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Voorstel Moskou conventionele ontwapening toegejuicht

Koele reactie NAVO
op rakettenbesluit

Van onze correspondent
pftUSSEL - De NAVO-landen vinden het besluit van Sovjet-
rjder Gorbatsjov om 500 kernwapens voor dekorte afstand uit
rOst-Europa weg te halen 'een welkome en positieve, maar te

stap. Zij staan echter veel positiever tegenover de
om de niet-nucleaire bewapening te ver-hinderen.

|«t bleek gisteren in Brussel, waar6 Amerikaanse minister van Bui-
Wandse Zaken James Baker zijn
AVO-collega's verslag deed van
JR besprekingen van eerder deze"^ek in Moskou. Vooral de Sovjet-

voor vermindering van
* conventionele bewapening bete-ken een grote stap vooruit. Zij
puden ook volgens de minister
*n den Broek nu al tot een door-

braak kunnen leiden in de in Wenen
aan de gang zijnde onderhandelin-
gen over niet- nuclieare wapenver-
mindering in Europa.

Vraagtekens
De NAVO-landen zetten vraagte-kens bij Gorbatsjovs aankondiging
om eenzijdig 500 kernkoppen weg
te halen uit Oost-Europa. Ook daar-
na zullen de Sovjets nog een groot
overwicht aan kernwapens voor de
korte afstand hebben. Hij zei echter
te verwachten dat de Sovjetunie dit
voorstel dekomende maanden door
nog meer aankondigingen van re-
ducties zal laten volgen.

Van den Broek noch Baker zien in
de Sovjet-aankondiging een reden
om nu toch ineens met de Sovjets te
gaan onderhandelen over verdere
vermindering van de kernwapens
voor de korte afstand; de NAVO is
sterk verdeeld over dit punt. Onder-
handelen kan pas als het on-even-
wicht aan conventionele wapens in
Europa is verdwenen, zo werd ge-
zegd.

Het voorstel van Gorbatsjov om de
strijdkrachten van het Warschau
Pact met 40.000 tanks, 46.000 kanon-
nen en 42.000 pantserwagens te ver-
minderen komt zeer dicht in de
buurt van wat de NAVO steeds
heeft gevraagd. Op sommige pun-
ten gaat Gorbatsjov nu zelfs verder
dan de NAVO-voorstellen. In ruil
voor zijn aanbod wil Gorbatsjov datde NAVO minstens 2500 "gevechts-
vliegtuigen wegdoet.

Het weer
STIJGENDE TEMPERATUUR

'andaag beginnen we met
twolkenvelden en is in de och-'*nd nog kans op een bui,
i?*aar in de middag zal de
4 ?Uienaktiviteit afnemen enI'ebben we flinke zonnige pc-
Ijjodes. De wind is matig uitI'estelijke richtingen en de
l^iddagtemperatuur loopt op|H>t 17 graden. De dagen na
vandaag gaat de temperatuur
"Plopen van 20 graden mor-
den tot 23 graden op Tweede
pinksterdag. Er is dan ook
geinig bewolking en het is
''roog. De wind is morgen
?}yak tot matig uit zuidweste--I'jke richting maar is over-morgen gedraaid naar het zui-den zodat de echte warme'Ucht ons gaat bereiken. Voor
'Ventuele informatie betref-
fende het weer in Limburg
Mint u bellen 06-91122346.

*onop: 05.51 onder: 21.23
"laanop: 12.25 onder: 03.08
MORGEN:
*onop: 05.49 onder: 21.24
■Haan op: 13.39 onder: 03.22
Maandag:
*onop: 05.48 onder: 21.26
I»aan op: 14.50 onder: 03.34

Kohl tegen
verwijderen
alle raketten

BONN - De Westduitse bonds-
kanselier, Helmut Kohl, heeft
Sovjetminister van Buitenlandse
Zaken, Edoeard Sjevardnadze,
gisteren laten weten dat de
Bondsrepubliek niets voelt voor
verwijdering van alle raketten
voor de korte afstand (SNF) uit
Europa. Sjevardnadze kwam gis-
teren voor een bezoek van 24 uur
aan in Bonn. „In myn ogen is het
denucleariseren van Europa
geen overtuigende oplossing",
aldus Kohl na zijn onderhoud
met de Sovjetminister, die naar
Bonn gekomen is om het bezoek
van Sovjetpresident Michail
Gorbatsjov van volgende maand
voor te bereiden.

Sjevardnadze had kort tevoren
nog eens verklaard dat Moskou
naar de 'derde nul-optie' oftewel
de verwijdering van (ook) alle
kernraketten met een bereik van
minder dan500kilometer streeft.
Kohl lietzich positiefuit over het
aanbod van Gorbatsjov eenzijdig
500 SNF-kernkoppen weg te ha-
len. Hy noemde de Sovjetvoor-
stellen, die ook voorzien in een
aanzienlijke wederzijdse reduc-
tie van het aantal troepen, een
'stap in de goede richting.

Hongerstaking
RAF beëindigd

BONN - Veertig gevangen ledenvan de Westduitse linkse Rote Ar-
mee Fraktion (RAF) hebben hun
hongerstaking beëindigd, zonder
dat aan hun eis van erkenning als
politieke gevangene is voldaan.
De hongerstakers, van wie enkelen
70 dagen vast voedsel hebben ge-
weigerd, namen hun beslissing na-
dat justitiëleautoriteiten een nieuw
compromisvoorstel hadden verwor-
pen. Volgens een van hun advoca-
ten, Rainer Koch, wilden de honger-
stakers „escalatie van de situatie
voorkomen, vooral omdat twee ge-
vangenen in kritieke toestand ver-
keren".

vrijuit
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Het podium van Pinkpop staat al overeind.
Rond de draf- en renbaan in Schaesberg, waar
het popfestival zich afspeelt, heerst een ogen-
schijnlijkerust. In het kantoortje van Pinkpop-
baas Jan Smeets is het echter een heksenketel.
Zijn medewerkers zijn druk in de weer met de
voorbereiding van het festival. Inmiddels zijn
30.000 van de 50.000 kaartjes verkocht. Voor het
eerst op een festival in Nederland staat de ge-
luidstorenmaar liefst 75 meter voor het podium.
Dat betekent dat nog meer mensen zich kunnen
verdringen voor de planken waarop het alle-
maal moet gebeuren. Maar zover is het nog niet.
Maandagochtend barst het twintigste Pinkpop-
festival los met de Amerikaanse blues-zangeres
Rory Block.

" Zie ook pagina 15

Lubbers wil wel
minister zijn

onder Wim Kok
DEN HAAG - Premier Lubbers
is bereid om onder premier Kok
(PvdA) zitting te nemen in een
kabinet Maar dan moet de PvdA
wel als grootste partij uit de ver-
kiezingen tevoorschijn komen.
Hij heeft dat gisteravond ver-
klaard. Volgens betrouwbare
bronnen in politiek Den Haag
wil Lubbers de post van minister
van Buitenlandse Zaken in een
kabinet-Kok. Bekend is dat de
CDA-voorman en de PvdA-lei-
der erg goed met elkaar overweg
kunnen. Eerder verklaarde Kok
dat ook D66 in een kabinet waai
de PvdA deel van uitmaakt zou
moeten zitten. D66-voormanVan
Mierlo en Lubbers zijn goede
vriendenvan elkaar.

Agente Horst
mag blijven

ROERMOND - De 28-jarige wacht-
meester eerste klas van de rijkspoli-
tie in Horst, Y.K., tegen wie verden-
king is gerezen van doodslag, blijft
gewoon in dienst. Dat is het resul-
taat van nader beraad van de leiding
van het district Limburg van de
rijkspolitie dat 'vrijdagmiddag
plaatsvond.
De districtscommandant ziet in de
uitkomsten van het onderzoek van
de rijksrecherche nog geen aanlei-
ding om de wachtmeester te schor-
sen. De hoofdofficier van justitie in
Roermond is van mening dat de
wachtmeester, die een Horstenaar
heeft doodgeschoten, niet uit nood-
weer heeft gehandeld, maar dat er
verdenkingen bestaan van dood-
slag.

Bevriend
Algemeen wordt verwacht dat
Lubbers in een volgend kabinet
maar enkele jaren minister zal
zijn. Hij aast op het voorzitter-
schapvan deEuropese Commis-
sie, het dagelyks bestuur van de
EG. Die wordt momenteel voor-
gezeten door Jacques Delors. Be-
trouwbare bronnen menen ove-
rigens dat Lubbers al langer
streeft naar een combinatie van
CDA en PvdA.
De premier heeft overigens tot
op het laatste moment gedacht
dat hij een crisis in z_n kabinet
zou kunnen voorkomen. In het
beslissende kamerdebat, verle-
den week dinsdag, dacht de mi-
nister-president door een inhou-
delijk verhaal de WD-fractie er-
toe te kunnen bewegen de zaak
rond de afschaffing van het reis-
kostenforfait, nog even aan te
zien. „In de rede kwam ik vrij
ver, maar hethart was gesloten",
meende de minister-president
over de crisis.

Honderden
advocaten komen
nauwelijks rond
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Maandag, 2e pinksterdag, zal
hetLimburgs Dagblad niet
verschijnen en zijn onze
kantoren GESLOTEN.

Opgeven van geboorte- en
overlijdensadvertentiesvoor
dinsdag 16 mei, is mogelijk op

i maandagvan 15.00 tot 16.00
uur, uitsluitend in ons
hoofdkantoor,

In de Cramer 37, Heerlen,
tel. 045-739886.

Limburgs Dagblad

... doe hier iets aan ...



kunst

Grote expositie Bram van Velde
MAASTRICHT - Van Bram van
Velde (1895-1981) worden tachtig
schilderijen bijeengebracht voor
een overzichtstentoonstelling.
Deze opent op 10 juni in het Bon-
nefantenmuseum in Maastricht,
waar ze tot 3 september blijft.
Daarna gaat ze naar het Musée
dArt Moderne - Centre Pompi-
dou in Parijs, waar de omvangrij-
ke expositie van 16 oktober tot 1
januari is te zien.

De beide kunstinstellingen heb-
ben het overzicht samengesteld
uit het betrekkelijk klein maar
indrukwekkend oeuvre dat is

overgebleven van een schilder-
kunstig avontuur dat bijna een
halve eeuw duurde. In Maas-
tricht en Parijs zal het oeuvre zijn
te volgen in de consequente
maar in sprongen tot stand geko-
men ontwikkeling van de vroege
nog figuratieve werken tot de on-
loochenbaar individuele beeld-
taal van de late jaren.

Bram van Velde, broer van schil-
der Geer en schrijfster Jacoba, is
een autodidact die zyn eerste in-
vloeden onderging van Breiner.
Hij werkte in 1922 in de schil-
derskolonie Worpswede in

Duitsland en vestigde zich in
1924 in Parijs en in 1965 in Genè-
ve. Hy maakte aanvankelijk
breed opgezette landschappen,
bloem- en figuurstukken en ging
gaandeweg non-figuratief wer-
ken. Nazijn dood won het oeuvre
aan zeggenschap buiten de krin-
gen van hen die zijn werk reeds
bewonderden. De veelal grote
werken van Bram van Velde to-
nen een grote innerüjke span-
ning en emotionaliteit. Zelf zei
hij eens dat schilderen een po-
ging was het onzichtbare te to-
nen. In zijn tyd werd Bram van
Velde gezien als een kunstenaar

die tot de conclusie was geko-
men dat de 'mislukkingzijn heel-
al uitmaakt', en die de expressie
als een noodzakelijke daad aan-
vaardde.

Werk van Bram van Velde was
eerder in ons land te zien in het
Stedelijk Museum in Amster-
damen het VanAbbe Museum in
Eindhoven. Zijn werk is niet op
één noemer te brengen. Hy werd
by voorbeeld ook beïnvloeddoor
het expressionisme, door kun-
stenaars als Matisse en Picasso
en werd wel in verband gebracht
met de Ecole de Paris.

Bij de tentoonstelling verschynt
in een Nederlandse en een Duit-
se versie een boek over het werk
van Bram van Velde en de om-
standigheden waaronder het tot
stand is gekomen. Zijn leven als,
kunstenaar leek mede dooreigen
toedoen uit te groeien tot mythi-
sche proporties. Om werk, leven
en mythe met elkaar te verbin-
den, komen er in het boek elftek-
sten over de schilderkunst. Ze
zijn geschreven in de verschil-
lende perioden waarin het oeu-
vre van Van Velde ontstond. De
auteurs zijn: J. Greshoff, Samuel
Beckett, C. Duthuit, F. Meyer, J.
Putman, P. Aléchinsky, P.
Schneider, C. Juliet, D. Abadie,
R. M. Mason en A. van Greven-
stein. Jans Janssen stelde een
nieuwe biografie van Van Velde
samen.

Vroege Italiaanse
schilderkunst in

Bonnefantenmuseum
MAASTRICHT - In het Bonnefantenmuseum van Maastricht
begint morgen een tentoonstelling die detitel 'Vroege Italiaan-
se schilderkunst in Nederlands bezit' heeft meegekregen. Zo-
als die titel doet vermoeden geeft de expositie een overzicht
van Italiaanse kunst uit de 14-de en 15-de eeuw, die via partiku-
liere verzamelaars in Nederland terecht is gekomen. Tegelijk
met de opening van deze expositie zal de afdeling oude kunst
van het Bonnefanten in hergebruik worden genomen. „De ex-
positie was voor ons aanleiding, deze afdeling te fatsoeneren in
dit niet al te gemakkelijk gebouw. Men kan de schilderijen nu
zien, dat was eerder door vreemde lichtinval en weerschijn bij-
na onmogelijk", aldus directeur Alexander van Grevenstein
van het Maastrichts museum.
Deze tentoonstelling, die een over-
zicht biedt van Sienese, Florentijn-
se en Venetiaanse kunst in Neder-
land, werd samengesteld door de
Rijksuniversiteit van Groningen in
het kader van het 375-jarig bestaan.
Ze kan worden beschouwd als een

bekroning van het onderzoek, dat
het Kunsthistorisch Instituut van
de RuG in 1967 opstartte 0.1.v. prof.
Henk van Os. Het Bonnefantenmu-
seum, dat sinds twee jaareen om-
vangrijke collectie vroege Italiaanse
kunst uit de collectie van de Rijks-

dienst Beeldende Kunst in
bruikleen heeft, werkte met dit in-
stituut en het museum in Gronin-
gen samen by de realisering van
deze expositie. Na de tentoonstel-
ling, die tot en met 9 juli in Maas-
tricht te zien is, zal het Bonnefan-
tenmuseum overigens kunnen be-
schikken over de volledigecollectie
van de Ryksdienst, ongeveer hon-
derd schilderijen groot.
Het verzamelen van oude Italiaanse
kunst is in Nederland via partiku-
lier initatiatiefpas in de negentien-
de eeuw op gang gekomen. Na de
Tweede Wereldoorlog zijn deze
schilderyen grotendeels eigendom
geworden van de Staat, die ze be-
waardein de depots, totdat ze via de
Ryksdienst Beeldende Kunst in
bruikleen van het Bonnefanten
kwamen. Het Maastrichts museum
levert zelf veertien schilderyen -
waarvan acht gerestaureerd door
het restauratie-atelier in Rolduc - „Het is interessant dat de Byzan-

thijnse invloeden in de vroegste
werken zo duidelijk aanwijsbaar
zyn", aldus Alexander van Greven-
stein. „Juist deze invloeden spelen
een belangrijke rol in de middel-
eeuwse houtskulpturen uit deze re-
gio, waarvan ons museum een uit-
gebreide collectie bezit. Dat maakt
deze tentoonstelling voor ons extra
interessant."

voor deze expositie, die in totaal 46
meesterwerken omvat. Ook het
Ryksmuseum van Amsterdam en
particuliere verzamelaars leverden
by dragenvoor deze tentoonstelling,
die topstukken laat zien van schil-
ders uit Siena (Guido da Siena,Duc-
cio di Buonisegna, ca. 1300), Floren-
ce (Andrea Orcagna, 14-de eeuw, en
Lorenzo Monaco, 15-de eeuw) en
Venetië (Giovanni Bellini en Carlo
Crivelli). In het bijzonder divers ma-
teriaal is lyn gebracht via een groe-
pering naar school, waardoor de
duidelijke verschillen qua sfeer en
uitstralingzichtbaar worden.

Door zijn overzichtelijke presenta-
tie en de importantievan dewerken
geeft de tentoonstelling niet alleen
een goed overzicht van Italiaanse
kunst in Nederland („Dit is het bes-
te wat wij op het gebiedvan deoude
Italianen in Nederland hebben", al-
dus Van Grevenstein), maar ook
van de ontwikkeling die zich toen-
dertijd in Italië heeft voltrokken.
Door het uitgebreid onderzoek, dat
op initiatiefvan Van Os is gepleegd

Daarnaast wordt ook de ontwikke-
ling in stijl duidelijkgemaakt: vanaf
de vroegste voorbeelden, met dui-
delijke Byzant hijns karakter (strak
ikonografisch), via de veel levendi-
gere werken van Giotto tot de latere
schilderyen van de vijftiende eeuw,
waarin het emotionele aspect wordt
geïntroduceerd en o.i.v. de in Italië
vroeg intredende Renaissance ook
niet-religieuze thema's steeds meer
aan bod komen.

- waarbij natuurwetenschappelijk
onderzoek met ultraviolet, infra-
rood en röntgen een steeds belang-
rijker rol is gaan spelen - zijn er op
gebied van datering en reconstruc-
tie van de kunstwerken belangrijke

vorderingen gemaakt. Zo is men er
in vele gevallen in geslaagd de oor-
sprong van de schilderyen, veelal
delen van altaarstukken, die over de
hele wereld zijn verspreid, op te
sporen. Dit staat onder meer te le-
zen in het boek 'Aan de oorsprong
van de schilderkunst', dat in het ka-
der van deze expositie by SDU-uit-
geverij is verschenen en waarvan
Rik Vos en Henk van Os redactie
voerden.
Als nevenactiviteit zal de stichting
Restauratie-atelier Rolduc zich in
het Bonnefanten presenteren. Alle
interessante facetten van de recon-
structiewerkzaamheden zullen de
bezoeker worden getoond. Daar-
naast verschaffen diapresentaties
en computerprogramma's informa-
tie over de Italiaanse cultuurge-
schiedenis en het ontstaan van de
getoonde schilderyen.
Vroege Italiaanse schilderkunst in
Nederlands bezit. Tot en met 9 juli,
open dinsdag tot en met vrijdag
10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zon-
dag 11.00 tot 17.00 uur.

jos frusch" Maria, het kind aanbiddend, van Filippino Lippi

# Paneel van Duccio di Buoninsegna, te zien in het Bonnefan-
tenmuseum.

Adelheid Roosen
en 'De Trust'

MAASTRICHT - In de theaterzaal
van de toneelacademie werden vier
avonden toneel-toppers afgesloten
met een one-woman-show van
Adelheid Roosen, getiteld: 'Van top
tot teen te trillen. Wy kenden Adel-
heid Roosen als cabaretière van de
televisie, we konden niet vermoe-
den datze zo mooi zou zijn, rijzig, en
dat ze zoveel in haar mars zou heb-
ben.

In een twee en een halfuur durende
act vulde ze, gekleed in beige broek-
pak, wit topje en beige sportschoe-
nen, het podium met haar persoon-
lijkheid. Daarbij geholpen door
haar ongedwongen, open manier
van bewegen en haar prettig stem-
geluid. Aanvankelijk liet Roosen de
zaal in het onzekere. Waren haar

teksten werkelijk zo raak? Het la-
chen van de, veelal jeugdige, toe-
schouwers kwam niet spontaan.
Het was ook moeilyk te achterhalen
waar de, deels geïmproviseerde,,
teksten naar toe zouden leiden.
Maar allengs groeide het inzicht in
haar verhaal, groeide het geloof in
het talent van de artieste. Dat Adel-
heid adellijk toneelbloed heeft,

werd met deze superieure opvoe-
ring wel bewezen. Tenslotte bracht
ze haar gehoor volledig in de ban
van haar fascinerende act, die naar
het einde toe sterker en sterker
werd, om zich in een, met brede ge-
baren opgeroepen, dramatisch ein-
de te ontladen. Maar niet zo drama-
tisch of de cabaretière-van-huis-uit
moest er een levensvreugdige noot

aan toevoegen in de geestvan 'leve'
het leven. Denk erom, het is aard-
beientijd!'

Het verhaal is gebaseerd op het
boek 'Het uur van de ster', van de
Braziliaanse schrijfster Clarice Lis-
pector, waarvan wij verleden zon-
dag toevallig de bekroonde filmver-
sie aan de TV volgden. De persona-
ges van Lispector zijn meestal meis-
jes of vrouwen die leven in een op
het eerste gezicht perfect georgani-
seerde wereld waarin ze overbodig
zyn. Hun behoefte aan vryheid en
onconventioneel leven wordt on-
derdrukt. Door een incident dat de
dagelykse sleur doorbreekt, komen
ze met een schok tot inzicht in de
leegte van hun bestaan.

mya maas " Adelheid Roosen, adelijk to-
neelbloed...

recept

Wortelsla met
citroenmelisse
Benodigdheden: 250 g wortelen, V_
geraspte zure appel, 1 gesnipperd
sjalotje, 1 el gehakte citroenmelis-
se.

Meng alle ingrediënten goed door
elkaar en zet het afgedekt in de

koelkast, zodat de smaak goed
doortrekt.
Smaakt uitstekend bij vis of ge-
grild vlees.

Komkommersalade
met dille
Benodigdheden: 1 komkommer, Va
1 yoghurt, 1 el gehakte dille en pe-
per.

Schil de komkomer en sny in heel
dunne plakjes.
Meng de yoghurt, peper en dille in
een kom.
Voeg de komkommer toe en strooi
er als garnering nog iets dillegroen
over.
Koel serveren.

hub meijer

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Sterke rol van
Eelco Vellema

MAASTRICHT - Woensdagavond
zagen wy in hhet theater van de to-
neelacademie 'Veldslagen', een pro-
ductie voor kleine podia, gereali-
seerd door Theatergroep 'De Trust
en Independance', in de regie van
Theu Boermans. Spelers zijn Annet-
te Blok, Johanna ter Steege, Myran-
da Jongeling en Eelco Vellema.
'Veldslagen' is het tweede deel van
de triologie 'Oorlog, Veldslagen.
Kolik', van Rainald Goetz, die 'de
nieuwe Wilde' onder de hedendaag-
se toneelschrijvers wordt genoemd.
'Veldslagen' is een neo-expressioni-
tische schreeuw, een komedie in
een radikale versie. De hoofdfiguur,
een vader, is bezeten van haat tegen
alles en iedereen. Nacht en dag
spuugt hij in een eindeloze woor-
denstroom alles uit wat hy 'zat' is.
'Veldslagen' is een spreekpartituur
zoals deoorlog een partituur is voor
een orkest. Een uiterst grimmige
aanval op de familie als maatschap-
pelijk instituut, verpakt in een gro-
teske vorm. De auteur uit zijn woe-
de en vertwijfeling over de huidige
samenleving op navrante wijze.
Vernietiging en voortplanting,
kunst, oorlog, walging, vrouwen-
haat, zijn in de rol ondergebracht.

Een vader, hij is naamloos, schilder
van slagvelden en veldslagen, heeft
sedert dertig jaar niet meer geschil-
derd, hij loopt zich alsmaar te veret-
teren tussen lege doeken, lege lijs-
ten, een vleugelpiano-in-ruste.
Voortdurend bedreigt hij vrouw en
dochters. We vinden hem tenslotte

terug, vastgebonden op bed, in «I
psychiatrische inrichting. Een ge
De man is gewoon gek, vindt o*
zijn gezin. Maar is hij niet het genl
de heldere denker, de enige wXr'gefrustreerd geraakt waar andei*»
zich schikten? Naakt en kwets-*
ligt hij daar, maar zijn haat is ottè
broken. Sexualiteit, stank, rottig
en dood. De eindeloze monolog*
van de hoofdrolspeler, in stac-81'
gereciteerd, zijn indrukwekkeJ*
Zijn woorden striemen als gesels'
gen. Trefzeker wordt de zelfgeno*
zaamheid, worden zekerheden *j,
de gevestigde gemeenschap, in »\
geval de gezinsorde, blootgelegd 3
de naakte oorlogsvoerder in zijnfl
kluisterde ontluistering. Somb*
heid overheerst het komediale W'
rakter van het demotiverende stu1
dat niettemin heel boeiend was.

mya m^'

Oplossing
van

gisteren -h- - d i
h e r c u I es
-reëel - I
-kI- t - e e
noir - e I p
omgang-e
-si I o - i n
-te-raad

cryptogram

HORIZONTAAL
1. Staat het bier aan de zijde van de kas-
teelmuur? 5. Maak geen gein op de ver-
gadering zodat we het eens worden. 9.
Om haaruitvai tegen te gaan smeert groot-
vader bouwmateriaal op zijn hoofd. 10.
Gooit u met gebak, of doet u mee aan de
roeiwedstrijd ? 11. Zullen we er tussen de
middag 500 inviteren ? 12. Eerst plaats 'k
een val, en later tem 'k het beest. 13. Wie
'n enter daarom anders wil noemen. 15.
Hebt u zojuist paardgereden ? 16. Werken
de spelers op het veld? 18. Heel gewiekst
om grond tot feesten te zoeken en dan
een verdunde borrel te nemen waar je
langer van kunt genieten.21. Is een insekt
religieus, of berust dat op superstitie? 24.
Terugkerende toespraak voor 100 liter
wijn. 25. Het onbekende dal is van het
rijk zelf. 26. Brengt de tocht u vis op, als
u zich houdt aan de regels der kerk? 27.
De vogel weet een bazige vrouw voor een
herkauwer om te draaien. 28. Is 't nu twee
keer door de Paus gezonden?

VERTICAAL
1. Ja, eten bereiden kunnen ze In luil^.
kerland wel! 2. In de richting van de bo<^in N. Holland. 3. 'n Nota om tot inzien'
komen. 4. Onderwijs door middel van cc
atleet. 5. Kan een lied op het bouwvA/0*
niet met rust laten. 6. Hebt u bij de ko"r
dans de leiding? 7. Kan de Zonneg°J
kweken, of is het meer kwaken? 8. E«Jopening om snel véór 'm het voetbal^te betreden. 14. Een waterdier in de B*''
gische rivier na te kijken in dit kastje. 1,
Denkbeelden die u voor het cijfer in °boom hebt. 16. Bij het Engelse kroefll
komen mijn oude maat en ik de artiestsj
bekijken. 17. Niet even het keurmerk v<Jvet? 19. Dit is één naar binnen gekeer»
wenteling. 20. Belangrijkste plant van &
chromosoom. 22. Hebt u een ogenblik °fi.
thans terug te komen op de brilschaflS
23. Vooruit loop snel om een draad 'halen.
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Voorhoeve beschuldigt bewindsvrouwe in interview

Smit volgens Lubbers
niet schuldig aan crisis

pN HAAG - Premier Lubbers is van oordeel dat minister
rout-Kroes niet verantwoordelijk is voor dekabinetscrisis, zo-
fjs VVD-fractievoorzitter Voorhoeve in een interview heeft be-geerd. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie ging Lubbers"stèren uitvoerig in op degebeurtenissen die aan dekabinets-fisis voorafgingen met de bedoeling duidelijk te maken dater
wake is van een misverstand bij Voorhoeve.
i°lgens de premier stelde milieu-f'nister Nijpels, tijdens de onder-
ling van het crisisdebat dins-Pgavond 2 mei, voor de WD-frac-öe op het punt van het reiskosten-
ffait voor woon- werkverkeerver-fSaand tegemoet te komen. Voor-ave deed het in het interviewp>rkomen alsof minister Smit-

■s zich tegen het voorstel-Nij-**ls heeft verzet.

j~at klopt niet," aldus de premier.
yt was minister Ruding van finan-
'en die opmerkte dat met hetvoor-

weer de oude situatie,
48 uur eerder, zou worden be-

reikt. Andermaal zou er dan een be-
leidsonderdeel zonder dekking in
het Nationale milieubeleidsplan
worden opgenomen, waartegen de
nationale kassier nu eenmaal over-
wegende bezwaren heeft.

Voorhoeve dacht dat een gewijzigde
opstelling van het kabinet tot een
oplossing had kunnen leiden als
Smit-Kroes maar akkoord was ge-
gaan. „Die indruk heb ik niet," zei
Lubbers, die deze opvatting telefo-
nisch aan Voorhoeve kenbaar heeft
gemaakt.
Lubbers had als laatste redmiddel
nog de gedachte geopperd om dan
een milieubeleidsplan zonder auto-
mobiliteitsparagraaf te presenteren.
Om op het allerlaatste moment nog
andere oplossingen aan te dragen,
vond Lubbers echter 'geen verto-
ning.
De minister-president meende het
correct dit te melden, omdat Smit-
Kroes tijdens de crisisonderhande-
lingen van begin tot eind een conse-
quente opstelling had gekozen. Het
reiskostenforfait was voor haar
geen hoofdpunt, wel het terugdrin-
gen van het autogebruik.

Smit wast
Voorhoeve

de oren
DEN HAAG - „Beste Joris, metstijgendeverbazing heb ik het in-
terview met jou gelezen. Ik moetjeeerlijkzeggen dat ik met stom-heid geslagen was." Zo luidt de
aanhef van een gepeperde brief
Van demissionair minister Smit-Kroes aan WD-fractievoorzitterVoorhoeve naar aanleiding vandiens uitspraken in een krante-
'nterview. Voorhoeve beweerdedaarin dat Smit verantwoorde-
lijk is voor voor de kabinetscri-
sis. In het belang van de partij
stapte zij uit de politiek, zo
Schreef ze gisteravond, om dediscussie niet over de personen
jïiaar weer over belangrijke za-ken te laten gaan.

"j.Je kunt", zo schrijft ze, „met el-kaar van mening verschillen,
fiaar dat rechtvaardigt nog niet
de inhoud van je interview." Zij
Voegt daaraan toe dat haar be-
sluit om op te stappen was inge-
geven door de wens niet het on-
derwerp van een discussie rondhaar persoon te worden. „Ik con-
stateer dat jouw interview die
discussie toch weer voedt", zo
Voegt ze Voorhoeve toe. Ze be-
treurt dat en stelt: „Laten we ons
aan de feiten houden."

Breuk KRO en
Van den Ende

definitief
- De KRO en televi-
Joop van den EndeRebben gisteren 'in onderling over-

ig' alle contacten verbroken. De
*>RO is van mening dat zijn belang-
|.kste producent niet tegelijkertijd

én concurrent kan zijn.
bekend is producent Joopvan den Ende benoemd tot alge-meen directeurvan het commercië-« satellietstationTv-10.

Ooor het verbreken van de samen-werking vallen er in deprogramme-
ring van de KRO, zeker op langere
<ermijn, flinke gaten. Van denEnde*pu voor de omroep de spelshow
Meun aan Straatkinderen produce-ren, alsmede de Soundmixshow, de

een praatpro-gramma met Maartje van Weegeneft het nieuwe programma Raar«aar Waar.

VS bereid tot
milieuverdrag

WASHINGTON - De AmerikaanseRegering heeft haar verzet gestaakttegen een mondiaal verdrag om te
kogen klimaatsveranderingen als
tSevolg van het zogenoemde 'broei-
kaseffect' tegen te gaan. Het Witte|ïvis heeft de Amerikaanse delega-tie bij de VN-milieuconferentie in

geïnstrueerd om zich achterde initiatieven te scharen om te
Saan onderhandelen over een ver-drag dat de oorzaken van het broei-

kaseffect moet terugdringen.

Bush pleit voor
'open luchtruim'

BRUSSEL -De Amerikaanse presi-
dent Bush heeft deSovjetunie giste-
ren voorgesteld voortaan het begin-
sel van de 'open sky' toe te passen.
Dat betekent dat onbewapende
vliegtuigen van beide blokken dan
ongehinderd door het luchtruim
van de ander mogen vliegen. Dit
voorstel is niet bedoeld voor burger-
vliegtuigen, waarvoor al overvlieg-
akkoorden bestaan, maar voor mili-
taire verkennings- en spionage-
vliegtuigen die geen bewapening
voeren. Die zouden als het War-
schaupakt het voorstel steunt geen
vijandelijke daad meer plegen door
het luchtruim van de andere kant
'binnen te dringen.
Met dit voorstel wil Bush vooral de
controle op de naleving van wapen-
akkoorden en andere ontwape-
ningsafspraken gemakkelijker ma-
ken. Door verkenningsvliegtuigen
vrij te laten rondvliegen toont men
aan niets te verbergen te hebben.
Bush beschouwt dit als een zg. 'ver-
trouwenwekkende maatregel.
Een voorstel Voor 'open luchtruim'
werd al in de jaren '50 door de toen-
malige Amerikaanse president
Eisenhower gedaan. Die beperkte
zijn voorstel echter alleen tot het
luchtruim van de VS en de Sovjet-
unie. Het is echter nooit door de
Sovjets aanvaard. Bush hoopt datdit doorhet gewijzigdepolitieke kli-
maat nu wel kan.

Als partij in volgend kabinet komt

VVD wil meer geld
politie en justitie

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - „Een volgend kabi-
net zal 500 miljoen gulden extramoeten uitgevenvoor justitieen po-
litie. Daarnaast zal dereservepolitie
omgevormd moeten worden tot eenvrijwillige politie. Voor dat laatste is
per jaarveertien miljoen gulden no-
dig". VVD-fractieleider Voorhoevezal dit vanmorgen bekendmaken in
Apeldoorn op een congres van de
Rijkspolitie.
Volgens de WD moet de strijd te-gen de criminaliteit worden voort-
gezet, ook al is er onder de kabinet-ten-Lubbers al veel op dit terrein
bereikt.

Voor Justitie wil Voorhoeve in een
volgende kabinetsperiode 275 mil-
joen gulden extra uittrekken. De
helft van dat bedrag gaatop aan een
betere huisvesting van de rechterlij-
ke macht: rechtbanken en gerechts-
hoven.
Vijftig miljoen moet naar de bouw
van gevangenissen; telkens 25 mil-
joen naar automatisering in recht-
banken en naar de inrichtingen
voor kinderbescherming. Ook gaat
25 miljoen naar automatisering op
het ministerievan Justitie.
De politieagenten moeten de ko-
mende vier jaar 75 miljoen gulden
extra krijgen. Vijftig miljoen gulden
daarvan moet beschikbaar komen
voor het handhaven van milieunor-
men.
Kleinere bedragen zijn nodig voor
nieuwbouw bij de rijkspolitie, pre-
ventie van misdaad, wetenschappe-
lijk onderzoek naar criminaliteit,
toezicht en de opzet van regionale
en landelijke teams diezware crimi-
naliteit moeten aanpakken.

Over alle onderwerpen wil Voor-
hoeve, als de VVD in een te vormen
kabinet komt, afspraken maken die
in een regeerakkoord worden vast-
gelegd.

# Drie Amerikaanse
militairen maken hun
uitrusting in orde alvo-
rens vanuit Californië
naar Panama te vlie-
gen. President Bush
heeft 1700 militairen
naar Panama ge-
stuurd ter verdediging
van de Amerikaanse
belangen aldaar.

Weer onrust
in Armenië

MOSKOU - Honderdduizenden be-
togers hebben in de Armeense
hoofdstad Jerevan gedemonstreerd
voor grenswijzigingen van de
Transkaukasische republieken in
de Sovjetunie. Dat berichtte giste-
ren dag een journalist van het Ar-
meense persbureau Armenpress.

In de zuidelijke republiek Toerkme-
nië kwam het tot ongeregeldheden
tussen politie en jongeren die natio-
nalistische leuzen riepen en klaag-
den over de hoogte van prijzen van
goederen en diensten, aldus de Sov-
jetmedia.

Volgens de Armeense journalist
hadden zich donderdag in Jerevan
zeker 400.000 mensen verzameld.
Zij eisten opnieuw aansluiting bij
de Sovjetrepubliek Armenië van de
autonome enclave Nagorny-Kara-
bach in de republiek Azerbajdzjan.

De demonstranten eisten een ge-
sprek met de Opperste Sovjet in Ar-
menië en het Congres van Volksaf-
gevaardigden, aldus de verslagge-
ver. Dit nieuwe congres komt eind
deze maand voor het eerst bijeen.

binnen/buitenland

Sovjet-diplomaat ontkent spion te zijn geweest

Profumo-affaire
lijkt een zeepbel

MOSKOU - Een vroegere Sov-
jet-diplomaat heeft een eind ge-
haakt aan 25 jaar zwijgen over
zijn 'rendez-vous' met Christina
Keeler in het seks-en-spionage-
schandaal rond ex-minister van
Defensie John Profumo. In een
vraaggesprek zegt hij, niets meer
of minder gedaan te hebben dandeelnemen aan het sociale leven
in Londen. „Ik deed niets anders
dan diplomatieke verantwoorde-
lijkheden waarnemen", zegt Jev-
geni Ivanov, die gepensioneerd
is bij de marine, in het blad Mos-
cow News.

Ivanov, die tegenwoordig voor

het persbureau Novosti werkt,
werd als marine-attaché terugge-
roepen in de loop van het schan-
daal dat een regering ten val
bracht. Hij houdt vol dat hij geen

spion was, zoals deBritse roddel-
bladen toen en nog jaren later
schreven. „Ik ben niet eens 'per-
sona non grata' verklaard", zegt
hij halfte zijner verdediging.

Ivanov gaf zijn eerste commen-
taar in het openbaar over dezaak
in een gesprek over de nieuwe
film 'Scandal', die gemaakt is
naar de kwestie die tot de val van
de Conservatieve regering van
Harold Macmillan in 1964 leidde
vanwege de connectie tussen mi-
nister van Defensie John Profu-
mo en Christine Keeler.

De relatie tussen Profumo en
Keeler, destijds een 21-jarige
'call-girl', groeide uit tot een
reusachtig schandaal in Groot-
Brittannië toen uitkwam dat ook
Ivanov tot de klantenkring van
de prostituee behoorde.

Wegens demissionaire toestand regering

Kabinet laat kosten
Milieuplan ongedekt

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet heeft be-
sloten de beleidsvoornemens in het
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
voor 1990 vooralsnog ongedekt te
laten. De uitgaven zullen niet in de
begroting voor volgend jaar, die het
demissionaire kabinet nog moet
maken, worden opgenomen.

Premier Lubbers heeft dit na afloop
van het kabinetsberaad bekendge-
maakt. Volgens de huidige plannen
komt het NMP op 24 of 25 mei uit.
Enkele dagen eerder verschijnen
drie nota's dieaan het NMP gelieerd
zijn: de derde nota waterhuishou-
ding, het natuurbeleidsplan en het
landbouw structuurplan.

Demissionair
Volgens de premier past het niet bij
de demissionaire status van het ka-
binet om de NMP-uitgaven in de be-
groting te verwerken. De eerste mi-
nister sloot evenwel niet uit dat en-
kele ministers toch nog maatrege-
len in de departementale begrotin-

gen verwerken. Hij noemde die mo-
gelijkheid echter theoretisch. Al-
leen als uit de parlementaire reactie
op de publikatie van het NMP blijkt
dat er een meerderheid is voor het
snel nemen van bepaalde maatrege-
len, kan daarin wijziging komen.

Volgens Lubbers ligt het veel meer
voor de hand om later, nadat de be-
groting 1990 op Prinsjesdag is inge-
diend, via nota's van wijziging de
NMP-uitgaven daarin op te nemen.
Tegen die tijd zijn ook de adviezen
over het NMPvan diverse instanties
binnen. Hij zei zich niet te kunnen
voorstellen dat de diverse ministers
niet op die adviezen zouden willen, wachten.

Het kabinet heeft gisteren nog geen
besluiten genomen over de onder-
werpen diehet in demissionaire sta-
tus nog graag door de Kamer afge-
handeld zou zien. Eerst willen de
ministers kennis nemen van de
wensen die de Kamer op dit punt
heeft en de-mogelijke blokkades die
er voor bepaalde onderwerpen lig-
gen.

Oppositie in
Panama roept

staking uit
PANAMA-STAD - De oppositie in
Panama heeftgisteren een algeme-
ne staking uitgeroepen die volgen-
de week dinsdag zal ingaan. De sta-
king is voor onbepaalde tijd. Dit
heeft een woordvoerder van de op-
positiepartij Democratische Allian-
tie (ADO) bekendgemaakt. Met de
staking wil de oppositie deregering
van generaal Noriega dwingen de
uitslag van de algemene verkiezin-
gen van afgelopen zondag te respec-
teren. Het is de bedoeling dat de ac-
ties samenvallen met de spoedver-
gadering van de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) die vol-
gende week woensdag de situatie in
Panama bespreekt.
Vanaf zijn ziekbed meldde opposi-
tiekandidaat Guillermo Endara, die
woensdag tijdens de onlusten na de
verkiezingen het ziekenhuis in werd
geslagen, dat hij „niet zal toestaan"
dat hem de verkiezingszege ontno-
men wordt. Hij kondigde aan dat hij
opnieuw de straat op zal gaan om
„de overwinning te verdedigen",
daar ADOC, zijn partij, „75 procent
van de stemmen heeft gekregen."
Intussen zijn, na de aankondiging
van president Bush dat hij extra
troepen naar Panama zal sturen, de
duizendenAmerikanen die in Pana-
ma wonen uit veiligheidsoverwe-
gingennpweg gegaan naar de Ame-
rikaanse bases in dat land. Veel VS-
burgers zijn bang voor de gevolgen
van een gewapende ingreep van
hun land in Panama.

punt uit
Beatrix

Koningin Beatrix en prins
Claus, die over ruim een week
een staatsbezoek aan China
brengen, zullen met een vracht-
vliegtuig van Martinair de
heen- en terugreis naar Hong-
kong maken. Het koninklijk
echtpaar vertrekt van Schiphol
op 22 mei.

Jaruzelski
De Poolse president en partij-
leider, generaal Jaruzelski, zal
door de communistische partij
worden voorgedragen voor de
functie van president. Invoe-
ring van de functie van staats-
president met uitgebreide be-
voegdheden is een van de on-
derdelen van het Ronde-Tafel-
akkoord.

Uitlevering
Frankryk heeft een Joegoslaat
aan België uitgeleverd die er-
van wordt verdacht betrokken
te zijn bij de ontvoering van de
Belgische oud-premier Paul
vanden Boeynants. De 34-jari-
ge Joegoslaaf wordt volgens
het openbaar ministerie in
Brussel binnenkort formeel in
staat van beschuldiging gesteld
als medeplichtige bij de ont-
voering. Ook zal hij worden
aangeklaagd voor een recente
overval in België op een geld-
auto.

Uitstel
De Wereld Gezondheids Orga-
nisatie WHO heeft vrijdag-
avond in Gèneve de beslissing
over de lidmaatschapsaanvraag
van de Palestijnse Bevrijdings
Organisatie PLO met een jaar
uitgesteld. De WHO heeft met
dit besluit een dreigende crisis
over de financiering van de or-
ganisatie afgewenteld.

Afgewezen
De toekomstige president van
Zuid-Afrika, F. de Klerk, heeft
gisteren het algemeen kies-
recht voor alle Zuidafrikanen,
van de hand gewezen. In een re-
devoering voor het parlement
in Kaapstad zei De Klerk, dat
dit onherroepelijk zou leiden
tot de overheersing van de
zwarte meerderheid.

Meningitis
Tot nu toe zijn dit jaar 156 ge-
vallen van 'gewone' meningitis
(nekkramp) gemeld en 95 van
de gevaarlijke vorm die ge-
paard gaat met bloedvergifti-
ging (sepsis). De epidemie lijkt
af te lopen. In totaal zijn 24
mensen overleden, maar vol-
gens het ministerie van Volks-
gezondheid hebben zich sinds
de week die op 10 april begon
geen sterfgevallen meer voor-
gedaan. Het aantal nieuwe ge-
vallen per week is tot drie a vier
teruggelopen.

Vinding
De chemicus drsTijburg, die 16
mei promoveert aan de Rijks-
universiteit in Utrecht, heef-
een katalysator ontwikkeld,
waarmee aardgas 'schoon' kan
worden verbrand. Met behulp
van het apparaat kan de uit-
stoot van stikstofoxiden in een
verwarmingsk,etel aanzienlijk
worden verminderd. De pro-
movendus stelt dat zijn vin-
ding, waarop hij octrooi heeft
aangevraagd, een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de
vermindering van de luchtver-
ontreiniging met stikstofoxi-
den.

Uitlevering
Het Opperste Gerechtshof in
Griekenland heeft besloten dat
de Palestijnse terrorist Moham-
med Rashid aan de VS moet
worden uitgeleverd om daar te-
recht te staan wegens een bom-
aanslag op een burgervliegtuig
in 1982.

Gekraakt
De computersystemen van de
Europese Commissie in Brus-
sel zijn de afgelopen maanden
herhaaldelijk gekraakt. Dat
heeft een woordvoerder van de
Commissie gisteren bevestigd.
Volgens de woordvoerder heb-
ben de computerkrakers geen
schade aangericht en zijn er
geen vertrouwelijke gegevens
in handen van derden geko-
men. De daders hebben een
kijkje genomen in de compu-
tersystemen van de afdelingen
buitenlandse handel, energie-
beleid en personeel.

Politie
Het komt niet tot een overkoe-
pelend Europees politie-appa-
raat. De EG-ministers van Jus-
titie en Binnenlandse Zaken
konden het hierover bij hun
tweedaagse beraad in Spanje
niet eens worden. Zij hebben
slechts afspraken gemaakt over
de instelling van een centrale
taakgroep om de bestrijding
van terrorisme, drughandel en
de georganiseerde misdaad in
het Europa van 1992 beter te
coördineren.

9) Zie verder pagina 5

(ADVERTENTIE)

Als u lang genoeg bij ons hebt dóór. Hetzelfde geldt overigensgewerkt als uitzendkracht, voor vakantiedagen,
betaalt Tempo-Team uw salaris
tijdens defeestdagen gewoon Prima geregeld dus.

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

(ADVERTENTIE)

ONTVANG EEN MISSIONARIS
MET OPEN ARMEN

\__. _M ... /

missiibiirüßixyiriond
WEEK VANDE MISSIONARIS

GIRO 1045000
RABOBANK REK.NR. 14.41.01.408

(ADVERTENTIE)

TUINMEUBELEN
Bijna alle merken.

*=rPrijsgaranti_^^^ Wf<L ook t.o.v. <3_S/)^B^9
/___de MAKRO.'CXr'^SFpI

Tuinsets HARTMAN
10% KORTING.

HEERLERBAAN 273. HEERLENRIJKSWEG ZUID 208. SITTARD
PIETERSTR. 32-34. MAASTRICHT

Zaterdag 13 mei 1989 "3Limburgs dagblad
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045-719966
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In Jle Cramer 37, Heerlen
Poëtbus 3100, 6401 DP Heerlen
Pcfctgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fa*: 045-739364_|
Pkj.olo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adites of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.3t)-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaferdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
da§ vóór plaatsing.
Viade balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
va* 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor dekriit van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uuj..
-41
Pilcolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woprd in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.R-Jsrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
mijimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
ReVize-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2kofcmrnen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
eryilustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
adfninistratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor 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 onduidelijk handschrift 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) 15.599

Proficiat
Op 15 mei zijn onze (schoon)ouders 25 jaar getrouwd

■■»'*#tr'-bi

I I
1 Hj

Proficiat Pap en Mam
Ingrid en Wilfred, Angelica en Rob

'£*__

ü MW\
Proficiat Mam

met diene 75e verjoardag
Jeu

' Proficiat

I A

van de
Mijnstreek

*£" Welkom als

Jpnkvrouwe
JJri de orde van de
">" mosterdpot.

Tor»,'Joost, Veerle, Martin,
PWta, Antoinette, Olav,
y Wouter.

§lam en Pap
s«Proficiat met jullie
ap-jarig huwelijk van
'Cynthia en Patrick.~x Mam

Proficiat met Moederdag. Yvonne en Myra.

Hoi Leo
wprdt 21 jaar en we komen

raHemaal. Tot zondag.

Lieve mam
Hartelijk gefeliciteerd met je

50e verjaardag.

~_.. EB

Toegewenst door: Pap, Jan
en Mariëtte, Hans en Sonja,
Wiellie en natuurlijk Dennis!!

ik -«__.,

Hein en Mia
Hartelijk gefeliciteerd met

jullie 25 jarig huwelijk.
Mok, May, Claar, Roy, Jos.

Dr Frans

wm m

«-.:_»
zuut maondig Abraham

PROFICIAT

Nic
Gefeliciteerd met je
50 ste verjaardag!

Mam, Pap, Leny, Wil, Ger,
José, Alice, Jerry.

Vermist/Gevonden
MODELVLIEGTUIG vermist
omg. Z-Limburg. Hoge be-
loning. Tel. 04450-1310.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel aangeboden

stichingen stichtingen
i/föerzorgen Uw administratieve rompslomp tegen be-
ufpare prijzen. Stichting Goedleven, Postbus 2792, 6401'$Heerlen. Tel. 045-725323.
ofekal uw dakwerk. DAK- Voor uw BOUWKUNDIG-
'ES<-<E«RSBEDRIJF Schrip- TEKENWERK, aanvrage
38>a, u'eken Deutzlaan 228 vergunning, subsidies etc.
ertrade. Tel. 045-463900. 045-353241.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
ETALEUR tevens topverko-
per(4o plus.) zoekt goede
baan bij gezond bedrijf,
omg. Heerlen-Maastricht
(ben ook zeer handig in het
vervaardigen van prijskaar-
ten en reklameborden). Br.
o.nr. B-0748, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
SCHILDER kan nog werk
aannemen. Tel. 045-
-417921.

Voor al uw behang- of
SCHILDERWERK, kunt u
voor nadere prijsopgave
brief sturen naar postbus
2658, 6401 PD, Heerlen.
Repr. hr. 50 pi. met o.a. ho-
recapap., zakenervaring,
vrije tijd en auto zoekt BE-
ZIGHEDEN. Br. o. nr.
B-0768 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Huishoudelijke HULP biedt
zich aan. Tel. 04490-10267
of 04493-4797.
J. man 22 jr., S-dipl.,
MEAO-dipl., AMBI. 11,12,81,
T2, veel C-hardware kennis,
erv. D-Base 4, zoekt COM-
MERC.WERK, liefst in auto-
matisering, 045-426483.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast. sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.

Personeel gevraagd

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.

Kapsalon Maria
vraagt

Kapster
met ervaring in Dames- en herenvak.

Tel. 04498-53669.

Leerling dameskapster
gevr. Coiffures Arno Meens Maastrichterlaan 13 Landgraaf
Reacties uitsluitend telefonisch 045-312474. Vrijdag van
18.30-19.30 uur zaterdag van 17.00-18.00 uur.
Voor onze langdurige opdrachten (fm 1992) in binnen- en

buitenland zoeken wij
Meet- en regeltechnici

Electromonteurs
Konstructiebankwerkers

Indien u geïnteresseerd bent in een vaste betrekking neem
dan contact met ons op.

ECM Heerlen BV
Burg, v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.

Gevraagd gediplomeerd:
doktersassistente

(20 uur per week) voor huisartsenpraktijk te Geleen. Br.o.
nr. B-0769, Limburgs Dagblad, Pb. 3100, 6401 DP Heerlen

Super 10
Met spoed gevraagd

Vulploegmedewerker(sters)
Voor de dinsdag- en vrijdagavond.

Mocht U interesse hebben gelievetel. kontakt op te nemen
met Dhr. Hoeppe 045-241958.

Firma wil samenwerken met accurate free-lance
medewerkers (v/m) met veel initiatief. Haar/zijn

werkzaamheden zullen bestaan uit het bezoeken van
dubieze debiteuren met de daarbij behorende administratie

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in:
Maastricht-Sittard en omgeving

NB: Een fijne jobvoor haar/hem die hiervoor een ruim
aantal uren per week ter beschikking hebben. Het bezit van

een auto is noodzakelijk. Min. leeftijd ca. 35 jaar.
Uitgebreide schriftelijke sollicitatie met recente pasfoto
zenden aan: Inkasso-Unie, Stratumsedijk 28a/Postbus

165, 5600 AD Eindhoven, t.a.v. H.M. v.d. Boogaard.
Tel. 040-122955.

Kone Loopkranen
fascinerend

Ter versterking van onze buitenmontage regio Limburg
roepen wij sollicitanten op woonachtig in vorenvermelde

regio voor de funktie van:

servicemonteur
MTS-E niveau en elektronika minded

In ons dynamisch groeiend bedrijf stellen wij een goede
salariëring, een zelfstandige funktie en de beschikking over

een servicewagen in het vooruitzicht.
Telefonische of schriftelijke sollicitaties richten aan:

de heer N. Thijssen, hoofd personeelszaken
SCHIPPERS HIJSWERKTUIGEN BV, Compressorstraat

1033 NE Amsterdam. Tel. 020-311122.

Woningstoffeerder
en

Leerlingstoffeerder
met spoed gevraagd

Br.o.nr. B-0788, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Holland Overseas Travel
vraagt voor zo spoedig mogelijk

Reserveringsmedewerker(ster)
IATA-ervaring vereist, alsmede een goedebeheersing van

de Engelse taal. Sollicitatiebrieven mcl. foto sturen naar:
HOT, Akerstr. 9A, 6445 CL Brunssum.

Fliesenleger (tegelzetter)
als Arbeitnehmen oder Subunternehmer in Dauerstellung
gesucht. Subunternehmer: möglichst Finnen mit Erfahrung

in Deutschland (geen bemiddelingsfirmas)
Fliesen Zillgens, Geilenkirchen

Tel. 09-49-2451-8070.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Ervaren zelfst. hulp voor
FRITUUR-snackbar gevr.
Vast werk. Hoog loon. Pers.
gegevens Postbus 196,
6130 AD Sittard.
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.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
Gevr: Serieuze ervaren
FRITUREHULP voor het
weekend, 04493-4283.

Eerste KAPSTER of kapper
gevr. voor exclusieve kap-
salon in Maastricht. Voor
parttime functie brieven aan:
Heße BV K. Onnesstr.9,
6164 BL Geleen.
TAXI-CHAUFFEUR, Full-
time, part-time. weekend.
Pers. melden. Hompertsweg
12 Schaesberg.
THUISWERK, u woont in
Limburg, u hebt minimaal 50m 2(liefst meer) propere,
droge ruimte ter beschikking
U wilt de komende jaren 'n
prettige vaste bijverdiensten
Ik zoek iemand die voor mij
boeken en tijdschriften kan
sorteren en inpakken (laten,
inpakken, laten sorteren).
Tel. 045-717775/043211872

Schoonmaakbedrijf Fortron
BV vraagt DAMES voor de
middag- én avonduren. Er-
varing strekt tot aanbeveling
maar niet verplicht. Panden
in Heerlen, Brunssum, Sit-
tard en Echt. Betaling via
schoonmaak CAO. Tel.
045-223800, tijdens
kantooruren.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Gevraagd leerling brood- en
BANKETBAKKER. Echte
Bakker Jos Driessen, Rdr.
Hoenstr. 59, Hoensbroek.
Tel. 045-212706.
Wij zoeken voor onze kap-
salon een KAPSTER met
ervaring, reiskosten vergoe-
ding. Kapsalon Christel en
Jan Peeters, Sloot 17, Venlo
Tel. 077-515188.
Bent u bereid andere men-
sen een luisterend oor te
bieden en te woord te
staan? De kinder- en jeugd-
telefoon te Heerlen zoekt
VRIJWILLIGERS. Het is
boeiend werk en vraagt en-
thousiasme en motivatie, le-
venservaring en minimaal
24 uur per maand. Aan dit
vrijwilligerswerk gaat een
training en een ruime in-
werkperiode vooraf. Voor de
training in september zijn wij
nu al op zoek naar potentië-
le vrijwilligers. Bel voor meer
info: 045-719166 tijdens
kantooruren.
Hotel Heineken Hoek vraagt
ONTBIJTSERVEERSTER
van 07.00-12.00 uur; werk-
ster van 12.00-17.00 uur;
buffetbediende van 12.00-
-20.00 uur; werkstudente
voor algemene dienst. Tel.
04406-13649. Grotestr.
Centrum 5-13, Valkenburg.
Vaste BIJVERDIENSTEN

’ 10,- per uur. Groot Neder-
lands gezin net terug van ja-
renlange reis, nu wonend
vlak over de grens in België
nabij Slenaken, zoekt on-
derwijzeres, lerares of an-
derszin capabele vrouw of
capabel meisje b.v. acade-
mica voor thuisonderwijs
aan onze makkelijk lerende
kinderen zodat deze hun
achterstand inlopend kun-
nen door stromen naar de
klassen van hun leeftijdge-
noten. Tel. 045-717775/
043-211872.
Dames en herenboutiek
zoekt voor haar filiaal te Ge-
leen een vrouwelijke VER-
KOOPSTER. De voor ons
geschikte kandidate moet
gemotiveerd zijn, vakkken-
nis hebben en een leeftijd
vanaf 20 jaar. Voor pim. 25
uur. Indien u denkt dat dit
een baan voor u is verzoe-
ken wij om een schriftelijke
reaktie met pasfoto. Br.o. nr.
80759, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevraagd nette JONGE-
MAN 18-19 jaar, scholier
om in het weekend te wer-
ken op een bezinestation,
omg. Heerlen. Tel. 045-
-425390.
LEERLING kelner en ser-
veerster gevraagd ook voor
de avonduren. Grand Hotel
Monopole, Nieuweweg 22,
Valkenburg. Tel. 04406-
-13545.
Poetsvrouw voor 4 halve
dagen, WIT, tussen 19.00
en 20.00 uur. 045-722471.
Gevr. TEGELZETTER en
loodgieter. Tel. 045-724063.
Gevr. serieuze personen
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van RECLAME-
FOLDERS, Reacties met
vermelding van telefoon-
nummer aan buro Van
Amstel, Postbus 32, 6570
AA Berg en Dal.
Amici zoekt ten behoeve
van het Amici mode voor de
vrouw filiaal in Sittard een
part-time VERKOOPSTER
voor enkele dagen in de
week (12-32 uur). Interes-
se? Bel naar het filiaal of
kom even langs. Vraag naar
mw. Langen (04490-15423)
Altea Hotel Limburg zoekt
zo spoedig mogelijk KOK,
het betreft hier een jaarbe-
trekking. Telefonische reac-
ties 043-642131.
Wie kan met eigen gras of
zitmaaier groot gazon in
Schinveld voor vaste prijs bij
houden 045-224700/259527
FRITUREHULP gevraagd
voor de weekends. Tel.
04490-19776.
Vertrouwelijke gastvrouw of
telefoniste voor privéhuis te
Kerkrade. Tel. 04490-23203
Nette WINKELJUFFROUW
gevraagd voor kwaliteits
slagerij. Lft. pim. 18 jr. Top-
slagerij Bert Bekema,
Kloosterln 44, Schinveld.
Tel. 045-252745, na 18.00 u
Gevr. nette WERKSTER
2V- uur per week. Tel. 045-
-751182. Voerendaal.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den, aftimmerlieden, ijzer-
vlechters, gibozetters, goe-
de soc. voorz. en goede ver-
dienst, mogelijkheden. Voor
ml., tel. 04754-84305.
Au-pair meisjes gevraagd
voor zeer goede families irj
ISRAËL. Bel vanaf zondag
020-731752.
HUISHOUDELIJKEHULP
gevr. doorklooster voor 20 a
3C uur per week, in staat
zijnde zelfst. te werken in
stille omgeving. Salaris vol-
gens wettel. regeling. Br.o.
nr. B-0786 L.D. Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
vraagt ervaren DAKDEK-
KER voor renovatiewerk-
zaamheden zonder erv. on-
nodig te solliciteren. Schrif-
telijk solliciteren. Vinkerstr.
130a, 6464 GN Kerkrade.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk. Tel. 045-241829.

Gevr. MEISJE voor Koffie-
shop te Heerlen. Oproep-
basis. Tel. 045-740967.
OPROEPKRACHT gevr.
voor horecabedrijf, met ho-.
recapap. en ervaring. Tel.
045-311450.
CHAUFFEURS/bezorgers
gevr. event. met eigen auto,
voor pakketdienst. Br.o.nr.
B-0793 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
HAGO Nederland B.V.
schoonmaakbedrijf vraagt
voor diverse objekten in
Hoensbroek en Nuth dames
voor schoonmaakwerk-
zaamheden in de avonduren
van ca. 16.30 tot 19.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen
zich telefonisch aanmelden
tussen 09.00 uur en 12.00
uur. Telefoon 045-710561.
GOEDE Naaister gevraagd,
uurloon. Tel. 045-322862.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 VACANTIE-
WERKERS M/V en alge-
meen medewerkers M/V, Ift.
16-20 jr.Sollicitaties na tel.
afspraak 04406-12289.
Hulp in de huish. gevr. voor
pim. 3 uur p. wk. ’ 10,- per
uur. Tel. 045-322360.
Gevr. FRITUREHULP, cor-
daat spontaan meisje of
jongen va. 18 jr. die zelf-
standig kan werken om zo
nu en dan in te springen en
enkele uren in de week mee
te helpen. Liefst omg. Beek/
Geulle. Tel. 04458-2777.
i in

Bouwmaterialen
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 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: BETONIJZER-
KNIPMACHINES ’1.500,-
-excl. betonijzerbuigmachi-
nes, Sonco ’ 700,- excl.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. 045-723142.
VOORDEUREN, stijldeuren,
buitendeuren, vouwdeuren
in elke maat en houtsoort.
Ook compleet afgehangen.
Geurten, 045-212531,
Hommerterweg 27, Hoens-
broek. ■

Te k. div. maten DUBBEL
glas, per stuk ’ 50,-. Kloos-
terlaan 27 Schinveld.
Natuur LEISTEENDAK-
PANNEN te k. in div. afm. v.
a. ’0,50. Tel. 045-310420.

Hoogtebinnen
> Handbereik

Aimk
lIICNtjI S 1 S U I i I

Verkoop verhuur Service
oaa9o-S7ayg
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.

l
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Van maandag t/m vrijdag

van 8.30-17.00 uur, kunt u .

uw PICCOLO voor het
Limburgs Dagblad
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Woningruil
Te ruil HOEKWONING te
Zeswegen tegen eenge-
zinswoning, te Hoensbroek.
Tel. 045-727866.
Te r. eengez. won. 4 slpk. en
tuin in VLISSINGEN voor i-
dem won. in Zuid Limb. Tel.
01184-67718.
Aangeb. eengezinsw. in
ALKMAAR. Huur ’ 525,-.
Gevr. woonruimte in Maas-
tricht e.o. per 22-8 as. Tel.
072-622827.

Kamers
As! STUDENT Rechten
Rijksuniversiteit Limburg
zkt. geschikte kamer m.i.v.
aug. '89. 02209-1390.
Woonruimte gezocht in
MAASTRICHT door student
uit Hengelo, 074-434188.
Student en studente zoeken
apart 1 kamer in MAAS-
TRICHT. 030-613493.
STUDENT Bell college
zoekt kamer in Maastricht
met gebruik keuken en dou-
che, per 1-8-'B9. Tel. 073-
-131263 of 567342.
ZOLDERETAGE met gebr.
v. keuken en badk. 043-
-213411 of 045-727736.
Te huur KAMERS in studen-
tenhuis: 1 per mei; 1 kamer
per juli. Tel. 045-719788.
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.
STUDENTENKAMER te h.
in Heerlen en kamer te h. in
Voerendaal. Inl. na 19 u.
045-750229.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. Tel. 045-
-455755.
Te huur ZOLDERKAMER in
Sittard, v. rustige studente,
miv 29-5-'B9. 04490-24449.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Kamer te huur, eigen toilet
en douche, warm en koud
water, r.t.v. en tel. aans|. ge-
br. v. keuken, gestoft. GE-
LEEN 04490-42015 v 9-18 u
NUTH te h. kamer met kit-
chen, toil., tuin, cv. Incl.

’ 325,-p.m. 043-216948.
Te h. kamer in SITTARD.
Alle voorzieningen. Inl. na
15.00 uur, 04490-22681.

Bouwmaterialen

Aanhang-
wagens

Jo Knops. Rijksweg Zd 195,
Sittard. 04490-12718.

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.

KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
BETONMOLEN en profie-
len te koop gevraagd. Tel.
045-351844.
Te koop weg. overcompleet
2 GARAGEPOORTEN bruin
1 met afst. bediening en 1
met loopdeur, z.g.a.nw. Tel.
045-442793.
Te k. 2 BOUWLIFTEN 4
wielig 600 kg. 10 mtr. masth.
voldoen aan alle veiligheids-
eisen. Bel. 04493-1809.
H.S.S. dubbelpenset voor
kozijnen, opdekdraaival en
uitbreiding, merk Leitz, 250 x
40, asgat. Zo.g.a.nw. 3 x ge-
slepen, helft v. nw.pr. Tel.
04490-25626.

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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te k. STUCADOORSLIFT,
pr. ’450,-. Tel. 045-
-721568.
AFWERKPROFIELEN in
hout, kunststof, alum. Geur-
ten, 045-212531, Hommer-
terweg 27, Hoensbroek.
VOORDEURLUIFELS, div.
modellen uit voorraad. Ook
geplaatst leverbaar. Geur-
ten; 045-212531, Hommer-
terweg 27, Hoensbroek.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.

REPARATIES aan Radio/
T.v., wasmach. en alle an-
dere huish. app. Geen voor-
rijkosten. Vrijblijvende prijs-
opgave. Alle reparaties met
garantie. 045-273430.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Te k. LATEX Betonverf,
Muurverf, beitsen, zware ei-
kenh. salontafel, cirkelzaag
enz. Halve prijs.o4s-213563
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

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.
Printer- typelinten

diskettes met kwaliteitsga-
rantie voor de laagste prijs.

Bel voor prijsopgave
045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

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.

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.
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.

** 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

Bedrijven Transacties
Te koop/huur gevr. Div.
FRITURE/Snackbars. Ge-
gev. betr. koop/huurpr. Post-
bus 196, 6130 AD, Sittard.
HORECABEMIDDELING.
Bel vrijblijvend 045-221832.
DRAADLOZE telefoons
’175,-, 045-421594/
459916, ook 's avonds.

Gevraagd MIDDENSTAND
DIPLOMA, handelkennis
Tel. 043-250458. I
Over te nemen winkel, kl*»
ding en naaibenodighedefl
Omgeving Hasselt, Kermt
09-3211-250057. I
Wat VERKOPEN? Advef
teer via: 045-719966.

~ . —'*Landbouw en Veeteelt

Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
GOLDONI tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. Wij hebben steeds de
juiste tuinfrees met een
compleet programma aan-
bouwwerktuigen voor uw
tuin. Tevens een ruime keu-
ze aan gebr. tuinfrezen en
nog enkele overjarige Gol-
doni tuinfrezen. Colle, Nus-
terweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
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.
Maistelers opgelet! Last van
hanepoot? Spuit dan op tijd
DUAL. Bel daarom uw loon-
werker nu al.
Te koop 4-wielige koets, pri-
ma in orde. Beekstr. 4, Val-
kenburg. Tel. 04404-1991.
Aangeboden: Beste PAAR-
DEWEIDE voor 3 stuks,
geen hengsten. Prijs ’ 60,-
-per maand. Br.o.nr. B-0770
L.D., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
Te k. gevr. lichte KIPKAR; te
k. aangeb. Deutz trekker en
Weiger maaier. Waubacher-
weg 5, Brunssum. 045-
-251721.

Te k. Niemeyer hark 500-D
werkbr. 5 m.; div. FELL*
grasschudders i.g.st. van»

’ 700,- werkbreedtes van*
4,10 m; div. cyclomaaier>
i.g.st.; Holares kuilverdele'
met 2 rotors; div. kuilvoe'j
snijders (met hefmast) vans'
’500,-; PZ hark/schudde1
HS-360; Fella hark 3,10 m
PZ/hark CZ-330; Mengel*
ladewagen LW-300; DoU'
ven veldspuit, type Profi, 21
m. electr./hydr., 4 seiZ'!
snoei-compressor met 2
voorraadtanks. Mech. bedrij
Frissen B.V. Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-
-40338.

Te k. voor absoluut goed*
stal,' bijzonder mooie bravo
MERRIE, Uppercut x apala'
tin, bruin, 14 jr. voor de f-*(
of recreatie. 045-793497
273714. ,1
i Rumpstadt aanaardgarni'J
tuur 5 rijig. 1 JF maaier 2.4»]
mtr. en kneuzer. 1 PZ CM]
215 185 en 1 KM 24 CÜ
maaier. Deutz-Fahr hooi'f
bouwwerktuigen, uit voor f
raad leverbaar. J. HORSt
MANS, Klimmen. 04405" f2775. ,|
Te k. dressuur SPRING'
PAARD 4V2 jaar. AmbyerstrJ
106 Noord-Amby Maastricht
Te k. 4-rijige BIETEN-
SCHOFFEL en vee-kar. Tel
04451-1208. j
Te k. 2 ZB-RUNDEREN-l
Holsteiners, aan tel. 14 ef|
23 mei. Tel. 04459-1350. A

Auto's

Alfa |
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
bwj. '82, i. nw.st., Tel.
045-464314 b.g.g. 421423.

Te k. ALFA Guillietta 1.6,
bwj. '78, pr. 1.000,-. Tel.
045-351926. Eisenhower-
str. 26, Eygelshoven.

ALFA 33 1.7 QV, 8 mnd I
oud, 11.000 km. antr.met |
met veel extra's. Tel. 04406' I
12266/15566. _,
Alfa Romeo GIULIA 1600
Super bwj.'72 opknapper in- 'cl. div. onderdelen vr.pr ]
’2.000,-. 045-713791

AMC
Te k. Voor liefhebber AMC Piccolo's in het Limburgs |
Greml'n, bwj. '75, i.g.st., pr. Dagblad zijn groot in RÉ'
’2.000,-. Tel. 045-413773. SULTAAT! Bel: 045-719966; I

Audi

AUDI 80 2.0 E
automaat bwj. '89, 500 km.,
off. dealerauto, kl. zwartme-

tall., schuif./kanteldak,
stuurbekr. centr. vergr., w.w.

glas. 04746-3889

Te k. AUDI 80, bwj. '87, kl.
groen/blauw, met trekh. en
binnenantenne, km.st.
57.000, pr. ’26.000,-. Tel.
045-224080.
AUDI 100 CC '83, LPG, s-
cyl., 5 bak, APK, 1e lak, nw.
st., mr. mog., 045-715418.
AUDI 100 CD autom. 138
PK. Champ. metall. bwj. '83,
schuif/kanteld. get. glas a-
lum. velg. stereo in nw.st.
’14.750,-. tel 045-721552.

Te k. AUDI 100GL5E, 136
PK, bwj. '77, vr. pr. ’ 1.000.-
Tel. 04405-3414. _
Te k. in hagelnw.st. geen 2e
zo echt nw. AUDIIOO cc nw
mod. bwj. '86, kl. grijsmetall-

’ 16.750,- met recent keu-
ringsrapp. 043-254462.
AUDI 100CC, scyl, bwj.'B3
94.000 km, vele extra's, nW
banden, vr. pr. ’13.000,-
-incl. gar., event. mr. mog
Tel. 045-215783. „
Te k. excl. AUDI 100 cc 2.2'
bwj. '85, 60.000 km. vele ex-
tra's, goudmet. Beukenbos-
weg 21 Kerkrade. ,
AUDI 80 L, bwj. '77, i.g.st,
APK tot dec'B9, pr.n.o.t.k-
Stadhouderstr. 58
Brunssum, 045-250590. _

BMW
Te koop BMW 518, bwj. '77
APK 3-'9O, trekh. enz.,

’ 650,-. Tel. 045-453572.
Te k. BMW 320 bwj. '83
i.z.g.st, pr.n.o.t.k. bellen na
18.00 uur 04490-14095.
Te k. prachtige BMW 520i,
bwj. eind '82, nw. mod.,
stuurbekr., 5 bak, alu, BBS,
alarm, w.w. glas ’ 9.500,-.
04490-13467.
Te k. BMW 315, bwj.'B3,
donkerbl., ww. glas, spoiler,
spec. gril ’7.750,-. 04490-
-24937.
BMW 320 4 cyl., ATS velgen
schuif/kanteldak, pr.

’ 2.250,-. Beatrixstr. 78,
Nieuwenhagen
Te k. BMW 320, bwj. '82, div
opties, pr. ’ 9.500,-. Past.
Kuilenweg 8, Hoensbroek.
Tel. 045-222451.
Te k. BMW 732 i, bwj. '83, in
exclusieve toestand, pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-444584
BMW 528 i, nov '85, diamant
zwart metal., getint glas, al-
les elec. als nw. ’ 23.900,-.
Gar. Peters, 04490-53029.
Te k. BMW 320 6 cyl. auto-
maat, kl. rood, schuif/kantel-
dak, elec. spiegel, bwj. '79,
APK gek., pr. ’ 3.450,-. Tel.
045-420274.
BMW 318 i, typ '82, veel ex-
tra's, o.a. 5-gang, ’ 7.250,-.
Tel. 04490-26923.

Te k. BMW 3.0 GSI, weg-
plaatsgebr., motor 50.000
km gel., i.z.g.st., compl. ge-
rest., BBS-velgen, RecarO
zitt. v. en a., stereo-inst,
blauwmetal., vr.pr-

’ 13.500,-. Tel. 045-463778,
Te k. BMW 316, bwj.'77,
APK gek., i.g.st, antr. grijs-
Vr.pr. ’ 2.750,-. Proculusstr-
-31, Heerlen.
Zeldz. mooie BMW 316 nw.
mod. '84 uitb. 5-bak enz-
’14.750,-. Inr. evt. 045-
-316940. ,

BMW 316, bwj. '87, bl. met-
Ie eig., 25.000 km, tel. 045-
-417081. ' .
Te k. BMW 320type 80 6 cl
pr. ’ 4.750,-, Opel Rekord 2
Itr. bwj. '78, pr. ’2.250,-,
Ford Escort bwj. '82 KR 3
uitv. verl. sportv. enz. Pr-

’ 9.500,-045-413779. __,
Te koop BMW 728 I, bwj-
'B2, z.g.a.nw. Tel. 045-
-243134.
Te koop BMW 316, okt. '84,
veel ace, pr. ’21.000,--
Parallelweg 65, 04406-
-13195.
Te k. BMW 324 D 1988'
25.000 km. zwartmet. o.d-
get. gl. radio, 4 luidspr. Pf-
-520.000 Bfr. 09-32'
11275747 na 1900 uur. __.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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HAAG - Voorhoeve gaat in'et interview duidelijk in de te-
piaanval. Mevrouw Smit heeft
Je VVD-fractie begin deze weekerweten nog te weinig oog teJebben voor de slechte toestand
.atl het milieu. Voorhoeve vindt
?at de minister daarmeeeen ver-'*eerd beeld oproept. De strijd
pat volgens hem niet tussen de
«Ito en het milieu.

Pc VVD is het eens met de
om de files en de

Mjchtvervuiling aan te pakken,
r^ar niet met een verkeerde fi-nanciering", aldus Voorhoeve.
„Lubbers toonde tijdens het de-

bat de bereidheid het reiskosten-
forfait te laten bestaan". Volgens
Voorhoeve heeft mevrouw Smit
door haar houding die handrei-
king geblokkeerd.

De VVD-leider onthult in het in-
terview dat zijn fractie verdeeld

I was over zijn voorstel het kabi-
net na de val te reconstrueren.
Achttien WD'ers steunden hun
leider, zeven waren tegen een
lijmpoging, omdat zij vreesden
dat dat niet begrepen zou wor-
den.I Voorhoeve wilde overigens op-

nieuw niet ingaan op de vraag
welke ministers hij eventueel b _
zon recontructie had willen ver-
vangen. „In zon reconstructie
heb ik nooit de heer De Korte
willen betrekken. De vice-pre-
mier heeft zijn uiterste best ge-
daan. Mensen moeten bereid zijn
om tot een gezamenlijke beleids-
lijn te komen. Die bereidheid
ontbrak soms en dat lag niet aan
DeKorte".

Voorhoeve neemt minister Nij-
pels (Milieu) in bescherming. „Ik
heb vastgesteld dat de heer Nij-
pels bereid is om tot een oplos-
sing te komen. De compliceren-
de factor was de opstelling van
Smit-Kroes".

Bedreiging
lïj-ar tot hoever zal de samenwer-
ls-/g tussen de twee communisti-
!t(v£ giganten gaan? Vormt zrj een
,Ja *°rnstige bedreiging voor de VS,
d Pan en West-Europa? Beide lei-
\ s hebben gezegd, dat Peking en
l^.skou streven naar een nieuw re-
-1). eJ een relatie die gebaseerd is op
& Principe van gelijkheid, weder-
s-,?s voordeel, goede buurman-
S-n^ en non-mterventie in de bin-
V Mandse aangelegenheden.

°rlopig lijkt het niet aannemelijk

dat China de economische relaties
met de VS, Japan en de Westeuro-
pese landen opgeeft voor de nog on-
derontwikkeldemarkt in de Sovjet-
unie. Japan en de VS zijn de belang-
rijkste bronnenvan financiële hulp,
investeringen en technologie, die
een belangrijke rol spelen in het
hervormingsproces in China.

Aan de andere kant stond Moskou
vrijwel altijd zeer gereserveerd te-
genover de in 1949 opgerichte
volksrepubliek en neigde er zelfs
naar om de tegenstanders van Mao,
TsjangKai-Sjek en deKwomintang,
te steunen. De Chinese communis-
ten kregen geen enkele steun, logis-
tiek noch moreel, tot aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog. Ook
tijdens de Koreaanse oorlog liepen
de relaties stroef. China moest de
wapens voor de Noordkoreanen in
de Sovjetunie kopen, en er het volle
pond plus rente voor betalen. De
Russen gaven voor hun communis-
tische broeders geen cent cadeau.

Later werd het niet beter. Voorzitter
Mao bezag met groeiende woede en
ongeloof de toenaderingspogingen
van Chroesjtsjov tot de VS. Onder

Nikita wilden de Sovjets een zake
lijke relatie opbouwen met de VS
Mao zag datals verraad.

De Chinese leider was ook ge-
schokt, toen Chroesjtsjov op het
20ste congres van de communisti-
sche partij in 1956 Stalin veroor-
deelde. De Russen deden dat zon-
der Mao tevoren te raadplegen. Dat
was in deogen van Mao het grootste
verraad aan de communistische
zaak.

Breuk
De komende breuk tekende zich al
af in 1957 tijdens een internationale
conferentie van communistische
partijen in Moskou ter gelegenheid
van de veertigste verjaardag van de
Russische revolutie. In zijn toe-
spraak zei voorzitter Mao dat de

„oostelijkewind, dewestelijkewind
zal overheersen."
Het was duidelijk dat Mao zichzelf
en niet Chroesjtsjov zag als de man
die het wereldcommunisme moest
leiden.Maar de breuk kwam echter
nog niet. Integendeel Moskou en
Peking sloten een samenwerkings-
akkoord op het gebied van kernwa-
pens. Dat hield in, dat deRussen de
Chinezen zouden helpen met het
ontwikkelen van een eigen kern-
bom.

De onvernrüjdeüjke breuk kwam in
1959. Chroesjtsjov gingin het offen-
sief. Hij zegde het in oktober 1957
gesloten samenwerkingsakkoord
op. De Chinezen kregen het beloof-
de prototype van de kernbom niet
en ook niet de bijbehorende techno-
logie. Chroesjtsjov zei dat er grote
gevaren kleefden aan een 'extreem
Chinese agressiviteit.

Dieptepunt
De relaties zonken in 1960 naar een
dieptepunt, toen Moskou zijn hulp-
programma opschortte. De Sovjets
trokken niet alleen duizendentech-
nici terug, maar ook de blauwdruk-
ken voor ontwikkelingsprogram-
ma's van China namen ze mee. Chi-
na op zijnbeurt trok zijn mensen uit
Moskou, inclusief de studenten. Er
brak een propagandaoorlog uit die
tot aan heteind van 1979 duurde.

Grensoorlog
De spanning liep verder op in de ja-
ren '60, toen deChinezen de Russen
beschuldigden van grensschendin-
gen bij Xinjiang en andere streken.
In de jaren' 62 en '63 kwamen het tot
gewapende botsingen aan de be-
twiste grenzen. Het gevolg van deze
incidenten was dat de Sovjettroe-

penmacht aan de ruim 7000km lan-
ge grens, geleidelijk aangroeidevan
15 divisies tot meer dan 45. De Chi-
nezen versterkten op hun beurt hun
troepenmacht in het noordoostelij-
ke deel en in Mandsjoerije.
De climax in het grensgeschil
kwam in maart 1969 over een eilan-
dengroep in de Oessoeri-rivier. Vol-
gens de Russen liep de grenslrjn
over de zuidelijke oever daarvan,
waarmee zij de hele rivier plus de
eilanden daarin claimden. De Chi-
nezen zeggen dat de grens moet lo-
pen langs het belangrijkste kanaal
van de Oessoeri en andere riviertjes.
Dit betekent dat de meeste eilanden
tot China zouden behoren. Er ont-
stond een grensoorlog, waarbij aan
beide kanten slachtoffers vielen.

Hoop op doorbraak voorlopig de bodem ingeslagen

Proef koude kernfusie
blijkt een misverstand

Van onze correspondent
HEERLEN - Het opzienba-
rende experiment met koude
kernfusie dat eind maart de
experts over de hele wereld
in grote staat van opwinding
bracht, blijkt te berusten op
vergissingen. Nadat er al vol-
op twijfel was gerezen, omdat
geen enkele herhaling van de
proef een positief resultaat
opleverde, hebben de beide
'ontdekkers' Fleischmann en
Pons in deVS hunfout toege-
geven. De hoop op een op-
zienbarende doorbraak in het
wereldwijde zoeken naar toe-
pasbaarheid van kernfusie is
voorlopig de bodem in gesla-
gen.

De eerste twijfels ontstonden al
kort na de melding van het 'ge-
slaagde' experiment, dat was
verricht aan de universiteit van
de Amerikaanse staat Utah. De
wijzevan openbaarmaking, door
middel van een persconferentie
en niet via een wetenschappelij-;

ke publikatie, wekte al bevreem-
ding. Vervolgens begonnen ge-
leerden op vele plaatsen - in ons
land onder meer in Nieuwegein
en Delft - aan pogingen het ex-
periment te herhalen, maar zy
moesten dat aanvankelijk doen
met onvolledige gegevens. Geen
enkele proef leverde hetzelfde,
door Fleischmann en Pons ge-
melde resultaat op. De door hen
aangekondigde publikatie in het
internationaal toonaangevende
Nature ging niet door.

Patentaanvraag
De twijfel groeide.Korte tyd ge-
leden werd in herinnering geroe-
pen dat de Duitse scheikundigen
prof. Fritz Paneth en prof. Kurt
Peters al in 1926 een soortgelijke
claim op basis van een soortge-
lijk experiment deden als
Fleischmann en Pons eind
maart. Paneth en Peters trokken
hun claim acht maanden later
met verontschuldigingen in. Een
patentaanvraag uit 1927 op een
verbeterde versie van hun werk
door John Tandberg van het re-
search-laboratorium van Elec-

trolux in Zweden werd nooit ge
honoreerd.

Evenals Fleischmann, Pons en
ook Jones ontdekten Paneth en
Peters helium, toen zy een elek-
trolyse-experiment deden met
een palladium-anode. 'Transfor-
matie' van waterstof in helium
onder het vrijkomen van nuttig
aan te wenden energie, noemden
zy hun vondst. 'Transformatie'
heet tegenwoordig kernfusie.
Ook dat bericht, op 16 september
1926 via het persbureau Reuter
wereldkundig gemaakt, gaf in
die tijd de nodige opwinding.
Het legde vermoedelijk de basis
voor de aloudelegende, dat de op
water lopende automotor is uit-
gevonden, maar dat die uitvin-
ding voor veel geld door de olie-
maatschappijen is opgekocht en
sindsdien door die maatschap-
pijen in de geheimste kluizen
wordt bewaard, omdat die de
olie waardeloos zou maken.
Maar Paneth en Peters kwamen
op hun onderzoeksresultaat te-
rug. Hun bleek inmiddels dat er
zowel uit het glaswerkals uit het
palladi jm dat zij gebruikten, he-

lium vrijkomt onder invloedvan
verhit waterstofgas. Dat ver-
klaarde de aanwezigheid van het
door hen gevonden helium beter
dan enige 'transformatie.

binnen/buitenland

Sovjetunie en China begraven na 30 jaarstrijdbijl

Jop Deng-Gorbatsjov
luidt verzoening in

Van onze correspondent

JftGAPORE - Sovjet-pre-
J»ent Michael Gorbatsjov
P de Chinese leider Deng
J*°ping, komen volgende
H^k woensdag in Peking
örfk-' voor een historische
,Pbijeenkomst van drie
§en. De top, de eerste in

U^g jaar, luidt het beginvan de normalisering vanbetrekkingen tussen deccee landen, inclusief hetr stel van de partijban-en
ïk eiders van de twee communisti-

grootmachten ontmoeten el-
<J °P een moment, dat zowel de

en de Chinese Volksre-uek een crisis doormaakt.
■

en perestrojka in de Sov-
nie gaan gepaard met een ster-

jPleving van het nationahsme,
, de eenheid en stabiüteit van hetJs|sche ryk dreigt te ondermij-In China staat het bejaarde lei-

iJjCnaP onder grote druk. Hon-
lyduizenden studentenzijn in de
j^lopen weken de straat opge-
ld om democratische hervormin-
-ojl af te dwingen. Zulke massale

in de straten
vPeking en Sjanghai hebben de
|L nese leiders, sinds de commu-
(J'sche partij veertig jaar geleden
L de machtkwam, nog niet eerder

■jv'
i(u. Prestige van Deng leed een ge-
le klap door de betogingenvantLs|udenten, die meer respect lij-
i. 'e hebben voor Gorbatsjov danr hun eigen leider.
(j-, Y^nsters naar de buitenwereld
t, Oeng Xioping en zijn hervor-
i^ s tien jaargeleden geopendheb-
Ho,j.2.n op een kier gezet. De eco-i^JHsche hervormingen in deij^srepubliek dreigen op een dood
W°r te raken. Onder de Chinezen
Ij /'st onvrede. Er is een inflatievanl^ocent, het leven is duurder ge-

s Het Droeit onder de arbei-

" DENG XIAOPING
...onder grote druk... " MICHAIL GORBATSJOV

...dooi ingeluid...

Ommekeer
In 1970 kwam er een ingrrjpende
ommekeer in de buitenlandse poli-
tiek van Peking. Mao die enkele ja-
ren terug nog Chroesjtsjov kritiseer-
de, omdat hij een opening maakte
naar de VS, nodigde president Ni-
xon uit voor een officieel bezoek
aan China.
De Russen zagen in het bezoek de
vorming van een anti-Sovjetcoalitie
in Azië, bestaande uit de China, VS
en Japan.
Peking en Moskou bestreden elkaar
op ideologische gronden. En in de
verdediging van hun nationale be-
langen kreeg de regionale politiek
in de buurlanden de overhand. Viet-
nam, Cambodja en Afghanistan
werden de confrontatiegebieden,
waar de twee landen eikaars krach-
ten gingen meten.

De dooikwam pas met detoespraak
van Gorbatsjov in Vladiwostok in
1986 en meer gedetailleerder in zijn
rede inKrasnoyarsk. Daarin maakte
de Sovjetleider een concrete diplo-
matieke opening naar China.
De terugtrekking van de Sovjettroe-
pen uit Afghanistan, de (door Viet-
nam) toegezegde aftocht uit Cam-
bodja en troepenverminderingen
aan de grens bij Mongolië, effenden
de weg voor de topontmoeting.
Cambodja is echter nog steeds het
belangrijkste obstakel voor de nor-
malisering van de betrekkingen met
Moskou.
Gegeven de stroeve onderlinge be-
trekkingen in het verleden lijkt het
voor de hand te liggen, dat de twee
supermachten elkaar niet onmid-
dellijk in de armen zullen vliegen.
Daarvoor speelden in het verleden
te vaak nationale belangen een rol
in het conflict tussen Sovjets en
Chinezen. En deze nationale belan-
gen zullen blijven bestaan.

Verwijt
Fleischmann en Pons hadden
deze historie kunnen weten als
zij gedurende de zes jaar die zy
zeggen aan hun experimenten te
hebben besteed, ook enig litera-
tuuronderzoek hadden verricht.
Ook de redactie van het gezag-
hebbende Britse wetenschappe-
lijke tijdschrift 'Nature' had het
meteen kunnen weten: 'Nature'
publiceerde in 1926-27 beide ar-
tikelen van Paneth en Peters.
Blijft het terechte verwyt aan
Fleischmann en Pons, die met
zwaar water experimenteerden,
dat zy niet die eenvoudige con-
troleproef met gewoon water
hebben gedaan. Blijft ook de
enorm toegenomen belangstel-
ling voor metalen, waarin grote
hoeveelheden waterstof kunnen
worden opgenomen.
Dat laatste is positief. Met de uit-
puttingvan fossiele brandstoffen
in zicht en de milieuschade door
het gebruik van fossiele brand-
stoffen voor ogen, lijkt waterstof
de ideale brandstof voor de toe-komst. Het ontwikkelenvan vei-
lige methoden van opslag (en
vervoer) van waterstof zou daar-
om hoge prioriteit moeten heb-
ben, samen met het ontwikkelen
van goedkope fotovoltaische
zonnecellen die de stroom kunn-
nen leveren waarmee water in
waterstof en zuurstof kan wor-
den gesplitst.

Ito volgt
Takeshita

niet op
Van onze correspondent

SINGAPORE - De Japanse ex-
minister van buitenlandse zaken,
Masayoshi Ito, heeft in Tokio ge-
weigerd om premier Noboru Ta-
keshita op te volgen, nadat op het
laatste moment de partijtop z_n
voorstellen voor ingrijpende wijzi-
gingen in de Liberale Democrati-
sche Party (LDP) had afgewezen.

Ito dievoorzitter is van de uitvoe-
rende raad van de partrj, werd ge-
zien als de beste kandidaat voor
het premierschap. Hrj is de enige
in de partijtop, die niet betrokken
is bij het Recruit-omkoopschan-daal, dat Takeshita en drie andere
ministers tot aftreden heeft ge-
dwongen.
Afwerking

Ito wilde vergaande hervormin-
gen binnen de party om het ver-
trouwen van het publiek terug te
winnen. Het partijbestuur zou
voor een groot deel aan de wensen
van Ito zijn tegemoetgekomen.
Maar zijn eis, dat de secretaris-ge-
neraal van de party en vier andere
leden in de top gedurendezijn ter-
mijn als premier hun politieke
banden met de interne partij-fac-
ties moesten verbreken, werd af-
gewezen. Ito wilde ook dat de
oude garde hun plaatsen inruimt
voor de jongere generatie, hetgeen
op tegenstand stuitte by de senio-
ren in de top.

Toezegging
Het partijbestuur had eerder toe-gezegd dat Ito de vrije hand zou
hebben bij de vorming van zynre-
gering en dat hij de volle termyn
van twee jaar als premier mocht
aanblijven. Ito wilde niet slechts
als tussentijds premier optreden,
totdat er een ander is gevonden.

Hoewel hij officieel zijn nee heeft
uitgesproken, is het volgens poli-
tieke waarnemers nog niet zeker
dat hij definitief is afgeschreven
als opvolger van Takeshita. Wan-
neer de partijtop toch buigt voor
zijn eis, danzou Ita nog altijd voor
het premierschap beschikbaar
zijn, menen zegslieden in Tokio.
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Auto's

BMW
Te k. BMW 315 bwj. '80,
alarm, sunroof, nw. bekled,
vr.pr. ’ 6.500,- i.z.g.st.
04490-24024.
BMW 318, '80, luxe uitv.,
zwart, LPG, i.z.g.st., pr.

’ 5.295,-. Tel. 04490-31876
BMW 315, bwj. '82, kl. wit,
div. spoilers, APK, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-443182.
BMW 323 I Nov. '79 zwart,
div. access. APK gek. LPG

’ 6.500,-. Tel. 043-632071.
Te k. BMW 732 i bwj. '80,
met 8.8.5. velgen, 5 bak.
Pr. ’ 6.250,-. Inr. mogl. Tel.
045-726008.
BMW 318 i '84 zeer goed en
mooi met APK, 80.000 km.
en prima banden ’ 18.000,-.
Tel. 740041 b.g.g. 751632.

Buick
Aangeboden BUICK Skylark
2 D, 4 cyl. motor. Vr.pr.
’1.500,-. Inl. 045-456422.

Cadillac
CADILLAC de Ville cabriolet
'66. Alle extra's, ned. kente-
ken, inruil mog., ’ 17.900,-.
Tel. 04459-1263.

Chevrolet
CHEVROLET Corvette
Stingraij, bwj. 76, kl. rood.
Tel. 04498-57287.

Chrysler
Te k. CHRYSLER Sunbeam
'79, uitlaat def. pr. ’300,-;
Volvo 343 automaat bwj. '79
’1.750,-. 045-229621.
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.

Citroen
Te k. CITROEN G.S.A. Club
1980, t.e.a.b. APK maart
1990. Heemskerkstr. 83,
Heerlen. 045-721691.
CITROEN GSA, bwj. '81,
APK, 1e eig., 58.000 km, bij-
zonder mooi, pr. ’ 2.750,-.
Tel. 04490-22010.
CITROEN Visa bwj. '81,
APK 3-'9O, puntgaaf met
klein motor, defect, vr. pr.
’850,-. Tel. 04498-58465.
Citroen AXEL 1.3 kl. rood,
'87, 1e eigen, schadevrij.
37.000 km, verk. in absolute
nwst, ’ 6.900,- 045-423265
Te koop CITROEN GS Pal-
las, bwj. '79, APK, 86.00C
echte km., i.z.g.st, pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-5499.
Te k. CITROEN Visa 1983, vr.pr. ’3.500,-, kl. zwart
Tel. 045-222831.
Citroen VISA II Super E, 4: cyl. kl. zwart, bwj. '81, vr.pr
’3.300,-. 045-718791.
CITROEN BK 1.6 TRI, 2 1/2
jr. oud, 31.000 km., kl. grijs
met centr. vergr., elec. ruiter
vr. pr. ’20.000,-. Tel
04454-1735.
CITROEN 2 CV 6, bwj.'B3
4-'9O. Gave mooie autc

’ 2.950,-. Tel. 043-646728.
CITROEN 2 CV 6 bwj. '81
APK. Tel. 045-727417.
Te koop Citroen VISA bwj
'82, pr. ’1.450,-. Dr. M.L
Kinglaan 133, Hoensbroek.

Daihatsu
Te k. DAIHATSU minibus,
bwj. '83, geel kent., APK 4-
90, vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-323521.
Te k. Daihatshu CUORE, 9-: '86, wit, 20.000 km. als nw.
’8.700,-. 045-415451.
maandag na 16.00 uur.

Fiat

Fiat inruil auto's Fiat
Panda 34 1986rood ’ 8.500,-
Panda 750 CL 1987, rood en wit ’ 10.900,-
Panda 1000 CL 1986, wit ’ 9.900,-
-127-1050, 5 versn., 1986, zilver ’ 8.900,-
Uno 45, silver, 5 versn. 1987 ’ 13.750,-
Uno 60 SuperCarrara wit, 1987 ’ 14.900,-
Fiatßitmo6oLCarraral9B7 ’ 14.900,-

Bovaggarantie
Inruil - Financiering

Fiat Bastiaans Heerlen
! Spoorsingel 50

045-724140.

-FIAT 127, 3-drs., t-'Bl, vei-
ligheidsinspectie gekeurd,
onderhoudsbeurt gehad a
’600,-, i.z.g.st., ’1850,-.
045-314760.
KOOPJE! Fiat 128 Sport
'77, APK, div. access.
’700,-. 045-457145.
Te k. Fiat RITMO 70 CL, bwj
'83, 5-drs., 1.3 CC, pr.

’ 4.250,-. Past. Kuilenweg
6, Hoensbroek. Tel. 045-
-210070.
Fiat RITMO 105 TC, bwj. B-
'Bs, alle extra's splinter-
nieuw ’ 6.950,-. 04406-
-„13137.
Te koop Fiat PANDA 45, ty-
pe '82, m. APK, i.g.st.,
’1.950,-. Koekoekstr. 18,
Heerlen. Tel. 045-218386.

Wat VERKOPEN? Advér-
teer via: 045-719966.
Te k. Fiat PANDA 34, kl.
rood, 1986, 33.000 km.,
APK 5-'9O, ’7.500,-. 045-
-713615 na 18.00 uur.
Te k. FIAT Panda 45 CL/
1000 met dubb. vouwdak,
div. extra's i.pr.st. bwj. '85,
60.000 km. pr. ’6.900,-.
Bosserveldln. 68 Beek.
Tel. 04490-73519.
Fiat RITMO, eind '81, APK
4-'9O, ’2.650,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. Fiat RITMO LX, i.z.g.
st., zilvermetallic, 3-drs.,
’5.000,-. Tel. 045-713754.
Fiat RITMO 60 nw. mod. bwj
sept.'B3, i.z.g.st. ’4.150,-.
Tel. 043-432388

Ford

Bogman Specials
Ford Escort X3I

'87, wil, ’ 27.500,-
Officiële Ford-dealer Bogman

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

Bogman Specials
Ford Fiesta 1100 Finesse

Mercury Grey, 1988, ’ 17.500,-.
Officiële Ford-dealer Bogman

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

Bogman Specials
Ford Sierra 1600 Sedan

1988, wit, ’26.500,-.
Officiële Ford-dealer Bogman

Hamstraat 70, Kerkrade
Tel. 045-423030.

Te k. type Ford TAUNUS
-16L '81 met LPG, zeer
mooie auto, APK-gek. Prijs

’ 1.900,- Tel. 045-720676.
Te k. Ford ESCORT Lasei
1100, 5 drs., bwj. '85, kl

"grijs. Tel. na 17 uur. 045-
-724850. G. Flinckstr. 15 Hrln

.Ford ESCORT XR3i '83,
rood 70.000 km., i.z.g.st.,
APK 5-'9O ’10.750,-. Tel.
043-614164/634302
Te k. Ford ESCORT bwj.
'86, 27.000 km, kl. rood, als
nw. ’17.000,- 045-210287

Jb.g.g. 210942.
!Te koop Ford FIESTA 1100
S, bwj. '80, APK '90, als nw.,

' /'3T.450,-. Tel. 045-316940.
Ford FIESTA '85, ’ 11.000,-
Tel. 04490-25155.
Ford FIESTA bwj. 80, i.z.g.
St., APK, ’3.750,-. Dkn.
Keulenplein 3, Schinnen.
Tel. 04493-2211.

- Ford FIESTA 1.1 L, '80, APK
zeer mooi. Kerkraderweg
166, Heerlen.
FIESTA I.IL, '81, sportw.,
als nw., APK t/m 4-4-'9O,

"’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.

iTe k. Ford FIESTA 1100
'80, kl. zwart, pr. ’2.950,-.

■ Tel. 04490-22689.
JTe k. Ford TRANSIT '81,
"rood, i.z.g.st. APK tot jan.
'90, interieur verb., zeer

,mooi, Wolfr. velgen, LPG,, trekh., vr.pr. ’4.200,- mr.
i,mog. 045-454157.
"Je k. Ford THUNDERBIRD, 1963, nwe VB, veel chroom,
-i.z.g.s*. ’17.500,-. Tel.
,04498-57540.

! Ford CAPRI 2.3 S X m. '80,r goudmetal., veel extra's,
jAPK, ’2.950,-. Tel. 04490-'

22010.
r Te k. Ford ESCORT 1300

bwj. 11-11-77 aut. APK pr.
i ’ 800,-. Tel. 04490-27889.
I Ford SIERRA 2.0 Ghia, in st.

v. nw., V. Haaren auto, pr., ’ 13.750,-. Putterstr.lo,. Hopel Kerkrade.
Te k. Ford ESCORT KR 3. t. '83, i.pr.st, APK mei-'9O,

i ’8.750,-. Rdr. Hoenstr. 181

' Hoensbroek.. TAUNUS 1.6 dcc '80 met
) gerevis. motor, APK, nieuwe

banden en trekh. ’ 3.600,-
Tel. 740041 b.g.g. 751632.

'.Ford TAUNUS 1.6 Bravo,
bwj. 8-'Bl, APK 12-89. vas-■ te pr. ’ 3.000,- 045-323950.

' Ford ESCORT 1300 Laser. bwj. nov. '84, 63.000 km. 1e
lak, antraemet. 045-228469

; Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
I bwj. '82, APK-90, 5-drs., i.

z.g.st. Tel. 045-220665.

'tFord SIËRRA Laser 1.8,
\ bwj. '85, LPG, centr. vergr.,, elec. ramen, sportvelgen,

geh. uitgeb., verstelb. Be-: stuurdersstoel, carsafe, kl.
wit, pr. ’ 14.250,-. Tel. 045-
-210587, Hoofdstr. 112,- Hoensbroek.

1Ford CAPRI bwj. '77, APK; 3-'9O, mr. mog., vr. pr.

’ 1.050,-. Tel. 045-325859.
!Ford ESCORT 1300 Laser,

i.z.g.st., bwj. '84, ’8.600,-.; Tel. 04490-23830.
,Te koop Ford MUSTANG,, 8-cyl., bwj '80, i.z.g.st. Vij-
verstr. 29, Brunssum.

Te koop ESCORT 1300,
bwj. '85, 5-drs., goudmetal-
lic. Tel. 04404-1608.
Ford ESCORT 1.1 L grijs-
metal. '84, 50.000 km.

’ 9.250,-. Tel. 045-711063.
Te k. Ford ESCORT '79,
techn. goed in orde. Tel.
045-715901.
Te k. Ford ESCORT i.z.g.st.
’650,-. Burg. v. Mulkenstr.
19 Elsloo.
Ford FIESTA 1100 L grijs-
blauw '80, motor '86, ■’ 3.500,-. Tel. 045-725984.
Zeer snelle Ford FIESTA
XR2, 95 pk, nw mod., m. '85,
veel extra's, i.z.g.st.
’13.500,-. mr. mog. 045-
-463364 b.g.g. 420586.
Ford FIESTA 1100 C, nw.
model, bwj. '86, pr.
’11.250,-. 04754-85019.
Te k. FORD Taunus station,
bwj. '79, trekhaak, APK tot
nov., pr. ’950,-. Tel.
04498-58411.
Part. biedt te k. Ford SIER-
RA laser econ. 1.6 bwj. '86
met APK, radio-cas., LPG,
trekh., centr. vergr. verstelb.
best.stoel, kl. zwart, pr.

’ 16.900,-. 04490-21666.
Te k. Ford SIERRA 16 CL
bwj.'B7, nw. model, met gas
en sportwielen, mr. mog., Pr.
’18.500,-. Dr. M.L. Kingln
133, Hoensbroek
Ford SIERRA 2,3 GLD, dcc.
'83, kl. metal. grijs, schuif-
dak weinig km., als nieuw

’ 10.000,-04492-3234.
FORD Siërra 1600, 3-drs.,
blauwmet., '83, zeer mooi.
Tel. 04743-1574.
TAUNUS 1.6 '77, goede
motor, APK, ’BOO,-. Tel.
740041 b.g.g. 751632.
Te k. FORD Taunus 1600
GL, bwj. '79, i.z.g.st., vr. pr.
’1.400,-. Tel. 04492-1304.
TAUNUS 16 GL, 4-drs., '78,
APK 1-'9O, ’575,-. Tel.
34490-21201.

Honda
HONDA Civic automatic, 4-
drs., blauwmet., APK 5-'9O,
pr. ’ 1.750,-, i.z.g.st. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
Te k. Honda CIVIC 1.5 GTI,
bwj. '86, rood, ’15.500,-.
Tel. 045-318034.
Te k. Honda PRELUDE au-
tomaat, t.'Bl, zw.met., I.met.
velg., electr. schuifd., airco,
vr.pr. ’ 4.250,- Tel. na 18.00
uur 045-210703.
Honda ACCORD bwj. '79,
APK, i.g.st., vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-721559, Marconi-
str. 8, Heerlen.
Te k. Honda CIVIC, autom.
1200, bwj. '78, APK 3-'9O,

’ 950,-. 045-452008.
HONDA Civic de lux 5-drs.,
bwj. '81, APK mei-'9O, vr. pr.
’2.400,-. Da Costastr. 2,
Heerlen.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.z.g.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
Honda PRELUDE bwj. '80
i.z.g.st., kl. metall.groen;
Tel. 04492-2043. Op de
Bock 7 Oirsbeek.

Jaguar
JAGUAR 42 Serie 111, bwj.
3-'BO, APK, als nw. mr. mog.
vr.pr. ’8.250,- 045-319328.

Jeep
Necaf JEEP voor liefhebber,

’ 6.000,-. 04450-3384.
JEEP CJ7 Renegade 6 cyl.,Softtop en Hardtop, veel ex-
tra's o.a. Sper diff. 70 Itr. on-
derb. LPG, 4x High Jacker
lucht schokbrekers, Black-
Hawk uitlaatspruitstukken,
brede banden, trekhaak,
APK. I. nw.st. ’ 27.000,-. Inl.
045-753621. Kunderkamp-
str. 10, Voerendaal.

Lada
Te k. Lada NIVA (4x4) bwj.
'78, LPG onderbouw: met
APK keuringsrapport vr.pr.

’ 3.000,-, 045-455954 na
18.00 uur.
LADA 2105 APK-gek., bwj.
'82. Tel. 045-728462.

Mazda
Te k. MAZDA 626, 2 Itr. au-
tom. '81, LPG, elec. ramen,
sp. 1e lak, i.z.g.st. ’4.250,-,
tel. 043-614518.
MAZDA 323 automatic, 4
drs, bwj. '81, Valkenburger-
weg 44, Voerendaal.
MAZDA 323 GT, 3 drs., 5
versn. nov. '82, pr. ’ 6.000,-
Tel. 04754-85019.
MAZDA 626 GLX 2 Itr. Inj.
bwj. nov. '87, 38.000 km.,
wit, alle extra's, evt. mr.
mog. 04406-41033. Ser-
vaashof 17 Berg en Terblijt.
Te koop MAZDA 1000, i.g.st
Tel. 045-422777, na 18.00
uur.
Te k. MAZDA 323 GT, m.
'82, vr.pr. ’4.250,-. Tel.
045-424364.
MAZDA RX 7 bwj.'Bo, pr.n.
o.t.k. Tel. 0949-2403-26297
MAZDA 323 1.3 , 3-drs.,
bwj. '81, i.g.st., APK,

’ 3.500,-. Dkn. Keulenpln 3,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
Te koop MAZDA 323 Sedan
2 jaar oud, pr.n.o.t.k. Tel.
04406-13314.
MAZDA GLX bwj. '84, grijs-
metall. pas APK gek., vr.pr.

’ 10.500,-. 045-314405.
Opknapper voor liefhebber.
MAZDA 121 L 1979. Tel.
045-222054.

Mercedes

Liefhebbers opgelet! MER-
CEDES 280 S bwj. '77
AMG-uitv. zw. leren bekle-
ding aut. brede sportvelgen
kleur Ferrari-rood APK '90
techn. i.z.g.st. Pr. ’ 3.500,-.
Te bez. Napoleonsweg 7, It-
tervoort, na 13.00 uur.

Bogman Specials
Mercedes 190 D

1985, wit, ’33.000,-.
Officiële Ford-dealer Bogman

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

MERCEDES B/LPG zowel
uiterlijk als technisch in top-
conditie. Alle extra's en nw.
APK, alle ml. alleen tijdens
bez. ’ 5.500,-. 045-726175.
MERCEDES 190, '86, heel
vl. opties weg. omstandigh.,
fin, mog., 045-316321.
Te koop MERCEDES 190D,
kl. wit, 94.000 km, bwj. '85, i.
z.g.st. Tel. 045-259506.
Te k. MERCEDES station
280 TE, 80, i.g.st. van on-
derh. Tel. 045-252229.
Te k. MERCEDES 280S,
bouwj. '79, APK 2-'9O,
vr.pr. ’ 3.750,- 045-221463.
MERCEDES type 280 bwj.
'83, APK gek., alle extra's,
vr.pr. ’ 22.500,-. Tel.
04755-2114.
MERCEDES 1613 o.a. kip-
per, diff. sper. 10 ton APK.
Auto Feyts 04759-1896.
MERCEDES 813, veewa-
gen APK Tel. 04759-1896.
Auto Feyts, Nap.wg. Haelen
MERCEDES 200 D bwj. '78,
motor en versn. bak '82, nw.
banden, lichtmet. velgen, vr.
pr. ’3.000,-. Tel. 04490-
-16575.
MERCEDES 240 TD, bwj.
'80, div. extra's, i.z.g.st. Tel.
045-464314 b.g.g. 421423.
Te k. MERCEDES bus 207
D pers. verv. bwj. '79. Vr.pr.
’9.500,-. Tel. 043-637723.
Te k. MERCEDES 200 D kl.
bruin, bwj. '81. Tel. 04490-
-28495. Te bevr. na 1800 u.

Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.
DEMONSTRATIEAUTO'S
560 SEC dcc. '87, 500 SL
87, 190 E 16 kl. '89, 500 SE
'85-'B7, 4 keer 280 S en SE
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
'83, Jan van Cruchten. 045-
-722844. Schandelerstr. 2
Heerlen.
Te k. MERCEDES 350 SL
cabrio., amer. uitv., kl. rooc
met wit leer. Alleen ser. ge-
gadigden, tel. 06-52980477.
MB 200 D Oldtimer, '68, als
nieuw, APK, ’ 13.000,-. Tel
740041 b.g.g. 751632.
Van part. te k. MERCEDES
190 D, kl. blauwmet. bwj. '86mr. en fin. mog. Kl. Stegel 2
Eygelshoven. 045-454321.
Te k. MERCEDES 240 bwj.
'77, APK tot eind okt. '89, vr.
pr. ’ 2.000,-. 045-222343.
Te k. MERC. 280S, autom.,
div. opties, bwj. '78, uitzon-
derlijk mooi, tel. 04492-3824
Te k. MERCEDES 200 D,
bwj. 1975, nw. motor, nw.
banden ’3.000,-. Tel. 045-
-213139
MERCEDES 200 D, bwj. '79
vr. pr. ’4.250,-. Tel. 045-
-440320.
MERCEDES 190 E autom.,
bwj. '87, km. st. 65.000, nw.
st., ieder onderz. toegest.,
gespr. betal. mog. Tel.
045-457415.

Financier uw auto
met de goedkoopste
lening van Nederland

Voorbeelden van een persoonlijke lening
u leent rente 12 mnd. 36 mnd. 48 mnd.
/ 3.000,- 12,3 f 266,- / 99, - / 78,-
-f6.000- 11,4 f 530,-/196,- f 155,-
-fB.OOO- 9,9 / 701,-/256,- f201,-
-flO.OOO- 9,9 f 877,-/320,- /251,-
-/18.000- 9,9 / 1578,- / 576,- /452,-
-de rente op basis van samengestelde interest

spaarbank limburg 5
Vestigingen:
Hoofdkantoor, Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666.
Distriktskantoor, Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212.
Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblljt,
Blerlck (3), Borgheren, Bunde, Cadler en Keer, Eijsden,
Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond, Sittard (3),
Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo (3), Venray.

pancratiusbank 5
Vestigingen:
Hoofdkantoor, Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441.
Bijkantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2),
Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

MG

Te k. van part. in nw.st. verk.
MGB CABRIOLET, chroom-
bumpers, pim. 200 km. ge-
lopen na restauratie, kl.
toendra-groen, overdrive,
pr.n.o.t.k. Teggert 138
Voerendaal.

Mooie MGB Cabriolet me
overdrive, bwj. '77
’14.750,-. 04450-3384.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.■ i

Mitsubishi
Te k. MITSUBISHI Colt GL
1 V- jaar oud, metalic beige.
Wegens omstandigheden.
Tel. 04493-1154.
Te koop zuinige Mitsubishi
COLT, eind '80, APK '90, als
nieuw, ’3.450,-. Tel. 045-
-323792.
Mitsubishi GALANT GL, bwj.
'82, zilvermet., bijzonder
mooi, met LPG, pr. ’ 4.850,-
Tel. 04490-22010.
Lancia THEMA V 6 autom.
1986 1e eigen. kl. grijs, i.st.
v.nw., ’25.000,-. Tel.
04492-3234.
Mitsubishi LANCER diesel.
'84, metallic bruin, nw. mo-
del i.z.g.st. ’7.000,-. 045-
-210565.

Te k. Mitsubishi LANCEF
GL met 10 mnd garage ga-
rant. 5 versn., radio, alanr
instal. kl. donkerbl.met. bwj
20-03-87 Tel. 045-455634.
MITSUBISHI Lancer F
zeldzaam mooi, bruinmet.
'83. Tel. 04743-1574.
Mitsubishi COLT GL bwj
'80. APK 4-'9O. vr.pr
’2.950,-. Tel. 045-319328.
Te koop aangeboden Mitsu-
bishi PAJERO. Mitsubish
Pejero Turbo Diesel. 1984
in perfecte staat. "De Uiver'
B.V. 04492-1931.
MITSUBISHI Lancer 120C
GL, bwj. '82, i.z.g.st.

’ 4.750,-. Dkn. Keulenpln 3
Schinnen. Tel. 04493-2211.

Nissan/Datsun
Te k. Datsun CHERRY bwj.
'79 APK 2-'9O ’1.250,-; ka-
juitzeiljacht geh. compl. met
trailer. Tel. 045-252239.
DATSUN Cherry bwj. '80,
APK, i.g.st. ’1.250,-. 045-
-457914. Lodewijkstr. 21
Kerkrade.
Datsun CHERRY 1200 GL
bwj. '79, APK 22-12-89, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-314774.
Te koop DATSUN Cherry
blauwmet., bwj. mei '79, i.z.
g.st. Tel. 04498-53878.
Nissan PATROL 1982, kl.
rood, i.z.g.st., 04492-3234.
Nissan SUNNY 1.3 nw. mo-
del '83 APK 5-'9O echt
nieuw ’ 4.950,-. 04406-
-14307.

Te k. NISSAN Micra 1.0 DX
okt. '83, grijsmetal., in uitst.
staat, voll. gerev. motor, 4
nieuwe banden, APK '90 3-
drs., radio-cass. Vaste pr.
’6.500,-. Steenstr. 30 Lim-
bricht. Tel. 04490-27938, na
18.00 uur.
Te koop aangeboden Nis-
san Patrol. Nissan Patrol 3.3
diesel 1983, in perfecte
staat. "De Uiver" B.V.
04492-1931.
Nissan MICRA GL '84, i.z.g.
st., 5 bak enz. 56.000 km,
APK 5-'9O ’8.250,-. 043-
-614164/634302.
Te koop DATSUN Laurel,
bwj. '78, pr. ’1.500,-. Tel.
045-322516.

Opel

Bogman Specials
Opel Kadett 1800 GSI

1986, met. bruin, ’26.000,-
Officiële Ford-dealer Bogman

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

Opel ASCONA 1.6 S, nw.
mod., bijna '83, i.g.st. met
zonder LPG, kl. rood, stri-
ping, APK, stereo, pr.n.o.t.k.
045-727226. Carboonstr. 48.
Heerlen.

Te k. Opel ASCONA 1.6 S
nov. '81 (mod. 82) 5 drs.
(Hatchback) trekh, LPG in-
stall., 1e eigen., zeer goed

,onderh., vr.pr. ’ 5.900,-. Te
|bevr. na 16.00 045-713331.

Opel Kadett
GT 1987, km.st. 17.000, nw.
st. Parallelweg 2, Susteren.

ASCONA 20 N, 4-drs., trek-
haak, bwj. '79, APK,

’ 1.650,-, tel. 04490-22932.
Te k. Opel ASCONA, bwj.

" '76, APK tot '90, i.z.g.st., vr.

" pr. ’650,-. 045-318619.

" Opel ASCONA 1.9 N, bwj.. '79, i.z.g.st., APK, 4-drs.,: LPG, ’2.450,-. Dkn. Keu-

" lenplein 3, Schinnen. Tel.
! 04493-2211.
! Te k. Opel ASCONA, APK,, gek., bwj. '78, vr. pr.- ’ 1.250,-. Tel. 045-461475.
; Te k. Opel ASCONA 1,6 S,- bwj.'B6, grijs metal. 5-bak,
_

60.000 km, ’15.500,-. Tel., 04454-1123.

' Opel ASCONA 16S, bwj.

' '85, kl. signaalrood, auto
verkeert in abs. nw.st., vr.pr.

i ’14.250,-. Tel. 045--. 462809, na 18.00 uur.

Te k. Opel ASCONA 16 S
Hatchback, autom., 4 drs.,
type 1982, APK, vr.pr.
’9.500,-. Zeer mooi. Tel.
045-224547, Italielaan 137.

Opel ASCONA 16 LS, 5-drs.
met trekh. bwj. nov. '85
i.z.g.st., vr.pr. ’14.500,-.
Tel. 04490-71236.
Opel ASCONA, bwj. '77 met
spoiler, APK tot 4-'9O,

’ 1.150,-,045-257651.
Te k. Opel ASCONA 1600
bwj. '77 i.g.st. ’900,-. Tel.
045-258858. Schutterstr. 30
Brunssum.
Opel CORSA 1.2 Swing bwj.
'87, 17.000 km., zwart.
04407-2613/1309
Te k. 2 X OPEL Kadett cou-
pé, i.pr.st. met APK mei-'9O,
v.a. ’ 1.250,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

KADETT 16 S GT, bwj. '85,
48.500 km., vr. pr.

’ 17.750,-. Tel. 045-422268

I En voor een nieuwe
opel, kunt u

gewoon bij ons
terecht.

uiMafiiAnj
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '82, vr.pr. ’ 6.900,-.Te
bevr. na 18.00u. Kaardebol
33, Kerkrade. 045-420573.
Opel KADETT 1.2 '78, APK,
i.z.g.st., ’1.700,-. Tel.
04459-1263.
Te k. Opel KADETT station-
car 16 S, de luxe, m. LPG,
bwj. nov. '82, i.z.g.st., pr.n.o.
t.k. 045-414530.
KADETT G.S.i. 2.0, bwj.'B6.
Prima st. Koopje ’8.5.00,-.
Heiweg 196, Bocholtz.
Opel KADETT 1.3 nw. mo-
del '82 bwj. 10-79 i.z.g.st.
pr. ’ 2.350,-. 04492-3582.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '82, i.z.g.st., APK tot 6-
90, alle keur. toegest. vr. pr.
’5.950,-. inruil mog. 045-
-726008.
Opel MANTA 2.0 E uitgeb.
veel ace, pr. ’4.500,-. Ka-
pittelstr. 31 Übach o Worms.
Opel MANTA 2.0 S, APK 5-
90, trekh., ’950,-. Boven-
ste Puth 34, 04493-4929.
Te k. Opel MANTA GTE bwj.
'84, div. ace. Vr.pr.
’12.500,-. H. v. Veldekestr.
7, Heerlen.
Te k. Opel KADETT coupé
16S ralley. Tel. 04406-
-15390.
Opel KADETT Hatchback
12N, 1980. Tel. 04490-
-14684.
Te k. Opel CITY i.g.st. '77,
APK, pr. ’BOO,-. Kan. v.
Nuysstr. 63 Schinveld na
18.00 uur.

■ Te k. Opel ASCONA 16S,
bwj. '83, 76.000 km., tel.- 045-257808.

' Opel ASCONA 1900 Berlina
■ goede auto, bwj. '78, APK. 2-'9O, ’ 900,-. 045-720676.

Opel KADETT 1.2 S, bwj.
1 '79, LPG, metreserve motor

Tel. 045-226776.
Tek. OPEL Manta 19 E, bwj

" '77, APK gek. Inl. 04754-
-81724, na 17.00 uur.

i Opel KADETT hatchbak
! 1200 N, bwj. '80, APK 100%
'in orde, Kasteellaan 58F,

Heerlen.
OPEL Monza 2.5 E autom.,

■ orig. '82, div. extra's, 1e lak,
'CD uitv., beslist nw.,

' ’13.500,-. Tel. 045-717081

■ Opel KADETT 13 SR bwj.
'80, i.z.g.st., APK gek. Tel.
04499-1139.

" Opel KADETT 12 LS,
| 30.000 km, '86. Tel. 04743--1 1574.

'' Te k. Opel KADETT auto-
maat 1.3 1982, i.z.g.st. km

j76000 mr. mog. 045-460734, Te k. Opel ASCONA 2.0 S, 1979, i.z.g.st. trekh. en
nwe. banden. 045-460734.

: Opel CORSA 1.25, bwj. '86.
Tel. 045-224767.

; Te k. OPEL Kadett hatch-
■ back t. '81, op gas, i.pr.st.,

APK mei-'9O, ’ 3.600,-. Rdr
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Te k. Opel SENATOR 30 i,

; bwj. '80 APK tot 3 mrt. '90. i.
g.st. met LPG automaat, vr.
pr. ’ 4.500,-. 045-722062.
Te k. ASCONA 1.6 S, s-
gang, 4 drs., oct. '85, 37.000
km. Tel. 045-271155.

OPEL Ascona '78, APK 3e
mnd. '90., pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-415528.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S
bwj. '81, laatste model, oude
type i.z.g.st. ’ 3.750,-. Inr.
mogl. Tel. 045-726008.

! Te k. Opel REKORD Cara-
van 1900, bwj. '79. Baronstr.

' 17, Heerlen.
" Te k. Opel MANTA GSI bwj.

'85, km.st 57.000, pr.n.o.t.k.
' Tel. 045-243021.

Te k. Opel ASCONA 1,6 S
met LPG, trekhaak, bwj. '79.
Pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-229352.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S '84, '83;Kadett 12
GLS '84 2x; Kadett 12S '83,: '81; Rekord 20 LPG '78; Es-
cort 1.1 L Bravo '82; Fiesta
1.0 L '83; Kadett 1200 '78.
Automobielbedrijf J. Den-

i neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Te k. Opel KADETT i.z.g.st.
bwj. 1980, APK 4-'9O.
04459-1548. Vinkenbergstr.
24, Schin op Geul.
Opel ASCONA A bwj. '74,
APK '90, Pr. ’1.500,-. Tel.
04405-1688.
Opel ASCONA B 16 S, bwj.
'76, i.g.st. APK 10-'B9. Pr.
’750,-. Tel. 04405-3169.
Te k. Opel SENATOR 2.5 E,
m '84, vele extra's, i.z.g.st.
tel. 045-455763.
Opel REK. Stal.car 2,3 D m.
'82, trekh., o-dak, ’ 4.950,-.
mr. mog. 043-649393.
Opel KADETT 13 N HB bj.
'80, APK 4-'9O echt bijz.
mooi. ’ 3.950,-. 04406-
-14080.
Te k. Opel CORSA 12 S
Hatchback, bwj. '84

’ 8.750,-. Laagstraat 40,
Steenberg Hoensbroek.
Opel OMEGA 2.0i CD au-
tom. m. airco., schadevrij,
bwj. '87, Tel. 04754-85019.
Te koop Opel REKORD 18S
nw. mod., nov. '83, 4-drs.,
73.000 km, pr. ’9.250,-.
045-442125.
Te k. OPEL Rekord nieuw
type bwj. '83, LPG, APK 4'
90. i. nw.st.Tel. 04490-
-77445. Pr. ’7.900,-. Na
1800 uur.

Opel RECORD 2.05, m. '85,
topcond. ’ 14.800,-. financ.
mog. 045-417122.

Peugeot

Direktieauto
Peugeot 604 GTI, automaat
'84, electr. bed. schuifdak en
portierramen, stuurbekrach-
tiging, donker grijs metal.,
auto in staat van nieuw.

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade, 045-460500.

Peugeot 304 CABRIOLET,
bwj. '72, prijs ’ 6.750,-. Tel.
04750-16473.
Te k. PEUGEOT 104 SL,
'80, pr. ’ 1.650,-. Tel. 045-
-422228.
Te k. PEUGEOT 205 GR,
radio-cassette, schuifdak,
slechts 38.000 km gelopen.
Rooseveltstraat 9, Schim-
mel!
Te k. PEUGEOT 305 GL
eind '82, model '83, 1.5 1.,
75.000 km, i.z.g.st., pr. n.o.t.
k. Quaedvlieglaan 30,
Schaesberg.
Te k. PEUGEOT 305 GL,
APK, i.g.st., bwj. '81. Tel.
045-213397.
PEUGEOT 205KR, oct. '86,
21.500 km., rood, schuifdak,
t.e.a.b. Tel. 045-419282.
Te k. zeer mooie PEUGEOT
305 SR, APK 5-'9O, LPG,
’1.250,-. Inr. mog. Coris-
bergweg 98, Heerlerbaan.
PEUGEOT 205 Accent bwj.
'88, rood, 18.500km. Koop-
je1043-435188
Te k. PEUGEOT 205 GRD
Diesel bwj. juni '87, kl. met.
antraciet, pr. ’ 17.950,-.Tel.
045-740609, na 18.00 uur.
PEUGEOT 205KR bwj. '87,
23.000 km., vr.pr. ’ 16.000,-
Dr.M.LKinglaan 135
Hoensbroek. 045-224071.
PEUGEOT 305 t. '83 i.z.g.st.
mech. en mot. 100%

’ 3.500,-. Terschurenw. 66
H'broek.

Pontiac
Te koop PONTIAC Fiero,
rood, '85. Tel. 04743-1574

Porsche
PORSCHE 944 zeer mooi
bwj. '84, div. ace, pr.

’ 40.000,-. De Ruyterweg
40, Geleen.
PORSCHE 944, 1982 blauw
met. km. 57.000. Tel.
04406-12266/15566.
Te koop PORSCHE 911
Targa. Te bevr. Kennedystr.
33, Hoensbroek.

Renault
Te k. RENAULT SGTS, kl.
blauw, bwj. 1-11-'B7,
16.000 km, ’ 15.000,-. Tel.
04490-15488.

Te k. Renault FUEGO GTL,
bwj. '82, grijsmetal. in prima
staat. Stinsstr. 19 Heerlen.
Te k. R. 4 GTL bwj. '81,

’ 500,-. Tel. 04490-5564.
RENAULT 25 GTX, bwj. '85,
1e eig., blauwmet., electr.

ramen en schuifd., bijz. mooi
pr. ’ 15.950,-. Tel. 04490-
-22010.
Te k. RENAULT 5 TL, i.pr.st.
bwj. '81, APK mei-'9O,

’ 1.950,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te k. RENAULT 5 Alphine
Turbo, bwj. 03-'B5 (2e auto)
68.000 km. Snel en zuinig.
Vr.pr. ’11.800,-. Tel.
04454-2397.
RENAULT R 5TL blauw,
1980 i.g.st. APK tot 4-'9O.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-221151.
Te k. RENAULT 18 TL, sta-
tion, LPG eind '80 in pr.st.

’ 2.250,-. Tel. 04406-
-14574.
Te koop R 5 TL, vr.pr.

’ 2.500,-, tel. 045-352764.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.

’ 13.750,-. 04492-3234.
RENAULT 5 TS bwj.'B2, 1e
eig., 1e lak, nieuwst.
’3.950,-. Tel. 043-617067.
RENAULT 5, bwj. '79,
’600,-. Tel. 045-317170.
Te k. RENAULT 20 TX, kl.
groen, bwj. juni '83, zeer
goed onderhouden,

’ 5.000,-. Tel. 045-453385.
RENAULT 25 GTS, 1986,
goudmet., electr. open dak,
gas, trekh., vr.pr. ’ 22.500,-.
Tel. 045-310693.

Rover
RANGE Rover V82 drs. 4x
gas/Magnum, 4x4 schok-
dempers, trekhaak, APK. Pr.
’13.000,-. Inl. Tel. 045-
-753621, Kunderkampstr. 10,
Voerendaal.
Te koop aangeboden LAND
ROVER. 1x 88" Hardt Top
grijs kenteken. 1x90" Coun-
try turbo diesel. 1x109" Sta-
wag bouwj. 1979. "De Uiver"
B.V. 04492-1931.

Te koop aangeboden
RANGE ROVER. 1x 2 drs.
benz. en LPG 1983. 1x 4 drs
Vogue Autom. 1983. 1x 4
drs. Vogue Injection 1987.
"De Uiver" B.V. 04492-1931
Te k. VANDENPLAS V8
LPG, '84, ’6.950,-. 045-
-222384.

Saab
NIEUW? echt nieuw! schit-
terende 900 GL, 3-drs., bwj.
'83, km.st. 64.000, div. ex-
tra's ’ 13.500,- 04450-3384
Te k. SAAB 96, bwj. '79, wit,
APK 1-'9O, ’5.500,-, auto
verkeert i.z.g.s. Tel. 04490-
-79446.
SAAB 9000 I, brons metal.
met kat. 11.000 km met elc.
schuifdak pr. ’ 54.000,-.
045-410397.
Te koop SAAB GLS, bwj.
'84, 100% perfecte staat,
prijs ’ 11.500,-. Tel. 04406-
-14426.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
Te k. SAAB 99 GL, bwj. '80,
APK 4-'9O, vr.pr. ’ 3.000,-.
Tel. 045-423413.

Seat
Te k. Seat MALAGA 1.5
GLX, sept. '86, 49.000 km.
antr. grijsmet. 1e eigen. pr.

’ 15.000,-. 045-453300.

Skoda
SKODA 120 L, bwj. '82, i.g.
st., vr.pr. ’ 1.750,-. Te bevr.
tel. 045-213184.

Subaru
Te koop SUBARU 1800
GLF, hardtop (luxe uitvoe-
ring), bwj. '82, zeer mooie
auto! Pr. ’ 4.200,-. Tel. 045-
-254033. Keizerstraat 4,
Brunssum.
Subaru Mini JUMBO de lux,
5-drs., bwj. 84, 66.000 km.,
in nw.st., zilvergrijsmet., 1e
eigen. Dkn. Keulenplein 3,
Schinnen. Tel. 04493-2211.

Suzuki

Van 11 t/m 20 mei
Grote Suzuki

Nieuwshow
van HLM in
Oirsbeek

Suzuki Alto v.a ’ 12.695,-
Suzuki Swift v.a ’ 16.750,-
Suzuki Samurai VAN v.a ’ 19.995,-
Suzuki Vitara v.a ’ 35.990,-
Suzuki Carry VANv.a ’ 13.020,-

Kijk en vergelijk
Nieuw of gebruikt

Openingstijden 9.00 tot 18.00 uur
Donderdagavond k.a. tot 21.00 uur

2e Pinksterdag officiële kijkdag
Provincialeweg Zuid 91

Oirsbeek
SUZUKI SJ 410 V, 9-'B2,
zwart, 59.000 km, in uitst.
st., ’6.500,-. 04493-1910.
SUZUKI Jeep cabrio bwj.
'82, blauwm. vrpr. ’ 5.250,-.
045-326514/353541.

Suzuki ALTO, 15.000 km,
'85. Tel. 04743-1574.
Te k. Type SUZUKI-bus
bwj. '84, ca. 6 pers. mr. mog.
/ 4.250,-. Dr. Poelsstr. 32
Kakert-Landgraaf.

Talbot

Te k. TALBOT Talgora, bwj.
'81, APK gek., LPG, vr. pr.
’2.150,-, ,event. mr. mog.
Tel. 045-461475.

Te k. Talbot RANCHO, bwj.
'82, 93.000 km, in perf. st.
04498-51373.

Toyota
Weg. omst. Toyota CARINA
stationcar, bwj. eind '81, i.z.
g.st. en extra's. VW bus
pers. vervoer eind '81, nw.
motor, nw. uitlaat. Tel. 045-
-459033.
Te k. TOYOTA 1000, bwj.
'73, kl. rood, i.z.g.st. APK 5-
90, vr.pr. ’750,-. Tel.
04498-54319.
Te k. TOYOTA Starlet, bwj.
'78, APK tot 5-'9O, i.z.g.st.
km.st. 85.000, vr.pr.
’1.650,-. 04498-54319.
Toyota CELICA liftback KT t.
'85, bwj. dcc '84, kl. wit, au-
to verk. in pr.st. Event. mr.
mog. Tel. 045-222417.
Toyota TERCEL bwj. '79, i.
z.g.st. APK mrt. '90,
’2.250,-. Tel. 045-271851.
Toyota STARLET DX, bwj.
'85, rood m. sunroof, 67.000
km. 04450-3688.
Toyota CELICA bwj. '77,
APK, pr. ’BOO,-. Tel. 045-
-442158.

[ Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

; Te k. witte Toyota CELICA. coupé, bwj. juni '83, pas
APK gek., vr.pr. ’11.000,-.
Tei. 045-243351.
Te k. Toyota COROLLA,

" bwj. '77, i.pr.st., APK 3-'9O,. pr. ’600,-. tel. 04450-1453.. Speciale 16-klepper Toyota, COROLLA GT Coupé twin-. cam, bwj. 11-'Bl, APK 5-'9O. vr.pr. ’4.950,-. Tel. 045-
-319328.. Toyota STARLET 1.3 DX

" '87 22.000 km pr. ’ 15.000,--.Tel. 04498-53308.. Te k. Toyota STARLET, bwj.. '79, vr.pr. ’ 650,-. Tel. 045--, 726817.. Te k. TERCEL de Luxe bwj.. '81, APK 5-'9O ’2.850,-.
I 045-222384.. Te k. Toyota TERCEL Cou-, pc de Luxe '81, z.g.a.n.
■ Vaste prijs ’3.500,-. 045-

-751081 b.g.g. 440019.

Triumph
TRIUMPH Vitesse MX 2cabriolet, '69, i.z.g.st. Tel. Triumph SPITFIRE 1500.
045-318328. Baneheiderweg 60 Bocholtz

Volkswagen

VW GOLF GTI '79 APK gek.
i.z.g.st. ’ 3.950,-. Mercu-
riusstraat 15, Roermond.
GOLF diesel bwj. 30-7-87,
div. extra's, i.z.g.st., vr.pr.
’17.250,-. Inr. mog. tel.
045-727644.
VW GOLF 1.3 CL, bwj. '85,
van 1e eig., 62.000 km, bei-
gemet. Tel. 045-312062.
Te k. VW GOLF GTI m. '81,
i.pr.st. met vele ace, vr.pr.

’ 7.200,-. Tel. 04454-5748.
VW GOLF Sprinter, bwj. '79,
i.z.g.st., APK, ’2.950,-. Dkn
Keulenplein 3, Schinnen.
Tel. 04493-2211.
Te k. VW GOLF D, bwj. '82,
APK gek., i.z.g.st., vr. pr.

’ 6.750,-. Tel. 045-273340.
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.
’7.000,-. 045-222910.

Te k. VW DERBY LS, ruil-
motor, nieuwe kopp., rem-
men en uitlaat. Geen roest.
Vr.pr. ’ 1.750,-. 045-
-715988/739377.
Te k. DERBY LX, '80, LPG.
045-222384.
Te koop VW dieselblok
GOLF, '82, met 2x vierbak,
evt. testrit, ’1.250,-; Ford
Taunus '79, ’ 1.250,-. Tel.
045-259910 of 216503.
VW JETTA CL 1.8 kat., 2-
drs., bwj. jan. '87, 45.000 km
div. ace, ’19.000,-. Tel.
045-416017.
Te koop VW KEVER bwj.
'73, i.z.g.st. Spoorstraat 24,
Brunssum.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Rondstaai 7, Grevenbicht.
Te k. VW KEVER felrood,
met brede velgen, APK,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k., H. de
Grootstr. 17 Brunssum.

GOLF GTi '80, geh. zend
uitgeb. v. extr., zeldz. mO
04490-14427. j
VW JETTA 4-drs., 8^
APK gek., in nieuw)

’ 3.850,-. Tel. 04750-275 J
Te k. VW GOLF bwj. '!
diesel, pr.n.o.t.k. Tel.l -4
452918. ,
Te k. VW KEVER 20 ja*
t.e.a.b. Tel. 04490-7244^
Te k. zeldz. mooie PASS'
diesel, bwj. '79, pr. ’ 2.350
tel. 045-722408. _.
Te k. VW KEVER 130
APK-gek. vr.pr. ’ 1.350
Tot 13.00 uur Fossielen*
47 Heerlen.
VW POLO Boulevard, "&
'85, uitgebouwd. Valkenf
gerweg 44, Voerendaal.^
Te k. VW GOLF bwj. 1
55.000 km. ’ 6.7 S
04490-22689. „
GOLF GTI bwj. '86, i.nw.S
46.000 km., zwart, verlaag
schuifd., sportwielen, vr.|

’ 24.000,-. 045-464438.^
Te koop VW KEVER, Ai
gek., bwj. '74, kl. wit. 1
04406-16649, na 18.00 UU
Te k. VW GOLF GTI, W
'79, sunroof, 15 inch. Spd
velgen, vr.pr. ’5.500,-. T'
045-244671. J.
Te koop VW LT 3500 die*
open-chassis, als nieuw, <Tel. 04743-1574.
VW POLO 1,3 GT m. '8
APK bijz. mooi ’3.250,
Tel. 045-454087.
VW GOLF GTI 1800 b»
'83, 5 bak, antr.metall. Af
2-'9O, auto verkeert
nieuwstaat. Vr-f

’ 14.500,-. Tel. 0475<
26058. j
Te k. zeer mooie VW $
TA, bwj. '81, vr.pr. ’6.750,
Inr. mog. te bevr. Kleing'j
verstr. 38 Kerkrade.
Te k. GOLF GLI Cabrio \zonder mooi, bwj. '82, 'rood. Tel. 045-415460.
VW JETTA 1.6 LS m '8'
APK, bijz. mooi ’4.250.]
Tel. 045-454087.
Te k. GOLF D 4-drs., W
'78 en APK i.z.g.st., vr.f
’1.850,- Remigiusstr.ll
Klimmen. Jl
VW GOLF LS bwj. '79, Arl
mrt. '90, i.z.g.st. ’ 2.450.1
045-720951. J
Te k.- VOLKSWAGENBÜjpers.-vervoer, bj. '77. AP
juli '89. Nwe koppeling. "
’600,-. Tel. 045-461583^
VW KEVER 1300 bwj. '69,
blauw, i.g.st.
045-244885. i
Te k. VW POLO '82, APK.
'90, pr.n.o.t.k. Finefrau
K'rade. 045-455641.

Volvo

Volvo Amazone
bwj. '67. Tel. 045-31998jJ
volvo 480 turbo

mei '88, 15.000km. \
1e eigenaar, alle extra's

Welling Opel, HaeflandK
Brunssum. Tel. 045-25775
Volvo AMAZONE '68, 2d, $
820, d. groen, tax. ’ 5.690/
vr.pr. ’ 4.000,-. Weg. Ow
compl. dagelijks gebr. T-'
045-727427. _J
VOLVO 240, wijnrood, 1|
109.000 km. nw. uitl. e
remmen, goed onderh. w*
'90 ’ 16.650,-045-325064>
Te koop VOLVO 340 GL a*[
tomaat, model '88, 3-drs., j_
bordeauxrood, km. stal*
23.000. Tel. 04490-47018^
Te koop VOLVO 340 &
bwj. mei '88, prijs ’ 18.775/
Tel. 045-228609. y

Te k. van Volvo medewerk'
VOLVO 340, 5 drs. 5 verf
1700 cc, kl. grijs, 10.000 W*
gelopen, 10, mnd oud, P'
’21.000,-. 045-411101.
Te k. VOLVO 345 GL ï|
bwj. '88, kl. blauwmet. T*
045-224978.
Te k. VOLVO 340 DL, 5 dr*
juni '88, kl. smoke-zilverm-1

km.st. 10.000, van Volvo-
medewerker. 04499-3329>,

Te k. VOLVO 66 GL, bWJ'76, APK tot eind '89, i.z.gs
1e eig. pr. ’ 1.250,-. T-1
04498-52956.
Van part. 240 DL, 4-drs-'
met LPG, d.groen, bwj. oK1.
'83, rad./cass., trekh., ;
spoil., het tot in subl. st.
ruil mog. 04750-22700.
Te k. VOLVO 345 DL, \speed, 7-'B7, kl. antraci-1,

km.st. 21.000, 1e eig., st*
reo, gar. Tel. 045-212589^
Te koop VOLVO 340 DL 1-JItr., 3-drs., bwj. '88, kl.
t.e.a.b. Tel. 045-422901.^
Te k. VOLVO 340 schake'
bwj. '79, APK '90, i.z.g.s'-'

’ 1.750,-, tel. 04498-5555J>
Te koop VOLVO 360 b#
'83,135 PK, wit, veel acces5

Tel. 045-222947. .^
VOLVO 340 DL 1.7 Itr., kat«
3-drs., bwj. '88, donkerrood
na 18.00 u. 04755-2010.^-
Te k. VOLVO DL 66, b^j
'78, km. 80.000, i.z.gs'
APK t/m 3-'9O. ’ 1.850.'
Singel 5 Hoensbroek. A\
Te k. VOLVO 343 DL b^i
'78, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.750/
vr. 045-323165, za. 4609g3
Te k. VOLVO 340 GL 1-Jbwj. '86, 5 deurs, wit. T-'
04490-43266.
VOLVO 340 DL, bwj. apj!
'88 - nieuw - slechts 3.70 fkm, pr. ’16.995,-, van vof
vomedewerker. Tel. 0449"
54641.
VOLVO 760 GLE aut. '82 Kj
met.rood, airco i.z.gs |

’ 13.500,-. 04492-3234.__^

VOLVO 345 GL'Bl, 1e &<è'
kl. koper, i.z.g.st. ’4.250.'
04492-3234. A
VOLVO P 1800 S, i.z.g.s'j'
bwj. '67, donkergroen. ~ïe
04750-25687. ___—"

I Voor Piccolo's
zie verder pagina 8



ragen
6 als andere jarenbestaan de exa-Jjs deels uit vragen waarvoor de
J^daat zelf een antwoord moet
JJüleren, de open vragen, en ge-
J-lijk uit meerkeuzevragen.
j*stal is er keus uit vier antwoor-
il' maar een enkele keer zijn het

-f zes.

kennis van de moderne talen
Duits en Engels wordt ge-
met behulp van meerkeuze-

J?en, net als Spaans, Russisch en
i °gie. Grieks, Latijn en wiskun-[ Worden uitsluitend geëxami-
Frd door middelvan open vragen.
£* de andere vakken geldt een
poinatie van beide.

L 6xamens voor LBO en Mavo
kj^en alleen combinaties. Slechts

het opstel (Nederlands en eventueel
Fries) en het functioneel schrijven,
zijn open opdrachten. En dat kan
ook moeilijk anders.

Het onderscheid tussen het LBO-
en Mavo-examen is feitelijk verdwe-
nen. De deelnemers doen examen
op c- of het hogere d-niveau. Wie
niet in minstens drie vakken exa-
men doet op d-niveau, komt niet
meer in aanmerking voor het Mavo-
diploma. Vorig jaar was dat nog an-
ders, toen kon een Mavo-diploma
nog behaald worden met zes vak-
ken op e-niveau.

Niveau
LBO- en Mavo-kandidaten mogen
een vak 'herprofileren. Dat bete-
kent dat iemand die slaagtmet een 9
voor wiskunde op e-niveau, bij een
herkansing kan proberen op d-ni-
veau eveneens een voldoende te ha-
len.

De examens die uitsluitendbestaan
uit meerkeuzevragen worden bij het
Cito nagekeken. De rest kijken de
docenten zelf na en als ze daarmee
klaar zijn, gaat het werk naar een an-
dere school voor een tweede correc-
tie.

Vorig jaarhebben zich op dit onder-
deel problemen voorgedaan. De
kandidaat moest toen bij de meer-
keuzevragen niet alleen het vraag-
nummer noteren met de letter van
het goede antwoord, maar tevens
het eerste en het laatste woord van
dat antwoord. Dat leverde moeilijk-
heden op omdat goede en foute ant-
woorden soms met hetzelfde woord

begonnen en eindigden. Bovendien
lijkt een geschreven 'a' in het hand-
schrift van een nerveuze schoüer
nog al eens op een 'd. Daarom moe-
ten er voortaan hoofdletters worden
gebruikt: verwarring tussen 'A' en
'D' is dan uitgesloten.

Onduidelijkheden
leder jaar opnieuw moet de kennis
van de kandidaten getoetst worden
met anderevragen en die mogen na-
tuurlijk geen onduidelijkheden of
fouten bevatten. Om dat te controle-
ren, kijken docenten zo snel moge-
lijk de open vragen na van vijf kan-
didaten, de eerste vijf uit de alfabe-
tische namenlijst. De uitslag gaat
naar het Cito en die bekijkt aan de
hand van deze steekproef of de be-
oordelingsnormen moeten worden
bijgesteld.

ledere school krijgt tegelijk met de
examenopgaven een lijst waarop
staat hoe het werk beoordeeld moet
worden. Vier fouten in het Mavo-
examen biologie levert dan over het
hele land een acht op, of een zeve-
nenhalf. Als uit de steekproefblijkt
dat een vraag als gevolg van een
fout niet goed beantwoord is, wordt
de norm bijgesteld. De vier fouten

leveren dan bij voorbeeld een
achtenhalf op.

Het zelfde geldtvoor de inhoud van
de vragen. Het zou niet eerhjk zijn
als ze het ene jaarmoeilijkerof mak-
kelijker zijn dan andere jaren. Een
speciale commissie houdt zich daar
bij wijze van experiment mee bezig.
Vorig jaar gebeurde dat voor het
eerst. Toen ontstond ook tumult
over de beoordeling van de samerir
vatting Nederlands voor het VWO.
Volgens de leraren was er teveel
aandachtvoor het aantal woordjes-het moesten er 500 zijn - en te wei-
nig voor de inhoud. „Sommige
scholieren slagen erin in 300 woor-
den een goede samenvatting te ge-
ven" redeneren de leraren. Aan het
eind van dit jaar besluit minister
Deetman of de commissie blijft be-
staan.
Net als vorig jaarzullen de uitslagen
van de meerkeuzevragen daags na
Het examen weer publiek gemaakt
worden via Teletekst en Viditel en
deze krant. Ook zullen de Neder-
land 1-omroepen (KRO, VARA,
NCRV en EO) iedere examendag
het 'Eindexamenjournaal' brengen.
Het programma zal telkens tussen
17.45 en 18.00uur worden gepresen-
teerd door Piéter Jan Hagens. # Woensdag is het weer zo ver: zweten en zwoegen

Kanshebber
De strijd gaat vooral tussen Menem
en de regeringskandidaat, Eduardo
Angeloz. Deze 58-jarige gouverneur
van de centrale provincie Cordoba
loopt volgens de jongste opiniepei-
lingen achter op Menem. De popu-
listische peronist wordt volgens de
meeste waarnemers hoogstwaar-
schijnlijk de nieuwe president van
Argentinië.

De huidige economische crisis
werkt in het nadeel van Angeloz, al-
dus waarnemers. De presidentskan-
didaat van de Radicale Burgerunie
beseft dit goed. Hij nam onlangs
openlijk afstand van het economi-
sche beleid van zijn partijgenoot Al-
fonsin.

„Ik zou het nooit zover hebben laten
komen, ik zou de begrotingstekor-
ten hebben teruggedrongen," zei hij
meteen verwijzingnaar zijn provin-
cie, waar hij vorig jaar de begroting
met 22 procent besnoeide.

Maar behalve de crisis, speelt ook
zijn gebrek aan charisma Angeloz
parten. In een politieke cultuur
waar presidenten veelal worden ge-
kozen op grond van persoonlijke
uitstraling en oratorisch vermogen,
slaat Angeloz een pover figuur. Hij
probeert dat te compenseren door
zichzelf als een „pragmaticus" te
profileren, die het land in deze
moeilijke tijden hard nodig heeft.

Aartsbisschop Dom Helder Camara:

'In jaar 2000 einde
van ellende vieren'

Van onze speciale
verslaggever

- Hij zieter oud, broos en vermoeid
"tit, ogenschijnlijk amper in
jjj-aat om wakker te blijven,

zo gauw hij begint te
straalt aartsbisschop

Pom Helder Camara eenL^ij gemoed en een onwrik-
baar optimisme uit. Hij!jeeft een boodschap te ver-
kondigen en trotseert daar-voor een reisschema dat een
Multinational-directeur niet
*°ü misstaan.

" om Helder Camara, sedert vele
jaren voorvechter van verdruk-
pn en armen in zijn land, is nu 80
laar en al 42 jaar aartsbisschopan Olinda en Recife in Brazilië.

u: ik ben al twee keer zo
als de gemiddelde leeftijd. an de mensen in de streek waarJ*vandaan kom. Daar sterven depensen vaak al tegen hun veer-

I gste levensjaar. Ik heb geen il-
daarover, ik heb nog maar

tijd," constateert hij in
J^n vraaggesprek met deze
Öant'Jr? tijd die hem nog gegund is,
yi aartsbisschop Camara benut-*l om een oecumenische bewe-eg op gang te brengen die de

wisseling van het
/J'Uennium als tijdslimiet zou
Roeten stellen om het lot van de
"""toen en kanslozen in dewereld

te verbeteren.
"r-r komt een schitterende uitda-
Ijng aan. We gaan naar het jaar

toe. Wat zou er mooier zijn
de geboorte van Christus
jaar later te vieren met eendaadwerkelijke verbetering van

r*t lot van dearmen en verdruk-
f^tt? Met zon verplichting heb-

en we dan ook samen iets te vie-
j^n."Met deze oproep reist aarts-bisschop Camara thans van Ber-
JJ.n naar Australië en van Frank-
Hlk tot Japan.

Hij benadrukt daarbij steeds
weer het oecumenische aspect
van zon beweging. „Toen ik nog
een jonge man was, lagen katho-
liek en protestant in Brazilië
flink met elkaar overhoop. Van-
daag bidden we samen. Dat is
fantastisch. Wij zijn toch broe-
ders? Waarom zouden we steeds
blijven hameren op de kleine
dingen die ons scheiden, terwijl
zulke grote waarheden dringend
om onze aandacht vragen? We
hebben dezelfde vader, we die-
nen dezelfde schepper."

Aanpak
„In de komende tien jaarmoeten
wij als christenen het probleem
van de menselijke ellende en de
armoede structureel zien aan te
pakken. Er zijn nog steeds grote
problemen, maar ik heb hoop. In
Brazilië werken we ook niet vóór
de mensen maar mét de mensen.
Als je vóór de mensen werkt,
maak jeze onmondig en neem jebeslissingen voor ze. Maar als je
mét de mensen werkt, respecteer
jeze."
„En je moet ze respecteren. In
Brazilië is een groot aantal anal-
fabeten maar het feit dat iemand
niet kan lezen of schrijven bete-
kent niet dat hij of zij daarom
ook niet kan denken. Dit is ge-
bleken toen in mijn land ge-
stemd werd voor de grondwets-

wijziging die een einde moest
maken aan een jarenlangmilitair
bewind. De mensen hebben het
belang van die wijziging wel de-
gelijk onderkenden zijn massaal
gaan stemmen. Ze konden niet
lezen of schrijven, maar ze dach-
ten wel na. En dat laatste is veel
belangrijker."
„Daarom werkt de kerk in Brazi-
lië mét de mensen. We laten ze in
hun waarde. Samen moeten we
de problemen aanpakken, want
armoede kan ik nog wel begrij-
pen maar ellende niet. En veel
mensen in Brazilië en elders in
de wereld leven in mensonwaar-
dige omstandigheden. Dat is een
toestand die voor christenen niet
te tolereren valt.
„Maar niet alleen voor christe-
nen. Ik doe een beroep op de
christenen in verband met de
doelstelling van het jaar 2000,
twee millennia na de geboorte
van Christus, maar iedereen kan
met ons meewerken."

'Altijd hoop'
„Ik ben in Recife eenkeer gebeld
vanuit Japan. Ze wilden mij een
vredesprijs aanbieden, maar
moesten eerst weten of ik die als
katholiek, aartsbisschop mocht
accepteren. De prijs werd name-
lijkdoor boeddhisten toegekend.
Ik heb ze gezegd: geenenkel pro-
bleem. In Japan vroegen ze of ik

als katholiek boeddhistische jon-
geren mocht toespreken. Ik heb
ze weer gezegd: geen enkel pro-
bleem. En dat is het ook niet. Sa-
men komen we eruit, zonder al-
lerlei verschillen te zoeken."

Tijdens het gesprek buigt de
kleine frêle aartsbisschop zich
opeens voorover om een boe-
ketje bloemen te bewonderen.

„Wat mooi," mompelt hij. Dom
Helder Camara geeft daarop toe
een grenzeloze optimist te zijn.
„Pessimisme maakt me misse-
lijk," zegt hij met onverwachte
felheid. „Daar word ik ziek van.
Er is altijd hoop."

„In Brazilië beginnen nu land-
hervormingen te komen. Lang-
zaam, maar ze zijn er toch. Heel
lang is de grondin ons grote land
in handen geweest van slechts
tien procent van de bevolking.
Nu begint dat eindelijk te veran-
deren, zonder geweld; al is dat er
in het verleden wel geweest.
Maar sociale hervormingen blij-
ken toch mogelijk te zijn."

„Zo is ook het bezoek van de
paus waardevol geweest, vooral-
vanwege het psychologische ef-
fect. De armen in mijn land zijn
zeer religieuze mensen, ze kwa-
men dan ook massaal naar dé
paus. Een schitterend effect en

een onschatbaar waardevol ge-
voel van saamhorigheid. De kerk
ontmoet de mensen nu niet al-
leenbij de mis maar ook daarbui-
ten."

"DOM HELDER CAMARA
...er is altijd h00p...

binnen/buitenland

Woensdag begint periode van zweten en zwoegen

Eindexamens staan
weer voor de deur

Van onze verslaggever
HAAG - Slapeloze nachten, maag- en darmkrampen,

gerende vingers en zweethanden: de eindexamens voor de
■tolen voor voortgezet onderwijs staan weer voor de deur.
Deüsdag beginnen ze. Zon 4000 scholen voor lager beroeps-
jkrwijs (LBO), Mavo, Havo en VWO staan in het teken van
! eindexamen waaraan in totaal 230.000 jongelui meedoen.
"JjOOO scholieren gaan op voor het LBO- en Mavo-examen,
"°OO voor het Havo- en 42.000 voor het VWO-examen. De exa-

voor LBO en Mavo zijn geharmoniseerd en overlappen
Naar schatting 60.000 leerlingen doen het examen op c-

'5.000 op d-niveau.

■s*amenperiode duurt tot en met
jpag30 mei. Een week later, op 8
< ontvangen de scholen de uit-
°^an het werk dat wordt nageke-

Qoor het Instituut voor Toets-
Cito. Wie het er zo

heeft afgebracht dat hij of zij
U sakken, kan de week erop, op
[pg 16 juni, herexamen doen.
tJ*»ag maar in één vak, dus al teJ*rd moet de uitslag niet zijn. In

N'r'pg met de leraren kan de kan-
kiezen welk vak hij ofzij over

UD. de tweede poging opnieuw. V moet tot het volgend jaar
J?ten op een nieuwe kans. Lang
*J deze groep kandidaten even-
ulr> dezenuwen te zitten, want de
Jag van het herexamen is op 28ubeschikbaar. Populistische peronist Menem genoemd als opvolger van Alfonsin

Argentinië na zes jaar
democratie terug bij af

Van de redactie buitenland
BUENOS AIRES - Nog maar
net bekomen van militaire op-
standen en hernieuwde guer-
rilla-activiteit tegen de jonge
democratie, knippert Argenti-
nië opnieuw verbijsterd met
de ogen. Terwijl het land
dreigt te bezwijken onder hy-
perinflatie, paniek en algehele
economische chaos, moeten
de Argentijnen morgen de op-
volger kiezen van president
Raul Alfonsin.

De eens immens populaire staats-
man die Argentinië in 1983 naar de
democratie leidde, krijgt nu alom de
kritiek over zich heen het land naar
de rand van de afgrond te hebben
gebracht. De Argentijnen zien dage-
lijks en - soms zelfs per uur - de
prijzen omhoog schieten en bestor-
men in groten getale de banken om
hun snel in waarde dalende geld van
de rekening af te halen.
De economische rampspoed (de in-
flatie beliep in april 3000 procent)
lijktkoren op de molen van de pero-
nistische presidentskandidaat, Car-
los Saul Menem. De 58-jarige flam-
boyante gouverneur van de arme
noodwestelijke provincie La Rioja
toert het landrond om het „catastro-
fale economische beleid" van de re-
geringspartij, de Radicale Burger-
unie, aan de kaak te stellen. In
plaats van een run op banken en
winkels moeten de kiezers op 14
mei de stembussen bestormen om
hem, „de redder van het vaderland",

in het hoogste ambt te kiezen, aldus
zijn boodschap.

'Tweede Peron'
De peronisten spelen bij monde van
Menem handig in op de economi-
sche ontreddering en de sociale on-
rust in het land. Menem presenteert
zich als een „tweede Juan Peron",
de legendarische generaal die tij-
dens zrjn derde presidentiële ambts-
termijn in 1974 overleed. Peron
wordt nog steeds - en vooral in tij-
den van crisis - vereerd als een na-
tionale held die opkwamvoor de ar-
men en van Argentinië een trotse
natie maakte.

Menem probeert de Argentijnen dat
'oude' gevoel terug te geven. Daarin
schuilt volgens veel waarnemers

ook de kracht van de 'nieuwe held'
van de peronisten. Zijn uitspraken
en denkbeelden, die nogal vaag en
tegenstrijdig zijn, doen er eigenlijk
niet toe. „Carlos Menem is sympa-
thiek, flamboyant en charismatisch.
Dat telt hier. Hij geeft iedereen ge-
lijk en belooft van alles. De mensen
geloven hem en als het niet uitkomt,
krijgen zijn medewerkers ofBuenos
Aires de schuld," aldus een politie-
ke deskundige.
Ondertussen beklemtoont Angeloz
dat het toch maar zijn partij is ge-
weest die met Alfonsin het land uit
de greep van de dictatuur heeft be-
vrijd. Dat Argentinië nu één van de
ernstigste economische crises in
zijn bestaan doormaakt, is niet de
schuld van de regering-Alfonsin, zo
houdt hy de bevolking voor.

Oorzaken
Volgens Angeloz ligt de dieperlig-
gende oorzaak van de malaise in het
wanbeleid van peronistische rege-
ringen in het verleden. De peronis-
ten en later de militairen hebben
met hun nationalistische politiek de
regering-Alfonsin opgezadeld met

zwaar verliesgevende staatsbedrij-
ven. Pogingen tot privatisering wer-
den steevast door de machtige pero-
nistische vakbonden tegengehou-
den.

Angeloz ziet het als zijn belangrijk-
ste taak Argentinië te moderniseren
en het verder uit zijn isolement te
halen. „De peronisten zijn mannen
van het verleden. Onder hun leiding
sloot het land zich in zichzelf op,
verkwistte het zijn rijkdom en
maakte het steeds meer schulden."
President Alfonsin, die zich volgens
de grondwet niet opnieuw verkies-
baar mag stellen, doet op zijn beurt
zijn best de schade voor partijge-
noot Angeloz zo beperkt mogelijk te
houden. Hij geeft toe dat hij op 10
december waarschijnlijk „een land
in crisis" aan zijn opvolger over-
draagt. Maar „mijn regering is de
eerste in de geschiedenis van Ar-
gentinië die het einde van haar
ambtstermijn haalt zonder politieke
gevangenen, repressieve wetten of
bruut militair optreden."
Als geen van de kandidaten zondag
een duidelijke meerderheid behaalt,
moet het kiescollege in augustus de
knoop doorhakken. Net als in de VS
wordt in Argentië het staatshoofd
niet direct gekozen, maar via een
college van kiesmannen, dat uit 600
personen van alle politieke partijen
bestaat. Waarnemers achten het niet
waarschijnlijk dat Angeloz of Me-
nem morgen 301 kiesmannen achter
zich weet tekrijgen. Kleinere partij-
en kunnen dan een belangrijke rol
gaan spelen.
Wie deverkiezingen ook wint, nage-
noeg alle waarnemers zien de toe-
komst voor Argentinië pessimis-
tisch in en houden hun hart vast. Na
zes jaar democratie is het land weer
terug bij af. Er worden zelfs vergelij-
kingen gemaakt met de economi-
sche misère in 1976. Toen grepen de
militairen met een beroep op de
„chaos" de macht en begon in Ar-
gentinië de periode van de „vuile
oorlog", waarin minstens tiendui-
zend „linkse subversieven" werden
gefolterd en vermoord.

"RAUL ALFONSIN
gestrand in economische chaos.

Dialoog
„Met diezelfde saamhorigheid
moeten we in de komende tien
jaar de middelen creëren om de
onstandigheden van tachtig pro-
cent van de wereldbevolking te
verbeteren. Die omstandigheden
botsen nu met de boodschap van
Christus, we mogen dat niet lan-
ger toestaan."

„Daarom moeten wij als katho-
lieken ook de dialoog aangaan
met onze protestante broeders
en zusters. Niet alleen om over

geloof te praten maar over de
werkelijke problemen in de we-
reld. Wij hebben daareen verant-
woordelijkheid. Ook de jonge
mensen die de regeringen en
geestelijken van morgen zullen
vormen, zijn daarbij betrokken."

Die boodschap herhaalde aarts-
bisschop Camara deze week (8
tot 14 mei) tijdens de jaarverga-
dering van het Internationaal
Pers Instituut (IPI) in West-Ber-
lijn met de oproep om tien eeu-
wen van mensonwaardige om-
standigheden in tien jaar te her-
stellen. Waar sprekersals kardi-
naal Jaime Sm van de Filippij-
nen zowel de kerk als politiek en
mensenrechten belichtte onder-
scheidde de boodschap van
aartsbisschop Camara zich door
zijn eenvoud. Naïviteit, zeiden
sommigen zelfs.

Boodschap
De aartsbisschop verdiept zich
echter niet in politieke nuances,
maar vindt slechts dat de armen
en kanslozen geholpen moeten
worden. Gevraagd naar politiek
merkt hij schamper op: „Weet u
dat we inmiddelstwintig keer zo-
veel nucleaire, chemische en bio-
logische wapens hebben als no-
dig is om al het leven op aarde te
vernietigen? Het gaat niet alleen
om mensenlevens maar om het
leven in zn geheel. Het kan to-
taal uitgewist worden, zelfs door
een computerfout."
De kerk, de staat en de pers moe-
ten meewerken aan het verbete-
ren van het lot van zoveel men-
sen die in ellende leven, vindt
aartsbisschop Camara. Met het
jaar 2000 als vastgestelde termijn
herhaalt hij even later voor de
Westduitse televisie opnieuw
zijn boodschap. Hij staat verder
iedereen bereidwillig te woord.
„Ik heb niet meer zoveel tijd om
mijn boodschap te verkondi-
gen," zegt hij ter verklaring.

Ron brown

Weer tumult
in Algerije
Van de redactie buitenland

ALGIERS - In de Algerijnse
stad Souk-Ahras dicht bij de
grens met Tunesië, zijn don-
derdag 61 personen aangehou-
den na gewelddadige inciden-
ten, waarbij daags tevoren tien
mensen gewond raakten en
aanzienlijke materiële schade
ontstond. Dit is uit officiële
bron vernomen.

De autoriteiten in Souk-Ahras heb-
ben verklaard dat „zij van wie vast-
staat dat zij aan de rellen hebben
meegedaan, onverwijld voor de
rechter gebracht zullen worden".

Het onderzoek van de ordetroepen
„gaat door tot allen aangehouden
zijn, die zich aan de vandalenstre-
ken bezondigd hebben," aldus de
verklaring.

Tussen de regels door kan men le-
zen dat tijdens de rellen huizen 'ge-
kraakt' zijn. „Sommige woningen
diebezet waren, zijn ontruimd en de
bezetters moeten zich voor de rech-
ter verantwoorden," zegt het com-
muniqué.

Vriendjespolitiek
Aan de rellen ligt de woningnood
ten grondslag, die al jareneen ern-
stig probleem vormt in Algerije. De
vlam sloeg in de pan, toen via de ra-
dio de namen werden omgeroepen
van de inwoners van Souk-Ahras
die binnenkort een nieuw huis krij-
gen. Met name de jongeren verwij-
ten het stadsbestuur dat het huizen
bij voorkeur aan vriendjes toewijst.
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Auto's
Volvo

'e k. VOLVO 345, 2 Itr. bwj.
33. kleur blauwmet.,
z.g.st., mcl. trekh. en alu.
eigen ’ 8.300,-. 04490-
-15421.
'e k. VOLVO 740 GL diesel,
iwj. '85, km.st. 142.000,
/eg. aanschaf auto van
iart. J.v. Goyenstr. 10,
;erkrade. Tel. 045-454666.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Mooie VOLVO 343 DL, okt.
'80, LPG/ radio,, gunstige
prijs. Tel. 04406-13949.
Weg. dring, omstandigh. te
k. VOLVO 340 GL diesel '85
wit, 4-drs, nieuwe banden
en orig. schuifd. ’ 10.750,
Tel. 04406-15131.

Diversen

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

’ 795,- inclusief BTW
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Autobedrijf Frans Vanhauten
25 streng geselekteerde Occassions

Hoek Kaalheidersteenweg - Dentgenbachweg, Kerkrade.
Tel. 045-423288.

ETC Trading BV.
Voor provincie Limburg kunnen wij op korte

termijn de nieuwste mercedessen in alle types binnen
pim 6a 7 weken leveren. Met hoge kortingspercentages.

Tevens ook:
FORD ESCORTS, AUDI'S, OPELS, VWS, BMWS,

"EUGEOTS, CITROÈNS, HONDA CIVICS, MITSUBISHIS
Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 é 3 jroud zijn.

Inruil is hier ook bij mogelijk.
Alles valt onder BOVAG-garantie.

Gespreide betaling mogelijk.
Info: 045-218710.

Faknr. t.n.v. ETC 04498-56793.
Telex 36493 TCZ/NL

Autohandel M. Koenen
biedt te koop aan 50-100 auto's vanaf ’ 500,- tot’ 5.000,-

Alle auto's APK, i.z.g.st. Handelsweg 12, Susteren.
Geopend van dinsdag t/m zaterdag.

Van 11 t/m 20 mei
(2e Pinksterdag kijkdag)

Mengelers
Pinkster

Occassion
Beurs

Oirsbeek
Provincialeweg Zd. 91

04492-1814.
lazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
11, '86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
IB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
15; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 80, '82, '83, '86; Mazda 626
cd. LX 1.6 '80, '83, '84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
lazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
iLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
26 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
iLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81, '88;
lazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Honda Prelude Coupé
.6 '80; Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6
ut. '78; VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé
6 '88; Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0
16; Volvo 240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205 KT HB

1.4 '85; Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
"v Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Inruilauto's
itroën 2CV 6,1984, blauw ’ 4.750,-
Drd Sierra 1.6, 4 drs., 1986, grijs ’ 18.900,-
--rdScorpio2.oautom., grijs ’ 21.900,-
-anciaYlOFire rood, 1986 ’ 12.750,-
W Polo grijs met. 1986 ’ 12.900,-
WGolf 13 C, donk. blauw 1986 ’ 15.900,-
-olvo 340DL 2.0 Itr., 5 versn., donk. rood 1983 . ’ 9.500,-

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50

045-724140

Oproep!
Aan alle mercedes en

BMW dieselrijders.
Kom proefrijden in de supersnelle
ALFA 164 turbo diesel ’ 58.990,-!

bij autocentrum Sanders.
Alfa Romeo Pinkstershow
Akerstraat 128, Brunssum

Tel. 045-251644
Veneken

voor
Autoverhuur

van
Personenwagens

Bestelwagens (tot 16 m3)
Kleinbussen
Veneken
Verhuur

Heesbergstr. 60, Heerlen.
Tel. 045-412641.

Ford Escort 1.1 bravo '86
Ford Fiesta 1.1 I '85

Mazda 323 NB-DX 1.3 '83
Opel Corsa TR 1.2 S '86■Opel Kadett 1.3 HB F6'87

'eugeot 205 Accent S6'86
'eugeot 205 Accent S6'87
'eugeot 205GE Accent '87

Peugeot 205 GL '84
Peugeot 205 GR 1.3 '87
Peugeot 205 GR 1.3 '84

Peugeot 205 juniorS6'86
Peugeot 205 XS '87
Peugeot 305 GT '85

Peugeot 405 GR 1.6 '88
Peugeot 505 familiale '83

Skoda 120 L '84,
Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade. 045-450600.

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Seat
Malaga 1.5 GL '88. Seat
Malaga 1.5 GLX '88. Seat
Bestel '88. Subaru 1800 GL
'85 en '81. Subaru 1300 '86.
Talbot Solara 1.6 GLS '81.
Mazda 1300 '76. Mazda 323
'81 en '79. Lada 2105 GL
'82. Fiat 127 '80. Fiat Ritmo
D '80. Austin Allegro '78.
Sunbeam 1000 '79. Saab 99
'76. Toyota Corolla coupé
'79. Datsun 120 V '79. VW
Passat '81. Citroen Visa '79.
Subaru Justy SL '85. Fiat
Ritmo '79. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.
VW Passat Turbo diesel '87;
Ford Escort 1.6L'85; Mer-
cedes 250, LPG '79; Opel
Manta 2.0 luxe '80; Opel
Rekord 1.9 4 drs. '79

’ 2.250,-; Math Bruis Auto's
Hoofdstr. 200, H'broek. 045-
-227395.

MERCEDES 260 SE met .
veel extra's 25-8-'B7
f 50.000,- onder nieuw prijs .
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-.37; '.
Mazda 626 HB 1.6 GLX '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 HB
1.3 LX aut. '86; 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 '88 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 Fiesta 1.1 L '85; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '83; Nis-
san Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-'B3;
Toyota Corolla 1.3 HB aut.
'85; VW Golf 40 KW 26-9-
-'B4; Goedkope inruilauto's:
Nissan Bluebird 1.6 GL '80
/ 4.950,-; Mitsubishi Sapor-
ro aut. '78 ’2.500,-; Opel
Kadett 1.3 N '80. Loven
Heerlen B.V. Palemiger-
boord 401 Heerlen. Tel.
045-722451. Donderdag
koopavond.
Te k. BMW 315, oct. '82,

’ 5.750,-; Fiat Mirafiori aut.
'82 ’ 1.850,-; Mini Metro LS,
'84 ’4.250,-; Talbot 1510
'80 ’1.850,-. Info 04750-
-10792.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.
AUTOPARCK Kerkrade.
Ruime keuze uit pim. 50 jon-
ge streng geselecteerde oc-, casions. Nissan terrand king
cob piek up en winterkap, a- I
parte am. uitv. '86; Porsche
924 grijsmet. pert. cond. '79; iOpel Kadett 16S cabrio.
14.000 km, kl. wit, '87; Ka- !
dett LS limited 5-drs '87;
Kadett LS 13S club zilver |
'87; Ascona 18S signaal-)
rood LPG '87; Volvo 480 ES
sport 7.500 km nieuw '88;
Volvo 740 GL diesel zilver-
met. '85; Volvo 360 GLT in-
jectie 3-drs perf.cond. '86;
Volvo 240 Luxe LPG kl. wit
'86; Volvo 240 GL LPG o-
verdr. enz '83; Audi 80 1800
S '87 nieuste mod. lever-
met.; VW Golf GTI alle ex-
tra's, zeer bijz. uitv. '86; VW
Golf 1800 autom. Van uitv.
veel extra's rood '87; VW
Golf C met katal. roodmet.
'87; VW Jetta C 4-drs goud-
met. '86; VW Passat luxe
diesel 5-drs zilver '84; Fiat
Panda L college zilver nw.
'88; Fiat Uno goudmet. 45
shopping '88; Honda Civic
sedan LPG 16 klep. '88; Mit-

■ subishi galant 2.3 turbo die-; sel '82 1e eig. org. 80.000
1km, serv. boekje, nw.st.;
Mitsubishi Lancer 4-drs au- I1 torn. '80; Peugeot 309 kl. Ii blauw '88; Seat Ronda 1500

! GLX alle extra's '84; BMW
1 sedan 1800 CC 316 '86 kl.
rood; Ford Sierra 2.3 diesel

'< 3-drs kl. wit '85; Ford Escort
| XR3 inj. alle extra's kl. rood

' '85; Ford Sierra 2.0 station- |
1wagen veel extra's i.nw.st.|
1 '86; Ford Sierra 1600 coupe j

kl. wit, zeer mooi '85; Ford j
Escort laser en confort '86 i
goudmet.; Suzuki Alto GL
autom. 11.000 km '87; Su-
zuki Alto Luxe zilver '87; Su-
zuki luxe zilver '82; Nissan
Micra GL kl. rood '87 20.000 !
km; BMW 315 1.683; BMW. 316 XI blauw veel ace. '81;
Citroen BK kl. wit, zeer mooi
'85; Saab 900 Turbo zilver-
met. APC syst. '85; Opel
Kadett stationcar '81; Opel j
Kadett sedan '87; Opel As-
cona 4-drs goudmet. 1600 S
'84; Ford Mustang Ghia 6 cyl
'80 kl. wit enz. 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% * reparaties- onderhoud - alle keuringen j
* taxaties - export - ship-
ments * geopend van 9.00
tot 19.00 uur. * Donderdags
tot 21.00 uur" Zondags kijk-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. I
Te k. Peugeot 309 GRD '87,
75.000 km; Renault Expres
Combi eind "86, 50.000 km;
Opel Kadett, model '85 Die-
sel 118.000 km. CITY
GARAGE, Montfortstr. 3,
Hoensbroek, APK-keu- >ringsstation.

■ Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 34.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’26.500,-; Ford

Sierra 20 IS '86 ’ 22.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 1.6 Laser '85
’15.250,-; Ford Sierra 2.0
Laser 85 ’ 15.500,-; Ford
Sierra '86 Laser 1.6
’16.750,-; Ford Escort 1.3
Bravo '83 ’9.750,-; Opel
Ascona 1.6 LS 4-drs. '87

’ 18.500,-; Opel Ascona 1.6
S '83 ’ 9.500,-; Opel Corsa
1.3 3-drs. '87 ’ 14.750,-; O-
pel Kadett 1.2 LS 3-drs. '87
’16.750,-; Renault 11 1.4
Broadway '86 ’ 14.500,-;
Volvo 340 DL diesel '85
’10.500,-; Mazda 626 2.0
5-drs. '84 ’10.500,-; Mitsu-

i bishi Galant 1.6 GL '85
’12.500,-; Mitsubishi Ga-

' lant 2000 GLS aut. '86
’18.750,-; VW Golf 1.6 CL: aut. '83 ’8.750,-; Audi 100
CC 136 PK aut. '83

i ’12.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.: Autobedrijf en APK-keu-.; ringsstation P. van DIJK &

I Zn., Hompertsweg 33,
i Landgraaf-Kakert. Tel. 045--] 311729.
i Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.

1000% Zijn onze auto's en
100 % is genoeg!!! Audi 90
Quattro 155 pk km.st.
40.000 met veel extra's wit
85. Audi 100 cc 118 pk
spec. aanb. rood '85. Audi
80 C 75 pk 4 drs. '85. Ci-
troen Axel 11 '86, Ford Es-
cort 1300 Laser '86. Ford
Escort 1.1 Bravo wit '86,
Ford Escort 1300 '81, Ford
Fiesta 1000 '83, Ford Tau-
nus 2000 L '77, Honda Civic
1.3 Luxe '84, Hyundai Pony
1.4 TLS '84, Lada 2107 1.5
GL'B5, Lada 2104 1.5 com-
bi 5 speed '87, Lada 2105
GL '85, Mazda 323 1.5 Es-
tate '86. Mitsubishi Colt
1200 GL '86, Nissan Micra
SDX '86. Opel Kadett HB
1.3 N LS zeer speciale uitv.
'88, Opel Kadett HB 1.3 LS
'87, Opel Kadett HB 1.2 S
Flash '83, Opel Kadett 13 S
5 drs. met gas '81, Opel
Manta 19 N cc '81, Opel
Commodore 2.5 S aut. '81.
Opel Manta 19S Berlinetta
'79, Opel Ascona 2.0 S met
gas '79, Peugeot 205XE '86,
Peugeot 309 GL Profil '86,
Renault 5 TL Le Car '84,
Renault 9 TC '83, Saab 900
Turbo 5 '80, Seat Fura Playa
L '85, Seat Ibiza 1.2 GL K6-
-'B7, Seat Malaga 1.5 GLX
'86, Seat Ronda 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
340 DL 3 drs '84, Volvo 345
Winner 5 drs, '83, Volvo 345
GLS 5 drs. '81, VW Polo C
'84, VW Golf 1100 '79, VW
Kever Semi automaat '73.
Bovag garantie of eigen ga-
rantie 6, 12 mnd. Fianciering
tot 100 %. Wij zijn ook uw a-
dres voor algeheel auto-
onderhoud. Donderdag
koopavond. Auto en APK
Centrum KEULARTZ BY,
Locht 42 83, Kerkrade. Tel.
045-419905.

I

AUTOBEDRIJF E. Custers
Verlengde Lindelaan 23.
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan; BMW
S2oi t'B3 m. stijl, alle extra's
’13.500,-: Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B2
’7.900,-; Fiat Uno 55 S t
'86 ’9.000,-; Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo, i.z.g.st.
’6.900,-; Opel kadett 120C
S t'Bo ’4.700,-; Volvo 34C
2.0 t.'Bs ’8.900,-; Ope
Manta i-200 uitv. t.'7S
’5.900,-; Opel Kadett 130C
S stationc. t.'Bl ’3.900,-
Mitsubishi Colt t.'Bo in nw.st.
’3.250,-; Mazda 626 t.'Bl
’2.900,-; Daihatsu Chara-
de t.'79 ’2.400,-; Forc
Taunus 2,3 Ghia aut. t.'79
’1.700,-; Golf t.'79,

’ 1.700,-; Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-; Alfa Al-
fetta t.'79 ’1.900,-; Ford
Taunus GLS t.'Bo ’ 2.900,-;
Opel Rekord 20 S, LPG, t.
'79 ’2.200,-; Opel Kadett
coupé 1,6 Rally, bwj. '79
’3.900,-; Golf 1600 aut.
GLS 5-drs. t.'79 ’ 2.750 ,-;
Ford Fiesta t.'79 ’2.500,-;
Honda Civic t.'79 ’ 1.900,-;
Lada Stationc. t.'B4
’2.400,-; Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-; Honda Accord
t.'Bo aut. ’2.500,-; Simca
1307 t.'Bo ’1.200,-; Allegro
L'77 ’900,-; VW Golf 1600
aut. t'7B i.z.g.st. ’2.500,-;
Ford Escort '79 ’ 2.100,-; 2x
Honda Civic t. '82 ’ 4.900,-.
Ford Capri t. '80 uitgeb.
’2.900,-; Opel Manta 1900
HB t'Bo ’ 3.900,-; VW Polo
t.'7B ’ 1.700,-; Citroen GS t.
'81 ’2.100,-; Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,- Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-;
Opel Manta GTE bwj. '75 i.z.
g.st. ’ 7.000,-. Div. goed-
kope inruilers. Alle auto's
met APK. Geop. ma t/m vr.
10-19.00 uur, zaterdag tot
17.00 u. Inr. en financiering.

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.
"Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. 4 goedkope auto's;
Opel Rekord 1900 bwj. '81
met gasinstall. ’ 2.450,-;
Honda Civic 1500 automatic
'78 ’950,-; Volvo 343 DL
automatic '78 ’ 1.500,-; Le-
lijke Eend 2 CV 6 '82
’1.500,-. Alle 4 APK gek.
tot'9o. 045-323178.
DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Auto's. HALLO opgelet, wij
betalen ’ 300,- tot 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
MITSUBISHI Colt '80
’2.500,-; BMW 320-6 '78
’3.000,-; BMW 316 '76

’ 1.750,-; AMX Sport '80
’5.750,-; Opel Rekord '80
’3.250,-; Volvo 240 '78

’ 1.500,-; Opel Kadett 1.6 D
'83 ’ 7.750,-; Ford Granada
2.3 '80 ’ 3.000,-. Mitsubishi
Galant Combi '84 ’ 8.750,-;
Volvo 343 '78 ’ 900,-; Volvo
264 GLE 80 ’ 5.000,-; Dat-
sun Cherry '81 ’3.500,-;
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.

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.
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.

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. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S'en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219,'Maa-
stricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven.-Tel. 045-719966.

Te k. BEDFORD geisol. ge-
sloten wagen, bwj. '73, heeft
wel een opknapbeurt nodig,
moter is i.z.g.st. en kan ook
alleen gekocht worden, km.
st. 108.000, zeer gunstige
pr. Geleen, 04490-43352.
Fiat DUCATO Diesel, verl./
verh. (10m3) aug. '85, in
prima staat. Bastiaans Fiat-
dealer Heerlen. 045-724141
Te k. MERCEDES Benz 207
D, 9-79, APK, hoog, motor
70.000 km., vr. pr. ’ 5.500,-.
Tel. 04490-41712.

Auto onderdelen en accessoires

A.P.K.-
-i onderdelen

nieuwe onderdelen voor
gebruikte

prijzen
voor oudere
Toyota-

! modellen
i vanaf bouwjaar 1969.

Toyota
! Mengelers b.v.

Oirsbeek 04492-1814
Schaesberg 045-318888

Sittard 04490-21000_
i

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Te k. BMW sportvel. 13 inch
en band 205, tev. voor BMW
5.6, 7 serie 14x7 j. en bank
205 ’450,-. 045-316940.
In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.
Voor al uw AUTO-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.

MOOI WEER
ze vliegen de deur uit: Onze

1e klas occasions: Honda
GLl5OO'BB 29.500,-.

CBR6OOF v.a. 11.990,-.
VF7SOF 8.500,-. CBIIOOR
8.000,-. XL6OOV Transalp

'87 9.000,-. XL6OOR 4.750,-
CB9OOF 5.250.-.C8750KZ
4.750,-. C8650 3.450,-. Ka-

wasaki: GPZ6OOR 8-88
12.500,-. GPZ7SOR

10.990,-. Suzuki: GSSSO
3.500,-. GSX4OOE 5.200,-.
Yamaha: TT6OO '87 6.500,-.
XZSSO v.a. 3.750,-. XV92O

7.950,-. BMW RBO/7 8.250,-
In nieuwe motoren veel aan-

biedingen , vraag in onze
zaak! Occasion van de week: NTV6SO Revere 6-88

11.000,-.

Motorhuis
Geleen

Rijksweg Nrd 21 Geleen.
04490-43666

CROSSER Honda CR
125cc, bwj. '86, pr. ’2.000,-
Tel. 045-728588.
Te koop YAMAHA Enduro
250CC, 2-takt, i.z.g.st. Tel.
04752-4231.
Van part. te koop BMW K
100, zilvermet. bwj. '85, m.
extra's, z.g.a.n., Yamaha FJ
1100, rood/wit, bwj. '84, z.g.
a.n., beide motoren schade-
vrij, technisch en optisch, i.
st.v.nw., inruil alleen op
jonge motoren mog., bij
koop evt. vervoer op aan-
hangwagen tot 50 km. mog.
Tel tussen 17-21 uur, 045-
-456682.
BMW R 100 RS bwj. '82 m.
motorpak mt 40 en motor-
laarzen mt. 6V2 045-241041
HONDAK7, 750 cc, '77, met
kuip, nw. tandwielen, ketting
a.band, zeer mooi Incl. grt.
beurt ’ 1.600,-. 04490-
-28431.

KAWASAKI GPZ 400, H
okt. '87 ’5.800,-, Ligf"
bergstr. 41, Hoensbroek^
Te k. SUZUKI GS 550, Lffl 1
vr.pr. ’1.950,-, KleinSW
verstr. 27, Kerkrade-VWT
tel. 045-420622. JL
Schitterende BMW KIC-Jtrbwj. '84, vr.pr. ’ 12.0-L
Tel. 045-414601. L
KAWA GPZ 750 TurboTfi'84, pr. t.e.a.b. Grensfc,
31A, Kerkrade. J_
Te k. YAMAHA XS 750H>
pr. ’ 1.500,-,i.z.g.5t.,044?0
3110 na 18.00 uur. J*
Te koop HONDA CB 55<P
3, bwj. '78, 64.000 km., if»Tel. 045-718425. J
HONDA off the road XRlj
R., kl. rood, bwj. '87, vr]
’6.950,-. Tel. 04404-17J|
Te k. HONDA Boldour~i
Vraagprijs ’ 4.750,-.
045-210072. I

(Brom)fietsen
NIEUW! Honda NSR-50Ï
eer nu leverbaar. Bromfi^specialist Math. SaM
Limbricht. J
Te k. VESPA Ciao, bwj. 1
vr.pr. ’950,-. Tel. 0|
214343. 11
HONDA MT5,' bwj. eind 1|
tel. 04406-15682.
Te koop 2 RENFIETSEN
Raleigh Criterium mt. 5-
-1 Gazelle Ventux mt. 54.
g.a.nw. Tel. 045-417747'Te k. Honda MTX bwj.'l
’1.650,-. Thomos ’ 25<r
Erfstr. 18, Heerlen. ï
Te k. JONGENSRENFIÉI
m. 10 versn. leeft. va. 1"
Tel. 045-443536. I
Te k. HONDA MB ïX
zwart met verz. Vr-jr
’1.200,-. Tel. 045-411*1
na 18 u. J1 *-[ 1. : 1 -"- ■ 1 | -E j. __ "e

l_i
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Te k. AUDI 80 bwj. aug. '84.
Diesel grijsmetall., trekh.,
93.000 km. gel. Suzuki Car-
ry 47.000 km. gel. bwj. '83,
Opel Kadett combi bwj. '81
Tel. 04490-52697.

Autohandel DE HOMMERT
biedt te koop aan: Ford
Siërra, i.z.g.st., '84, 2 Itr.
LPG; Orion 1.6 CL Diesel
'87; Opel Corsa 12 S,
Hatchback, '84, ’ 9.750,-;
Opel Corsa 12 TR, '86,

’ 12.500,-; Granada 2.3 GL,
'81, ’4.250,-; BMW 320
automaat, i.z.g.st. t.'79,
’3.900,-; Honda Civic '81,

’ 3.900,-; Honda Accord
LPG, '81, ’3.950,-; Lada
2105, '83, ’2.750,-; Opel
Kadett '80, ’3.900,-; Mitsu-
bishi Saporro t.'B2, i.z.g.st.,
’5.500,-; Opel Kadett 4-
drs., automaat, '78,
’2.750,-; Volvo 244 DL,
LPG, t.'Bl, ’3.500,-; BMW
520, '79, ’4.250,-; Toyota
Corolla '79, ’2.000,-; Hon-
da Civic '79, ’ 1.250,-; Tal-
bot Rancho t.'B2, ’ 3.500,-,
BMW 320 t.'Bo ’5.750,-;
Peugeot 104 '82 ’3.750,-;
Opel Kadett RS t.'Bl

’ 5.250,-. Div. goedkope in-
ruilers. Hommerterweg 77,
A, Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Ink.-verk.-financ.

Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
PEUGEOT 205 GTI bwj. '84
antr. met. Div. extra's. Su-
baru 1300 bwj. '84, km
37.000, ’8.900,-, Irenestr.
44, Cen K, 04407-1483.
Renault 21 GTS, '87, 1e
eig., 39.000 km, als nw.,
’24.950,-; Citroen 2CV6,
wit met blauw, laat '83, 1e
eig., 34.000 km, i.z.g.st.;
Mercedes 230 E, nov. '81,
autom., i.z.g.st., met veel
extra's, ’ 9.750,-; Toyota
Carina 1600 De luxe
’950,-, APK 6-2-'9O. Seat
Automobielbedrijf PRIMAIR,
Industriestr. 25 (Handels-
centr. Bergerweg). Sittard.
Tel. 04490-14364.
G. G. auto's en shop heeft in
voorraad 20 degelijke auto's
van de bekende grote mer-
ken met een degelijke GA-
RANTIE. Kom vrijblijvend
kijken. G.G. auto's en shop,
Heerenweg 284-286,
Heerlen, (gr. weg Hrl.-Brs.)
Citroen DS, bwj. '75, APK-
'9O, te ruil tegen GOLF die-
sel; Kadett coupé, bwj. 77.
APK 5-'9O, ’1.750,-; Skode
105 L, bwj. '82, ’1.000,-.
Tel. 045-257233.

Te k. KARMANN Ghia, bwj
'69, i.z.g.st. ’8.000,-. Tel
077-733366.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; Opel; Ka-
dert GSI '84. Ford bus 9
pers. diesel type '88; Toyota
Celica bwj. '86; Opel Ascona
18 i '83; Mitsubishi Galant
'82; Opel Ascona 2 drs. die-
sel '83; Mitsubishi Sapporo
'79; Fiat Ritmo '82; Citroen
Charleston '84; Nissan
Cherry '83; Mazda 323 '78;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.

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. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, Heer-
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlaten en
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend van
10.00- 17.00 uur.

APK-keuringsstation
Achterraam JALOUZIËN
voor op uw auto. Diverse
merken. Nu ’ 75,- geheel
compleet. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr. weg Hrl.-Brs.)

PIRELLI LM sportvelgen, 6 J
X 14 H 2 voor VW/Audi. Tel.
045-464618.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens

Nic Dassen Jo Knops
Kerkrade Rijksweg Zuid 195, Sittard.

045-455088 - 452501 04490-12718.

Motoren en scooters
Te k. HONDA CB 250 vr.pr.
’350,- bwj. '78. kl. defect.
Niersprinkstr. 83 Kerkrade.
Te k. zeldz. mooie CBX Pro

1Link 6 cyl. veel chroom. Uit.
pr. ’ 7.500,- 045-225201.
Te k. BMW R 100 RT, bwj.
'78 kl. wit, z.g.a.n. geen
koopje. Brommelen 18
Wijnandsrade.

YAMAHA FZ 750 bwj. '89,
3800 km, met garantie, pr.

’ 13.500,-. 045-454115.
HONDA CM 400TA soft-
chopper '80, i.z.g.st.,
’1.900,-. Tel. 04459-1263.
HONDA XL 600 R, bwj. eind
'84, i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.

Te k. van jonge dame
HONDA KR 250, bwj. '88,
km.st. 5.300, i.z.g.st., vr.pr.
’7.000,-. 045-414689.
Motor verkopen? "m. vrijwa-
ringsbewijs" REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375.
GRATIS af te halen afge-
werkte olie. REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375
Diverse overjarige nieuwe
motoren en jonge gebruikte
motoren te k. REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375.
Te k. HONDA CB 250 G,
17.000 km, vr.pr. ’750,-.
045-352937.
Te koop HONDA CB 400 N,
bwj. '79. Tel. 04450-1894.
Te k. CROSSMOTOR Su-
zuki RM 125, vaste pr.

’ 850,-. Tel. 045-273605.
HONDA CB 750 S2, met
sterwielen, i.z.g.st. vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-273795.
HELMEN: van 125,- tot
800,-! Driver (nieuw Mirage
3 kleur 189,-) Levior Func-
tion 1:5 modellen v.a. 375-,-
M3rd/wit/bl 260,-. MDS M47
215,-. Enduro 144,50, Shoei
Gardner 699,-. Arai v.a.
625,-. Levior Police: de laat-
ste 125,-. Motorhuis Geleen
04490-43666.

-T

Te k. div. VESPA'S t. C\*%
pr. variërend van ’ 200,- %
f 800,-. H.Kruisstr. 65, öfL
venbicht, 04498-57844. A,
Te k. HONDA MT 5, &T
'87, in.vw.st., vrfT]

’ 1.800,-. Tel. 045-4522gj|:
2e Hands DAMESFIETS i|j
st. na 17.00 uur 045-324?J-ft
Nieuwe RENFIETS tel
merk Raleigh. 04490-240^
SUZUKI SR 50, bwj. %
28.000 km, i.z.g.st. 'l
04459-1901. A
Te koop VESPA Ciao 3»
antraciet/wit, sterwielen. ")j
04493-1550. A
Te k. SNORFIETS Sp<_s
Happy ’325,-. Tel. 044»',
5564. j
Te k. MEISJESFIETS *"£pim. 8 jarige.Geheel col"
met verlichting. Pr. ’ I*■ \Inl. 045-222378. J
Te koop RACEFIETS,
Colnago, maat 60.
04490-27776. __^
Te koop SUZUKI, mooiij
goed ’375,-. Tev. renfiV
middelmaat ’300,-. Spf>
dijkstraat 78, Hoensbro-K'

Voor Piccolo's
zie verder pagina 1"
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'Projecten van nationaal belang voor milieu'

PCEM: meer geld rijk
voorstadsverwarming
i
),1 Van onze correspondent
J^HEM-Meer geld van derijksoverheid voor stadsverwar-P- is uit milieu-oogpunt van nationaal belang. Stadsverwar-
-1 ?ls uitgesproken milieuvriendelijk en bespaart op de toch

Cllaarse grondstoffen als olie en gas. Daarom moet alles in
pf Werk worden gesteld om stadsverwarmingsprojecten van1 Srond te krijgen. De Provinciale Gelderse Energie-Maat-
IjPpij (PGEM) zal zich tot het uiterste inspannen om dat
f 1te bereiken.

tÈ]\A at m het jaarverslag van de

' «a over 1988. De stadsverwar-
ii* Projecten worden financieel
{, met steeds grotere proble-

Beconfronteerd. De oorzaak
b an ügt, aldus de PGEM, in de

' jd|asPrijzen, het weinig stimule-
-8 overheidsbeleid en vertra-
)t Dij nieuwbouwsprojecten.
?allZe on6unstige ontwikkelin-

5jT "et langer duren, voordat de
dringen zijn terugverdiend.

L*tra kosten die met stadsver-
jt- lnB gepaard gaan, zijn in deji ar*de situatie voor rekening
I {5,e distributiebedrijven, zoals
t *?M, die daardoor voor on-

F euig hoge lasten komen te

staan. „Hier ligt een belangrijke
taak voor de overheid: een schoon
milieu kost geld!", aldus de PGEM
in het jaarverslag, waarin wordt be-
nadrukt dat het milieuals een basis
voor het beleid wordt beschouwd
en niet als randvoorwaarde.

Winst
De PGEM heeft het afgelopen jaar
een hogere winst geboekt dan ver-
wacht: vijftien mi.oen gulden. Dit
was het gevolgvan een grotere elek-
triciteitsafzet dan aanvankelijk was
voorzien. De winst was aanzienlijk
hogerdan in 1987: 3 mi .oen gulden.

De PGEM houdt rekening met een
verdere groei van het kleinverbruik
met twee procent per jaar. Wat be-
treft de afzet aan de grootverbrui-
kers en de gemeentelijke nutsbe-
drijven wordt voor dit jaareen sth-
ging met respectievelijk 3,5 en 3
procent voorzien.

Surséance
RSV verlengd

..[^ERDAM ~ De rechtbank in
I r?am heeft gisteren de periode
fy Uitstel van betaling van het
'_r?°ncern met anderhalf jaar

-|jj*gd, nadat de schuldeisers
I iji] hadden ingestemd. Nu by-
L^e bezittingen vanRSV te gelde
hpmaakt, maakt de verlenging
l et uitstel van betaling de weg
jLo°r uitkering van wat bewind-
>|, ers noemen 'een substantieel
iiii.,Van de vorderingen aan de,
IL

Hj u°rzitter van de raad van bc-- van RSV, Van Londen, hoopt
september een akkoord te

"om met **estaat over een betwis-ie "kring van ’ 1,3 miljard. Na de
t f ln_ aan de schuldeisers zal
H. s*ant van de boedel toevallen
Cstaat-
"Uu e staat n dochteronder-t-^gen van het concern belang-
Lschuldeisers, alsmede obliga-
te rs- Andere crediteuren
(|)L_n nog ’lO miljoen tegoed
(sjj^- Anderzijds heeft RSV voor
JU aan’ 400 mUjoen aan bezittin-

L^deelhouders van RSV ko-| jJ*P 23 juni bijeen. De kans dat
**.t teru6 en van nun 6eld,. l zeer klein geacht.

beurs-overzicht

*Qte stijging
JB^TERDAM - De Amster-* 'se financieële markten lagen
1K-e ag. aanvankelijk ongeani-
r* tw.kü' Het wachten was op

J WQ?uolikatie van Amerikaanse
We^Ucentenprijzen. Toen deze6tr2f.n mee te vallen en Wall

s*\i^ reageerde met een snelle
Jh LlnS. kwam ook Amsterdam
\r. *^egin?- Hoewel veel koer-
"r»*l i?et op hoogste punt slo-

'kjj' *on de stemmingsindex na
-j-U o°rspronkehjke dahng een
»2?Bg Punt hoger eindigen op

i^a£ndelenomzet kwam uit op fijn /"Ujoen op een totale handel
van f 1513

*r JOen. De obügatiemarkt bleef
edrukt bijliggen. Unilever,

j.^4| nlO procent hogere kwar-
Aoej.lrist bekendmaakte, kwami'4n _J« op gang maar eindigde f
pMtTeter OP f 136,10.
.^UhTj werd een rijksdaalder
%dder op f 224. Nedlloyd, die

rda8 teruggezakt was, be-
r^_ii, n de van °>e dagaan een
ifll 8-"estijging. Het slotkwam f
/ft 9n ger°P f402-Fokker deed
nPtoM,c«nt bovenop op f 42,10 enAJ* f 1,10 op f 35,60. Druk ge-
ijC^nd werd er in DSM. De
iPk K?teeg f I>so1 >50 naar f 132-
-v'kk i

de kleinere fondsen ont-
f\t yden de koersen zich eerst
\Bal, naar beneden, waarna

«^s herstel intrad. De optic-
i'% s gaf eenzelfde beeld te zien
r\J^ effectenbeurs. Ook hier

1 de Amerikaanse cijfers
'%_» d"e voor een °Pbeurend

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 100,30 100,90
Ahold 107,90 108,20
Akzo 148,20 149,00
A.B.N. 41,20 41,60
Alrenta 160,90 161,20
Amev 47,70 48,00
Amro-Bank 76,10 76,30
Bols 143,30 142,50
Borsum. W. 145,70 146,00
Bührm.Tet. 67,90 68,60
C.S.M.eert 65,00 64,70
Dordtsche P. 255,80 249,50d
DSM . 130,50 132,00
Elsevier 68,60 69,00
Fokker eert. 41,20 42,10
Gist-Broc. c. 35,40 35,40
Heineken 112,70 113,30
Hoogovens 100,20 d 101,20
Hunter Dougl. 104,50 105,00
Int.MüUer 93,80 93,00
KBB eert. 76,00 75,40
KLM 45,90 46,60
Kon.Ned.Pap. 57,00 57,80
Kon. Olie 138,80 135,30d
Nat Nederl. 59,70 60,00
N.M.B. 221,50 224,00
Nedlloyd Gr. 390,20 402,00
N.v. Cate 91,50 92,00
Océ-v.d.Gr. 301,00 301,00
Pakhoed Hold. 139,50 139,50
Philips 36,40 36,70
Robeco 104,30 104,40
Rodamco 164,50 164,60
Rolinco 103,10 103,20
Rorento 61,60 61,50
Stork VMF 34,50 35,60
Unilever 134,70 136,10
Ver.Bezit VNU 103,20 104,00
VOC 47,20 48,40
Wessanen 78,80 79,20
Wolt Kluwer 180,50 180,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12% NL 86-96 123,80 123,80
12*4 NL 81-91 107,70 107,70
12/2 NL 81-91 106,50 106,50
12 NL 81-91 106,15 106,15
11% NL 81-91 105,25 105,25
lIV2NL 80-90 103,75 103,75
11>_ NL 81-91 105,85 105,85
*ll'/2 NL 81-92 106,40 106,40
lIV2NL 82-92 106,70 106,70
lIV4NL 81-96 110,20 110,20
111/- NL 82-92 106,80 106,80
11 NL 82-92 105,70 105,70
10% NL 80-95 106,50 106,50
10% NL 81-91 104,15 104,15
lOV2 NL 80-00 116,10 116,10
10/2 NL 82-92 105,70 105,65
lOV2 NL 82-89 100,90 100,90
10/4 NL 80-90 102,55 102,55
10'/.NL 86-96 112,90 112,90
10V.NL 82-92 104,50 104,50
10V4 NL 87-97 114,40 114,40
10 NL 80-90 101,70 101,70
10 NL 82-92 104,60 104,60
10 NL 82-89-1 100,10 100,10
10 NL 82-89-2 101,20 101,20
9/2 NL 80-95 104,00 104,00
9V2 NL 83-90 101,35 101,35
9'_ NL 86-93 105,05 105,00
9/4 NL 79-89 101,10 101,10
9NL79-94 102,65 102,65
9NL 83-93 103,45 103,40
8% NL 79-94 102,60 102,60
8% NL 79-89 100,60 100,60
8% NL84-94 104,10 103,90
BV2 NL 79-89 100,00
BV2 NL83-94 102,65 102,65
BV2 NLB4-94-1 102,75 102,75
BV2 NLB4-94-2 107,30 107,10
B/2 NLB4-91-1 101,55 101,55

B/2 NLB4-91-2 101,15 101,15
BV2 NLB4-91-3 101,25 101,25
BA NLB7-95 104,10 104,05
BV4 NL 77-92 101,90 101,90
BA NL 77-93 102,00 102,00
B/4 NL 83-93 101,60 101,60
BA NL 84-94 102,45 102,35
B/4 NL 85-95 102,90 102,95
BNL 83-93 101,60 101,50
BNL 85-95 102,10 102,10
7% NL 77-97 102,00 102,00
7% NL 77-92 100,90 100,60 '7%NL 82-93 100,80 100,70
7%NL 85-00 101,90 101,70
7V_ NL 78-93 100,60 100,60
7/2 NLB3-90-1 100,10 100,15
7/2NLB3-90-2 100,20 100,05
7/2 NL 84-00 100,60 100,40
V/2 NL 85-95 100,50 100,45
Vh NL85-2 95 100,50 100,55
7/2 NL86-93 100,40 100,50
7NL 66-91 99,80 99,80
7NL 66-92 100,20 99,90
7NL 69-94 100,20 99,90
7NL 85-92/96 98,75 98,50
7NL 87p93 99,05 99,10
7NL 89-99 97,75 97,80
7NL 89-99-3 97,65 97,80
6% NLI-2 85-95 97,80 97,65
6*4 NL 86-96 97,80 97,55
6% NL 88-98 96,10 96,10
6% NL 89-99 96,10 96,10
6V2 NL6B-93-1 98,40 98,40
6V2 NL6B-93-2 98,50 98,50
6V2 NL 68-94 98,20 98,20
6V2 NL 86-96 96,00 95,95
6/2 NL 87-94 96,70 96,70
6V2 NL 88-96 95,80 95,75
6V2 NL 88-98 94,60 94,80
6V2 NL 89-99 94,40 94,40
6NL 87 94,50 94,35
6>/4 NL 66-91 98,90 98,90
6/4 NL 67-92 97,80 97,80
6V4NLB6-92/6 95,80 95,50
6V4 NL 86/96 94,40 94,30
6V4 NLB6p95 95,30 95,35
6V4 NLB7-3p95 95,30 95,30
61/4NLB7-1/95 95,10 95,20
61/4NLB7-2/95 95,10 95,15
6V4NLBB-94 95,95 96,00
63A NL 78-98 98,00 98,00
6V4NLBB-98 94,35 94,25
6NL 67-92 98,25 97,90
6NL 87-94 94,80 94,90
6NL 88-94 94,80 94,90
6NL 88-95 93,90 94,00
6 NLBB-96 93,20 93,20
53/4 NL6S-90-1 99,00 99,00
53A NL6S-90-2 98,80 98,80
s/4 NL64-89-1 99,50 99,50
5V4 NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 98,10 98,40
4/2 NL 60-90 98,00 98,70
4'_ NL 63-93 96,70 96,70
4/4 NL 60-90 97,00 97,70
4'A NL 61-91 97,60 97,60
4 1/4 NL63-93-1 96,50 96,50
4/4 NL63-93-2 96,50 96,50
4NL 62-92 98,30 98,30
3% NL 53-93 96,20 96,20
3/4 NL 848-98 95,50 95,50
3>/4 NL 50-90 98,30 98,30
3V 4 NL 54-94 93,90

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 111,15 111,15
11 BNG 81-06 108,30 108,30
BV2 BNGB4-09-1 104,50 104,50
BV2 BNGB4-09-2 105,80 105,80
6% BNG 67-92 99,00 98,60
6% BNG 68-93 98,50 98,10
6V2 BNG67 92-1 98,50 97,70
6'A BNG 67-92 97,60 97,60

6 BNG 65-90-1 99,10 99,10
6 BNG 65-90-2 98,50 98,50
5% BNG6S-90-2 98,70 98,70
5V 2 BNG 65-90 98,40 98,40
s/4 BNG 6449 98,90 98,90
s/4 BNG 64-90 98,30 98,30
4*4 BNG 62-92 95,30 95,30
4*2 BNG 62-93 94,50 94,50

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 101,50 101,30
8 Asd.R.B4-92 100,50 100,50
B*4 A.1.R.85 105,20 106,00
6*2 Bobel 86a 87,50 87,50
6'/48-hrm.73 260,00
6V4 Cham 86 83,50 83,50
5 Enraf-N.86 97,00 97,00
7 HCS Techn. 121,50 122,80
6 Hoogov. 85 150,00 151,00
BV_HolecBs 109,20 109,10
sHoop Co 87 89,30 89,50
B%KNSM7S 200,00 200,00a
7% Nutr.72 350,00 a
6V2 Nijv.Bs 145,00 145,00
6*2 R 01.67 98,50 98,50
14 SHV 81 149,00 149,00
8% Stevin76 102,00 102,00
B*4 Volker7B 102,00 102,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 43,50 43,50eACF^Holding 52,30 53,50
Ahrend Gr. c 295,00 297,00
Alg.Bank.Ned 41,10 41,10
Asd Opt. Tr. 23,90 24,00
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 89,50 88,50
AuUnd.R'dam 70,00 72,00
BAM-Holding 382,00 382,00
Batenburg 94,50 94,50
Beers 134,50 136,50
Begemann 108,00 105,00
Belindo 374,00 375,00
Berkei's P. 6,55 6,55
Blyd.-Will. 23,50 23,00
Boer De, Kon. 430,00 435,00
de Boer Winkelbedr. 60,80 60,20
Boskalis W. 16,50 16,80
Boskalis pr 12,60 13,30
Braatßouw 1045,00 1045,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delftc 902,00 905,00b
Calvépref.c 5000,00 5000,00
Center Parcs 78,00 77,70
Centr.Suiker 64,20 64,20
Chamotte Unie 12,20 12,20
Chamotte div.B9 11,50 11,50
Cindu-Key 111,00 111,00
Claimindo 360,00 359,50
Cred.LßN 80,10 80,00
Crown v.G.c HO.OOd 110,00
Desseaux 208,00 208,00
Dordtsche pr. 253,00 247,50dDorp-Groep 53,00 52,80
Econosto 239,50 238,00
EMBA 134,50 134,20
Enraf-N.c. 47,80 47,50
Eriks hold. 375,00 383,00
Frans Maas c. 67,00 67,00
Furness 130,00 130,00
Gamma Holding 76,00 d 77,50
Gamma pref 5,80 d 5,80
Getronics 26,00 26,00
Geveke 38,80 39,00
Giessen-de N. 236,00 236,00
Goudsmit Ed. 259,50 258,50
Grasso'sKon. 88,80 89,50
Grolsch 120,50 120,80
GTI-Holding 184,50 184,50
Hagemeyer 90,00 89,50
H.B.G. 213,00 213,50
HCS Techn 16,20 16,10

Hein Hold 96,00 95,50
Hoek's Mach. 187,00 185,50
Holdoh Hout 750,00 745,00
Holec 27,70 28,20
H.A.L.TT. b 1610,00 1618,00
HolLAm.Line 1618,00 1620,00
Heineken Hld 96,00 95,50
Holl.Sea S. 1,47 1,46
Holl. Kloos 415,00 400,00
Hoop en Co 12,90 12,90
Hunter D.pr. 5,70 6,05
ICA Holding 17,90 17,90
IGB Holding 56,30 57,00
IHC Caland 29,00 29,20
Industr. My 192,00 194,00
Ing.Bur.Kondor 562,00 561,00
Kas-Ass. 42,50 43,50
Kempen Holding 14,50 14,60
Kiene's Suik. 1290,00 1300,00
KBB 76,70 75,80
Kon.Sphinx 100,80 100,00
Koppelpoort H. ' 278,00 277,00
Krasnapolsky 165,00 175,00
Landré & Gl. 55,00 55,50
Macintosh 50,20 51,00
MaxwellPetr. 690,00 675,00d
Medicopharma 77,20 76,00
Melia Int 7,00 7,00
MHVAmsterdam 23,70 23,70
Moeara Enim 1160,00 1145,00dM.Enim08-cert 15200,00 14900,00d
Moolen en Co 30,50 30,50
Mulder Bosk. 49,50 49,50
Multihouse 11,50 11,50
Mynbouwk. W. 456,50 456,50
Naeff 225,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 550,00 546,00
NBM-Amstelland 19,20 19,50
NEDAP 301,00 301,00
NKF Hold.cert 347,00 344,50
Ned.Part.My 38,50 39,00
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 787,00 783,00
Nutricia 226,50 229,50
Omnium Europe 16,90 16,90
Orco Bank c. 85,00 85,20
OTRA 655,00 652,00Palthe 136,00a 136,00aPolynorm 98,30 98,30
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 57,50 57,50
Reesink 65,00 64,80
Riva 52,50 52,50Riva (eert.) 53,00 52,00
Samas Groep 69,00 68,80
Sanders Beh. 103,00 101,50
Sarakreek 30,00 29,70
Schuitema 1650,00b1675,00
Schuttersv. 126,00 125,50
Smit Intern. 36,50 37,80
St.Bankiers c. 28,40 28,20
Stad Rotterdam 151,50 152,00
Telegraaf De 494,80 493,50 "Text.Twenthe 249,00 249,00
Tulip Comp. 62,50 64,00
Tw.KabelHold 150,00a 148,00
Übbink 117,80 120,50
Union Fiets. 16,35 16,35
Ver.Glasfabr. 276,00 d278,00
Verto 73,50 73,00
VolkerStev. 61,00 60,10
Volmac Softw. 64,80 63,10
Vredestein 17,80 17,90
VRG-Groep 61,80 61,50
WegenerTyl 207,00 d 208,00
West Invest 30,00 30,00
Wolters Kluwer 180,00 179,00
Wyers 56,00 56,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 36,90
ABN Aand.f. 71,00 71,60
ABN Beleg.f. 54,30 54,00

ALBEFO 52,50 52,40
Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 232,00 231,00
AllianceFd 10,90 11,00
Amba 44,80
America Fund 295,00 305,00
Amro A.in F. 92,30 92,20
Amro Neth.F. 73,20 73,10
Amro Eur.F. 68,40 68,50
Amvabel 98,50 98,30
AsianTigersFd 62,80 63,10
Bemco Austr. 61,40 61,50
Berendaal " 110,00 110,00
Bever Belegg. 25,80 25,80
BOGAMIJ 111,00 110,50
Buizerdlaan 41,50 41,00
Delta Lloyd 39,50 39,00
DP Am. Gr.F. 23,40 23,40
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H0U.8.T.1 10,60 10,60
EMF rentefonds 71,60 71,50
EurinvesMl) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,40 6,50
EurGrFund 56,90 57,00
Hend.Eur.Gr.F. 185,50 186,50
Henderson Spirit 76,80 76,50
Holland Fund 69,90 69,80
HoU.Obl.Fonds 120,50 120,50
Holl.Pac.F. 112,00 112,00
Interbonds 560,00 560,00
Intereff.soo 38,50 38,80
Intereff.Warr. 297,50 297,00
JapanFund 39,90 d 43,00
MX Int.Vent. 62,00 62,00
Nat.Res.Fund 1410,00 1420,00
NMB Dutch Fund 36,30 36,20
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMB Rente F. 102,40 102,30
NMB Vast Goed 39,70 39,80
Obam, Belegg. 204,00 204,50
OAMFRentef. 14,35 14,60
Orcur.Ned.p. 49,00 49,00
Pac.Prop.Sec.f. 51,60 51,45
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,50a
Rabo ObLinv.f. 75,10 75,10
Rabo Obl.div.f. 50,20 50,20
Rentalent Bel. 1350,70 1349,30
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rohnco cum.p 108,50 e 108,30
Sci/Tech 18,10 18,10
Technology F. 16,20 16,90
Tokyo Pac. H. 269,50 270,00
Trans Eur.F. 74,00 73,90
Transpac.F. 595,00 590,00
Uni-Invest 116,00 116,50
Unico Inv.F. 82,50 82,90
Unifonds 28,10 28,20
Vast Ned 118,30 118,30
Venture F.N. 41,50 41,50
VIB NV 85,30 85,30
WBOInt. 77,20 77,00
Wereldhave NV 204,30 204,30

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,10 35,90
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,00 32,00
Amer. Brands 68,20 67,70
Amer. Expres 31,80 32,50
Am.Tel.& Tel. 33,80 34,00
Ameritech 55,70 55,20
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine 225,00
ASARCO Ine. 28,60 28,80
Atl. Richf. 88,50 88,50
BAT Industr. 5,33 5,35
BellAtlantic 81,30 81,50
BellCanEnterpr 36,80 37,00
BeUßes.Adlr 1,02 0,80
BeUSouth 45,00 45.30

BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,00 22,10
Boeing Comp. 75,50 79,50
Chevron Corp. 53,75
Chrysler 23,20 23,00
Citicorp. 28,80 29,40
Colgate-Palm. 49,60 49,80
Comm. Edison 34,25 34,00
Comp.Gen.El. 415,00 410,00
Control Data 19,70 19,75
Dai-IchiYen 3380,00 3350,00
Dow Chemical 91,50 90,70
Du Pont 106,25
Eastman Kodak 43,60 42,80
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 239,00d 239,00
Exxon Corp. 42,20 41,90
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 25,00
Ford Motor 46,60 46,70
Gen. Electric 48,25 50,40
Gen. Motors 39,50 40,00
Gillette 39,00 39,30
Goodyear 51,30 ' 51,00
Grace & Co. 32,00
Honeywell 76,10 76,10
Int.Bus.Mach. 109,00 110,75
Intem.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 56,10 56,70
Litton Ind. 79,00 79,50
Lockheed 47,00 47,30
Minnesota Mining 72,80 72,80
MobilOil 49,80 49,30
News Corp Auss 12,40 13,00
Nynex 71,50 71,80
Occ.Petr.Corp 26,80 26,70
Pac. Telesis 38,50 38,70
P.A O. ® 7,00 7,00
Pepsico 48,75 49,60
Philip Morris C. 128,60 131,50
Phill. Petr. 22,50 22,50
Polaroid 38,90 39,30
Privatb Dkr 298,70 300,00
Quaker Oats 56,00 56,00
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 591,00 588,00
Saralee 50,00 51,00
Schlumberger 38,40 38,00
Sears Roebuck 44,50 44,30
Sony(yen)
Southw. Bell 48,20 48,80
Suzuki (yen) 910,00 906,00
Tandy Corp. 42,80 43,00

.Texaco 53,30 53,30
Texas Instr. 39,50 39,50
T.I.P Eur. 1,75 1,72
ToshibaCorp. 1300,00 1290,00
Union Carbide 30,50
Union Pacific 70,00 70,50
Unisys 24,80 25,00
USX Corp 33,80 33,60
US West 65,10 65,10
WarnerLamb. 87,80
Westinghouse 57,00 58,20
Woolworth 50,00 50,20
Xerox Corp. 66,00 67,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,50 53,00
Am. Home Prod. 195,00
ATTNedam 72,00 71,00
ASARCO Ine. 56,00 56,00
Atl. Richf. 193,60 193,50
Boeing Corp. 162,00 164,00
Can. Pacific 36,50 37,00
Chevron Corp. 111,50 113,00
Chrysler 48,60 49,50
Citicorp. 61,00 61,00
Colgate-Palm. 109,00 109,00
Control Data 37,50 38,00
Dow Chemical 195,00 194,50
Eastman Kodak 91,50 91,20
Exxon Corp. 89,50 89,00

Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 101,00 103,50
Gen. Motors 172,00 172,00
Gillette 82,00 82,00
Goodyear 109,50 109,50
Inco 62,00 63,30
1.8.M. 232,00 232,00
Int. Flavors 108,00
ITTCorp. 120,00 121,00
Kroger 22,00 22,00
Lockheed 100.00 100,00
Merck& Co. 142,00 143,50
Minn. Min. 152,00 153,00
Pepsi Co. 102,50 105,00
Philip Morris C. . 274,50 276,00
Phill. Petr. 46,00 46,50
Polaroid 75,50 76,00
Procter & G. 204,00
QuakerOats 107,00 107,00
Schlumberger 81,00 80,20
Sears Roebuck 92,50 94,00
Shell Canada 75,50 75,00
TandyCorp. 90,00 91,00
Texas Instr. 83,50 83,50
Union Pacific 150,00 150,00
Unisys Corp 52,00 53,00
USX Corp 72,00 71,50
Varity Corp 430
Westinghouse 123,50 126,20
Woolworth 106,80 106,80
Xerox Corp. 133,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 534,00 d 531,00
Dresdner B. 325,00 317,00
Hitachi(soo) 1450,00 1450,00
Hoechst 303.00 301,50
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
NesÜé 7400,00 7360,00
Siemens 530.00 530,00

Euro-obligaties & conv.
10*4 Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 12,50 12,50
10*4ABN 87 98,10 98,10
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10AmevBs 100,00 100,00
11 Amev 86 96,50 96,50
14*4Amro87 97,60 97,60
13 Amro-BankB2 100,50 100.50
10*4 Amro 86 97,75 97,75
10Amro 87 96,25 96,25
5% Amro 86 97,75 97,75
Amro Bank wr 20,80 20,40
Amro zw 86 67,35 67,35
9 BMH ecu 85-92 99,50 98,50
7 BMH 87 95,00 95,00
IOVaEEG-ecu 84 100,25 100,25
.^EIB-ecu 85 101,50 101,70
12*4 HIAirLF 9235 923512 NIB(B) 85-90 101,50 101,50
11V4NGU83 100,25 100,25
10 NGU 83 99,50 100.50
2*4 NMB86 83,70 84,00
NMB warrants 63,00 64,50
8% Phil. 86 94,00 94,00
6% Phil.B3 95.30 95,30
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 100,50 100,50
7 Rabo 84 102,00 102,00
12'AUnil. 99,00 99,00

Parallelmarkt
Alanheri 20,30 20,40
Berghuizer 68,50 68,80
Besouw Van c. 49,50 48,60
CBI Barin Oce. yen 1680,00
Comm.Obl.F.l 99,20
Comm.Obl.F.2 99,10
Comm.Obl.F.3 99,40
De Drie Electr. 27,90 27,90
Dico Intern. 119,00 119,00

DOCdata 36.00 35,50
Geld.Pap.c. 95,80 95,00
Gouda Vuurv c 90,20 90,00
Groenendijk 34,30 34,80
Grontm. c. 140,00 e 144,80
Hes Beheer 294,00 294,50
Highl.D_v_l. 12,00 b
Homburgeert 4,60 5,00
Infotheek Gr 28,40 28,40
Interview Eur. 8,10 8,20
Inv. Mij Ned. 63,50 62,00
KLM Kleding 32,20 33,20
Kuehne+Heitz 34.70 36,50
LCI Comp.Gr. 40,70 41,00
MeUe 260.20 261.20
Nedschroef " 112,00 112,00
NewaysElec. 11,00 11,00
NOG BeLfonds 29,80
PieMed. 11,80 11,80
Poolgarant 10,25 1035
Simac Tech. 17,10 17,50 e
Text Lite 7,00 7,80
Verkade Kon. 244,00 244,00
Weweler 106,90 110,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45.00 372 0,50 0,70abn p jul 45,00 285 330 3,80 a
akzo c jul 150,00 295 430 4,80
akzo c okt 160,00 256 3,90 4,50
dsm c jul 130,00 378 5.50 6,30
coc c mei 285,00 286 6.00 a 7,70
coc c mei 290,00 1424 3,20 a 4.30
coc c mei 295,00 1034 130 2,00
coc c mei 300,00 782 0,50 0,60
coc c mei 305,00 244 030 a 0,50
coc c jun 290,00 689 6,50 a 730coc c jun 300,00 269 2,80 4,00
coc c jul 270,00 249 23,00 27,00
coc p mei 285,00 1362 1,60 0,70
coc p mei 290,00 1224 3,50 2,00
coc p mei 295,00 597 7,00 430coc p jun 295.00 355 8,80 7,00
hoog c jul 95,00 399 9,00 a 930
hoog c jul 100,00 540 630 6,50
hoog c jul 105,00 538 430 4,50 ahoog c jul 110,00 760 2,70 2,60hoog c jul 115,00 272 1,70 1,60
hoog c okt 100,00 288 10,00a 1030hoog c okt 105,00 255 8,00 8,40
hoog p jul 100,00 260 430 4,00
kim c jul 50,00 653 030 1,10
knp c jul 60,00 446 2.00 2.60nlw p aug 100,00 1440 430 a 430 a
nlw p aug 102,50 1074 6,70 a 635
natn c jul 60,00 466 2,40 2.70
natn c jan 65,00 263 2,80 a 2,60
obl c nov 97,50 1000 030 a 035obl p nov 97,50 1000 230 235 aobl p feb 95,00 1000 0,80 0,70
phil c jul 40,00 480 0,70 030phil c 093 30,00 303 12,40 12,30
olie c jul 115,00 1150 23,80 21,40
olie c jul 130.00 448 B,Boa 8,40 a
olie c jul 140,00 1590 230 2.60
olie c okt 140,00 1724 430 4,60
olie c 091 105,00 281 33.90 33,80
olie c 092 135.00 614 1730 a 17,00
olie p jul 125,00 334 030 0,60
unil c jul 130,00 404 7,60 830unil c jul 140,00 350 2,40 2,50
unil c okt 140,00 371 5,00 530 bvoc c jul 45,00 362 430 530
voc c jul 50,00 530 2,10 2,90
voc c okt 50,00 230 3,70 4,00

i=brtM i=bi*M+.i--n.
b=kMMton _=latt»+u-*m.
c=ii-_l_i« k gt-un + i
i=u-tmint l=|t__aH-|
t=9*l"»+*"*» *=$l»tk»tn ttrift ia%
i=H-M-+l_-m *=*H*mn jafm

economie

Rabobank:
telebankieren
met PIN-code

van onze redactie economie
f-KMAAR - Na een proefperio-

een halfjaar heeft de Ra-|£ank Zuivelbank Alkmaar als
"*« Rabobank in Nederlandr telebankieren geïntrodu-
r*«. Deze vorm van bankieren« enkele jaren bij alle banken

maar het bijzon-
aKaan het telebankieren van de

is dat er gebruik
liet d

gemaakt van bankpas
fe pJN-code (persoonlhk iden-: Catie nummer) en een chip.

De gebruiker van het systeem -
vooral bedrijven - wordt 'thuis'
gecontroleerd op zijn toegangs-
rechten. Daarvoor wordt bh' de
gebruikers een apparaat ge-.

plaatst dat de pas kan 'lezen.
Het telebankieren biedt de ge-
bruiker via zrjn telefoon de mo-
gelijkheid om financiële admini-
stratie via zijn huiscomputer at
te handelen. Grote voordelen er-
van zijn de tijdwinst die wordt
behaald en de drastische vermin-
dering van het papieren hand-werk. Tevenskan op elk moment
van de dag financiële informatie
worden ingewonnen, zoals beta-
lingen van cliënten die 'onder-
weg' zrjn.

OESO verhoogt
groeiraming

West-Europa

PARIJS - De economische groei
Van West-Europa in 1990 zal niet
zoals eerder is aangekondigd 2,5
procent bedragen maar 2,75 pro-
cent. Dit is de nieuwe conclusie
van de deskundigen van de Or-
ganisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling
(OESO). De prognose van drie
procent voor 1989kan volgens de
OESO gehandhaafd blijven.

Ook de Japanse economie zal
volgens deOESO sterker groeien

dan voorheen werd verwacht. In
1989 zal de economische groei
4,75 procent bedragen in plaats
van de eerder gemelde 4,5 pro-
cent. In 1990komt de groeiuit op

vier procent, terwijl eerder 3,75
procent werd geraamd.

Voor de Verenigde Staten voor-
ziet de OESO een lagere econo-
mische groei dan eerder werd
verwacht. Daar zal het bruto na-
tionaal produkt slechts met twee
procent toenemen tegen een eer-
der genoemd percentage van 2,5.

In 1989 zal de groei in deVS zoals
geraamd uitkomen op drie pro-
cent.

Personeel PTT
krijgt 150 gulden

DEN HAAG - De PTT'ers met een
volledige baankrijgen een extra uit-
kering van 150 gulden. De mensen
die geen volledige functie hebben
krijgen een uitkering naar verhou-
ding met een minimum van veertig
gulden.

Dit staat in de gisteren verschenen
personeelskrant van de PTT. De
voorzitter van de raad van bestuur
van dePTT kondigde donderdag al
aan datereen uitkering stond aan te
komen. Het bedrag dat daarmee is
gemoeid, was nog niet bekendge-
maakt. Bij dePTT werken ongeveer
95.000 mensen.
De raad van bestuurzegt dat het om

een blijk van waardering gaat „voor
de inzet bij de omschakeling van
staatsbedrijf naar commercieel en
klantgericht opererende onderne-
ming". Een woordvoerder van het
bedrijf deelde desgevraagd mee dat
het gebaar los staat van de uitkomst

van de jaarcijfers die in juniworden
gepresenteerd.

# In de haven van
Hamburg
demonstreerde de
milieu-organisatie
Greenpeace gisteren
tegen de komst van het
Britse nucleaire
vliegdekschip HMS Ark
Royal. Met twee kleine
bootjes en zes
opblaasbare werd het
kolossale schip, dat vijf
dagen in de
Bondsrepubliek zal
blijven, in Hamburg
'verwelkomd.

Unilever: winst
10 percent hoger

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - Het Nederlands-
Britse concern Unilever heeft in het
eerste kwartaal van dit jaar een
winst geboekt van 705 miljoen gul-
den, een stijging van tien percent
ten opzichte van vorig jaar. De om-
zet steeg met 9 percent tot 15,69 mil-
jard gulden, zo heeft Unilever gis-
termorgen bekend gemaakt.
In Europa waren de resultaten min-
der dan in de rest van de wereld,
metname in deVerenigde Staten en
Zuidoostazië. Volgens het Unilever-
bestuurkwam datdoor de tegenval-
lende vraag in Europa. In het ver-
loop van het kwartaal kwam het re-
sultaat echter op een meer bevredi-
gend niveau te liggen.
In Europa steeg de omzet van 8,94
tot 9,49 miljard, maar steeg de winst
met slechts 6 miljoen. In de VS
steeg de omzet van 2,77 tot 3,15 mil-
jard, een bijna gelijke ontwikkeling
als in Zuidoostazië.
Door de hogere rentekosten en een
aantal overnames verdubbelden de
rentekosten van Unilever van 62 tot
122 miljoen gulden.

Investeringen
bedrijven hoger

DEN HAAG - Het bedrijfsleven
heeft vorig jaar 9,4 procent meer
geïnvesteerd dan in 1987, de over-
heid 4,0 procent meer. De investe-
ringen in vaste activa - gebouwen,
transportmiddelen, machines - zijn
met 8,7 procent omhooggegaan.

Stijgingen deden zich verder voor
in de woningbouw: plus 8,6 procent,
de kantorenbouw: plus 6,7 procent,
en in desector grond-, water- en we-
genbouw: plus 2,0 procent.

Klachten
Volgens voorzitter ir W. Dik van de
raad van bestuur loopt het aantal

klachten over de dienstverlening
van PTTPost en Telecom iets terug.
„Al is het niet substantieel. Gezien
de aard en omvang van het werk
zullen die klachten ook wel blijven
bestaan", stelt hij in de personeels-
krant.
Het tijdstip van bekendmaking
komt voor de PTT-leiding op een
goed moment. Donderdag uitte be-
stuurder Grootendorst van de vak-
bond CFO forse kritiek op het socia-
le beleid van dePTT. Het voormali-
ge staatsbedrijf het daarop direct
weten oog en waardering te hebben
voor de inzet van de medewerkers,
hetgeen zou blijken uit de perso-
neelskrant van de volgende dag.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-5-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’26.140/26.640,
vorige ’ 25.970-/ 26.470, bewerkt ver-
koop ’ 28.240, vorige ’ 28.070 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 360/430,vori-
ge ’ 355/425; bewerkt verkoop ’470laten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,10 2,22
Brits pond 3,46 3,71
Can. dollar 1,76 1,88
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 156,00 161,00
Ital. Ure. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,00 128,50
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(100) 15,74 16,34
Spaanse pes.(100) 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 2,16125-16375
Brits pond 3,5900-5950
Duitse mark 112,685-735
Franse franc 33,325-33,375
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 126,210-260
Japanse yen 158,95-159,05
Ital. Ure 15,445-495
Zweedse kroon 33,265-33,315
Deense kroon 28.920-28,970
Noorse kroon 31,125-31,175
~anad. dollar 1,81775-82025
3ost. schill 16,0150-0250
[ers pond 3,0060-0160
Spaanse pes 1,8020-8120
Sr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,6865-6965
Hongk.dollar 27,70-27,95
Nieuwz.dollar 1,3235-3335
Antill.gulden 1,1950-2250
Surin. gulden 1,1950-2350
Saudische rial 57,55-57,80
Ecu gulden 2,3450-3500

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 187,80 186,80
id excl.kon.olie 179,90 181,10
internationals 189,20 186,70
lokale ondernem. 187,90 188.90id financieel 133,80 134,50
id niet-financ. 241,40 242,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 237,80 239,20
id excl.kon.olie 220,10 221,50
internationals 246,40 247,80
lokale ondernem. 228,10 229,30
id financieel 169,00 170,00
id niet-financ. 285,00 286,40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 177,60 178,80
internation 183.30 183,50
lokaal 176,70 178,00
fin.instell 140,20 141,10
alg. banken 137,50 138,60
verzekering 141,90 142,70
niet-financ 188,40 189,80
industrie 177,30 178,50
transp/opsl 224,80 228,90

Zaterdag 13 mei 1989 "9
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HONDA MTS, i.z.g.st., bwj.
'87. Tooropstr. 17 Heerlen.
Te koop Vespa CIAO met
sterwielen, z.g.a.nw. Tel.
045-255194.
Te k. Puch MAXI met helm
en verzekering z.g.a.n., pr.
’BOO,-. 045-310581.
Te k. PUCH Maxi bwj. '85 I.'
z.g.st. Tel. 045-315346.
Doornkampstr. 26, Nieuw-
enhagen.
Te k. ZUNDAPP KS 50, bwj.
'85, vr.pr. ’850,-, tel. 045-
-352764.
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.
Te k. VESPA Ciao bwj.'BB.
Vr.pr. ’750,-. Tel. 043-
-318673.
SNORFIETS, Vespa Gilera
Cita, i.st.v.nw., pr. ’975,-,
verz. mcl. 045-710995.
Te koop Motobecane MEIS-
JESFIETS met 5-versn. z.g.
a.n. Tel. 045-210153.
Te k. Vespa CIAO i.z.g.st.
Tel. 04490-79713.

Te k. RACEFIETS merk Ra-
leigh Scirocco, mt. 61, z.g.a.
n. Pr. ’375,-. Tel. 045-
-242126.
Tek. ZUNDAPP GTS 50, pr.
’350,-; Kreidler met verz.,
’500,-; Yamaha YZ 125
bwj. '87, ’2.500,-; RD 80,MX ’ 500,-; MB (X) 80 v.a.
’600,-; MT (X) 80 v.a.
’BOO,-. Ook losse blokken

’ 300,-, Frames ’ 200,-,
sterwielen ’ 100,- enz. Tel.
04490-41712.
Te k. ZUNDAPP KS 50 '85,
als nieuw ’ 995,-. Tel. 045-
-422990 / 045-444703-
Te k. Vespa CIAO, in goede
staat, prijs ’ 350,-. Tel. 045-
-720676.
Te k. groene HONDA MT, 6-
gang, niet scheef, 49 CC, en
5-gang blok, ’1.275,-. Tel.
045-460917.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen IV_ jr. oud in zeer

?oede staat pr. ’ 1.000,-.
el. 045-751033.

Te k. SUZUKI TS 50 X en
Puch Maxi. Reestraat 24,
Heksenberg.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.

-^—7————-—"

Sport & Spel
RESERVEER nu Tour de
France in Luxemburg. Cam-
ping Trois Frontieres, van 1
t/m 4 juli.Tel. 02903-1666 of
09-35298608.
Te k. div. FITNESSAPPA-
RATUUR en gewichten, al-
les samen ’1.700,-, ook
apart. Tel. 045-325859.

KETTLER trainingscentr.
Ind: Butterfly, Curlpult,
Beencurler, halter met
steunen en gewichten. Nw.
pr. ’l.lOO,- nu ’600,-. Als
nieuw. Tel. 045-727818..
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakte n/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

Sex-avontuurtjes voor boven 18..
Eroslijn: 06-320.321.22

50 cent p/m
Ben jij in v00r.... 'n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01

S EXS PEL
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!

06-320.323.66
Kies 8 : één vraag terug
Kies 9 : terug naar intro

50 et. p.m.

06 lijnen
Diana de Koning. .06-32032150

Buurman-buurvrouw...o6-32033080
José en Sandra...o6-32032551

SM Varia...o6-32032570
Sex Contact C1ub...06-32032105

Vakantiesex.. .06-32032553
06 Box Bedroom 8edr00m...06-32032449

06 Box Sexy Fun 80x...06-32032448
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.

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
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

live*sex*box
50 et/min bel 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 et. p.m.).

De nationale
live lijn. Tel. 013-321395, 7
dagen per week geopend.

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.

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.
"06-320.321.03**

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollandei
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'sGay 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

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Erotel 06
320.320.20

Bianca is er weer!!

320.320.91
Jong!! Stiekem!! Gedurfd!!

50 et p.m.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privetaxi en escort mog.
Geop. ma t/m zat v. 11 fm
23 u. Industriestr.l3, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Voor sexafspraken op
niveau!!

06-320.325.14
50 cpm. Alles mag!! Elke

term toegestaan!! Met zn
tienen of op 'n apart lijntje!!

Ilona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60. 1

m\W3K^W2
"Ik kom direkt! OK??"

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!
50cpm S.E.X.-afspreek-lijn!

06-320.320.55
Escort Marli

Lieve dames komen u
discreet thuis verwennen.

045-451033
Voor paren, bi, sm en ...
Erotische-Afsprakenlijn

06-320.325.80
Relax-afspraken met

lekkere dames
tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
GaylDatelLive

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66 Zoek ze uit

die heerlijke meiden.,socpm
Zoekt u een beetje vertier?

Kom dan naar hier!
Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

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.
Toen ik 'n trekje van die

sigaret had genomen begon
ik mij licht in 't hoofd te voe-
len... en toen ohohhohooh
06-320.320.13 - 50 cpm

Callcutta
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de
Orgiebox.

Zo vind je die partner
06-320.324.40 (50 et p/m)

Wil je vreemd gaan? Gaat 't
jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16-50 cpm
Is vreemd gaan jouw
hobby? Vind je sex 't
belangrijkste? Bel de
friemelbox

06-320.325.20 - 50 cpm
Met zn tienen of apart!!

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten. met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Bel op en spreek af!!
Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen.
06-320.324.30 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten... Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

adres
06-320.322.22 (50 et p/m)

Sexsuprisebox
Waar je de onverwachte

afspraken versiert, waar ze
op de andere boxen alleen

over praten. Ook paren.
06-320.327.28 (50 et p/m)

De jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

fineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 (50 et p/m)

Wip in Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte_

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 et p/m)

Aan
Verslaafden

van sexlijnen:
Bewaar Uw laatste kwartjer. voor een biechtgesprek.

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.

I 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.

In de
St. Tropez

daar maak je het mee!!
ledere dag, dus ook op zon-

dag geopend v. 21-5 u.
Putstr. 40, Sittard.

1 Ssst... niets
tegen m'n

moeder zeggen!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
rijpe vrouwen

i Tante Ria, 40 jaar.
1 50ct. p.m. bel me 06-

-' 320*325*45
Bisex vrouwtjes

1 2 kanjers tegelijk
maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
Bel de

provinciebox
BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.
Live sexgesprekkenü Op de

Sabbelbox
hoor je geen bandjes maar
meisjes!! 06-320.325.69.

15 ct/18sec.
En op dat verlaten fabrieks-
terrein werd ik erin geluisd...

uit alle hoeken en gaten
kwamen mannen tevoor-
schijn 06-320.325.33 -50 emp

Beurtlijn
Ontkoppelen, emigreren,

ontkroesen, oké!! Maar dat
accent dat blijft!! Zeker bij

intieme geluiden!!
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 cpm
2e Pinksterdag open

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.

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ....?

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
50 et p/m ■

Nieuw Privé
Bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896.
Elfy 18. Voor 't eerst voelt ze

de warmte van 2
Jongenshanden

Dat heb ik nog nooit gedaan
Toe... ga door.

06-320.323.84 (50 et.p/m )
Wie had dat gedacht

van die rustige
Vrouw

Op warme avonden gaatze
heel ver.... en vreemd.

06-320.323.85 (50 et.p/m)
Jongens aan het

Naaktstrand
Ze zwemmen, ze spelen

en als de zon onder gaat...
Kom blijf nog even.

06-320.323.86 (50 et.p/m)

Nieuw Rositta
en Manuela af 9 uur.

Tel. 045-721759.

Privé en escort
045-220866

Porno Box
Voor de heetste gesprekker

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er ir
zon box apart?

06-320.320.51 (50 ct./p.m.)

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
ventoklaren, irriplasma, pe-.
rotitelaar, freuksionen! de

verbodenlijn
06-320.322.77 - 50 cpm

schadelijk voor je gezond-
heidü niet bellen!! sex!! sex!!

(Huls)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11ATel. 04459-1237.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. Schotse COLLIE-
PUPS met stamboom. Tel.
045-221116.
Pracht, wit blonde BOU-
VIERPUPS, ingeënt en ont-
w„ lid N.B.C. 08859-52369.
Te koop Franse BULDOG
pups, met stamboom. Lupi-
nestr. 159, Kerkrade-West.
Tel. 045-424906.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, ouders HD vrij,
stamboom, paspoort, in-
geënt en ontwormd met HD
garantie. Tel. 04998-73811.
Te k. PONY, Welshmerrie, 6
jr., 1.28 m., papieren en be-
tuigt en Merrie veulen. Sa-
men ’ 2.450,-. 045-242836.
KONIJNEN te koop, 7 we-
ken, ’ 6,- p.st., Lotaringen.
Tel. 045-216076.
Te koop nest YORKSHIRE-
TERRIERS. Tel. 04743-
-2303.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Jonge COCKER spaniels 6
wk. ontw., gecoup. ’125,-
-p.st. H. Wauben, Schoutstr.
4 Kerkrade. 045-464563.
Te k. Engelse gladhaar
FOXTERRIER, reu, prima
stamboom, Te bevr. 04742-
-2209.
Te k. Broedmach. v. 90 Kip-
peneieren m. electr. thermo-
staat en ventilator. Vaste pr.
’375,-. Tel. 04490-11242.
Te koop div. soorten leg -KRILKIPPEN en schapen.
Tel. 04404-1608.
Te k. RASKIPPEN o.a. Bar-
nevelder en Zilverbrakel, 12,
10 en 8 weken oud. Tel.
04754-82136.
Te k. SCHAPEN en lamme-
ren. Tel. 04454-4716.
Te k. binnen VOLIÈRE hx
brxd 1.60x1.00x0.50. Tel.
045-726151.
Vogels ruim 100 soorten uit
binnen- en buitenvoilieres
oa. zonne-astrildes, div.
nachtegalen, bladvogels,
Japanse- Niltava- Leloog-
Narcisyliegenvangers,
schamalijsters. Grote sorte-
ring vijvervissen. DIEREN-
SPECIAALZAAK Leblanc,
Heisterberg 21, Hoensbroek
Tel. 045-212876.
Te k. gevr. PAPEGAAI, ka-
katoe, ara. Wordt afgeh. tel.
043-214305.
Te k. nest ROTTWEILERS,
pr. ’ 250,-. Oud. aanw. Ca-
rol Smulderssingel 88,
Maastricht (Caberg).
Te leen of te koop gevr.
KRIEIKLOEKJE. Tel. 045-
-455069.
Te k. Duitse HERDER teef,
4 mnd oud met prima stamb., uit eig. kennel.o4s-254943
Engelse COCKER-
SPANIELPUPS, uitst.
stamb., zeer lief karakter.
Onze pups groeien uitsl. op
in huiselijke kring. Kennel
van Beccanal. 04746-3103.
Te koop 3 jarige D PONY,
merry, half Fries, vr.pr.
’2.200,-. Tel. 04744-1306.
Te koop Mechelse HERDER
reu, 3 jaar, gesch. voor bew.
voor terreinen en gebou-
wen. Tel. 045-720666.
Vele soorten jonge RAS-
HONDJES en leuke
bastaardjes. Ook alle hon-
denartikelen. Lochterweg 8
Budel-Schoot (bij Weert).
Tel. 04958-1851. 14 mei en
dinsdags gesloten.
Te. koop YORKSHIRETER-
RIËRTJES, zeer mooi en kl.
Tel. 04490-71833.
Te koop DUPLA CO2 kool-
zuurinstallatie en 80 cm
aquarium met toebehoren,
pr.n.o.tk. Tel. 045-422609.
Te k. PUPPIES Alaska Ma-
lamute x wolfsherder, 8 wkn.
Delstr. 44, H'broek, na 19 u.
Te koop BOOMERHOND-
JES en Yorkshireterriër
pups. Tel. 045-259699.
Te k. 4-jarige VOSRUIN,
stokmaat, 1.65 m. V. procu-
reur, na afspr. evt. te rijden.
Tel. 04499-3205. Geen tel.
prijsopgave.
PAPEGAAIEN: Baby geel-
kuif kakatoes, div. tamme en
pratende pap. tevens mo-
lukken-en geelkuif kakatoes
Bonte boertjes nu ’ 75,-.lnr.
mog. Handels, Pr. Mauritsln
2, Beek 04490-75359.
VOGELS: pim. 90 soorten
kromsnavel timalies, nilta-
va-, narcis-, breedstaart- en
leloogvliegenvangers, scha-
ma- en damaleisters en
blauwvleugelgaaileister. Inr.
mog. Handels, Pr. Mauritsln.
2, Beek. 04490-75359.

Beslist goed tehuis gezocht
voor COCKER-SPANIEL,
reu, 1 jr. oud, zuiver ras,
zond. pap. Prijs ’ 200,-. Tel.
045-244517 na 18 uur.
JACHTHONDJES pups,
Duitse staande, korth.
stamb. en tatoe. Tel. 045-
-222594.
Te k. VEEVRACHTAUTO
Hanomag F 40, bwj. '76,
APK gek., 2-paards (gebr.
iets olie) pr. ’ 1.700,-. Tel.
045-413773.

tTe k. jonge (Ras)KONIJ-
NEN 8 wkn. ’6,-. Tel. 045-
-741104.
Te k. PAARD, ruin, 2 jr. oud,. vader Triton. Onderstestr., 11, Palemig-Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

" Waarom waren met Hemel-
i vaartsdag meer dan 1000

mensen op de kinderboer-
derij Vylen? Juist, omdat het
zo fantastisch is! Komt
Uook?

In en om de tuin

■ " K < **Oflg

Tuinmaterialen
Tegels en klinkers voor terras en oprit, tuinhuisjes en

tuinhout, vijvers, sierkeien, vazen en potten.
Bezoek onze showterreinen.

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275.
f-taa.Qtrirht Roatrivhav/on
iviaaouii/i II l_>

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
Onverwoestb. betonnen
BARBECEAU'S, ook te gebr
als tuintafel met unieke
draairooster. Traptreden,
trappen, keerwand., bloem-
bakken voor in huis en tuin.
Gobuton BV Einderstr. 13,
Schinveld. Tel. 045-252570.

Eiken TUINHOUT: Planken
15 x 2 ’ 3,- p.m.; Kepers 7 x
7 ’ 5,- p.m. enz.; Eiken per-
gola's, bielzen, balken enz.
Alles evt. geïmpregn. Hout-
zagerij Windels, Bouwberg
Brunssum. 045-270585.
Te k. HOUTEN Schutting 6
stuks en palen 1.70 x 2.00
m. 04490-24024.

ccmiAi idvci i.

(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
Voor uw tuin DRAADLOZE
telefoons. Inl. 04498-57844.
Te k. Honda TUINFREES
187 cc, viertakt, met toebeh.
Prijs ’ 600,-. 045-720676.

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.
Privé(bij) lessen PC-gebruik
omgang met de COMPU-
TER, leren werken met dos,
etc, tel. 045-459434.

Huwelijk/Kennismaking

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.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
ledere vrijdag, zaterdag en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.
J.man 27 jr. z.k.m. lieve
VROUW, kind g. bezw. Vast
werk, auto. Br.o.nr. B-0731
LD postbus 3100, 6401 DP
Heerlen, (op crew. retour).
Weduwnaar 64 jr. zkt. een
nette WEDUWE v. serieuze
relatie. Br.o.nr. B-0732, LD,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
20 mei is er weer een dag-
tocht naar BRUGGE v. al-
leenst. Bel. Huw.-rel.-Buro
"Levensgeluk". 045-211948.
Heer, 69 jr, jeugdig uiterl.
eerlijk, rustig, vriendelijk,
niet roken, brede belang-,
stelling, 1,74 m. lang, HBO-
niveau, zkt serieuze kennis-
m. v. een duurzame relatie
met een dame van ca. 60-
-63 jr. met een aantrekkelijk
en goed verzorgd uiterlijk,
vriendelijk karakter, slank,
lengte ca. tot 1,74 m. Alge-
meen ontwikkeld, geen ech-
te reizigsterstype, om het le-
ven wat aangenamer, zorg-
zamer en mogelijk wat ro-
mantischer te maken. Brie-
ven, indien mogelijk met een
recent fotootje (die gere-
tourneerd wordt) o.nr.
B-0738, Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Is er nog ergens een lieve
MAN tussen de 30-40 jr. die
net als ik een jonge vrouw
van 32 jr. met 1 kind een se-
rieuze relatie wil? Dan!! Br.
o.nr. B-0749, LD, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Bestaat hij nog? Die gewone
lieve MAN tussen 30-40 jr.
die graag samen m.' een vr.
v. 32 jr. m. 1 kd. door het le-
ven wil gaan? Reageer dan!
Alle br. Ifst. m. foto worden
beantw. Br.o.nr. B-0750 LD,
pbus 3100 6401 DP HeerJen
J. MAN 24 jr. met baan zkt.
net meisje 20-25 jr. voor ser.
rel. Br. m. foto o. crew. ret.
o. nr. B-0540 L.D. Postbus
3100,6401 DP, Heerlen.
Leuke j.vrouw z. kind. wil
graag kennis maken met
ongeh. J.MAN Ift. 35-37 jr.
vast werk, geen bartype. Br.
o.nr. B-0757, LD, postbus
3100,6401 DP Heerlen.
JONGEMAN, 27 jr. zoekt
serieuze vrouw tussen 25 en
30 jaar voor een vaste rela-
tie. Br.o. nr. 80758, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Br. met foto op
crew. retour.

ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert,
maandag 2e Pinksterdag
een dans- en contactavond
met voor iedereen een gratis
consumptie. Bewijs ver-
plicht. Inl. 04490-47962.
Zaterdag 13 Mei wegens
omstandigheden géén
dansavond. Maandag 2e
Pinksterdag dansen voor
ALLEENSTAANDEN in Ca-
fé The Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Met tractatie.
Bew. Verpl. Het Bestuur.
Jongeman 32 jr. ongehuwd,
vaste baan, brede interesse
zkt. kennism. met jonge, die
vrolijk van aard en huiselijk
is. Br.o.nr. B-0765 Limburgs
Dagblaald, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Alleenstaandenver. "Rum-
penerlinde" Brunssum a.s.
zond. DANS- en ontmoe-
tingsavond va 21.00 u. bew.
verpl. Vr.uitn. Het Bestuur.
Ongeb. MAN 42 jaar, 1,84
mtr, slank. Heeft wegens
zijn werkzaamheden gerin-
ge kans op een "toevallige"
ontmoeting. Zoekt daarom
via deze weg naar een on-
gecompliceerde vrouwl.
partner. Reacties lieft met
fot. en tel. Br.o.nr. B-0767,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Weduwnaar 60pl. zkt. HULP
in de huish. Centr. Hrl. Br.o.
nr. P.B. 302 Heerlen.
Goed uitziende vr. 56 jr.,
gesch., MBO opl., zacht ka-
rakter, zoekt eerlijke PART-
NER, 55-62 jr. Beslist goed
milieu. Br.o.nr. B-0771, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Als ik spontaan, jeugdig bla
bla bla was, stond ik hier niet
bij. Daarom in de aanb. v.
deze zomer en nog lang
daarna op zonnig balkon
confort. Lege tuinstoel voor
evenw. all.st. HEER 60 plus.
min. lengte 1.80 mtr. Br.
P.B. 373 Heerlen.
Leuke sportieve jongeman
31 jr. (niet gescheiden) z.k.
m. leuke, lieve jonge
VROUW, voor vaste relatie.
Br.o.nr. B-0772, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Zaterdag en Zondag bal
voor ALLEENSTAANDEN.
Café Metropole aan de
Rijksweg te Beek. Tot ziens.
LERAAR, betrouwb., mid-
den 50, gesch., niet roker,
geen alcohol, zkt. ongeb.,besch. vrouw MBO/HBO. Br.
o.nr. B-0774, LD., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
Sport. vr. (geen wrk. wel an-
derszijds actief) zou gr. in
contact komen met een net-
te HEER liefst weduwn. (46-
-50 jr.) met een stabiel ka-
rakt. en die weet wat hij wil.
lemand die een verbetering
uit financieel oogpunt bekijkt
onnodig te reageren. Trefw.
natuur, (berg)wand, muziek,
lezen, jong v. hart. Doel: Ka-
meraads., samenw., huwe-
lijk, kind welkom. Br.o.nr.
B-0785 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

■ Bern. ZAKENMAN, 36 jr.,- vrijgezel, sportief, eerlijk,
zkt. lieve vriendin vanaf 18

' jr. Br.lfst.m. foto o.nr.

' B-0533 L.D., Postbus 3100,

' 6401 DP, Heerlen.
; Ongebonden, financ. onaf-

hankelijk, 63 jaar, zoekt leu-
ke VROUW, huiselijk type.

" Br.o.nr. B-0787, LD, Post-

' bus 3100, 6401 DP Heerlen.
i Nette dame 70-75 jaarzoekt. kennismaking met nette be-

schaafde, gezellige HEER
tussen 70-75 jaar. Br.o.nr.

I B-0790, LD, Postbus 3100,
jj6401 DP Heerlen.

Wedumnaar (73 jr.) zaken-
man, nog zeer vitaal zkt.
nette VROUW, Ift. 50-65 jr.
voor vriendschap. Br.lfst.
met foto. o.nr. B-0792 Limb.
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Wat VERKOPEN? È
teer via: 045-719966., <
PARTNERSTRUST.
relatieburo. Info: h
210627. II
46 jr., valide, studerf
hum. gez., fijngev., :
pijprokend thuisloze
er, v/h. HBO-MW, y. geen drank/danstyp»I
m. soc. bewogen act.' In. lustige/soc. vaardig
stadse j.vrouw, m. pit
ke landel. MEMO-* l
etc. en belang in bed"(
belemmerde medem([
Reactie's Henko4s-Z[
Bestaan er nog '[
mannen??? Schrijf rrt
Vrouw 38 jr. blond, 1 j
financ. onafh. i
B-0798, L.D. Postbus.
6401 DP Heerlen.— - —■■ ...—

Erkende Huwelijksbureaus
->Y~Nieuw in Limbiirg !

Het Partnerplan
i van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans !?<

slagen bij het vinden van een partner k.
* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKP-3

* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN »

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnerne fr
een van onze 85 consulentes. In uw omgevirt £"Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-44287 geMaastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795 \{.Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056: J

Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511 »,
Regiokantoor Limburg: 045-753178

Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-|*i
7 dagen per week. Erkend door Raad van ToeZ" w

Stichting Interßelatie *' ' aii Woont vin Limburg? *en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grC ï
relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U. *weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijb' <

bellen met onze medewerkster in uw omgevin! *(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: 04759-218*- 'Weert, mevr. Janssen: 04950-36337. J
Stichting Centrum Europa t

" Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, vanJÜfo. HOMO/LESBIES en op zoek Met een PICCOLO '^. nar een relatie? Stichting Al- Limburgs Dagblad ra* %. ternatieve Relatievorming, uw oude spulletjes 't! it
Lange Geer 44, Delft. Tel. kwijt. Piccolo's doen s

{ 015-136631. Erkend door wonderen... Probeert
Raad van Toezicht. Tel. 045-719966. J£
i Mode Totaal ____J«i

Groothandel; Sportkleding
biedt aan: Trilobal, crinkel -; en joggingspakkenpolo's en

' smiley T-shirts. Bel Rotter-
dam 010-4662759.
Tel. 04490-79764.

■ Stoffenzaak TUMMERS,

' excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme

' keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.

" Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,

' Akerstraat 76, Heerlen.
I Te koop witte BRUIDSJURK
i van Zwitsers kant, mt. 38/40,- vaste pr. ’750,-. Tel.

04492-4785.

\ Te k. pracht. BRUIDSJURK
| mt 38-40 compl. met hoepel

handsch. en haarstukje

' 045-412486 na 18^00 uur.

STOFFENPALET: Optë
koopjesmarkt actuele I
fen nu voor ’ 10,- ’ l' J’15,-. Emmaplein 4 5
Pancratiuskerk) H* |
Gr. Gerardsstr. 29 (t.O; i(
D) Roermond; St. F
plein 16 Maastricht; 4l(
lostr. 30 Weert. \
Moderne second-harw»
MESKLEDING mt. 36 «t,
045-229387 na 15.00j!k
Jassen, blouses, sch_f
voor 'n PRIKKIE? »M
van Sinket, Akerstr. 76, j
Te koop prachtige Bf^ J
JAPON, mt. 38-40.J
045-751955. j\

_>
Baby en Kleutf \

Te k. i.z.g.st. 2inl dof'
KINDERWAGEN, /1
Tel. 045-317173. A

■_ t- !—! j.l
i Bel de Vakman , h

Ron Lenten 045-32000 t
> Voor levering en/of montage van: orig. HEROAL r<o kit garagepoorten, knikarmzonneschermen voor uw t«5 iyjjt vertikale lamelgordijnen van stof, pvc of alum. TB^i kunststofkozijnen & deuren (leverbaar in 6 verschi1* Ife, kleuren), pvc dakgootbekleding, alle binnen en buite

wering. Spec. voor de d.h.z. LAMETT de ijzersterke |s■ uit Zweden ’ 73,00 m2. Alle offertes gratis en vrijbl $Hoogstr. 45, LANDGRAAF, (ook 's avonds tuss.l9os'
H. Dreessen

Dakbedekkingsbedrijf
10 jaar schriftelijk garantie.

\ Lambertusstr. 29. Brunssum
3 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.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.- Tel. 045-462428.

: TV-ANTENNES ’395,- all-. in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
j paraties door geheel Lim-. burg. Geen voorrijkosten.s Koehen. Tel. 045-441693.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
i wasautomaat, ook bedr.-
-t install. defect? Garantie op

de reparatie, geen voorrij-i kosten en korting op onder-
i delen. Bel direct 045--r 726206.
■ STOELMATTERIJ vern. rie-■ ten en biezen stoelen met
_

gar. Bel. 045-418820.
i Voor al uw dak- en ZINK-

" WERK. Dakdekkersbedrijf
> R.M. Schripsema, Teutele-- broekstr. 32, Kerkrade. Bel- voor vrijblijvende prijsopga-: ve tel. 045-459647.

1 Wat VERKOPEN? Adver-; teer via: 045-719966.

Voor ai uw kleine ve<
wingen, voeg- en Me1"WERK. Tel. 045-46 v
045-351805. > (j
WONINGRENOVATIÉ .
alle timmer en metse1'
stucwerk, stratenmaker l
inritten, voegwerk en ' "
ratie of vernieuwen
platte daken. Redelijke],
Tel. 04490-54890/4663; V
OPRITTEN en terrassj*
klinkers of sierbestrati11]
pr. opg. tuinaanleg
326574 b.g.g. 42369g>-
Dakdekkersbedrijf M- l'l
voor al uw DAKW.
ZAAMHEDEN, nieu^en renovatie. 045-45lgi
Hans LIPS voor tim|j
dak en zinkwerk met 9Jtic. Vraag vrijbl. 3£offerte. Bel 045-45383>:
Te k. versch. soorten
werk en poorten. Kar.
gemont. worden. »!(
prijsopg. Tel. 045-3l6g>
Diepvries- en KOEL^ (
REPARATIE zonder i
kosten. Bel Geleen, O*A
45230. Service binnen; t
Brügmann kunststof . I
MEN schüco all. d^'gratis offerte. Metala^rDitrich, 090-492431 'L
Kontaknr. Ned. 045-2^.Oprit- en erfverhari j,
Gratis prijsopgave. P-^ ir
phenning STRATfc^KERSBEDRIJF. Tel <£,
5316, b.g.g. 04493-I_Pi^

Wonen Totaal. " — ,h

Koopjes

" Witte ombouwslaapkamer,
5 eiken opklapbed, gordijnen,

hanglampen, electr. gril.- fel. 04490-21901.

Koopjes
Witte ombouwslpk; eiken
opklapbed; gordijnen; hang-

" lampen; electr. gril. Tel.
I 04490-21901.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-

! neming, Stationstr. 294,. Nuth. Tel. 045-242602.
■ Te k. eik. KEUKEN m. in-, bouw apparatuur ’ 1.000,-.

Groenstr. 191, Landgraaf.

Te koop eiken banks1/*
1-1- zits plus sak", fcompl. ’400,-; dubb-
deck merk Fisher type, .
W 67 nog 9 mnd. A m
van ’449,- voor /ijc
Keyboard Yamaha P-^istandaard plus kruk, \ .
’ 1.800,-. Tel. 045-2f5»
Te koop lange eiken t* j ,
6 stoelen ’ 1.150.-: . \dressoir ’950,-; &WA
reau ’ 475,-; eiken W\dressoirmodel ’ 400.' l
leen tel. 04490-51Q3Mf,
Te k. kunststof LA^f)
LEN (wit) br. 2.15 h.l^'er. br. 2.30 X 1.95 my
045-254665 na 18.u 41
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Wonen Totaal
2e Pinksterdag geepend van 13.00 tot 18.00 uur.

Dit is Uniek
Jaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkussensinkoop 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
"inimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankstelaankoop van een nieuw, grote keuze en beslist zeer

goede prijzen.
)it moet U eens hebben gezien
*clere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuwejoelen 1 -2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit meer'100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen kuip -"terfield bankstellen en modern. Eiken wandmeubelenJoderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-toog-
"fce-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noemen.

alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan 51,

" Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open ma/vrU4-18 u. za/zo 13-18 u. Tel. 09-32-11-717881.
Ry gevr. 1 pers. KLEER-
K 1 mtr. breed, midd.W-Jel. 045-713101.I' VERWARMINGSKE-H/oor gas of hout, com-
■L/ 300,-. Tel. 045-

-_flk -^———^_-__-_--_■ 2. pers. BED m. nw.
BJ S. eiken salontafel, ca-■Jlens 55 mm en tele-■JBs-210 mm, tel. 045-

H' weg. omst. volledige
rcDEL zoals: meubels,

enz. Kijken enUn alleen volgens tel.
»jak. 04454-4017.
HIJ^L Altijd apart en|?oedk Deze week: Bie-l^ier eethoek met 6

en grote ovale tafel■ Moderne witte eethoe-■,al v.a. 495,-. Bijz. mooi
K:rn hoekbankstel 395,-,F eethoeken v.a. 275,-.

W*< eiken kuipbankstel-
|' zits bankjes, toogkas-■6n_. enz. O.K. Hal Ag-■L printhagenstr. 22-24

ff^n centrum, vlakbij Alb.
W- Bezoekt u ook even
K speciaalzaak Het WitteHij.Rijksweg centrum 86-H's maar pim. 60 m. ver-H! "iet uitsluitend zeer a-K~ dingen o.a. schitt.■gels, houten en bronzenHJjkn, schildereijen, Oos-? meubels, vanzelfspr.
B*1 om op te noemen.

H[T sportgoedk. en; ook!
B?^ mogelijk.
B_*eg. verbouwing com-■MAPKAMER. eethoek,H^ast uit grootmoeders-■/evens eiken bankstel
■Jflontafel en eiken TV-

■^ Tel. 045-228333.
BUoop BANKSTEL pr.■?"-■ J- Jongenstr. 12,

|j<- leren 2zits BANK
W".- zwaar eiken bank-HL^n eiken salontafelBK^Tel. 04492-5564.
_-__L.j_?°P 9root Drum leren
■INSTEL 3-2-1 combina-
W°9 redelijk, ’ 750,-. Tel.

H> 2e hands bankstel 3-
■*> stoffenbekl., kl. ivoor.
MJ4S-416096.BS eiken EETHOEK,BF?rr,e vorm, ’ 450,-. Tel.

Hk. grijze moderne■jfNTAFEL, witte eet-Hf.'net zwarte leren stoe-
BKJ4S-351843.
MA modern lederlookKASTEL met sal.tafel,
K*t, elec. fornuis, compl.
■!*. alles 1 jr. oud. Tel.

■LX WANDMEUBEL br.■,"i, hg. 1.80 m. i.z.g.st.,
Hfij-k- 045-442105.
I&-NKAST 2-delig,■vs tijd, babybedje■?.-, Autostoeltje ’75,-.Bpr. 26 H'broek.
W&P WANDMEUBEL enK!a,el- f 200,-. Tel. 045-

I Keukens
ft^9en zéér lage prijzen
■j/^roomkeukens uit fail-ip'nenten, inruilkeukens
■ , en losse kasten.
beuken Trade

Mark
JS.str.2s, Hoensbroek

Tomzon-keukens)kj>l. 045-211889.

i Unieke kans
"or keukenko-
Ders. Massale
Verkoop van
honderden
spiksplinter-

J6uwe keukens
'1 modern tot klassiek
°or minder dan
Je halve prijs.

centraal keukenma-
in Echt worden alle

keukens ver-t^'d uit de Hom keuken-rs, in alle afmeting voor
lage

prijzen
i) 9eheel vrijblijvend kij-
trw er is vast een keuken
u bij!

keuken-
Lo-

56rweg 8 , Echt
th°4754-86188 Geopend

t/m zaterdag.

3 en 2 leder
i^ nieuw van ’ 1.299,--
-\ f 699,- Leverbaar in 7
Cn- TV-kast eikenIk* met lichte transport-|l_Pe van ’338,- voor\tër- van ’499,- voorIJS--- van ’ 734,- voor
IV". van ’5OB,- voor
JV■". Audiorek nieuw ei-
Btu Jnet lichte transport-Ilgte van ’306,- voor
P,j?._- Lamba, Steenweg
I 04490-23525.

BANKSTEL ’225,-; eik.
eeth. ’375,-; slaapk. wit

’ 375,-; ant.kast ’ 350,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-
-elec.forn. ’ 225,-; camp.
koelk. ’ 150,-. 045-725595.
Handgeknoopt TAPIJT Indo
Keshan 3.47 x 2.50

’ 1.950,-Tel. 045-711340
EETHOEK nieuw (tegeltafel
en 4 stoelen) ’ 1.699,- voor

’ 999,-. Koelkasten vanaf

’ 50,- gasfornuis vanaf
’65,-, gaskookplaat vanaf

’ 50,-, hoogslaper nieuw
iets beschadigd van ’ 499,-
-voor ’399,-, KTV vanaf

’ 125,-. Schoenenkastjes
en opbergkastjes nieuw met
lichte transportschade vanaf

’ 69,- Lamba, Steenweg 87,
Sittard. 04490-23525.

Radio e.d.

Top Hi-fi

ëg^gjMMÉ_r_ms

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dannaar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

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 enkelevoorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
1 Sanyo music

center GXT7O7,
met tuner,ver-

sterker, casset-
tedeck en pla-

tenspeler, geen
498,- of 378,-

-maar 198,-
Maar ook: 6 compact disks

F92 met repeat.skip etc. per
stuk geen 398,- of 278,-
-maar 198,-. Maar ook: 4

Panasonic kleuren TV's TC
450 per stuk geen 1115,- of
598,- maar 398,-. Maar ook:
3 Pioneer audioracks com-
pleet X2500, digitale tuner,
versterker 2x40 Watt, cas-
settedeck platnespeler per
stuk geen 1450,- of 998,-
-maar 598,-. Maar ook: 4

platenspelers ST2IO per
stuk geen 248,-of 198,-

-maar 98,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)Tel. 04490-18162.
Te k.BOSE 301 Boxen,
zwart z.g.a.n. en kunsstof
raam met 2 vleugels en iso-
glas b x h 1.99 x 97,5. Tel
045-255146, na 17.00 uur.
Te k. Sony instal. klassiek
model, versterker, platen-
speler, tuner mcl. boxen, al-
les in een pr. ’ 350,-. Remi-
giusstr. 18, Klimmen.

Zonnebanken/Zonnehemels
Zonnehemels

Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzen v.a.

’ 798,-, ’ 899,-, ’ 999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.
Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Computers
Te k. LASER Turbo KT met
640 KB, 360 en 720 KB
drive, 10 MB nee. Herc.
kaart en 14 inch monitor.
Tel. 04490-76400 of 73362.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop COMMODORE 64
met diskdrive, joystick, disks
en toebehoren ’675,-. Tel.
045-215068.
Te k. COMMODORE 64 met
diskdrive, printer, software
04451-1353.

Te k. 2 COMMODORES
64C, diskdrive 1517 met 90
disk.( o.a. Geos, V2.0, Print-
fox, Printmasten en spellen),
diskettenbox, lightpen, po-
wer-cartridge, Philips moni-
tor 80 (groen), datacass.,
joyst., ingeb. uitbreid, (o.a.
resetknop) disketteknipper,
10 boeken. Alles in een, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-216161.
Privé (bij) lessen PC - ge-
bruik omgang met de COM-
PUTER, leren werken met
dos, etc, tel. 045-459434.

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS 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.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr. !
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te koop gevr. VIDEOCA-
MERA (VHS), mag ouder
model zijn. Brieven met
prijsopgave: R. Delsing, Aan
de Sleutel 16, 6372 SE
Landgraaf.
Tien jr. F.Meyer gebruikte
VHS-VIDEO ’ 350,-,

’ 395,-, ’ 425,-, ’ 795,-.
Kleurent.v. 67 cm, teletext,
99 kan., afst.bed. ’495,-.
Verzetstr. 15 Heerlen. Tel.
045-417651.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Kachels/Verwarming
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Compleet; Inzethaard met
elec. ventilator met 25 m 3hout: Haard V_ jr. oud, nog
garantie. 04490-24024.

Huish. artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
JacKohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 Of 14862.
Te k. WASDROGER 4 kg., i.
z.g.st., ’195,-; nw. Epilady
ontharinsapp. ’ 65,-. Tel.
045-722292.

Muziek

(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!!!

1 II \mW

I
Inruilvleugel:

z.g.a.nw. Yamaha G 2kleur notenhout, 10 jaar garantie,
bezorging gratis prijs ’ 10.990,-. Muziekhuis Guus Arons
BV, Honingmanstraat 5-7-9. Heerlen. Tel. 045-717155
■Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te k. JUKEBOX Rock-Ola,
bwj. 50er jaren, i.z.g.st. Irter-
beek 6, Geleen.
GITARIST zoekt band. Gerd
Bosmans. Tel. 09-49
24551871.
Te koop Wiener ACCOR-DEON. Tel. 045-254091.
JUKE-BOX uit de 50er ja-
ren, open speelwerk, zeer
mooi, ’ 3.000,- 045-224224
Yamaha ORGEL C55, vr.pr

’ 3.000,-. Tel. 045-425421.
Te k. goed onderh. ant.
STUDIEPIANO, vaste pr.

’ 1.000,-. Tel. 04490-44045
GITARIST met zang zoekt
aansl. bij duo of trio. Tev. te
koop Korg Super Section(drumcomp.) Vr.pr. ’4OO,-
TEI. 04490-33695.
Te k. YAMAHA PF 80,
electr. Midi-piano, 2V_ jr
oud’ 2.500,-. 045-220254.
Te k. proff. geluidsappara-
teur voor DISCOTHEEK. Inl.
04492-3824.
Electr. orgel IMENENT 2000
Grand Theatre, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-222054.
Te k. elctr. orgel EMINENTSolina S4O, 12mnd. oud
Tel. 045-228952.
R-M.l. MUZIEKMANAG-MENT zoekt jong talent voorsound-mix & mini playback.
Ook inschrijvingen voor
bandformaties en artiesten
die aansluiting zoeken, (optr
binnen en buitenland). Stuur
demo of muziekcass./foto/
adres/tel.nr. Bernardstr. 146191 Xk, Beek of bel voor
info 04490-73101.— — I

Best. band met positieve
vooruitz. zkt. m.sp. DRUM-
MER. 043-612847/ 615226.
Te koop PIANO vraagprijs
’700,-. Tel. 045-313930.
Te k. Electr. ORGEL Cos-
movox, 2 manualen. Gan-
zeweide 109. Heerlerheide.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O,- p. mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O,- p. mnd.
Keyboard voor ’3O,- p.
mnd. Orgels voor ’3O,- p.
mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227
(donderdag koopavond tot
2U)o_uur).

Verzamelingen
POSTZEGELS verzamelen
duur? Wij verzorgen uw
abonnement. Nieuwe se--
ries, eerste dagbladen/
enveloppen enz. Voor kost-
prijs plus 10% (min. 50 et).
Informatie 045-741104.

Literatuur
Bij Gustave Alberts, boek-
handel, bestelt u STUDIE-
BOEKEN. Dr. Poelsstr. 22,
6411 HH Heerlen. Tel. 045-
-714956.
Te k. Studieboeken MTS-
wtb en motv. en lerarenopl
NGLOB motv. 045-725974.

Foto/Film
Te k. SMALFILMCAMERA
Braun super 8 zonder geluid
B X zoom plus Macro, weiniggebruikt, nw. pr. ’795,- nu

’ 200,-. Tel. 045-453385.

__^

Kunst en Antiek

Nederlands grootste
speciaalzaak

antieke rustieke strakke meubels.
2e Pinksterdag

10% korting
Guntlisbergen

De Dieze 27, Best bij Eindhoven.
Industrieterrein Breeven.

Te k. zeer mooie antieke Te k. gevraagd ANTIEKE
HENRY II kast, pr. ’ 1.500,- meubels, kleingoed enz.Tel. 04492-1304. Tel. 09-3212261156.

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.

Galerie Tonnaer
17e en 18e eeuwse antieke meubelen, o.a. Duitse brood-
kasten, Duitse melkkast, Limburgs kabinet, boerentafels,
zitbanken, houten zetels, enz. Brons: Vera de Haas, div.
speciale decoraties, juxe-boxen; o.a. Wurlitzer 500/1937.
Open 2e Pinksterdag 16.00tot 21.00 uur. Dinsdag t/m don-
derdag van 19.00 tot 22.00 uur. Kerkstraat 31A, Hulsberg.

Tel. 04404-149 R
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.
Te k. antieke KAST. Tel.
045-727934.
Te koop compl. SLAAPKA-
MER uit oma's tijd. Prijs

’ 850,-. Tel. 045-225338.
Biedermayer EETKAMER te
k. Tel. 045-210398.

Tek. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
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. Donderdag koop-
avond.

Braderieën/Markten

Grote vrije markt
Zaterdag 27 mei as. grote vrije markt rondom

Makado-Beek, alléén voor particulieren (toegang gratis).

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, centrum Maasmechelen. België.

Open van 10.00-18.00uur. A.s. zondag 14 mei Moederdag
Mieke

en zes finalisten KRO Soundmixshow.
Grote ROMMELMARKT 2e
Pinksterdag Rozengart
Brunssum tevens nog kra-
men te huur ml. 045-254050

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Uitgaanswegwijzer
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
voor alleenstaanden en echtparen.

's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 14,-.

Dit weekend tot 3.00 uur geopend
Bar Dancing de Fontein

Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree.

Div. verse ASPERGES spe-
cialiteiten eet u natuurlijk bij
lunch-room-restaurant Au-
Coin, Honigmanstr. 33,
Heerlen. Speciaal voor
moederdag luxe dozen bon-
bons v.a. ’ 7,95 gevuld met
eigen fabrikaat bonbons.

Café-dancing WINDROSE,
Akerstraat Nrd. 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zaterdag. Aanvang
21.00 uur. Zondags vanaf
14.00 uur.
Voor elk partijtje zaal te huur
Op naar Camping KAPEL-
HOF. Tel. 045-751588.

Te koop gevraagd
Wij kopen GOUD, zilver,
brilj. 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.).
Te koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN en restpartij-
en. Tel. 043-210830.
Te k. gevr. LEKTURAMA-
BOEKEN van ’ 2,- tot ’ 6,-
-p.st.; Commies a ’0,25;
Boeketreeks enz. é ’0,20
en romannetjes ó’ 0,10 Tel.
045-228082.
Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastr.
80A Heerlen, 045-714666.
Te k. gevr. IMPERIAL voor
suzuki-busje. Tel. 045-
-314774.

Te k. gevr. KLUIS scharnie-
ren binnenk. min. uitw. afm.
50x45x50 cm, geen inbouw
tel. 045-451591 na 18 uur.
INBOEDELS, meubels etc.
etc. 045-219704.
Te k. gevr. verzam geeft min
’250,- voor album of
schoenendoos met oude
ANSICHTKAARTEN
04490-46873
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
PAARDENTRAILER of vee-
wagen. Gobo Houthandel,
Dorpstr. 27 Jabeek, tel.
04492-1550
Ik bied ’l5O,- tot ’450,-
-voor een album met oude
ANSICHTKAARTEN van
voor 1940. 01719-17568.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

"En nou ik ..." voor volw.
beginn. v. alle leeftijden: Assert. klank en beweg. theater
met schmink, trommels e.a. instr. Kasteel Nijswiller (L) vr.
av. 2 t/m 4 juni. Voor vervoer in ml. St. Goedleven 040-
-527467 b.g.g. 045-725323.
Te k. compleet ingerichte
FRITUREWAGEN zeer ge-
schikt voor markten en bra-
deriën etc. 04493-4283.
Te k. 2 KOELVITRINES, 1
schrapmachine, 2 uitstalrek-
ken, 1 verw. kaassnijmes, 1
groenterek, 2 weegschalen.
04490-40806 na 18 u.
SPOED biljart te koop aan-
geboden mcl. afbreken bij
mij en opbouwen bij u
’1.350,-. Tel. 045-717775/
043-211872.
ANT. eethoek ’ 800,-, dres-
soir 150 x 50 x 100, ’ 50,-, 2
dlg. keukenkast wit, 100 br.

’ 50,-, compl. vis-uitrusting

’ 100,-045-442912.
Te k. HONDA CB 400N, i.z.
g.st., sterwielen, vr.pr.
’2.250,-. wasmachine IV-
jr. oud. tegen redel. pr. Tel.
04492-5550.
Nieuw Nieuw Nieuwl Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.
Te k. WASTAFEL met on-
derkast, tafel met marmer-
blad, oude ketel (vertind ko-
per). Tel. 045-318878.
Ben je alleen op MOEDER-
DAG? Wil je aangenaam
gewekt worden? Bel. 045-
-324720.
MANOU schommelstoel m.
kussen ’ 200,-, jongensfiets
8-12 jr. ’50,-, queen arme
bankstel 2 gashaarden en 1
bijzetkachel. 045-414298.
HYPNOSE als hulpmiddel
bij het aanpakken van uw
problemen of klachten.
Praktijk voor Toegepaste
Hypnose Maastricht. Tel.
043-255068.
HELDERZIENDE waarne-
ming & spirituele genezing,
vlg. afspr. Tel. 04490-73101
Te k. 1 GLASSNIJTAFEL,
merk, afm. 2.26 x 3.21 m.,
versch. werktafels, glasrek-
ken, zil. en kop. spielglas gr.
maten 3.20 x 2.65 m, 3.30 x
2 m, vele soorten glas dik.
en maten, getint 2 x 3.20 m,
grote partij loodstrips (glas
in lood). Info 04750-11589.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
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.
Directie KEET te k. 10 bij 25
mtr. Tel: 045-423768.
Goede TWEEDEHANDS-.KLEDING? Winkel van Sin-
kel, Akerstraat 76, Heerlen.

1Welke JONGEMAN (14-16
jr) wil mee helpen om een. bus te onderhouden en mee
te gaan met dagtochten in

i het weekend. Voorlopig op■ basis van procenten (bijver-
diensten). Info. reisverening
Movie Story, Heerlerheide,

f 045-226123.
f Wat VERKOPEN? Adver-. teer via: 045-719966.
! Te k. orgin. ISIS Tekentafel■ A-O formaat m. gew.. ’425,-. tev. Finger Trap-■ naaimachine ’ 85,-. Tel., 043-641652..Dual PICK-UP ’ 100,-; An-, tieke buffetkast t.e.a.b.;, MSX comp, m. DR ’ 250,-;- Sunroof ’ 40,-; KTM brom-. Mer met helm ’ 150,-. We-e ga Tunner met versterker. ’350,-; Damesfiets Raleigh, 3 versn. opkn.; Grote witte
i vogelkooi op stand, ’ 125,-.

045-721492.

4-pits butagasstel met fles,
4-pits aardgasfornuis Etna,
jongens RACEFIETS. Euro-
pawg Nrd. 93, Landgraaf.
Te k. weg. plaatsgeb. groen
rundleren BANKSTEL,
bruinrib bankstel, 2 eiken
salontafels, (1 rond, 1 lang-
werp.), diepvrieskast Bosch
met 7 laden, handgras-
maaier Huskvarna, ping
pong tafel, gashaard v.
woonk., damesschaatsen
mt 39, 4 drs. kleerkast,
Black en Dekker boorma-
chine, 2 eiken ladenkastjes,
kinderstripboeken, speel-
tent, electr. autobaan Carre-
ra met transf., electr. grill.
Tel. 045-314754.
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.

Epilepsie en Sport?
Zet jezelfniet buitenspel
Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is

ons thema: sport. Laat vooroordelen niet
meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders
hebben epilepsie. Nog veel meer hebben
er dagelijks direct mee te maken. Uw

@ steun is onmisbaar.

| NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE

w Ns s^ Postbus 9587. 3506 GN Utrecht

I ASTMA
Genezen kanxntet. Heipen wel

Giro

55055
ryp -

Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

I I

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet makea
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijdea
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maardoor dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

i~Mtma^mËii^MMt////TW Wa¥/////yeh Verkeer Nederland
-MÊ^aWmii//

Wakker worden!
UUoonkultuur toont weer iets

om von te dromen!
F" |_ O kkl UUoonkultuur pakt uit met een geheel nieuw idee: FIOUU IN.

'A / Alleen de mooiste slaapkamermeubelen verdienen een ploots
// /___ 'n jt e'9en UUoonkultuur-koncept. Ook op de kwaliteit von de
// /—% kandidaten heeft UUoonkultuur geen duimbreed toegegeven.

// /AW n UUJ ogen gaan helemaal open van de prachtige accessoi-
I res die van FLOUU IN een écht feest maken: beddegoed,

donsdekens, tips voor verlichting en interieur, matrassen, lattenbo-
dems, ... In onze testruimte kunt u - en dat is
werkelijk uniek - alle matrassen en lat-
tenbodems grondig uitproberen.
Kom eens kijken in FLOUU IN; de dromer
in u wordt méér dan wakker.

Pinkstermaandag O^rnej

_. Aaaar^kMaaaaaata^. *— ____-~ . jt___________M___l _______________ __________l___l-__________________________l-"?______■ -___■ __________ 9 IV-_____! _■"___XP v m^ aWW - j^^^mmm

woonkultuur spsïïl
zutcnJool

Gen* /OSina'oDorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaol. Centrum Zutendaal aan ' Ide stoplichten. Tel. 011 / 61.11.36 vanuit Nederland: 09 - 321 C&^*~61.11.36. Op slechts 13 km van Maastricht, 35 km van Heerlen i T*s??/dH^en 20 km van Geleen. Geopend: dagelijks van 10 tot 18 uur, n\l _,He4ür
iedere zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, s uuoensdags £>---\^\/aiC
gesloten.

Autobaan
L_fl___*_-____L__Ï __s_u-____J_J__-?3s_u-_!_-_L--W_--Ulï-j3-_f_!v-fll_i Heerlen -Antwerpen,

----ÏM------l-------_l------_----__--------M afslag Zutendaal
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I Nu kunt u veel geld verdienen |I met 9 nieuwe auto's uit I
I onze voorraad I

POLO COUPÉ 1.3 Itr. JEÏÏADIESEL 4-drs. JETTA CL 1.3 Itr. 4-drs.
’20.185- 5-versnellingen_QY^ 930,- ’27.980,-

-metallic ’ 733- metallic f 733,_ meta,lic f 733 ~
’20.918- >JV^ ’ 33.658,- ’28.713-

NU: ’19.918,- NU: ’31.650,- NU: ’26.750,-
Kleur: heliosblauwmetallic Kleur: diamantzilvermetallic Kleur: atlasgrijsmetallic

JETTA SKAY 1.6 Itr. 4-drs. PASSAT GT 107 pk AUDI 801.8 Itr. 90 pk

’ 29.030,-
-metallic ’ 733- ’52.100- ’39.100-
-pakket ’ 1.500,- metallic ’ 733- metallic ’ 924-

-’31.363- ’ 52.833- ’ 40.024-
NU: ’ 29.300,- NU: ’ 49.900,- NU: ’ 38.950,-

Kleur: heliosblauwmetallic Kleur: diamantzilvermetallic Kleur: zermatzilvermetallic

AU0190136 pk AUDIIOOI36 pk GOLF 1.3 Itr.
«tf'1.450,- ’61.700,- .«< 3.990,-

-metallic P^f» 924~ schuifdak ’ 2.436- signaalkleur _r\^ 322--sportpakkP'wrO^ ’ 2.125- metallic ’ 2.081- Auto Cauij^/QV ’ 1.000,--- ’66.217,- >i^^ ’25.312--nü\ f 59.900,- NU: ’ 59.900,- NU: ’ 23.750,-
Kleur: lagometallic Kleur: satijnzwartmetallic l Kleur: tornadorood

I PAK DEZE WINST I
,ii___Bß-___L-aBBM^

Brunella
SjJÈKI/ Wairamstraat 82, Sittard

tel. 04490-12421
t.o. ziekenhuis

Openingstijden moederdag: 10.00-20.00 uur.
2e pinksterdag: 13.00-20.00 nor.

Moederdag gratis bezorgen:
8.00-11.00 uur (alleen in Sittard).

Verras uw moeder! ...
met een mooi verzorgd boeket." "

Kaalheid hoeft niet! I
Bekend van TV Avros Service Salon.

Emile, specialist in maathaarwerk voor dames en heren
is altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing zowel
m bmnen- als buitenland
Daarom brengt Emile vanaf heden het revolutionaire
maathaarwerk Hef haar dat voelt wat u bedoelt:
# definitieve bevestiging op het hoofd # verkleurt niet
# blijft dag en nacht op het hoofd " houdt vorm onder
alle omstandigheden # zeer comfortabel
# garandeert volledige vrijheid

Ook levering via ziekenfondsen.

«^
Verzorging van alle haarwerken.

Bel voor informatie.

efflile haarstijl
Haarverzorging-haarwerk naar maat-gezichtsbehandeling
Stokstraat 16, Maastricht. Telefoon 043-212767

Verwarmingsbedrijf Hajnadi B.V.
Langheckweg 13
6468 EL Kerkrade
045-451200
Wij vragen voor ons bedrijf een

CHEF
SERVICEDIENST
diewoonachtig is in de regio Kerkrade en in het bezit
is van een rijbewijs BE.

De eisen die wij stellen aan de juiste persoon:
opleiding klimaatbeheersing en ervaring in het
montagewerk cv. 186421

Gemeenschapshuis

Schimmert uTiTT^gl
I 11.00-18.00 Uhr

_«e.-,g en zondag | AACHEK ALLKAUF

disco ll^HSßili-l

, I

[SI bbN BEROEP MET TOEKOMST
Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

■_■_■■ RIJKSERKENDE A.M.8. 1. 88 EXAMENS
fm |l 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
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

Namens een van onze cliënten, een zeer bekend
en drukbezocht restaurant- en traiteursbedrijf,
zoeken wij op korte termijn een

CHEF-KOK (B) M/V
- U dient in het bezit te zijn van de S.V.H,

-vakdiploma's.- U dient te beschikken over voldoende creativiteit
en inventiviteit.- U dient te beschikken over een ruime kennis
van de moderne keuken en het catering- en
traiteursgebeuren en gewend te zijn leiding te
geven, ook aan leerlingen.

Geboden wordt:- een salaris van max. ’ 4.500- bruto, excl.
onkostenvergoeding;- uitermate prettige collega's en werksfeer.

Het betreft een jaarbetrekking bij een „jong",
snelgroeiend bedrijf.

Telefonische informatie kunt u verkrijgen bij de
cliënt onder tel.nr. 04406-14433, de heer B.
Steenman.
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar
bedrijfsadviesbureau Habets en Royen,
postbus 8, 6269 ZG Margraten. 187822

EBBINK HOENSBROECK Orthopedie B.V.
Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek

postbus 88, 6430 AB Hoensbroek
tel. 045-239372

Voor onze orthopedische instrumentmakerij, die
gevestigd is op het terrein van de Lucasstichting
voor Revalidatie te Hoensbroek, vragen wij met

spoed:

een gediplomeerd orthopedisch
instrumentmaker

diploma Bemetel of SOM vereist;

*
enige jaren prothese-ervaring strekt tot

aanbeveling;

*
leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

Schriftelijke sollicitaties richten aan de
bedrijfsleider, dhr. F.L.M. Rings. W7m

m
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Nu eens geen turbotaai. |
-

De Saab Turbo heeft heel wat losgemaakt - motor is goedvoor minimaal 128pk/94kW
en niet alleen op de weg. en levert al bij lage toerentallen een grote

Saab heeft echter meer te bieden dan trekkracht. Tastbare voordelen: minder
motoren met turbochargers. Neem bij schakelen, soepeler rijden, zuiniger in j
voorbeeld onze <jooi, 9oooi en de nieuwe verbruik.
9000 CDi. Alle drie Saabs in hart en En het plezierige is: we spreken al I
nieren die forse prestaties bieden zonder w/'e&taal vanaff. 47.800,-. Ubent van harte <
daarover ophef te maken. welkom voor xs-TP^

De Saab 2-liter, 16-kleppen injektie- een proefrit. ( K-SS y, ] CgVZyANTg^

i

■ U rijdt al een Saab vanaff. 37.800,- inclusiefBTW, leaseprijzen vanaff. 964,- exclusiefBTW
1

Heerlen, AutomobielbedrijfKompier-Heerlen b.v., Akerstraat 150, 045-717755. Maastricht, Automobielbed
Kompier-Maastricht b.v., Galjoenweg 45,043-632547. Sittard, AutomobielbedrijfHagmanns b.v., Pres. Kenn-i

singel 6, 04490-13952.

I

FIAT SITTYCAR MEI-VOORDEEL I
Voordeel A: koop nu, betaal pas mei 1990*

of tot mei 1990 gratis benzine*
* (vraag onze voorwaarden)

Voordeel B: 10 showroomauto's, 0 km, met kenteken

’ 1000,- tot ’ 3000,- korting
of ’ 2000,- boven ANWB-inruilwaarde

Deze aanbiedingen gelden donderdag t/m zaterdag a.s.

Fiat Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8/12. 04490-17544 mm

l^^_H______^»t^i _____ r-BWH^ÉI--V-tAMiMVVVtfIt--Ptv'V!fl

__«*____■ _____■ _______l ____.
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«5e OPEN DAG

CACTUSKWEKERIJ
STROUCKENt^ 2e PINKSTERDAG
van 10.00-17.00 uur
2500 m2kweekkassen met
ca. 400 verschillende soorten
en variëteiten.

Ouddorp 12, Beesel
tel. 04704-2007

i E
Zaterdag 13 mei zondag 14 mei^
vanaf 14.00 uur vanaf 11.00 uur

JAZZIN' GELEEN '89 [
Voor de elfde keer Geleens bruisende jazzfestival. U kunt *t

genieten van prettig gestoorde muzikanten tijdens de
streetparade, in uitpuilende tot jazzcafés omgetoverde

etablissemententijdens de kroegentocht en ten slotte in het ü;
altijd weer sfeervolle Burgemeester Damenpark. a

%
In totaal 21 deelnemende bands ir_ \ i

Zaterdag 13 mei vanaf 14.00 uur in het centrum: \
„The Geleen Open" - streetparadecompetition |

Vanaf 21.00 uur in het centrum
JAZZKROEGENTOCHT jj

Zondag 14 mei vanaf 11 uur
op de kiosk in het Burgemeester Damenpark

.. JAZZIN' GELEEN '89 \
| -ir

_K^ni?sf-T?^T»T^niT*c?n^T---H
-_-_-_--l_______| Mg^^^^^^2É---------------------------_--a-_____-_--------Pt

Für unsere Nachbarn in den Niederlanden bieten wir nach
wie vor interessante Anlagemöglichkeiten:

A) SpdrkOntG.l / Depositenkonten / Sparbriefe / Zertifikate>
- Anlage in DM mit interessanten Zinsen! -

B) Obligationen l
1. Valuta 17,-% Europarat A $ Euro-MarkUi

13,-% Export Deve-
lopment Can $ Euro-Markt

10,-% VW intern. 1
Fin. N.V. US $ Euro-Markt.'

13,5% Societe I
Generale NZ $ Euro-Markt^

2. DM
Ausland 6,625% Europa Inv. Bank

7- % Bank UDSSR
6,375% Hoogovens ,

3. DM-
Inland *6,75% Bundesobligationen

*6,50% Westd. Genossenschafts-Zentral- \bank Inh.-Schuldverschreibungen
*Die „Quellensteuer" wird abgeschaft zum 1. juli 1989

Keine Meldung von Zinsertragnissen durch die Ban;
Rufen Sic uns an unter Tel. 09-492454-5058; unsere Mitarbeiter i 1
sprechen niederlandisch. *k

RT3^a B7T?fTJ?sT?_i^TïT?^T'ïc7?ffT__rsT«

T-MEUBEL - DEZE NAAM MOET U GOED ONTHOUDEN!^ X_____________________________________________________ i £ / | NEDERLAND j N As.
T-Mcubel is een grote, sfeervolle T-Meubel is gevestigd in Kinrooi- Meubelen kopen is iets, wat je niet >r^k t^ y|\v"''nii v

, >tf\/_y g
meubelzaak, waar uopeen opper- Kessenich in België. Even over de zómaar even doet. Daar neem je X /_Nv " w"/^\è^vlakte van maar liefst 5000 m 2een grens bij Ittervoort. Eigenlijk dus tijd voor. Om te kijken, om te ver- / -^=r=^=r7»'":'^^ « g,__^
groot assortiment kwaliteits- vlak bij en goed bereikbaar! gelijken, om je goed te laten voor- / aM \^t<^ I^S. ■iiii-_______Hffifff :-*BMr v """Vn ""^ -meubelen vindt: heel veel degelijk- En notabene 's-zondags open! lichten. Daarom moet u zeker eens l____k.^_^^ö^V^ '7'%_ ~N>^""" - VY ■ tL ' DtuTSC"L*-7 *mooi eiken in alle denkbare Goed idee voor 'n nuttig uitstapje! bij T-Meubel gaan kijken. Dat is't tW^^T <&/ L_^«*»p_^"""'Jï/gf^ / ,
uitvoeringen en natuurlijk ook ritje naar Kinrooi best waard! -_?lrl^__Kl^_3lfl IPfl JflWh- l^^-L»■—*/- s'"^ /*J\moderne meubels. Er hangen reuze T*Meubel bezorgt gratis thuis in I Ik l^^^^M°Witl^__l-^__^^^^^- vtt^^. ü ».$-%*fF' /o_2r !
schappelijke prijskaartjes aan en de Nederland, België en Duitsland. En onthoudt die naam: T-Meubel! >V C# \V/ —’ /\\ 1') vTtTV -f jr-^^^^ST^Pt ■ -rfliifl ;' r —^__. 9/ ■\^/C^r !service van de mensen van T-Meubel (/iW G - 4 Wn, AÏf^' 4 -l^lrTn^
grenst aan het onwaarschtjnliM ALTIJD EERST EVEN KIJKEN BIJ T-MEUBEL! V&M-iYrAr* "^*^ X /f«XDaar moet u toch eens aan denken, ~ ,

t ... ... 0 ,00 „. ._,. ,
D . ... _, . n.X> 11 _7_ ..-7 ~Qy/ . . ’H) *~~-^_-_ j/7X. i X. Xc£_r 'als u meubels gaat koDen! venlosesteenweg 160-161,3688Kinrooi-Kessemch, België, Telefoon 0932-11-565237. ~_*?>/ \ Ie 1 is "^^^^-^-^^" ■■^"zr— ■■ ... tau-^JgP^ _ WC_jjr l' Openingstijden: dinsdag I-m zaterdag 9.00 12.00en 13.00 18.00 uur, zondag 10.00- 18.00 uur, maandag gesloten. \ \f\ ''A """ " -.;.__ >
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Hond
de lerse Setter Binga

" de enige oude hond in Ne-
*'and en Limburg is, bleekperen. De tele/oon op de re-ntte stond roodgloeiend. Het
*? bingo met Binga. Even een
Btn lijstje: Wat dacht u van
11 bijna zeventienjarige lang-
de teckel? Of het Kerkraad-
°astaardje Ebie van H. Ri-

J"s» die in oktober 18 lentes
£ter derug heeft (niet dhr.Ri-Ts. maar de hond). Of een al
'na negentienjarige poedel?

Deemarteau uit Bruns-
yl heeft een, even diep adem-
l*n, verbasterde Chow-Chow

* Beer heet van ruim 18 jaar.

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De raad van Onderbanken heeft gister-
middag, tijdens de tweede termijn van de algemene beschou-
wingen, een nieuwe vuist gemaakt tegen de AWACS-aanwe-
zigheid in het Westduitse Teveren. De raad ging via de kleinst
mogelijke meerderheid akkoord met een motie van de PvdA,
die neerkomt op het weigeren van medewerking aan het tref-
fen van voorzieningen in Onderbanken, die een verhoogde in-
zetbaarheid van het NATO-vliegveld mogelijk maakt.

tekst in de herschreven versie, in de
hoop ook voor de coalitie de motie
aantrekkelijk te maken. Uiteinde-
lijk bleek zijn inzet vergeefs, daar
het CDA en de fractie Goossens zich
toch niet konden vinden in aange-
paste lezing.

In deraadsvergadering van juniwil-
len VVD en PvdA praten over het
ICOM. Er bestaan veel onduidelijk-
heden over dit centrum, dat door
het Streekgewest wordt opgezet en
inmiddels de naam Europees. Be-
roepen Centrum Heerlen heeft ge-
kregen.
Op 28 april hebben de PvdA en de
VVD schriftelijke vragen gesteld
over het ICOM. „Op 2 mei jl. hebben
wij een brief van het dagelijks be-
stuur van het Streekgewest ontvan-
gen waarin één van onze vragen ter-
loops wordt beantwoord." De beide
fracties nemen geen genoegen met
deze antwoorden en willen nu het
ICOM-probleem behandeld zien in
de gemeenteraad. Conform artikel
11 van het Reglement van orde
wordt de raad voorgesteld de kwes-
tie in de junivergadering aan de
orde te stellen.

De oorspronkelijke motie van de so-
ciaal-democraten, ingediend tijdens
de eerste termijn van de beschou-
wingen en de totale ontmanteling
van de vliegbasis omvattend (zie LD
van gisteren), werd uiteindelijk niet
in stemming gebracht. Tijdens de
tweede sessie trokken de PvdA'ers
Wojtkowiak en Evers de motie tot
ontmanteling in, omdat hun geble-
ken was dat zij er geen meerderheid
voor zouden vinden in de raad.

(ADVERTENTIE)

(ff^rr^iLeon Martens
Juwelier

Stationsstrut 39-41, Wyck/Maastri-ht
Telefoon 043-214523

Bel voor openingstijden

Rolex - Cartier - Blancpain -Chopard - Ebel - Corum - Omega -
k V.S.L - Lapponia - Tissot - Swatch- )

Ie Chic - IWC AT

/ i \
ROLEX

De tweede motie inzake AWACS
werd door raadslid Sturmans*inge-
diend en behelst in zijn oorspronke-
lijke vorm het afdwingen van een
derde geluidmeetpaal bij Defensie-
/VROM voor de geluidsbewaking
van overvliegende radar-Boeings.
Ook deze motie werd tijdens de
tweede termijn veranderd. Uitein-
delijk kwam een motie op tafel,'die
unaniem werd aangenomen door de
raad. In de boeken is nu vermeld dat
de raad van Onderbanken bij
VROM/Defensie zal aandringen op
plaatsing van een permanent sys-
teem, dat continu zowel het geluid
meet, als de vliegbewegingen van
de AWACS-toestellen in de gaten
houdt." Protesterende bejaardenverzorgers ondervragen het publiek in het winkelcentrum Land-

graaf. Weinig mensen weten dat ook de bejaardenverzorgers vallen onder de CAO van verple-
gend personeel. Op 17 mei zullen zij waarschijnlijk luid hun protest laten horen in Sittard,
waar collega's uit de hele provincie bijeen komen. Foto: DRIES LINSSEN

Compromissen
Na schorsing kwam dan ook een
herschreven versie op de proppen.
„We moeten compromissen maken,
willen we wat bereiken", was het
PvdA-commentaar. De herziene
motie kon uiteindelijk wel de goed-
keuring van de raadsleden Stur-
mans, Meiers, Mevis, Lindner en
Cremers-Koekoek wegdragen. Met
de beide PvdA'ers werd zo een
meerderheid gevormd. Het CDA en
de fractie Goossens stemden tegen.
CDAer Cleven onthield zich van
stemming door voortijdig uit de ver-
gadering te stappen.

Hond(2)
Ifie koploper momenteel is
r*er Scotty, een hazewind-
kpü uit Spekholzerheide. Op
fQ-Ugustus wordt het oudje 19
f^7-, hoera! Eigenaresse me-To-U-o Nelissen: ,fii) doet het
wQ prima. Zijn ogen en oren
E* 1 alleen iuat minder, maar
Efvil niet onderdoen voor zijn
"ega-huisdter dat een paar

l^en jonger is."
viervoeters houden het te-

r'U'oordtg, oofc al door alle
Indische hulpmiddeltjes, lang
P*- Tot vreugde van veel baas-
L' dat bleek gisteren maar
feer eens. Een verzoekje van deWbniste: Wilt u niet meer bel-
P als u ook oude honden hebt.
|g?2ij ze natuurlijk ouder dan

Jaar zijn.

De aangenomen motie omvat drie
punten. Ten eerste geen medewer-
king verlenen aan verhoogde inzet-
baarheid, voor zover dit {Jast binnen
wettelijke en juridische kaders
(denk aan AWACS-convenant). Ten
tweede het minimaliseren van de
nadelige gevolgen van het vliegveld
voor de gemeente Onderbanken. En
ten derde het streven naar schade-
loosstelling, ontstaan door de aan-
wezigheid van het vliegveld, aan de
gemeente dan wel particulieren.
Hoe de motie, die feitelijk neerkomt
op het niet accepteren van de
AWACS-basis en de daar aan vast-
klevende overlast, vertaald moet
worden in politiek handelen, zal de
toekomst uitwijzen.

Protest in winkelcentrum Landgraaf

Bejaardenverzorgers
komen ook in actie

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Personeel van
het Landgraafse bejaardenhuis
De Dormig heeft gisteren actie ge-
voerd in het bijna eenjarige win-
kelcentrum Op de Kamp. De be-

jaardenverzorgers probeerden bij
het publiek sympathie te kweken
voor hun streven naar 5 procent
meer loon. Zij trokken met een
pop in een bed door de 'armen'
van het winkelcentrum.

Goossens onder vuur

Vele voorbijgangers werden vra-
gen gesteld over de bejaarden-
zorg. Volgens Frank Dols van De
Dormig heeft het grote publiek
nauwelijks weet van het feit dat
ook bejaardenverzorgers onder de
CAO van het verplegend perso-
neel vallen. Het was met name het
personeel van De Dormig dat het
initiatief tot actie nam in deze re-
gio omdat de verzorgers slecht ge-
organiseerd bleken. De Regionale
Groep Particuliere Bejaardente-
huizen bestaat weliswaar al jaren
maar leidde tot dusver een soort
papieren bestaan. Deze groep is
inmiddels weer tot leven gewekt
en er is vrede gesloten met devak-
bond. Daarom is het nu ook mo-
gelijk dat op 17 mei een manifes-
tatie gehouden wordt in Sittard
waar bejaardenverzorgers uit
Limburg aanwezig zullen zijn. i

Burgemeester Ritzer adviseerde
zijn raadsleden overigens niet mee
te werken aan goedkeuring van de
oorspronkelijke motie. „Dit is geen
haalbare kaart", was zijn reactie. Na
schorsingwerkte hij echter wel mee
aan de totstandkoming van de juiste

Renovatie kerk
kost een miljoen

KERKRADE - De St. Martinus-
kerk aan de Akerstraat in Kerkra-
de-West wordt voor een miljoen
gerenoveerd. Dat heeft pastoor
Hausmans van de parochie in
Spekholzerheide gisteren meege-
deeld. Donderdagavond verga-
derde het kerkbestuur hierover.
Het is duidelijk dat met spoed aan
de herstelwerkzaamheden begon-
nen moet worden, anders zijn de
problemen niet te overzien.
„Het symbool van Kerkrade-
West", zo omschrijft pastoor
Hausmans de St. Martinuskerk
met bouwjaar 1850. De torens
moeten versterkt, het dak voldoet
niet meer, de weerkhaan en het
kruis verkeren in slechte staat,
voegwerk moet vernieuwd, het
uurwerk aan de gevel is versleten,
staalerosie vindt plaats bij de ge-
brandschilderde ramen. En dan
heeft pastoor Hausmans nog niet
alles opgenoemd wat er gebeuren
moet.

Bestelbus tegen
voorgevel huis

Limburgs Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
itIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWNF-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,
KT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

HEERLEN - De WD en de PvdA-
fractie in de Heerlense gemeente-
raad willen de aandelen die de ge-
meente bezit van het in oprichting
zijnde innovatiecentrum ICOM ver-
kopen. Dit om de participatie van de
gemeente in dit project te beëindi-
gen.

Onderbanken: niet meewerken aan verhoogde inzetbaarheid Teveren

Nieuwe vuist tegen AWACS

Vandaag
tEe^ e denkt dat het vandaag
Jj19e-oone zaterdag is heeft het
l, ols- In de eerste plaats is het
j. °r velen van ons een vrije za-
t^^ag en dat is al heel wat. Ten

is het nationalefietsdag
T «at betekent dat de tweewie-
lT vandaag veelvuldig ge-
f(j,- l'c' zal worden. En wie hem
L e tweewielere dus) niet ge-
Ij^fct, geeft hem waarschijn-
ftj een deugdelijke poetsbeurt,
,j het alleen maar om de
"dii °nalefietsdag te vieren. Be-

Idx-^j e dat is het ook nog natio-
K 'e,molendag. Hoe vier je die?

er ilijic zou wethouder Wiek-
ê/[~ uü Nuth dat moeten weten.
kir7ar wat dacht U van het
Li an van twee vliegen in één
PQrf i defiets naar de molen
Jtg ? vrouwenheide die momen-
'jj ' det fcap a/ hee/t. En aange-
ven u O6 er weiniQ windmo-
Jie.s "ebben zijn bezoekjes op de
L s Wellicht af te leggen aan de
tyg,termolens te Strijthagen,
He °f aan de Oliemolen teI-_erten' Naar dewatermolen teyféelshoven kunt U helaas niet
r. f er, die is jaren geleden reeds
Gebroken.

(ADVERTENTIE)

Keukentegels
Meer dan 60 soorten in vele kleuren en motieven uit voorraad leverbaar.

Prijsklasse van ’ 40,- tot ’ 70- m2.

~3_~~ Woonkamerplavuizen
\|^ <-S .W; I | tejfe In alle maten en veel moderne
j*f)'f' T^fl-^J té, yfe kleuren, voor de laagste prijzen—- iikJJi^^gSdfi^' van Limburg. Va. ’ 25- per

rtK-^-r^&siêf Badkamertegels
_F^^/*JS-3_-Él_-i_-_-v^i?^! Kom kl|ken naar onze nieuwe
V4^_-^sWljß[;i^|>: collectie. U zult verrast zijn Ja

■■■'^F**^4 zeker, ook over de prijs!

Marmer
j. Voor gang, keuken en kamer.: ; l Onverslijtbaar! ’ 75- per m2.

Pinksteren
Vji, ' *s een vreemd jaar hoor.
fj ' de dodenherdenking al op
p>f?*flvaartsdag, nu doen
*elfrf Cren en m°ederdag het-
\>d. Gelukkig staan beide
ty^ln9en elkaar niet in deweg,
*>io w nis het wel zo leuk om

eder dit jaar eens twee da-
extra te verwennen.

ming had aangezet. Raadsnestor
Renneberg, ernstig bij uitstek,
kreeg tijdens hetverweer van Goos-
sens zelfs bijna de lachstuipen.

De PvdA lietzich in de welzijns-dis-
cussie ook niet onbetuigd, maar
mikte meer op coalitie-perikelen,
dan op constructiviteit. „De kritiek
van Renneberg op het welzijnsbe-
leid van Goossens is niet meer dan
een scheet in een netje. Het CDA
moet de (coalitie)bom maar eens la-
ten barsten," stelde Wojtkowiak
Renneberg voor, die er overigens
niet op inging.

ONDERBANKEN - De beschou-
wingen in Onderbanken zijn voor
wethouder Boy Goossens, zeker
met het oog op de naderenderaads-
verkiezingen, desastreus verlopen.
Goossens kreeg van alle kanten kri-
tiek op zijn welzijnsbeleid en werd
door verschillende fracties neerge-
zet als een initiatiefloze, passieve
wethouder zonder politieke moed,
'die zijn jas laat waaien zoals de
wind waait' (citaat PvdA).
Niet alleen verloor Goossens in het
welzijnsdebat de steun van coalitie-
partner CDA, ook hield het college
hem amper een hand boven het
hoofd. Sterker nog: burgemeester
Ritzer en naderhand ook CDAer
Chel Goossens stuurden op gege-
ven moment zelfs aan op een zwij-
gen van Goossens, omdat hij zich
steeds verder in het nauw discus-
sieerde.

Na afloop bekende een getergde
wethouder Goossens ruiterlijk dat
hij een zware middag achter de rug
had. „Met de scheve verhoudingen
in deze raad, het voortdurend gegis
naar hoe de coalitie in elkaar steekt
en de regelmatig veranderende
meerderheden, ben je als wethou-
der wel genoodzaaktom te schippe-
ren. Per slotmoetje ook iets gedaan
krijgen. Vandaar dat ik mij flexibel
en pragmatisch opstel. De PvdA
noemt dit meewaaien. Ik noem dat
besturen."

Vooral CDAer Renneberg en raads-
lid Cremers-Koekoek lieten hun on-
genoegen over het beleid merken en
waren verre van tevreden met zijn
uitleg, die bij de rest van de raad
ook al weinig indruk had gemaakt
en meer tot lachen dan tot instem-

Bushalte
moet weg

SIMPELVELD - De bushalte
aan de Kloosterstraat in de
kern van Simpelveld moet
weg. De gemeentevindt dever-
keerssituatie in deze straat on-
houdbaar. Een oplossing is
zeer gewenst. Aan alternatieve
plaatsen voor de bushalte zoals
de Markt, het Oranjeplein ofde
Stationstraat, kleven veel be-
zwaren.
Onder andere voor dit pro-
bleem, maar ook een aantal an-
dere, zal de gemeente Simpel-
veld binnenkort een verkeers-
circulatieplan laten opstellen.
De gemeenteraad heeft hier-
voor al een ton uitgetrokken.

(ADVERTENTIE)

EEN MUST VOOR ,/^jS
MOEDER? //Jï^yf

Van onze verslaggever

SIMPELVELD - Een bestelbus van
de firma Equa Electronics is gister-
ochtend frontaal tegen de gevel van
een woonhuis aan de Rolduckerweg
in Simpelveld gereden. De schade
was aanzienlijk en de voorgevel
moet zeker voor tienduizenden gul-
dens worden vernieuwd. De bejaar-
de bewoonster, J. Derése, kwam
met de schrik vrij.
Rond half twaalf reed de bestelbus
achter een personenwagen aan rich-
ting de Locht in Kerkrade. Tóen de
personenauto vaart minderde om
linksaf te slaan, wilde de Equa-
chauffeur rechts inhalen. Tijdens
het passeren raakte hij een stenen
trottoirband en kantelde. De bestel-
bus schoof richting de gevel van de
woning.
De bewoonster bevond zich tien se-
conden voor het ongeval, nog bij de
vensterbank om haar plantjes te

verzorgen. Toen ze terugliep naar de
keuken, kwam de bestelwagen bin-
nengereden. In een fractie van een
seconde veranderde de woonkamer
in een chaos.
Terwijl J. Derése een halfuur na het
ongeval nog steeds overdonderd in
■een stoel in de hoek van de kamer
zat bekeek haar man het slagveld.
De bankstellen werden bedolven
onder glas,vazen lagen verspreid op
de grond, de marmeren venster-
bank was in zijn geheel vernield en
de zojuist verzorgde planten lagen
tussen de puinhopen in de kamer.
Een barst in de muur liet de sporen
zien van de botsing.

" De bestelbus na de onfor-
tuinlijke klap tegen de gevel
van het woonhuis.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

Fracties
willen ICOM

verkopen

wnd deze tijd van het jaar
F 1 weer veel kinderen hun
Pte heilige communie. EenHe gebeurtenis meestal en
*■ één waarbij de kinderen

fk grote cadeaus krijgen. Zo
in Kerkrade afgelopen

Visdag. Het zoontje van me-
ï* Vruls aan de Daflook in

hwinselen kreeg een mooie■ Omdat het zo regende kon,Pas donderdag een rondje
f9en. Dacht hij, want terwijl
I log even zijn jas aan trok
Fd buiten, onder zijn ogen, de
f°'e fiets gestolen. De daders,
fe jongens van rond de der-
p> zijn niet meer gezien. Mis-
r*n zijn er mensen die deze
pPer op defeestvreugde watJJiTien verlichten: de fiets isP speciaal model, namelijkP nogal kleine sportfiets. In
'herland zijn die nauwelijks
'Mijgen. Vijf versnellingen,
r'^aciet grijs frame, dikke
P*den, dat zijn verdere ken-
Fken. Meneer Vruls is telefo-*^i bereikbaar onder num-

0.5 - 417420. Bij voorbaat
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Met vreugde geven wij kennis van de
5~ geboorte van onze zoon

I Roel I
Theo en Harriet Hendriks-Lauvenberg

Landgraaf, 10 mei 1989
|, Exdel 9, 6273 AH

itlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllUlllllillllllllllllllllllrl
Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, na een kortstondige ziekte, mijn
goede echtgenoot, onze vader, schoonvader, groot-

' en overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en

' neef

Hendrikus Hubertus
Schlicher

0 begiftigd met de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifïce

echtgenootvan

Anna Maria Cornelia
Dohmen

Hij overleed, voorzienvan de h.h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 87 jaar.

Grevenbicht: A.M.C. Schlicher-Dohmen
Geleen: J.J. Schlicher

Spaubeek: J.C. Schlicher
A. Schlicher-Derrez

Geleen: A. Knez
Sittard: A. Vuurens-Fleischeuer

en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schlicher
Familie Dohmen
Familie Linssen
Familie v.d. Bergh

6127 CL Grevenbicht, 11 mei 1989
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 16 mei as. om 10.30 uur in de parochiekerk
j/an de H. Catharina te Grevenbicht, gevolgd door. de crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen om 11.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Wij zullen vader hedenavond gedenken in de mis
van 19.00 uur.

t
Groot is de leegte die zij achterlaat.
Mooi zijn deherinneringen dieblijven.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, is toch nog vrij plot-
seling van ons heengegaan, gesterkt door de h. sa-
cramenten, in de gezegende leeftijd van 91 jaar,
onze dierbare moeder, schoonmoeder, oma en

schoonzus en tante

Anna Catharina
Duizens

weduwe van

Willem Hubertus Thewissen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Vijlen: M. Bock Thewissen
Mechelen: T. Rouschop-Thewissen

J. Rouschop
Vijlen: L. Vaessen-Thewissen

Lemiers: J. Thewissen
F. Thewissen-Franssen

Vijlen: H. Thewissen
T. Thewissen-Muytjens
Haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Duizens
Familie Thewissen

6294 ND Vijlen, 12 mei 1989
Groenenweg 34
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op woensdag 17 mei om 11.00 uur in de paro-

■ chiekerk St.-Martinus te Vijlen, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op hetr.k. kerkhof aldaar. Sa-
menkomst in de kerk.. Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Rozenkransgebed dinsdag om 18.45 uur waarna
aansluitend de avondmis zal plaatsvinden in voor-

_noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel Sjalom te Mechelen, Hilleshagerweg 11.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 11.00
tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Dankbetuiging
-Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te

bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijdenen de be-
grafenis van onze lieve pap en opa

Lambert Straaten
zeggen wij langs deze weg heel hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 21 mei as. om 11.00 uur in deparochiekerk van
O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Terwinse-
len.

Voor uw medeleven bij het overlijden en
uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
de begrafenis van onze moeder en lieve
oma

Margareta
Kevers-Leers

betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank.

J. Kevers-Bertrand
kinderen en kleinkinderen. Voerendaal, mei 1989

De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op pinkstermaandag, 15 mei, om
10.00 uur in de parochiekerk H. Lauren-
tius te Voerendaal.

—----------------_---------------------------___-________■______________!

Enige en algemenekennisgeving
t

"Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen
hoe je hebt geleden,
wie kan voelen
wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit."

Johannes Mathijs
Lamme

echtgenootvan

Anna Thewissen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van
deh.h. sacramenten.
Nieuwdorp-Stem: A. Lamine-Thewissen
Nieuwdorp-Stem: Martien Lamme

Rekum (B.): Cecilia Verspuy-Lamine
Arie Verspuy

Sittard: Ike Ponsing-Lamine
André Ponsing
en al zijn kleinkinderen
Familie Lamme
Familie Thewissen

6171 BN Nieuwdorp-Stem, 11 mei 1989
Heinsbergerstraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei om 10.30
uur in dekerk van O.L.Vr. Hulp der Christenen te
Nieuwdorp-Stem.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Pinkstermaandag om 11.00uur zal hij tijdens de h.
mis bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delenwij
u mede dat, voorzien van de h.h. sacramenten, na
een rijk leven in Gods vrede en een liefdevollever-
zorging in Kapelhof, is overleden, in de leeftijd van
bijna 95 jaar, onze lieve, zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader

Jozef Hubert Vliegen
weduwnaar van

Josephina Scheeren
en van

Anna Maria Hamelynck
Maastricht: Hein en Mia Vliegen-Detisch

Vaals: Frans en Marita Vliegen-Crombach
Heerlen: Wiel en Anna Vliegen-Plum
Houten: Huub en Lucie Vliegen-Kothuis

Kerkrade: Tiny en Martin Ploum-Vliegen
Brunssum: Leo en Irene Vliegen-Zegers

klein- en achterkleinkinderen
Familie Vliegen
Familie Scheeren

6461 EH Kerkrade, 11 mei 1989
Kapelhof
Corr.adres: Hoofdstraat 24, 6461 CR Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 16 mei as. om 11.00uur in de dekenalekerk
St.-Lambertus teKerkrade, waarna aansluitend be-
grafenis op de algemene begraafplaats te Kerkra-
de-Holz.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Maandag 15 mei zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de mis van 11.30uur in boven-
genoemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving
Sterven doe je niet in eens,
maar af én toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
jezegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ...
ben jeaan je laatste beetje toe.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede zij ons gedurende haar leven steeds
heeft omringd, delenwij u mede dat heden van ons
is heengegaan, na een liefdevolle verzorging, op de
leeftijd van 85 jaar, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Schieveen
weduwe van

Jacob Ribbers
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: J.M. van 't Hoofd-Ribbers
t H. van 't Hoofd

Hoensbroek: H. Ribbers
B. Ribbers-de Bic

Brunssum: J. Ribbers
N. Ribbers-Schrooders

Hoensbroek: J.Ribbers
J.Ribbers-Kuijpers

Hoensbroek: G. Ribbers
E.F.F. Ribbers-van Dormalen

Hoensbroek: J. Ribbers
G.M. Ribbers-Paters
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schieveen
Familie Ribbers

Hoensbroek, 11 mei 1989
Corr.adres: Emmastraat 20, 6431 CW Hoensbroek
De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei
as. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te
Mariarade-Hoensbroek.
Bijeenkomst op voornoemde begraafplaats.
Geen condoleren en geen bezoek aan huis.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Brunssum; bezoekuren dagelijks van
17.30tot 18.30 uur.

Dankbetuiging
Mede namens zoon, schoondochter en kleinkinde-
ren, onze oprechte dank voor de vele blijken van
medeleven ondervonden bij de crematie van mijn
lieve vader, schoonvader, opa, broer en neef

Bernard Koops
Gerrie
schoondochter
kleinkinderen

Heerlen, mei 1989

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat heden, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan, mijn al-
lerliefste man, onze lieve broer, zwager, oom en neef

Josephus Leonardus
Hubertus Beek

echtgenootvan

Augusta Paula Helena Vonken
Hij overleed op de leeftijdvan 86 jaar, gesterkt door het h. sacrament der
zieken en na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek te Heerlen.

Heerlen: A.P.W. Beek-Vonken
Familie Beek
Familie Vonken

6 mei 1989
Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen
Verpleegkliniek afdeling 6
Ingevolge de uitdrukkelijke wens van de overledene, heeft de crematie in
besloten familiekring plaatsgevonden.

I "f INa een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin, dat alles voor hem be-
tekende, is na een langdurigeziekte, zacht en kalm thuis in zijn vertrouw-
de omgeving van ons heengegaan, mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Kramer
echtgenootvan

Lies van Oijen
Voorzien van de h. sacramenten overleed hij in de leeftijd van 65 jaar.

Heerlen: Lies Kramer-van Oijen
Heerlen: Cor en Gon Kramer-Arts

Cindy, Danny
Heerlen: Willy en Nettie Kramer-Hofmann

Paul, Henriëtte
Heerlen: Til en Cor van Ewijk-Kramer

Timmy, Mandy
Familie Kramer
Familie van Oijen

6415 BT Heerlen, 12 mei 1989
Amsterdamstraat 57
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag 17
mei om 11.00 uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Schaesberger-
veld-Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats Imstenrade.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, dinsdag as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van de overledene in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20, zondag van 13.00 tot 14.00 uur,
maandag van 14.00 tot 15.00 uur, dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Er zijn geen woorden die de diepte van onze verslagen- „
heidkunnen weergeven, nu mijn lieve zoon, onze dierba-
re broer, zwager, oom en neef is gestorven.

Harry Schreck
Hij overleed op 53-jarige leeftijd, in het De Weverzieken-
huis te Heerlen, voorzienvan het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: E.G. Schreck-Meertens
Eindhoven: A. van Sikkelerus-Schreck

N. van Sikkelerus
Lissette, Marcel

Nieuwenhagen: E. Dohmen-Schreck
J. Dohmen
Jos, Lucien

Nieuwenhagen: T. Schreck
M. Schreck-Pin
Monique, Janine
Familie Schreck

Schaesberg, 11 mei 1989 *Grevenstraat 21
Corr.adres: Kleikoeleweg 132, 6373 CD Landgraaf
De plechtigeuitvaartdienst zal worden gehoudenop dins-
dag 16 mei as. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-Hoofdstraat, waar- I
na aansluitend decrematie zal plaatsvinden in het crema- I
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif- I
telijk condoleren.
Harry wordt bijzonder herdacht in de h. mis op tweede L
pinksterdag om 11.00 uur in voornoemde dekenalekerk. 'Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van ■Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenha-
gen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.

t Martin van Deurse, oud 87 jaar, echtgenoot van Elise Dello. 6214 RV
Maastricht, Gebr. Moorsweg 3. Eucharistieviering in deparochiekerk van

de H. Theresia te Maastricht, heden, zaterdag 13mei, om 10.00uur. Er is geen
condoleren. fi

tJoannes Beenkens, oud 78 jaar, echtgenoot van wijlen Jeanette Jaegers. (Maastricht, bej.centrum Amby. Corr.adres: Shomonstraat 10, 6269 GD ]
Margraten. De uitvaartdienst is heden, zaterdag 13 mei, om 10.30 uur in de j
kerk van deH. Walburgis te Amby-Maastricht. Er is geen condoleren.

tElisabeth Hogenboom, oud 94 jaar, weduwe van Christiaan Stevens.
Maastricht, Polvertorenstraat 6. Corr.adres: Pletzersstraat 38, 6213 Hrl

Maastricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.H. Petrus en
Paulus te Wolder-Maastricht, heden, zaterdag 13 mei, om 11.00 uur. Geen
condoleren.

tTina Peeters, 77 jaar, weduwe van Tjeu Munnecom. Corr.adres: Vijver-
broekstraat 3, 6015 AA Neeritter. De plechtige uitvaartdienst zal worden

gehouden maandag 15 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Larn-
bertus te Neeritter.

tAnna Laenen, 71 jaar, weduwe van Antonius Opbroek. Corr.adres: Pie-
tersplein 3, 6088 EL Roggel. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de

crematie, zal worden gehouden dinsdag 16 mei om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heeze (N.Br.), Somerseweg 120.

tPiet van dePas, 85 jaar, echtgenootvan Nellie van Geloven. St.-Cornelius-
straat 29, 5995 XS Kessel. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op

dinsdag 16 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te
Kessel.—. .— A

__ PICCOLO'S lil hetv3PICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in |■■ L»»iM RESULTAAT. Bel 045-719966.
— * j

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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OPEN DAG
KREMATORIUM "NEDERMAAS" - GELEEN
Regelmatig bereiken ons verzoeken het
krematorium inGeleen te mogen bezoeken.
Teneindebelangstellenden in de gelegenheid te
stellen aan een informatieverondleiding deelte
nemen isbesloten een open dag te organiseren en
wel op

ZONDAG 28MEI
Indien uonderstaande coupon inzendtvóór
20 meiontvangt u tijdig een uitnodiging.

ANTWOORDCOUPON
Ondergetekende:
naam:
straat:

postcode:
woonplaats: ,
geeft zich met personen op voor een
rondleiding in krematoriumNEDERMAAS.
Voor 20 mei terugsturen naar:
Krematorium NEDERMAAS
POSTBUS 1010,6160 BA GELEEN

I I CCC I I UiïVAART-ENCREMATEVERZORGING I
LEED SINDS 1923 E
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GEB= __
Uwgift is nodigom de f \taaie strijd tegen kankervoort r-»*__tezetten. Veel isbereiktMaar i— f I**i 1

deweg is nog lang. Daarom ’ f I l \
doenwij een beroep op u. **v \sw
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Koningin Wilhelmina Fonds l //
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Heerlen zrjn nog geen duizend kaartjes verkocht". In to-
taal zijn er 50.000 kaartjes.Limburgers laten het

afweten op Pinkpop
Als Pinkpop voornamelijk zo populair is in 'Holland' rijst
natuurlijk meteen devraag of het niet financieel aantrek-
kelijker is om het festival dan ook elders in Nederland te
houden. „Nee," weet Smeets. „Veel bezoekers maken er
een vakantiedag naar Limburg van. Bovendien is mede-
organisatorMojo van mening dat de popconcerten in Ne-
derland zoveel mogelijk verspreid moeten worden door
het land. Bovendien is Pinkpop een Limburgse aangele-
genheid, en dat moeten we zo houden".

Van onze verslaggever
LANDGRAAF- Wederom moet het popfestival Pinkpop
dat maandag gehouden wordt op de Draf- enRenbaan inSchaesberg, het hebben van bezoekers uit het noorden
des lands. Momenteel zijn ongeveer 30.000 kaartjes ver-kocht. Evenals vorig jaar gaat ook nu weer de vergelij-
king op dat er in Alkmaar meerkaarten zrjn verkocht dan
'n Heerlen. Alhoewel Pinkpop 45.000 bezoekers nodig
heeft om rond te komen, hechtPinkpopbaas Jan Smeets
ö- waarde aan te wijzen op het uitstekende programma,
fn totaal heeft Pinkpop een budget van anderhalf mil-
joen. De artiesten verdelen met zn allen ongeveer zes
ton.

Smeets is optimistisch. De Belgische weerprofeten voor-
spellen immers hoge temperaturen voor dit weekeind.Bovendien blijken er nog altijd duizenden kaarten ge-

kocht te worden aan de dagkassa. Dat Pinkpop nu nog
niet uitverkocht is, ligtvolgens Smeets aan het feit dat er
geen 'Hema-act' op het podium staat. Een band dieover-
bekend is en zodoende op voorhand veel publiek trekt.
Jan Smeets: „Toen Pinkpop voor de tweede keer in Ge-
leen gehouden werd verkochten we in die plaats al 4000
kaartjes. In Landgraaf/Heerlen zou je verwachten dat je
op het dubbele aantal kaartjes kan rekenen, maar in

Voorlopend op het Internationaal Jongleursfestival in
Maastricht zullen tweevan deze artiesten, JohanReeber-
gen en Lee Hayes, zich met hun kunsten tussen hetPink-
poppubliek begeven.

# Truus Lemmens met een
van haar beschermelingen.

SITTARD - De Nederlandse reli-
gieuze Gertrude Lemmens is door
president Ghulam Ishaq Khan van
Pakistan onderscheiden met de Si-
tari-i-Quiad-i-Azamprijs. Dat meldt
het blad van de Franciscaanse Mis-
sie-centrale in Bonn.
De hoge onderscheiding is uit Sit-
tard afkomstige Lemmens (74) toe-
gekend voor haar werk voor geeste-
lijk en lichamelijk gehandicapten,
daklozen en bejaarden. De religieu-
ze, lid van de Franciscanessencon-
gregatie van 'Missionaries of Christ
King in Pakistan', wordt in het over.
wegend islamitische Pakistan wel
vergeleken met Nobelprijswinnares
Moeder Teresa van Calcutta.

actiesgezondheidszorg vooral binnen de instellingen

Rouwstoet en feestje op
Dag van deVerpleging

MECC stuurt zeven
mensen de laan uit

# Het personeel
van het bejaar-
dentehuis Vroen*
hof kreeg van de
bewoners, die zich
hadden gehuld in
de witte jassen
van de verzorgers,
banketstaven met
het symbolische
cijfer 5.

Foto: WIM KUSTERS

Bestuurder Serve Reynders van de
Unie BLHP heeft gisterenin een ge-
sprek met de MECC-directie erop
aangedrongen het personeel niet
langer dan strikt noodzakelijk in on-
zekerheid te laten. MECC-directeur
ir D. Stapel zegde daarop toe binnen
zes weken bekend te maken wie zyn
biezen kan pakken.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het MECC in
Maastricht zet binnen een halfjaar
ongeveer 7 van de 54 personeelsle-
den op straat. Met het geld dat het
MECC daarmee op de post loonkos-
ten bespaart, wordt geprobeerd het
aantal beurzen in de Maastrichtse
nieuwbouwwyk Randwyck uit te
breiden. De directie schat dat met
het op straat zetten van de ongeveer
zeven personeelsleden 4,5 ton vry-
komt.

De huidige moeilijkheden zyn vol-
gens hem grotendeels ontstaan door
„limieten in de externe financier
ring"; de banken willen het geld
voor de uitbreiding van de beurzen
niet meer voorschieten. „Banken
zyn nu eenmaal moeilyker te over-
tuigen van de succeskans van eep
beurs of een congres dan van het
idee voor een nieuwe schoensmeer-
fabriek."

gelaten, verwacht het MECC in 1989
een exploitatieverlies van ongeveer
twee miljoen. De directie houdt vcfl
dat alleen nog op personeelskosten
kan worden bezuinigd. De Unie
BLHP is daarom van plan een so-
ciaal plan te eisen voor het perso-
neel dat de laan uit wordt gestuurd.
Uniebestuurder Serve Reijnders
vindt het overigens vreemd dat de
directie destijds by' het maken van
plannen voor het MECC wel reke-
ning heeft gehouden met aanloop-
verliezen, maar schijnbaar onvol-
doende aandacht heeft geschonken
aan de financieringsbehoefte na af-
loop van de startfase. MECC-dire<.-
teur Stapel vindt die kritiek niet te-
recht.

Stapel probeerde de Uniebestuur-
der ervan te overtuigen datverdere
bezuinigingen onvermijdeLijk zrjn.
De steun van de gemeente Maas-
tricht buiten beschouwing wordt

Verlies

Pakistaanse
onderscheiding
Truus Lemmens
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Hoge strafeis
inberoepszaak
Van onze correspondent

van deAbvaKabo roemde de saam-
horigheid en actiebereidheid van
het verplegend en verzorgend per-
soneel. „De looneis van vyf procent
is dan nog wel niet gehonoreerd,
maar dat zal uiteindelijk toch ge-
beuren. Daar ben ik van overtuigd.
De werkgevers kunnen niet om ons
heen, dat hebben we ze de afgelo-
pen weken wel duidelijk gemaakt.
En we gaan verder tot we ons doel
bereikt hebben. Verplegend perso-
neel beschikt van nature over een
enorm uithoudingsvermogen. We
zullen nietrusten voordat onze eis is
ingewilligd. Een loonsverhoging
van vijf procent is niet meer dan ge-
rechtvaardigd," aldus Van Dongen.

NRV roept op tot
doorbreken

impasse ten?" heeft de Nationale Zieken-
huisraad, de werkgeversorgani-
satie in het ziekenhuiswezen, gis-
teren in de landelijke dagbladen
een advertentie geplaatst om „de
publieke opinie te mobiliseren".De NZR pleit in de advertentie
nog eens voor het verhogen van
de ziektekostenpremie om de sa-
larissen in het ziekenhuiswezen
te kunnen verhogen.

Van onze verslaggevers

- De Dag van de Verpleging, door de vak-
j^denuitgeroepen tot de Dag van de Gezondheidszorg, heeft'uid- en Midden-Limburg voornamelijk tot actiesbinnen de
'stellingen geleid. CFO en AbvaKabo hielden een feestje voor
* Vertegenwoordigers van de actiecomités. En personeel van
' Hamboskliniek en bejaardenoord Vroenhof werden getrac-
*rd. Alleen in Sittard ging personeel uit de gezondheidszorg
? straat op. Tientallen actievoerders trokken in een rouw-

begeleid door een stille trom, rond het Maaslandzieken-

ij^ooid in voornamelijk zwarte kle-
."B hees men een zwarte vlag enierd voor de hoofdingang een pop,
Afstellende Florence Nightingale,

verbrand. De directie
od de verpleegkundigen in het

J»er van de 'dag van de verple-
-I^-' een bonbon-in-een-doosje aan.
I*?è werden echter zowel in de lo-
*'e Sittard als Geleen van het zie-

niet geaccepteerd en uitge-
leid aan patiënten en omstanders.

** actie-woordvoerder: „We ac-
Pteren geen zoethoudertjes."

Bankestaaf
L van bejaardentehuis
j.°enhof in de Kerkraadse wijk

heser, zich gisteren inrPleegkostuurh óm de taken van* Verzorgers over te nemen. Direc-
r Frans Smeets: „Omdat de be-Jj^ners begrip hebben voor de ver-.ij'.ens van de verzorgers, willen zyF^s iets organiseren voor het per-

NPOJieel." Bewoners boden de veertig. Wezige Vroenhof-medewerkers
■)n banketstaafmet het cijfer 5 aan.

een andere plaats in Kerkrade,
r-ielijk in de Hamboskliniek in
J- centrum, was als actievorm een

d °°t diner voor de personeelsle-

zeventig verpleegkundigen
Uwden gisteren in de Grote Heg-

Ij lri Thorn een bescheiden feestje.
v et ging om vertegenwoordigers
fj 1 actiecomités uitLimburg en het
hatelijk deel van Noord-Brabant.

feestelijke b.eenkomst werd
ij n aangeboden door de vakbon-
J*n AbvaKabo en CFO als dank
°r hun inzet in devoorbrje weken.

i eÜobestuurder Jan van Dongen

BUGGENUM - De Raad van Com-
missarissen van de EPZ heeft niet
alleen besloten de Maascentrale in
Buggenum te zuiveren van asbest
maar heeft zich ook uitgesproken
voor de algehele sloop van drie van
de zes stook-eenheden. Dit besluit
brengt de bouw van een afvalver-
brandingsfabriek voor zuiveringss-
lib, huisafval en mestoverschotten
by de centrale een stuk dichterby.

Onder de kop „Mag de gezond-
heidszorg een ietsje meer kos-

over de kwaliteit van de zorgver-
lening. Naast zorgverleners heb-
ben ook werkgevers, werkne-
mers en ziektekostenverzeke-
raars in deraad zitting. In een te-
legram aan regering, NZR en
bonden stelt de raad dat „de
zorgverlening niet langer meer
op een aanvaardbaar en verant-
woord inhoudelijk niveau kan
worden uitgevoerd".

UTRECHT - De Nationale Raad
voor de Volksgezondheid (NRV)
roept deregering en alle partijen
in het ziekenhuiswezenop deim-
passe in het conflictover deCAO
te doorbreken. Volgens deraad,
een van de belangrijkste advies-
organen van de regering, dreigt
de patiëntenzorg door het con-
flict ernstig gevaar te lopen.
De NRV adviseert de regering

Het aantrekken en behouden
van gekwalificeerd personeel
wordt steeds moeilijker, waar-
door de kwaliteit van de zorg in
het geding komt. Om de achter-
stand in de arbeidsvoorwaarden
in te halen, moet er extra geldko-
men.

Volgens een schatting van de
bonden hebben vrydag 30.000
verpleegkundigen op de geboor-
tedag van Florence Nightingale
deelgenomen aan manifestaties
in Alkmaar, Utrecht, Den Bosch,
Groningen en Den Haag. Schat-
tingenvan depolitieliggen lager.
In 120 instellingen werd een zon-
dagsdienst gedraaid.

De eenheden één, twee en drie van
de Maascentrale zijn al langer bui-
ten bedryf.Alleen deeenheden vier,
vyf en zes draaien nog. Vier en vijf
gaan er binnen enkele jarenook uit,
waarna alleen eenheid zes samen
met de gasgestookte Clauscentrale
in Limburg nog elektriciteit zal pro-
duceren. Naar verwachting zal de
Clauscentrale nogvoor de eeuwwis-
seling worden gesloten.

Behalve de eerder genoemde afvaï-
verbrandingsinstallatie voor de ver-
branding van mest, huisvuil en zui-
veringsslib komt er op het terrein
van de Maascentrale ook een ce-
mentfabriek, waar met toevoeging
van vliegas dat vrykomt bij de ko-
lenstook cement wordt gemaakt. ■

Cement

de toekomst te handhaven zoekt die
EPZ naarstig naar alternatieven.Weliswaar wordt nog een demon-
stratie-kolenvergassingscentrale
gebouwd in Buggenum, maar dekans is klein dat in Limburg in ctetoekomst nog grootschalig 'vermo-gen' geplaatst gaat worden. Het ziet
er eerder naar uit dat in het volgen-
de Elektriciteitsplan kolengestook-
te centrales alleen in de buurt van
de kust gebouwd worden. De koléti
die thans in Buggenum wordenver-stookt zijn nu al enkele guldens per
ton duurder vanwege het transport.

Om de werkgelegenheid in Bugge-
num en Maasbracht - 540 man - inRobots glazuren

wc-potten Sphinx

Energieverbruik met eenderde teruggebracht

(ADVERTENTIE)

HEERLEN, STATIONSTRAAT 21 - TEL. 045 - 717050
SITTARD, GRUIZENSTRAAT 36 - TEL. 04490 - 27555

Van onze redactie economie giettechnieken. „De vorderingen op
het gebied van het hoge- en middel-
drukgieten zijn veelbelovend. De
aanmaak in eigen beheer van kunst-
stof vormen speelt daarbij een cru-
ciale rol."

MAASTRICHT - In de sanitairfa-
briek van Sphinx in Maastricht is
gisteren met feestelijk vertoon een
hypermoderne productie-installatie
in gebruik genomen. De Maastricht-
se sanitairfabrikant heeft nu een bij-
na volledig geautomatiseerd oven-
en logistiek systeem. Rechtbank moet Zweeds vonnis toetsen

Drugssmokkelaar mag
'zitten' in Nederland

# Het sanitair bij Sphinx wordt nu met een robot geglazuurd.
Foto: WIDDERSHOVEN

Met de ingebruikname werd deeer-
ste fase afgesloten van een omvang-
rijk investeringsprogramma ter mo-
dernisering van de sanitairproduk-
tie. Sphinx heeft daar een totaalbe-
drag van meer dan 40 miyoen gul-
den voor uitgetrokken.

Minder aandacht voor
Haltproject in Weert

De nieuwe installatieomvat compu-
tergestuurde sorteer- en slypstra-
ten, twee moderne rolovens met
automatische belaad- en ontlaadsta-
tions en een glazuurafdeling diemet
robots is uitgerust.

[r^N BOSCH - De 38-jarige H. van
!l- Uit Heerlen kan onder meer een

e van 750 gulden of vijftien da-n vervangende hechtenis en een
VoVanëenisstraf van twee weken
v °r\vaardelijk met een proeftyd
hof tvvee Jaar tegemoet zien als het
ij* de eis van procureur-generaal
0 J- Jansen volgt. Mr Jansen eiste
k * nog een ontzegging van dery-voegdheid voor 12 maanden en■ 1 verbeurdverklaring van de in

sla g genomen auto.
,jet deze ingewikkelde, gecombi-
-0 erde eis gaf mr Jansen aan de
f

ertredingen in deze hoger be-
jj ePszaak zeer ernstig te vinden.De

achtte de te las-
j(, Selegde verkeersovertredingen-
j^^ezen. Ook had Van G. na een
fJ}r -ding, waarbij hij was doorge-
k en> een bloedproef geweigerd.

rechtbank in Maastricht had
tier*1 veroordeeld tot negen maan-
v n onvoorwaardelijke ontzegging
Va*1 e rijbevoegdheid en een boete
vaÜ 4^° gulden of acht dagen ver-
ogende hechtenis voorwaardelijk

fci>- twee jaarproeftyd en nog eensBK* maanden ontzeggingvan derij-
g v°egdheid en een boete van 500
l^den of tien dagen vervangende

■?£htenis onvoorwaardelijk., tsPraak over veertien dagen.

hij gepakt en door dit land aan Zie-den uitgeleverd. De drie kilo amfe-
tamine die hij naar Zweden moeit
brengen had hrj betrokken uit
Brunssum. In die plaats is nader
handRené M. aangehouden, na eeji
inval in zijnwoning.

Met de nieuwe rollenovens is
Sphinx in staat het energieverbruik
terug te dringen tot eenderde van
het oude, niveau. „Het hele proces,
vanaf het glazuren tot het inpakken
verloopt automatisch, dat is uniek
in de wereld," alduseen trotse presi-
dent-directeur J. van Vliet.

meer het toetsen van het 'buiten-
landse' vonnis aan Nederlandse ju-
risdictie.

Waarop uiteraard mevrouw mr E.
ter Meulen als raadsvrouwe van de
Geleendenaar uitdrukkelijk aan-
drong. In haar visie liggen de straf-
normen in een land als Zweden met
betrekking tot de narcoticahandel
veel hoger dan in Nederland. Zij
vond dan ook een vrijheidsstraf van
twee jaar meer op zn plaats.

Van onze verslaggever

WEERT - De werkplaatsen
voor het Haltproject in Weert
komen in het gedrang. De on-
derbezetting bij de politie
heeft bh* het opsporen van de
daders een rol gespeeld. En de
aangiftebereidheid is ten op-
zichte van midden '87 gedaald.
Dat staat te lezen in het jaar-
verslag 1988 van het Haltbu-
reau in Weert.

Het bureau Halt Weert richt zich opjongeren van 12 tot 18 jaar die zich
schuldig hebben gemaakt aan het
plegen van vandalisme of vormen
van baldadigheid. Het bureau wil
strafvervolging voorkomen door
hen alternatieve of herstelwerk-

zaamheden te laten verrichten. Uit-
gangspunt van deze aanpak is dat
de desbetreffende jongeren zich
nog wel een keer bedenken in de
toekomst een soortgelijk of zwaar-
der delict te plegen. Sinds 1987 heb-
ben 73 jongeren uit Weert en omge-
ving voor een 'Haltafdoening' geko-
zen.
Allen hielden zich aan de strenge af-
spraken die met het bureau Halt
werden overeengekomen, zodat alle
zaken na afloop konden worden ge-
seponeerd en geen strafrechtelijke
vervolging plaatsvond.

Meest opgegeven oorzaken voor
vandalisme waren de afgelopen
twee jaar: verveling, de behoefte
aan een 'kick' en wraak. Opvallend
is dat vooral vorig jaarveel jongeren
afkomstig van buiten Weert aan het
project hebben deelgenomen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Zal deMaastricht-
se rechtbank zich conformeren aan
de uitspraak van de rechtbank in
het Zweedse Gothenburg op 17 ok-
tober vorig jaar in de narcoticazaak
waarbij de25-jarige Evert H. uit Ge-
leenveroordeeld werd tot 3 jaaren 6
maanden onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf? Op vrijdag 26 mei zal de
Maastrichtse rechtbank haar eigen
vonnis vellen. Dit nadat deZweedse
justitieheeft ingestemd met het ver-
zoek van de Nederlandse gedeti-
neerde om de rest van zijn straf in
eigen land te mogen uitzitten. Dan
kan hy zijn ouders weer ontmoeten
en vooral zijn vriendin, diezeker bij
hem op bezoek zal komen.

Voor WOTS-officier van justitieP.
van Hilten was er geen reden om
aan dein Zweden opgelegde straf te
tornen. Bovendien had de veroor-
deeldeberust in zijn straf. Hij wees
erop dat de gepleegdefeiten niet ter
discussie stonden maar dat het
Zweedse vonnis getoetst moest
worden.

Symposium over
kwaliteitszorg

'W^ENBURG - De kwaliteits-

' 'n h
m de dienstverleningstaat nog

tèit i kinderschoenen. De kwali-
O g Zuid-Limburg houdt
BjuT°m maandag 5 junieen sympo-
t^/11 dat is bedoeld voor de bijna

TUlzend dienstverleners in
knn g' Het symposium wil
verh Vaten hieden om te komen tot
kw^cring en beheersing van de

Belangstelling
Volgens Van Vliet hebben andere
sanitairfabrikanten 'enorm veel be-
langstelling' getoond voor met
name het logistieke systeem dat in
overleg met externe leveranciers
speciaal ontwikkeld is. „Daarmee
lijkt ons ambitieuze investerings-
programma zrjn doel te bereiken: de
toonaangevende positie van Sphinx
in de keramische industrie verder
uitbouwen en versterken."
De sanitairfabrikant richt zijn aan-
dacht riu op een verbetering van de

Incident
Een incident lag aan zijn koeriers-
diensten ten grondslag, hield de
raadsvrouwe de rechtbank vooj.
Evert was glazenwasser van beroep,
was werkeloos geworden en ver-
keerde in geldnood. Een kennisje
wist wel een methode om aan wat
geld te komen. Twee mannen uit
Zweden hadden een aanbod ge-
daan. Het kwam erop neer dat H.
21.000 gulden voor het naar Zwedtn
smokkelen van amfetamine zóu
ontvangen. De aanleiding was een
incident, aldus mr Ter Meulen, die
ook het vrijwelblanco strafblad yan
deGeleendenaar onder de aandacht
van derechtbank bracht.

Volgens een internationaal verdrag
is tegemoetkoming aan deze wens
mogelijk. Maar dan moet wel vol-
gens de nog jonge Wet tot Over-
dracht van de Tenuitvoerlegging
van Strafzaken, de 'WOTS', worden
gehandeld. En dat behelst onder

Evert H. werd veroordeeld vanwege
zyn aandeel in narcoticasmokkel
naar Zweden. In Denemarken werd

Bouw afvalverbrandingsfabriek dichterbij

Deel Maascentrale
wordt gesloopt

Limburgs dagblad provincie



ROERMOND - Het consulent-
schap voor de veehouderij in
Roermond houdt de komende
weken enkele demonstraties
over het milieuvriendelijker ge-
bruiken van drijfmest op gras-
land.

Demonstraties over
gebruik drijfmestSchooldecanen niet

meer weg te denken

Kring Havo/VWO Zuid- en Midden-Limburg 25 jaar deheimseweg 3, Beesel (injec-f
teur, zodebemester en inrege-1
nen); dinsdag 30 mei om 10.00
uur bijW. Lamers, Hapseweg 26,
Wanroy (injecteur, zodebemester
en verdund verregenen met has-
pel); woensdag 31 mei om 10.00
uur bij C. v. Enckevort, Driekooi-
enweg 15, Evertsoord (injecteur,
zodebemester en inregenen) en
om 13.30 uur bij H. v.d. Heijden,
Slikweg 9, America (injecteur en
zodebemester); dinsdag 6 juni
om 10.00 en 13.30 uur Mts. An-
driën, St. Antoniusbank 10, Be-
melen (injecteur en zodebemes-
ter). :

De demonstraties worden op de
volgende plaatsen en data ge-
houden: dinsdag 23 mei om 10
uur bij Chr. Winkelmolen, Sta-
kershorst 3, Nederweert-Eind
(injecteur en zodebemester) en
om 13.30 uur bij J. Dohms, Hei-

rijden van drijfmest. Een voor-
deel is dat minder mineralenver-
loren gaan en dus kunstmestkos-
ten worden bespaard. Bovendien
wordt bij de nieuwe methode de
uitstoot van ammoniak beperkt
hetgeen het milieu ten goede
komt.

Nieuwe methoden van mestaan-
wending op grasland staan sterk
in de belangstelling. De injecteur
en de zodebemester zijn al op
vele bedryven ingezet. Het ge-
bruik van deze nieuwe metho-
den heeft voor- en nadelen. Een
nadeel is dat de kosten hoger zyn
dan die van het traditionele uit-

Belangstelling
groot voor

symposium MKB
ging, de Open Universiteit, de In-
dustriebank Liof, het NIVE en prof
Th. Mulder, hoogleraar Bestuurlij-

ke Informatiekunde, zijn daalt
betrokken.
Prof Mulder zal die dag betog*
dat de mogelijkheden voor auj
matisering in het Midden en Klej
bedrijf steeds groter en gemakK
lijker worden.
De hoogleraar zal tijdens het syj
posium richtlijnen geven op het R
bied van automatisering en ej
praktijkgerichte aanpak voor j
gemiddelde ondernemer.

J

ROERMOND - De schooldecanen-
kring Havo/VWO Zuid- en Midden-
Limburg staat komende weken
even stil bij het 25-jarig bestaan. De
eigenlijke oprichtingsdag is 21 mei
1954 geweest maar de viering is
donderdag 8 juni aanstaande in Sit-
tard met een bijeenkomst van de
krfhgleden in het Bisschoppelijk
College. Bij die gelegenheid spreekt
de voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Schooldecanen
(NVS) alsmede de landelijke voor-
zitter van de sectie Havo/VWO de
fééstende decanen toe. Zij ontvan-
gen allen een waardevolle >en blij-
vende herinnering aan die dag.

Horecabond
met CAO
akkoord

HEERLEN - Bijna zeventig onder-
nemers uit het Limburgse Midden-
en Kleinbedrijf hebben zich tot
dusverre opgegeven voor het sym-
posium 'Automatisering in de Be-
drijfsvoering van het MKB; Nood-
zaak voor de Toekomst. Het sym-
posium wordt dinsdag 30 mei ge-
houden in de Oranjerie in Roer-
mond.

De Limburgse werkgeversvereni-

UTRECHT - De ledenvertegen-
woordiging (Bondsraad) van de
Horecabond FNV stemt alsnog in
met het onderhandelingsresultaat
over de nieuwe CAO voor de circa
130.000 werknemers. De onderhan-
delaars van de bond moeten alleen
nog nadere afspraken zien te ma-
ken over het compenseren van
overwerk boven de 38 uur in blok-
ken van minimaal vier uur.

De-'kring bestreek aanvankelijk het
gebied Zuid-Limburg. Later is daar
Midden-Limburg bijgekomen. Er
zijn nu ongeveer vijftig decanen bij
aangesloten. Antoine Hendrickx,
decaan aan het Bisschoppelijk Col-
lege Broekhin bij Roermond, ver-
wacht dat binnenkort ook deMavo-
sectie zich zal aansluiten. „Door de
vele fusies in het voortgezet onder-
wijs lijkt me dat een logische stap.
Er, is al een gezamenlijke bijeen-
komst geweest", zegt hy'.

" Antoine Hendrickx: ,fiet is prima als leerlingen een ideaal
hebben, maar ze moeten toch leren denken in alternatieven."

Foto: DRIES LINSSEN

Voor de horeca geldt de komende
twee jaar een effectieve werkweek
van 38 uur. Elk uur daarboven telt
als overwerk. De tweejarige CAO
voorziet verder in tweemaal 1,5
procent, handhaving van de prijs-
compensatie en verlaging van de
Vut-leeftijd.

school. In de pauze op andere dagen
wordt de decaanook vaak aan de jas
getrokken. Op ouderavonden is hy'
voor velen een vraagbaak en soms
moet wel eens een bezoekje worden
afgelegd bij de ouders thuis. Daar
komt nog bij het regelmatig volgen
van cursussen, het byhouden van
nieuwe ontwikkelingen.

Een op zeven
chauffeurs
reed te lang

MAASTRICHT - Een verkeerscon-
trole van de Rijksverkeersinspec-
tie en de gemeentepolitie Maas-
tricht bij de Geusselt in de provin-
ciehoofdstad heeft gisteravond ze-
ven overtredingen van het rijtij-
denbesluit en een overtreding op
de wet autovervoer goederen opge-
leverd.
Er werden 48 voertuigen - vracht-
wagens uit binnen- en buitenland-
gecontroleerd. De overtredingen
op het rijtijdenbesluit leidden tot
drie rijverboden. Verder maakte de
Rijksverkeersinspectie melding
van twee transactiegevallen, sa-
men 800 gulden, en een dagvaar-
ding. ;

De opgave voor decanen is er in de
loop van de jaren niet gemakkelij-
ker op geworden: een aanvankelijk,
eenvoudige ondersteuning bij de
keuzevoor een beroep of vervolgop-
leiding van leerlingen groeide uit
tot een zeer gecompliceerd pakket
aan begeleiding en informatie. „De
persoonlijkheid van de leerling is
steeds meer centraal komen te
staan", zegt Hendrickx, „maar de
vraag naar de eigen identiteit blijkt
voor veel leerüngen problematisch.
Het vereist van de decaan een groot
inlevingsvermogen want met het
keuzeprobleem komen vaak ook
nog allerlei andere problemen bo-
ven water, waar je op bedacht moet
zijn en mee moet kunnen omgaan.
Het is ontstellend te ontdekken dat
tegenwoordig die problemen vaak
zo overheersend en ingrijpend zijn
dat de jong volwassene niet eens
aan een keuzeprobleem toekomt.
Hij zal eerst op een ander vlak ge-
holpen moeten worden."

" Leden van de belangenvereniging van kleine mensen maakten vrijdag een wandeling dos
hetLimburgse landschap. De mensen verzamelden zich gisteren in het Zuidlimburgse Mechele^
Daar vieren ze dit Pinksterweekeinde hun 15-jarig bestaan.

Ideaal
„Veel leerüngen lopen, gelukkig,
met grote idealen rond", zegt Hen-
drickx, die al tien jaar decaan is,
„maar we proberen ze toch duide-
lijk te maken dat ze moeten leren
denken in alternatieven, want idea-
len zijn niet altijd haalbaar."
Als een positieve ontwikkeling be-
schouwt Hendrickx het presteren
op school. „Enkele jaren terug werd
een leerling met de nek aangekeken
als zijn prestaties met kop en schou-
ders boven die van de andere leer-
lingen uitstak. Hij moest snel be-
keerd worden. Nu mag presteren
weer en ik denk dat het allemaal te
maken heeft met de wat rooskleuri-
ger geworden economische situatie.
De eisen die aan banen worden ge-
steld worden echter ook steeds
strenger."

ren psychologische kijk van de de-
caan op jonge mensen, een grote
vaardigheid in gesprekstechniek en
een opstelüng die slechts door een
gedegen bijscholing en veel prakti-
sche ervaring te verwerven is. Het
aspectvan de eigen identiteit van de
leerling is zelfs zo veelomvattend
dat enkele scholen zijn overgegaan
tot het aanstellen van een 'counse-
lor' (raadgever).
Het is byna onaenkbaar jonge men-
sen zonder decaaneen keus te laten
maken uit het steeds groter worden-
de aanbod van studies en opleidin-
gen. „Dat aanbod is zeer gevarieerd
geworden", zegt Antoine Hen-
drickx, „maar toch willen de meeste
leerlingen in eigen provincie verder
studeren. Ik weet niet of dat in an-
dere streken ook zo is. Eindhoven
kan nog wel, maar verderop stude-
ren levert problemen op. Zij willen
na schooltijd weer graag naar huis.
De meeste leerlingen zoeken overi-
gens inderdaad een vervolgstudie;
slechts een klein percentage zoekt
werk of een aanvullende beroepsop-
leiding. Dat laatste geldt voorname-
lijk voor Havo-studenten."
De werkzaamheden van een decaan
blijven doorgaans niet beperkt tot
de donderdag (decanenidag) opDe nieuwe aanpak vereist een erv

'Counselor'
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BWij
nodigen u uitvoor eenjaroef-

rit dienaar méér smaakt: een
proefrit in deAlfa 33. Een kennis-
making met het purerijplezier,
want deAlfa 33 heeft meer
en geeft meer. Meer ruimte en
prestaties. Meer stijl en klasse.
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Bovendien hebben wij deAlfa 33
nu uitgerust met gratis extra's
enbelonen wij uw proefrit met
een schitterendeposter van de
spectaculaireAlfa Romeo ES 30.
Allereden dusom bij ons aan de
start te verschijnenvoor een over-
tuigende proefrit in deAlfa 33.

Op onze Alfa
Romeo-pinkstershow alle
Alfa-modellen aanwezig, ook
de nieuwste Alfa Spider en de
164 Turbo Diesel!

S&AA#n£rOO Autocentrum SANDERS BV, Akerstraat 128
O.MfV_--/f__!#ïO Brunssum, tel. 045-251644
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Besparing op aardgas bleef achter bij verwachtingen
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Het Delftse instrumentenconcern
maakte vorig jaar een netto-winst
van ’ 4,5 miljoen. De winst stond
onder druk als gevolg van de enor-
me bedragen die het bedrijf inves-
teerde in onderzoek en ontwikke-
ling van nieuwe produkten. In 1988
werd daar bijna 14 miljoen aan uit-
gegeven.

Alleen straf
voor rijden met
vals rijbewijs

'Selfkantbahn'
weer onder stoom

Speciale Pinksteractiviteiten

delbaan en een stoomtrein van
schaal een op tien.
Voor de Nederlandse bezoeker is
het interessant te weten, dat er een
verzameling Nederlandse minia-
tuur-locomotieven kan worden be-
zichtigd fn het kader van '150 jaar
Nederlandse Spoorwegen.

"De stoomtrein op de Self-
kantbahn in volle actie.

Archieffoto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - De rechtbank van
Maastricht heeft de 28-jarige N. uit
Kerkrade die twee weken geleden
terecht stond voor meerdere straf-
bare feiten, slechts voor één van die
feiten veroordeeld, namelijk het rij-
den met een vervalst rijbewijs. Het
vonnis luidde vier weken cel waar-
van twee voorwaardelijk, met aftrek
van voorarrest.
De man werd tijdens de gerechtszit-
ting op vrije voeten gesteld, na het
pleidooi van zijn raadsman, die de
aangevoerde bewijsgronden be-
twistte. De verdachte had inmiddels
drie maanden in voorarrest doorge-
bracht. Er werden acht maanden te-
gen hem geëist. Een van de strafba-
re feiten betrof het enkele malen op
straat lastig vallen van een vrouw.

Nijmegen
De beeldhouwer voelt zich door het
vonnis gesterkt in een andere affai-
re, nu met de gemeente Nijmegen.
Deze gemeente wil een plein in de
stad omdopen tot Anti-apartheids-
plein. Een al zon twaalf, vijftien,
jaar bestaand beeld van Spronken
op dat pleinzou in verband daarmee
plaats moeten maken voor een an-
der beeld. Spronken is het met dit
Nijmeegse voornemen net zo on-
eens als met het Haarlemse idee om
'de Zonnevechter' op het Houtplein
te zetten. De rechter kan nu in de
Nijmeegse affaire niet om het Maas-
trichtse vonnis heen, meent Spron-
ken. Symposium over

jeugdbeleid in
beide Limburgen

SCHIERWALDENRATH - Wie tij-dens de Pinksterdagen al eens wil
proeven wat ons in de toekomst op
het voormalige Miljoenenlijntje tewachten staat, kan niet voorbij aan
de 'Selfkantbahn'.
Even over de grens, bij Sittard enSchinveld, ligt zon 5,5 kilometer
spoor, waarover de nostalgische
stoomtrein puffend en sissend tus-sen de Duitse dorpjes Schierwal-
denrath en Gillrath heen en weer
tuft.

Zijn zaak tegen Haarlem was de eer-
ste van een rechtspraktijk van rech-
tenstudenten van de universiteit
van Maastricht, vertelt Spronken.
Volgens de studenten is het vonnis
van de Maastrichtse rechtbank van
grote betekenis voor derechten van
de kunstenaar, ook in Europees ver-
band.

de fusie met de PLEM een actief as-
best-beleid heeft gevoerd. In de af-
gelopen jaren is bijvoorbeeld in de
Amercentrale te Geertruidenberg al
systematisch gewerkt aan het ver-
wijderen van asbest.
Na de fusie heeft de ondernemings-
raad aangedrongen op een actief as-
best-beleid bij alle EPZ-centrales.
„We zijn dan ookblij dat de direktie
geen onderscheid maakt tussen
blauwe, witte of bruine asbest maar
alle asbest gaat verwijderen. In
Buggenum is de problematiek het
grootst. Daar wordt nu dan ook met
voorrang asbest verwijderd," aldus
Jenniskens.
Op plaatsen waar asbest niet verwij-
derd kan worden zullen aanduidin-
gen komen waarmee het personeel
gewaarschuwd wordt. Bovendien
worden voorzorgsmaatregelen ge-
troffen in de vorm van beschermen-
de kleding, maskers en stofzuigers
bij het repareren van machines en
ketels waar asbest verwerkt is. As-
best kan echter ook vrij komen door
trillen van machines en ketels. De
asbest in de eenheden een, twee en
drie van de Maascentrale wordt
door een gespecialiseerd bedrijf
verwijderd.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In het provincie-
huis Maastricht wordt woensdag
een symposium gehouden over het
lokaal jeugdbeleid in Belgisch-Lim-
burg en Nederlands-Limburg. De-
puté Kockelkorn zal de bijeen-
komst openen waarna dr J. Haze-
kamp van de vakgroep pedagogiek
van de VU een inleiding verzorgt
over de historie van het lokaal
jeugdbeleid.

Pinksteren is voor de vrijwilligers
van de 'Selfkantbahn' altijd 'Hoch-
betrieb'. Hun stoomlocomotieven
draaien dan een speciaal program-
ma. Er zijn gedurende het Pinkster-
weekeinde namelijk altijd twee
stoomtreinen tegelijk onderweg op
het één meter smalle spoor. Om de
drie kwartier vertrekt er vanaf
'Hauptbahnhof Schierwaldenrath
een trein, compleet met buffetwa-
gen, waar naar believen van 'Kaffee
und Kuchen' dan wel een glaasje
fris of pils kan worden genoten. De
treinreizigers kunnen vanaf 10 uur
in Schierwaldenrath terecht, terwijl
de laatste trein rond vijf uur ver-
trekt.
Het programma van 'Pfingstdampf
vermeldt overigens nog een aantal
speciale activiteiten. Rondom het
station in Schierwaldenrath zijn his-
torische brandweerwagens te be-'
zichtigen, samen met hun moderne
broertjes. Verder is er een grote mo-
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officiële mededeling
GEMEENTE

VALKENBURG AAN DE GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van
Valkenburg aan de Geul brengen,
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 5 van de "Verordening op ont-
grondingen in Limburg", ter open-
bare kennis dat met ingang van 16
mei 1989 gedurende 30 dagen ter ge-
meentesecretarie, afdeling admini-
stratie grondzaken, voor een ieder
ter inzage ligt het verzoek van hun
college gericht aan de hoofdgroep
verkeer, waterstaat en milieu, afde-
ling bodem, bureau ontgrondingen*
tot verlening van een vergunning
als bedoeld in artikel 1 van genoem-
de verordening, voor het aanleggen
van een waterberging op een per-
ceel aan de Daelhemerweg, kadas-
traal bekend gemeente Valkenburg,
sectie B-l nr. 2781 gedeeltelijk.
Binnen deze termijn kan een ieder
bij Gedeputeerde Staten van Lim-
burg (postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht) schriftelijk bezwaren tegen
inwilliging van de aanvraag tot ver-
lenen van de vergunning indienen.
Valkenburg aan de Geul,
13 mei 1989.
Burgemeester en
wethouders voornoemd,
de burgemeester,
Gilissen,
de secretaris wnd.,
Sluijsmans.

Eenzelfde inleiding zal dr M. Bou-
verne-de Bic voor haar rekening ne-
men. Zij is verbonden aan het semi-
narie en laboratorium voor jeugd-
welzijn en volwassenvorming van
de Rijksuniversiteit Gent. Aanslui-
tend leggen wethouder J. Hoen (so-
ciale zaken Maastricht) en P. Sal-
mon (gemeentelijke jeugddienst
Genk) de mogelijkheden voor de ge-
meenten uit op het gebied van lo-
kaal jeugdbeleid.

21.000 kilo
aluminium gestolen
MILSBEEK - Bij een aluminium-
bedrijf in het Noordlimburgse Mils-
beek hebben inbrekers gisternacht
uit 21.000 kilo aluminium ont-
vreemd. De buit heeft een waarde
van 185.000 gulden.
De inbrekers waren het bedrijf bin-
nen gekomen door de grote toe-
gangsdeur te forceren waar ze met
gebruik van de vorkheftruck van
het bedrijf 21 pakken van 1.000 kilo
waarschijnlijk op een vrachtwagen
hebben geladen. Van de daders ont-
breekt elk spoor.

In de namiddag worden de deelne-
mers in de gelegenheid gesteld in
Heerlen, Maastricht, Lanaken en
Lommei projecten op het vlak van
jeugdbeleid bezoeken. Het gaat om
projecten in de categorieën jeugden
tewerkstelling, jeugd en vrije tijd,
kinderwerk en jeugdhulpverlening.

i^TRTJIDENBERG
- Het per--1 van de Maascentrale te Bug-

-01 is blij dat asbest uit de cen-
wor_(t verwijderd maar is nog
'elemaal gerustgesteld. Boven-
Worden vraagtekens geplaatst
3t nut van het medisch onder-
onder het personeel dat in de'er jaren veelvuldig is blootge-aan asbest. De ondernemings-van de EPZ zal volgende

[*~.bij de directie aandringen op
dlek medisch onderzoek.
s& voorzitter Mart Jenniskensde Ondernemingsraad EPZ,
°e ook de Maascentrale en de
'Centrale ressorteren.
■' staat hoog op de lijst van ge-'JKe stoffen. Slechts een mi-mi vezeltje blauwe, bruine of
asbest kan longkanker veroor-

' terwijl de stof vanwege zijn
ndige en vuurvaste eigen-
Pen in voertuigen, industrie,
/en, woningen en zelfs in zie-Ul2en is toegepast. Ook in de
centrale is het op grote schaal
_lkt als isolatiemateriaal van
j\en machines en als pakking-
'aal. Bij twee werknemers van

is inmiddels asbe-
vastgesteld, een ongeneeslijkeiar»doening.
'jrektie van de Elektriciteits

Maatschappij Zuid-Ne-*d (EPZ) heeft daarop beslo-
>n rv * Uli de centrale te verwy-

jüden d
operatiekost een miljoen

"teel ovendien wordt al het per-
»-n medisch onderzocht. „Maar
*dt n°erzoek is arbitrair. Het

V'gt Q-fosoluut geen zekerheid,"

lmulK-voorzitter Jenniskens. „Het
ijl d

stpjn dat men niks vindt ter-
&l k.

® ziekte zich een maand later
>m manifesteren."sns ?!e reden zet ik ook vraagte-
-5t V !~1J de normen zoals die in de
;n k^ or asbest worden gehanteerd,
til *T Je asbest is toegestaan ter-
*lti i 1 slechts van een enkel
ntrat- Zlek kan worden". De con-
cht " . van asbestvezels in de

htstalS niet doorslaggevend bij het
feWr^ van iongkanker, maar
J^dt vorm en de afmetingena ue vezels. Een lage concentratie'^dl" ,kortere blootstellingsduur
■'"ing op zich Been bescher-

KPMpm- "i?rkt overigens op dat
ln Noord-Brabant al voor

Bedrijf brengt
asbest in kaart

ROTTERDAM - De
Regionale Bedrijfs-
gezondheidsdienst
(RBGD), het Britse
adviesbureau Hin-
ton & Higgs en de
technische handels-
maatschappij C.
Veldhoen (veilig-
heidsprodukten en
stuwadoorsmidde-
len) zyn een geza-1
menlyke actie ge-
start om het gevaar
van asbest in bedrij-
ven te bestrijden.

De nieuwe gezamen-
lijke onderneming
met de naam Euro-
pean Safety and

Health Consultants
(ESC) verricht me-
tingen naar de aan-
wezigheid van as-
best in bedrijven en
werksituaties, advi-
seert en leidt men-
sen op voor het op-
ruimen van de as-
best.
Cursussen zijn dit
jaar vrijwel volge-
boekt. Werknemers
leren in één dag om
zich tegen contact
met asbest te be-
schermen. De werk-
nemers van sloop- en
isolatiebedrijven en
inspecteurs van de
arbeidsinspectie le-

ren in een cursus van
drie dagen hoe zij de
stof moeten opspo-
ren en verwijderen.
Volgens directeur
Bedaf is het van
groot belang alle
aangebrachte asbest
in Nederland en
Europa in kaart te
brengen, om verras-
singen zoals bij de
bank Mees en Hope
in Rotterdam te
voorkomen. De
bankdirectie moest
op last van de ar-
beidsinspectie on-
langs in allerijl kan-
toor en balie ontrui-
men, omdat bij
werkzaamheden in
het plafond bleek
dat er asbestcement
in verwerkt was om
het doorslaan van
een eventuele brand
te voorkomen.

Celstraf voor Brunssummer
MAASTRICHT - De rechtbank van
Maastricht heeft een inwoner van
Brunssum veroordeeld tot 15 maan-
den gevangenisstraf waarvan vijf
maanden voorwaardelijk met aftrek
van voorarrest. De man moet zich
direct na het uitzitten van de straf
laten opnemen in een afkickcen-
trum in Poortugaal. In deopgelegde

proeftijd van twee jaar dient hij de
instructies van het CAD, het consul-
tatiebureau voor alcohol en andere
drugs, ter harte te nemen.

Drie van ac nem te laste gelegdefei-
ten achtte de rechtbank bewezen.
Het betrof diefstal door middel van
braak, c.g. inklimming.

Enraf Nonius in Brunssum maakt
deel uit van de produktgroep Medi-
sche Techniek van het Delftse con-
cern. In dezeproduktgroep is het af-
gelopen jaaraan uiteenlopende pro-
jecten gewerkt. Binnenkort wordt
bijvoorbeeld een geavanceerd ultra-
kortegolftherapie-apparaat in pro-
duktie genomen. Enraf Nonius ver-
wacht dat het apparaat voor een
flinke omzetstijging zal zorgen. Ook
werd een opstelling ontwikkeld
voor het nauwkeurig meten van uit-
gestraald vermogen bij ultrageluid-
therapie. Verder neemt het bedrijf
deel aan een onderzoek naar de bio-
logische en fysiologische effekten
van laserbestralingstherapie. Er is
een veelbelovende methode gevon-
den voor de behandelingvan incon-
tinentie en er werden projecten ge-
start op het gebied van behandel-
banken, oefentherapie en voetver-
zorging.

Projecten

Het komende jaarwordt op een ver-
dere groei gerekend. Door het ge-
ven van cursussen en het organise-
ren van seminars wil Enraf Nonius
een steeds bredere kring van ge-
bruikers vertrouwd maken met de'
werking van de fysiotherapie-appa-
ratuur.

Van onze redactie economie
BRUNSSUM - De Brunssumse fa-
brikant van elektro-medische appa-
ratuur voor de fysiotherapie Enraf
Nonius gaat dit jaar aanzienlijk uit-
breiden. De fabriek in Brunssum le-
verde in het afgelopen jaar een flin-
ke bijdrage in het resultaat van het
gelijknamige, in Delft gevestigde
moederbedrijf. De omzet in fysio-
therapie-apparatuur steeg met 15
procent. De apparatuur van Enraf
Nonius in Brunssum wordt naarzon honderd landen geëxporteerd.

Het bedrijf is in deze sector inmid-
dels wereldmarktleider.

Campagne

In november vorig jaarging het pro-
ject 'energiebeheer' in Bom na een
lange voorbereiding van start. Uit-
gangspunt was dat de omgang met
energie bij Volvo onderdeel moest
worden van het totale bedrijfsbe-
leid. Dat betekende een structurele
aanpak, dus geen snelle besparin-
gen die na verloop van tijd weer ver-
dwijnen. Alle medewerkers moes-
ten bewust worden van hun 'ener-
giegedrag.

De medewerkers werden uitgebreid
geïnformeerd over de actie door
middel van vier speciale 'energie-
kranten' en uitvoerige berichtge-
ving in het personeelsblad. Het ge-
zicht van de campagne was Arnold
Vanderlijde, die op posters en stic-
kers in de fabriekshallen 'de ener-
giekosten te lijf ging. Om de mede-
werkers nog eens extra te stimule-
ren werd aan de motivatiecampag-
ne om onder meer het licht uit te
doen en de ramen dicht te houden
een speciale ideeënbusactie gekop-
peld. Dat leidde tot 22 nuttige
ideeën, die per jaar een besparing
opleveren van meer dan 70.000 gul-
den. De hoogste beloning was voor
P. Everts, medewerker van de afde-
ling Carrosseriebouw. Hij bedacht
dat de droogovens en wascabines
best uit konden tijdens pauzes en

ploegenwisselingen. Dat leverde al-
leen al een besparing op van bijna
20.000 gulden. De beloning voor
Everts bedroeg bijna drieduizend
gulden plus de boksmantel van
bokser Arnold Vanderlijde.
De totale actie leverde tot nu toe een
besparing op van 6 procent, alleen
op aardgas bleef de besparing door
storingen, vorst en werken op de
carnavalsdagen achter bij de ver-
wachtingen. In totaal is de doelstel-
ling gehaald, maar het bedrijf blijft
de verbruikscijfers registreren en
een energie-afdeling is belast met
de bewaking van het energiever-
bruik. In de toekomst wordt ook het
energieverbruik van de technische
installaties onder de loep genomen.
Over vijfjaar moet Volvo Bom dan
een besparing van zon 25 procent
bereiken.

Enraf Nonius gaat
flink uitbreiden

Goede bijdrage in resultaat moederbedrijf

Ondanks de voor hem gunstige uit-
spraak ondergaat Spronken het nu
al ruim twintig jaar durende gedoe
rondom zijn beeld met gemengde
gevoelens. „Ik zeg niet, jullie heb-
ben ongelijk. Dat vind ik flauw.
Maar ik ben wel blij dat Nederland
nu toch een rechtsstaat blijkt en dat
nu is uitgesproken dat steden en
overheden met kunst niet zo maar
mogen doen wat hun goed lijkt. Zo-
als beelden verplaatsen, schilderij-
en verhangen en verhandelen."

BeeldhouwerArthur Spronken wint van gemeente Haarlem

Rechtenkunstenaar erkend
door rechtbank Maastricht
"an onze correspondent

- De ge-
Pte Haarlem mag het beeld 'de

van de in Beek
jachtige kunstenaar Arthur

niet van de Grote Marktjhet Houtplein verplaatsen. De
ï?ank in Maastricht heeft dephouwer in het gelijk gesteld inProces dat de gemeente Haar-
«ad aangespannen. De Maas-
de rechtbank bepaalde ook dat
'Sonnevechter' in een fontein

Worden geplaatst, zoals de

Haarlemse raad op 21 september
1974 had besloten.

De gemeente had het omstreden
beeld op het Houtpleinwillen plaat-
sen. De Beekse kunstenaar was
daarzeer op tegen omdat 'de Zonne-
vechter' speciaal voor de plaats op
de Grote Markt was ontworpen en.
gemaakt. Arthur Spronken had tij-'
dens het proces in Maastricht ver-
klaard, dat hij het beeld nog liever
zou terugkopen dan akkoord te
gaan met een plaatsing op het Hout-
plein. De Maastrichtse rechtbank

veroordeelde de gemeente Haarlem
in de kosten van het geding.

Verwacht
Arthur Spronken is niet echt verrast
door de uitspraak de Maastrichtse
rechtbank. De Beekse beeldhouwer
had niet anders verwacht. Er lag im-
mers een duidelijk raadsbesluit op
tafel over de plaatsing van 'de Zon-
nevechter' in een fonteinbak op de
Grote Markt. Spronken wacht nu
initiatieven van de gemeente Haar-,
lem af om tot nader overleg te ko-
men over de fonteinbak, waarin het
beeld moet komen te staan.Personeel EPZ

wil periodieke
controle asbest

Van onze redactie economie

ofcser Arnold Vanderlijde beloonde het idee van P. Everts gisteren met zijn boksmantel,
ttrmee hij „in Seoelzelf al zoveel energie had verbruikt," zoals de sportman lachend beweer-

Foto: PETERROOZEN

" Directeur Gerard Meijer van Enraf Nonius in Brunssum bij
een printplaat met 600 componenten die wordt getest op een
speciaal voor dat doel ontwikkelde computer.

Foto: FRANS RADE

BORN - De eerste fase van een energie-actie bij Volvo in Bom
heeft geleid tot een besparing op energiekosten van zon
740.000 gulden per jaar. Het totale jaarlijkse energieverbruik
van 12 miljoen gulden is zonder ingrijpende technische veran-
deringen met .6 procent verminderd. De produktiekosten per
geproduceerde auto zijn daardoor met 4 a 5 gulden gedaald.
Volgens een vertegenwoordiger van de Stichting Energiebe-
sparing Nederland (SVEN) kent Volvo Bom een van de suc-
cesvolste energiebesparingsacties in Nederland.

Volvo bespaart driekwart
miljoen met energie-actie

Limburgs dagblad provincie
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LENTE MEUBELSHOW
___ L*. __.

?~ Van harte welkom in onze WOONDORADO te Kerkrade en Weert!
Een uitgelezenkollektie moderne- en klassieke meubelen in

§h x fleurige lentekleuren worden er voor U geshowd. JÉÈk^
Meteen vrijblijvend bezoek kunt U zich overtuigen, dat onze ___ iSjïjkK ®

WOONDORADO's ook Uw interieurwensen kunnen vervullen. H_^É I I ét^^ Aai^^ -__,Mi f I i] L-é

J Opening-tijden: Maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur, lunchpauze 12.30-13.30uur. Kerkrade, Holzstraat 134, Straterweg 47. Tel 045 - 455151* KERIÈÊÈmmMNEEKT|j/ i Zaterdag 10.00-17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Weert, Hoogveldstraat 16, Nabij ringbaan Noord/Boshoven. Tel. 04950 - 34819

■ mmmWmUmUmUmmmmmmmmmmU —*

CMJOH-RtISS
In samenwerking met _

mmm'mmmmANWB
houdt een grootse

pinkstershow
jZaterdag 13 mei [Maandag 15 mei1

KEUZE UIT 100
GEBRUIKTE AUTO'S

\jZo, zo, Heß L^^^W!fs^x_---/\. foAA* ó* °*~ iNW-wAbeN-

GROOTSTEKEUZE IN HEEL LIMBURG! MAAK ER EEN GEZELLIGE DAG VAN...
Welk merk u ook zoekt Uw keuze staat er zeker bij en niet Kom gerust met het hele gezin, want wij hebben speciaal voor de
alleen OK-Opels, maar ook vele andere merkenen typen. kinderen een kinderhoek waar gekleurd, geplakt en geknipt kan

worden. Voor de ouderekinderen zijn er leuke tekenfilms te

fcBOVAfi GARANTIE TOT 3 MAANDEN __^_en-: Alle OK-mruilwagens worden geleverd met 3 maanden garantie A>* DIENSTENPAKKET KADO!en zonderbijbetaling kunt uzelfs tot 24 maanden garantie _ '.—' verkrijgen. Toch een grotezekerheid! Bij aankoop van een OK-mruilwagen ontvangt u oponze
ANWB-stand een ANWB dienstenpakketwaaronder een

f ("ilf TMRITTT Wfl(TT\r. -Y-.RRflniP lidmaatschapsbewijs van de ANWB,ANWB wegenwacht,
,vUIWI'KUUjVVAOnJ 'O »'-w«"U-r_L'H>> laarabonnement Autokampioen, juridische bijstandsverzekering,

INALLE PRIJSKLASSEN Reis- en Kredietbrief, en wegenkaarten ter waarde van fl. 250,-.— — Ditpakket wordt u GRATIS aangeboden doorCanton-Reiss en
.Canton-Rersslaat upuntgave OK-mruilwagens zien die de toets de ANWB Bent u reeds M van de ANWB dan hee)t u de keuze

der kritiek kunnen doorstaan... van sportieve auto's zoals de u|t een drleta| andere kke„_, |er waarde varl „ 250 .
Kadett GSI totde elegante Opel Omega, auto's voorzien van alle- eigenschappen die een Opel berekend makenop de toekomst . »»WD _-,-_-,__.-,-. -.—,-.. Ar***" TAXEERT UW AUTO
FL. 1500,- KRIJGT U ALTIJD! De conditie enwaarde van uw huidige auto wordt door een

deskundig teamvan ANWB taxateurs beoordeeld. Zo kunnen wij
Bi| aankoop van een OK-mnjirwagen vanaf fl. 8500,- knjgt uvoor __, „^voof uw oudeaulo garandereriuw oude auto, ongeacht deleefi|d. altijd fl. 1500.-terug
Voorwaarde is dat hij technisch in rijdende staat is en tenminste nDrVTMPCTTtnrM3 maanden opuw naam staat Heeft u geen inruildan gevenwij UrtlilliUb 1 1 J IJ t IN
ufl. 250- tot fl. 500,- korting opdedoor uw gekochte auto.

£ Zaterdag 13 mei
.FINANCIERING van ■( q.OO-1 7.00 uur
U heeft deauto van uwkeuze gevonden en een goede inruilprijs MaanHan n-, Pink ctorHanvoor uw huidige auto gekregen... laat u dan dooronze adviseurs nflaari-iay te r lllftblerudy
over onze Snancienng informeren. Ter plaatse kunnen wij de V3n 1 O 00-1 7 OO UUTdnancienng voor u regelen en... tegen een aantrekkelijk tarief. I

U bent van harte welkom!

|C_S__________l%VB__l

E .
i . ,

* Reuma betekentpijn.Jekunt ermee leren
, *y^" leven, maar vergeet hetgeen momentvan de

Tf —>y^~ dag. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
S~^f ' V^—' stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is.

Stilte, dieécht pijn doet.
*" ~~^f s—^s 'cunt er wat aan Uw Be'^8e'^ kan

"r voor een reumapatiënt direct omgezet
**""« worden in verlichting. Doorrevalidatie, hulp-

middelenen onderzoek.Het
Reumafonds helpt daarbij.

_L /-VfYTITI Helpt u hetReumafonds? m

'jtftftftf^U REUMABESTRIPNG 'GlROljjÈp
_-_---------------------------------------_--_-v-r«-il

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848.Giro: 324.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

secretaresse
bij een bedrijf inGeleen.Kennis van
Engels, Frans en Duits en secreta-
riële ervaring zijn vereist. Deze
opdracht gaat 1 maand duren.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Lisette Ramakers, Patricia
Goltstein of Marga Houtvast, afd.
kantoorpersoneel, tel. 04490-
-54999. Of kom langs.

laboratorium-
personeel
bij een bedrijf in Geleen. Wij zoeken
kandidaten met een afgeronde
MLO-opleiding met als studierich-
ting analytisch/chemisch of labora-
toriumtechnisch. De werkzaamhe-
den zullen 6 maanden duren.

medewerk(st)er
ondersteunende
activiteiten
bij een bedrijf in Geleen. Wij zoeken
een kandidaat met een afgeronde
MTS-opleiding elektra voor het
meten en controleren van diverse
ijkinstallaties. Enige affiniteit met
elektronica is gewenst. Bij gebleken
geschiktheid biedt deze functie uit-
stekende toekomstperspectieven.

constructie-
bankwerk(st)ers
bij een bedrijf in Stem. Wij vragen
kandidaten met een specifieke op-
leiding richting constructiebank-
werk(st)er.Werkervaring inde indus-
triële fabrieksbouw strekt tot aanbe-
veling.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaandevacatures
naar Harry Hollander, afd. industrie-
en technisch personeel, tel. 04490-
-56156.Ofkom langsbij onze n ieuwe
vestiging!

H
__n_ii-_^^i-r-_l-----l-^--^-----PS-^-----i_---i _!-^--i!^^R-----R--^R--ff----------[ -_^-R-^-^-_-^^-^-^-R-^^-BXl-klwi SS LwWS-_-_^LwJ I p wJ__?l i-V i IS.^ iJ-É-k-l -Pj i iiwXwlW IS-EvJl-kl )l___-__r

r^_____É _f Pv |^^^W

______■______! _________i __^^ __É_i

-^^ f-^^^B K-_l """ '4^ ïr^^^
_------l*-_---__ll'i______---- sS^'&^JJHjJJ^NMr MJÊLammL^\Ê^£ _,-, ■ ■ -jgf

_p4-mm___. ...-_ ' _________p*___:_B _»,%—_i
*~~"———————~~~^psp-^m B-.---B HTf^^_H ___F^v?f-tëïf_iË____l _______sss~^^__ C-R 11 _Rf>

Kom ook naar onze show waar de sterren van Subaru staan te telijke prijs vergelijkt met wat-ie allemaal biedt: talloze standaard-
stralen. Verbaas uom te beginnen over de riante binnenruimte van de accessoires, een onnavolgbaar weggedrag en lage kilometerkosten!
vrolijk geprijsde Mini Jumbo. Een sprookje van een auto, die inmid- Pluspunten die ook allemaal gelden voor de Subaru Stationwagen,
dels als "Het Mooie Olifantje" al heel wat harten heeft gestolen. En De gezinswagen die ude allermeeste ruimte biedt, terwijl u ook
bewonder ook de Subaru Justy. Die als enige auto leverbaar is met financieel niet krap hoeft te zitten. ,
4WD èn ECVT (de pienterste automaat ter wereld). Of bezwijkt u Kortom, deze en alle andere Subaru modellen maken het een
voor de oersolide Subaru Sedan? Heel goed mogelijk als u zijn fees- feest vol verrassingen!

SUBARU -S>BETAALBAAR EN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN.

HV_fJßflP_/_SfIHP_H | 2e PINKSTERDAG GEOPEND

-KWkw!] naairt; niet op de Mini Jumbo

" _>

VERKOOP
BIJ EXECUTIE

Op dinsdag 16 mei 1989 te
11 uur zullen, ten laste van
A. Schurman, wonende te
Bocholtz, De Slag nr. 8,
worden verkocht enige
roerende goederen, te we-
ten:

1 personenauto merk
Opel type Ascona en wat
verder te koop zal wor-
den aangeboden.

De verkoop vindt plaats
aan bovenstaand adres en
geschiedt a contant.zonder
opgeld. De goederen zijn
een half uur vóór de ver-
koop voor een ieder te be-
zichtigen.

De deurwaarder der rijks-
belastingen belast met de
executie.

KW Uitnodiging reünie

Heerlen
MBOKerkrade

UITNODIGING
REUNIEFEEST

Alle oud-leerlingen
zijn van harte welkom
op. 26 mei, 20.00 uur,
in 't Juphuis te
Heerlen.

Natuurlijk kom jij ook!

Even bellen:
045-417979
045-410900 ' ,

65035

_>

Praktijkdiploma informatica <PDO

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: *
|^| Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen je|. Leeftijd IPostbus 2,6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 ~

j— . ~__3

VAN LEEUWEN - CITROEN
Van Leeuwen - Citroen is een vooraanstaand en
compleet autobedrijf. Wegens uitbreiding van
werkplaats vragen wij

1e MONTEURS
Ervaring met de Franse merken, bij voorkeur
Citroen, strekt tot aanbeveling.
Sollicitatie na telefonische afspraak met hr. J.H.D.
van Leeuwen, tel. 045-453355.

Van Leeuwen Citroen,
Strijthagenweg 129, Kerkrade. w^

STADTTHEATER UND MUSIKDIREKTION AACHEN

Donnerstag, 25. Mai 1989, 20 Uhr
Eurogress Aachen, Europa Saai

Einmaliges Sonderkonzert
Klavierabend

MIECZYSLAW HORSZOWSKI
Werke von Bach, Mozart, Schumann und Chopin

»... das beglückendste Klavierspiel, das wir
wahrend dieser ganzen Saison - wenn nicht gar
wahrend mehrerer- am Sonntagnachmittag ge-
hort haben.«
(»THE NEW VORK TIMES«, 1. M3rz 1989)

Preis: DM 10,-bisDM 50,-
Kartenvorverkauf ab sofort Kartenkasse Stadttheater Aachen,
Montag bisSamstag, 11 bis 13 Uhr und 17bis 19Uhr;telefonisch
jeweils 1/2 Stunde spater sowie montaqs bisfreitags von 14 bis
16 Uhr unter09-49-241-22006.Restkarten Eurogress Aachen, Te-
lefon 153015(1/2 Stunde vor Konzertbeginn).

/ALGEMENE VERGADERING
VAN DE
RABOBANK TE SCHIMMERT

Hierdoor roept de Coöpera-
tieve Rabobank B.A. Schim-
mert haar leden op tot het bij-
wonen van de algemene le-
denvergadering die gehouden
wordt op maandag 29 mei
1989 om 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis. Hoofdstraat
12. Schimmert.

Verkorte agenda O*- Rabobank is
n , een coöperatie

" Notulen vorige vergadering. b
uank- DuS. ee, n

" Jaarrekening 1988. bank met leden.

" Verkiezing leden bestuur en Leden die door
raad van toezicht. middel van lede"'

" Mededelingen en rondvraag. vergaderingen f' 1

het door hen
De volledige agenda, de notu- gekozen bestuur.ten van de vorige vergadering iml dkunnenalsmede de laarrekentng 988 .. <" i,-r ]
liggen vanaf heden oP het uitoefenen op het
hoofdkantoor van de bank beleld van nm ,
voor de leden ter inzage. plaatselijkebant-

Dal is een
Het Bestuur. garantie voor u,

datbij elkadvies
dat deRabobank \
geeft het belang
van de leden en
cliënten zwaar
weegt.

Rabobank S



Club zet vrijwilligers in voor 'positieve profilering 9

'Aanzien Maastrichtse
student schiet te kort'

Vier neomisten
bisdom Roermond

ROERMOND - Vier diakens zullen
zaterdag 20 mei door bisschop G _-
sen tot priester gewijd worden. De
neomistenzijnGer Mesters uit Bun-
de, Hans Janssen uit Velden en
Gero Weishaupt en Bernhard Cle-
mens die beiden uit West-Duitsland
komen en in Rolduc hun studie vol-
tooiden. De wijdingsplechtigheid is -
vanaf 10.30 uur in de kathedraal in
Roermond.

Afstel
Volgenshet Kamerlid is het niet on-
denkbaar dat het voorstel van
Brinkman nooit aan de TweedeKa-
mer zal worden gestuurd. „Mis-
schiendat er na deverkiezingen wel
een kabinet komt dat helemaal niet
voor afslanking van het ABP voelt.
Bovendien is de kans dat Brinkman
na de verkiezingen terugkeert als
minister van WVC te verwaarlozen.
Hij heeft herhaaldelijk geroepen dat
hij het daar wel gezienheeft. En het
is maar devraag of zijn opvolger het
voorstel nog indient. Mogelijk dus
dat van uitstel zelfs afstel komt",
zegt Frissen.

" Minister Brinkman kan een
snelle afhandeling van zijn
plannen met het ABP wel ver-
geten.

EINDHOVEN/JABEEK - Drs N. A.
J. M. van Aerle uit Jabeek zal dins-
dag 23 mei aan de Technische Uni-
versiteit in Eindhoven promoveren
tot doctor in de natuurwetenschap-
pen. Van Aerle verdedigt dan zijn
proefschrift 'Deformation-enduced
structural developments of ultra-
high monecular weight polyethyle-
ne'.

Promotie

de uit Schinveld afkomstige Go-
rissen.P. Leunissen

cum laude
gepromoveerd

Line BV gaat niet
zonder meer ak-
koord met het ver-
breken van eerder
gedane beloftes.
Weliswaar is het bu-
reau er ook mee ge-
baat als de film voor
het filmfestival in
Cannes gereed zal
zijn, maar het neemt
niet zonder meer ge-
noegen met het ver-
breken van eerder
gedane toezeggin-
gen en overweegt
een schadeclaim.

men. Reclameburo
Communication

-e internationaleffomotie van de stad
Maastricht via de op-
"ame van de film
J-ove in C-minor'

at niet door. One-'"gheid tussen de re-
rfseur Guillermou
?J Moshe Turkeltov,
woducer van Euro

Ums is hiervan dereden.

Bovendien vroeg
hoofdrolspeelster
Margaux Heming-
way extra hoge be-
dragen voor veran-
deringen in het ver-
haal, veroorzaakt
door Maastricht als
nieuwe lokatie. Om
verdere vertraging te
voorkomen, zal de
film nu alleen in Pa-
rijs worden opgeno-

Margaux Hemingway
niet naar Maastricht Van onze verslaggever

MAASTRICHT -Zon 40 tot
50 vrijwilligers van de
Maastrichtse studentenclub
Tragos gaan op 21 mei de or-
ganisatoren een handje hel-
pen als Maastricht etappe-
plaats van de Euromara-
thon is, de jaarlijkse wed-
loop die dit jaar voert van
Brussel naar Cap dAgde in
Zuid-Frankrijk. Met deze
actie wil de vereniging het
aanzien van de student in
Maastricht verbeteren.

AMSTENRADE - De heer P. Leu-
nissen (34), oud-inwoner van Am-
stenrade, is aan de RK Universiteit
van Nijmegen cum laude gepromo-
veerd op het proefschrift „Konsuln
und Konsulare in derZeit van Com-
modus bis Severus Alexander (180-
-235 n. Chr.)". Een deel van het on-
derzoek werd uitgevoerd aan de
universiteit van Heidelberg. De be-
langrijkste uitkomst van het onder-
zoek is, dat ondanks de vrijwel con-
stante crisis in het RomeinseRijk in
deze periode, de recrutering en be-
vordering van de consuls een hoge
mate van continuïteit kende.

Het groeiend aantal leden
spreekt die bewering in ieder ge-
val niet tegen. Na de oprichting
in 1982 als 'Herensociëteit' telde
de vereniging enkele tientallen
leden. Na 1985 kwam er pas echt
schot in en en nu gaat Tagros op
naar de 200 leden.

Kenmerkend voor de vereniging
noemen beiden dat het lidmaat-
schap niet komt aangewaaid.
„De student moet er iets voor
doen. En daardoor is de band bij
onze leden hechter dan bij welke
andere studentenvereniging in
Maastricht ook."

Het traditionele karakter blijkt
onder meer uit de wijze waarop
de organisatie is opgebouwd.
Gorissen heet geen voorzitter,
maar een praeses en zijn collega
VanRassel is aedilis (toegevoegd
bestuurslid). „We willen ons op
een goede manier presenteren,"
luidt het devies.

Acties
Ook buiten de kennismakings-
week van de nieuwe eerstejaars
grijpt de studentenvereniging
elke gelegenheid aan om het pro-
fiel van de student in Maastricht
te verfraaien. Bij de opening van
het MECC hielpen de Tragos-le-
den bij de opbouw van een
beurs. Gorissen, vierdejaars stu-
dent rechten: „De mensen ken-
nen de student van de demon-
straties tegen Deetman, van de
bezetting van het universiteits-
gebouw. Daarmee wil ik niets
zeggen over de noodzaak van die
acties..."
Mede-bestuurslid, Maastrichte-
naar en student bedrijfsecono-
mie Dominique van Rassel, on-
derstreept dat het publiekvan de
student een tamelijk eenzijdig
beeld heeft. Van Rassel: „In het
uitgaansleven bijvoorbeeld. Dan
is de student verwaand, arro-
gant, niet-Maastrichts of hinder-
lijk opvallend."

Aan dat aanzien schort nog wel
het een en ander, vindt Paul Go-
rissen. „Als je een willekeurige
Maastrichtenaar zou vragen, zal
die zich weinig positief uitlaten
over de student. We willen een
bijdrage leveren aan een positie-
ve profilering van de student
naar de stad Maastricht toe. Dat
hebben we hoog in ons vaandel
staan," zegt de voorzitter van
Tragos (Grieks voor bok).
Het bestuur spoort op gezette tij-
den de ledenaan om aan dit soort
vrijwilligersacties mee te doen.
Dat begint al in de introductie-
week. Dan wordt de Markt
schoongeveegd of het Vrijthof,
waar aan het begin van het aca-
demisch jaar meestal een kermis
is. „Het lijkt vervelend werk,
maar aan de andere kant is het
erg zinvol. We proberen dit soort
activiteiten nu uit te breiden
richting Staatsbosbeheer," aldus

Band
Belangstelling voor de vrijwilli-
gersacties van Tragos - 150 leden
- is er volgens het bestuur altijd.
Voorzitter Gorissen schrijft dat
toe aan de sterke band binnen de
vereniging. Daar wordt ook met-
een vanaf het lidmaatschap naar
toe gewerkt. Tragos is een stu-
dentenclüb die prijs stelt op tra-
dities en ze ook in ere houdt.

Contrast
Daarmee heeft de vereniging de
wind in de rug. Alleen het huidi-
ge onderkomen aan de Bosch-
straat is het bestuur een doorn in
het oog. Het uitgeleefde pand
vormt een schrilcontrast met het
ietwat statige karakter van de
club. Het bestuur is op zoek naar
een andere, meerrepresentatieve
lokatie. Dat moet ook wel, want
de huidige huisvesting is aan de
krappe kant geworden. Finan-
cieel is de verhuizing geen pro-
bleem, verzekert praeses Goris-
sen. „Wat dat betreft hebben we
absoluut geen zorgen."

VOEREN - Een van de boegbeel-
den van het Waalse politieke leven
is woensdag overleden. Jean-Louis
Dodemont (79) behoorde tot de par-
tij Retour aLiège en was vóór de fu-
sie gemeenteraadslid van 's-Gra-
venvoeren. In de jarenzeventig was
hij zelfs vier jaarburgemeester, zeg
maar de voorganger van José Hap-
part. Zes jaar geleden verliet Dode-
mont de politiek.

Bekend Belgisch politicus

Dodemont
overleden

„ _ (ADVERTENTIE)

\\EEN DAGJE BUITENLAND.
' BOBBEJAANLAND IS

ö «-■ „gu. i leseigtschegrens
*50 attrakties-korte wachttijden

" AirRace ♦ Wildwaterbaaniesuspended coaster " Misstssippiboot
ofthe world

♦ Cowboy town Dagelijks geopend.

" Diverse shows
* Break dance
" Skypedaio . NIEUW ** El Paso :-- *"*" *

(indoor SnootRide) A +&ss£ "^" Looping /t A . 4%^ Revolutlon
♦ Condor A / */ \sgftef wereldpremière:

// / (//^sS^obl Grootste indoor-
/// /^/€lrm^m^% baan metverschil-

y tewtefllmsereens

.-L.i (^ TCf-f mm® " ".:rfcj'| J| '3-_kT/__lllL__lMMVU4i3Ul^J^^3_iïlU_-iM

§Bobbejaanland
FAMILY PARK belcium
2451 LICHTAART (Kasterlee) tel. 09 32 14/55.78.11

CEMAKKELIJKTE BEREIKENI Breaa/Tiiburg:Tumhout/Kasterlee - NL-Llmburg [ITml l_TT3] Antwerpen
22 - Eindhoven (Ëü] Turnhout s Kasterlee 24 >ré

Bestuur Missieraad:
statuut onaanvaardbaar

'Verantwoordelijkheidreligieuzen en leken wordt genegeerd' de kerk uitsluitend bij hen lijkt te
liggen. Van de eigenheid van de
Missieraad blijft zo niets over.
De bisschoppen hebben uit de doel-
stelling van deMissieraad depassa-
ge geschrapt waarin de raad de op-
dracht kreeg leiding te geven aan de
missionaire taak van de Nederland-
se RK Kerk. In plaats daarvan moét
de Missieraad volgens de bisschop-
pen 'de efficiëntie bevorderen en
initiatieven ontwikkelen bij het uit-
voeren van alle missionaire activi-
teiten van de Nederlandse geloofs-
gemeenschap.

Opus Dei
Het dagelijks bestuur is het ook niet
eens met de bepaling dat de bis-
schoppenconferentie zelf landeüjke
organisaties een plaats in de Missie-
raad kan toebedelen. Dat opent de
mogelijkheid, zo meent het bestuur,
dat organisaties als bij voorbeeld
Opus Dei de Missieraad 'binnen
kunnen wandelen.

Van onze verslaggever
DEN HAAG/HEERLEN -Het dage-
lijks bestuur van de Nederlandse
Missieraad kan niet instemmen met
het concept voor een statuut van de
Missieraad dat de bisschoppen in
februari dit jaarhebben vastgesteld.
Volgens het bestuur eisen de bis-
schoppen alle verantwoordelijk-
heid voor de missionaire opdracht
van dekerk op en negeren zij dever-
antwoordelijkheid van de religieu-
zen en leken.
Dat blijkt uit het advies van het da-
gelijks bestuur aan het algemeen
bestuur, dat 22 mei a.s. zijn stand-
punt over het voorstel van de bis-
schoppen zal bepalen.
Het algemeen bestuur van de Mis-
sieraad ging vorig jaar 'onder pro-
test' akkoord met een nieuw statuut
dat de bisschoppelijke commissie
voor missie en ontwikkeling onder
leiding van bisschop Bomers van
Haarlem en een vertegenwoordi-
ging van de Missieraad hadden op-'

gesteld. Het statuut bepaalt onder
meer dat alleen kerkelijke (door de
bisschoppen goedgekeurde) organi-
saties lid van de Missieraad kunnen
zijn. Voor hetBureau Internationale
Solidariteit (BIS) uit Roermond en
het Missionair Centrum in Heerlen
zou geen zelfstandige plaats meer
zijn binnen de Missieraad.

Wijzigingen
De bisschoppen brachten in februa-
ri een aantal wijzigingen in het sta-

tuut aan. Zij bepaalden onder meer
dat alle bestuursleden, dus ook de
vertegenwoordigers van de religieu-
ze orden en congregaties, voor hun
benoeming de goedkeuring van de
bisschoppenconferentie behoeven.
Voorts moet de raad werken binnen
de richtlijnen van het Vaticaan en
de bisschoppenconferentie. Het da-
gelijks bestuur meent dat de wijzi-
gingen die de bisschoppen hebben
aangebracht 'in genen dele' recht
doen aan het werk van de bisschop-
pelijke .commissie en de afvaardi-

ging van de Missieraad. Bij de op-
richting van de Missieraad in 1967
werd uitgegaan van de gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid van de bis-
schoppen, religieuzen en leken. De
onderlinge dialoog en samenwer-
king zou het 'dragende fundament'
zijn.

Van dit uitgangspunt blijft volgens
het dagelijks bestuur niets over,
omdat in het voorstel van de bis-
schoppen de verantwoordelijkheid
voor de missionaire opdracht van

Overhevelen
Zoals bekend wil Brinkman de oor-
logsuitkeringen van de ABP-vesti-
gingen in Heerlen, Diemen en Zoe-
termeer overhevelen naar een nieu-
we organisatie. Vijfhonderd ABP-
ambtenaren, waarvan de helft in
Heerlen, lopen daardoor het gevaar
hun baan kwijt te raken.' „Over een
dergelijk voorstel mag je geen over-
haaste beslissing nemen. Daar moet
je uitgebreid de tijd voor nemen",
aldusFrissen.

Dekamercommissie Welzijnen Cul-
tuur zal het voorstel zonder pardon
als 'controversieel' aanmerken. En
aangezien een demissionairkabinet
geenpolitiek omstreden voorstellen
in mag dienen zal het ABP-plan in
ieder geval niet meer voor de Ka-
merverkiezingen op 6 september
worden behandeld. „Het voorstel is
zo ingrypend dat we ons zouden

moeten schamen als we er zonder
slag of stoot akkoord mee zouden
gaan", zegt CDA-Tweede Kamerlid
Leon Frissen, de enige Limburgse
afgevaardigdein de commissie Wel-
zijn en Cultuur.

Gratis cursus
VAO/AAW'ers in

'De Klinkenberg'
,JLKENBURG - De Stichting
it e

*ant houdt van maandag 5 juni
Üna met vr-dag 9 Juni in het vor-
kh entrum "De Klinkenberg" in
ls tvfm-Meerssen een cursus met
an ? "

a "In de WAO of AAW en

'ecu onderwerp al aangeeft is
en. W_US bedoeld voor mensen metWAO- of AAW-uitkering die nog
iej)Leerder aan cursussen als deze

°en deelgenomen. Ook de part-
Ie- ,Van de WAO/AAW-gerechtig--2 _n uitgenodigd.

übsVirSUS is geneel gratis dank zij
le van de provincie Limburg,
Iroe Samenwerkende WAO/AAW-
'tichten en een bijdrage van de
'Hrit tng Driekant- Meer informatie
r_>v, U krijgen in het vorminscen-j"l. tel. 043-643737.

DEN HAAG - De kans dat de vaste kamercommissie
Welzijn en Cultuur aanstaande woensdag het voorstel
van minister Brinkman om de administratie van oorlogs-
uitkeringen bij het ABP weg te halen als een hamerstuk
beschouwt, is uitgesloten. Een snelle afhandelingvan het
voorstel door de Tweede Kamer zit er dan ook niet in.
Brinkman had daarvoor woensdag 24 mei 'geprikt', maar
dat kan hij wel vergeten.

Van onze Haagse redactie
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Duitsers zitten
met vuilnis

inhun maag
Het is nog niet duidelijk wat
Eindhoven gaat bouwen. De hui-
dige plannen voorzien in een
evenementencomplex en een

muziektheater maar de gedach-
ten gaan ook uit naar een con-
grescentrum. Zeker als dat laat-
ste doorgaat, betekent dat een

Naast de afvaardiging van Eind-
hoven brengen die vrijdag ook
VVD-politici een bezoek aan het
MECC. Fractieleider Voorhoeve
laat zich vergezellen van nog en-
kele kamerleden, een Europarle-
mentariër, een statenlid en enke-
le afdelingsbestuurders.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Burgemeester
en wethouders van Eindhoven
brengen volgende week vrijdag
een bezoek aan het MECC in
Maastricht. Het college, dat ver-
gezeld wordt van enkele topamb-
tenaren, neemt in de congres- en
expositiecentrum een kijkje in
verband met plannen in Eindho-
ven om een evenementencom-
plex te bouwen.

extra druk op de congresmarkt
dienu aleen hevige concurrentie
kent.

Eindhovense interesse
voor MECC Maastricht

de maand juni gold,zou er haast ge-
maakt moeten worden met de verle-
ning van het visum. Begin augus-
tus, talloze telefoontjes ten spyt,
was er echter nog geen visum.

Conclusie Nationale Ombudsman na klachten

'Aanvraag van visum
onjuist afgehandeld'Van onze correspondent

nrf?LEN ~De Duitse deelstaati, °"r-n-Westfalen, die grenst aan
elpng' gaat ingrijpende maatre-
e
«i nemen om de groeiende afval-

.-f,ln te dammen. Per inwoner
ücp Ser jaar 600 kil° afval SePr°-eerd en dat is bijna tweekeer zo-als in Nederland.
lil' Klaus Matthiesen
esl t

aantal vuilnisbelten wordt
'stali-' 'rwee grote verbrandings-
n v^aties> die energie voor stroomverwarming opwekken, moetene toekomst de afvalberg van 1,5JOen ton verwerken.

jj n̂ onverwerkbaar chemisch af-
ialn ag nog worden gestort op spe-
oWst°rtplaatsen. Hoofddoel blijft
-rfn S "atthiesen echter vermin-
-b nVan e afvalstroom en recyc-le Uaartoe zullen de tarieven fors

turp, gaan en moeten Kreis-be-
Qen verPÜcht voorlichtingscam-
at afs Voeren- „Het is van de zotte
Uiln" ven famihe thuis pizza eet de
j^sbak al half is gevuld met ver-

B *Klngsmateriaal", aldus Matthie-

In januari van het vorig jaar vroeg
zij een visum voor zes maanden aan
voor haar zuster in Suriname. Drie
maanden later bleek de aanvraag,
hoewel doorgestuurd door de
vreemdelingendienst in Maastricht,
bij de Visa-dienst niet te vinden.
Mevrouw G. diende een nieuwe
aanvraag in met het verzoek deze
met spoed te behandelen. Omdat
"haar zuster gebruik kon maken van
een speciale 65+reisregeling, die in

Met ingang van 1 augustus 1987 kon
een reisvisum van Surinaamse on-
derdanen echter slechts voor drie
maanden verleend worden, in
plaats van mevrouw G. over de
nieuwe regeling te informeren en
haar te verzoeken een nieuwe aan-
vraag in te dienen, stuurde de Visa-
dienst de aanvraag zonder commen-
taar terug. „Kan niet in behandeling
worden genomen,", luidde het oor-
deel. De tweede aanvraag van me-
vrouw G. droeg weliswaar de ver-
melding 'met spoed behandelen',
maar dat viel de ambtenaar van de
Visadienst niet op: het stond in klei-
ne lettertjes onderaan de bladzijde.

Reconstrueren
Toen wendde mevrouw G. zich tot
de Ombudsman. Die kon tijdens
zijn onderzoek de zaak reconstrue-
ren. De eerste aanvraag was bij de
Visadienst gestrand omdat het om
een visum voor zes maanden ging.

Van onze correspondent
DEN HAAG/MAASTRICHT - De
manier waarop de visumaanvraag
van mevrouw G. uit Maastricht door
de Visa-dienst van het ministerie
van Justitie is afgehandeld, is niet
behoorlijk. Dat is de conclusie van
Nationale Ombudsman
mr drs M. Oosting, die een onder-
zoek instelde naar aanleiding van
een klacht van mevrouw G.Behandeling ABP-plan

niet voor september

Kamercommissie houdt snelle besluitvorming tegen

(ADVERTENTIE)

[PERZISCHE TAPIJTEN)

Oranje Nassaustraat 10.Haerton. 045- 713660

___^^il^___^_r__^__^___^^_r^^J___i^^_B

I# De bestuursledenVanRassel (aedilis) en Gorissen(praeses) in hun - nietrepresentatieve- verenigingslokaal. Foto: widdershoven

Nalatigheid
Staatssecretaris Korte-Van Heernel
legde Oosting desgevraagd uit dat
de ambtenaar wellicht op het ver-
keerde been was gezet, omdat van
de normale procedure was afgewe-
ken. Meestal is een verzoek om
spoed duidelijk leesbaar vermeld.
Oosting vindt dat een onvoldoende
verklaring voor de nalatigheid van
de Visa-dienst. Hij oordeelt in het
rapport, dat hij naar aanleiding van
zijn onderzoek opstelde, dat de
Dienst onzorgvuldig heeft gehan-
deld. De zuster van mevrouw G.
hoopt Nederland deze zomer te be-
zoeken.

(ADVERTENTIE)

Rectificatie
Ahousievelijk werd in de Kamer van
v °°Phandel-krant van mei 1989rr neld dat de winkels ina astricht op 14 mei as. geopendoü<ten mogen zijn.

datum moet
intern juni 1989 zijn.

Limburgs dagblad provincie



dend en noemde me 'zon typi-
sche vrouw, die altijd maar
zeurt. Wil je wel geloven dat ik
drie nachten niet kon slapen als
ik naar hem toe moest. Echt
waar, zo bang was ik voor hem."

Bij het stellen van enkele ver-
volgvragen wordt het de dokter
te heet onder de voeten. Nors: „U
moet mijn chef maar bellen."
Van Mulken geeft leiding aan de
doktoren van het GMD in zowel
Maastricht als Heerlen. Hij heeft
bij zijn beste weten nimmer
klachten gehad over dokter Van
Rossum. „Nee, we krijgen af en
toe wel eens klachten, maar niet
uitzonderlijk veel." Het is ook
onmogelijk dat een klacht zijn
bureau niet bereikt. „Nee nee,
absoluut onmogelijk. Ik krijg
alle klachten onder ogen."

In november krijgt ze 'psiorrias-
sis', oftewel huiduitslag. Rode
vlekken en lichte vergroeiingen
over heel het lichaam. Caroline
wil echter niet meer naar dokter
Van Rossum en dient een ver-
zoek in bij het GMD voor een an-
dere arts. Het GMD belt (!) echter
op om te zeggen dat ze gezond
genoeg is en geen andere arts no-
dig heeft. De 'grap' is echter dat
degene die dit Caroline mee-
deelt, niemand minder is dan
...dokter Van Rossum zelf. Andere bronnen aanboren bij

het GAK of de GMD is onmoge-
lijk. ledereen houdt zijn mond
stijf dicht over eventuele klach-
ten aan het adres van dokter Van
Rossum, onder het mom van be-
scherming van de privacy van
patiënten.

Een vreemde procedure. Dat be-
aamt ook GMD-chef, Kerpentier.
„Een schriftelijke klacht moet al-
tijd worden behandeld door het
districtsmanagement-team, waar
ik lid van ben en dokterVanRos-
sum niet. In overleg proberen we
dan tot een oplossing te komen."
De klacht van Caroline kent hij
niet. Afsluitend gaat de GMD-
chef toch in de verdediging.
„lemand die zijn geld niet krijgt
is vaak boos, en tsja, dan wendt
hij of zij zijn boosheid vaak af op
de functionaris, en niet op de
wet."

op zoterdog

de ziekte wil ze niet vertellen.
Hoeft ook niet. Wat ze wel wil
zeggen is dat ze een ingrijpende
operatie moest ondergaan, waar-
door ze geen kinderen meer kan
krijgen.

" Caroline Heugen vecht vanuit ziekbed en rolstoel om GSK en MGD ervan te overtuigen
dat ze echt ziek is. Foto: DRIES LINSSEN

Caroline: „Van Rossum presteer-
de het om me twee keer gezond
te schrijven. Dat betekent dat ik
óf moest gaan werken, óf moest
melden bij het arbeidsbureau
voor een werklozen-uitkering
(WW)." Door veel onderhandelen
krijgt ze uiteindelijk toch haar
WAO-uitkering terug. In januari
1987 wordt ze wederom gezond
geschreven. Notabene: „Binnen
een week nadat ik dat bericht
ontving, moest ik een kijkopera-
tie ondergaan in mijn knie, waar-
na ik met haar hele rechterbeen

Op 24 april van dit jaarwordt de
24-jarigeCaroline voor de zoveel-
ste keer opgenomen in het Heer-
lense De Weverziekenhuis. Dan
(pas!) komen de medici erachter
cfat ze al die tijd met reuma heeft
gelopen. Caroline zit nu in een
rolstoel. Ze mag niet meer lopen,
maar moet zich volgens een
brief, gedateerd 2 mei, wel mel-
den bij het GAK voor een WW-
uitkering. Want een Wet Arbeids
Ongeschiktheid-bijdrage (WAO)
krijgt ze niet meer. Haar arbeids-
ongeschiktheids-percentage zou
afgenomen zijn van 80/100 pro-
cent naar minder dan 15 procent.

Het begin
Even terug in de tijd, 1984. Caro-
line is een gezonde Limburgse
meid, van wieer 140in een dozijn
gaan. Naar eigen zeggen altijd ac-
tief en op vrij jeugdige leeftijd
zelfs Limburgs zwemkampioe-
ne. Ze had altijd wel een beetje
last gehad van haar knie, maar
ach, dat ging wel weer over. Ca-

roline breekt echter haar staart-
heentje en krijgt daardoor een
jaar lang een WAO-uitkering.
Een jaar later is de breuk ge-

Op dat moment komt dokter Van
Rossum van de Gemeenschap-
pelijke Medische Dienst (GMD)
in Heerlen in beeld. Het GMD
heeft elf doktoren in dienst die
medische keuringen uitvoeren,
waarna ze het Gemeenschappe-
lijk Administratie Kantoor
(GAK) adviseren inzake een
eventuele uitkering. Caroline:
„Dokter Van Rossum leek een
aardige man, maar hoe vaker ik
hem bezocht, des te norser hij
reageerde. Hij noemde mij op
een gegeven moment een simu-
lante. Recht in mijn gezicht.Kun
je je dat voorstellen? Ik liep met
reuma!" Alhoewel dat toen na-
tuurlijk nog niet bekend was.

in het gips moest." Dus Caroline
bezoekt met het been in het gips
en de krukken onder de oksels
een andere arts dan Van Ros-
sum. Deze arts schrikt van wat
hij ziet, noemt de werkwijze van
het GAK/GMD (dus dokter Van
Rossum) 'belachelijk', en stuurt
Caroline onmiddellijk naar huis.
Haar WAO-uitkering is weer
voor even zekergesteld.

Caroline krijgt echter geen ande-
re arts en blijft lichamelijk tob-
ben. Met als resultaat dus dat ze
nu in een rolstoel zit. Haar man
Hans woont met hun driejarig
dochtertje Geneviève in bij haar
ouders in Landgraaf. Een gezins-
hulp was niet aan haar besteed.
Peinzend in haar bed op afdeling
11-oost vraagt ze zich af waarom
zon dokter haar zo behandelt.
„Al die ellende die je doormaakt,
dan zou je toch steun van hem

Rolstoel
Caroline Heugen heeft de Raad
van Beroep in Roermond aaan-
geschreven om haar WAO-uitke-
ring te kunnen behouden. Ze
richt zich aan het einde van ons
gesprek moeizaam op uit bed-
Van het bed naar de rolstoel
moet ze een metertje of twee lo-
pen. Lopen is echter niet het juis-
te woord. Het is meer schuifelen,
devoeten komen nauwelijks van
de grond. Haar rug is gekromd.
Heel langzaam weet ze de rol-
stoel te bereiken om daarin neer
te ploffen. Terwijl ze vragend
naar me omhoogstaart, zegt ze:
„Zie je me zo al in een fabriek
staan?" Ik lach een beetje sma-
lend en we rijden naar het dag-
verblijf om een sigaretje te ro-
ken.

zond, waarna ze zich weer in al-
lerlei bochten moet wringen om
haar uitkering toch te behouden.

»Het contact met Van Rossum
verloopt steeds stroever.
Caroline vertelt: „Als ik op con-
trole moest draaide hij zo ruw
aan mijn knie, dat ik daarna twee
weken met een dikke, blauwe
knie liep, waar ik ontzettend veel
pijn van had (Een ziekenhuis-
dokter zou later vertellen dat het
forceren van Caroline's knie me-
disch onverantwoord is, AK). Als
ik er iets van zei, werd hij woe-

In '88 wordt ze 'een keer of vijf
(het juiste aantal weet ze niet
meer) geopereerd aan haar knie.
Dokter Van Rossum verklaart
haar wederom enkele malen ge-

Woedend

De lijdensweg is nog niet ten ein-
de. Eind '87 krijgt Caroline buik-
klachten. De precieze aard van

haafd.
Mogelijkerwijs zal
straks in het nieuwe
marktplan in Sim-
pelveld een nieuw
servicebureau wor-
den ingericht. Jan de
Boer werd in het be-
stuur opgenomen en
zal als neutraal bui-
tenstander de VW
in haar nieuwe con-
structie als voorzit-
ter gaan leiden. Wet-

Fusie VVV
in Bocholtz

en Simpelveld
DEN HAAG/WIJNANDSRADE - Of de nieuwe vergunning
voor transportbedrijf J. Erens aan de Swier in Wijnandsrade
van kracht blijft, wordt waarschijnlijk volgende week beslist
door dr G. Veringa van de Raad van State. In de vergunning
hebben burgemeester en wethouders van Nuth vastgelegd dat
tussen zeven uur 's avonds en zeven uur 's morgens niet op het
terrein mag worden gewerkt. Het bedrijf heeft tegen die voor-
waarde beroep aangetekend bij de Raad van State, dat pas over
enkele maanden wordt behandeld.

houder Bèr Frijns
juicht de maximale
toeristische samen-
werking tussen bei-
de kernen toe: „Het
betekent voor devol-
wassenen vereni-
ging vast en zeker de
mogelijkheid tot be-
tere profilering en
tot een professione-
ler aanpak, die haar
uitwerking niet zal
missen."

SIMPELVELD - De
fusie van de Simpel-
veldse en Bocholtse
WV-afdelingen
wordt 1 juli een feit.
Efficiency, geen
doublures van be-
stuurstaken meer,
kostenbesparing op
advertentiecampag-
nes en uitgave van
plattegronden en
toeristische brochu-
res worden als be-
langrijkste pluspun-
ten gezien. Wel blij-
ven de beide info-
kantoren aan de Irm-
straat te Simpelveld
en aan de Wilhelmi-
nastraat in Bocholtz
voorlopig gehand-

Buurtbewoners pleiten voor verhuizing
Herrie over nachtwerk

Drie onderscheidingen uitgereikt

Verlate lintjesregen

Infocentrum voor
schoolverlaters

Bij Arbeidsbureau HeerlenReorganisatie
ambtenarenkorps

in Landgraaf

Omwonenden hebben echter via
een verkorte procedure gevraagd
om een voorlopige beslissing van de

Raad van State, omdat de genoem-
de voorwaarde intussen herhaalde-
lijk wordt overtreden. 'Overtredin-

zijn aan de orde van de nacht',
aldus de raadsman van buurman
R. Gelauff, die het nachtelijk laden
en lossen, schoonspuiten, tanken en
warmdraaien van vrachtauto's meer
dan zat is. Hij wil dat devergunning
van het bedrijf wordt geschorst.
Burgemeester mevrouw E. Coenen-
Vaessen zei gisteren tijdens de
hoorzitting in Den Haag dat het
schorsen van de vergunning als ge-
volg kan hebben dat helemaal niet
meer kan worden opgetreden tegen
het bedrijf.

HEERLEN - Veertien dagen na
Koninginnedag hebben drie in-
woners van Oostelijk Zuid-Lim-
burg nog een koninklijke onder-
scheiding gekregen. In Heerlen
werden er twee uitgereikt en in
Kerkrade de derde.

Anderzijds betoogde ze dat het op-
leggenvan een dwangsom voor elke
keer dat 's nachts wordt gewerkt op
dit moment ook niet mogelijk is,
juist omdat de vergunning nog geen
volledige rechtskracht heeft zolang
de Raad van State geen uitspraak
heeft gedaan. De raadsman van het
transportbedrijf stelde dat het ver-
bod voor de nachtelijke uren in feite
betekent dat het bedrijf moet wor-
den opgeheven.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De raad van Land-
graaf zal in de extra vergadering van
25 mei de hoofdlijnen vaststellen
van de organisatie van het gemeen-
telijk apparaat. Het is de bedoeling
dat de reorganisatie begin 1990 zijn
beslag krijgt. De nota 'Landgraaf,
organisatie en ontwikkeling' is het
vervolg op het knelpuntenonder-
zoek. Toentertijd kreeg wethouder
JanBonten zware kritiek omdat hij
met de uitkomsten van het onder-
zoek te weinig zou hebben gedaan.
Met de voorgestelde hoofdstructuur
zijn de commissie Georganiseerd
Overleg, de Medezeggenschapcom-
missie en het Management-team ak-
koord gegaan.

het gebouw van het GAB en apa^
plaats is ingeruimd. Via grote va^?-tureborden kan iedereen zich op’.
hoogte stellen van het aanbod da
uit de printers rolt. Een extra serv'
ce van het arbeidsbureau is de vaca
turelijn. Een telefoonverbindiï1*

met een band waarop steeds Pei
verbinding zes vacatures beluistC
kunnen worden. Uit een totaalaa11
bod van tweehonderd.

burgemeester Hub Strous van
Voerendaal. Blezer kreeg de on-
derscheiding omdat hij veertig
dienstjaren heeft opgebouwd
binnen het openbaar vervoer
waarvan acht bij het VSL. Blezer
is onderhoudsmonteur. Vandaag
gaat hij officieel met de VUT,
vandaar dat gisteren een af-
scheidsreceptie voor hem is ge-
houden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Gewestelijk Ar-
beidsbureau Oostelijke Mijnstreek
in Heerlen is gisteren gestart met
een vacature-informatiecentrum
voor schoolverlaters. Hiervoor zijn
tot 1 oktober vier arbeidsconsulen-
ten vrijgemaakt die via een geauto-
matiseerd systeem vraag en aanbod
op demarkt op elkaar proberen af te
stemmen. Daarnaast is er een vaca-
ture-telefoonlijn en vindt uitwisse-
ling plaats van gegevens van open-
staande banen tussen Brunssum en
Kerkrade. Bovendien zal de samen-
werking met het Regionaal Orgaan
voor het Leerlingwezen de kans op
plaatsing bij een bedrijf doen toene-
men.

Schoolverlaters diezich vóór 30 JV,
laten inschrijven bij het GAB d'f1,
gen mee in een wedstrijd met aj
prijs een reis naar Parijs. Maar d
echte hoofdprijs is een op maat éfj
sneden baan. Met het experime^
hoopt Moonen in ieder geval m^dan 75 procent van de schoolverjj*
ters aan de bak te helpen. Want da
is het percentage dat volgens hef1

het vorig jaar met de 'bemiddeÜ^oude stijl' bereikt werd. Het tel^foonnummer van de vacaturelijn
overigens : 045-718855.

In samenspraak met de gemeente
heeft een extern bureau gewérkt
aan de de uitvoering van het orga-
nistatie-voorontwerp. Eerder al be-
sloot de raad dat de hoofdstructuur
gebaseerd moest worden op het zo-
genaamde secretarie-model. Daarin
is de gemeentesecretaris topmana-
ger van het ambtelijk apparaat. In
het plan worden aan elkaar verwan-
te afdelingen samengevoegd. Het
aantal leidinggevende functies
moet daarom beperkt worden.

Mevrouw M. Hupperetz uit
Heerlen heeft gisteren uit han-
den van burgemeester Van Zijl
een zilveren eremedaille in de
Orde van Oranje Nassau gekre-
gen. Dit ter gelegenheid van haar
veertigjarig jubileumals apothe-
kersassistente vandaag. Me-
vrouw Hupperetz begon haar
loopbaan in Valkenburg-Hou-
them in mei 1949 bij apotheek
Starmans. In april 1968 trad ze in
dienst van de Vroedvrouwen-
school St. Elisabethkliniek in
Heerlen, waar ze nu nog werkt.
Sinds 1980 in de rang van eerste-
apothekersassistente.

Apotheekdienst
KERKRADE - Apotheek Snij-
ders, Kerkrade-West, heeft
weekend-dienst tot pinkster-
maandag 8.30 uur. En niet, zoals
gisteren gemeld apotheek Maus-
sen. Apotheek Snijders is geves-
tigd aan De Kamstraat 114.

Rozy: Rainman, do t/m di 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Studio Anders: Working
Girl, do t/m di 20.30 uur.Kunst en vlieg-
werk, zo 15 uur.

exposities
HEERLEN

Royal: My stepmother is an alien, dag.
14.30 116.30 19 en 21.15 uur.Rivoli: The
naked gun, dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur.
L_»dy en de vagebond, za zo wo 14 uur.
Maxim: Married to the mob, dag. 14.30
16.30 18.30 en 20.45 uur. H5: Rainman,
dag. 14.30 en 20.30 uur, do t/m ma ook
F7.30 uur. Dangerous Liaisons, dag.
19.15 en 21.15 uur, do t/m ma ook 16.15
uur, di ook 14.15 uur. The Bear, do t/m
ma 14 en 16 uur, wo 14 uur. Cocktail,
dag. 18.45 en 21 uur, di ook 14 uur.
Twins, dag. 14 18.30 en 21 uur, do t/m ma
ook 16 uur. Who framed Roger Rabbit,
é|9 t/m ma 14en 16uur, wo 14 uur. Frank
en Frey, do t/m ma en wo 14.15 uur. The
A^ccused, dag. 18.45 en 21 uur, di ook 14
uur. De Spiegel: Une histoire du vent,
de t/m ma 21 uur.

Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Trees Ruys en Pierre Everharz. Van 13/5
t/m 17/6, open do fm zo 14-17 uur.

GELEEN

SCHIMMERT

Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Margaret Kelley. T/m 21/5. Open wo t/m
zo 13-17 uur.

Galerie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
stein. Werk van Jacqueline van Elsberg
en Janny van der Veen. Van 14/5 t/m
25/6, open za en zo 14-17 uur.

LANDGRAAF

"Brikke-Oave, Lindeplein sa. Werk
van Nol Pepermans en Margreet Berk-
hout. Van 12/5 t/m 4/6, open ma t/m vr
9.30-12.30 uur, 13.30-17.30 uur en 18.30-
-21 uur, zo 14-17 uur.

KERKRADE

Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Wim Mestriner. T/m 11/6, open di t/m vr
10-15 uur, zo 12-15 uur.

BRUNSSUM

Gemeentehuis. Werk van P. Meuleners.
T/m 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,
di. ook 13.30-16.30 uur.

UBACHSBERG

"Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.
Foto's van Charles Weber. T/m 28/5,
open dag. 10-12 en 13.30-17 uur. Werk
van Sjer Jacobs, Stan Linssen en Jan
Kusters. T/m 28/5, dagelijks geopend
van 10-12 en 13.30-17 uur. Bibliotheek,
Pastoor Schleidenstraat. Werk van Cor
van Hoof. Van 15/5 t/m 14/7,open tijdens
kantooruren. ABN-bank. Werk van Ton-
ny de Cites. Tot 14/5.

VOERENDAAL

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Het
poëtisch moment. T/m 25/6, open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-
sterrenwacht. Schaapskooiweg 95.
Werk van André Offermans. Open di t/m
vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr ook
19.30-22 uur. Stadsschouwburg, Van
Gpinsvenplein. Werk van Hans Keuls.
Ttjt 1 juni. Open ma t/m vr 10-15 uur en
tijdens voorstellingen. Bezoekerscen-
trum Schrieversheide, Schaapskooi-
weg 99. Vossen. T/m 1/6, open di t/m zo
10-17 uur, dag. 10-18 uur. Signe, Aker-
straat 82a. Werk van Gaston Klein, Pe-
trie Klinckhamers en Gemma Wingen.
T/m 28/5, open wo t/m zo 14-17 uur.
NMK bank, Bongerd 13. Werk van M.
Philippens. T/m 31/6, open op werkda-
gen 9-16 uur. De Spiegel, Akerstraat 88.
Werk van Mich Rademaker. 17/5 t/m
13/6, open do fm ma 20-1 uur.

HOENSBROEK

W. Blezer kreeg in het gebouw
van het VSL in Heerlen een
bronzen medaille in de Orde van
Oranje Nassau uitgereikt door

Hans Otermans uit Kerkrade
ontving uit handen van wethou-
der Maria Strater de zilveren me-
daille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau. De 52-jarige
Otermans werd in 1951 lid van
boogschuttersvereniging St. Se-
bastianus, om vervolgens al van-
af 1954 onafgebroken als pen-
ningmeester actief te zijn. Vanaf
1964 is hij bovendien comman-
dant, terwijl hij in 1965 en 1969
bovendien tot koning kon wor-
den gekroond. De uitreiking
vond plaats in het feestpaviljoen
van de schutterij aan de Voorter-
straat.

" Wethouder Maria Strater decoreert Hans Otermans van
handboogschutterij St. Sebastianus.

Foto: DRIES LINSSEN

in gesprek

Verplaatsing
De omwonenden brachten daar te-
genin dat Erens in Heerlen ook de
beschikking heeft over een groot
terrein. De raadsman liet daarop
weten dat wel aan verplaatsing van
het bedrijf wordt gedacht, maar dat
dit nog enkele jarenkan duren. Het
laatste woord is voorlopig aan de
voorzitter van de afdeling bestuurs-
geschillen van de Raad van State,
Veringa. Hij moet een voorlopig
oordeel vellen in deze kwestie, om-
dateen definitieve beslissingvan de
Raad van State waarschijnlijk nog
maanden op zich zal laten wachten.
De omwonenden wensen niet zo
lang te wachten. Zij hopen dat Ve-
ringa de vergunning tot die defini-
tieve uitspraak schorst.

Initiator van het Heerlens plan,
G. Moonen, stuurde in de afgelopen
weken alle decanen van de scholen
in het voortgezet onderwijs een
brief om de eindexamen-kandida-
ten erop te wijzen zich vóór 1 julibij
het GAB te laten inschrijven. In de
eerste plaats om de kans op een
baan of vervolgopleiding te vergro-
ten, maar ook om een kwartaalbij-
drage voor de kinderbijslag niet te
missen. Zoals bekend gaat het recht
op een uitkering pas zes maanden
na het 'schoolverlaten' in. Tussen-
tijds kan kinderbijslag worden aan-
gevraagd.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een zeventienjarige
bromfietser uit Schinnen is donder-
dag op de kruising Hommerterweg-
/Randweg/Patersweg in Hoens-
broek ernsig gewond geraakt aan
een been. De jongen werd aangere-
den door de bestuurder van een
Volkswagen Golf diekomende van-
uit de richting Schinnen linksaf de
Patersweg in wilde slaan. Teneinde
de juiste toedracht te kunnen ach-
terhalen verzoekt de marechaussee
eventuele getuigen contact met
haar op te nemen: -£045-719119.

Bromfietser
zwaar gewond

Zwemparadijs
De gemeente Heerlen lijdt aan
grootheidswaanzin, men gaat een
zwemparadijs bouwen. Op zich is
dat niet zo erg, maar als het ten kos-
te gaat van zwembad Terveurdt,
dan is dat zeer grof van de gemeente
Heerlen. Het is een ware ramp voor
Hoensbroek en omgeving als het
zwembad dicht gaat. Uit een enquê-
te van de Socialistische Partij blijkt
dat de meeste mensen tegen slui-
ting zijn. Voor de ouderen wordt de
bereikbaarheid van een zwempara-
dijs een groot probleem. En ook de
te verwachten hogere prijs in Heer-
len zal voor velen een onoverkome-
lijk bezwaar zijn. Hoensbroek is al-
leen goed om te betalen, voor derest
laat men Hoensbroek links liggen.
HEERLEN Ben Tarici

'Klant'
Het vacature-centrum voor school-
verlaters is een experiment en
steunt op twee pijlers. In de eerste
plaats is er de inschrijving als on-
derdeel de bemiddeling van de
'klant' zoals het GAB de werkzoe-
kende noemt. „Per individu wordt
bekeken welk beroep of bpleiding
het meest geschikt is voor de kandi-
daat", aldus Moonen. „En het liefst
voor 1 september omdat dan de
meeste cursussen starten." Het
tweede steunpunt van het project is
het vacature-centrum waarvoor in

door arno kantelberg

Van onze
correspondent

" Burgemeester Van Zeil speldt mevrouw Hupperetz de
eremedaille op.

heeld, maar depijn in de knie be-
gint heviger te worden. En niet
alleen de knie, maar ook in haar
rug kreeg ze 'ontzettende pijn.
Naar later (mei '89!) bleek, betrof
de pijn in de rug reuma.

Lustrum van een lijdensweg
De strijd van Caroline Heugen om GAK en GMD te overtuigen

HEERLEN - Terwijl momenteel
de acties van verpleegkundigen
c.s. alle aandacht opeisen, leven
in de schaduw daarvan patiënten
als Caroline Heugen-Jasper. Vijf
jaar lang tobt ze al met de meest
uiteenlopende ziektes en wordt
ze begeleid door een dokter die
\sndt dat ze 'niet moet zeuren.
Deze maand moet ze zich melden
bij het arbeidsbureau omdat ze
niet meer voor een uitkering in
aanmerking komt. Voor alle dui-
delijkheid: Caroline heeft reuma
en zit in een rolstoel. 1989: het
Lustrum van haar lijdensweg.

Zaterdag 13 mei 1989 "20
oostelijke mijnstreek

moeten krijgen? Maar hij verne-
dert je, hij boort je de grond in."
Het wordt tijd om de veelbespro-
ken dokter Van Rossum te con-
sulteren.„Caroline Heugen-Jas-
per? Nee, die ken ik niet", ant-
woordt hij kortaf op mijn vraag-
„lk ken al mijn patiënten niet
persoonlijk."
„Maar deze dokter", aldus Caroli-
ne, „heeft mij de afgelopen jaren
bijna maandelijks behandeld."
Cynisch: „Logisch dat hij me
niet meer kent!"

Limburgs dagblad

ontmoeting i

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881
t

Kantoor Heerlen
-S 045-739284
Wim Dragstra
.5 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

bioscopen
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V en L met lege handen
Aalsmeer verdiende winnaar NHV-beker: 22-23 na verlenging

Vanavond 19.30 uur
Scheidsrechter: Schuurmans
Ajax: vermoedelijke opstelling: Menzo,
Blind, Scholten, Verkuyl, Frank de Boef,
Winter, Jonk, Witschge, Van 't Schip, Ro-
nald de Boer, Roy.

VW: Opstelling: Roox, Driessen, Rutten,
Peters, Weerts, Slagboom, Eyer, Stewart.
Verberne. Reynierse, Lunukay. Reserve:
Laurs. Graef, Lenkens. Pas, Wolter.

Fc twente-mvv

Roda JC-Utrecht 0-0
Vanavond, 19.30 uur
RKC-Groningen
PSV-Haarlem
Fortuna Sittard-Willem II
Veendam-BW Den Bosch
Ajax-VW
PEC Zwolle-Volendam
Sparta-Feyenoord (17.00)
Twente-MW
Maandag, 14.30 uur
Groningen-PSV
Fortuna Sittard-Haarlem
Utrecht-RKC
Volendam-Sparta
VW-PEC Zwolle
Willem H-Veendam
BW Den Bosch-Ajax
Feyenoord-Twente
MVV-Roda JC

PSV 31 21 5 5 47 70-30
Ajax 31 19 6 6 44 69-32
Feyenoord 31 14 9 8 37 61-47
Twente 31 10 16 536 43-24Groningen 31 14 8 9 36 59-45
Roda JC 32 12 12 8 36 48-35
BWDen Bosch 31 13 6 12 32 42-47
Fortuna Sittard 31 11 9 11 31 36-33
Volendam 31 12 6 13 30 39-47
Haarlem 31 10 10 11 30 34-45
Sparta 31 9 11 11 29 40-42
Utrecht 32 11 7 14 29 48-52
MVV 31 9 8 14 26 39-56
RKC 31 8 9 14 25 48-59
Willem II 31 8 9 14 25 47-64
PEC Zwolle 31 8 7 15 24 44-61
Veendam 31 8 6 17 22 34-55
WV . 31 4 13 14 21 33-58

eerste divisie
Vanavond 19.30uur
Scheidsrechter: Bakker

FC Twente: vermoedelijke opstelling: De
Koning, Roelofsen, Rutten, Elzinga,. Dik-
ken, Paus, Balm, Neijenhuis, Keur, Lippo-
nen, Huistra.
MW (selectie): De Haan, Quaden, Thalr
Brandts, De Jong, Arts, Delahaye, Maas,
Vincent, Francois. Vanderbroeck, Verbeek1,
Thewissen, Schuman, Driessen.

door ivo op den camp

mvv-roda jc

door frans dreissen

fortuna-haarlem

Maandag 14.30 uur
Scheidsrechter: Van de Ende

MW: (selectie): De Haan. Quaden', Thai,
Brandts, De Jong, Arts, Delahaye, Maas,
Vincent, Francois, Vanderbroeck, Verbeek,
Thewissen, Schuman, Driessen.

Roda JC: vermoedelijke opstelling: Neder-
burgh, Broeders, Boerebach, Fraser, Trost,
Suvrijn, Hanssen, Groenendijk, Van de
Luer, Van Loen, Sanchez-Torres.

vvv-pec zwolle

Maandag 14.30uur
Scheidsrechter: Lammers

Fortuna: (selectie) Hesp, Körver, Maessen,
Kicken, Liesdek, Frijns, Duut, Boessen, Ja-.link, Heussen, Mordang, Rerjnere, Decker,
Kleinen, Lens, Meijer,De Vries.
Haarlem: vermoedelijke opstelling: Met-
god, Doesburg, Linger, Stafleu, Van Tour,Atteveld, Lanckohr, Matthaei, Van Roon,
Bouwens. Peeper.

Eindhoven-RBC 1-3

Vanavond, 19.30 uur
Excelsior-Emmen (14.00)
DS '79-De Graafschap
NAC-Wageningen
Go Ahead Eagles-NEC
Vitesse-Heracles
Telstar-SW
Den Haag-Heerenveen
Cambuur-AZ
Maandag, 14.30uur
Wageningen-Go Ahead Eagles
De Graafschap-NAC
Emmen-DS '79
AZ-Excelsior
SW-Den Haag
Heracles-Telstar
RBC-Vitesse
Helmond Sport-Eindhoven

Stand
Vitesse 32 19 8 546 49-18
NEC 33 20 6 7 46 68-35
Den Haag 32 19 7 6 45 71-34
Excelsior 32 19 6 744 58-33
Heerenveen 33 19 5 9 43 66-41
AZ 32 16 8 8 40 69-40
NAC 32 14 10 8 38 55-44
SW 32 14 7 11 35 48-48
Graafschap 32 13 7 12 33 44-47
Cambuur 33 13 6 14 32 47-53
GA Eagles 32 12 7 13 31 45-41
Heracles 32 11 9 12 31 45-54
Eindhoven 34 11 6 17 28 43-50DS 79 32 11 4 17 26 51-57
Telstar 32 9. 6 17 24 45-62
Helmond S. 33 5 12 16 22 35-63
RBC 33 7 7 19 21 32-57
Emmen 32 7 2 23 16 32-85
Wageningen 33 5 5 23 15 37-78

NEC, GA Eagles en Heerenveen periode-
kampioenen

Vierde periode
Den Haag 6 4 2 0 10 12- 3
Heracles 5 4 J 1 8 9-6
NEC 6 4 0 2C 8 12- 6
Heerenveen 6 3 2 1 8 14-10
Excelsior 6 4 0 2 8 12- 8
Cambuur 6 4 0 2 8 10- 7
NAC 5 3 11 7 12- 7
Vitesse 5 3 11 7 8-3
SW 6 3 12 7 10- 7
AZ 6 3 12 7 7-9
De Graafschap 5 3 0 2 6 7-5
Telstar 6 3 0 3 6 11-11
DS'79 6 2 13 5 9-11
Helmond Sport 6 12 3 4 8-11
RBC 6 114 3 4-12
Eindhoven 7 115 3 8-12
.Wageningen 6 10 5 2 8-16
Emmen 6 10 5 2 4-16
Go Ahead Eagles 5 0 14 1 3-12

Maandag 14.30 uur
Scheidsrechter: Schuurmans
VW(Selectie)Roox. Rutten, Nyssen, Re_-
nierse, Peters, Van Berge Henegouwen, Rij-
nink, Weerts, Driessen, Slagboom, Eijer,
Stewart, Verberne, Luhukay.

PEC Zwolle: vermoedelijke opstelling:
Abma, Hansma, Kamstra, Veldwijk, Duim,
De Meijer, Smook, Berghuis, Van Ankeren,
Van der Waart, Cooke.

amateurvoetbal
Nationale titelstrijd zondagamateurs:
Venray-RCH (vanmiddag 16.00 uur)
HSC^I-Venray (maandag 14.30)

Eerste klasse F
Maandag 14.30 uur
Heerlen-Veritas
Caesar-Meerssen
SCG-Heer
Voerendaal-Born
Volharding-RKONS

Kwartfinale KNVB-beker:
Maandag 14.30 uur
Hopel-Roda JC 2 "

Beslissingswedstrijd:
Vanavond 18.00 uur, terrein RKWM.
Geulsche Boys-Slenaken
Vierde klasse C, D, G en H:
maandag 14.30 uur
Waubachse Boys-Schimmert
Sweikhuizer-Boys-MW'O2
St Joost-RKSVN
RKVB-Gysteren

Duitsland
Waldhof-Stuttgart 3-4
Frankfurt-Kaiserslautern 3-2
Vandaag, 15.30uur
Karlsruhe-HSV
Kickers-Bayern
St.Pauli-Hannover
Köln-Borussia D
Uerdingen-Werder
Nürnberg-M.Glabach

Rentree
Gullit

MILAAN - Ruud Gullit hoopt
morgen zijn rentree te maken in
deploeg van AC Milan. De lands-
kampioen speelt dan voor de
competitie de thuiswedstrijd te-
gen Sampdoria.

feKRADE - Roda JC heeft
j. êravond verzuimd om op
l^ste wijze afstand te ne-s van FC Utrecht. Door ge-
(f * aan doortastendheid en
L^ativiteit bleef zelfs een do-lij? doelrijpe mogelijkheden
yenut en eindigde het duel
Ct> het beS°n: °-°- Trainer
k Heker voelde zich niet ge-
!>o^«n om e situatie te ca-
j^üfieren. „We hebben vanafkeerste minuut achter de fei-
ijet ingelopen. Utrecht was
l6 onze tegenstander, maar
"4a t e sPee^aen te ëe-|0 st en zonder overleg, waar-je-r We in de race om een
njj?cüpplaats een kostbaar
.h eD°en verloren. Helaas

e nu weer afhankelijk
Iqm e concurrenten Feyen-ra en FC Twente".

" Een van de vele gemiste kansen in beeld. Michel Haan stuit op Jan Willem van Ede.
Foto: DRIESLINSSEN

Fortuna geeft jeugd 'n kans
Suvrijn wist een poging van Willa-
arts tenauwernood onschadelijk temaken. Roda JC kon alleen in de
slotfase nog even imponeren, maar
kwam niet verder dan een door
Plomp van de doellijn gehaalde
kopbal van Sanchez-Torres.

RODA JC - FC UTRECHT 0-0. Scheids-rechter: Reygwart. Toeschouwers: 5000.
Gele kaart: Verrips (FC Utrecht).
Roda JC: Nederburgh; Broeders, Fra-
ser, Boerebach en Trost; Suvrijn, Hans-
sen en Groenendijk (83. Diliberto); Van
de Luer (64. Haan), Van Loen en San-
chez-Torres.
FC Utrecht: Van Ede; Verrips, De Koek,Plomp en Van der Meer (64. Buizert); Al-
flen, Young en De Kruyff; Kelder, Willa-
arts en Boogers.

Van onze sportredactie

SITTARD - Fortuna Sittard grijpt
,de laatste drie comp-etitiewedstrijd
aan om de eigen jeugd gelegenheid
te geven zich te profileren in de
hoofdmacht. Met spelers Als Willy
Heussen, Patrick Decker, Robert
Kicken en Eric Meijer beschikt De
Baandertploeg over voldoende po-
tentie om een deel van de hoofd-
macht voor komend seizoen op peil
te brengen. „Er staat voor Fortuna
in de competitie niets meer op het
spel", zegt Coockie Voorn.

gunstig voor een echte ouderwets
avondje Baandert".
Zowel tegen Willem II als tegen
Haarlem kan de interim-coach geen
beroep doen op spits John Clayton.
De Schot, die al geruime tijd uit
vorm is, heeft daarnaasteen infectie
aan zijn arm, waardoor spelen on-
mogelijk is. „Dit jaar zeker niet
meer, maar volgend seizoen is Clay-
ton weer van de partrj. Hopenlijk
-pakt hij dan de draad van het begin
van deze competitie weer op".

bij de spelers dat ze vol vertrouwen
zijnen dat is al een goede zaak".

„We zullen punten moeten pakken
om ons dit weekeinde definitiefvei-
lig te kunnen spelen", oordeelde
Huub Driessen. „Het duel met Roda
JC zal best een leukewedstrijd wor-
den omdat ook zij de punten hard
nodig hebben. Dit seizoen hebben
wij in elk geval nog geenLimburgse
derby verloren en datkan aleen vin-
gerwijzing zyn dat het ook tegen
Roda kan lukken.Ik verwacht in elk
geval veel toeschouwers en die zul-
len beslist aan hun trekken gaan ko-
men."

DEN HAAG - FC Twente en Sparta
leveren de meeste voetballers voor
de selectie van Jong Oranje, dat op
30 mei in en tegen Finland speelt.
Bondscoach Nol deRuiter nam van
beide clubs drie voetballers op in de
groep van zeventien.

Broeders weer
geselecteerd

'Ver * deed niet echt dramatisch
Wj pefacupkansen, maar reali-

■tfift jiL2^*l wel dat overwinningen
:a'k'r-. Yy (overmorgen) en Feyen-
l^lijfj J~l mei) nu bittere noodzaak
■?'l_èr t

druk zal daarom zonder
/>'»oe benemen op de Kerkraadse
"#ktx p' die zich in hetrecente verle-
idlig evenwel niet al te stressbesten-
e!\ Sonde. „Er is nog niets verlo-
r l^ek i

moeten in de laatste twee
"'*. alleen het hoofd koel houden
Kai°ren"- aWus Reker, die in elk
k^ 2lJn hoop op een droomresul-

"I'*UoVan 41 competitiepunten, dit
n en zal moeten laten varen.4*l vie\H erïies in Groningen was een
e|t6 'jeker, dat Roda JC op _jjn laat.(% °£nen loopt. Het duel tegen
ef»e b 2 ' dat nu definitief veilig is,
aiNbeïe;jtigm_: daarvan. Bovendien

de Kerkradenaren eni-
-o'lri e :°e- Zo hadMichelBroeders na
'^Qorh lnuten destatus quo moetene'Kde h 'De vel"dediger profi-
'! - D !\andig van de nonchalance

.°elrr? oc^' en k°n ongeremd op
T^ldp Van Ede afstormen, doch

j,
e radicaal in de afwerking.

*raf lV?odlottige misser bleek ach-
N eülJ Roda JC, datFC Utrecht in
f^_t e?rsie na^ uur geen moment
fernist u' nam de ergernis over de
'<e$ v

e kansen alleen maar toe. Ac-
% an onder meer Boerebach ble-
WoeB onder resultaat, omdat de'r,lrip Van de toekomstige Fortuna-
fedieri Berger, uitstekend ver-Loetf en tot wanhoop van Van
fasE-ra? Sanchez-Torres elke aan-
Le'e rn- jdlgwist te bezweren. En-
°den nuten voor het Pauzesignaal

gasten aanvallend meer
S W e? ontsnapte Roda JC aan
N gentreffer. Efficiënt ingrijpen
ljnk ne Hanssen > de absolute uit-r

4 In-de PartiJ- voorkwam een
yUlaLreffer van de doorgebroken
Vt Even later miste Marco«ers een riante kans.

VP
rust bleef FC Utrecht (coun-

Vaa_lijk' Bo°gers raakte de lat,en schoot van dichtbij over en

De selectie van Jong Oranje is: El-
zinga, Roelofsen en Scharmin (FC
Twente), De Goey, Sas en Vurens
(Sparta), AMen en De Kruyff (FC
Utrecht), Verlaat (Ajax), Viscaal
(Beveren), Blinker (Den Bosch), Nu-
man (Haarlem), Vonk (RKC), Broe-
ders (Roda JC), Gorré(SW), Laam-
ers (Vitesse) en Van Gobbel (Willem

UTRECHT- GerritPlomp speelt de
komende twee seizoen voor VFL
Bochum, dat uitkomt in de Bundes-
liga. De verdediger van FC Utrecht
tekende een contract voor twee jaar
bij de Westduitse club. Hij is de
tweede Nederlander bij Bochum,
dat ook Rob Reékers in de selectie
heeft. Met de overgang is een be-
drag van 550.000 gulden gemoeid.

Gerrit Plomp
naar Bochum

Obbicht-Kolonia: 1-1 (na verlenging). 7.(in verlenging) Stadhouders 0-1; 15. Toonen
1-1. Boeking: Scholtes (Kolonia), Geelen
(Obbicht). Scheidsrechter: Houben.
BEEK - In hetextra degradatieduel
van de tweede klasse hebben Ob-
bicht en Kolonia na twee uur voet-
ballen geen beslissing (1-1) kunnen
bewerkstelligen en er zal derhalve
een tweede wedstrijd gespeeld moe-
ten worden. Beide ploegen speel-
den aanvankelijk zeer behouden,
maar ook na rust, toen Obbicht wat
meer druk probeerde te maken, kon
er niet gescoord worden. Pas nadat
Stadhouders voorKolonia in de ver-
lenging de stand op 0-1 had gezet,
realiseerde Obbicht zich dat enkel
een technisch surplus onvoldoende
is om een wedstrijd te beslissen.
Math Toonen wist dan ook in de
blessure-tijd van de eerste verlen-
ging Obbicht weer op gelijkehoogte
te brengen. Volgende duel vrijdag
19 mei om 17.00uur, terrein: Caesar.

Degradatieduel
eindigt onbeslist

GRONINGEN - FC Groningen
heeft negatief gereageerd op eea
voorstel van PSV de bekerfinale op
donderdag 25 mei in Eindhoven
laten plaatsvinden. Manager Kees"
Ploegsma richtte zich gisteren mat
een dergelijk aanbod tot de Gronin-
gers nadat De Goffert (Nijmegen) en
De Galgenwaard (Utrecht) voor de
eindstrijd waren afgevallen. Het
management van FC Groningen
ging in principe aceoord, maar wil-
de, zoals gisteren in het Limburgs
Dagblad gemeld, geen besluit ne-
men zonder de mening van de spe-
lersgroep.
Tijdens de bruiloft van de gisteren
getrouwde Edwin Olde Riekerink
in Rotterdam reageerden de spelers
negatief op het voorstel van PSV.
Dit ondanks de financiële voorde-
len die hieraan vast zouden zitten.
„Dan maar minder geld, maar het
prestige staat voorop. We vinden
het een eer om de beker te pakken,"
lieten de spelers vanuit Rotterdam
weten.
Ze spraken hun voorkeur uit voor
een neutraal veld en het bestuur
heeft deze wens overgenomen.

FC Groningen
wil finale niet

in PSV-stadion

VOORHOUT - In de strijd om het
Nederlands kampioenschap zaal-
voetbal speelde het Maastrichtse
Sphinx gisteravond in Voorhout
met 3-3 gelijk tegen Bax.

Gelijkspel Sphinx

VVV
VENLO - In het gunstigste geval
kan Sef Vergoossen bij de samen-
stelling van zijn elftal voor de uit-
wedstrijd tegen Ajax slechts over
zeven vaste basisspelers beschik-
ken. Dat was vrijdagavond nog niet
eens zeker omdat René Eyer
(scheenbeenblessure) en Juno Ver-
berne (voetkwetsuur) in de lappen-
mand zaten. Bovendien werden
Reynink, Nijssen en Van Berge-He-
negouwen vanwege gele kaarten ge-
schorst en zijn Hoekman, Van de
Ham en Burhenne langdurig uit de
roulatie.

Körver: „Het zullen twee bijzonder
zware wedstrijden voor ons worden
omdat beide teams in de slag zijn
voor de plaatsing voor het EK-lll-
toernooi. Zij hebben net zoals wij de
punten hard nodig en het zijn teams
die in de top meedraaien. Ik proef

van het Pinksterweekeinde aangrij-
pen om ierts recht te zetten. De wil
en de gretigheid bij de spelers is er.
Nu de concurrentie van de jeugd er-
bij komt en het feit dat Willem II
nog een serieus degradatiegevaar
verkeert, lijken de voortekenen

Pinksterweekeinde
beslissend voor MVV

MAASTRICHT - Het Pinkster-
weekeinde kan voor MW beslis-
send zijn. Ondanks de twee moeilij-
ke wedstrijden, respectievelijk uit
tegen FC Twente en thuis tegen
Roda JC, zien de Maastrichtenaren
de beide confrontaties met redelijk
optimisme tegemoet.

„Voor ons dus een prima gelegen-
heid om de jeugdspelerseen kans te
geven. Een prima gelegenheid ook
om de teleurstelling die na de laat-
ste wedstrijden ongetwijfeld bij de
supporters is opgekomen, weg te
nemen. Fortuna is er alles aan gele-
gen om de fikse deuk die de ploeg
heeft opgelopen recht te zetten bij
het publiek. We mogen onze toe-
schouwers niet met die teleurstel-
ling de zomerpauze in laten gaan,
dus zullen we in beide wedstrijden

Zaterdag 13 mei 1989 " 21
NIEUWEGEIN - Het met zoveel
bombarie aangekondigde handbal-
seizoenvan Herschi/V en L is uitge-

gelegenheid gehad het seizoen met
een hoofdprijs af te sluiten. De eer-
ste helft ging geüjk op, waarbij ech-
ter opviel datmetname deGeleense
defensie niet in normale doen was.
Bovendien was V en L aanvallend
in deze fase te afhankelijk van Ha-
mers en Jacobs, die voor rust het
leeuwendeel van de Geleense score
voor hun rekening namen.

lopen op een totaal fiasco. Gister-
avond verspeelde de Geleense for-
matie ook de laatste kans om het
seizoen nog enig cachet te geven. In
Nieuwegein verloren de mannen
van trainer Gabri Rietbroek de be-
kerfinale tegen Aalsmeer: 22-23 na
verlenging. Omdat het landskam-
pioenschap vrijwel zeker naar E en
O gaat, zal V en L op het einde van
de rit genoegen moeten nemen met
de tweede plaats in de eindrang-
schikking.

Afknapper op
Kaalheide

Uefacupkansen in gedrang na puntverlies

Een intern discussiepunt zal de
deelname aan de Europacup behel-
sen. Zowel de heren als de dames
hebben zich gekwalificeerd voor de
IHF-cup, een Europees bekertoer-
nooi dat niet wordt gesubisidieerd
door het Nederlands Handbal Ver-
bond. Wie gaat nu Europes handbal-
len? De heren, de dames, beide of
beide niet? Voorzitter Wanders
weet nog niet precies waar het op
zal uitdraaien, maar liet wel door-
schemeren dat de heren de voor-
keur genieten. "We moeten het za-
kelijk bekijken. Wie heeft bijvoor-
beeld de meeste kans om op TV te
komen?"

Eén hoofdprijs was wel het minste
wat V en L voor aanvang van de
competitie in gedachten had. Dat
het uiteindelijk op niets is uitgelo-
pen, heeft de ploeg voor de vollehonderd procent aan zichzelf te wij-
ten. Zonder enige bezieling, alsof
het een trainingspartntje betrof,
trad de Geleense ploegAalsmeer te-
gemoet in een wedstrijd die had
moeten worden de grote revanche
op alle critici die vonden dat V en L
dit seizoen te vaak onder de maat
bleef.

Na de pauze (ruststand 10-11 voor
Aalsmeer) verspeelde V en L bin-
nen vrjf minuten bijna alle riante
uitzichten op bekerwinst: 11-14. Tot
acht minuten voor het slotsignaal
van de sportieve wedstrijd bleven
de Noordhollanders met drie doel-
punten aan de positieve kant van de
score. Pas toen realiseerden de Ge-
leense spelers waarschijnlijk dat het
bijna te laat was. In een alles-of-
niets offensief scoorde V en L vier
keer op rrj en kwam daardoor dertig
seconden voor het einde zelfs op
een 20-19 voorsprong.

Toch heeft V en L gisteravond alle

De volop aanwezige internationale
ervaring had V en L in de laatste
halve minuut overeind moeten hou-
den. Dat bleek teveel gevraagd. In
de slotseconde werd Kees Boom-
houwer vrije doorgang verleend
richting Geleens doel. De Aalsmeer-
schutter liet zich dat buitenkansje
niet ontnemen en maakte een ver-
lenging noodzakelyk. Een gewaar-
schuwd V en L bleek echter ander-
maal niet in staat de wedstrrjd naar
haar hand te zetten. Op René Nij-
sten na, die als enige voorop in de
strijd ging, liet V en L zich toch nog
de kaas van het brood eten: 22-23.

buitenland

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

Tweede Bundesliga
Alemannia-Mainz 5-:

Antwerp-Standard
KV Mechelen-Bevere
Anderlecht-SV Brugi
StTruiden-Genk
Cl.Brugge-RWDM
Lokeren-RC Mechele
Luik-Beerschot
Kortrijk-Charleroi

BELGIË
Vanavond, 20.00 uur
Lierse-Waregem

fortuna-willem II

Vanavond 19.30 uur
Scheidsrechter: Van Swieten
Fortuna: (selectie): Hesp, Körver, Maessen,
Kicken, Liesdek, Frrjns, Duut, Boessen, Ja-
link, Mordang,Kleinen, Reijners, Heussen,
De Vries, Lens, Meijer, Decker.

Willem II: (selectie): Brügel, Jaspers, Van
Rossum, Van Buuren, Mallien, Broeken,
Wolffs, Feskens, Godee, Loggie, Van der
Borgt, De Romerjn, Van Gobbel.

ajax-vvv

scorebord



Nederlander beschikt weer over zijn machtige pedaalslag

Mathieu Hermans
geeft sprintles " Matthieu Hermans steekt de armen

in de lucht. Voor de derde keer wint hij
afgetekend een massaspurt in deRonde
van Spanje. Met deze overwinning is de
Nederlander in Spaanse dienst defini-
tief de snelste sprinter van het Vuelta-
peloton van dit jaar.

Triptique Ardenj
nais (in Maastricht!
vermeldt de wielerj
kalender in Limj
burg deze maand
de navolgende
KNWU-criteria: 2Jmei Reuver; 28 mei
Well, Beek ei
jeugdtoernooi Gej
leen. Voor licentie]
houders van dl
NWB is startgelej
genheid in Deur"
(14 mei), Liessel en
Grathem (15 meifl
Omloop van de
Peel in Somerei)
(19-21 mei) ei>
Woensel/Eindho-
ven (28 mei).

Limburgse club-
ploegen deel.
Overigens wordt de
strijd om de Lim-
burgse districtstitel
in Lindenheuvel-
/Geleen voor ama-
teurs, junioren,
nieuwelingen, lief-
hebbers en vetera-
nen niet morgen-
middag, maar op
tweede pinksterdag
gehouden. Behalve
het provinciaal
kampioenschap en
de etappe-aankom-
sten van zowel
Olympia's Ronde
(in Reuver, Geleen
en Beek) alsook de

MAASTRICHT -Evenals bij een vo-
rige gelegenheid is
Maastricht als etap-
peplaats opgeno-
men in het route-
schema van de
Triptique Arden-
nais, een wedstrijd
voor amateurs, die
verreden wordt van
26 tot 28 mei. De
aankomst van de
openingsetappe
vindt plaats op de
Sint Pietersberg.
's Anderendaags
(27 mei) vertrekt de
karavaan weer van-
uit Maastricht rich-
ting Spa. Aan de
Triptique Arden-
nais, die wordt ge-
houden tijdens de-
zelfde periode
waarin de slotfase
van Olympia's Ron-
de van Nederland
wordt verreden, ne-
men verschillende

Wim Yelis: supertrfo

I van onze tennismedewerker

I4AASTRICHT - De Limburgse
fennisjeugd staat komende
Pinksterweekeinde weer in het
jfeken van het kampioenschap,
ïaterdag starten de verschillen-
de leeftijdsklassen in totaal op
aes parken om de voorronden tot
\an de halve finale af te werken.
Mocht het weer spelbreker wor-
den dan wijkt men vandaag uit
naar een hal. Morgenvroeg hoopt
men om 9.00 uur op het tennis-
park Jekerdal in Maastricht te
starten met de halve finales zo-
dat rond 18.00 uur de nieuwe
voorzitter Rob Luyten de prijzen
kan uitreiken aan dewinnaars.

VALLADOLID - Matthieu
Hermans heeft zijn zelfver-
trouwen weer helemaal terug.
Zijn derde etappe-overwin-
ning, in de negentienderit van
de Vuelta was er een op ver-
toon van pure macht. Op het
lange en brede aankomstpar-
cours in Valladolid mochten
deBritt Malcolm Elliott en de
Belg Eddy Planckaert mee-
dingen naar de dagprijs, maar
verder dan het achterwiel van
de kleine Brabander kwam het
duo niet.

Hermans was twee weken geleden
vertwijfeld. In de massale aankom-
sten, vorig jaar zijn handelsmerk,
kwam hij steeds te kort. Zijn aarze-
lende begin in deVuelta bracht hem
aan het wankelen.

Tennisjeugd speelt
om Limburgse titels

Michel Franssen liep een halvt
minuut sneller dan de winnaai
van vorig jaar.

" BEEGDEN - Michel Frans-
sen, lopende voor de AV V en L
Den Haag heeft de wedstrijd
Dwars door Beegden' over 10
fem. in de tijd van 32.11 min. ge-
wonnen. Tweede werd John Ge-
raedts uit Reuver in 33.07 en der-
fle Marco Akkermans uit Wes-
6em in 33.54 min.

winning in het internationale
toernooi van München samer
voor zich opgeëist. Het duo haal
de uit elf wedstrijden 7,5 punt
Anderhalf meer dan deWestduit
ser Schlosser.

" DEN HAAG - De Nederlandse
schakers Jeroen Piket en Paul
van der Sterren hebben de over-

Concours-hippique
in Herkenbosch

HERKENBOSCH- Op de terrei-
nen van manege Venhof organi-
seert landelijke rijvereniging De
Venruiters uit Herkenbosch op
tweede pinksterdag een con-
cours-hippique. Reeds om tien
uur wordt gestart, zowel met af-
delingsdressuur als springen.
Rond half vier begint het pro-
gressief springen in de klassen B
en L, alsmede M en Z. Het con-
cours-hippique wordt gehouden
bi het kader van het vijftienjarig
gestaan van De Venruiters.

SCHAESBERG - Het gebeurt bijna
nooit: Hennie Grift die opzijn eigen
baan pas in de laatste draverij tot
een overwinningkomt. Gisteravond
was dat het geval. Met Zenith Nora
klopte hij vijfconcurrenten. Collega
Wim Velis had meer succes. Hijreed
drie maal naar de bloemen. Er was
verder een min of meer verrassende
overwinning van Mulders uit Pan-
heel bij de amateurs (Catch me Jac-
ky).
Uitslagen:
Pinksteren-Prijs: 1. Debora Durbin (W.
Duivenvoorden) km.tijd 1.21.8; 2. Dryade; 3.
Danger Power. Winn. 2,70; pi. 1,50, 1,70,
1,70;koppel 7,20; trio 27,60.
Moederdag-Prijs: 1. Clareina Hanover (M.
Lukje) km.tijd 1.24.5; 2. Crackje van Nora; 3.

Clerc verslaat 'Big-Mac'
Argentijn weet niet wat hem overkomt

Benelux. Niet gestart: Biscuit Drossatf
Baron d'Yves. Winn. 2,60;pi. 1,30, 1,10;'
pel 2,20; trio 28,00.
Pinkpop-Prijs: 1. Captain Eden (J. w 1
naar) km.tijd 1.22.2; 2. Aurelia WortM
Boxeur du Chene. Winn. 1,60; pi. 1,00,'
koppel 11.30; trio 49,60.
Festival-Prijs: 1. David H(W. Velis) ki»
1.21.7; 2. Casimir Durbin; 3. Bartje Da»
Niet gestart: Anton Riebrand. Winn. 'pi. 1,00, 1,20, 2,90; koppel 2,40; trio 24,0
Jubileum-Prijs: 1.Bep deBloomerd ("■
lis)km.tijd 1.22.2; 2. Cassandra S; 3. Do'
go Pitt; 4. Asturia. Niet gestart: Burt
Cindy M en Cerise. Winn. 1,50;pi. 1,20.'
koppel 3,10; trio 5,70; kwartet 24,70.
Concert-Prijs: 1. Catch me Jacky (J.'
ders) km.tijd 1.20.8; 2. Baba T; 3. C»
d'lvens. Niet gestart: Blitsie M. Winn- "pi. 1,50, 3,90, 2,10; koppel 74,20; trio 34*
Roek-Prijs: 1. Zanzibar Jacky (J. v.d.'
km.tijd 1.19.3; 2. Zodiac Victory; 3. Zi«
du Bois. Winn. 7,00; pi. 3,20, 1,80; k*
18,00; trio 129,50.
Toppers-Prijs: 1.Cann deBloomerd W
lis) km.tijd 1.19.8; 2. Zanzibar; 3. Abbad
4. Yzella K. Winn. 1,70; pi. 1,00, 1,10,
koppel 4,00; trio 10.00; kwartet 169,60.
293,60 (8-8-5-4-2).
Blues-Prijs: 1. Zenith Nora (H. u
km.tijd 1.19.6; 2. Upper Darby; 3. WaaiP
du Bois. Winn. 2,30; pi. 2,80, 2,70; k«
5,80; trio 24,90. I
De totalisatoromzet bedroeg f 150.45">j

leerd. Deze zege is het gevolg van
het toegenomen zelfvertrouwen."
De sprinter werd weer keurig door
Arntz naar de finish gebracht. Op de
lange brede weg naar de streep
moest de 26-jarige pupil van Stof-
berg het verder alleen doen. Elliott
en Planckaert vochten aan de zijde
van Hermans voor wat ze waard wa-
ren. Het duo kwam te kort. De
machtige pedaalslag van de Neder-
lander werd het tweetal in het zicht
van de finish teveel.

De spurtzege van Hermans kwam
aan het einde van een slappe rit,
waarin de leiderstrui van Delgado

geen moment in gevaar kwam. De
Spanjaard Alberto Leanizbarrutia
reed zestig kilometer voor het pelo-
ton uit, maar werd weer even ge-
makkelijk opgeslokt toen de grote
groep echt snelheid maakte. De
kopstukken spaarden zich voor de
tijdrit van vandaag. Dan moet Del-
gado nog een keer aanzetten om
zich de Colombianen Parra en Var-
gas van het lijf te houden. Drie se-
conden is zhn voorsprong op Parra.
„Voldoende", zei Delgado aan de
vooravond van de chronorit.

„Ik heb dit jaar voor een andere
voorbereiding op het seizoen geko-
zen. Meer duurwerk, dan interval-
training. Dat is zekervan invloed op
de sprints geweest. Maar toen de
overwinningen uitbleven, begon ik
me toch welzorgen te maken. Na de
twee overwinningen in het week-
einde wist ik, dat ik het niet was ver-

Seriese vloert
Berghmans

wielerbulletin

Receptie
KERKRADE - Vandaag houdt
voetbalvereniging Heilust een
receptie ter gelegenheid van het
behaalde kampioenschap in de
vierde klasse C. De receptie
vindt plaats in café Zum Blauen
Bock in de Romeinenstraat in
Kerkrade tussen 18.30 en 20.00
uur. Maandag speelt Heilust een
huldigingswedstrijd tegen Bek-
kerveld om 14.30 uur.

Ivan Lendl in
halve finale

Kunststoters
in Ulestraten

IJLESTRATEN - Acht ereklas-
#ers zijn van de partij tijdens een
internationaal toernooi kunststo-
\en dit weekeinde in Ulestraten.
"Vandaag, morgen en maandag,
telkens vanaf 12.00 uur, werken
de artistieke biljarters het com-
plete programma van 68 figuren
op de grote tafel af. Prominente
starters in café Walk-In zijn on-
der meer Boulanger, De Grijze,
Holka en Van de Wal.

HAMBURG - Ivan Lendl heeft de
halve finales bereikt van het inter-
nationale tennistoernooi van Ham-
burg. De Tsjechoslowaak versloeg
de Zweed Jan Svensson in twee
sets, 6-2, 6-2. Boris Becker was al
eerder zeker van een plaats bij de
laatste vier. De Westduitse nummer
twee van de wereldranglijst hoefde
vrijdag niet in actie te komen. Zijn
tegenstander in de kwart finale, de
Italiaan Paolo Cane, gafop wegens
een spierblessure.

oude Argentijn Jose-Luis
Clerc had verloren: 4-6, 2-6.
Tussen begin en einde van de
partij zat dan wel bijna twee
uur, maar dat was met inbe-
grip van een regenpauze van
een half uur.

De Zuidamerikaan was voor zijn
besluit te stoppen met tennis in
1985 al een moeilijk te bestrijden
tegenstander voor McEnroe, die
gemalen baksteen niet tot zijn fa-
voriete oppervlak rekent. „Ik ge-
loof, dat ik hem maar een keer heb
verslagen", aldus McEnroe, die
voor 125.000 dollar bereid was
naar Ede tekomen. „En ik had ge-
hoord, datClerc hard werkte aan
een come-back. Maar met alleres-
pect voor zijn capaciteiten: hij
had geluk, dat hij mij op een dag
als deze trof. Dit waren toch geen
omstandigheden meer. Regen en
kou, nee, dat is niks voor mij. Als
er in beter weer echt iets op het

spel had gestaan was hij nog niet
met me klaar geweest."
Een overgelukkige Clerc, die na
zijn lange absentie niet meer op
de wereldranglijst voorkomt, had
juist de mededeling ontvangen,
dat hij een wild card voor de open
Italiaanse titelstrijd had gekre-
gen. „Dit is mijn dag. Nu nog een
wild card voorParijs en ik ben he-
lemaal gelukkig.", aldus Clerc, die
steunde op een formidabele servi-
ce en optimaal geconcentreerd
McEnroe telkens tracteerde op
vlijmscherp geslagen passeersla-
gen. De Argentijn, die beide sets
begon met een doorbraak, wist bij
het in ontvangst nemen van de fe-
licitaties aan hetnet nietwat hem
overkwam. „McEnroe lachte en
zei, dat hij hoopte me nog een
paar jaar op de baan mee te ma-
ken. Daar stond ik echt van te kij-
ken, want normaal zegt iemand
als McEnroe zoiets niet."
Uitslagen: Clerc-McEnroe 6-4, 6-2. Edberg-
De la Pena 6-3, 6-2.

EDE - „Het was alsof ik in het
verleden stond te spelen. Daar
komt iemand, die er vier jaar
uit was, me weer even ver-
slaan." Dat zei John McEnroe
(30) nadat hij in de kwartfina-
les van Ede met sprekende cij-
fers van de „herboren", even

HELSINKI - Angelique Seriese is
voor de tweede keer tijdens de
Europese titelstrijd judo in Helsin-
ki tot de halve finales doorgedron-
gen. Een overwinning op de Belgi-
sche judolegende Ingrid Berg-
hmans was goed voor een plaats
bij <\e laatste vier in de open klasse.
Donderdag bereikte de 20-jarige
judoka uit Zevenbergen de halve
eindstrijd in het zwaargewicht.
Ook Jenny Gal plaatste zich voor
de halve finales. In de klasse tot 56
kilogram versloeg Gal achtereen-
volgens Miroslava Janostkova uit
Tsjechoslowakije en Ljoedmilla
Matjevskaja uit de Sovjetunie.

Topgolf tijdens Pro-Am Limburg
Beste Nederlandse spelers aan slag op Brunssummerheide

Van onze sportredactie

NK poolbiljart
SCHAESBERG - Bij de Neder-
landse poolbiljartkampioen-
schappen hebben zich bij de ju-
nioren Jan en Mattie Hermans
(Heerlen), Jan Thehue (Geleen)
en Richard Brands (Geleen) voor
de finale geplaatst. Bij de laatste
acht dames bevinden zich nog
alle favorieten waarbij onder an-
dere de sterk spelende Magda
Widdershoven en de kampioene
van '88 Miriam Verhaeg. Ook bij
de heren bevinden zich, uitge-
zonderd Math Timmermans
(Tunnel Boys), nog alle favorie-
ten bij de laatste twaalf. De be-
slissingen over het kampioen-
schap vinden morgenmiddag

"plaats in het gemeenschapshuis
Carré in Schaesberg tussen 14.30
en 16.00 uur.

BRUNSSUM - De beste Ne-
derlandse golfprofessionals
komen op zondag 21 mei in ac-
tie op de Brunssummerheide
tijdens het derde Pro-Am Lim-
burg-toernooi. In totaal zullen
zesentwintig 'broodgolfers'
strijden om de hoofdprijs van
2500 gulden. De pro's spelen
niet alleen een onderlinge wed-
strijd maar proberen met hun
drie amateur-teamgenoten ook
de prijs voor het beste team in
de wacht te slepen. In totaal
zullen op de 18 holes dag vanaf
9.30 uur 104 golfers in actie
zijn.

DEN HAAG - Cees Priem heeft
Johan van der Velde en Peter
gieters opgenomen in de TVM-
ploeg voor de Ronde van Italië,
die op 21 mei begint. Priem had
"onlangs hevige kritiek op de
■*wee, omdat hun instelling als
beroepsrenner niet zou deugen.
,Pc Australiër Phil Anderson
[Start als kopman.

Van der Velde in
Ronde van Italië

Ronde van Spanje negentiende etappe:
1. Hermans 159km in 3 uur, 39 minuten
en 17 seconden, 2. Elliott, 3. Planckaert,
4. Guay, 5. Pagnin, 6. Koeravski, 7. Heyn-
derickx, 8. Allocchio, 9. Esparza, 10. Do-
minguez, 27. Arntz, 82. Suykerbuyk, 113.
Kools z.t. 146. Harmeling 0.32, 147. Nij-
boer 0.35.
Algemeen klassement: 1. Delgado 82
uur, 8 minuten en 48 seconden, 2. Parra
op 0.03,3. Vargas 1.03,4.Pino 1.22,5. Iva-
nov 1.40, 13. Suykerbuyk; 126. Kools
2.23.19, 131. Arntz 2.28.23, 142. Hermans
2.51.44, 143. Harmeling 2.52.31, 145. Nij-
boer 2.56.48.
Ronde van Romandie derde etappe: 1.
Freuler 123 kilometer in 2 uur en 58 mi-
nuten(5 bonificatie seconden), 2. Joho(3
bon.), 3. Cassani (1 bon.), 4. Dahlberg, 5.
Winterberg, 51. Siemons, 53. Luyckx, 57.
Rozendal, 59. Kleinsman, 63. Schalkers,
72. Breukink, 80. Winnen, 85. Maassen,
95. Tolhoek, 105. Veldscholten, allen z.t.
Klimtijdrit: 1. Breukink (Ned) 16,8km in
23 minuten en 53 seconden, 2. Skibby
(Den) op 9 seconden, 3. Rominger (Zwi)
0.16, 4. Anderson (Aus) 0.18, 5. Bezault
(Fra) 0.10 6. Rüttiman (Zwi) 0.22, 7. Jero-
me Simon (Fra) 0.23, 8. Jaermann (Zwi)
0.24, 9. Winterberg (Zwi) 0.26, Stutz (Zwi)
0.26. 26. Winnen 1.08, 51. Veldscholten
1.59, 57. Tolhoek 2.10, 62. Maassen 2.15,
77. Siemons 2.51, 92. Luyckx 3.17, 100.
Rozendal 3.49, 108. Kleinsman 4.27.
Algemeen klassement: 1. Anderson
12.16.03, 2. Simon 0.17, 3. Jaermann 0.34,
4. Winterberg 0.38, 5. Van Hooydonck
0.58, 6. Delion 1.06, 7. Breukink 1.15, 29.
Winnen 3.05, 42. Tolhoek 3.54, 55. Veld-
scholten 10.17, 60. Schalkers 10.50, 80.
Kleinsman 12.56, 81. Maassen 13.53, 86.
Luyckx 15.32, 98. Siemons 18.41,105.Ro-
zendal 25.42.
Trump Tour tijdrit: 1. Vanderaerden,
14,4km in 18 minuten en 47 seconden; 2.
Ekimov 18.54; 3. Bostick 18.56; 4. Aldag
18.58; 5. Tomac 18.58; 6. Zanoli 19.07; 7.
Yates 19.09; 8. Le Mond 19.10; 9. Reiss
19.12; 10. McCarthy 19.14.
Algemeen klassement: 1. Lauritzen
28.16.39; 2. Lubberdingop 23 sec; 3. Van-
deraerden 1.00; 4. Theunisse 2.18; 5. Stie-
da 4.05; 6. Nulens 4.12; 7. Peiper z.t; 8.
Phinney 4.15; 9.Kemelinin z.t; 10.Hamp-
sten 4.27.
Ronde van de Aude zevende etappe: 1.
Knol 2 uur 7 minuten en 41 seconden, 2.
Rossner, 3. Ranft, 4. Prijakina, 5. Neil.
algemeen klassement: 1. Simonnet 13
uur 30 minuten en 7 seconden, 2. Odin op
3 seconden, 3. Kibardina 0.20, 4. Neil
1.25, 5. Knol 3.00.
Vredeskoers derde etappe: 1. Raab 197
km in 4.31.10 (15 sec. bon.), 2. Ludwig (10
sec. bon.), 3. Spruch (5 sec. bon), 4. Verle-
den, 5. Goloesjko.
Algemeen klassement: 1. Schumanov
18.30.38, 2. Peeters 0.05, 3. Jentzsch 0.15,
4. Raab 0.23, 5. Capelle 0.25.

Vanmeulebrouck van het
BLG.

Ook deze derde aflevering van
het inmiddels op de Neder-
landse golfkalender niet meer
weg te denken evenement, be-
looft een bijzonder spannende
aangelegenheid te worden. De
winnaar van de vorige editie,
John Woof, gaat deze keer het
baanrecord van Alex Loesberg
serieus aanvallen. Woof: „Als
de omstandigheden goed zyn
probeer ik onder de baan te
spelen.Dat doel heb ik mevoor
deze wedstrijd gesteld. Daags
voor het toernooi zal ik de baan
nogmaals uitgebreid verken-
nen, zodat ik het gevoel heb,
niets aan het toeval over te la-
ten. De fouten van verleden
jaar zullen me in elk geval niet
meer overkomen".

(ADVERTENTIE)
■i .

Zaterdagavond
tfGLiJtr_Süffi OCWÖJC3G)

j£2l Wi-ïöm II
£__rV/-l- KjnJ Aanvang 19.30 uur

XjvmT TT^ Maandagmiddag

PTCLiJtJCDCCffI eCUr^B
Haarlem

Aanvang 14.30 uur

" Tijdens de persconferen-
tie gisteren werd het pro-
grammaboekje van het Pro-
Am nog eens doorgenomen.
V.r.n.l. Arnold Doon (voor-
zitter golfclub), Frans Van-
meulebrouck (Bouwfonds
Limburgse Gemeenten),
John van Dijk (manager
golfbaan), Fred Steinbusch
(voorzitter. wedstrijdcom-
missie) en Henny Gerrits
(baancommissaris).

Foto: CHRISTA HALBESMA

Samba-
volleybal
in Sittards

Jl

SITTARD - De internati<4
vriendschappelijke volleybaHl
moeting tussen ACCO/DOS en JlHorizonte eindigde gisteravon%
het sportcentrum van Sittard i"b
2-3 (16-14; 13-15; 15-9; 1»1
11-15)zege voor de equipe uit 8%
hè. b
De ruim twee uur durende kr^meting was qua kijkwaarde u^mate aantrekkelijk. Beide t^h
streden met open vizier voOMj
winst, resulterend in een groot 'L
tal spectaculaire akties zowel 1
hetnet als in het achterveld.A%\
/DOS was blokkerend redelij^
dreef met de nieuwe aanwip
Van Rossum, Van ProoyenJ)
Moons. Uitblinker in de ontmo^fwas evenwel de Braziliaan >\
Filho. Het Zuidamerikaanse spty
wonder was bij vlagen ongrijpffl
met name in de beslissende
set. Overigens versloeg Belo »J8zonte donderdagavond in Echt6
Belgische topploeg Noliko-Ma3 e
met 3-0.

Hans Spaan:
beste trainingstijd

MISANO - Wat Hans Spaan &
wedstrijden nog niet lukt, kree»
op de laatste trainingsdag vo"rf
Grote Prijs van Italë wel voof >kaar. De wegracer^ uit Castri^(
die dit seizoen opznn fabrieks-*Jda nog niet kon overtuigen, S&
op het circuit van Misano naa\
beste trainingstijd in de 125cc-Hj
se. In de koningsklasse (5%l
neemt de Amerikaan %■}
Schwantz de beste positie ifl;J
was sneller dr.n Lawson en Ra'^

De organisatie, die deze afleve-
ring grotendeels in handen is
van de Golfclub Brunssum-
merheide heeft de promotie
van de golfsport in het alge-
meen en de golfbaan Bruns-
summerheide in het bijzonder
hoog in het vaandel staan. Van-
daar dat de toeschouwers in de
gelegenheid zijn het spel van
de cracks van zeer nabij te vol-
gen.

spelbreker voor het publiek.
De sponsors, Bouwfonds Lim-
burgse Gemeenten, Bouw-
fonds Nederlandse Gemeen-
ten, Amev Verzekeringen en 't
Hooge Huys Levensverzeke-
ringen, die samen zestig mille
bijeenbrachten voor de organi-
satie, hopen dat de weergoden
hettoernooi dit jaargunstig ge-
zind zijn. „Het toeschouwers-
aantalzal beduidend hoger zijn
bij goed weer. En daar hebben
zowel de spelers als de sponso-
ren belang bij", vond de heer

Woof speelde verleden jaar een
ronde van 74 slagen. De regen
was toen de grootste tegen-
stander van de golfers en de

Maastricht weer
etappeplaats
in Triptique
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Van onze
sportredactiesportkort
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Laatste kans voor
Heerlen en RKON

Van onze medewerker P
WILLY WINGEN li

HEERLEN - Terwijl Venray f
dit weekend gaat meten met P
en HSC'2I met als inzet de natio"
titel bij de zondagamateurs, veel*[
RKONS en Heerlen in de ee<|
klasse F tijdens het laatste comPI
tieduel verwoed voor lufsbehOi,
Venray, de ploeg van trainer BJ»Wouters van den Oudeweijer, 1* i
in diekampioenscompetitie in >' j
niets te verliezen. Heerlen;<
RKONS daarentegen heel veel- j
i
Heerlen (21 punten) speelt thui* tgen het al gedegradeerde Verit*
datwordt ongetwijfeld het duel j
de waarheid. RKONS (22 pufl'i
gaat op bezoek bij Volharding ;
punten) en SCG (eveneens 23 P t
ten) ontvangt Heer op eigen *]iHeerlen-trainer Pierre Winkel'l
len is ondanks de precaire situ! I
waarin zijn ploeg zich bevindt," |
mistisch over de te klaren klus i
„We moeten gewoon winnen, \
dan volgt er nog een beslissi'i
wedstrijd." Volharding, dat nog}
punt nodig heeft, is op eigen Ti
een stugge tegenstander. „Wijj
len dat beslissingsduel ontlojj
dus hebben we aan één punt nie'*
noeg. i



sport
Zaterdag 13 mei 1989 #23

# Mat Koussen:
'Sport in de
horeca is een
spel van mens
tegen mens
met een attri-
buut. Dat is
iets anders
dan een gok-
kast.'

Foto:
CHRISTA

HALBESMA

IjIEIJERHEIDE - „In
i: 2>" fluistert hij eerbie-
v S. en even dreigt-ie in ex-
jpe te raken, „in Volz wa-
hr-Ze aan et schieten, in"Rje Scheffers. Met Sjeng,

Die is acht-en-
fchtig. 'U doet toch niet
ieer mee?' zeg ik tegen

'Wat? Du Schneuzel!'

''J neemt het geweer, treft
| cc keer de elf en een keerfe. twaalf. Dat heb ik met
jjf 'Jh eigen ogen gezien."

Jfcrl&ens Mat Koussen is café-11 urt meer dan vijfover de rooie.
i<irnu schatting honderdduizend
)l0^Durgers doen aan sport in de
iif eca- Die gigantische groep

■'j rd-t nauwelijks voor vol aange-ven en stilzwijgend vereenzel-.«1 met het wat hangbuikachti-
ai fnage van de gevestigde door-
ijn Dat gaat hem te ver- Er
i nu eenmaal mensen die niets g *aat zijn de honderd meter in
'°lfVi^open" an 's kegelen °tIj.-"'ljart een heerlijk alterna-
to.;. Mat Koussen, mijnbouw-
t,^g opzichter totdat de Do-
lor ein rook °PginÜ> is die
'o Jpn zo nuchter als een kalf.
ion- bereikt hij tijdens zijn plei-
r^

1 meerdere malen de staat
p °Pperste verrukking. Café-
Vaa heeft een opvoedkundige
4le 's heilzaam voor het to-
ioi "Welzijn en horeca staat dan
>oi_v°or hout, records en caram--01e*- Proost!

Cracks
Hij ?casport is een volkscultuur,
''ito er zelfs een boek over_v|e_even. Geen dijenkletser
t. r̂.^e cracks van dekruk, maar
öe ."Normatieve bestseller over
ve-j^rnpioenen-met-kraag. „Als
S_y °°Psmanager van roestvrij
r> a n keukens moest ik vaal-
st-. Amerika. Sjieke bankets, in
iNdri en Miami. Die mensenLa er» allemaal een hobby,
Vt n' een vliegtuig, golf. Het
W»ie me niet uit te leggen dat ik
|t_e tbal deed. Dat prikte me.
No^u en i^ °P het idee van dat
1 *K gekomen."

Iw kümt boven op de
Ni !iCac*en^ voor cle horecasport
C^ wt gewone man en vrouw.
Nteit' u le sPorten uit de anoni-
Kt* halen. De provincie Lim-
jir,is neemt in de wereld eenlothlf P'aats in met betrekking

Kerei -,Cafégebeuren. Ik heb veel
rel(j ?d, maar nergens op de we-
PUw- het café zó'n sociale
héén,.e_ in Limburg." Hij
Knt ~ Mat heeft op dit mo~
fenfi„

n°B altijd geen druppel
f.r,g r&akt. „Er is een verschui-
kas? Va.n praat- naar doecafé. De
Eer j^h- is tegenwoordig mana-
E^aat t houwt een kegelbaan,
Be s f cc" tafelvoetbalspel en inr staat ook nogR «olfbiljart."

Vrouwen
V.p?P°it is altijd een mannen-
Nle geweest. „Nu doen het
,V_r _Bezmnen en het begint al
■^rn g" Het café als opvangcen-
.IVq' e^n onschuldig partijtje ta-
Wr ' de jeugd wordt ge-
Sst eerd met verlies enbe l' met voor- en tegenspoed.Wit °pvoedkundige waarde

od? een grote rol. En dewen doen mee. Er zijn hele

het klein. Roos Senden, Herbie
Dolman en Werber Echternach
zijn er heel groot in.

SV Limburg, ze raken een vlieg
op honderd meter.

'Nederlaag en overwinning
worden altijd in alcohol

gedompeld. De spelers van
Roda JC zitten ook tot

's morgens in de PeppermiW

Mat Koussen:

versie zelfs een Olympische
sport - kan volgens de 'apostel'
van de horecasport niet zomaar
uit het het losse polsje. En Jean
Bessems, de biljarter dus, heeft
bepaald geen bierbuik.

competities, alleen voor vrou-
wen."

„Ik ben overgeschakeld op ca-
rambolebihart, in het patronaat
op Bleijerheide, bij de Een-
dracht."Wat hem bezielt? „Het is
puur idealisme met een commer-
ciële gedachte." Dat mag voor
een zelfstandig ondernemer met
een handel in huishoudelijke ar-
tikelen en, op de koop toe, pillen
van horeca-agenda's, want ook
dat bestaat. Hij is verslingerd aan
de jeugd in de sport, zoiets als
het Jeugdplan van Michels des-
tijds. „Sport in de horeca is een
spel van mens tegen mens met
een attribuut. Dat is heel iets an-
ders dan het gokgedoe, de fruit-
kasten. Dat is een spel van mens
tegen machine, met alle gevaar-
lijkegevolgen vandien, hetrisico
van de verslaving."

Het boek van Mat Koussen ('Dat
heb ik natuurlijk niet alleen ge-
maakt') was in eerste instantie
bedoeld om al die kampioenen
en onderkampioenen eens in het
zonnetje te zetten en om uit te
leggen wat horecasport is, de
technieken, de competities. „Dat
kan niet allemaal in de krant,
daar zou je wekelijks pagina's
mee kunnen vullen." En dan
heeft Mat het alleen nog maar
over de echte horeca-sporten.
„Dat boek - met honderden fo-
to's - heeft me bijna een echt-
scheiding gekost, maar het
moest er komen. Van de driedui-
zend zijn er tweeëneenhalfdui-
zend verkocht. Niet gek voor een
boek dat drie tot vier tientjes
waard is." Handelend, platweg,
over quasi-sport, die bovendien
in het café wordt beoefend. „Ik
heb er vijfhonderd achtergehou-
den voor relaties en promotie.
We hebben het verkocht voor
dertien-vijfennegentig. Het was
al by voorbaat betaald door do-
nateurs en sponsors."door

Sportkrant
Alleen al de vijf ware horeca"-
sporten zijn goed voor 12.000 gë-
drevenen. In werkelijkheid
wordt in Limburg, schat Mat
Kousen, door honderdduizend
mensen op verantwoorde prot-
mille-basis aan sport gedaan.

Bloedserieus
Sport in de horeca is een bloed-
serieuze zaak. De tafelvoetbal-
lers zijn verenigd in twee bon-
den, de Nederlandse Tafelvoet-
bal Bond en de Zuid-Oost-Hoek,
samen 4.500 leden. Ze zijn zelfs
aangesloten bij de Nederlandse
Katholieke Sportfederatie; wie
doet je wat? Beroemd zijn de
Smidter Boys, de Zwarte Rid-
ders en de Petit Boys. Die laten
de poppetjes dansen met combi-
naties van duw-trekslagen en
doorgooiballen tot de wanden
wiebelen. Dat er twee bonden
zijn, is volgens Mat Koussen
niets bijzonders. „Bij de darters-
pijltjes gooien op zijn Engels -
heb jezeven bonden!" Dat is dus
helemaal niet meer te volgen.
„Misschien kan ik meehelpen
wat meer eenheid in die sport te
brengen, want móói is ze.

„Het alcoholgebruik tijdens het
sporten is miniem." Mat Kous-
sen, de vos die de passie preekt?
Het is toch wat oubollig, jongen
oud onder het mom van 'sport'
de kroegsfeer met haar zurige
geur van verschraald bier en ta-
bakskwalm binnen te praten.
Mat Koussen, Bleijerheidenaar
met schuimende inborst, veert
zelfverzekerd overeind. „Neder-
laag of winst, het wordt altijd in
de alcohol gedompeld. Als Roda
heeft gespeeld, die zitten ook tot
's morgensvroeg in de Pepper-
mill." Omdat hij bevroedt, dat dit
argument de muren van onge-
loof nauwelijks aan het wanke-
len brengt, gooit hij er een over-
tuigender rondje psychologie te-
genaan. „Sporten in het café
heeft een sociale fuctie. Leren
omgaan met conflicten." Die in
het café een ietsiepietsie snel-
ler...? „De kunst is vandaag, de
vrije tijd die steeds groter wordt,
zo zinvol mogelijk te benutten.
lemand die niets doet, vooral de
jeugd, komt op gekke ideeën."

Tweehonderdduizend dollar
voor een potje tafelvoetbal... Mat
Koussen, met omfloerste stem,
zo zacht als een gloednieuw,
kamgaren biljartlaken: „Tafel-
voetbal heeft mijn hele leven be-
heerst. Ik ben gestopt wegens
mijn leeftijd (49), want je moet
fysiek wat meebrengen. Geen
tijd meer om te trainen. Altijd op
niveau gespeeld, en minder wil
ik niet." Tafelvoetbal, hij wordt
er haast lyrisch van, zakt wat ge-
laten achteruit in het leren bank-
stel. Als volgens Rinus Michels
'voetbal oorlog is', dan is tafel-
voetbal 'agressie. De spelers lij-
ken er met de tafel vandoor te
willen gaan. „Jean Bessems is
zelf tafelvoetballer geweest.
Honderd procent agressie. Bil-
jarten is rust. Dat botste. Daarom
is Jean gaan biljarten."

gens Mat Koussen om bedragen
van tweeduizend gulden per sei-
zoen. „Dat is niets vergeleken bij
Amerika. Daar wordt het tafel-
voetbal op professionele wijze
beoefend. Op het WK is een
kwart miljoen dollar aan geld-
prijzen te winnen, de stationcars
niet meegeteld. Het profcircuit
telt tientallen tafelvoetballers,
mannen en vrouwen, die het er
aardig van rooien."

Agressie

Fanatiekelingen
Hij trekt een sprintje rond de tap
en turft: Nederlandse Golfbiljart
Bond, 2.800 leden, paradepaard-
jes Fred Revenich en Yvonne
Dijstelbloem. Nooit van ge-
hoord, maar ze zijn in hun sport
op de tafels met de noppen be-
roemder dan Gullit en Cooman.
De NederlandseKegel Federatie
rolt over de baan met 1.500 wer-
pers. Prominenten zijn de kers-
verse Europese kampioenen
Maes, Schepers, Berends en Cil-
lekens. Duizend fanatiekelingen
stoten de ballen in de gaten van
de Nederlandse Poolbiljart
Bond. Dat is een soort snooker in

„Alles meegeteld." Dus met
darts, sjoelen, kaarten, dammenj
carambolebüjart. Als je er dan
ook nog de duivensport met de
veren bijsleept. Mat Koussen
gnuift. „Een enorme doelgroep,
die altijd een beetje aan haar lot
is overgelaten." Daarom is zet-
waar een 'Stichting Sport Pro-
motion in de Horeca' opgericht
„We gaan aan publiciteit doen,
een horeca-sportkrant uitgever^
een keer per maand, oplage vaó
vijfduizend. Dat wordt niet z<v
maar een blaadje - ik ben al in
zee met Heineken- hetmoet een
krantje van niveau zijn, achter-
gronden, beschouwingen, inter-
views, de psychologie van de
sport."

Mat Koussen, kasteleinszoon,
dat kan niet missen, 'doet graag
iets wat een ander nog niet heeft
gedaan.' Hij ontdekte een leeg
vat in de markt. „Zeker, er zit eeft
zakelijke kant aan, maar het is
toch vooral een kwestie van be-
zieling. De horeca-sporters krij-
gen niet de erkenning die ze ver-
dienen. Ik vond, dat ik daar wat
aan moest doen." Vanaf de zij-
lijn, met wat taktische adviezen.
Bij de honderdduizend is hij een
getapt figuur.

In de competities wordt gestre-
den tot op het tandvlees. Er
wordt grif betaald, in alle takken
van horeca-sport. „Kasteleins
kopen topspelers tegen kilome-
tervergoeding of gratis con-
sumpties. Dat is de eerzucht, de
beste willen zijn." Het gaat vol-

Mat Koussen bedoelt, dat kege-
len, zelfs met een beetje kegel, al-
tijd nog beter is dan de straat on-
veilig maken. „Ik geef toe, we
kunnen doen wat we willen, he-
lemaal uit de taboesfeer halen
kun je het niet." Wat schutters
doen - dat is in een iets andere

Hij maakt een kwartdraai op de
praatkruk met een knipoog naar
de filosofische kant van de zaak.

De techniek speelt een grote rol
in allevijfde specifiekecaféspor-
ten, golfbiljart, kegelen, poolbil-
jart, sportschieten en tafelvoet-
bal. Een beetje schutter, met ko-
geltje of pluim, oefent tien tot
twintig uur per week. Omdat
Limburg van alles twee heeft,
hebben ook de schutters hun
twee bonden, de NBVS en de
LWSB, samen goed voor een
paar duizend leden. Lenoir, Han-
nig, Mertens, de mannen en
vrouwen van St. Lambertus en

harry muré

limburgsdagblad

KW De apostel

cafésport



Porto en Real Madrid financieel
een enorm succes. De revenuen
uit de vriendschappelijke wed-
strijden lagenveel hoger. Het aan-
tal seizoenkaarthouders steeg
naar 19.000. Qua sponsoring is
PSV helemaal volgeboekt en is er
een wachtlijst voor de business-
club. De tv-rechten deden nog een
extra duit in het toch al ruim ge-
vulde PSV-zakje. „Daarbij moes-
ten we minder uitbetalenrichting
spelers. Ook al een aardige consta-
tering voor de penningmeester",
bedenkt Ploegsma ter plekke.

Daarnaast werd het duel met KV
Mechelen om de Supercup om
met de woorden van Ploegsma te
spreken: „naar zn mallemoer ge-
holpen. De Supercup hebben we
niet professioneel genoeg aange-
pakt en daar hebben we achteraf
spijt van. Dat evenement stond
toch internationaal in de belang-
stelling. De Wereldbeker is door
een ongelukje gemist. Dat kan ge-
beuren".

Zakelijk scoorde PSV beduidend
beter. In de Europacup waren de
twee thuiswedstrijden tegen FC

Status
PSV zit in een overgangsfase. De
hele organisatie is gericht op de
status van Europese topploeg. In
dat kader zal er toch rekening
moeten worden gehouden met

„Ik heb een redelijk bedrag om te
investeren. Dat betekent niet dat
we ten koste van alles bepaalde
spelers binnenhalen. Het blijft al-
tyd een zakelijke afweging. We
willen best grote bedragen uit-
trekken voor toppers, maar niet
als jetwyfels hebt. Vandaar dat de

een minder seizoen. Ploegsma
mag geen buitenlandersmeer aan-
trekken, terwyl de leeftijd van
sommige spelers begint mee te
tellen. Versterking vanuit de Ne-
derlandse competitie is vrijwel
niet te krijgen, ofschoon er vanuit
gegaan wordt dat met Jozef Cho-
vanec en Michel Boerebach het
vertrek van Ronald Koeman kan
worden ondervangen. Eén 'min-
der' seizoen wordt geaccepteerd,
maar een paar jaareen aantal stap-
pen terugdoen, past niet meer in
de PSV-filosofie.

Niet alleen Hiddink moet blijl'
maar ook Hans Gillhaus zal
mend jaar nog PSV-dienst i
Ondanks de geruchten over e*
tuele belangstelling van Roda <en/ofFC Twente-zijde. Enkel o 1"Hendrie Kruzen en Anton W
sen kan met PSV onderhand'
worden. Zij mogen vertrekken
Vertrek heeft ook Kees Ploegsll
onlangs bezig gehouden. Een &
varing met voorzitter Jacq. P'
leidde tot serieuze overpeizin(>
over de toekomst. Ploegsma r*
de af naar Frankrijk om de za"
op een rijtje te zetten. „Het *een combinatie van een aa"
dingen. Ik heb enkele dagen
stand genomen, omdat ik al ja'i
lang dit hurry-up-leventje leid'
zat niet lekker in mijn vel in)
periode. Het verschil van men1
met Ruts is inmiddels uitgepr8
Het had te maken met mijn f
als manager. Als jevertrouwe 11
je manager hebt, dan moet je
uitvoering van de zaken aan 1"
over laten. En als iets je niet zj
danmoetje datvertellen. Maar'
gaat om het moment waarop je'
doet en waar je dat doet. Ik "geen piepeltje meer. In elk é°
huwelijk gebeurt wel eens *Natuurlijk denk jena over je*komst. Ik ben op een leeftijd,
datje nog een switch kunt maK'
Je vraagt je af of je dit werk f*

zeventien jaar kunt volhoud*
Ben ik over tien jaar voor dec']
geschikt als manager? Jezit in *klein wereldje dat maar doof!
door maalt. Het is belangrijk <j
mensen, die er een andere kijk
hebben, je dan eens een spie'
voorhouden. Toen ben ik tot c*
clusie gekomen dat ik voorlor
door ga. Als men dat wil".

Vertrekken

Frank Rijkaard
PSVkan niet de markt op om spe-
lers van het kaliber Maradona,
Gullit ofVan Basten binnen te ha-
len. Frank Rijkaard is echter een
ander verhaal. „Ik ben er niet echt
mee bezig", begint Ploegsma
voorzichtig. „Rijkaard schijnt het
niet helemaal naar zijn zin te heb-
ben in Milaan. Onze technische
staf sprak met hem, toen hij in
Eindhoven was voor de wedstrijd
Nederland-Sovjetunie. In dat ge-
sprek liet hij doorschemeren dat
hy niet zo gelukkig was. Mis-
schien wil hy wel terug naar Ne-
derland. We blijven de zaak goed
volgen. Dat betekent niet dat we
een vuurtje aanwakkeren. Zolang
het niet escaleert, hoef ik niet aan
de bel te trekken. Berlusconi zal
meteen de centen van Gullit pro-
beren terug te vangen. Rijkaard is
voor ons momenteel een irreëel
plaatje met een kans van slagen
van nul-komma-nul procent.
Mocht het desondanks lukken
dan moet je dat als fantastisch ad-
ditioneelmeenemen".
Terwijl Kees Ploegsma druk
doende is het plaatje voor de toe-
komst rond te maken, wordt er
door KV Mechelen en Sevilla ste-
vig getrokken aan coach Guus
Hiddink. „Het is aardjg voor
Guus, dat hij in de belangstelling
staat. Dat is een bewijs dat hij het
goed gedaan heeft. Hij wordt
evenwel aan zyn contract met
PSV gehouden. Vorige week nog
hebben we hem te verstaan gege-
ven dat we ook navolgend jaar, als
zyn contract afloopt, met hem ver-
der willen. Ik denk dus dat Hid-
dink het moeilijkkrijgt als hy met
het verzoek tot contractontbin-
ding komt. Guus moet zich reali-
seren dat van de honderd procent
PSV vijftig, hijzelfdertig en Hans
Dorjee twintig procent mogelyk
hebben gemaakt van datgene wat
er achter zyn naam staat. Als hy

Daarom ook kwamen indertijd
Uwe Rahn en later Mare Degryse
niet in aanmerking. In de ogen
van dePSV-manager werdenvoor
dit tweetal absurde bedragen ge-
vraagd. „We blijven het nuchter
bekijken. Indertijd viel Nederland
over ons heen omdat we één ofan-
derhalf miljoen uittrokken voor
spelers als Gullit, Koeman en
Vanenburg. Dat betaal je nu al

transfer van Pieter Huistra afge-
ketst is. PSV wil een prijs betalen,
waarop misschien iets verloren
kan worden. Als dat maar accepta-
bel en verklaarbaar is. We smijten
echter geen mihoen of anderhalf
miljoen over de balk. Het kan niet
zo zijn dat je over een jaar consta-
teert dat je dik en dik te veel hebt
betaald. Ploegsma loopt al wat
langer mee en weet heus wel wat
reëel is".

EINDHOVEN - Drie draai-
boeken liggen klaar in Eind-
hoven. Voor het geval PSV
vandaag kampioen wordt, of
aanstaande maandag 0f...
volgende week zondag. Het
draaiboek voor het missen
van de vierde titel op rij is
verleden zondag veilig en
met een diepe zucht opge-
borgen. Er kan nu bijna niets
meer fout gaan, ook al houdt
managerKees Ploegsma nog
een slag om de arm. Niet ver-
wonderlijk overigens, want
in Eindhoven heeft men tot
nu toe dit seizoen nog alles
gemist. Supercup en Wereld-
beker gingen aan de Eindho-
vense neus voorbij, terwijl
het Europacup-avontuur in
de derde ronde definitief
'over was. Ook de titelprolon-
gatie was lang ongewis.
„Voor dit seizoen wisten we
al dat het anders zou wor-
den", pareert Kees Ploegs-
ma. „En als we kampioen
worden en misschien ook
nog de beker veroveren, dan
hebben we toch een goed
jaar achter de rug".

Maar als er iemand blij is dat het
voetbaljaar '88-'B9 in het archief
opgeborgen kan worden, is het
Kees Ploegsma wel. Dat er een te-
rugslag zou komen stond vast.
Daarvoor waren de verrichtingen
voorheen wel zo exceptioneel, dat
PSV zelf in feite toen al een verbe-
tering in de weg stond. Ondanks
die wetenschap kan Ploegsma de
teleurstelling soms moeilijk ca-
moufleren. „We hebben de moge-
lijkheden gehad om er dit jaareen
extra cachet aan te geven", is een
uitspraak die duidt in de richting
van de gemiste kansen. De oorza-
ken liggen voor de hand. Ploegs-
ma begint aan deopsomming.

„Ons eerste probleem was de gro-
te groep spelers, diebij de EK was
betrokken. De korte vakantie
daarna was onvoldoende om vol-
ledig te herstellen. Vervolgens
jiadden we een zwaar oefenpro-
gramma. Dat waren we wel aan
onze stand verplicht. PSV moest
zijn goede naam te gelde maken.
Die voorbereiding was technisch
gezien misschien niet helemaal
verantwoord. Het kolossale aantal
blessures speelde ons van meet af
aan parten. We hebben het nooit
als excuus aangevoerd, maar een
feit is wel dat afgelopen jaar met
betrekking tot de hoofdmacht
veertien operaties zijn doorge-
voerd. De as, Van Breukelen, Niel-
sen, Kieft, was een halfjaar hele-
maal weg. Addick Koot, die zich
als vervanger van Ivan Nielsen

PSV lost hypotheek af
van succesvol seizoen

Kees Ploegsma tevreden met landstitel ondanks gemis Super-, Wereld- en Europacup

" Kees Ploegsma goedlachs door het 'hurry-up-leventje' iy
een manager.

door trans dreissen

Mark Weyzen wil zich na gemiste Olympische kans waarmaken op WK

Kanotopper zoekt erkenning
voordracht van de kanobond *j
Het gevolgwas een psychisch*
financiële kater. „We hadden
opzij gezet voor die Spelen. I£'in de eerste klas van de HTS
heb die studie zelfs moeten a<^ken. Maar goed, het leven v
door. Nijkamp is gestopt en
wordt Jean-Paul Sits uit l
Noordhollandse De Rijp mijn *makker".

De kanoregatta in het Belgis*j
Hazewinkel afgelopen week*\
was een eerste hernieuwde k*
nismaking met het wedstrij%
beuren. Net als Armemarie \spreekt Mark Weyzen van een|
delijk geslaagde test. „De basi^er, evenals de startsnelheid.V<>\
al op de tien kilometer ging "i
aardig en eindigde ik in een s**j
internationaal veld in de finale-j
tiende. Op de kortere afstand*
de 500 en 1000 meter (beide kejj
uitgeschakeld in de halve eijj
stryd, red.) ging het iets mmd

Eerste test

De snelheid moet nog een stuk*ger".

De Oostbloklanden,al danniet*
stimuleerd door allerlei prep£
ten („Sommige sporters hefc^toegegeven in de opbouw-peri^
doping te gebruiken"), toon»
zich oppermachtig. Weyzen &
suis geven zich echter niet ge^?
nen. „Het seizoen is net begonfl*^

Zeker op de korte afstanden zal
nog flink moeten schaven. D*
om ga ik komend weekend fDerckx, Cox en Bogie naar Mj
house om deel te nemen aan 1
wedstrijd. Daarna, op 27 en
mei, staat de Bosbaanregatta
Amsterdam op het program^een kwalificatiewedstrijd vt"
een grote internationale kan0
gatta in Duisburg volge^
maand. Daar zal ik me dan moej;
kwalificeren voor de WK in "
Bulgaarse Plovdiv".

" Mark Weyzen, trainend inzijnKl. Jk ben nog nooit opeen WK geweest, maar wil er per se naar toe".
Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Onver-
stoorbaar, haast sereen pen-
delt Mark Weyzen dagelijks
peddelend de Maas op en
neer tussen Maastricht en
Eijsden. Een verplicht num-
mer voor de Maastrichtse ka-noer, die in het grindgat bij
Eijsden zijn portie trainingen
afwerkt. Mark Weyzen (24)
behoort sinds verleden sei-
zoen tot de wereldtop in de
tweezitskano (K2), maar
werd op het laatste moment
door de keuzeheren van het
Nederlands Olympisch Co-
mité afgewezen voor de Spe-
len in Seoel.

dige hobbyisten behandeld. De
concurrentie heeft meer oog voor
de Nederlandse realiteit. „In het
buitenland wordt er wel degelijk
rekening met ons gehouden. Ne-
derland heeft op kanogebied im-
mers een redelijke reputatie. Ze-
ker met de K2hebben we ons in
het verleden altijd met de besten
kunnen meten". Wil Oranje op ka-
nogebied ook in detoekomst nog
een rol van betekenis (gaan) spe-
len, dan zal er profesioneel aan de
vaarweg getimmerd moeten wor-
den. „Dat betekent beterefacilitei-
ten, trainingskampen en een goe-
de medische begeleiding, zoals
dat in andere landen de gewoon-
ste zaak van de wereld is".Verbitterd en verongelijkt kijkt

Weyzen aan het begin van het
nieuwe kanoseizoen terug op een
periode van noeste arbeid, zonder
concreet resultaat. De fanatieke
Maastrichtenaar had bovendien
de pech dat de aandacht van de
Kanobond (NKB) vrijwel louter
en alleen uitging naar het dames-
kanoën. Mark Weyzen stond lang
in de schaduw van de succesvolle
tandem Derckx-Cox. Mede door
het 'vaarwel' van Annemiek
Derckx hoopt Weyzen zich nu
meer in dekijker tekunnenvaren.
De emancipatievan een kanovaar-
der.

Mark Weyzen werd tot voor kort
getraind door zijn vader Chick
(54), deelnemer aan de Olympi-
sche Spelen van 1960 en 1964. Dit
seizoen wordt de HTS-student
electrotechniek begeleid door de
voormalige damescoach Piet Bo-
gie, die net als Wim Verhoorn in
de atletiek, een vast groepje met
raad en daad bijstaat. „Hij geeft
me schema's en aanwijzigingen en
we gaan samen met Armemarie
Cox en dethans veel minder pres-
tatief ingestelde Annemiek
Derckx op trainingskamp. Bogie
is in mijn ogen op dit moment de
ideale trainer. Hij is op dehoogte
van de nieuwste snufjes, mede
door zijn goede contacten in het
buitenland. De vormgeving van
de peddels en de vaartechniek
veranderen constant en hij volgt
die ontwikkelingen op de voet".

Piet Bogie

sport nog ontzettend leuk. Ik wil
gewoon beter worden en sneller
gaan dan verleden jaar. Ik wil me
internationaal verbeteren. Dat is
de drijfveer".

Het Nederlandse kanowereldje
tykt de post-Olympiscne depres-
sie weer enigszins te boven. Het
nieuwe elan binnen het bestuur
heeft inmiddels een nieuwe koers
aangekondigd en daarmee lijkt
een eindete zijn gekomen aan het
.aissez-fair'-beleid. „Ja, de bond".
Mark Weyzen kijkt bedenkelijk en
schudt meewarig het hoofd. „Ze
regelen de startgelegenheid en
een onderkomen tydens grote
wedstrijden. En ze sturen een
wedstrydkalender. Voor de rest
fcie je of hoor je er niets van. Mis-
schien is het ook wel goed zo en
kan ik beter myn eigen gangetje
gaan".

Een groot deel van de kanoselec-
tie wordt door de bond als onmon-

Depressie

elke dag samen trainen. In Lim-
burg heb ik echter niemand die
mij tegenstand kan bieden, al is
het maar honderd meter. Ik denk
zelfs dat myn vader mij nog het
meeste verweer kan bieden". Echt
problematisch is het gebrek aan
tegenstand evenwel niet. „Ik heb
alleeneen watlangere aanloop no-

Verleden jaargang nestelde het
K2-duo Mark Weyzen/Jan-Dirk
Nijkamp zich op een twaalfde

Desondanks blijft Jaro Boubin of-
ficieel de coach van Weyzen. „Ik
zie hem alleen tijdens wedstrij-
den. Hy heeft mij nog nooit ge-
traind of mij ooit tydens een trai-
ning in actie gezien. Die situatie is
dus bepaald niet ideaal".
Niet echt motiverend is ook het ni-
veau van de mannelijke kanoërs
in Limburg. „Derckx en Cox had-
den het geluk dat ze by elkaar in
de buurt woonden. Zij konden

dig om op niveau te komen".
De grote vraag is: hoe kan top-
sport gedijen in een klimaat zon-
der geld (kanoërs moeten de bond
tydens een wedstrijd een dagver-
goeding van tien gulden betalen)
en zonder faciliteiten? Mark Wey-
zen reageert opvallend laconiek.
„Ik heb de Maas en vind dekano-

plaats van de wereldranglijst.
Weyzen kocht zelfs een spiksplin-
ternieuwe tweezitskano van 6.000
gulden op afbetaling. „We train-
den een half jaar lang twintig tot
dertig uur per week, omdat we
goede hoop hadden op deelname
aan de Spelen. Maar die hoop
bleek ijdel. Het NOC wees de

—* — FMop drie individueleafstanden: ">,
1000 en 10.000 meter. Daarna*
stapt hij met Sits in de veelb*^vendeK2. „Ik wil dolgraag naaf j
WK; mijn eerste grote toernoo'j
wil me daar waarmaken, l^j
zien dat ze ons verleden jaar <onrechte niet hebben afgev^j
digd", besluit Weyzen, die oo*j
lonkt naar de Spelen in Bared0j(
zijn verhaal. Mogelijk dat de ka
verde inspanningen van verleg,
jaar straks dantoch nog de m0*
van het investeren waard ware

Weyzen neemt in Amsterdam d.

" De Europacup I staat klaar om ingeleverd te worden. Foto's: dries linssen

door tred sochacki

voor een middelmatig speler. Zo
snel kan het gaan".

het idee heeft dat het volgend '■zoen moeilijker wordt, dan fl".
hij juist blijven. Dan kan Hidd1laten zien dat hij een grote trajj
is. Als hij kiest voor KV MecW»
is dat een keuze voor het geld

aardig begon te ontwikkelen,
raakte eveneens geblesseerd. De
tien procent, die je daardoor te
kort bent gekomen, heeft in de
wedstrijd tegen Real Madrid de
doorslag gegeven".
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Canadese gitaarvirtuoos
JeffHealey op

twintigste Pinkpop

In de stille lobby van het hotel naast de Groningse Martinihal
Wisselen enkele bezoekers voor de 22-jarige Canadese gitarist Jeff
Healey nieuwtjes uit. Of het waar is dat het concert dat de blinde

banger/gitarist in de uitverkochte Oosterpoort zal geven later begint
P verband met de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland. Niemand

kan het met zekerheid zeggen.
„Weten jullie dat Healey vanavond een Edison krijgt", probeert
iemand van zijn platenmaatschappij het gezelschap te verrassen.

Het verbaast geen van de geachte aanwezigen.

De fotograaf weet te melden dat de gitarist een weekend geleden
samen met BB King op de planken stond in Berlijn. Waarom geeft

hij deze week eigenlijk maar één concert in Nederland, vraagt
iemand. „Dat is een voorwaarde in zijn Pinkpopcontract", wordt

geroepen.

Heb je de Blue Jeans Blues
opgenomen als een soort ode aan
ZZ-TOP?

JH: „Nee, ik vond het nummer
gewoon goed. We speelden het
tijdens de sessies voor de film
Roadhouse. Het is gewoon een
nummer dat gespeeld wordt in bars.
Uiteindelijk haalde het nummer het
niet voor de film, dus besloten we
het op de elpee te zetten".

Veel mensen vergelijken je met
Jimi Hendrix. Vindt je dat
vervelend?

JH: (ontwijkend) „We lijken toch
niet op elkaar, of wel?"

Ook de platenmaatschappij
suggereert op de hoes die
overeenkomst...

JH: „Voordat het publiek je serieus
neemt moet je klaarblijkelijk eerst
vergeleken worden met iemand.
Hopelijk breken we daar snel
doorheen. En zullen ze ons straks

JH: „Hij is een geweldige muzikant
die toevallig gitaar speelt. Het
maakt eigenlijk niet uit wat hij
speelt. Bovendien is BB een goede
zanger. Emotioneel zeer betrokken
bij hetgeen hij doet. Ik heb hem
enkele keren eerder ontmoet, maar
het was wel de eerste keer dat we
samen speelden".

Hoe waren de reacties in Canada op
je elpee?

JH: „De plaat is platina geworden.
Er zijn tussen de 120- en 130.000
elpees verkocht. (Relativerend)
Hetgeen niet weg neemt dat ik nog
steeds in een klein appartementje
woon".

Was het moeilijk om dat succes te
bereiken?

JH: „Na de oprichting van de band
hebben we twee jaar getoerd door
Canada. We hebben in alle grote
steden gespeeld en op die manier
zijn we langzaam bekend
geworden. Dus toen de elpee

uitkwam waren er genoeg mensen
die ons kenden".

Is Canada blues-minded?
JH: „Canada is over het algemeen
erg muzikaal gezind. Er zijn veel
plaatsen waar ook beginnende
groepen kunnen spelen. Maar om
een plaat te maken moet je
natuurlijk wel de juiste mensen
tegenkomen. Oorspronkelijk was
men niet zo enthousiast over onze
band. Daarom zijn we een toernee
gaan maken door de Verenigde
Staten. We hebben daar gezocht
naar interessant materiaal voor de
elpee. En kregen daar uiteindelijk
ook een platencontract".

Zijn ze overstag gegaan omdat je
een aantal covers hebt opgenomen?
JH: „We wilden een elpee maken
waarop verschillende stijlen te
beluisteren zijn. Via de uitgevers
van bepaalde songschrijvers
kwamen we aan een aantal demo's.
Die hebben we opgenomen, zo
werkt dat".

songs van John Hiatt prijkt ook
Freddy Kings Hideaway op de
plaat. Meer Healey mogen we
verwachten op de soundtrack van
de nieuwe film met Patrick Swayze.
Ruadhuuse, die deze maand nog in
Canada in première gaat.

Healey werd blind door oogkanker
op een-jarige leeftijd. In zijn derdt
levensjaar kreeg hij voor het eerst
een gitaar in handen. Drie jaar latei
had hij het gitaarspel op de hem
eigen wijze onder de knie. Op
12-jarige leeftijd speelde hij in de
schoolband, twee jaar later
formeerde hij een eigen groep.
Healey speelde in vele bandjes in
zijn geboorteplaats Toronto totdat
hij in '85 Joe en Torn tegen het lijf
liep. Het drietal schroomt niet om
naast allerlei eigen nummers ook
belangrijke blues-hits ten gehore te
brengen. Zoals Whiteroom van
Cream, Foxy lady van Hendrix.

Het moet toch wat zijn voor een
22-jarige om met BB King op een
en hetzelfde podium te staan...

' TI eff Healey is ondanks zijn
I jeugdige leeftijd nu al, na één

I VJT elpee, een fenomeen.
Moeiteloos wordt hij vergeleken

1 "let blues-gitaristen van het eerste
"ur als Stevie Ray Vaughan, Robert
Cfay, Eric 'slowhand' Qapton enJimi Hendrix.

Maandag zal hij zijn stoel
"eerzetten op het Pinkpop-podium,
*3l hij zijn gitaar weer plat op zijn

j schoot leggen en zijn blues
l "itstorten over Landgraaf.

: Want hoe kalm Healey ook op dezedoordeweekse dag overkomt, als op
! "et podium de vlam in de pan slaat,en Healey uit zijn stoel komt,

Ï
verandert hij in een soort
Podiumbeest. Hoewel hij ook weereven verbazingwekkend snel terug

's op die stoel.

pan de arm van vriendin Christine| '°opt Healey gelaten de lobby in om"et gezelschap uit te nodigen in zijn
"otelkamer. Christine kan de
''amer in het hotel niet meteen

Healey draait de rollen om:
blinde geleidt de niet-blinden.

Jeff Healey maakt niet de indrukerg gelukkig te zijn met het tweede
"iterview van deze dag.

*oor de deur van de hotelkamer
gebaart de gitarist even te wachten.J^oor de kier glipt Christine naarb'nnen. „Ze wil de troep even
°Pruimen, zodat jullie er je benen
"'et over breken", legt Healey
"i'nzaam, maar niet zonder ironie,
"it.

J^ijgzaamzet hij zich even later op
"et bed in de kleine kamer, bepaald
ëeen voorschot op zijn roem, steekt
!|en sigaret op en laat Christine zijn
"aar kammen.Maar ook de herinnering aan het
?Ptreden met BB King maakt Jeff"ealey niet enthousiast. Beleefd,
fehuchter bijna, noemt hij het
great'.

J~e driemansformatie The Jeff
""«ealey Band (naast Healey bestaat?e groep uit drummer/manageri°rn Stephen en bassist Joe
J^ockman) bestaat sinds eind '85 en
*erkte zich via het Canadese
P°diumcircuit op naar de
debuutelpee Sec The Light. Een
P[atina-succes in Noord-Amerika.Meest opmerkelijke nummer op de'
*'Pee: het prachtige Blue Jeans"'nes van ZZ-TOP. Naast twee

alleen nog maar vergelijken met
onszelf. We moeten vasthouden aan
onze eigen stijl. Misschien zullen ze
later anderen met ons gaan
vergelijken".

Noem je jezelf een blues-gitarist?

JH: „Nee, eigenlijk ben ik een
bluesspeler. Maar ik ben
voornamelijk geïnteresseerd in
goede songs. In essentie heb ik niets
met blues te maken. Een nummer
als I need to be loved heeft
bijvoorbeeld weinig met blues van
doen".

Vind je het erg als we je elpee toch
een blues-elpee noemen?

JH: „Het is geen blues-elpee".

Maar het blijft natuurlijk moeilijk
om een definitie van blues te geven?

JH: „Daar heb je wel gelijk in,
behalve dan dat Sec the Light geen
blues-elpee is. Ik wil niet dat onze
muziek in een hokje gestopt wordt.
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Heb je ooit eerder van Pinkpop
gehoord?

JH: „Nee. ik hoorde er pas van toen
we geboekt werden".

Heb je wel enige ervaring met een
festival als dit?

JH: „Ja. we hebben in Canada op
soortgelijke festivals gespeeld.
Zelfs toen de band pas bijeen was.
In Toronto hebben we bijvoorbeeld
op een groot Jazz-festival gespeeld,
daar waren vele duizenden mensen.
Maar het moet niet uitmaken
hoeveel mensen er zijn. Je moet
gewoon doen waarvoor je gekomen
bent. En dat is de mensen
entertainen met je muziek. Een
klein publiek verdient dezelfde
behandeling als een publiek van
50.1KH) mensen".

Wat vind je van het
Pinkpop-programma.'

JH: „Ik heb gehoord dat John Hiatt
speelt. Daar verheug ik me op want
ik wil hem graag ontmoeten. Zoals
je weet staan twee nummers van
hem op onze elpee".

De titel van je elpee. Sec Ihe Light,
is opmerkelijk voor iemand die
blind is.

JH (fel): „Dat heeft er niets mee te
maken. We wilden gewoon een
songtitel gebruiken als elpeetitel om
een overzicht te geven van wat er op
de elpee staat. 1 let is belachelijk om
een elpee Someday Someway of I
need to be loved te noemen".

Healey geeft duidelijk te kennen
weinig gediend te zijn van vragen
over zijn handicap. Gedurende het
hele interview zit hij stoïcijns op de
punt van het hotelbed. Zijn snelle
antwoorden blijven kort. Blijkbaar
een goed luisteraar. Of worden die
vragen hem steeds opnieuw
gesteld?

Je speelt met de gitaar op jeschoot.
Heeft dat voordelen?

JH: „Zo heb ik het nooit bekeken.
Ik ben gewoon zo begonnen te
spelen. Ik kan dus moeilijk zeggen
hoe het is om op conventionele
wijze gitaar te spelen. Maar
sommige lieden die mijn speelwijze
probeerden nadat ze mij gezien
hadden, meenden dat de extra
vinger die je over houdt, voordelen
oplevert".
(Normaal gesproken gebruikt een
gitarist slechts vier vingers van de
linkerhand. Slechts de duim kan
eventueel nog gebruikt worden om
de bovenste snaren aan te slaan.
Healey gebruikt al zijn vingers.)

Kun je sneller spelen op jouw
manier?

JH: „Dat weet ik niet want ik heb
nooit anders gespeeld. Ik kan het
niet op de normale manier, dus ik
kan die vergelijking niet maken.
(ktïhbig) Ik weet het gewoon niet.
Maar natuurlijk ben je zo goed als
je jezelf maakt".

In elk verhaal over Healey wordt
melding gemaakt van zijn op zijn
minst gigantische collectie oude
jazzplaten.Alle tienduizend
('10.(178', verbetert hij) spelen op
een snelheid van 78 toeren. En
gevraagd naar zijn favoriete
muzikanten valt Louis Armstrong
meteen van zijn lippen en komt hij
vervolgens niet op een tweede
idool. Hoewel we die zeker in de
jazz-hoek moeten zoeken.

Waarom speel je niet in een
jazz-band?

JH: „Ik ben hier eigenlijk ingerold.
Ik speel in principe waar ik in
geïnteresseerd ben. Bovendien
verdien ik mijn boterham met
muziek. En onze muziek spreekt
meer mensen aan dan jazz doet.
Maar als ik de kans krijg speel ik
wel jazz".

Ben je er op uit om mede-blinden
een hart onder de riem te steken?

„Dat is niet waarom ik speel. Ik
hoop maar dat mensen in het
algemeen doen wat zij willen
doen".

Jeff Healey is duidelijk opgelucht
als het interview is afgelopen. Al
probeert hij zo aardig mogelijk te
zijn. het is duidelijk dat hij liever
met vriendin Christine gaat
winkelen in Groningen. Als de
fotograaf hem de complimenten van
BB King overbrengt, knikt Healey
slechts. En over de Edison loopt hij
ook al niet over van enthousiasme.
„Ik ben gevleid", zegt hij vlak.
Over een nieuwe elpee valt nog niks
te zeggen. In principe moet je
mensen als Jeff Healey natuurlijk
ook alleen maar op de draaitafel
leggen.

Emile Hollman
Sigrid de Vries

Foto's: WILLEM SNIJDER
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ORNATEX BV te Kerkrade is opgericht in 1971 en maakt deel uit van
de Oranje Nassau Groep. Zij bewerkt voor Du Pont hoogwaardige
synthetische produkfen en regelt tevens het wegtransport voor de

C~*}YT. QfOY meeste van haar produkten binnen Europa. De unieke expertise van
V__-/X 1ldl"._?__ de onderneming, haar moderne produktiefaciliteiten en haar beleid

gericht op voortdurende aandacht voor kwaliteit en produktiviteit
mmu^ mmu^ mmu^ mmm^ vormen de basis voor haar succesvolle bestaan. De onderneming

verkeert in een expansieve fase. Het personeelbestand omvat thans
ruim 500 medewerkers. Vanwege het aanstaande vertrek van de

huidige functionaris zoeken wij een

U heeft als primaire taak het opstellen en bewaken Wij denken dat u een interessante kandidaat voor
van de hoofdlijnen van het sociaal beleid van de onder- Ornatex BV bent indien u ongeveer 40 jaar en van mini-
neming en het ondersteunen van een toekomstgericht maal HBO/academisch-niveau bent en zowel de visie
personeel- en organisatiebeleid en het daarbij behoren- als de managementkwaliteiten bezit om beleidsvoorbe-
de instrumentarium. reiding en -uitvoering te kunnen realiseren.
Daarnaast ondersteunt u directie en management bij de U hebt kennis van en ervaring met organisatiekundige
uitvoering van een aantal kernactiviteiten. Dit zijn met vraagstukken. Daarnaast is meerjarige all-round erva-
name werving en selectie, loopbaanbegeleiding, oplei- ring op het gebied van beleid, beheer en organisatie
dingen, coördinatie van beoordelings- en belonings- van een personeelafdeling - in bij voorkeur een com-
beleid en het toepassen van arbeidsvoorwaarden. plexere produktietechnische omgeving - noodzakelijk.
Van u wordt voorts een belangrijke bijdrage verwacht bij Een goede taalbeheersing (met name Nederlands en
de verdere ontwikkeling en vormgeving van de organi- Engels) en een internationale oriëntatie zijn eveneens
satie. van belang.
U rapporteert aan de directie. U maakt deel uit van het
managementteam van de onderneming en u geeft lei- Indien u (m/v) zich in dit profiel herkent, nodigen wij
ding aan de afdeling personeelszaken, bestaande uit u graag uit contact met ons op te nemen. U kunt uw
twee ervaren personeelschefs en twee administratieve brief met curriculum vitae richten aan drs. H. Dragstra
medewerksters. van GITP, Postbus 9043, 6500 XC Nijmegen, bij wie u

desgewenst ook telefonisch nadere informatie kunt
Ornatex BV gelooft in het zo laag mogelijk leggen inwinnen (080-226468). Een psychologisch onderzoek

van verantwoordelijkheid bij de leidinggevenden. Men kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Het refe-
kiest bewust voor gekwalificeerde, pragmatische afde- rentienummer is 0132.
lingen. Dit betekent dat u zich als Manager Personeel &
Organisatie in hoge mate aanspreekbaar moet opstel-
len en mededrager moet zijn van de organisatiecultuur.

GITP, adviseurs voor werving en selectie, l____Tl _T_-"_I I Bedrijfspsychologie
personeelbeleid, opleiding en training, mMm I
management, organisatie en informatica. _____} _T^ 1. Ams,erdam> Breda, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist.

BV SPERWER ZUID

Levensmiddelengroothandel zoekt voor haar
magazijnafdeling een

administratief
medewerker(ster)
Tot zijn/haar werkzaamheden zal o.a. behoren:- faktuurbehandeling;- bijhouden van statistieken;
-archivering;- telefoonbehandeling.
Vereisten:- MEAO-niveau;- goede kontaktuele eigenschappen;- kennis van automatisering.
Uitsluitend schriftelijke reakties voor 19 mei as.
aan postbus 21, 6430 AA Hoensbroek,
tav. de heer H. Kempen. 187455

De dienst burgerzaken van de gemeente Heerlen
bestaat uit de afdelingen bevolking ca. (inclusief
burgerlijke standen militaire zaken) en bijzondere
wetten.
Momenteel telt deze dienst 31 medewerkers.
Wegens gebruik maken van de V.U.T.-regeling
komt per 1 september 1989 vacant defunctie van:

AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND
(M/V)

Functie-informatie:
Binnen de afdeling bevolking e.a.-zijn een vijftal
medewerkers belast met c.g. het assisteren bij het
opmaken van akten van de burgerlijke stand, alle
daarmee verband houdende overige werkzaam-
heden en het voeren van de administratie van de
begraafplaatsen.
De aan te trekken medewerk! stjer zal in teamver-
bandworden belast metallebij de eenheid burger-
lijke stand voorkomende werkzaamheden en het
voltrekken van huwelijken.

Functievereisten:- diploma's B.A. en 8.8.N, of gevorderde studie
voor B.A. met differentiatie burgerzaken;- kennis van de moderne talen;- representatieve en contactuele eigenschappen;- klantgericht kunnen werken;- kandidaten metrelevante werkervaring genieten
devoorkeur.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern
geworven.

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring kan
voorshands maximaal een salarisworden geboden
van ’ 4.144,- bruto per maand (maximum schaal
8).

Een medisch onderzoek zal en een op de functie
gericht psychologisch onderzoek kan deel uit-
maken van de selectieprocedure.
Nadere informatie over deze functie kan worden
verkregen bij dhr. A. Wagemans, directeur dienst
burgerzaken (tel. 045-764411).

Sollicitaties binnen 10 dagen, onder vermelding
van nummer 284 op zowel brief als enveloppe, te
zenden aan de directeur dienst personeel en
organisatie, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

I.v.m. uitbreiding van onze activiteiten, hebben wij
op korte termijn nog plaatsingsmogelijkheden voor

LEERLING-/
HALFWASLOODGIETERS

in bezit van rijbewijs.
Ervaring gewenst.
Min. opleiding LTS installatietechniek,
Gawalo-monteur.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen.

187350

y/^ INSTALLATIEBEDRIJF ... ,\( jM* ■ lid van deA A.H. GEELEN B.V.HfflH H Stationsstraat 588. Schinnen | N._..ion-..

Tel.nr. 04493-1916 -.-t-J^H imt-11-titb-.rijv.it

WAD
UOSteIIJK Voor he( CAD oostelijkZuid-Limburg in Heerlen zoeken
Zuid-Limburg wij een:

A verpleegkundige m
aP^^\. voor 38 uur perweek.

/Pi^ \\ Voor de funktie gelden de volgende taken:
/\y \/ \ - verstrekken van methadon en hetverrichten van

andere verpleegkundige aktiviteiten;
i-iot r_n /-_____■; 7,,/w" zor9 dragen voor demethadonvoorraad;
Limburg- ' - (eventueel) het uitvoeren van urinekontróles;

" heen tot taak specifiek op ' opzetten van dagaktiviteiten voor methadonkliënten in
hefterrein van alkohol en/of overleg met de overige teamleden;
andere drugs: - geven van informatie of voorlichting m.b.L AIDS aan- hulp te verlenen aan kliënten.

mensen die daardoor in
moeilijkheden zijn geraakt Voor de funktie gelden de volgende eisen:ofdreigen te geraken: . diploma B verpleging;- reklassenngswerkzaam- . rijbewijs B(E)--h^dieVeZThTwo^den " bereidheid om zich te vestigen in de standplaats
van, c.g. veroordeeldzijn Heerlen of direkte omgeving;
voor daarmee verband- - bereidheid om in onregelmatige diensten te werken;
houdende strafbare feiten; - ervaring in, c.g. bereidheid tot het werken in een- preventie- en konsultatie- multidisciplinair team;
aktiviteiten te ontplooien. . interesseom zich te bekwamen in kennis tav.

e is hetregio-team van het verslavingsziekten en AIDS-problematiek;
CAD-Limburg in de regio - goede kontaktuele eigenschappenen stressbestendig.
Oostelijk ZuidLimburg
datbinnen deCAD- Arbeidsvoorwaarden.
organisatie een relatief - rechtspositie volgens het "Rechtspositiereglement voor
autonome inbeddingkent; medewerkers van CAD's en FZA ;

eisvoor haarwerkzaamheden " opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;
in eerste instantie verant- " salaris afhankelijk van ervaring tot maximaal’ 3.307,-
-woording verschuldigd aan bruto per maand.
hef managementsoverleg
(MOOM), bestaande uit de De sollicitatiekodevan het CAD-Limburg is van
direkteuren de koördinator; toepassing.

e omvateen organisatie van
5 units van in totaal Inlichtingen over de vakature kunnen worden ingewonnen
36 medewerkers; bij de heer F. Gillissen, koördinator, tel.: 045-719577.

e werkt binnen een gesloten Schriftelijkereakties dient u vóór 27 mei a.s. te richtenmeTh%^s7cShfat,C^h amen aan de direktie van hetCAD-Limburg, Stationsstraat 33,
Centrum Welterhof(afdeling 6221 BN Maastricht
Weiland), ondermeer door
een wekelijks Centraal
Intake Overleg.

f Gemeente Voerendaal

De gemeente Voerendaal vraagt bij de
afdeling gemeentewerken een:

MEDEWERKER BUITENDIENST M/V
Algemene informatie
De afdeling gemeentewerken is onderverdeeld in 3
sekties, waaronder de buitendienst. Bij de buitendienst
werken 10 medewerkers, waarvan 2 voormannen.
Funktie-informatie- De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het in

teamverband verrichten van onderhoudswerken aan
verhardingen, rioleringen, waterlopen, bossen, groen,
begraafplaats en wegmeubilair.- Het verrichten van het dagelijks onderhoud aan het
materieel.

Funktle-elsen- Middelbare of lagere beroepsopleiding op civiel- of
cultuurtechnisch gebied.- Bij voorkeur kennis van en ervaring met het
onderhoud van machines en rollend materieel.

- Rijbewijs BE.- Leeftijd tot 35 jaar.
Arbeidsvoorwaarden
Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring,
maximaal ’ 2.993,- bruto per maand.
Nadere Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij het hoofd van de afdeling,
de heer J.G. Hanssen, of, bij diens afwezigheid, bij de
heer J.J.Th. Raets, tel. 045-753399.
Sollicitaties
vóór 1 juni 1989 te richten aan burgemeester en
wethouders van Voerendaal, Raadhuisplein, 6367 ED
Voerendaal. In de linkerbovenhoek van de enveloppe
vermelden „sollicitatie". 157345

INKA B.V. is sedert 21 jaar werkzaam op het gebied
van informatie-inwinning business to business etc.

Door de groei binnen ons bedrijf, zoeken wij voor
spoedige indiensttreding

ENKELE JONGEMANNEN
voor telefonische werkzaamheden.

Heeft u interesse, neem dan contact op met de heer
P.A. van Breugel (hoofd personeelszaken), telefoon
045-750920, toestel 23.

SSm INKA BV-
yfl^^Jnn b.v. Tenelenweg 85,

6367 vs Voerendaal.
187384

Bejaardencentrum De Baenje SITTARD
Het bejaardencentrum biedt huisvesting en verzorging aan 133 bewoners.
Er zijn circa 75 personeelsleden werkzaam (full- en part-time).

Binnenkort ontstaan in de instelling vakatures voor:

a. Aktiviteitenbegeleider m/v
voor 32 uren per week.

De funktie houdt onder meer in:
- het zelfstandig ontwikkelen, voorbereiden en begeleiden van

sociaal-culturele aktiviteiten en ontspanningsaktiviteiten voor de
bewoners;

- het coördineren en leidinggeven aan de aktiviteiten dagverzorging;
Gevraagd wordt:

- een middelbare beroepsopleiding aktiviteitenbegeleiding of
bezigheidstherapie;

- ervaring in soortgelijke funktie, bij voorkeur in een bejaardenhuis;
- leeftijd 30-40 jaar.

b. Aktiviteitenbegeleider m/v
voor 14 uren per week (2 dagen).

Taak: begeleiding aktiviteiten dagverzorging.
Opleiding: middelbare beroepsopleiding aktiviteitenbegeleiding of
bezigheidstherapie.

c. Invalkrachten
bejaarden- ziekenverzorgenden voor de dagdienst m/v

d. Invalkrachten
ziekenverzorgenden voor de avond- en nachtdienst m/v

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO
Bejaardentehuizen. is73*
Nadere inlichtingen over bovenvermelde funkties kunnen worden
ingewonnen bij mevrouw Vervoort, adjunkt-direktrice (tel. 04490-24240).

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen te worden gericht aan de
direktie van bejaardencentrum De Baenje, Schuttestraat 2, 6131 JR Sittard.

__✓

_H .fl~jC l Muyrers en Wijnen bv
I (-f—^f \^ Door toenemende verkoop in onze showroom, ontstaat deIl\ jél mI dringende behoefte ons team te versterken met een

'^^_____efe/ enthousiaste

J keukenverkoper m/v
Wij denken dat hij/zijmoet beschikken over:- goede omgangsvormen en contactuele eigenschappen
- collegialiteit t.o.v. team- commerciële instelling, praktisch denken- ervaring in de keukenbranche

Indien u dat aanspreekt verwachten wij uw handgeschreven sollicitatie met
uitvoerige informatie welke wij vertrouwelijk zullen behandelen.
Muyrers & Wijnen b.v. Postbus 21050 - 6369 ZH Simpelveld

I
e

Welke MTS-er Wwü
apparatuur onderhouden om

straks werkvoorbereider
te kunnen worden?

DSM, een van de grootste ondernemingen op het Zin? Naast uw diploma MTS-W is ervaring niet
terrein van de chemie, groeit voorspoedig. Alleen al in noodzakelijk. Maar hebt u die wèl, bijvoorbeeld als
Limburg werkenruim 11.000 mensen. onderhoudsmonteur constructie/apparatenbouw, dan

Mogelijkheden te over voor allerlei specialisten. is datnatuurlijk welkom. U bent nog geen 30 jaar.

Zoals MTS-ers W. Denk eens aan onderhoud van appa- Voor aanvullende informatie, kunt u terecht bij de
raten. Aan pijpenhewerking. Uitdagend werk als u heer B. Pijper 04490-65456 of de heerR. Metsemakers
bereid bentomflink aan te pakken eneen hoop ervaring 04490-65668. Ofricht meteen uw sollicitatieaan:
op te doen. Want u werktregelmatig op andere plaatsen DSM Limburg bv, t.a.v. de heer B. Pijper, afdeling
in hetuitgestrekte bedrijf. Personeelsvoorziening en Beheer, Mauritspark 1, 6163

En dat alles met in het vooruitzicht dat u na een HM Geleen (onder vermeldingvan nr 44/89 PVB).

aantal jarenen de noodzakelijke opleidingen werkvoor- Volledigheidshalve melden we dat een medische
bereider kunt worden. lemand met autoriteit, omdathij keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-
het werk, dat moet worden voorbereid, zélf gedaan procedure behoren,

heeft. U houdt zich dan meer bezig met werkinhoud,
werkmethodieken, materialen, planning, kostenbewa-
king, keuringen en vergunningen.

Zo werkt dat bij DSM. Eerst tonen wat je waard
bent. Laten zien hoe u in een team tóch de nodige zelf- r\Q tiM I
standigheid en verantwoordelijkheid aan kunt. Dan een
flinke stap vooruit. We hébbeneen oplossing ofwe vinden er een.

\

\\
\
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" Pinkpophaas Jan Smeets
Foto: DRIES LINSSEN *

PINKPOP'VARIA'

" Pixies...
bijbelse bronnen.

Maar hoewel de nieuwe single I his
Monkey's gone to Heaven duidelijk
over milieuverontreiniging gaat, is
het een raadsel wat die hemelse aap
uit de titel daar nu precies mee te
maken heeft. „Niets", lacht Francis.

Éelk besef heel goed dat Gi-
Jy gantic dé hit van onze vori-

ge plaat was," zegt Pixies-zanger Charles Thompson, alias
Black Francis. „En het moment zal
ongetwijfeld komen, dat we nog
z°'n nummer schrijven. Ik weet al-teen niet hoe en ik weet niet wan-
neer. Ik ga ook niet proberen om
"'gantic te kopiëren; zo maak je
Been goede muziek. Als je zoiets
goedkoops probeert, dan haal je
"let alleen Gigantie zelf omlaag,
Waar ook de nieuwe songs."

„Omdat ik nu eenmaal de leadzan-
ger van de groep ben." reageert
Charles. „Als Kim nu opeens veel
zou zingen, zou het in feite een gim-
mick worden die we uitmelken. En
verder geloof ik zeker dat een aan-
tal excentrieke aspecten van dat vo-
rige album gewoon per ongeluk tot

stand kwamen, liet opnemen van
die plaat was alsof je een auto total-
loss reed. Terwijl met maken van
Doolittle veel meer weg had van
een operatie in het ziekenhuis."

De Pixies, dat zijn zanger/song-
schrijver Black Francis, gitarist
Joey Santiago, bassiste Kim Deal en
drummer David Lovering. En hun
muziek mag dan 'simpel en direct'
zijn, wat hen van veel andere rock-
bands onderscheidt, is de overrom-
pelende hartstocht in hun optreden.

I lartstoeht in het soms bijna mania-
kale gekrijs van Francis. Hartstocht
in het woeste gitaargeluid van San-
tiago. En hartstocht in de charmant
sensuele zangpartijen van Kim
Deal.

Maar even karakteristiek zijn in-
middels de ronduit cryptische tek-
sten. Teksten die bol staan van ver-
wijzingen naar sex, geweld en reli-
gie. Teksten ook, waarin regelmatig
woorden opduiken die in het woor-
denboek niet terug te vinden zijn.
„Er zit veel struktuur in mijn schrij-
ven," zegt Francis. „Voordat ik de
uiteindelijke inhoud van een tekst
bepaal, heb ik al een vorm en een
ritme. En vanuit die vorm, een hai-
ku of een bepaald rijmschema,
schrijf ik dan de melodie. En op het
allerlaatste moment maak ik dan de
werkelijke tekst."

Ruim een jaargeleden had nog vrij-
*el geen mens van de Pixies ge-hoord. Maar de Nederlandse de-
buutconcerten, in april 1988, sloe-gen in als een bom en hetzelfde gold
J^or Surfer Rosa - na de mini-lp
Come on Pilgrim het eerste officile
album van het kwartet uit het Ame-
r'kaanse Boston. De plaat werddoor Nederlandse en Britse journa-
"sten bij de beste albums van het af-
gelopen jaar gekozen en het gevolgvan de hele 'hype' is ondermeer,
dat de Pixies dit jaarzowel op Pink-
P°p als op het dubbelfestival Tor-
nout/Wérchter mogen aantreden.

-Ik denk dat onze muziek zich daar
wel voor leent," meent Francis
Overtuigd. „Het is simpel en direkt,
dus dat moet wel overkomen.v

Op Pinkstermaandag 15 mei om
10.(M) uur gaan voor de twintig-
ste keer de Pinkpoppoorten
open. Een jubileum dus. En wat
voor een. Redde Golden 1
ring in 197(1 nog het festival, '.
door op het laatste moment ver-
vanger te spelen, maar bovenal
door fatsoenlijke geluidsappara-
tuur mee te nemen, dezer dagen
geniet Pinkpop internationale
belangstelling en is de opzet
meer dan professioneel. Een
snelle blik op de programni
door de jaren heen leert dat n
nig superster (ieleen. Baarlo
landgraaf heeft aangedaan Ze
stonden er: LJ2, Simple Minds, -Kinks: Fleetwood Mac, Joe (

ker. Iggy Pop. Lou Reed. Ct
Police, Dire Straits. Status O;
Michael Chapman, en Torn I'
tv. om maar eens enkelen van de
in totaal 141 artiesten groepe;
noemen.

Zeven keer waren alle kaai
op. de bezoekersaantallen
rierden van 10.000 mensen in
tot 50.(XX) in meerdere jaaix
gen.

Zij die een hoge belangstelling
hebhen in dit soort historische
details kunnen tot 9 juni terecht
in het Provinciehuis te Maas-
tricht waar een Pinkpop-exposi-
tie is ingericht.

Maandag barst het geweld dus
los. Om 10.30 uur bijt mevrouw
Rorv Block de spits af. Reeds
vele elpees op haar naam heb-
bend is ze voor velen toch een
onbekende, hoewel haar num-
mer over mannen die van Whis-
ky houden daar wel iets aan
heeft veranderd. Om 11.25 uur
is het de beurt aan Kishbone, The
Pixies nemen om 12.40 uur de
fakkel over. Jan Douwe Kroes-
ke zal om 13.50 uur The Nits
aankondigen. Om 15.20 uur zal
de hemel nog meer opklaren als
Tanita Tikaram haarTwist in my
Sobriety zal inzetten.
Vervolgens zal de gitaarvan JefT
Healey vanaf 16.45 uur een uur
lang blues huilen. En zullen
John Hiatt (18.10 uur) en Mare
Almond (19.40 uur) de weg effe-
nen voor wat de finale moet wor-
den. Voor de tweede maal in
zijn leven zal El vis Costello het
podium betreden. Om 21.00
uur. En bijna twee uur later zal
REM van wie men zegt dat ze de
beste live-band in Amerika is de
20-ste Pinkpop afsluiten. \'an
het hele spektakel zal de VARA
opnamen maken. De uitzending
is gepland op 28 mei.

denis van Samson en Delila (Rech-
ters 16) in het nummer Gouge
Away verweven. 'I break the walls
and kill vs all with holy fingers'.

„Het was het zinnetje dat ik in m'n
hoofd had toen ik de songs schreef.
Het dragende zinnetje. En toen ik
de rest van de song had, was ik ook
van plan om dat zinnetje te veran-
deren, omdat het nergens op slaat.
Maar het is er eenvoudig nooit van
gekomen."

ke andere klassieke schrijver ook.
dat moe! toch wel iets te maken
hebben met Francis protestantse
opvoeding in de traditie van de
Pinkstergemeente.

..Natuurlijk, die verhalen zitten in
mijn hoofd. Goeie, dramatische
verhalen, met veel sex en veel ge-
weld, haha. Dat zijn deverhalen die
ik altijd hel liefste las. Zoals dat
verhaal van Lot, de man die met
zijn mouw en twee dochters Sodo-
ma verliet. Zijn vrouw keek om en
veranderde in een zoutpilaar. Toen
besloten zijn twee dochters Lot
dronken te voeren en met hem naar
bed te gaan om zo zwanger te wor-
den en het geslacht voort te kunnen
zetten (Genesis 19: 30-38, pb). Dat
is toch een behoorlijk bizar verhaal,
niet? Uit dat boek is genoeg
inspiratie te putten, haha. m^m.

peter bruyn

„Natuurlijk zijn het religieuze refe-
renties, maar ik zie het toch in de
eerste plaats als beroemde verha-
len," meent de Pixies-zanger ~Het
zijn verhalen die mensen op hun
eigen leven betrekken. Samson and
Delilah is natuurlijk een klassieke
'boy meets girl story', zoals Romeo
en Julia."

Urias de dood in en trouwt met Bet-
sabe. Op dezelfde wijze is de be-
kende oud-testamentische geschie-

speelt met Betsabe. de vrouw van
Urias. Vervolgens jaagt David

De song Dead is volgens Francis ge-
baseerd op het bijbelboek Samuel-
2, om precies te zijn hoofdstuk 11,
waarin koning David overspel

Afgelopen week is er ook een nieuw
v-x'e.s~a'"urn verschenen, Doolittle.
v'jftien rocksongs die over het alge-meen minder excentriek klinken
"ai"■tic ~ tJoor B*taar-térrorist SteveAlbini geproduceerde - doorbraak-Pjaat van vorig jaar. En opmerke-
'jjk genoeg zingt bassiste Kim Deal,die verantwoordelijk was voor dékraker Gigantic, op de nieuwe plaat
alleen achtergrondkoortjes. # Tanita Tikaram, maandag in Landgraaf

Foto:PETER ROOZEN

Maar het feit dat hij expliciet voor
de Bijbel kiest en niet voor bijvoor-
beeld Shakespeare, Goethe of wei-

PINKPOP,
TOT OE DOOD
ONS SCHEIDT

Goedaardigfanatisme van Peter en Cissy Bayens

" Peter en Cissy Bayens naast hun tweede kind: de immer aanwezige Pinkpop-mascotte op hun garagedeur.
Foto: PEUR ROOZEN

T 1weede Pinksterdag, op de
kop af twee decennia gele-
den. In die lang vervlogen'Jd dat een kaartje Pinkpop in devoorverkoop nog een riks kostte,nan Jerde hij als jochie van tien te-

midden van de tienduizend hippies«ver de stoffige sintelbaan van hetBurgemeester Daemenpark. Git-
zwart en met de zandkorrels tussen

tanden volbracht hij in 1970 sa-en met zijn boezemvriendje zijn
allereerste Pinkpop. Doodop was-

" maar ook een spannend avon-uur en vooral meer dan honderd
gulden statiegeld rijker. „Voor eenJ°ngetje in die tijd een astrono-
misch bedrag," weet Geleendenaai
(2<-r\ ersverse vader Peter Bayens

' nog als de dag van gisteren.

Vani de naar schatting 650.000 Pink-
opbezoekers van de negentien edi-es tot nog toe, behoort de Geleen-de eY rl " ■D , jVueejay vpn jongerencentrume Boerderij en tegenwoordig

tw° ente" en fruithandelaar onbe-
en'S| io* de categorie 'fans door dik.. dun. Sterker nog, wie alleen al

Jn knusse woning in Geleen Zuid
Ij "P een krachtige steenworp van. door hem zo gekoesterde maar
"middels gesloopte Daemenpark -orbij loopt, krijgt de indruk met

h ,u^oedaardige fanaat van doen te

men a's de no°fdpersoon je trots'dt dat hij op twee na ('absolute
hee.rmacht door familie-omstandig-
d 1"- lk kón toen echt niet an-/"rs ) alle edities van het festivale^ocht en met hart en ziel beleefd
tn.T i . e opmerkelijk ook, na-oZ Wé' een Presta,'e die hem„ get^'jfeld nog méér 'oudere jon-
£ ren kunnen navertellen. Maar_. nou zelf, wie van die bijna drie-wart rmljoen Pinkpoppers zal het

*jn hoofd hebben gehaald om op
S(i ëaragepoort een levensgrote
onn ng van het bekende Pink-H Piogo (die aardige, mollige krul-
e

"poP te 'aten aanbrengen? „Eenxaue kopie, gemaakt door een£nte kunstschilder. Die is er zeker11 uur mee bezig geweest. Het " John lliuli
Foto:,

PETER ROOZEN

leuke is dat niet iedereen weet
waarom we nou juist die pop heb-
ben laten schilderen." vertelt Peter
bij het naar binnen gaan.

Kun je in de kleine hal en het trap-
portaal de zorgvuldig ingelijste pos-
ters van voorbije edities van Euro-
pa's oudste popfestival al moeilijk
negeren, in de sfeervolle woonka-
mer van Peter en zijn vrouw Cissy
(27) is het letterlijk Pinkpop dat de
klok slaat. „Gekregen van Jan
Smeets," wijst hij naar de originele
Pinkpopklok, die inmiddels de sta-
tus van collectors item heeft ver-
worven. De andere wanden van de
huiskamer worden voornamelijk in
beslag genomen door alweer Pink-
pop-posters uit de oude doos, uiter-
aard van verschillende jaargang.
„We hebben ze bijna alle twintig bij
elkaar. Alleen de eerste drie uit
1970, '71 en '72 ontbreken. Daar
zijn we al jaren naar op zoek, maar

tot nog toe vergeefs. Misschien kun
je bij deze een oproep plaatsen,"
denkt Cissy mee.
I )ok zij is een Pinkpop-zendelinge
in hart en nieren, zij het noodge-
dwongen van recenter datum. Want
als dochter van een plaatselijke re-
stauranthouder viel er de eerste tien
Pinkpopjaren voor haar met Pink-
steren weinig te kiezen. Het Raod-
hoes aan de Markt zat immers de-
dagvóór Pinkpop al van 's ochtends
tot 's nachts tjokvol uitgehongerde
festivalgangers. „Dat was dus echt
twee dagen lang keihard werken.
Voor ons en trouwens de hele Ge-
leense horeca was Pinkpop verre-
weg de drukste tijd van het jaar.
ledereen kreeg bij ons te eten, we
hebben al die jaren nooit rotzooi in
de zaak gehad. En dat terwijl je de
meest uiteenlopende types tegen-
kwam. Ik vergeet nooit hoe hele
groepen Duitsers in keurig jacquet
binnenkwamen, zich snel omkleed-

Natuurlijk kun je beter kaai
kopen in de voorverkoop. Dat
scheelt je tien piek Aan de i
kassa kost een ticket 50 guK
's Ochtends vertrekken er vi«r*
extra treinen van Eindhoven
naar Heerlen. Om 8.45 uur. 9
uur, 10.29 uur en 11.29 uur.
Vanuit Roermond vertrekken
treinen om 8.53 en 10.53 uur.
Ook 's Avonds heeft de NS extra
treinen ingezet. De laatste wa-
gons vertrekken naar Utrecht
om 1.15 uur, naar Deventer van-
af Heerlen om 1.26 uur, van
Heerlen naar Maastricht om
1.15 uur en van Heerlen naar
Rotterdam om 0.52 uur. Tussen
Heerlen en Landgraaf rijden tot
0.34 uur voortdurend treinen
Voor meer info moet je
8991121 bellen. Bij het festi-
terrein is een camping.

pop-band in al die jaren? The Out-
laws denk ik, ja. Als deejay in de
Boerderij was ik daar al helemaal
gek van." ('is veert even op in haar
stoel. Bij haar liepen tijdens Joe
Jackson de rillingen over de rug. lui
niet te vergeten Kid C'ieole. die zij
in de spaarzame rustpauzes tussen
de maaltijdgangen in het restaurant
door nog even kon zien.

Schaesberg of niet, uiteraard hopen
Peter en Cis maandag weer van de
partij te zijn. Hopen, want hun am-
per drie weken oude spruit [an
('We moeten je teleurstellen, hij is
niet genoemd naar lan Dury' -
Pinkpop-act in "81. red.) ligt nog
steeds in zijn bedje gekluisterd in
het Geleense ziekenhuis. Peter:
„We gaan ervan uit dat lan dit
weekend naar huis mag. Dan kun-
nen we tenminste met een gerust
hart naar Pinkpop. De kaartjes heb-
ben we al gekocht. Sterker nog. van
Buro Pinkpop hebben we zelfs twee
backstage-pasjes gekregen." lui Cis-
sy resoluut: „Of lan volgend jaar al
mee mag? Nee, pas als hij twee is."

Een gewetensvraag tot slot kan
nooit kwaad. Hebben beide echte-
lieden hun eeuwige trouw beloofd
aan Pinkpop? Hun antwoord mag
nauwelijks een verrassing heten:
„Zo lang het kan, zijn we present
Als het moet in een rolstoel..."

laurens schellen

Hoe hij als ukkepuk van tien op de
festivalwei 'steenrijk' werd door de
indertijd nog vrijelijk naar binnen-
gesleepte kratten en flessen bier -
leeg of niet - 'gratis' op te halen,
uiteraard precies op de momenten
dat het publiek stond te applaudis*
seren. Of hoe hij later, toen flessen
en glazen op het terrein al lang ver-
boden waren, met een stel vrienden
een paar dagen vóór Pinksteren snel
vijf kratten bier op de Pinkpopwei-
de begroef om ze op de hoogtijdag
zelf met succes weer op te graven.
En hoe hij de meedogenloze bewa-
kers 'backstage' en bij de artiesten-
ingangen opeen nette maar zeer
doeltreffende manier wist te ver-
murwen met een gevonden mede-
werkersarmband of door zich met
de nodige flair voor te doen als 'spe-
ciale gezant' van Jan Smeets. Zodat
hij moeiteloos tot in de kleedka-
mers geraakte van zulke groothe-
den als Nena, Au Pairs, Ciary
Mooie en Doe Maar en rustig kon
babbelen met VlP's als Henny
Vrienten, Urbanus, Bart Peeters en
Ruud Gullit.

Na enig nadenken weet Peter zijn
favoriete Pinkpop-jaargangen en
top-acts wel op te sommen. „Hoog-
tepunt is voor mij toch wel 1976 ge-
weest. The Outlawsen Uriah Heep.
dat was het helemaal. En verder "79
met Dire Straits en The Police en
natuurlijk '80 met J. Geils en die
fantastische Raymond van het
Groenewoud. De allerbeste Pink-

den en even later in een vale, ver-
sleten spijkerbroek rondliepen."
Tijdens onze terugblik in vogel-
vlucht over twintig jaar Pinkpop
krijgt Peter het al gauw 'te kwaad.
Nog altijd kan hij het maar moeilijk
verkroppen dat 'zijn' festival Ge-
leen de rug heeft toegekeerd en
naar het zich laat aanzien voorgoed
m Landgraaf is neergestreken. Hoe
mooi en modern geoutilleerd die
Schaesbergse drafbaan ook moge
zijn. „Om eerlijk te zijn mis ik zelfs
nu nog altijd die fantastische Pink-
popsleer in Geleen. Zelf ben ik
oud-prins en bestuurslid van de
Kroankelaere, een verwoed cama-
valvierder dus. Maar als ik mocht
kiezen tussen carnaval en Pinkpop
weer terug in Geleen, koos ik zon-
-der nadenken voor dat laatste. Die
heel bijzondere festivalsfeer in de-
stad en op het terrein is onmogelijk
met wat dan ook te vergelijken.
Kijk, het begon allemaal vrijdags al
en duurde onafgebroken tot dins-
dag. Vijf dagen lang was ik op pad,
bed en huis zag ik nauwelijks, daar
had je gewoon geen tijd voor. Vorig
jaarzijn we de avond voor Pinkpop
in Landgraaf geweest. We zijn met-
een weer naar huis gegaan, we kon-
den het gewoon niet aanzien, zon
pijn deed het," biecht hij weemoe-
dig op.

Moeiteloos graaft hij vervolgens
zijn belevenissen op tijdens dat ver:
vlogen Geleense Pinkpop-verleden.

BRONNEN VAN
THEPIXIES
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Black Francis: eerst een haiku, dan een song

Limburgs dagblad vrijuit



Ons bedrijf houdt zich bezig met- handel in motoren, schakelmaterialen, installatiematerialen en apparatuur ten
behoeve van de industrie- revisie, wikkelen en reparatie van electromotoren, generatoren etc.- electro-technische installatie voor industrie- servicewerkzaamheden aan industriële installaties

In de 40 jaar van ons bestaan hebben wij ons steeds tot doel gesteld, aan onze
klanten een optimale service te verlenen. Om dat ook in de toekomst te kunnen
blijven doen, zullen wij ons personeelsbestand moeten aanvullen.
Daarom vragen wij op korte termijn:

Electromonteur/Servicemonteur
De werkzaamheden bestaan uit- verhelpen van storingen aan de meest uiteenlopende industriële electrische

installaties, automatiseringen en machines- het maken van kleine uitbreidingen aan electrische installaties,
schakelinrichtingen etc.

Onze voorkeur gaat uit naar een sollicitant met- veelzijdige ervaring in bovengenoemde werkzaamheden- enige theoretische opleiding- bereidheid om zonodig verdere theoretische kennis op te doen door het
volgen van kursussen

Technisch commercieel medewerker
De medewerker zal na een korte inwerkperiode worden belast met de
persoonlijke en telefonische verkoop van electro-technische materialen aan een
zeer uiteenlopendeklantenkring.

Om in deze funktie goed te kunnen funktioneren moet de kandidaat over een
commerciële instelling en goede contactuele eigenschappen beschikken.
Opleidingsnivo: minimaal MTS-E.
Daar de kandidaat binnen het bedrijf zal worden opgeleid is ervaring niet beslist
noodzakelijk.

Bent u geïnteresseerd in een van de bovengenoemde vakatures, zend dan uw
schriftelijke sollicitaties, met vermelding van de betreffende vakature naar:
Salden Electro BV
Postbus 14
6120 AA Bom ,e7497_______________________________________________________________________

* aÈaaaaaammmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
SCHOTMAN ELEKTRO GROEP B.V.
zoekt voor de vestiging HEERLEN

SCHOTMAN ELEKTRO PPf)
GROEP Is een landelijke ,
groepvan groothandels- VeileqenWOOrdiger

bedrijven in elektro- w \J
technische materialenvoor de . noord.midden Urnburgde installateur, detailhandel °

en industrie. Gevraagd wordt:
" Buitendienst ervaring,

indienu meent voor deze " Redelijk ingevoerd in de elektro-
funktie in aanmerking te technische branche.
komen en ude motivatie " Kennis van elektrotechnische

daarvoor heeft dan kunt u materialen isgewenst.
uw sollicitatierichten aan:

Inlichtingenkunt u verkrijgen bij
schotman elektro Dhr. H. Driessen, verkoopleider.

groep b.v. Tel. 's avonds 04705 -19 86.
t.a.v. deDirektie

Postbus 271
1200 AG Hilversum

SCHOTMANji r ELEKTRO GROEP

-___________■_■________________■ r * . y

GEWEST MIDDEN-LIMBURG
Het gewest Midden-Limburg, een samenwerkingsverband van 28
gemeenten in Midden-Limburg, draagt de verantwoordelijkheid voor de
verwerking van afvalstoffen afkomstig uit deze 30 gemeenten. Het gewestexploiteert daartoe twee regionale stortplaatsen.

In verband met de daarop gerichte activiteiten bestaat thans de vacature
van:

CHEMISCH
TECHNOLOOG/CHEMICUS m/v
De werkzaamheden bestaan vooralsnog ondermeer uit:

" controle op en uitvoering van vastgesteld acceptatiebeleid;. advisering inzake aanvragen om stortvergunningen;

" begeleiden en instrueren van de toezichthouders op de regionale
stortplaatsen;

" het bezoeken en adviseren van bedrijven;
" ondersteunende administratieve werkzaamheden.
Uit de aard van het werk vloeit voort dat veelvuldig overleg moet worden
gevoerd met zowel bedrijven as overheidsorganisaties.
Van de medewerk(st)er wordt een stimulerende instelling verwacht;
bovendien dient hij/zij zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen
funktioneren.

Voorts zijn de volgende funktie-eisen van belang:
: een aantoonbare belangstelling voor de milieuproblematiek;
" chemisch gerichte opleiding op MBO-niveau en enige jaren

werkervaring;. kennis van/ervaring met de (chemische) afvalstoffenwetgeving;
" goede contactuele en redactionele kwaliteiten;
" inzicht in en/of ervaring met overheidsfunktioneren;
i ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking.

Salarisniveau afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding.

Jnformatie over deze funktie kan telefonisch worden ingewonnen bij de heer
drs. J. Leurs, tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer 04750-32073.
Sollicitaties naar deze funktie kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen
>an dit blad worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Gewest
Midden-Limburg, postbus 605, 6040 AP Roermond.

187365

DE LIMBURGSE^*WF
PERSONEELS ffCIDS

_^\ WESTROIN/I

Westrom - ca. 1050 Bij deAfdeling Sociale en Bestuurlijke Zaken is vacant de functie vanwerknemers - is een bedrijf
ingevolge de Wet Sociale 11 IQIQT \//|V/|
Werkvoorziening in het JUnlO I V/ IVI
Gewest Midden-Limburg.
Het bedrijf komt op de markt voor 38 uur Per week-
mew°if cte volgende Algemene Informatieprodukten c.g. diensten: De afdeling telt 16 medewerkers en is belast met de zorg voor het. sociale en personele beleid bij Westrom en met het secretariaat van de- strijktafels bestuurscommissie.- metaalconstructies- eiken meubelen Functie-Inhoud- electromontage De aan te trekken jurist krijgt onder meer tot taak:- assemblage - de behandeling van bezwaar- en beroepschriften t.b.v. de- handelsdrukwerk bestuurscommissie, de Raad van Beroep, het Ambtenarengerecht, de- verzorging administratie Centrale Raad van Beroep en de Raad van State,- aanleg/onderhoudgroen - de behandeling van diverse rechtspositionele aangelegenheden t.b.v.- bestratingen/beschoeiing zowel het ambtelijk als ook het wsw-personeel bij Westrom, en- woningbouw v -de ondersteuning van bovengenoemde afdeling en andere afdelingen

sportaccommodaties bij Westrom bij met name juridische aangelegenheden (zowel op- externe plaatsingen in publiekrechtelijk alsook privaatrechtelijk terrein).
administratieve,
technische en functie-eisen
huishoudelijke functies bij ~ doctoraal examen Nederlands recht
instellingen/bedrijven ~ 9oede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden,- schoonmaakwerk- ~ leeftijd tot 35 jaar
zaamheden Nadere informatie

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal ’ 4.757,- bruto per
WESTROM maand (niveau 9).
1 1kü 1 11UITI . ". Qe rechtspositie voor het ambtelijk personeel bij het gewest
llirni/ I-1T uirni/T Midden-Limburg is van toepassing.
WCnK DAT WERKT desgewenst kan nadere informatie verkregen worden bij het hoofd vande afdeling sociale en bestuurlijke zaken, drs. J.L. Kunnen, telefoon

04750-21731.
Sollicitaties kunnen tot 27 mei 1989 gericht worden aan de algemeen
directeur van Westrom, Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond. 187351

->fWickes b.v. 1
Heerlerbaan 241
6418 CE Heerlen
zoekt kontakt met kandidaten voor de funktie van

VERKOPER (M/V)
U voldoet aan de volgende eisen:
- leeftijd ± 23 jaar
- opleiding: M.D.S. of gelijk niveau
- enkele jaren ervaring als verkoper in de bouwmarktbranche of een

grootwinkelbedrijf.

U bent ambitieus en werkt graag in een dynamisch team.

Indien u zich hierin herkent, kunt u schriftelijk solliciteren naar bovenstaand adres,
t.a.v. de heer L. Schmetz. mM2

WWickes b.... '
r_tu Stichting Ziekenzorg

44-* Westelijke Mijnstreek
Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

yTen behoeve van de Verplegingsdienst op de lokatie Sittard zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van

verpleegkundige
Vakaturenr GM 18.

voor de afdeling recovery.
funktie-informatie: Het bewaken van de vitale funktie bij patiënten na de operatie op de

recovery.

Het betreft hier een part-time funktie van 80%, waarbij op 4 dagen per
week zal worden gewerkt.

funktie-eisen: " diploma A-verpleegkundige aangevuld met I.C.- c.g. C.C.U.-aantekening;
" óf diploma 0.K.-assistent, differentiatie anaesthesie.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 45.

inlichtingen: Dhr. H. Notermans, algemeen hoofd 0.K., telefoonnummer 04490-18666,
sein 1131.

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.
J

Veltmeijer Automaten B.V. is importeur en groothandel in
amusementsapparatuur.
Deze apparaten, die uitgerust zijn met een hoogwaardige
techniek en elektronika, worden rechtstreeks geïmporteerd uit
landen als Engeland, de U.S.A. en Japan.
Het distributienet verspreidt zich over geheel Nederland.
Daarnaast exploiteert men enkele try outs.
Men behoort inmiddels tot de groteren in de branche op de
Nederlandse markt.

Momenteel is binnen het team van 40 medewerkers plaats
voor een enthousiaste

voor de afdeling groothandel.

Verwacht wordt dat hij zelfstandig kan werken en ervaring
heeft in het kontroleren en het repareren van alle
voorkomende elektronikasystemen in deze branche.
Een gedegen praktische kennis, zowel digitaal als analoog, op
tenminste MTS-nivo is noodzakelijk.
Kennis van zowel de Duitse als Engelse taal is een pré.

voor de afdeling exploitatie.

Een snelle en efficiënte service vormt een heel belangrijk
onderdeel van de totale bedrijfsaktiviteiten.
Het serviceteam houdt zich bezig met de kontrole en
reparatie van automaten, zowel intern als extern.
Een gedegen kennis van de elektronika alsmede goede kon-
taktuele eigenschappen zijn vereist.
Daarnaast wordt de bereidheid verwacht om periodiek
's avonds en in de weekends te werken.
Ervaring in een soortgelijke funktie is een voordeel.
Opleiding MTS of vergelijkbaar nivo gewenst en in het bezit
zijn van het rijbewijs BE.

Veltmeijer Automaten biedt een bij deze funkties passende,
goede salariëringen secundaire arbeidsvoorwaarden.

i i Uw scnrirlenike reaktie, voorzien van een recente pasfoto,

' W^ft, i kunt u richten aan:
j VI I Veltmeijer Automaten 8.V., Afdeling Personeelszaken t.a.v.

:: de heer J. Philippen, Dr. Nolenslaan 117, 6136 GM Sittard.

veltmeijer automaten

Tianscarbo 17571
kunststof ramen b.v. | ■ | j]

TRANSCARBO KUNSTSTOF RAMEN BV, houdt zich al ruim 20 jaarbezig
met de vervaardiging, levering en montage van kunststofgevelelementen.
De afgelopen jaren heeft onze onderneming een enorme groei doorgemaakt
die zich naar verwachting ook in dekomende jaren zal voorzetten.

Ter ondersteuning van onze steeds groeiende organisatie,
hebben wij opkorte termijn plaats voor: -

«EEN VERKOPER i
Voor de particuliere markt en dekleinere projekten.
Ervaring in deze branche is vereist.
Moet zelfstandig kunnen calculeren en zorgdragen
voor het uitbrengen van offertes.
Leeftijd: 30-40 jaar.

Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF .___________________________________É
RAMEN BV

In de Cramer 27
6411 RS Heerlen
Tel. 045-717275

Een vertrouwde naam voor kunststof
ramen en deuren

—' " ' " '" """"""" ■ —. i ii ii

Dartels is een sterk groeiende detail-
handelsketen met momenteel 20 vesti-
gingen in Limburg en Noord Brabant.
Met een gespecialiseerd assortiment in
behang, verf en binnenzonwering is men
onderscheidend in de markt en toonaan-
gevend in de branche. Het personeels-
bestand bestaat uit ± 60 medewerkers.
In verband met het opstarten van een
afdeling gordijnen vragen wij voor ons
filiaal in Beek, Makadocentrum per
1 augustus a.s. een full-time of part-time

Verkoopster (m/v)
gordijnstoffen

Bij deze funktie gaan onze gedachten
uit naar een aktief persoon. Leeftijd
25-35 jaar met grote ervaring in de verkoop
van gordijnstoffen en in staat om
deskundig te kunnen adviseren bij de
inkoop. Voldoende zelfstandigheid en
goede omgangsvormen zijn derhalve zeer
belangrijk.

Wij bieden leuk, afwisselend en interes-
sant werk, een prettige sfeer en een
goed loon, in overeenstemming met de
funktie. Sollicitaties uitsluitend schrifte-
lijk met vermelding van leeftijd, opleiding
en ervaring, en met een recente
pasfoto, te richten aan:
Barrels Venlo B.V.
Afd. personeelszaken,
Grote Beekstraat 1, 5911 HW Venlo.

_^__lll__il_ll___ B-_P'__i MV\ -________V «I'ii'llflfllllllCT
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Prins Claus reikte onlangs de Prijs van'de
Amsterdamse Stichting voor de

Geneeskunde en 250.000 gulden uit aan
de Amerikaanse professor Lauterbur.
Voorzitter van de stichting is de heer

Freddy Heineken, sinds kort
ex-president-directeur van het

gelijknamige concern. Hij betaalde het
bedrag uit eigen zak. Wat bewoog de
bierbrouwer, bekend als een van de

rijkste, maar tegelijk een van de zuinigste
mensen in Nederland?

Een portret van een miljardair die geen
koffie buiten de deur drinkt, omdat hij de

f 2,25 daarvoor een belachelijke prijs
vindt. Maar wel tussen de honderd en

tweehonderd miljoen gulden neertelde
voor de Koninklijke Brand Bier

brouwerij.

Freddy
Heineken,

biermagnaat
tegen

wil en dank

dan ooit openbare plaatsen. Veel
mensen die hem vrij regelmatig in
Amsterdam zagen, zien hem na zijn
ontvoering nauwelijks meer."

Hetrelaas dat de journalistPeter de
Vries over de affaire schreef beviel
hem maar matig. Toen hij het er-
gens in een winkel zag liggen, zei hij
tegen de juffrouw achter de toon-
bank: ~Ik zou dat vlugschriftje
maar niet te veel verkopen. Het is
namelijk niet zon goed boek." De
snelle grap was er weer. Zijn gevat-
heid had hem niet verlaten.

Ook zijn legendarische zuinigheid
was in volle omvang teruggekeerd.
Na de „bevrijding" bestelde hij bij
een Indonesisch restaurant, waar
hij veel kwam, een diner voor een
groot aantal vrienden. ~Stuur de re-
kening maar naar de zaak," zei hij
tegen de eigenaar. Die antwoordde,
iets te vlug: „Welnee, ik ben veel te
blij dat je weer terug bent." Heine-
ken, nog vlugger: „Je brengt me op
een idee. Bedankt!"

Kunstwerken
Hij vergeet drankjes aan te bieden,
maar koopt desnoods het hele café
als hij daar brood in ziet. Ook bij
het aanschaffen van kunst is hij op
de penning, waardoor hij nét niet
de beste werken van Appel en an-
deren verwierf. Een beetje klein in
het grote, misschien ook ingegeven
door gêne om poenig te doen. In de
oorlog kocht vader Heineken ook
nooit op de zwarte markt om aan
eten te komen, hoewel hij daar het
geld voor had. ~Andere mensen
kunnen dat óók niet," zei hij dan.

Niets ontbreekt aan zijn glorie; toch lijkt hij niet gelukkig
Het is niet helemaal hetzelfde, maar
dit soort gevoel voor beschaving en
sociale Verhoudingen heeft zoon
Alfred Henry van vader Henri Pier-
re geërfd, alsook een warme be-
langstelling vóór schone kunsten en
interessante vrouwen. Freddy pro-
duceerde de film 'Als twee druppels
water' om een goede vriendin de
kans te geven daarin als actrice te
schitteren en combineerde aldus op
hoofse wijze het aangename met
het nuttige.

toch aan amateurisme ten onder. In
januari '80 werden de mannen, el-
kaar verdringend in een telefooncel
te Hoorn en zoekend naar muntjes,
door de politie gearresteerd. Zij
gingen „slechts" acht maanden
achter slot en grendel, hetgeen een
vermoeden van klassejustitie op-
riep.

Hoe het ook zij, de drie brachten
een spiraal van geld en geweld aan
het draaien, waarvan Freddy Hei-
neken en zijn chauffeur Ab Dode-
rer ten slotte persoonlijk het slacht-
offer werden. Heinekens villa in
Noordwijk werd wel scherp be-
waakt en ook het directiegebouw in
Amsterdam was op alle mogelijke
manieren beveiligd, maareen
tochtje van een paar nieter over het
Tweede Weteringplantsoen in de
hoofdstad, na terugkeer dus van dat
feestje in Zoeterwoude, deed hem
de das om.

Heineken sr. was doctor in de che-
mie; een hartstochtelijk lezer; een
verdienstelijk klassiek pianist en
een zegen voor het Concertgebouw.
Hij gaf de zaal ooit nieuwe stoelen
omdat hij de oude zo ongemakke-
lijk vond zitten. Heineken jr. heeft
van de familienaam een bierig be-
grip in de hele wereld gemaakt; was
de enige industrieel die ooit een re-
clameprijs kreeg; schreef verschil-
lende populaire liedjes en heeft
„weliswaar een kleine boekenkast,
maar een groot hart," zoals een
trouwe vriendin het kernachtig uit-
drukt. „Hij komt wat ongevoelig,
wat gereserveerd over, maar dat is
hij beslist niet. Freddy is een goed
mens."

Toen hem vele jaren geleden werd
gevraagd of hij op zijn vader leek,
zei Freddy Heineken: „Dat weet ik
niet. Ik weet wél dat we elkaar heel
graag mogen. En ik betrap me erop
dat ik doe zoals hij. Bijvoorbeeld:
ik hou mijn sigaret vast zoals hij dat
doet. Ik strijk over mijn voorhoofd
zoals ik het hem duizenden keren
heb zien doen."

En nu is er dan, naast de H.P. Hei-
nekenprijs van 250.000 gulden voor
biochemie, ook een Prijs van de Am-
sterdamse Stichting voor de Genees-
kunde, waarvoor A.H. Heineken
persoonlijk en gul eveneens een
kwart miljoen beschikbaar heeft ge-
steld. Het bedrag gaat naar een
Amerikaan voor diens baanbrekend
onderzoek op het gebied van weef-
sels en tumoren.

In dit geval moet Freddy Heineken
niet alleen aan zijn vader, maar ook
aan zijn broer hebben gedacht.

hans hoffmann

Groot hart

praatten er met collega's van de In-
lichtingendienst Buitenland;
PTT'ers wisselden boven een glas
van gedachten met rechercheurs
van de Rijkspolitie en gastheer Al-
fred Heineken toostte met minister
Korthals Altes op het behaalde suc-
ces in de afpersingszaak rond een
41-jarige Haagse arts, die had ge-
probeerd de brouwerij te chanteren
met vergiftigde blikjes bier. De af-
koopsom was niet minder dan 20
miljoen dollar en een half miljoen
gulden geweest.

hoofdstelijk uitgaanscircuit, eige-
naar Harry Musterd op zeker mo-
ment vier mijoen voor zijn zaak.
Musterd hapte toe, werd de volgen-
de morgen als miljonair wakker,
maar liet een half jaar later helaas
het leven.

Freddy Heineken en Ab Doderer
werden op 30 november 1983 door
zeventig politiemensen bevrijd, na-
dat tip 547 enig licht in de duisternis
had gebracht. Na afloop van zijn
„detentie" vatte Heineken deze
meest traumatische ervaring van
zijn leven aldus samen: „Drie we-
ken op je rug aan de ketting liggen,
slapen, lezen, peinzen, eten. drin-
ken en eigenlijk voornamelijk pro-
beren in leven te blijven, leiden niet
tot een erg interessant verhaal. Het
was wel een emotionele tijd, maar
niet erg gevarieerd."

Droger en nuchterder kan het nau-
welijks. Niet zeuren. Ook over zijn
geestelijke gezondheid kon hij kort
zijn. ..De humor, die eigenlijk
nooit is weggeweest (maar tegen
wie kon je die kwijt) is er weer."

Na de „bevrijding", zoals Heine-
ken de goede afloop pleegt te noe-
men, nam zijn leven een andere
wending. In het artikel van .lossine
Modderman, dat door Freddy Hei-
neken in orde werd bevonden,
staat: „Hij huurde bodyguards in
(nam er enkelen over van onze ko-
ningin en van het Amsterdamse po-
litiekorps), trok zich helemaal terug
uit de publiciteit en schuwde meer

dan wel door zijn ontwakende han-
delsgeest. Zodra de pauze was aan-
gebroken, snelde hij naar de.man
die voor de poort gereed stond om
room broodjes aan hongerige scho-
lieren te slijten.

Freddy kocht haastig de hele handel
op en deed die vervolgens met een
kleine winst van de hand aan zijn
tandenknarsende, maar nog meer
watertandende schoolgenoten.

Business aan de basis. Toch was hij,
liever iets anders geworden dan een
begaafd ondernemer. „Architect,
musicus, chirurg. Medische re-
search, dat had ik wel willen doen.
Ja, alles, behalve biermagnaat,"
heeft hij zelf eens gezegd. Mis-
schien zijn het die onvervulde ver-
langens geweest die hem in diepste
wezen nog altijd parten spelen. Of
anders wellicht de afpersingen van
zijn bedrijf, die hem jarenlanggrote
zorgen baarden en die uiteindelijk,
als een onontkoombare kettingre-
actie, tot zijn ontvoering leidden.

Heerlijk, helder, Heine-
ken.
„Van zijn bier weet ik

prJj' Zegt een vriendin, „maar
r_ o

y heeft inderdaad heel helde-
voe,^en- En bijzonder mooie, ge-
rnory handen- °at is echt het
»Hi'.^ aan nem ' de handen.
een ( Jkt een beetje op zon hond -
Senl asset' meen ik - die je met zijn
aand°olde- gerimpelde kop zeer
vj nd acnt'ë en waaks opneemt,"

' een ander.
A lf
ri ge^d Her|ry Heineken. Een 65-ja-
bij v CUS 'n Dieren, klein van stuk en
de D

°orkeur gegoten in ruim vallen-
Pule ■' waarmee een lichte cor-
sPortntle Wordt verbloemd. Géén
streLman' hoogstens een baantje-
v esti 'n het zwembad bij zijn
ee n |g '" Noordwijk. Veel meer
van evensgenieter, een liefhebber
schild C muziek- van moderne
t errm eriien' van praten in hoog
sen d

met een Gladstone Mild tus-
Vat^u Vlngers en een pilsje of eenoy-whisky onder handbereik.

-ven y.H- is miljardair. Hij zou er
om .foed voor moeten gaan zitten

J dat ZOU willen- al z'Jn
ten en Jacnten> auto's, kunstschat-
ë'oba ,|a,ndere bez'ttingen ook maar
veen; mventariseren. Hij is al
tro Uu,H

,üiar met dezelfde vrouw ge-
daan, i gedistingeerde Ameri-
een L Luc'"e Cummins en heeftaWHtrekkeliJ ke < in de rechtengestudeerde dochter Charlene.
sit'e inTher H

SV°rig jaareen topp°-
»et Heineken-concern.

Vier weken lang hadden vijftig re-
chercheurs en tientallen andere vei-
ligheidsmensen achter de dokter
aangezeten. Toen hij eindelijk in
een Haagse telefooncel met 41
kwartjes op zak werd aangehouden,
was de spectaculairste jacht op een
chanteur, ooit in Nederland gehou-
den, ten einde. Hij werd tot vijfjaar
veroordeeld. Drie jaar daarvoor
had iemand uit Utrecht anderhalf
jaar gekregen voor een stuntelige
poging Heineken een kwart miljoen
af te zetten in ruil voor de „adres-
sen" waar zich vergiftige vaten bier
zouden bevinden.

Het typeerde Freddy Heineken. Hij
begreep wel dat hij zich een beetje
gedeisd diende te houden, maar in
een legertje lijfwachten zag hij wei-
nig en zijn bezoeken aan de I leine-
ken Hoek en Excelsior, het restau-
rant van zijn eigen hotel l'Europe
mochten vooral niet in het gedrang
komen. En café Hoppe aan het Spui
in hartje Amsterdam niet te verge-
ten. Hij placht daar regelmatig een
pilsje te pakken en bood, aldus wil
het beroemdste verhaal in het

Niet zeuren

Er zou niets aan zijn glorie mogen
mankeren. Toch maakt hij op de
mensen die hem goed kennen de in-
druk niet écht gelukkig te zijn. Mis-
schien komt dat omdat hij de dood
van zijn broer Robbie nooit hele-
maal te boven is gekomen. De jon-
gen, evenbeeld van zijn ongewoon
mooie moeder, overleed op 18-jari-
ge leeftijd aan kanker, de rest van
de familie in diepe ellende achterla-
tend.

Misschien komt het door zijn onrus-
tige natuur, die emoties voortdu-
rend verjaagt en verdringt. Niet
zeuren is zijn instelling, zeggen zijn
vrienden, en vóórt gaat hij weer.
Hij is geen tobber, menen zij. Geen>
mens die door diepe dalen gaat,
maar ook niet iemand die de heu-
vels van de hoogste gelukzaligheid
beklimt.

Lastig voor zichzelf en, vooral vroe-
ger, voor anderen. „Hij was niet
onhandelbaar als kind, eerder bru-
taal," schrijft Nieuwe Revu-ver-
slaggeefster Jossine Modderman,
een van de zeer weinigen die Fred-
dy Heineken te spreken kreeg. „En
zijn ouders vonden het beter als hij
bij een leraar ging wonen van de
middelbare school die hij toen be-
zocht." Dat was het befaamde Ken-
nemer Lyceum in Overveen, dat al
decennia prat gaat op zijn even pro-
minente leraren als oud-leerlingen.
De jonge Heineken viel er overi-
gens niet zozeer op door intellectue-
le vaardigheden, („ik was al blij dat
ik mijn eindexamen HBS haalde")

Ontvoering
Het is niet algemeen bekend, maar
Freddy Heineken werd ontvoerd op
dezelfde dag (woensdag 9 novem-
ber 1983) dat hij op zijn brouwerij
in Zoeterwoude met het hele Ne-
derlandse politie- en bewakingswe-
zen een dronk uitbracht op de goe-
de afloop van de derde chantage-
zaak die zijn concern binnen drie
jaarteisterde. Mannen van deBVD

Maar de bedenkelijke primeur van
deze truc hadden drie ex-vliegers
van Transavia. In hun vak hadden
ze menige stunt uitgevoerd; nu eind
1979 schrokken zij er niet voor te-
rug het Heineken-bedrijf anderhalf
miljoen af te persen. Het drietal
creëerde een Zuidafrikaanse bevrij-
dingsorganisatie, leek aan de win- 'nende hand, maar ging ten slotte
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PDM Management BV
is een organisatie die met middelbaar en
hoger geschoold personeel de tijdelijke
ondersteuning verzorgt van de industrie en de
non-profit-sector.

Tevens verzorgen wij search-aktiviteiten voor
onze opdrachtgevers.

PDM Management richt zich op de
Zuidnederlandse regio, de Duitse en Belgische
grensgebieden.

Binnen PDM Management, gevestigd te
Maastricht, bestaan de volgende vacatures op
vaste basis:

PRODUKTIELEIDERS
INDUSTRIE

met minimaal HTS-diploma werktuigbouw of
chemische technologie en duidelijk
aantoonbare leidinggevende ervaring in de
produktie-industrie (minimaal 50 man).
Tevens wordt een inbreng verwacht in de
beleidsvorming.
Leeftijdindicatie: ca. 35-40 jaar.

PDM Management biedt u de uitdaging van
een vooruitstrevend bedrijf met een adequate
honorering en goede sociale voorzieningen.

Een psychologisch en medisch onderzoek kan
deel uitmaken van de selectieprocedure.

Kandidaten worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie voorzien van een
recente pasfoto en curriculum vitae te richten
aan:

PDM Management B.V.
Postbus 3013
6202 NA Maastricht (Nederland)

Tel.nr. 043-635767
(na kantoortijd: managing-director
ir. F.P. Schut, 04748-2351)

[ PDM

Randstad Jkheeft volop iXjL\
kantoor
Baliemedewerker m/v
Voor het bankwezen. Kandidaten met een opleiding MEAO C
en kaservaring, eventueel opgedaan tijdens de stageperiode,
genieten de voorkeur. De opdracht duurt de maanden juni,
juli en augustus.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Directiesecretaresse m/v
Voor een bedrijf in Hoensbroek. U heeft ruime ervaring, u
kunt werken met een tekstverwerker en u bentfull-time
beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Receptionist/telefonist m/v
U heeft een middelbare schoolopleiding en enige ervaring in
een soortgelijke baan. Naast het bedienen van de telex en de
telefooncentrale zult u gaan werken met een tekstverwerker.
Enige kennis van de Duitse taal is gewenst.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

industrie
Textielbewerkers m/v
Ukunt in 2- of 3-ploegendienst aan de slag als
machinebediende. U bent 18 jaarof ouder en bereid om na
een korte inwerkperiode voor enkele maanden te werken.
Informatie bij Marous Kuijer, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Assemblagemedewerker m/v
U kunt per 1 juli a.s. voor lange tijd gaan werken bij een
bedrijf in Landgraaf. De assemblage bestaat o.a. uit het
stikwerk voor autogordels. Ervaring met een naaimachine
strekt tot aanbeveling. Meldt u tijdig.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Magazijnchef m/v
U kunt in deze functie gaan werken bij een bedrijf in
Landgraaf per 1 juni a.s. U bezit een MBO-opleiding en enige
jaren ervaring als chef magazijn. Leeftijd: 20-30 jaar.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Vakantiewerkers m/v
Wil je in de vakantie een centje bijverdienen en ben je nog
op zoek naar een passende vakantiebaan, meld je dan op een
van onze Randstadvestigingen. Je bent iedere dag welkom.
Neem een geldig legitimatiebewijs, bank- of gironummer,
fiscaal nummer en pasfoto mee.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Modinette m/v
U bent jongerdan 23 jaar en heeft een LHNO-opleiding
Naaldvakken met of zonder diploma. U wilt full-time werken
in een prettige werksfeer. Het bedrijf biedt een interne
opleiding, op de modernste ateliermachines.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

techniek
Onderhoudsmonteur m/v
U kunt in deze functie gaan werken bij een bedrijf in
Landgraaf per 1/6. Functie-eisen: min. MTS Elektrotechniek
met enige jaren ervaring. Leeftijd: 25-35 jaar.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.
Heerlen, Akerstraat 26.

Kwaliteitscontroleur m/v
Uw takenpakket bestaat uit: verantwoording voor
eindcontrole, controle binnengekomen onderdelen, testen van
onderdelen, controle tijdens produktieproces. Functie-eisen:
HTS Wtb of ruime werkervaring op dit gebied.
Leeftijd: 25-35 jaar. Deze baan is m.i.v. 1 augustus a.s.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.
Heerlen, Akerstraat 26.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

ir randstad uitzendbureau
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Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed
ervaren ijzervlechters en
leeriing-ijzervlechters
Sollicitaties na tel. afspr. 045-254592 mix
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Heerlen is een stad met ruim 94.000 inwoners en
vervult een centrumfunctie in de regio Oostelijk
Zuid-Limburg. De ambtelijke organisatie van de
gemeente Heerlen is gestructureerd volgens het
zogenaamde dienstenmodel. In dit model wordt
onderscheid gemaakt in operationele diensten en
concerndiensten.
De dienst financiën is een concerndienst. De dienst
telt circa 45 medewerkers en bestaat uit de af-
delingenfinancieel beleiden beheer, financiering,
kasbeheer en incasso, belastingen en verzeke-
ringen en comptabiliteit.
In verband met een reorganisatie van het dienst-,
secretariaat is vacant de functie van:

1E SECRETARIAATSMEDEWERKER
(M/V) (30 uur per week).

Functie-informatie- Heeft de dagelijkse leiding van het secretariaat
(twee medewerkersvoor 16 uur per week).- Is belast met de coördinatie, planning en voort-
gangsbewakingvan desecretariaats-werkzaam-
heden.- Is verantwoordelijkvoor het kantoor- en archief-
beheer.- Verzorgt de informatie naar en vanuit de directie.- Beheert de agenda, maakt afspraken en belegt
vergaderingen.- Notuleert vergaderingen en besprekingen.- Concipieert brieven en circulaires ter uitvoering
van directiebesluiten.- Levert een bijdrageaan de uitwerking van voor-
stellen op het terrein van rechtspositie, werving
en selectie enz..- Regelt de ontvangst van bezoekers.

Het dienstsecretariaat ressorteert onder de
directie.
Functie-eisen- Een met goed gevolgvoltooide middelbare oplei-

ding, aangevuld met een secretariële opleiding.- Een ruime werkervaring in een soortgelijke
functie.- Goed kunnen omgaan met geautomatiseerde
tekstverwerkingsapparatuur.- Goede contactuele eigenschappen respectieve-lijk mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaar-
digheid.- Zo nodig ook inzetbaar buiten normale kantoor-
uren.

Een medisch en op de functie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring kan
voorshands maximaal een salarisworden aange-
boden van ’ 3.307,- (maximum schaal 6, bij
38-urigewerkweek) bruto per maand.
Nadere inlichtingen over deze functie kunnen
desgewenst worden ingewonnen bij de heer
J. van lersel, stafmedewerker bij de dienst finan-
ciën (tel.: 045-764402).
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
binnen 10 dagen onder nummer 276 met vermel-
ding, zowel op brief als enveloppe, zenden aan de
directeur van de dienst personeel en organisatie,
gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

■|^ B.V. HANDELMIJ. GEBR. TIMMEERMAn!,^^
IMPORT EN GROOTHANDEL IN ELEKTROTECHNISCHE ARTIKELEN

Ons bedrijf omvat de import en groothandel In
elektrotechnische artikelen, bruin- en witgoederen van
bekende nationaleen internationale merken. Wij stellen I
hoge eisen aan kwaliteit, voorlichting en service naar
onze afnemers. De groei van het bedrijf maakt het
noodzakelijk onze verkoopstaf uit te breiden met

2 VERTEGENWOORDIGERS I
respectievelijk voor Noord-Limburg en
Midden-/Zuid-Limburg.

Wij vragen: Wij bieden:. goede vooropleiding en ingevoerd " doelgerichte ondersteuning;
in de branche' " 9oede sociale voorwaarden,. bewezen verkoopresultaten; om^t°Pn°rPe '? Pensioenfonds^ I" energiek en inventief; " aantrekkehjk salaris;

* leeftijd 30 t/m 35 jaar. " auto van de zaak

Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van opleiding, ervaring,
verkoopresultaten, referenties en recente pasfoto, zullen vertrouwelijk
worden behandeld. U kunt ze richten aan

B.V. Handelmaatschappij Gebr. Timmermans, t.a.v. de heer J. Ueberbach,
postbus 7801, 5995 ZG Kessel. ,i7m

.
Om de te verwachten groei op te vangen zoeken wij een:

offsetdrukker
voor onze Heidelberg offsetmachines.
Wij denken hierbij aan een offsetdrukker vanaf 21 jaar die
het prettig vindt kwaliteitswerk te maken en zelfstandig te werken
met moderne machines en materialen.

Drukkerij ANDI biedt een goed salaris, reiskostenvergoeding,
een prettig werkklimaat, een hecht team en tevens de
mogelijkheid zich in het werk te ontplooien. Bovendien krijgt
men alle ruimte om door het volgen van cursussen zich
verder te scholen.

Belangstellenden (m/v) voor deze afwisselende funkties kunnen
hun sollicitatiebrief -welke vertrouwelijk behandeld wordt -richten
aan onderstaand adres of telefonisch kontakt opnemen met
dhr. G. Mulders.

DRUKKERIJ |_ ', f flöBurg. Lemmensstraat <s
Ma\. __I__-^B i 6163 JA Gelee"

£M WLM rl I Tel. 04490-55030^

Geef vorm aan je toekomst
Als jeeen loopbaan in de informatica zoekt, tussen de 18 en 30 jaaroud bent, een vooroplei-
ding op HAVO/VWO/MBO-niveau of hoger hebt en staat ingeschreven bij een GAB, dan mnn "zou Miniware Educom wel eens de opleidingkunnen hebben die jezoekt. Op 31 juli start
Miniware Educom In samenwerking met een aantal arbeidsbureaus in Limburg met
eenfull-time opleiding tot

systeemontwikkelaar
Een systeemontwikkelaar ontwerpt en ontwikkelt gestructureerdecomputerprogramma's in W
diverse programmeertalen. Daarbij maakt hij/zij gebruik van geavanceerde hulpmiddelen en <a^T ""**- W
technieken. Verder is hij/zij erin getraind om deze computerprogramma's te testen en van * W
documentatie te voorzien. ±~ *BBBijf

In de opleiding wordt tevens ruime aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen zoals , / rM $
ORACLE, een vierde generatie-taal, SQL en relationele databases.Daarnaast maakt het in-
stalleren en bedienenvan Personal Computersystemen en het ondersteunen en begeleiden

— ' —] van de gebruikerbij het gebruikvan PC en standaard-
AntWOOrdCOUpon toepassingspakketten deel uit van zijn/haar vaardig-

heden. De opleiding duurt, inclusief stage, 9 maandenen
wordt in Sittard gegeven. Er zijn geen bijzondere kosten

Adres: aan verbonden. 20Kandidaten zullen tot de opleiding wor-
Postcode ©n plaats' den toegelaten. Tijdens de selectieprocedure zal er vooral

worden gelet op motivatie en inzet.
Telefoon;

Stuur mij meer informatie over de opleiding -ysteemontwikkeiaar. Ben le geïnteresseerden wil je meerweten, vul dande ant-
woordcoupon in en stuur hem op! Dan heb je snel een

__*■ Ch uTl^T^n^T^tZlT'' „ r» "*, h, informatiemap met aanmeldingsformulier in huis.Mkilware Educom bv,Antwoordnummer 1050,6130 VCSlttard.Een postzegel ismetnodig. r a

-4______^£___i_S
Miniware Educom, thuis in computeronderwijs Walramstraat 15 / postbus 5117/ 6130 PC Sittard
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Met de helm

landwinkel BV is de naamvan de jongste dochter van
T*-rf Landbouwbelang: de aan-, verkoopcoöperatie die met een

Iwaromzet van ’ 57ü miljoen tot de
,°P 40 van Nederlands grootste

behoort. De nieuwe BV
vun lu,Ktie van groothandel ver-een voor de BoerenbondswinkelsLimburg. Het zijn er inmiddels

1988 voor ’ 20 miljoen om-- tter>- Hun aantal verdubbelde in ,
tji? Jaar *'jd. In diezelfde spanne. Qs halveerde het aantal Boeren-ken in Limburg tot 50.

lAfdü°UWels' die als hoofd van de
el'ng Landbouwmechanisatie

tef ':Detlrijfsgoederen" in zijn por-
tafe"'lle had, verwacht dat het aan-

"oerenbonden nog met enkele
Üm i " ZUI afnemen en dat het
ntal winkels nog met enkele een.

l er> zal toenemen. Bijgevolg. e ' straks iedere boerenbond zijne'gen winkel.
Boerenbondswinkel begon zijn

2evmars °P het einde van de jaren
V(teem 'g- Tot dan gingen de meng-, üers gezakt via de plaatselijke
vol hünd naar de boer- Als 8e"8 van de schaalvergroting van
gin name de intensieve veehouderij
str ëen 2ij van toen af in bulk recht-
te te. Van productie- naar boeren-

,'■chts vier afdelingen bereiden
jHP| ,Veevoeders nog zelf. Dat zijn

Oirlo, Weert
|< e sselsteyn. De overige betrek-
derf■k n voeders van de mengvoe-
«i k7brieken van Landbouwbelang
VQ

aasbracht, Wanssum en Weert.
een°k S tleeft Landbouwbelang nog
half. f driJf in Helden-Beringe datrtabrikaten levert.

bU|Pr de overgang van zak naar
vr jj *Wam er ruimte en mankracht

J Magazijnen werden winkels,
(e-Lrin behalve boeren ook burgers
l uitenlui op hun wenken werden
de 'Cnd '. behalve gereedschapvoor

I Vonaërar'ër' kwam er gereedschapor de tuinliefhebber, behalve
_n.

V°eders voeding voor kleindie-

go van de grootste

dan r,ennoritlswinkels bevat meern 12.000 artikelen. Slechts 4.000

Er is reeds een opslag- en distribu-
tiepunt, evenals op het industrieter-
rein in Roermond. F.r werken zes
medewerkers. Op de administratie
in Roermond zitten zeven perso-
neelsleden.

De autonomie van de zaakvoerders
blijft onaangetast. Niettemin zullen
zij in navolging van de grootwinkel-
bedrijven de zogenoemde ketenfor-
mule doorvoeren; dat wil zeggen de
inrichting van de Boerenbondswin-
kels standaardiseren, hetgeen de
herkenbaarheid bevordert.

Het assortiment zal nog eens kri-
tisch worden bekeken. Er zullen
producten afvallen, maar er zullen
er ook bijkomen. Uitgangspunt
blijft dat de artikelen een agrarische
achtergrond moeten hebben. Daar-
naast is ons streven erop gericht om
een compleet pakket aan te bieden.

Er zal ook meer aan promotie wor-
den gedaan. Reclamecampagnes
zullen gezamenlijk worden ge-
voerd. Tot nu toe deed dat iedere
zaakvoerder voor zich".

Henk van Laai is er vast van over-
tuigd dat de omzet fors zal stijgen.
„Boerenbondswinkels hebben de
wind mee. Ze hebben nog wat je in
andere winkels niet meer of in be-
perkte mate nog aantreft. De boe-
renkomai staat borg voor kwaliteit.
Bovendien vindt de klant er alle ge-
wenste know-how. De Boeren-
bondswinkel is een speciaalzaak
met specialistische kennis".

Op 1 juliwordt de BV operationeel.
Dan ook treedt de raad van com-
missarissen aan. Voor Zuid-Lim-
burg werd daarin zaakvoerder Mich
Aelmans uit Ulestraten gekozen,
voor Midden-Limburg Wim van
Cann uit Swalmen en voor Noord-
Limburg Jan Kuijpers uit Merselo.
Namens Landbouwbelang hebben
daarin zitting algemeen directeur ir
.los Gommans en directeur drs
Louis Berden.

I let aandelenkapitaal van Landwin-
kel BV bestaat uit negen ton. waar-
van zes ton door Landbouwbelang
wordt gestort. De Boerenbonden
participeren naar rata hun omzet.

jan van lieshout

Dat zal straks wennen worden na
6 september, nu mevrouw Smit-

Kroes, om haar soms opvallende
japonnenook wel bekend als Nee-
lie Split, besloten heeft om uit de

politiek te stappen, althans zich
niet meer herkiesbaar te stellen.

We zullen haar missen: ruim tien
jaar lang kon er geen internatio-

nale trein uit ons land vertrekken,
of die werd uitgezwaaid door Nee-
lie, daartoe uitgerust met station-
chefpet en dito fluitje. De rijkspo-
litie kon geen Porsche aanschaffen

of de onvermijdelijke minister
was in de buurt, uitgerust met wit-
te helm en politiepak. ledere fa-

briek van iets meer dan regionale
importantie kon op haar aanwe-

zigheid rekenen, daarbij uiteraard
uitgerust met bouwvakhelm, als

bescherming tegen nimmer neer-
vallende stenen. Sommigen bewe-
ren zelfs dat ze met de helm is ge-

boren." Directeur
Pauwels geeft
de stukken over
aan de directeur
van de
Landwinkels
H. van Laar.
Foto:
JAN PAUL KUIT

0 Met persluchtmasker

Siet" B°erenbondswinkel kun je|/: met een V & D of met een
l^ma vergelijken. Wat je ook ver-
ren OpL Pootgoed, potgrond of die-

Reders: van ons personeel
| Tr* enige kennisoverdracht ver-
ide QL Het is de toegevoegde waar-Dat vergt meer tijd; ook meerRedelijkheid. Ik geloof dat juist
va arin de Boerenbondswinkel zich
n, Srootwarenhuizen en super-

drkten onderscheidt."

1$£? het woord: Pierre Simons, de
v 'larige secretaris-zaakvoerder
de,; de 47? leden tellende LLTB-af-
li ''në „Swentibold". Tot die afde-
b0g ehoren sinds 1 januari 1980 de
j£j nre"Donden van Bom, Dicteren,
bri-'h Sen ' Grevenbicht, Lim-
r -n ' Roosteren, Sittard en Suste-
Amen Sinds l Juli 1987 ook die van
deni>tenrade, Bingelrade, Doenra-> Jabeek, Merkelbeek, Nuth,
rade cck' Schinveld en Wijnands-

c °ön Zette deze z°genoemde
fii« at'eve aan" en verkoopvere-
Qi

B'ng ln ]988 voor ’25 mj|joen
b 0 'Waarvan ’ 4 miljoen in haar

enbondswinkel te Einighausenln het filiaal te Merkelbeek.

J 0 srek zit er nog altijd in, oordeelt
bei S (39) die met de mkooP is
denVs , Oeen sinecure voor wie be-
arti. hoe seizoensgebonden vele"Ke'en zijn.

bi cv Sevolg van de warme winter
ZQ< e" We met ons strooizoutzitten;
ffiaar ton- Dat blijft wel goed,
w tüch een lelijke sta-in-de-
drjg die hoeveelheid kun je
düv Daal m-n kantoor vullen", al-S P,erre Simons.

ko-u. *erd geen sneeuwschop ver-
Wat, erder zi Jn we met onze ge-ee ""de laarzen blijven zitten.

vv e at We seizoensmatig zijn, zitten
dat

""et Ook is het zo
Wij , an

J
r|eer de burger vrij heeft,

' loPdagen draaien".
Ah

Ut
L ,OPPer is al jaren de vrij-hal Hemelvaartsdag. In Einig-

liefs, "Werden op die vrijdag maar
kelb e k klanten geholpen, in Mer-

> Si-
en reP„pe daëen z'Jn de maandagen
aitiin agen' ofschoon er dan nogja meer dan 100 klanten de kassa"«eren", aldus Pierre Simons.

Bek|!!fnkVOOrJaar is het vaak eenVenhuis. Boeren, burgers en

aromata als amandel, kirsch, ma-
rasquin; rum en whisky verkrijg-
baar. Voorts vlabodems, cake- en
taartvormen, invetters voor de bak-
vormen en ovenreinigers.

Daarnaast staan onze dames klaar
met hun bakadviezen. Dat ze in een
behoefte voorzien, bleek tijdens de
open dagen in Merkelbeek, waar
mevrouw Engels-Geurts enkele
bakdemonstraties gaf. Men was er
niet weg te slaan. Daarom hebben
we Bet Schumans uit Berg aan de
Maas een echt boerenbondstype
die verschrikkelijk goed met de
klanten overweg kan - in Merkel-
beek gedetacheerd. We dragen in
dat gebied een zware verantwoor-
delijkheid. Lr is voor vier ton geïn-
vesteerd.

Behalve van bakken weet Bet ook
alles van inmaken: eveneens een
modetrend. Om die reden hebben
we ons assortiment vorig jaar met
een collectie Keulse potten en
potjes uitgebreid. Ook in de ca-
deausfeer doen ze het erg goed.

Exclusief welhaast in de Boeren-
bondswinkel met zijn werkkleding.
Waar koop je een overall nog.' De
plaatselijke winkelier heeft ze niet
meer. Daarom kopen gemeenten
hun werkkleding bij ons. Hetzelfde
geldt voor het schoeisel. Waar vind
je nog klompen? Ook als souvenir
aan Holland blijven ze gewild. Vo-
rig jaar kregen we een bus Italianen
op bezoek die een heel rek leeg
kochten.

IJzerwaren zijn geen echte winst-
pakker, maai nu de smid er in vrij-
wel alle dorpen mee is opgehouden
en veel ijzerwinkels zijn verdwenen
is er toch een toenemende vraag
naar een schroefje zus en een slotje
zo. Wij hebben ze.

Voor luxe artikelen moet men niet
in de Boerenbondswinkel zijn. wel
voor degelijke.

Voorts beheren wij de assurantie-
portefeuille van Interpolis. Verze-
kerden zich vroeger voornamelijk
boeren bij Interpolis, thans bestaat
de clientèle voor 70 procent uit bur-
gers", aldus Pierre Simons.

" Bet Schumans
in de Landwinkel
in Einighausen
adviseert een
klant; het gaat
ditmaal om
bakartikelen.
Foto: ROOZEN

ervan levert Landbouwbelang. Dat
komt overeen met 60 procent van
de omzet. Dat zou 80 tot 90 procent
kunnen worden, zo concludeerde
Landbouwbelang-directeur drs
Louis Berden in 1984 in een intern
stuk dat vervolgens met onder-
zoekscijfers werd onderbouwd.

Zo kwam het dat voorzitter Frans
Willekens tijdens de algemene ver-

gadering van Landbouwbelang op 1
december van het afgelopen jaar
aankondigde dat er een aparte BV
zou komen met een manager en een
Raad van Commissarissen om het
winkelgebeuren professioneler aan
te pakken.

in Valkenburg geboren. Zijn vader
had er een dierenspeciaalzaak. Hij
verhuisde met zijn gezin naar
Meeuwen in het Land van Heusden
en Altena, waar hij voor een fabri-
kant van kleindiervoeders een
kweekstation voor postduiven be-
heerde. Daar bij „De Witte Molen"
begon ook Henk van Laar zijn bur-
gerloopbaan. In 1980 werd de boek-
houder directeur van de mengvoe-

Per 1 april werd Henk van Laar uit
Oirsbeek tot directeurvan de in op-
richting zijnde BV. Hij werd in 1953

derfabriek Granico in Stem, waar
35 mensen werkten.

Het aantrekkelijke van nieuwe di-
rectoraat vindt Henk van Laar de
veelzijdigheid.
Hij houdt vooralsnog kantoor in
Roermond. „Maar de bedoeling is
om administratie, opslag en distri-
butie op één punt te centraliseren.
Er is een voorkeur voor Sevenum.

Klant van Boerenbondswinkel
verwacht ook deskundig advies

schrikt soms van de hoeveelheden.
Alleen al aan hondevoer zetten we
om de veertien dagen meer dan 10
ton af. De prijs ligt tussen ’ 34- en

’ 53,- per zak van 25 kilo.

Alleen in duivenvoeders zijn we
niet zo sterk. Ik geloof dat je daar-
voor duivenmelker moet zijn. Col-
lega Toine Heunen in Weiten, die
wel duiven heeft, verkoopt massa's
duivenvoer.

Erg groot zijn wij weer in vogel-
kooien volgens de toeleverancier.

In het eerste kabinet Lubbers was
ze staatssecretaris, maar ze plaat-
ste haar minister, ene Tuijnman,

volkomen in de schaduw. In de
daarop volgende periode werd ze
danook prompt minister en Tuijn-

man verdween in de schaduwen
van de geschiedenis en misschien
wel als kabouter in zijn eigen tuin.

Smit-Kroes deed soms onbekook-
te uitspraken, die haar door bij-

voorbeeld minimum-lijders niet in
dank werden afgenomen. „Als de
minima geen geld genoeg hebben
voor de bus, dan stappen ze maar
een halte later op en een halte eer-
der uit, want lopen is gezond," zei

zij. die zich graag in auto met
chauffeur liet rondrijden. Ook

haar advertentie voor een oppas
voor haar zoontje Ivo deed veel

stof opwaaien. Ze bood een der-
gelijke oppas de lieve som van

f 2,50 per uur, maar, zo voegde ze
er aan toe: „Zo iemand kan er

toch ook bij studeren, dus meer
geld is niet nodig."

Haar vertrek wordt toch ook door
velen betreurd. De eerste, blik-
semsnelle reactie op het vertrek

van de minister kwam van de
RAI. De Nederlandse Vereniging
'de Rijwiel- en Automobiel-Indu-

strie' betreurt het besluit: „Het
was een minister met daadkracht,

je wist wat je aan haar had. We
moeten nu ook maar afwachten
wie we voor haar terugkrijgen,"
luidde de jammerklacht van een

woordvoerder, die zich op dat mo-
ment goed herinnerde wat de mi-
nister allemaal geregeld had voor

de autolobby.

Ook de NS was snel met een 'be-
treurenswaardig'-reactie. Logisch

want zij verliest in Smit-Kroes een
onbezoldigd stationschef.

Smit weersprak geruchten als zou
in de luchtvaartsector (KLM,

Fokker) reeds een topfunctie voor
haar klaar liggen. „Maar ik ga

uiteraard wel wat doen, al was het
maar om mijn man te ontlasten

van een lastige vrouw die de god-'
ganse dag de tuin staat te wieden,"
aldus Smit. En bovendien heeft ze
geld genoeg voor het in dienst ne-

men van een eigen Tu(ij)nman,
die ze dan hopelijk iets beter ho-

noreert dan met f 2,50 per uur.

peter stiekema

In de winter hebben we tijd om on-
derhoud te plegen en te reviseren".

Assortiment

buitenlui: ineens hebben ze de lente
in de kop. Je hebt dan pieken in het
hele assortiment, vooral in het tuin-
gebeuren.

Daarentegen is het in de maanden
juni, juli en augustus verschrikke-
lijk slap. Je kunt dan merken dat de
mensen op vacantie zijn. Er is een
totaal ander bestedingspatroon. We
verkopen tonnen hondekorrel per
week minder. Daarentegen is de
plastic in die vacantiemaanden niet
aan te slepen.

Eigenlijk komt het goed uit. Want
in de boerensector ligt de hoofdpiek
juist in de zomermaanden. leder
jaar nemen we nog zon 10.000 ton
graan in.

In de herfst vergt de bietencampag-
ne extra mankracht. Als agent van
COVAS, de coöperatie die de afzet
van bieten van onze leden regelt,
moeten wij zorgen dat er iedere
week zon 6.500 ton bieten aan de
weg liggen.

De burger houdt zich in die herfst-
maanden hoofdzakelijk met plan-
ten bezig.

Die verstrengeling van belangbe-
hartiging wordt ook in de muur-
krant weerspiegeld. Boeren worden
onder meer geattendeerd op de mo-
gelijkheid tot „hoefbeslag aan
huis", burgers op „inzaaiklare
volkstuintjes ". „Je staat er versteld
van hoe goed een en ander wordt
gelezen", aldus Pierre Simons.
„Met gemiddeld 600 mensen per
dag heb je een goed bereik. Het
bord is duidelijk te klein. Daarom is
een nieuw besteld".

Het adstrueert de opmars van de
Boerenbondswinkel.

jan van lieshout

Muurkrant

plete assortiment van Nunhem's za-
den naast dat van Royal Sluis. Het
is puur een prijstechnische kwestie.
Het ene assortiment is duur. het an-
dere goedkoop. Ook hebben we
alle soorten meststoffen; in 50- zo-
wel als in 5-kilo-verpakkingen.
Voorts: alle tuinbenodigheden: van
tuinaarde tot tuinslangen. Er is keu-
ze uit 14 typen gazonmaaiers. Ze
verschillen in maaibreedte, worden
door een electro- ofeen benzinemo-
tor aangedreven en gaan van

’ '33 - tot ’ 3.600,-.
lets van de laatste jaren is het tuin-
hout, variërend van sierhekken tot
spoorbiels die nog met vrachtwa-
gens worden verkocht. Ze komen
uit Oostbloklanden. Nieuw is ook
ons vijverprogramma: plastic folie
om de bodem af te dekken, keien en
kiezelsteentjes, waterpompen en
uiteraard voer voor vissen. Overi-
gens moet men voor levende have
elders zijn.

Met onze kleindiervoeders hebben
we een stuk vaste clanditie opge-
bouwd. In de zomer ebt de belang-
stelling ietwat weg, maar voor het
overige verkopen we ze van 1 ja-
nuari tot en met 31 december. Je

Bakbenodigheden
Een topper zijn de bakbenodighe-
den. Waren het oorspronkelijk
slechts twee schapjes, nu is het al
een rek van acht meter. In Limburg
wordt in toenemende mate zelf ge-
bakken; vooral vla. Behalve bak-
meel en bakpoeders, suikers, ge-
droogde abrikozen en pruimen,
kersen en kruisbessen, kiwi- en
pijnappelschijven, krenten en rozij-
nen, kruimelbodems, nougatine,
schaafsels van hazelnoten, olieno-
ten en walnoten, citroenrasp, gem-
berballetjes en sukade zijn er ook

In de Boerenbondswinkel te Einig-
hausen, die overigens nabij de kom-
grens van Limbricht ligt, heeft de
klant keuze uit 12.000 artikelen.

„Het betreft complete pakketten.
Niet van alles wat en van alles niks",
kanttekent Jo Storms.

De Top-Vijf wordt gevormd door
tuingereedschap, diervoeders, bak-
benodigheden, werkkleding en
ijzerwaren.

Pierre Simons: „Onze sterke kant is
dat we op het gebied van tuinge-
reedschappen alles hebben. Bij de
Makro kun je ook een schop krij-
gen, maar bij óns heb jekeuze uit
zeven schoppen. Ook hebben we ze
in verschillende prijsklassen. Wie
één keer per jaar een schop ge-
bruikt, heeft geen schop van ’ 100-
-nodig, maar volstaat met een schop
van twee tientjes.
Aan zaadgoed hebben we het com-

'De Boerenbond' heet
voortaan Landwinkel
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I^l Cnawfond
Crawford is de internationale toonaangevende fabrikant van
industriedeuren, garagedeuren, dockshelters en dócklevellers.
De onderneming opereert zeer suksesvol en is marktleider in
Europa.

Vanuit het nieuwe, op Europa '92 gerichte, Europese hoofdkantoor
in Maastricht gaat Crawford de verkoop en marketing van zijn
exclusieve maar breed toepasbare Megadeuren intensiveren en
uitbouwen. In verband daarmee zoeken wij op korte termijn een
MTS-er met minimaal 5 jaar werkervaring als staalbouwkundig
tekenaar en constructeur om de funktie te vervullen van

ASSISTENT PRODUCT MANAGER MEGADEUREN
Voor deze funktie vragen wij verder:

- Een goede beheersing van het Engels- Rijbewijs BE
- Leeftijd tot 30 jaar- Woonachtig in de omgeving Maastricht
De Assistent Product Manager zal zich bezighouden met planning
en voorbereiding van Megadeuren projecten binnen Europa, hij
heeft ook de kontakten met klanten met betrekking tot
probleemoplossing.

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de heer J. Heimer,
Produkt Manager Megadeuren, tel. 043-617181.
Indien u geïnteresseerd bent in deze funktie met goede
toekomstmogelijkheden, verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie
te richten aan

Crawford Europe
Tav. Mevr. E. Rombouts
Postbus 1643
6201 BP MAASTRICHT

ff In het De Wever Ziekenhuis te Heerlen ontstaat opkorte termijn op de \i
afdeling NucleaireGeneeskunde een vacature voor een

Medisch secretaresse m/v
Funktie-inhoud:
De medisch secretaresse verzorgt de voorkomende secretariaatswerk-
zaamheden zoals het typen van medischerapporten en brieven, de
patiënten-administratie, dossierverzorging, telefoonbehandeling,
onderhoudenvan in- en externe contacten en maken van afspraken
met patiënten. Tevens behoort de eerste opvangvan patiënten tot het
takenpakket.
Funktie-eisen:- MAVO of HAVO diploma aangevuld met een secretariële opleiding;- kennis van de medische terminologie;- enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie strekt tot

aanbeveling;
- adekwate mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- goede beheersing van de engelsetaal;
- zelfstandig en accuraat kunnen werken;- typediploma en ervaring in het werken met een dictafoon.

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaardenzijn conform de CAO Ziekenhuiswezen.
Belangstellendenkunnen informatie inwinnen bij dhr. Backes, hoofd-
laborant, telefoon 045-766486.
Schriftelijke sollicitatieswaarin wordt aangetoond dat men aan de
gestelde eisenvoldoet kunnen tot uiterlijk 20mei gericht worden aan
de Personeelsdienst van het De Wever Ziekenhuis, Postbus 4446,
6401 CX Heerlen.
In de linkerbovenhoekvan Uw sollicitatiebrief dient U te vermelden
EHBI.

—De l^eir/e^zj^enhuis—J
[J3PU THROMBOSE-DIENST MAASTRICHT

Bij deStichtingThrombose-Dienst Maastricht bestaateen plaat-
singsmogelijkheidvoor een

part-time medewerker m/v
vacature 2/89

Taken:- het verrichten van venapuncties bij de trombosedienst en
thuis bij depatiënten;- het doen van eenvoudige laboratoriumbepalingen;- het bijhouden van depatiëntenadministratie;- het geven van informatie en begeleiding aan patiënten.

Vereisten:- middelbare schoolopleiding;- dóktorsassistentendiplomaof; diplomaziekenverpleging-A
of; laborantendiploma;- rijbewijs BE.

Salaris:
Afhankelijk van opleidingen ervaring maximaal’ 2.888- bruto
per maand conform salarisschaal25CAO Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen:
Kunnen worden ingewonnenbij Dr. H.L..L. Frank, medisch direc-
teur, tel. 043-862342.

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dienen met vermelding van vacature-
nummer 2/89 te worden gerichtaan: Dr. H.L.L. Frank,
Stichting Thrombose-Dienst Maastricht,Postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

Technisch groepsleider
fabricage Liquid Crystal
Displays (LCD).

_..—-..................—■-■ Philips in Heerlen is een ontwikkel-, fabricage- en applica-
tiecentrum van hoogwaardige en professionele produkten
die hun weg vinden naar klanten, verspreid over de hele
wereld. In het bedrijf worden de volgende produkten

Philips Components is de onderdelen- ° . " _ . ._. .
divisie van Philips. Met een programma — LiqUIU CryStal DlSplayS (LCD S)
van honderdduizenden componenten is __ Oscilloaraafbuizendeze divisie de grootste in deze bran- °che. Enkele produkten: IC's, beeldbui- — ReedCOntaCten
zen, halfgeleiders, passieve componen- __ Zendbuizen en Magnetronsten en materialen, optische en a .
magnetische datastorage, displays, — Röntgenbeeldversterkersbuizen

9en,'. - VerbindingstechniekenHet bestuurlijk centrum is in Eindhoven . ~
gevestigd. Elders in Nederland zijn — Functionele UnitS
diverse vestigingen met ontwikkeling, __ MaanetOfOOnkODOenproduktie en marketing. , , " ,K^r^, , ■ ",,In de produktie van LCD s komen verschillende processtap-

pen voor, zoals opdampen, fototechniek/etstechniek, off-
set printing.

Uw functie.
Wij zoeken voor deze produktie een groepsleider, die in
ploegendienst 25 medewerkers kan begeleiden bij deze
bewerkingen. Ook de taakverdeling en de produktievoort-
gang behoren tot de verantwoordelijkheden.

Onze eisen.
Wij vragen MTS-Procestechniek of Werktuigbouw; leiding-
gevende ervaring van ten minste 5 jaar in een soortgelijke
functie is noodzakelijk. Leeftijd tot 35 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
mevrouw A.M. Haanen, Philips Personeelzaken,
Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen. Voor nadere infor-
matie kunt u bellen 045-439206.
t— Technisch Groepsleider

met ervaring.
g PHILIPS

-_-_-^H-_---_______B-___________________l

I —_____-______——_—_

MIDDELBARE ONDERNEMERSOPLEIDING
VOOR HORECA EN TOERISME/RECREATIE
HEERLEN Door het vertrek vanwege gebruikmaking van de VUT-
r— —I 1 regeling van de huidige functionaris per 1 september

t4^X a.s. is er een vacature ontstaan voor de functie
DIRECTEUR MHS/MTRO.

VL_y Voorts zal een deradjunct-directeuren gebruik maken van

WdeVUT-regeling, waardoor ook een vacature ontstaat
voor de functie ADJUNCT-DIRECTEUR MHS/MTRO.
belast met praktijk.

Onderstaand treft u aan de functie-eisen en profiel-
schetsen voor de afzonderlijke functies:

1. DIRECTEUR MHS/MTRO m/v
Deze functionaris moet voldoen aan devolgende eisen:

- Opleiding op academisch niveau of daarmee vergelijkbaar.- Beschikken over managementskwaliteiten en ruime leidinggevende ervaring opgedaan
in het onderwijs of in de horeca- of toeristisch/recreatieve bedrijfstak en het onderwijs.- Beschikken over financieel-economische, organisatorische, contactuele en
communicatieve vaardigheden/capaciteiten.- Beschikken over spreekvaardigheid in de moderne talen Frans, Duits en Engels.

- Beschikken over kwaliteiten om veranderingsprocessen binnen het middelbaar
beroepsonderwijs te begeleiden.- Leeftijd bij voorkeur tussen 35 en 50 jaar.- Affiniteit met de horeca en toeristische bedrijfstak.- Moet de rooms-katholieke identiteitvan de school onderschrijven.- Bereid zijn te wonen in of in de nabije omgeving van Heerlen.

Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
Salariëring conform rijksregeling (max. schaal 14).

2, ADJUNCT-DIRECTEUR MHS/MTRO m/v
Deze functionaris moet voldoen aan de volgende eisen:

- Opleiding bij voorkeur minimaal op 2e graads-niveau of daarmee vergelijkbaar.
- Ervaring in management op het werkterreinvan de horecaen/of in het beroepsonderwijs.
- Beschikken over leidinggevende, organisatorische en communicatieve vaardigheden/

capaciteiten, alsmede gevoel voor gastheerschap.
- Bereid zijn een aantal verplichte lessen te geven.
- Kunnen omgaan met moderne managementsystemen en managementinformatie-

systemen.- Leeftijd bij voorkeur tussen ca. 30 en 45 jaar.
- Moet derooms-katholieke identiteit van de school onderschrijven.

Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
Salariëring conform rijksregeling (max. schaal 12).

Gelieve uw sollicitatiebrief, met vermelding van de
functie, binnen 2 weken te richten aan:

SECRETARIAAT STICHTING HANDELSONDERWIJS
p.a. Kamer van Koophandel Heerlen
Postbus 4401, 6401 CX Heerlen

Voor nadere informatie over de in te vullen functies en over de procedures kunt u
uitsluitend telefonisch contact opnemen met de heer H.G.W. Dols, tel. 045-716139.

Alle sollicitatiebrievenzullen vertrouwelijk worden behandeld door het GITP, die
verslag uitbrengt aan de selectiecommissie, bestaande uit 3 leden van het Bestuur,
3 leden van de Directie en 3 personeelsleden, waarvan 1 uit de geleding OOR

pr :
\*k\ TECHNISCH BUREAU CREMERS BV

Technisch Bureau Cremers BV is een internationaal opererend installatiebedrijf Het
heeft meer dan 50 jaar ervaring in het realiseren van installaties van hoogwaardige en
energiebewuste kwaliteit t.b.v utiliteitsbouw en industrie en behoort tot de grootste
werktuigbouwkundig installateurs in Nederland.

Het bureau is gespecialiseerd in:

- airconditioning; - meet- en regeltechniek; i- centrale verwarming; -koeltechniek;
- bedrijfsleidingen; - technische onderhoud en service.
- sanitair; r
Voor uitbreiding van onze afdeling montage, zoeken wij
MONTEURS INSTALLATIETECHNIEK AC/CV/GAWALO
Funktie-informatie:
Het geheel zelfstandig monteren van technische installaties op het gebied
van centrale verwarming, airconditioning, bedrijfsleidingen, sanitair e.d.

Functie-eisen:
Afgesloten opleiding le-monteur installatietechniek SOG/SOK/SOI.
Kennis van en ervaring in bovengenoemde werkzaamheden. *>In het bezit van rijbewijs BE. " \
ï

Salaris: \
Afhankelijk van opleiding en ervaring nader overeen te komen.
I

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 14 i
dagen te richten aan de afdeling personeel en organisatie van Technisch t
Bureau Cremers BV, postbus 266, 6040 AG Roermond. w?» (1 !

ILücker Carrosserie B.V. is een bedrijf dat zich in toene-
mende mate gespecialiseerd heeft in de problematiekvan fl

Ihetvolumetransport. Klantgericht denken en het naar be- i
hoefte aanpassen van klanteneisen is onze kracht. In het
kader van kwaliteitsverbetering voert Lücker Carrosserie

B.V. een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitssysteem in. I

IDoor het toenemen van specialistische hoogwaardige
eisen zoeken wij voor Lücker B.V. te Tegelen op korte ter-
mijn een kundig en enthousiast

PRODUKTIELEIDER
De juistekandidaat zal na een inwerkperiode de verschil-
lende produktie-afdelingen zelfstandig moeten leiden. Voor
deze verantwoordelijke functie vragen wij:

- HTS werktuigbouw;

I-sterk ontwikkelde leidinggevendecapaciteiten;- hoge mate van flexibiliteit;
- wilskracht en doorzettingsvermogen;
- kennis van metaalbewerking;- ruime ervaring in gelijksoortige functie.

IDeproduktieleider is verantwoordelijk voor het doelgericht
organiseren, coördineren en controleren van voorberei-
dende en uitvoerende produktie-activiteiten. De juistekan-

didaat geeft daadwerkelijk sturing aan de produktie-afde-
lingen door het motiveren en stimulerenvan de produktie-

medewerkers door opleiding en initiëren van nieuwe pro-
duktietechnieken. Een psychologisch onderzoek maakt
deel uit van de selectieprocedure.
Uw schriftelijke sollicitatie, onder nummer 88/TL 8905,

kunt u richten aan: Produktiviteitscentrum Metaalnijver-
heid, postbus 140, 3730 AC De Bilt, t.a.v. de heer B.D.

Beun.

\iH WIJ STAMfMCHUR!

DE MAASTRICHTSE TOELEVERINGSBEDRIJVEN

roepen sollicitantenop voor de combinatiefunctie van

WERKMEESTER/PLANNER- j
WERKVOORBEREIDER M/V
voor hun industriële vestiging aan de Punterweg.

Binnen dit bedrijfsonderdeel, met ruim 200
medewerkers, maken werkzaamheden aan
audiokabels en draadbomen in toenemende mate
deel uit van het totale orderpakket.

Ter versterking van ons middenkader zoeken wij een
nieuwe collega die én inzetbaar is als werkmeester
én als planner-werkvoorbereider.

Deze collega beschikt over:

- een voltooide opleiding MTS. elektrotechniek;
- een aanvullende opleiding (c.g. uitgebreide

ervaring) op het gebied van werkvoorbereiding;
- ervaring met leiding geven;
- goede sociale vaardigheden;
en hij is ongeveer 30 jaar oud.

Wij bieden:
- een afwisselende baan;
- afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris

De stichting de tussen ’ 2.672- en ’ 3.641,- per maand
Maastrichtse (BBRA-schaal 7);
Toeleverings- - opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;

bedrijven is belast - goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
met de uitvoering

van de wet sociale Naast het voorgeschreven medisch onderzoek zal
werkvoorziening in een psychologisch onderzoek deel uitmaken van de

de gemeenten selectieprocedure.
Maastricht,

Margraten, Meerssen Inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden
en Eijsden. Zij verkregen bij de heer H.M. Boelen, bedrijfsleider,

beheert daartoe een telefoon 043-636300, toestel 332.
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. ib?**I 1 i I



Restauratie
Servaas-basiliek

over precies
een jaar gereed

Kunsthistorische Sphinx
gafzn geheimenprijs

wen werden gebouwd. Intensief ar-
cheologisch speurwerk onder lei-
ding van stadsarcheoloog Titus Pan-
huysen, mogelijk gemaakt tijdens
de grondwerkzaamheden, heeft in
grote lijnen de geschiedenis van de
Servaas voorzover die bekend was
deels kunnen bevestigen en tevens
op hoofdpunten aanvullen. Gaande
de rit heeft men zich aanhoudend
verbaasd over de vondsten.

Twee keer was het bijzonder raak.
Dat betrof de vondst van het auten-
thieke graf van Sint Servaas en de
ontdekkingvan de fundamenten die
aantoonden dat er tussen 900 en
1100 een klaverblad-vormige kerk
als teken van de keizerlijke macht
van de Lotharingers heeft bestaan,
een drielobbige kerk die door de
kapittelproosten Geldulphus en
Humbertus werd gerestaureerd.
Daarvan getuigt het opschrift van
het aangetroffen grafkruis met in-
scriptie. De kerk van de Lotharin-
gers was nog een onbeschreven
bladzijde in de geschiedenis van de
Servaas. De kerk was in feite de
voorgangster van het gebouw waar
we nu nog tegenaan kijken en dat
dateert uit de periode 1100-1120.
Van de Lotharingse kerk, die met
veel grandeur was gebouwd maar
toch bouwvallig was geworden, ble-
ven alleen de crypte en enkele pila-
ren bestaan. Het verklaart nu waar-
om enkele bogen in de huidige kerk
kleiner zijn dan de andere.

Knopen
De restauratie is zoals te verwach-
ten bij dergelijk omvangrijk karwei,
niet altijd van een leien dakje ge-
gaan. Vooral waar het ging om de
consensus rond de totaal-idee zijn
er heel wat tegenstellingen geweest.
Er moesten daarom op gezette tij-
den knopen worden doorgehakt.
Ook de financiën vormden een pro-
bleem, zeker wat betreft de 'eigen
bijdrage' van ongeveer 5 miljoen.
Vele mensen hebben hun schouders
gezet onder organisatie en uitvoe-
ring. De bestuursleden van de
Stichting Restauratie St.Servaas
zijn inmiddels vereeuwigd op een
kapiteel; in hun gezelschap verke-
ren de architecten Satijn en Hooge-
vest.

Het werk is over een jaar afgerond.
Zoals alle restauraties in het verle-
denzal ook deze discutabel blijven.
De 'Sphinx aan het Vrijthof is in
elk geval voor de zoveelste keer
voor de ondergang behoed.

pierre rousseau

" Het
gewelf
van de
Sint
Servaas,
in oude
luister
hersteld.

een op zich staande aangelegen-
heid, die van meet af aan buiten het
totaalproject werd gehouden. Ook
het orgel van de Servaas zal voorlo-
pig niet gebruikt kunnen worden.
De restauratie ervan is wel gereed,
maar de orgelbouwer zal het orgel
niet terugplaatsen voordat het ge-
bouw stofvrij zal zijn gemaakt. Tot
een half jaar na oplevering zal een
vervangend orgel zorgen voor de
gewijde klanken.

Over precies een jaar zal
het grote uur U zijn aan-
gebroken voor de restau-

-1^ le van de Servaasbasiliek in
om7tricht- Op de 12de mei 1990,
de uur °P de vooravond van, 'eestdag van St.Servaas zal de

"^historische klus van de eeuw

'n geklaard. Na negen jaren van
ve e,ste arrjeid en bijna nog eens zo-
.j^' jaren van voorstudie en plan-■ ng- 12 mei 1990. Met nog een volar voor de boeg stelt de buiten-

aan projectleider H.Spek-
J-er de voor de hand liggende

2j.
dag ofhet werk dan wel gereedzal

' ■" Hij heeft voor de parochianen
le de binnenstad een geruststel-. a antwoord. De restauratie mag

i nog niet helemaal zijn voltooid,. erediensten kunnen vanaf die
j 8 Weer in de kerk worden gehou-

-4 We" Servaasbasiliek zal dan
pi

er kunnen dienen als centrale
ein_tS Voor de Heiligdomsvaart, die

._. augustus/begin september_( ordt gehouden.

|Kinmenteel zit men m de afwer_

'eChëSfaSe' 'egt SPeksn'Jder uit- Het

Ik ,e breekwerk is achter de rug.
wil zeggen dat deramen van de

(].°rderbeuk die uitzicht geven op
Par»dhof, nog onder handen

v eten worden genomen. Vóór de
_j.nter moet dat werk aan de kant
J Afwerking geldt ook voor het
aanerieur van het gebouw, zoals de

Passing van het plateau-terras
de Vrijthof-zijde. Ook aan het

ün |2er arelplein zal nog een en
f-n^ moeten gebeuren. De reste-

Ue werkzaamheden spitsen zich
oral toe op het interieur. Het

n 'herwerk, deels polychroom,
Tïehk 'e'u'n 8 van restaurateur E.

hbeSi js voor driek war| gevor-
da- e ondervloer is gereed en*r<>p worden de oude kerkplavui-
ten, n°g teruggelegd. Ook het pries-
t. .°r lcr'Jêt een stenen vloer en

kleine verhoging voor het nieu-
de
, aar' dat kardinaal Simonis op
dag van jg oplevering zal inwij-. n- Voorts zal het meubilair nog

terugkeren, zoals de kerk-
nken en de biechtstoelen.

De zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart
van 1990zal in wezen de apotheose
zijn van de feestelijke heringebruik-
name van de gerestaureerde basi-
liek. Een ongekende belangstelling
zal in die weken de eerbiedwaardige
basiliek ten deel vallen. Niet alleen
de Maastrichtenaren willen dan
'hun Sintervaos-kèrrek' weer eens
van binnen zien om de restauratie
op zn waarde te toetsen, maar ook
duizenden 'pelgrims' en kunsthisto-
rici zullen de tocht naar Maastricht
ondernemen en in ogenschouw
kunnen nemen wat in negen jaar
tijd voor een slordige 50 miljoen
werd gepresteerd.

Hoe zal-de bezoeker reageren als
hij het helderlichte interieur zal be-
treden, ontdaan van het Cuijpe-
riaanse franje en van de muffe at-

Bergortaal
*iTi f. anieuze Bergportaal aan de
l'dzijde van het gebouw zal na de

sebruikname van de kerk nog eni-
," lljd zijn afgesloten. De restaura-
vinnan n mar'cante onderdeel be-dt zich nog in de onderzoeksfase.

moet nog heel wat opgehelderd
l 0 fden aan technische en kunsthis-
t

'Scr|e problemen en dat maakt de
'auratie van het Bergportaal tot

„Ik zeg U, ik zal deze Sphinx haar
geheimen ontfutselen." De histori-
sche woorden die dr. Van der Vee-
ken in 1973 sprak toen hij begon
aan het bouwkundig onderzoek van
de Servaaskerk, een voorstudie als
basis voor deomvangrijke restaura-
tie die dringend nodig was geble-
ken, heeft hij niet kunnen waarma-
ken. De geheimen van deze Sphinx
lagen immers sporadisch verbrok-
keld in de bodem waarop de diverse
Servaaskerken in de loop der ecu-

'Sphinx'

mosfeer van een destijds zwaar ver-
vuild gebouw. Hoe zal hij de sfeer
van de kerk ervaren, die de geest
moet terugroepen uit het midden
van de 15de eeuw, toen het inte-
rieur al even licht was beschilderd;
toen volgens de kapittelverslagen
de gebrandschilderde glasvensters
eruit waren gebroken, een tijd
waarin het Lam Gods in de koepel
van de absis, blootgelegd in de ja-
ren '60, werd aangebracht. Zal men
aanschuivend sceptisch spreken van
een 'stijl-loze roomtaart gelardeerd
met een botersausje'? Of zal de hel-
derheid de bezoeker in een Paas-
stemming brengen en/of associaties
oproepen met het Hemels Jeruza-
lem, conform de doelstellingvan de
restauratiefilosofie?

Limburg krijgt netwerk
bedrijfsverzamelgebouwen

Door de spontaan toene-
mende bedrijvigheid in
Limburg en het groeiend

!tjn a' starters wordt het huisves.
s- probleem voor beginnende on-

Oru^ers steeds nijpender. Een
ken .'*keling die oolc de Samenwer-
Lim,e hamers van Koophandel in
Ourg (SKL) inmiddels onder-
'ossi bben- De SKL zien een °P"
\verinB in het opzetten van een net-
w Van bedrijfsverzamelgebou-

Op i°ens een ruwe schatting zijn er
k]ei

"et °genblik zon 20 grotere en
i.j n ere bedrijvencentra in de pro-
id.pie' deels commercieel opgezet,
"lers mCt overheidssteun. De Ka-

|Vh" Koo Pnandel willen dit
''jk i' k bomende jaren aanzien-
Mijn reiden. Voor de Oostelijke. .^instreek wordt gedacht aan 3.000
V<JrdtUe meter op jaarbasis,filter Versteegh van de SKL

Financiering starter
geenprobleem meer

groeien en huisvesting gaan zoeken
met een eigen identiteit.

Kruisbestuiving
Versteegh wees er nog op dat bin-
nen een bedrijfsverzamelgebouw
vaak meer gebeurt dan alleen huis-
vesting. Soms is er sprake van een
vruchtbare kruisbestuiving. "Naast
levering en uitbesteding aan elkaar

bouwen ondernemers in de bedrij-
vencentra ongemerkt samen aan
een uitgebreid netwerk van poten-
tiële klanten en relaties."

Sleutelpositie
Versteegh voorspelde overigens
goede toekomstmogelijkheden
voor beginnend ondernemers. "De

kleine onderneming kan binnenkort
een sleutelpositie innemen in de so-
ciaal-economische ontwikkelin-
gen," aldus de voorzitter van de
SKL. Hij doelde daarbij op de ten-
dens in de industrie om de niet-
kernactiviteiten af te stoten. Dit
verschijnsel biedt kansen voor men-
sen die de ambitie hebben om van-
uit hun bestaande werksituatie een
eigen bedrijf te beginnen.

Een andere spreker op het sympo-
sium. Mr R Groenink. lid van de
raad van bestuur van de Amro,
sloot zich daarbij aan en noemde ah
voorbeeld iets wat zich onlangs bij
KNP in Maastricht afspeelde. KNP 'had vroeger een eigen afdeling die
pallets produceerde. Niet lang gele-
den besloot het bedrijf dat werk af
te stoten omdat het immers niet tol
de kern-activiteiten van het papier-
concern behoort. Met KNP als eer-
ste en voornaamste klant is de oor-
spronkelijke afdeling nu een zelf-
standig bedrijf. Onder de naam
Halbertsma Pallets worden inmid-
dels ook voor andere ondernemin-
gen pallets gemaakt.

Financiering
"Een dergelijke verzelfstandiging
van niet-kernactiviteiten zien we
ook steeds meer bij andere grote
ondernemingen, vertelde Groe-
nink, die en passant nog meedeelde
dat de financiering van een starten-
de onderneming steeds makkelijke)
wordt. Er is een gevarieerd aantal
financieringsvormen voorhanden.
De mogelijkheden voor kredietver-
lening met borg van de overheid
zijn begin dit jaar verruimd, een
aantal banken verstrekt risicokapi-
taal en speciaal voor starters zijn er
fondsen gecreëerd voor startkapi-
taal. Kortom, voor veelbelovende
beginners hoeft het geld geen pro-
bleem meer te zijn.

" Ook het voormalige gemeentehuis van Amby bijMaastricht, nu nog dichtgespijkerd en verlaten, wordt bin-
nenkort verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw.

Foto: WIDDERSHOVEN

noemde deze week op een sympo-
sium in het MECC als lichtend
voorbeeld voor ondernemershuis-
vesting het bedrijvencentrum dat
twee jaar geleden in de Kasteel
Holtmeulenstraat in Maastricht
werd geopend. Een twintigtal on-
dernemers heeft er bedrijfsruimte
tegen een redelijke vergoeding en
inmiddels werken er zeventig men-
sen. De prijzen liggen er beduidend
onder het niveau van de reguliere
onroerend-goed markt. De com-
merciële makelaar in Maastricht
hebben huisvesting in de aanbieding
met een oppervlakte van gemiddeld
zon 300 vierkante meter of meer,
tegen een kale huur per meter van
meer dan 200 gulden per jaar. Al-
leen starters met een aardige erfenis
of geluk in de lotto kunnen het zich
veroorloven daar aan te kloppen.
Meestal hebben starters overigens
helemaal geen behoefte aan zon
groot pand. Een ruimte van 25 tot
150 vierkante meter voor een schap-

_____
~?kr su99estie _ voor deze"ön-fc, schnjf naar Lim-ec,[?. S Da 9b'ad. redactie6?o 0Hne,' puslbu* 3,0u-

-739263P''eer'e'<°/<*< Op-

pelijke prijs is in de regel voldoen-
de.
Versteegh benadrukte dat jonge
ondernemers ook behoefte hebben
aan meer flexibiliteit dan door de
reguliere aanbieders van huisves-
ting kan worden geboden. Hij be-
doelde daarmee niet alleenflexibele
afmetingen van de ruimte, maar
ook de lengte van het huurcontract
en de opzegtermijn. "Gelet op de
vaak onstuimige groei ben ik van
mening dat jonge ondernemers ge-
makkelijk van een overeengeko-
men huurcontract af moeten kun-
nen. Dit in tegenstelling tot de regu-
liere onroerend-goed markt waar
contracten van vijf jaar heel gebrui-
kelijk zijn," aldus Versteegh. Daar-
naast kan een verzamelgebouw een
aantal centrale faciliteiten bieden
die het werk voor de starter veraan-
genamen. Het gaat vaak om zaken
die een jonge ondernemer zich nau-
welijks alleen kan permitteren, zo-
als een vergaderzaal, kopieermoge-

lijkheden, een receptie en telefoon-
service.
De ervaring heeft Versteegh ge-
leerd dat de verzamelcentra voor-
zien in een belangrijke behoefte in
de markt. Ondernemers kunnen er
op een representatieve manier hun
bedrijf laten uitdijen. De bedoeling
is dan dat bedrijven op een gegeven
moment als het ware uit hun jasje

Zaterdag 13 mei 1989"33
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fBEIERSE ALPEN 7 dg 799, fIBRUNNEN 5 en 10 dg 499.-fILUGANO 7 dg 749.-ffDIANO MARINA 10 dg 1079.1

INICE-MONACO 7enlodg 599,-ff PARIJS 2,3,4 en 7dg 139,-f
ILONDEN 4 dg 449.-1
IBERLIJN 3 en 4 dg 299,-1
IKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-ffPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-f

IMERANO-DOLOMIETEN 8 dg 799.-ff TORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-ffZELLAMSEE 8 dg 779.-f
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-f
fWENEr. 7 dg 789,-ffROME FLORENCE 10 dg 989, ffLOURDES 7 dg 699,-f

fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499, f
INORMANDIE-LOIRE sdg 499.- -U-_,

[f NOORSE FJORDEN Bdg 1289,- /Zsr%3mM

fdp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
Lg 072-196514/196292 J

Een luxe hotel- en appartementen / ." *nehiW.I complex opeen gastvrij eiland waar / H-toik JI niemand zich verveelt. I L - 2"' °«liI Gewoon omdat er van alles is. I P-P-p.d. I
Sfeervolle lounge, uitstekendrestau- / «

I rant, zwembad met peuterbad, sauna / ,"*«menfenI met dompelbad,zonnebanken met j oa*'* Logies
I gelaatsbruiner, fitness-center, I ""*. 6-pers.
I tennisbanen, squashbanen, gezond- / "*n_f: 82^.' I
I hekJsrnassage, 5- congreszalen, [ P- >pp. p.(j. ■I Shiseido beautycenter, f^_________________jjlAdPeters haarmode salon, etc. ,__^^^^^^*^---l

■I I ■_xa__B_ii_. ptj

HOTEL 'GOLFZANG' - VLIELAND
Speciaal voorjaarsarr. Half-pens. D/WC/KTV

Voor midweek (ma-vrij) of weekend (vrij-ma) ’3lO.- p.p.
mcl. gebr. v. sauna (1 uur p.d.), fiets, overtocht-boot.

Deze aanbieding geldt van 15-29/5.
Boek nu en bel Hotel 'Goltzang': 05621-1818

Of schrijf: Antw.nr. 2630 (geen postz.),
8800 WG Vlieland.

jjÊ&ÉIÈt 1Luxe 6-persoons bungalows,
|ES sJBËm comfortabel kamperen, 5-sterren, " voorzieningen met zwembad,
, ■ ,: v pony's, tennis enz.Vraag de folder.

_____ TEXEL 02220-16275

Terschelling. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4 of 7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf
/ 139.- bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg5,8891 HS
Midsland.

TEXEL Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24,1790AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

VLIELAND, nét even ANDERS!
WADDENARRANGEMENTEN, 3-, 5- of 8-daags
gedurende het hele jaar v.a. /195,50 p.p. inclusief
bootreis, bagageservice en halfpension.
HOTEL DE WADDEN in het centrum a/d Waddenzee,
uitstekende kamers en gezellige sfeer. Bel voor info en
reserveringen 05621-1298.

AMELAND. T. h. luxe landhuis in duinen aan
zee voorz. van alle comfort. Tel.: 035-46460.. TERSCHELLING

HOTELEUROPA
72 kamers - 20 appartementen - Lift aanwezig. Uniek gelegen

aan de bosrand. Gratis gebruik van tropisch zwembad.
Ideaal eiland om te wandelen, fietsen, paardrijden, enz.

Hole. Europa, We«t-Ter»che«infl, tel. 05620-2241 _

CAMPING 'HET GOUDMEER'
Uniek gei. rondom een meer a/d rand v/h natuurgebied Fochterloér-
ween. Zwem-, vis- roerwater, kantine, snackbar, jeugdhonk..Gratis ver-voer stacaravan, ook caravans t.h. 8431 RL Oosterwolde. 05160-8281

,/W 7\ RUS; HOTEL GAASTERLAND tel. 05148-1741,
fl jUs n «en *** hotel in de bosrijke omgeving van Z/W-Fr.l.
II tt " jj Gelegen aan de Friese meren route en een prima
y-'üaS' L—J uitgangspunt voor wandel/fiets vakanties. Kamers
ij-ttg-TtoJf met D/T en tel. Prijs; LO. / 50.-; HP. ’67.- p.p.

ZEILEN, IN HEEG. ANWB Etondszeilschool 'Heegermeer', uitslui-
tend voor volwassenen (max. 65 jr.) & NJHC Zeilschool 'It beaken'
voor jeugdv.a 8 jr. en gezinnen.Lid VZN/CWO.
Bel nu 05154-2363 of 3284.

|r^"—m,v^:^:;/,M 1,/ Ii1'if i\ hl,i ■11 mij ■ «
Franse kusten. Compleet inge- ■■„o,e\tMl*o^ ee9 Ooi)* ■ ~ „ / _____ i._tèW vOG' inn _____ _ytf" __T Hrichte luxe bungalowtenten en ■■ ,„._u_H..a■ * _______

~, »nr,;OHB^yQ- O"nQ, _M " liß\l).-,oKtoB ________ ~ -.-cHUV***' oinQ, 7 mlMR
comfortabele stacaravans op 11 tt otf»«^S»m_!_ÏÏ____________r^ «^Sm«*9*__~___--______rfl „iey^M^°*________________*^ 2^^?^*^^^^ [(IDJ
de mooiste campings van ■1 ,w £a«««2é^ F^l 1- _____________________É Ml!l^^_lll__É _T 1 17 S l_i___9|

Frankrijk. ■ _____■____________■ ___ ___________________ _^^ ■ _________■_____! _^^ ___ ________________! _^^^ inj 'l.i'llffl■ ■ ■ ■ i>i .i^iiiiiiirÉ--a*~

—E" ' Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet, 0.a.: I . LUl\ L l\ IVI Hll M l\ LI L'Te h. VAK WONING, BEEK GELEEN HEERLEN HOENSBROEK MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
4 pers., 2 slpk., c.v, t. Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Floegel Reisburo Solair Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst

VT_.ï l, no«.n.oQ?S' Weth. Sangersstraat 57 Markt 114 Bongerd 9 Nieuwstraat 10 Stationsstraat 52 Markt37 Th. Oorrenplein 10
iel. UBBM-1836. | 0449Q.78585 04490-49755 045-715453 045-211527 043-211515/2114 51 04490-12960 04406-16161

BRUNSSUM GULPEN HEERLEN KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VENLO
,^^^^^^^^*^^^^ Reisburo von Hulst Reisburo von Hulst Reisburo van Hulst Reisburo von Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Soloir

Te hu^»Vr«D__.z_! mervak- Kerkstraat 240 Rijksweg 25 Oronje Nassaustaat 15 Theaterpassage 17 Kesselskade 63 Steenweg 36 Parade 77 \
zniertSuv.'gas, 045-25 92 92 04450-12 75 045-7155 55 045-46 4800 043-212741 04490-11155 077_51_8É_5l v

water, elektr. Tel. |

" 072-128044 b.g.g. 120485.
ANWB-BONDSZEILSCHOOU "Veilig Tehuis' erkend I

cZEILWEKEN in de zomervakantie van 11-13en 14-19 jaar. _______________-__-_-------------------_l

Ihlme-vE^^^ VELUWE, 5-pers. car. t.h. op prachtig gel. cam& m. subtr.
ezwerf-surf-kampen van 14.19jaar. zwembad/verw. buitenbad/manege en tennis. Quo Vadis,

I .rfSBS.. -^. TEL. 05668-396 < 05135-2146 (el 08345-1673.RV^__RRRW______É_tfl_____rl______ÉÉ_ï_l_n KkaweÉlh_s_^fliu____________________Z -Ui ____Ü__l CAMPING 'NATUURBAD HARFSEN' (tussen Deventer eni «iHHffliu» Zutphen). Reserveer nu een vakantieplaats voor Uw vouw-■JWWWJ I toercaravan of tent. ’ 150,- p.w. all-in voor het hele gezin.m^JXjUljl-jm | Spec. aanbieding: Staanplaats t/m SEPT. ’ 695,-. Vraag gratis
folder: 05733-1359.

± BOEKNUVOORHETBESTEPLEKJE! I
/"ii. <. L^)al' wordt een zomer om te zoenen, op recreatiepark Westerbergen in Echten of
\_f* j) ) Hunzebergen in Exloo. Met alle modernevoorzieningen (een overdekt zwembad
/r)v) V bijvoorbeeld). Royale campingplaatsen, comfortabele bungalows en

appartementen. Om een vakantie langte fietsen, wandelen. il a Iravotten en... van jerust te genieten. t . witDj f
Bel of schrijf naar: , /I/tów^!^'recreatieparken Westerbergen Hunzebergen (J/L Q[}££~*^\^c^
Öshaarseweg 24, Valtherweg 36, *'*_^*^^^ f l s7932 PK Echten 7875 TB Exloo C J )
Telefoon: 05288-1224 Telefoon: 05919-49116 _)___}._

■wj^JffijjlP — Bungalows / Camping

|aj — Groepsaccommodatie- f ' Vr^l — Stacaravans ANWB-classificatie
I* - /; : ""■* r- r- rr r

_ . I. "
HIENDERHOEVE, RUITERKAMPEN van 8 juli t/m 12 aug. houden wij
weer onze bekende individuele ruiterkampen, nwe. ace. in huisel.
sfeer, v.a. 16 jr., max. 15 pers., desk. begel., buitenbeentjes wel-
kom.
VAKANTIEBOERDERIJ na 12 aug. geop. voorfamiliedgn., kleine groe-
pen, creatieve cursussen, ruiterpens., instructie mog. op basis v.
zelfverzorging H.P./V.P., max. 18 pers., aangepast veld, para-medi-
sche hulp en ambulante verzorging op aanvr. Dit alles in recreatieve| omg. Inl. en folder VW en de Hienderhoeve, Gieten, tel. 05926-2248.
Start bouw jan. '89. Te koop: STENEN RECR.BUNG.'S, voll.
geïsoleerd, te ZWIGGELTE (gem. Westerbork). Prijzen va.

’ 117.000,- v.o.n. Bel voor èen afspraak met (05920)-40313,
(05933)-46398 of kom langs. Wij zijn aanw.: elke donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.

VAKANTIE IN DRENTHE. Keus uit tientallen. BUNGA-
LOWS, HOTELS en CAMPINGS. Bel voor gratisreisgids of
campingfolder: VW VAKANTIECENTRALE DRENTHE,
05920-54888.

IVolop vakantiepret voor het
Ihele aezin s u eens ec^t 'e^er wi'* kampe-

* ren met uw gezin dan is Camping
De Belten bij uitstek de beste keu-

M___ ze. U vindt er nog ruimte en (zon-
imA dagse) rust, maar ook veel ver-

_3 B|tecBfefcrf^_ maakmogeliikheden voor jong en
/V/A oud. Zoals o.a. een grote zwem-

(fS/fST) f\3ttf&i en speelvijver met zandstrand, d.
_/^Siv>-___-^_y verse speeltuintjes en een tennis-
jj baan. Er zijn mogelijkheden voor—I vakantie-, seizoen- en jaarplaat-

sen, caravanverhuur etc. Tevens
___IFJf^u iPu hebben we aantrekkelijke arrange-
■lt{L___n_p|_(iiitrv.. menten voor u|n petto en speciale
££J^f/r.rr.P voor- en nazeizoenaanbiedingen.
*■ , i ' Bel voor meer informatie of breng

p| ons eens een bezoek.
Graag tot ziens!
Gebr. Schutte. Grote Beltenweg 1 I 7794 RA Rheeze
(Hordenberg) Tel. 05232-62264.

'n Echt aqua-centrum op de camping met 3
(m^V^è>)\ verwarmde zwembaden, Wildwaterbaan,
wLgGgd&y Borrel ligbank, Onderwaterbank, overdekt

zonneterras, zonnebanken etc.

'Vakantiepark Collendoorn', nabij Ponypark
Slagharen. Verhuur van vakantiehuisjes met rijpo-
ny, overdekt verwarmd zwembad, familieavonden
en entree Ponypark Slagharen. Drie dagen met
twee overnachtingen voor slechts / 268,- per va-
kantiehuisje. Ga langs uw postkantoor of post-
agentschap en haal de gratis vakantiefolder!

" Of bel: 05231 - 3000.
i

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelij-
ke vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, mid-
week- en weekendverhuur met gratis gebruik van
ruim 40 fantastische attrakties, gezellige familie-
avonden en het unieke Fujibergbad voor spranke-
lend zwemplezier. Voor de maand juni geldt een
speciaal voorseizoentarief. Ga langs uw postkan-
toor of postagentschap en haal de gratis vakantie-. folder! Of bel 05231 - 3000.

LET OP. Spec. aanbiedingmaand mei. Holten vakantie-
oord De Lindenberg, 33 vrijstaande recreatiebung.'s
met alle comf., zoals kl. tv, verw. zwembad, kantine,
speeltuin, enz. Prijzen alles inbegrepen / 250.- p. wk.,
50+'ers maand juni extra korting. Vr. gratis ki.folder

■Postweg 1, 7451 TS of bel 05483-61364.
*

"jjstfjjjfiËË&M Moderne, eigentijdse, boschalets.tëïjjgt. Ruime kampeer-accommodatie.
r*^*ps| Overdekt zwembad, sauna, tennis,

J : f ïT^PP huifkarren, en een zeer actief rekreak-

"' ,'■ ? tieteam. Vraag de folder aan!

t j', ; ANWB >r .f. DALFSENOS-93-1--4 *

Ipkm Bungalow, kamperen, hotel,
jjJSffi groepsaccommodatie. Overdekt-
i '^pwra en openluchtzwembad, manege,
i :: ,'; tennis, restaurants. 62 hectare.

|; , | ■ "; " LOCHEM 05730-53151

CAMPING 'DE SCHERPENHOF', TERWOLOE. Een
ideale vak. voor het hele gezin a. d. rand v. d. Veluwe met
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.

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB****, verw. zwemb., tennis,
peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 -1354.

C7~)17 SINT MAARTENSZEE/N.-H. TEL. 02246-1560TrIPtYFP' 4/6/1 O-pers. bungalows aan duin. 2/3/4 slaapk.
i/i>X-=» tot 17-6, na 30-9 / 395// 795.- p.w.

Vl_/.__> SePt- / 300//600.-. Hoogseizoen f 650// 995.-- / 195// 395.-. Vraag folder!

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE

TE HUUR s*****BUNGALOWS OP 400 M VAN ZEE
INFO + FOLD. TEL. 01878-3099

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE. T.h. bunga-
lows, stacaravans, privé-woningen aan zee. Nabij zwempara-
dijs. Tel. 02246-1596.
& %\^^^^_^^^|^^^ï^^^^^^^^^»^^r^^«T*K-__i_____r _____L__T__^____T^_f^^^f^^

NOORDWIJK AAN ZEE,Vakantiehotel 'De Instuif'. Uniek familie-
hotel, riante ligging, eigenparkeerterrein, tennis/sportb., volpen-
sion v.a. ’ 265.- p.p.p. week. Vraag folder: fam. P. Zonneveld,
Duinweg 14, (01719) 1 54 62.

SdymrenSS
H___!___l__B_Ê___i
VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELANDf_""|""^ GRATIS VAKANTIEGIDS
Ky VA STRAND Burgh-Haamstede 01115- 1513
___,\/____ ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120
WÊklaW NATUUR Zierikzee 01110-1 24 50

VRIJ IN JULI/AUG.: 150 VAK.BUNG./WON.!
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.).

T.h. 6-pers. appartementen op 2 min. van
zee tussen Zoutelande en Westkapelle. Tel.
01186-1809.
[".£*. ■ j-nng "" "_—T-T_——__;

■^^iftff^w 5 sterren en een beetje meer. Op zoek
M^! naar een onvergetelijke kampeer- of

"vTJBfJSIj S bungalowvakantie direct aan het
f ~ Wil strand? Vraag nu onze folder aan.
" "'.'; ■ Ook caravanverhuur.

|; \ \\ ■ ***** NIEUWVLIH 01171-1391

VW „MooiChaam", West-Best Brabant voor gezelligheid en
sfeer, voor rust en comfort in een bosrijke omgeving, cam-
pings, bungalows, hotels, dagrecreatie, alles vindt u in Chaam.
Inl. VW „Mooi Chaam", Postbus 6, 4860 AA Chaam, tel.
01619-1812.

kampeercenlrum Camping DE ROOYE ASCH
■ „_; 1~>l »l ~)V1 Havetteweg 59 - 5423 W Handel -JS-__/P a -- TeL 04922-1852. 3 zwembaden,

_fc_7^vi_Lr_^m Vil IH sP°rtvelder|. kantine, disco en
snack. Groot zomerprogramma

_________________! i voor groot en klein. Caravans te" M? I huur en te koop, jaar- en seizoen-/ plaatsen.

Geulhem bij Valkenburg(L.). Rustig gelegen hotel Lame-
richs, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg en Terblijt, ver-
zorgt voor u: 1 vakantiewk. perautobusv.a. of bij uw woon-
plaats, halenen brengen + 2 dagtochten naar Duitsland en
België v.a. hotel ’ 450,- p.p.p.week all-in. Per eigen gele-
genheid + 2 dagtochten / 400,- p.p.p.w. 1 week volpens.

’ 360,- p.p.p.week. Per dag is pensionprijs / 55,- p.p.p.d.
Ook kamers m. bad, douche, wc. Vraagt ml. of bel nü:
04406-40555.
VOERENDAAL (Z.-L): mooie rustige vakantieplaats met alle
verblijfsmogelijkheden. Vraag gratis folder aan. VW, Postbus

23054, 6367 ZH Voerendaal, tel. 045-750555.

BEL NUI Luxe stacaravans t.h., aanbieding maand
juni 2 weken voor ’ 495,-. Camping High Chaparell,
Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg. Tel. 04492-2044.

Bungalowpark Het Roekenbosch, midden in de Noord-
limburgse bossen bij Blitterswijck, de Maas en Duitse
grens. Een mooie omgeving met veel bezienswaar-
digheden. Gezellige 6-persoons bungalows met cv,
open haard, kleuren tv/videonet. Maar ook: restau-

rant, bar/bowling, midgetgolf,
P " r"~Tl kinderboerderij, gratis tennissen
\ Reserveer nu u« \ en overdekt zwemmen.
| zomervakan i Bg| djrect o(< ,_ avonds en jn het \ 1
1 Jm per weekend). \
I 6957 Week L, ,| ■ l \jy .MM J , ■, ■»

8-daagse reizen Valkenburg v.a. ’ 480.-
-" Heen- en terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,

gezell. avond. Kmrs t. en d.+t., zonder bus v.a. / 365.- p.p. Alléén 3
bustochten v.a. ’ 435.-. Gratis folder. 3-sterrenpenslon Spronck,, Spoorlaan 39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

CAMPING DE RUIGE HOEK. Verwarmde zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, bar, recreatieteam.
Ook verhuur chalets. Maasbree (bij Venlo).
04765-2360. De Ruige Hoek: de ideale campingvoor
het hele gezin.

Stacaravans te huur op gezinscamping bij Valken-
burg vanaf ’ 375.- per week, all-in. Tel: 04492-1822.

VALKENBURG „De Heek" 2/4 pers. app., verw. zwembad, speel-
tuin, rustig gel. Vraag folder: app. „de Heek", Hekerweg 5, tel.

" 04406-15177.

Nieuw Neuborgerhof luxe apparte-
menten in Gulpen. Tel. 04450-2793.
Camping- en bung.parh 'De Bousberg', Schaesberg,

Zuid-Limburg. Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.
Kl.folder: 045-31 12 13.

ZEEEZEILEN met 'DE HILDE BAUDINE',
o.a. naar Engeland, Jersey, Noorwegen, Zweden.

Kamminga Vachtcharter, L.J. Trekwei 34,
Dronrijp, 05172-1938.

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 me-
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretagne.
Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651.40.62.

UNIEKE CULTURELE OPERAREIS VERONA De St. Opera Limburg
org. haar jaarl. culturele opera reis naar Verona van 15t/m 29 julia.s.
(15 dgn.) verblijf in Italië a/h Gardameer in een **** hotel te Desenza-. no op basis v. h.p. (buffet, ontb. + diner) heen- en terugreis met
ovem. zijn geheel verzorgd. Op het progr. staan 6 excursies(o.a. Ver-
di en Donlzetti plaatsen) 3 Verdi opera's in de Arena (Aïda, Nabucco,
La Forza del Destlno). Reissom ’ 2.700- mcl. busreis per luxe tou-
ringcar, excur. + entreegelden, 3 opera's, afscheidsdiner en verzeke--I ringen. Voor meer info. Secretariaat: Moselborg 81, 6228 BK Maas-| tricht, tel. 043-615390.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN - jITEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland - !
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

Doe-reizen het-andere Turkije. Ontdek met een Ned.
Turkije-kenner het platteland. Goed hotel aan zee buiten
het toeristisch gebied, / 1073,- all-in. Trans Culture Travel
020-236041/149599.

~Zm :— z

1 ONAFHANKELIJK REISADVISE^I
i LID ANVR EN GARANTIEFONDS
i UITGEBREIDE 'REISVIDEOTHEEK

G^gs?as_ssL.
A 2»ete„ PP'
2PPatemen._, * 395,-

-°*'**"»**_-..,/<*-ca'saande

°>-2w /73g _

/_-Ss_»*_J
SanF*nZ'e!o!,' Va ! 765>'\6n»°^ee,m°°retol"v-a. / «0.--meerb^mmgen f990,.

-7656

iREISBURO'IfÉPPAUL .JSBfe| CROMBAG
HEERLEN ORANJE NASSAUSTRAAT 45 045 7*°%' KERKRADE HOOFDSTRAAT 27 045.463?;

I GELEEN RIJKSWEG ZUID 1D 04490 53->a
SITTARD TEMPELPLEIN 7A 04490 - 2__>
AKEN BLONDE LSTRASSE 10 , 0241-240T

VAN DE BURGt
HEERLEN PASSAGES 045-7lB*J

DISCOVERY sportieve zeilvakanties op moder^meter jachten in Turkije, Griekenland, Joegoslavië^
sica, Bretagne. Geen ervaring vereist. Info in Belg'o
323.651.40.62. J

Ctè^ Hongarije Tours
BUSREIZEN v.a. ’ 199.- ,„
Budapest. Balalon. Pus2la. Pendel- enrondreiZjj

Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085^3»^1 _^
MAGVAR TRAVEL app., huizen, hotels, camping. Vlieg- en busreizen va . J
Cirkel Reizen, Hoofdstr. 4a, 5109 AC 's-Gravenmoer, tel (01623) 22194, lidS^j

\Qjfa Hongarije Tours \
ZOMERGIDSEN 89 Jcampings, vakanliewoningen, hotels, auto- bus- en vlio«üj

Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau o( bij GéGé 085j^j_S
-—jjl

POESTA REISWINKEL Is een specialist voor HONGARU6y
vakantiehuizen, campingplaatsen en hotels bieden wij ook div P;f
den- en fietsprogr. aan. Buspendel naar Boedapest v.a. f 20"'
korting). Bel onze Hong.agent: 055-412114.
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Kamperen & bungalows
"i 11 recreatiecentra
"iet ruimte voor sfeer.

'n het bos bij het water
&e Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
"e Jagerstee/Epe Zeewolde/Flevoland
Net Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Net Grote Bos/Doorn aan Zee

Flaasbloem/Chaam De Schotsman/Veeree Meer

Vraag toezending van:
[ de gratis Recreatiekrant 1989
] info variabele seizoenplaatsen
' info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen

RCN infolijn: 03438-13547
J^tbu.38. 3970 AA Driebergen jMf'V^^V *

Telefoon 03438 13547 \_^AT^"^^

\ >recreatiecentra nederiand

iRUISESva ’495.-

De prijs is het bewijs
dat schitterende cruises niet duur zijn

- GRIEKENLAND - JOEGOSLAVIË - TURKIJE
'O dagen vanaf ’495.-

CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE

"dagen vanaf ’ 795.-
N de brochure d.m.v. de bon ongefrankeerd op te
6n- naar antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg

Jyn.evr.: :
-s:
c-/woonpl.:

OF BEL 03463-53778/52406

IOLYDAY CRUISES
S_B

voor kinderen van 5 t/m 16 jr. in de zomervakantie.
C6n, deskundige leiding binnenmanegeaanwezig. Prima ace. div.y^jen. Inl.: Hoeve 'De Ruif', Staphorst (05225) 1876.

snelen comfortabel naarruim 900 plaatsen
in heelEuropa.

I _L P*f_P_
_!__" *a1__ T___/ ____■ ÊfÊ T^Yê I ■__Ta T _■

I _ikelereto-rprij____--^^^^^^^^^^^^^^K^—rnÖ4Óó a//een voor jongeren
IiÜL af i65,°0 tof en met25 jaar!
l-ertün va./ 149,~\ Vrij door Europa voor een habbekrats:

l^J^ sn^lUI te* NS-station ofuwreisagent de speciale TransGo 25folder.

_M ■■■

MEI-JUNI
SUPERSTUNT

superluxe tounngcarreizen Royal Class (toeslag

’ 50.-). Gratis ontbijt op de heenreis.
lou, Portoroz - IzolarBelvedère*" Vertrek 19-5, 26-5, 2-6. Zwembad, direel

aan zee, alle kamer met comfort.
fV, Izola

öirnonov*" Vertrek 9-6 en 16-6. Direct aan zee, binnen-
en buitenzwembad, alle kamers met comfort.

HALFPENSION ’ 359.-

-i, AZUL TOURS045-322224, 013-427777, 020-137459, 04904-17695,
| h 05735-3512, uagelijks boeken van 09.00-22.00. Ook 's zondags.
l Lid Stichting Garantiefonds Reisgelden.

'fitw AÜTOP KAMPEERAUTOVERHUUR 89
n~ ~%> Bouwi- '89' benzine/diesel, 2 tot 6 pers.

M|J|mJJ3'~"^_i Bel ol schrijf voor larie! ol folder.
Sittard, 04490-22424, Geerweg 2A
Montfort, 04744-2345, Zandstraal 58.

EN VRIJHEID AUTOP KAMPEERAUTO'S
____PW_MP-_I HHB

X^pl. inger. bungalowtenten op **** ANWB-camping metfc."°-. rest. in de Ardennen. Ned. leiding. Inl. Ellens tel.\s^joBlB b.g.g. 37602.

~>»l_* 'n "*" Ardennen. T.h. vakantieapp. 4-5 pers. in
E>. lJ^"^. prijs p. wendv.a. f 132(3 overn.). Zomervak. v.a. ’ 385■V 1Vakcentrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,

L*cal_mine, België, tel. 09-32.8765.9702.

=^-<i====/~\ I l__ 90 „__rMij_ oor. _<__

ïjI^CÓTED'AZUR

_B^ naf\/^^f^-f^^^ ENTERPRISE STRATEGIES NV.

[l_--^w'WM U* Fax 32.3/237.56 67

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. inBelgië, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijdm. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691NJSon.BELO499O-746 77 (GRATIS BROCHURE)

Mei - Juni
SUPERSTUNT

10-daagse superluxe touringcarreizen Royal Class (toeslag
/ 50.-). Vertrek iedere maandag en vrijdag tot en met 23 juni.Gratis ontbijt op de heenreis.

Malgrat de Mar
Hotel Alhambra " zwembad, direct aan zee, alle kamers met

comfort.
Calella

Hotel Veil Park " 200 metere van zee, zwembad, allekamers
met comfort.

VOLPENSION ’ 279.-
-| AZUL TOURS

Tel. 045-322224, 013-427777, 020-137459, 04904-17695,
I 05735-3512

Dagelijks boeken van 09.00-22.00. Ook 's zondags.
Lid Stichting Garantiefonds Reisgelden.

m /reizen/
Voorjaarsreizen naar de Costa Brava vertrek iedere maandag
en donderdagper luxe Royal Class touringcar 10en 17 dagen
o.a. Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, Pineda hotel vp mei v.a.
’312,-, juni v.a. ’327,-, juli v.a. ’507,-, app. 6-p. mei v.a.

’ 197,- p.p., juniv.a. ’ 222,- p.p., juliv.a. ’ 338,- p.p. Toeslag
Royal Class ’ 45,-. Vraag uw ANVR reisbureau of BEL 05911-
-2000. Lid ANVR/SGR.
Per luxe bus 10 dgn. naar strandhotel in Calella in mei,
volp. v.a. ’ 265,-, 17 dgn. f 399,-. Vernieuwd 3*" hotel
Lloret, halfp., in mei v.a. ’ 259,-, juni ’ 279,-, juli/aug.

’ 459,-. en vele aanb. meer. Royal Class ’ 35.- toeslag.
Folder: bel Solmar Tours, 040-460560.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrij-
dag. Info: (020) 241010, (010) 4130978.

EUROHAPIDE REIZEN
2 X PER WEEK NAAR SPANJE

Nog geen zomervakantie geboekt? Vraag onze zomerfolder.
Appartement, mcl. busreis al v.a. ’ 379.- p.p. Royal Classtoeslag ’ 50.--030-62B004 p

_
Oostenrijk

Nieuw! Velden/WÖRTHERZEE Zes 2-k.-app. 2-4 pers., met ofzonder service, goed inger., 1 ha vlaktew m. zwemb., speeltuin,
paardrijden, tennis, tuinrestaurant, 100 m. v. strandbad. Ope-ningspnjzen: DM 100- (2 pers.), per kind DM 10,-.De idealeI vakantie v. families m. kinderen! Salem, A-9220 Velden-Auentel. 09-4342743257.

at _M_ Nie'alleen de zon'maar 00k alleen het harl van e|ke va->_yP kantieganger lacht: puur natuur, gezonde lucht (820 m). Een paradijs voor families m. kinderen! Gez voord
~B»JlC/'HFpensions' vriendelijke gastheren Kuren en massage,. XAKIVIJ*'' 't' ,ennis. paardrijden, wandelen, verw. openl zwembadP* ncnflN 'nl : Verkehrsamt Gitschtal, Postfach 1, A-9622 Weiss-| Kt*JlW bnach, tel. 09-434286219.

Zeilen In de Griekse zon. 1 of 2 wk. zeilen v.a.

’ 1.575.-. Comb. met 1 of 2 wk. hotel mogelijk. Kam. (2-
pers.) op Poros ’ 40.- p.n. Daphne Sailing Greece. Tel.
02159-37740.

De iets betere manier
om van de LENTE te genieten

DORINT HOTELS
In de Eifel, Sauerland, Ardennen, Rhön en Zwitserse Alpen
DORINT Hotel
Gotlar-Hahnenklee, Harz UU 4.n3 nachten half-pension p.p. v.a. Ulfl C IU_"

I Vraag nu de gratis Hotelgids aan metnog meer
aantrekkelijke lente arrangementen. Bij uw reisbureau

ofDORINT Postbus 123, 6040AC Roermond,

I Dorintr v^7 1
\jÉM^r JfoteTtfwssfeir

BAD BENTHEIM.
IDROOMVAKAIffIE ïlïï Wdoor uitgestrekte bosen
I Luxe en gezelligfamiliehotel m het £ ■I ï evenW Bad kasteeI plaatse, gelegen aan dezonkanva
1 met dromerige, I Hgbad, toilet, t^"JSS.büiart, gezellige bar en

■ bad, sauna, zonneterras, Kegem _
1Konditorei. (^gS a_T. ty). mJ>°m Tevensl^^-rnn^ensE^Smbad).

Stausee BITBURG
Café-restaurant "Theis-Mühle"

D-5521 Beiersdorf, tel. 09-496569208.
Mod. k. m. do/w.e., gr. parkeerpl., kegelbaan, LO, HP en VP
mogel. Tevens 4 comf. vak.woon. v. 5-6 pers., m. t.v. en tel., nu
vrij. Vraag de folder a.u.b.

BOPPARD, gezel. Holl. tam. ANWB-hotel, dlr. a. d.Rijn. Alle krs.m. do/wc/tel/ktv. HP. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'***, Malnzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

A-^" Geniet van— AwMÊËMk. de ware
HotelAmBerghanc gastvrijheid

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad Bent-heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervoile 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.

Met eigenauto slechts230km van Arnhem. Land der
duizend bergen Nederlands hotel Winterberg. Bar, ter-
ras, sauna, snelbruiner. 500 m vanaf zwembad. Voor
betaalbare prijzen. 3e en 4e persoon zelfde kamer 50%
korting. Park Hotel Winterberg tel. 09-49.2981.2017.
Ook voor gratis prospectus. Er is nog plaats in hoogsei-
zoen. Wij spreken Nederlands.
Zomervakantie in de HARZ! Hotel-pens. Graber, D-3394
Wolfshage/Harz, tel. 09-4953264140 en 4950. Alle k. m. do/w.
c, tel., zwemb., sauna, solarium, ligwei. Wij komen u van het
station Goslar halen!Aanb.: 7 dgn. m. grillavond en boswande-
ling maar DM 392-, HP DM 343-, LO DM 273,-.

CHIEMSEE, bij vak.park Vorauf App. v. 2-4 pers., tennis,
paardrijden, minigolf, sauna, wandelen, bergklimmen,
surfen. Tel. 09-49712759495. A. Kern, Rechbergstr. 55,
D-7447 Aichtal.

Pension Tanne D5545 Auw-Brum
Tel. 09-4965525237. Duits/Belgiëschnatuurpark.

Mooie wandelpaden, stuwmeer/vismogel., ligweiden, parkbij huis, goede keuken, halfpens. 29 DM, volpens. 33,- DM.

AHRDAL - EIFEL 5-pers. car. t.h. op gezell. gezins-
camp. a. snelstr. bergriviertje , de Ahr. 200km v.a. Am-
hem. Quo Vadis, tel. 08345 - 1673.

België

Verwarmd Zwem- en peuterbad
Strand en groot sportveld, Jeu de boule, visvijver, gezellige

kantine, modern sanitair. Het gehele jaargeopend.

camping j)eSterreoraof
Paalsteenln. 90, B-3761 Neerharen-Lanaken.

Tel. 0932-11721686
5 km. van MAASTRICHT.

Caravans/tenten/boten. Te huur op boerderij dicht bij zee
stacaravans en zomerhuisjes

met koud / warm stromend water en kampeergelegenheid.
Tel. 01185-1436

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

* 4001 artikelen voor camping, caravan en campeerauto.
* CampiStar voortenten voor caravan 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.

Zeilen/Surfen

Zeilzwerftochtenü!
door Midden-Holland. Zeilen leren, zonnen, zwemmen etc.
etc. Kortom een week lang bivakkeren op en aan het water

samen met leeftijdsgenoten (v.a. pim. 12 jr.-16 jr. en v.a.
pim. 16 jr.-ouder). Bel voor info en folder: 01729-8458

Zeilschool de Helmstok, Woubrugge.

Zeilen leren voor jong en oud
Kom naar Woubrugge (tussen Amsterdam en Den Haag)
en leer zeilen in Houten Valken. Les aan volw./kind./ge-
zinnen etc. Jeugdweken in de zomer. Ook les in kajuitzeil-
jacht op het IJsselmeer. Bel Zeilschool de Helmstok

01729-8458 voor info en folder.

Diversen

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht, 043-212211

Duitsland
I —

Romantische weken
in een vakantieoord (487 m)
aan de zonnekant v/h Beierse
Inndal tussen Rosenheim en
Kufstein, onder monumenten-
zorg, coulisse voor tal van
'heimat'-films, onderscheiding
'het mooiste dorp van Ober-
beieren.
Inl.: Verkehrsamt D-8201 Neu-
öeuern, Marktplein 4, tel. 09-
-4980352959 en 2165.

Rust, recreatie, ontspanning,
vakantie in het SAUER-
LAND. Wandelgebied Arns-
berger Wald, Möhnezee.
Het moderne huis in Sauer-
lander vakwerkstijl. Fami-'. liebdrijf. HP va. DM 40- mcl.
ont.buffet. Folder: Pension
Haus Formans, D-4788
Warstein-Sichtigvor, tel. 09-
-492925524.
Gasthof-pension-cafe Haus
Schürmann, D-5948
SCHMALLENBERG-Altenilpe,
tel. 09-492971224. 1 weekend
vr. t/m zo. HP va. DM 136-, VP
DM 158- p.p., 1 week HP DM
430-, VP DM 499- p.p. Comf.
k. m. Do/w.c, kl.-TV, radio, mini-
bar, balkon, zonterras, gr. ont.
buffet, sauna en solarium.
Vak. in het BROHLDAL Dichtb
Laacher Sec. K. m. Do/w.c, VP
DM 34,-/36,-. Fam. sfeer, open
haard. Pens. Rothtfrust, Brohl-
talstr. 245, D-5475 Burgbrohl, afsl.
A 61, Niederzissen, tel. 09-
-4926362594.
Voor snelle beslissers! WIN-

■ TERBERG/Hoogsauerland,
excl. vak.won. v. 2-5 pers., va.
DM 45,-/dag. Beg.grond, balk.,
kl.-t.v. Rust. dichtb. zwemb. en
wandelwegen. Nu vrij! Tel. 09-
-4929841246.
WILLINGEN-USSELN Hoog-
sauerl., huis m. 6 mooie vak.
won., 2-5 pers., rust. ten zui-, den gel. Tel. 09-4956325288.
Boerderij/zwembad Todtnau
Schwartzwald, logies/ontb.
va. DM 16,- Tel. 045-
-323496 of 09-497671279.

Vak. in het WESTERWALD! Rust en
ontspanning in gezonde boslucht. 14
dgn. VP va DM 570,-. Gasthuis-pens. "Golfblick-, D-5419 Freiachdorf,
tel. 09-492680361, Autob. A3, alsl
Dierdorf

Frankrijk

Speciale prijs
(1/7-15/7) ook daarna nog
vrij. Goede vakantiewon.

Sèjour en France. Tel.
08854-1363/085-257366.

Te h. in ELZAS mooi gel. 6-
pers. vak. huisje in park m.
zwemb. en tennisb. Tel.
043-644283.
FRANKRIJK. Vak. woning
Atlantische kust en Bre-
tagne te huur in juli. Inl. Ber-
trand Travel, Rechtstraat 6,
Maastricht, tel. 043-219059.

Italië
COMOMEER. Camping Au-
Lak, Sorico, privé strand.
Nog plaatsen vrij t/m 15-7-
-'B9, 20% korting ook op
zomerreisjes. Hollands be-
heer. Tel. 09-39-34484035.

Zwitserland
Te huur in WALLIS apparte-
ment, max. 6 pers., wandel-
gebied. Tel. 045-419677.

Oostenrijk

Seefeld-Tirol
riant gel. 2-4-pers. studio.

Tel. 043-215817.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Luxemburg
LUXEMBURG vakantiewo-
ning te huur per week(end).
'Inl. 04750-27922.

België
Campinghuis te koop of te
huur te LANAKEN. Tel.
04490-24024/ 045-461031.
Zomervakantie? 4 pers.
app. te h. aan ZEEDIJK
Nieuwpoort. Tel. 04406-
-41748/043-213542.

MIDDEN-DRENTE, ruime
vrijst. vak.bung's, cv., kl.t.
v., open haard, vlakbij bos
en viswater. Tel. 05910-
-2.35.58

_-__________-IC_-C»» A'U-igM

Natuurlijk, honden die,
evenals de baas, houden
van rust en ruimte zijn
welkom bij 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
gratis verwarmd zwembad.
Vraag de folder, of neem

vooraf een kijkje.

TEXEL: eenv. app.
en bung. Tel.: de
Koog 02220-17477

AMELAND
4*-bungalows t.h. voor 8

juli. Tel. 05191-4371.

Zoekt u een reisgenoot?
Vraag gratis folder:
INTERCOMPASS.

Reisgenotenkrant kost / 7.-.
Postbus 15 - Eindhoven.

Zie vervolg vakantie -
rekreatie piccolo's
pagina 40.

mmmtmm

Gaasterland (Fr.)
Camping "De Waps"

Oudemirdum,
bossen/IJsselmeer/

Friese meren.
Inl. en folder 05147-1437

of 05140-2633.

- Vakantiehuisjes met last minutekorting, 4 volle dagen
Londen all-in / 389,- p.p. Weekend Kent v.a. ’ 220.-
-p.p. Farmhouse B&B en Hotel-auto-rondreizen. Jeugd-
herberg rondreizen v.a. ’ 169.- p.p.per week. Folders by
de Britain Specialist ALBION, L. Bellingstr. 2, Hulst,
(01140) 16188.

k. Vïr mË _*** > _____ \ ________
HT .1 — 3^'t\ ..ffif ' " y v ' '

Oma van Tingelen gaat voor een klein prijsje.
Baby gaat gratis mee.

Jongenoud.
Met Olau prima
naarEngeland.

Slimme Engelandgangers kiezen altijd Olau. Want niet
alleen is Vlissingen-Sheerness (vlakbij Londen) de gemakke-
lijkste verbinding, maar ook één van de voordeligste. Bijvoor-
beeld het nieuwe 55+ tariefvoor 2volwassenen + personen-
auto v.a. f 325,- retour op de dagafvaarten.

Vraag uw ANVR-reisadviesburo of reizenverkopende
bank naar de nieuwe Olau brochures. Daarin vindt u talloze
vakantie-ideeën, minitrips, campingcheques en nieuwe hotel-
reizen met verblijf in landhuizen en kastelen.

Of bel Olau: 01184-88000. Doen!

Maaw OlaU
VLISSINGEN-SHEERNESS, JF\. rk/* Il « imiiiml -_R

1IÊ&ÊÈ!Êw ®m u'n sti^ naar ingeland te brengen, J
I ISÊÊI^ bieden wij u een vloot van 18 moderne jf
| carferries plus 2 supersnelle Jetfoils, 6 makkelijk (
| bereikbare atVaarthavens.

I. 34 gezellige restaurants É^jj^E^ZS^^Sl
| met dito uitstekende keukens. MüiMlhMtfßnßgi |

I Vik¥if^\\\mhmwr.v.\a7staa n bemanning die dag I

| | en nacht voor v klaar staat en \
IJ^ i^^^p^l een zeevaarttraditie die al f£3j J

Q tuur mij de uitgebreide P&O European Ferries brochure met .-_^^ »

jr. O tarieven, vertrekti|den, voordelige minitrips en alle informatie _■___; ____f %_____» ___. Tover de routes van Zeebrugge, Oostende, Calais en Boulogne naar B^^.^^T'B ■ ■P^^lkDover, Zeebrugge-Felixstowe en Cherbourg/Le Havre-Portsmouth. w^ __^ _r

| aZ::::::::::::::;:::;:;;::;;:;:;::::::;;;;;;;;; European Ferries 1
Plaats: ____ Postcode: ____ EEN ONDERDEELVANDE P&O GROEP
P&O European Ferries, Leidsestraat 32,1017 PB Amsterdam. , g-,

rïhuis op de zeven zeeën, thuis op zeven Kanaalroutes. 1

Dagblad



Deze Palestijnse vrouw
vluchtten enkele maanden g**
den uit Chatila. Ze kraakten <■
eindje verder een leegstaand A
kenhuisje. Daar wonen ze «"
barre omstandigheden. Er .
geen water, geen elektrii'11'
geen werk, geen eten. Waar <Vl'
ze dan van? Pulestijnen zijn "telligente en ondernemende /"''
sen. Ze redden zich uit de >nl'L
benarde situaties. Veel famihe.
den wonen in het buitenland-
sturen geld en pakjes, met VÖ*

sel en kleding.De moeders van Beiroet

Moeder-
dag

in een
wereld

vol
terreur

Al maandenlang is het kanon- en geweervuur niet van de
lucht. Er is geen stroom, geen water in Beiroet, en maar
zelden is er iets te eten. Temidden van die ellende leven
honderdduizenden mensen: mannen, vrouwen, kinde-
ren. Ze kunnen of ze willen niet weg, ze hopen, voorlo-
pig tegen beter weten in, dat het goed zal gaan. Als er

weer eens meel is en wat water bakt moeder wel een vla-
brood, het eeuwige basisvoedsel in deze streken.

«

Moeders blijven moeders; ondanks alle ellende is het
niet moeilijk een glimlach op een gezicht te toveren van
vrouwen die een keiharde strijd leveren om het voortbe-
staan van hun gezin; die beseffen dat kinderen hier niet

oud worden: een op de vijf sterft voor het eerste
levensjaar.

Fotografe Marleen Daniëls was onlangs in Beiroet en
zag de moeders van die stad, met hun kinderen die nooit
iets anders hebben gekend dan deze uitzichtloze en zin-

loze burgeroorlog. Ze hebben er schoon genoeg van,
maar ze gaan door: de kinderen moeten hoe dan ook een

zo normaal mogelijk leven leiden. In kapot geschoten
winkels, in garages die permanent onder vuur liggen, in
een leegstaand ziekenhuis, soms nog in het eigen huis,

afgeschermd met zandzakken.

Er zijn maar weinig vrouwen die de oorlog niet aan den
lijve hebben ondervonden: littekens van granaatscher-

ven in het gezicht, grote verliezen in de familie...
Moederdag in Beiroet, 1989.
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Een Maronitische (Christen-)
vrouw uit Oost-Beiroet poseert
trots met haar zoontje. Ze schuilt
nu al meer dan twee maanden
met haar baby van drie maanden
in een parkeergarage. „Ik kan
hier niet weg, de bommen en ra-
ketten komen iedere nacht", zegt

ze berustend.

Deze moeder woont al sinds
1948 in Chatila. In al die jaren
werd haar huisje vijf keer kapot
geschoten. Haar zeven kinderen
groeiden op in het vluchtelingen-
kamp. Het jongetje naast haar is
haar kleinzoon. De zandzakken
moeten haar woning beschermen

tegen projectielen. Een grootmoeder met hm
kleinzoons op het trapje v°y
huur doorzeefde woning. /Mi
man is burgemeester van helfa
hucht waar ze woont. 7H
maanden geleden schoten Isff)
lische militairen haar winkel 1)

woonhuis aan flarden. «I
i

Deze vrouw werd geboren in het
Palestijnse vluchtelingenkamp
Chatila. Haar gezicht draagt de

sporen van granaatscherven.



,X^ecteur N.van Velzen van deJ «Uonale Woningraad heeft er
ijj gemeenten en woningcor-
ejjj^ties op aangedrongen bij
x'iL^wbouw en renovatie al di-
'%c\ re^enmë te houden met

’ Qeren en mensen met een
htf CaP- HiJ deed dit tijdens
[ l woensdag jl. gehouden
j^Posium 'Liften maken hetLVen lichter' in de A,mster-
fc^se RAI van de Stuurgroepf*ï>eriment Volkshuisves-

geacht wordt geheel zelf te kunnen
betalen) aan de huurtrend en het be-
vriezen van de huurgrens (’ 700,-)
waarboven geen individuele huur-
subsidie meer wordt toegekend.

Initiatief
Maar volgens NWR-directeur Van
Velzen zou ook de Rijksoverheid
initiatieven moeten nemen. Aan-

pasbaarrenoveren kan, in tegenstel-
ling tot aanpasbare nieuwbouw, wel
tot hoge meerkosten leiden. De be-
staand woningvoorraad zal bij da-
lende nieuwbouw steed belangrij-
ker worden. Daarom moet in de re-
gelgeving voor woningverbetering
onderscheid worden gemaakt tus-
sen aanpasbaar en niet-aanpasbaar
renoveren, waardoor geen huurver-
schillen optreden.

Bij de voorbereiding van het nieu-
we landelijke Bouwbesluit is nau-
welijks rekening gehouden met de
woonbehoeften van ouderen en ge-
handicapten. De NWR is daarom'
van mening dat in het Bouwbesluit
bepalingen moeten worden opgeno-
men die het toegankelijk, bezoek-
baar en aanpasbaar bouwen ten be-
hoeve van ouderen en gehandicap-
ten bevorderen.

Meerkosten
bol

, NWR-experiment Aanpasbaarr uwen heeft aangetoond dat hetji'seren van dergelijke woningen
l-.ae nieuwbouw niet of nauwelijks
rj-, Meerkosten leidt. Van Velzen
tj-jj gemeenten op om in aanslui-
i>-iri aaroP ook lokale toegankelijk-
j„ sPlannen op te stellen met daar-
His as-gelegd dat bestaande hinder-
en Ser>, bijvoorbeeld hoge stoepen
tle °ndeugdelijke bestrating, wor-
v0g

Weggenomen. Dat verder alleen
voo. Z-eningen worden getroffen die
Wan ledereen bruikbaar zijn. Zon
vatt EOU ook ricnuUnen moeten be-il0 efJ dat de gemeentenalleen nog
te-f.D°uwplannen goedkeuren, die
w£lift bevatten. De NWR-directeur
r%js er zijn gehoor op dat er in Ne-
fei, .^ noë altyd een aantal wonin-J"iet met een lift bereikt kunnen
i_r. nen daardoor ongeschikt zijn
L°r ouderen en mensen met eenar>dicap.

Uitspraak Raad van Arbitrage Bouwbedrijven

Eigen risico verhalen
op nalatig bouwbedrijf

Als een bouwondernemer wei-
gert het bindend advies van het
GIW (Garantie Instituut Woning-
bouw) uit te voeren kan de hier-
door gedupeerde woningeige-
naar het voor zijn rekening ko-
mende eigen risico op deze
bouwondernemer verhalen. Die
uitspraak deed de Raad van Ar-
bitrage voor de Bouwbedrijven
in een procedure tegen een
bouwondernemer. Deze was niet
bereid het bindende GIW-advies
uit te voeren. Aldus meldt de
Vereniging Eigen Huis in haar
uitgave van de Woonconsument
van deze maand.
Voor woningen, gebouwd onder
GIW-garantie, geldt namelijk dat
bij geschillen over gebreken die
binnen deze garantieregeling
vallen het GIW om een uitspraak
kan worden gevraagd. Het insti-
tuut doet dat in devorm van bin-

dende adviezen en de bouwon-
dernemer heeft zich verbonden
om dit advies na te komen. Bij
weigering van de ondernemer
kan de eigenaar van de woning
een beroep doen op de zoge-
naamde 'gebrekenwaarborg'.

Deze regeling voorziet in een op-
lossing en het garantie-instituut
zorgt er dan voor dat het gebrek
wordt hersteld en de woning
weer voldoet aan de normen van
de garantieregeling.

Risico
Bij een beroep op de waarborgre-
geling geldt een eigen risico dat
de woningeigenaar aan het GIW
moet betalen. De hoogte van dit
bedrag is afhankelijk van het
aantal verstreken jaren sinds het
ingaan van de garantietermijn.

Daarbij gaat het om bedragen
tussen ’ 360,- en ’ 1.480.
Wordt de klacht uiteindelijk wel
hersteld is de koper zn eigen ri-
sico kwijt.

In de gevoerde procedure voor
de Raad van Arbitrage stond
centraal de vraag of het door de
woningeigenaarbetaald eigen ri-
sico verhaald kan worden op de
bouwer die weigert uitvoering tegeven aan het GIW-advies.

Het terugeisen van het aan het
GIW betaalde eigen risico kan
het beste gebeuren per aangete-
kende brief, waarin de bouwon-
dernemer wordt gesommeerd
het bedrag binnen 14 dagen te
betalen. Bovendien kan aan-
spraak worden gemaakt op de
wettelijke rente als niet tijdig
wordt betaald.

Stabilisatie aantal executaire verkopen

Meer voorlichting
over hypotheken

dringende noodzaak

Cijfers

# Unieke le-
zersservice,
alles over
hypotheken
voor kopers
en bezitters
van een
eigen huis

Tuin van Slangen
gaat weer open

De bekende rotstuin van Ber
Slangen in Amby-Maastricht is
de komende weken weer te be-
zichtigen. Op Pinksterzondag
voor het eerst, daarna op 15 mei,
20, 21 en 28 mei, 4, 11 en 18 juni;
de openingstijden van zijn 10 tot
12 en van 14 tot 18 uur, de toe-
gang is gratis. Adres: Ambyer-
straat Noord 73, Maastricht.

(ADVERTENTIE)

DE/HERBAU
ISPECIALIST
Kom kijken in Zuid Limburgs mooiste showroom

ramen en deuren
Kunststof en hardhout

uw specialist voor nieuwbouw en renovatie.
Showroom; Industriestraat 10-12

6466 GC Kerkade-West
Tel. 045-419273

Zo wordt er bijvoorbeeld gewaar-
schuwd tegen de hausse in 'spaar-
hypotheken', die in deeerste 12 jaar
voor de eigen/huisbewoner groteri-
sico's kunnen opleveren. Momen-
teel is gemiddeld 1 op de 3 nieuw af-
gesloten hypotheken een spaarhy-
potheek of een daaraan verwante
hypotheekvorm.
De verstrekte informatie is in hoge
mate individueel bruikbaar. De le-
zer kan zelf vrij gemakkelijk bere-
kenen hoe groot in zrjn geval een hy-
pothecaire lening kan zijn. Verder
kan hij nagaan welke eisen in zijn
persoonlijke situatie aan een hypo-
theek moet worden gesteld en
wordt het belang van een goed ad-
vies toegelicht.

Huis & Bezit is voor geïnteresseer-
den te bestellen bij de uitgeverij in
Naarden, __" 02159-48184, en kost in-
clusiefverzendkosten ’ 6.25.

Met de uitgiftevan de nieuwe perio-
diek Huis & Bezit wil Accres Uitge-
vers in Naarden een stuk voorlich-
ting geven over de gang van zaken
rond de koop of verkoop van een
huis.
In de eerste uitgave van deze over-
zichtelijk ingedeelde en fraai uitge-
voerde brochure, worden allerlei as-
pecten behandeld over hypotheken.
Die zijn niet alleen van belang voor
de kopers van een huis, maar ook
voor degenen die al een eigen huis
bewonen.

t_ u' p-L. Aquina, algemeen direc-
?-a "CIW, het overkoepelend or-
str n voor woningcorporaties, illu-

Aa 6Kd-e met c-fers de onbetaal-
/ 'ift e*d van het aanbrengen van
JiC{Vln alle400.000 daarvoorin aan-
hef ing komende woningen ten
i. 'oeve van ouderenhuisvesting.

"sta_fens nem zou demissionair
i secretaris Heerma met tennste 2 milgard gulden over de
iW* rn°eten komen om alle por-

van een lift te
'rh_, en voorzien zonder dat de
'Vr met f 6°."in Plaats van / 25,--,rj- 'naand omhoog zou moeten. En
'i de jftog gaatnet slechts om 60% van
.*. ruime mate in de jaren zestig
(ty zeventig gebouwde flats. Voor
rje Jaar wordt enkel 20 miljoen gul-
v 0 aan het verbeterbudget toege-
.<J 0m het aanbrengen van liften

| ''"n.uleren.Ib..
1 WeeS er in z^n Deto°g °P dat deI lte "m gcorporaties wel degelijk re-
jr0 'ng houden met de problemen
Ihun e ouderenhuisvesting. Van
Ihu[: w°ningbestand wordt 40% ver-
°li .no?aan 55+'ers> terwijl anders-
Sen van die bevolkingsgroep in

corporatiewoning woont.

" Sanitair uit de serie Corfu, de tegels zijn uit de serieAtlanta 20x25 cm, de sierstrip is eveneens
uitgevoerd in de kleur Taupe en de handdoekhouder is uit de serie Prima Nova.

Modekleur 'Taupe'
ook voor sanitair

Een deel van de moeilijkheden
rond gedwongen verkopen is
volgens de Bemiddelende Or-
ganen te wijten aan de onbe-
kendheid van de consument
met de uiteenlopende aspec-
ten, verbonden aan het kopen
van een huis. Systematische
objectieve voorlichting voor
de koper is daarom dringend
noodzakelijk.

Het aantal gedwongen verko-

Na de succesvolle introducties van
de sanitairkleuren 'Camee' en 'Paci-
fic', heeft Sphinx in Maastricht aan
haar Europese kleurenassortiment
een nieuwe, stijlvolle, glanzende
tint toegevoegd. Het is een kleur
met een zeer eigen karakter onder
de naam Taupe'.

Bij nadere beschouwing ontdekt
men duidelijk de lila-paarse onder-
toon. Maar het is méér dan een
kleur, het is een speciaal samenge-
steld glazuur en de glans krijgt een
extra dimensie als het licht langs
het keramiek speelt.

De kleur 'Taupe' duikt steeds vaker
op in andere branches zoals in demeubelindustrie, de toonaangeven-
de modehuizen en de keukenindus-
trie. En nu dus ook in de sector sani-
tair en tegels. Ook kamerverhuur

door corporaties

Nationale Woningraad:

Suggesties
* otr» d lanceerde daar-
-3 opi le suggestiesvoor een snellere- e°Ssmg van het probleem:

het inffsPeciaal subsidiebudget voor
stg los van de be-
s een regelgeving;
v^ n aanzienlijke subsidiebijdrage
i.u * Rijk buiten het verbeterpro-
d0e °.m °P acceptabele termijn vol-
i r»de woningen 'belift' te krijgen;
die geniene huurprijsmaatregelen

*ett betaalbaarheid onder druk
oU(j n ' vanuit de optiek van de

k6nlluisvesting extra kritiscn

Zachtere kleur
Na de standaard witte badkamer
van vroeger werden begin tachtiger
jarenvooral de donkerekleuren nog
als modetoppers ervaren. Daarna
bleek er brj het publiek behoefte te
bestaan aan zachtere kleuren. Een
duidelijke trend die haar huidige
top gaat beleven met de introductie
van de kleur 'Taupe'.

ger, t kader ageerde hij speciaal te-
»lrw Wee al eerder door Heerma ge-
Van n maatregelen: de koppeling
de h normnuur (dat gedeelte van

nuurprijs dat iedere huurder
Het is een kleur, dieeigenlijk is ont-
staan uit een reeks van grijze-tinten.

Toepassingen
Sphinxheeft denieuwekleur toege-
past in de sanitairserie 'Corfu', als-
mede in inbouwwastafels en tal van
accessoires. De onlangs geïntrodu-
ceerde serie wandbidet 34 en wand-
closet 34 zijn reeds in de nieuwe
kleur verkrijgbaar.

Daarnaast biedt het bedrijf een rui-
me keuze aan bijpassende wand- en
vloertegels en geeft, met de toepas-
sing van deze modekleurvoor de ja-
ren negentig, meer allure aan de
badkamer.

pen ten laste van eigen-huis-
bewoners, die in betalings-
moeilijkheden komen blijft de
laatste jaren stabiel. De officië-
le cijfers hierover hebben be-
trekking op 1987. In dat jaar
werden nog 1750 gedwongen
verkopen doorgevoerd van
woningen, waarbij gemeente-
garantiewas verstrekt. Het ge-
middelde tekort, dat als
schuld bleef staan bij de ex-
eigenaren bedroeg ’ 48.000,-
-per woning.

Het is niet bekend hoeveel ge-
dwongen verkopen er plaats-
vinden buiten de sfeer van de
gemeentegarantie. Meer dan
de helft van alle hypotheken
wordt zonder gemeentegaran-
tie verstrekt. Het is daarom
aannemelijk dat het aantal ex-
cutaire verkopen toch nog en-
kele duizenden omvat, met
vaak dramatische gevolgen
voor het persoonlijk leven van
de betrokken gezinnen.

Periodiek

Het in dezekleur uitgevoerde sani-
tair en accessoires vragen weinig
onderhoud, heeft een glad opper-
vlak en is daardoor hygiënisch en
bacterievrij en krasbestendig.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDN
lbOUW.elementen b.V. J Gem^e*"*^!. 045--*3928°e I

Woningcorporaties zouden ook wo-
ningen per kamer moeten gaan ver-,
huren. Daarmee zouden zij een bij-
drage kunnen leveren aan het ver-
lichten van de woningnood onder
jongeren.
Dat stelt de Nationale Woningraad
(NWR), de grootste koepelorganisa-
tie van corporaties in ons land, in
het rapport 'Kamergewijze verhuur
door corporaties.

Volgens de NWR hebben HAT-een-
heden en andere woonvormen voor,
jonge alleenstaanden de woning-

nood bij deze groep niet voldoende
opgelost. De NWR wijt dat aan het
gevoerde huurbeleid en aan de ver-
slechterde inkomenssituatie van
jongeren.
Het woonrecht voor jongeren kan
alleen gestalte krijgen als het
nieuwbouwprogramma, het huur-
beleid en de woonruimteverdeling
daarop worden afgestemd, aldus de
NWR. Het huidige volkshuisves-
tingsbeleid biedt daartoe slechtsbe-
perkte mogelijkheden, zo stelt de
organisatie.

Zij wijst erop dat denieuwbouw de
komende jaren bovendien duurder
zal worden. Daarom ligt hiervoor de
corporaties een taak, gezien hun
doelstelling vooral zwakkere groe-
pen aan woonruimte te helpen, al-
dus de NWR.

1 C4rfi'UC""CuCi'j
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" Bindend advies GIW
behoedt woningeigenaar
voor financiële strop

Bij nieuwbouw denken
aan gehandicapten

Limburgs WOONBLAD
Advies aan gemeenten en woningcorporaties



Onroerend goed te huur gevraagd

Friturezaak
te huur gevraagd, voor jong
dynamisch echtpaar. Tel.
»"■ 045-217223.

HUIS te h. gevr., min. 3
slpks., rustige ligging. Om-
geving Sittard-Geleen-Beek
hoge huur geen bezwaar,
tej. 04490-74492.
BLJARTRUIMTE pim. 300
mj_ te huur gevraagd. Tel.
045-426412.
Tassen Valkenburg/Vaals
woonhuis met tuin huurpr.
tot ’7OO,- per mnd. Tel.
03155-22677/020-981489.
Ti h. gevr., ECHTPAAR
zqnder kinderen, zoekt klei-
ne bungalow omgev. Kerk-
rade of Landgraaf, br.o.nr.
8^0756, LD postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
J<sngstel zkt woonruimte in
MAASTRICHT of omgeving,
hyur t/m ’450,- excl. Tel.
OSB-671512.
Ti h. gevr. EENGEZINS-
WONING in Beek of omgev.
Tel. 02503-17021.—I

_

Te h. of te k. gevr. WOON-
RUIMTE Ifst. m. tuin o.d.
Ook opknappand of altern.
pand gesch. v. bewoning.
Lfst Heerlen e.0./Maastricht
e.o. 045-716694.
WINKELRUIMTE gezocht
m. goede ligging in gem.
Landgraaf of Heerlen. Huur-
pr. sa. ’ 500,-. Reacties tel.
045-320322.
Te h. gevr. 2 a 3 slp.k.
Bungalow. Alles op gelijke
verdieping of begane grond.
’1.250,- tot ’2.000,- p.
mnd. OOSTELIJKE Mijn-
streek. Bemidd. bureau
Silvertant. Tel. 045-311286.
Hét adres voor al uw verze-
keringen. Kantoortijden
09.00-17.00 u.
Alleenst. jonge dame met
niveau zkt. dringend woning
omgev. ROERMOND.
Huurprijs onbelangrijk. Br.o.
nr. B-0715 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
Te h. gevr. HORECABE-
DRIJF, sport- of camping-
kantine. Postbus 200, 6300
AE Valkenburg.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
Heerlen, Weltertuynstraat 67

DJverse studentenappartementen met woon/slaapkamer,
kitchenette, douche en toilet. Huurprijs’ 308,95 excl. voor-

schot stook- en servicekosten.

Nuth, Parklaan
Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap-
kamers, douche en berging. Huurprijs ’ 524,80 per maand
ekcl. voorschot stook- en servicekosten.

i

; Kerkrade, Schaesbergerstraat 2
Diverse kamers met woon/slaapkamer en medegebruik
vkn keuken, douches en toiletten. Huurprijzen vanaf
’,370,- per maand mcl. voorschotten energie- en

servicekosten.

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer met woon/slaapkamer en medegebruik
van keuken, douche en toilet. Huurprijs per maand ’ 335,-

-incl. voorschot energiekosten.
UITSLUITEND VROUWELIJKE STUDENTEN!

Inlichtingen en bezichtingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN.

Tel. kantoor: 045-417085.

Sittard
? nabij station, ruime zit./
slaapk. voor alleenstaande
met gem. keuken en badk.
; ’4OO,- p.mnd. all-in. Tel.
i 04490-10792.

Te huur APPARTEMENTEN
eji kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1J615.
ie h. in HEERLERHEIDE
qngem. zifslpk., ondergebr.
ip bungalow m. gebr. van
dtouche, keuken, eigen op-
gang. ’95,- p.week all-in.
itil. na 19.00 uur. 045-
-323482.
APPARTEMENTEN in de
wijk "de Heesberg" te Heer-
len, 4/5 kamers, huurprijs ca.

’ 600,- per maand. Voor ml.
Qe Boer, Den Hartog, Hooft
Beheer BV., tel. 020-
-465301 (tussen 9.00 en
12.00 uur).

Te h. APPART. met 1 slpk,
aan het vijverpark te Bruns-
sum. Tel. 045-252859 na
JB.OO uur.

APPARTEMENTJE met 1
Slaapk. in centrum Hoens-
broek, ’ 650,- p.mnd. all-in.
045-210964.
Xe huur per 1 juni BOYEN-
WONING, eigen ingang
’550,-. excl. 045-210224
te h. Heerlen centrum ka-
mer in STUDENTENHUIS
v.a. 1 juni a.s. Tel. 045-
-414954/420143.
Te h. eensgezinsw. bij
strand en bos in ALKMAAR
ft. de periode van 29-6 t/m
27-7 ’450,- p.week mcl.
tel. 072-622827.
MAASEIK België, rustig gel.
(nooie app., vrij uitzicht, 2-
Of 3 slpks., va. ’ 500,- p.
mnd. Tel. 076-653377, Bel-
gië 09-3211566918.
RESTAURANT in Bruns-
sum. Reeds jaren goedlo-
pend bedrijf. Goede ligging
fnet veel park. ruimte. Huur
f 1.285,- p. mnd. Kooppr.
mv. op aanvraag. Horeca-bureau Frits van Dijck. (Be-
fed.Tax.Horeca-inv.) 043--{f75732.
Te h. APPARTEMENT in
Èygelshoven. Tel. ml. 045-
-461569.
fRITURE met restaurant in
j-teerlen z. woning, goed gel.
en compl. ingerichte zaak
met hoge omzet. Huur

’ 1.500,- p.mnd. Kooppr.
bedrijf ’69.500,-. Horeca-
pureau Frits Van Dyck (be-
ëdigd taxateur Horeca),
'P43-475732.
Te huur Hartje HOENS-
ÏBROEK luxe flat/app. met 2
slp.k's. Huur ’625,-. Ser-
vicekosten ’250,- all in.-
-"Voor ml. 04492-3842.

HEILOO te huur van 7-8 tot
22-8 vrijstaand huis, grote
zonnige tuin, voor 4 a 6
pers., 6 km van strand en
zee. ’ 400,- p.week. Tel.
02205-1981.
Te huur in KERKRADE; rus-
tig gelegen goed onderhou-
den appartementen-com-
plex, ook zeer geschikt voor
ouderen. Een-kamerappar-
tement ’314,44 mcl. ser-
vicek.; Twee-kamerappar-
tement ’ 444,49 mcl. ser-
vicek. en ’ 497,30 mcl. ser-
vicek. De appartementen
zijn voorzien van een indivi-
duele CV-installatie en goed
geïsoleerd. Afspraak voor
bezichtiging: Dhr. Savel-
berg, tel. 045-462605. In-
schrijving onder vermelding
van naam, adres woon-
plaats en gezinssamenstel-
ling naar: N.S.A.W., postbus
741, 5201 AS 's Hertogen-
bosch, tel. 073-120911,
Mevr. A. Oerlemans.
Te h. excl. BAR annex club
te Kerkrade, top lig. (h.g.
omzet), geh. in top kwaliteit
inger. Moet U beslist zien,
borg vereist, 045-423265.
Kerkrade Centrum KAN-
TOOR/PRAKTIJKRUIMTE
pim. 100 m2, direct te aan-
vaarden. Tel. 045-457415.
Boyenwoning te huur ca.
1-6 voor serieuze mensen,
aparte ingang 1 slpk.,
woonk., badk., keuk. en
dakterras. LANDGRAAF/
Rimburg Rinckberg 35.
Gemeubileerde ZIT/SLPK.
Tel. 045-325769. Landgraaf
Te h. vrijstaand 3 slpk.'s
woning, inpandig kantoortje
’l.OOO,- p.mnd. Gem.
LANDGRAAF. Inl. Bemidd.
bureau Silvertant. Tel. 045-
-311286. Hét adres voor al
uw verzekeringen. Kantoor-
tijden 09.00-17.00u.
APARTEMENT in gem. On-
derbanken met aanbouwk.,
woonr., slpk, badk., werkk.,
zolder alle voorz. apart.
Tel. 04492-4802.
Te h. Schaesberg-TER-
WINSELEN gem. apparte-
ment, nette heer boven 30 jr.
045-419144.
Te huur gevr. m.i.v. pim. juli
'89 te Sittard: Eensgezins-
woning. Huurpr. tot ’650,-.
Br.o.nr. B-0760, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. in STEVENSWEERT
nog enkele woningen. Tel.
04498-57070.
Te huur WINKELPAND of
kantoorruimte Treebeek.
Tel. 045-251769.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangebodeni __,
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VQDLPM-VANDEPAS V \T^ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. — m
frans Erensstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Te k. op goede lokatie in
Geleen

teer groot herenhuis vrijst. momenteel in gebruik als be-
jdrijfspand, met ruime woning en parking. Direkt te aanv.,
Ji/r.pr. ’ 255.000,-k.k. Kijkdag op afspraak. 04490-48077.

4 riante bouwterreinen te koop
aan de Anselderiaan te Eygelshoven (gemeente Kerkrade)
voor vrijstaande woonhuizen. Kooppr. vanaf ’42.500,-
Texcl. BTW en k.k... Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de
jafdeling Grondzaken en Eigendommen, Marktstr. 1 (8e

etage), Kerkrade. Tel. 045-467592.

Schinnen
Royaal landhuis met bijgebouwen, voor vele doeleinden
geschikt, met tuin en weiland, pim. 10.000m2. Centraal
gelegen t.o.v. Maastricht/Heerlen, Sittard. Landelijk
gelegen in beschermd buitengebied. Voor nadare info;
Tel. 04493-2178

Vrijblijvende informatie
over huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver-
koop van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen u
dan welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal reke-
ning mee dient te houden en hoe wij een eventuele ver-
koop geheel voor u kunnen begeleiden.

Bel meteen voor een vrijblijvend gesprek

KT!Makelaardij o. g.. Taxatie», LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

ciciuinci -.ï.a?sss2_,ouckta"a 8 nvm
i^" Tel.: (0.5)7155 66 MAKELAAR

Bouwkavel te koop
Bovenste Puth gem. Schinnen. 900 m2met bouw-

vergunning. Te bevr: F. Dicteren, Oranjelaan 383, Geleen.
Tel. 04490-52401.

»_________________________________

Erven bieden te k. aan: Halfvrijstaand woonhuis zonder
garage. Geb. 1950, oprit en tuin 300 m2, Parallelweg 2,

Kerkrade-West (gracht) taxatie prijs ’ 157.000,-,
Tel, ml. 045-412988.

apDeit.ioesem\ _____
✓

Hamar. Info, tel. 045-210719.

PERFECT
WOONCOMFORT IN
'DEHEMELDER'

Op een voortreffelijke woonlokatie in het nieuwe
woongebied 'De Hemelder' worden bijzonder
fraaie drive-in-woningen gebouwd met inpandige
garage en entreehal op debegane grond. Verder
o.m. woon-/eetkamer met tuincontact, open
keuken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbaden
vaste wastafel.

Koopprijs vanaf / 147.607,- v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 44.000,- totaal,
volgens premie A-regeling.

Bdrsruijters
makelaardij onroerend goed -sittard maastncht hoeden
6411 AT heerten-van grunsvenpiein 12 tel 045-713746

Rimburg
vrijst. landel. gel. semi-bungalow. Blijvend vrij uitzicht voor,
achter bos. Ind.: hal, living met open haard, keuk., 3 slpks.,
bad, toilet. Dubb. begl. Souterain: hobby-, provisie-, cv-
ruimte, garage, overdekt terras, sier-, moestuin. Tot. opp.

1600 m2. Tel. 045-324728.

Schinnen
Te koop op goede stand gelegen vrijstaand woonhuis met
grote tuin (bouwterrein). Ind.: souterrain: garage, keider-
ruimten. Begane grond: hal, woonkamer, woonkeuken,
overdekt terras. Verdieping: 4 slaapkamers en badkamer.

Prijs ’ 265.000,-k.k. Inl.

Op Heij Makelaardij
Burg. Janssenstraat 16, 6191 JB Beek (L)
Tel. 04490-76969 (b.g.g. 04490-42042).

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.

Gezocht huis
woonhuis liefst met garage,
omgeving ; Kerkrade, Land-

graaf. Tel. 045-462202.

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.

Limb. boerderij
Monument. Goede staat
CVgas, kelders 6/7 krs.

badk. woonkeuk. binnenpl.

’ 380.000,-
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardy.
Ryksweg 67 Gulpen.

Tel. 04450-2182.

Open Huis
Centr. Vaals. Gr. gar. zon-

nige tuin, kelder, 11 krs. ,
’165.000,- k.k.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij.

Ryksweg 67 Gulpen.
Tel. 04450-2182.

Brunssum
Deze drive-in woning is een
aantrekkelijke variant, waar-
bij de garage inpandig is ge-
situeerd op de beg. gr. Op
beg. gr. eveneens de entree/
hal. Niveau 1e verd. met
woon-.eetkr. en keuken, ligt
aan de achterzijde gelijk met
de tuin. Op de 2e verd., 3
slaapkrs., en badkr. met lig-
b., v.w. en plaatsingsmog.
voor 2e toilet en 2e v.w.
Kooppr. vanaf ’147.632,-
-v.o.n. Rijksbijdr. max
’44.000,- volgens pr. A-re-
geling. Inl. Makelaarskan-
toor Drs Ruijters bv, van
Grunsvenpiein 12, Heerlen,
tel. 045-713746.

Vrijstaand
800 m2. Epen. Klein whs. 3
krs., eetkeuk, douche, kel-
der, zolder, schuur. CVgas

’ 137.000,- k.k.
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardij.
Ryksweg 67 Gulpen.

Tel. 04450-2182.

Heerlen
Rennemig, Fossielenerf 434

1Fraai woonhuis met cv., tuin
en carport. Ind. hal, toilet,
woonkamer m. plavuizen-
vloer, kast, keuken m. pla-
vuizenvloer en schroten.
Mooie tuin m. terras, barbe-
que en tuinberging. 1e verd.:
overloop, 3 slpks., bet. bad-
kamer. 2e verd.: Royale
berg/hobbyzolder. De won-
ing is geïsoleerd. Bwj. 1983.

Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 109.000,-k.k.

:.;
NVM

ciquinci
Makelaarriii 04R-71fifififi

Heerlen
Landvoogdstraat 57, Eiken-
derveld. "Compactwoning"
met cv. en inp. berging. Ui-
termate geschikt voor 1 of 2
pers. huishoudens. Ind.:
beg. gr.: entree, woonk. m.
open keuken, berging. 1e
verd: 2 slaapks, badk. m.
douche, v.w. en wasm. aan-
sl. apart toilet, cv.-ruimte/
berging. Onder bep. voorw.
overname van subsidie mo-
gelijk. Aanv. ca. 1-10-89.
Isolatie: dak, vloer, muur en
beglaz. Bwjr. 1984. Prijs

’ 89.000,- k.k. m
NVM
makElaap

ciquinci
Makelaardy 045-715566.

Open Huis
Vandaag van 2 tot 4 uur.
Rietveldstraat 38, Heerlen.
Prachtige premie A woning-
en. Benodigde hypotheek
slechts ’ 93.000,-* (ca.
’500,-* p.m.). Kom beslist

kijken.

esai
NVM

ciquinci
Tel. 045-715566.

Heerlen
Rotterdamstraat 68.
(Schaesbergerveld). Goed
onderhouden woonhuis met
cv. en tuin. Ind.: Geheel on-
derkelderd, hal, toilet, keu-
ken, woonkamer, tuin met
terras (op zuiden) en ber-
ging. 1e verd. 3 slpks, bad-
kamer met douche en vaste
wastafel. 2e verd.: royale
hobbyzolder. Hardhouten
ramen en kozijnen met dub-
bele beglazing en rolluiken,
nieuw dak. Bwjr. 1952. Aan-
vaarding in overleg. Prijs

’ 87.000,- k.k.: m
NVM

ciquinci
Makelaardij 045-715566.

OG te koop

Hoensbroek
Pr. Willemstr. 76. Rustig gel.
hoekw. met cv. en tuin, md.
hal m. plavuizen, toilet,
woonk. m. tegelvloer en
bergkast, open keuken, tuin
m. tuinberging. 1e verd. o-
verloop, 3 slaapks, badk. m.
douche en v.w. 2e verd.
vaste trap, hobbyzolder.. Bwjr. 1984. Overname sub-
sidie mogelijk. Aanv. in o-
verleg. Prijs ’ 89.000,- k.k.m

NVM
MAKEIAAH

ciquinci
Makelaardij 045-715566.

Kerkrade
Locht 44A 9. Royaal uitste-
kend afgewerkt halfvr. he-
renhuis met cv. Ind. o.a.
provisie- en waskelder. Beg.
gr.: hal, woonkamer m.
schuifpui naar terras en tuin
(53 meter diep), eetkamer,
keuken met luxe (noten) in-
stallatie. 1e verd.: fraai stu-
die ruimte, 2 grote slpks,
luxe badkamer m. ligbad,
douche, v.w., 2e toilet, 2e
verd.: 3e slaapkamer, cv.
en bergruimte. Bwjr. 1979.
Zeer luxe uitvoering o.a. te-
gels, parketvloeren, sier-
pleister, hardhouten kozij-
nen, dubbel glas, rolluiken
cd. Aanvaarding okt. 1989.
Prijs ’ 275.000,- k.k.

EÏ3
NVM
WAKELAAR

ciquinci
MAkelaardij 045-715566.

Übach o/Worms

Ruim winkel/woonhuis met
garage en tuin in winkel-

straat, voor velerlei doelein-
den geschikt, goede par-
keervoorzieningen, prijs

’ 98.000,- k.k.
Livac BV

Brugstraat 19, Sittard. Tel.
04490-10855.

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

Oirsbeek
Vrijstaand herenhuis, gara-
ge, studeer/werkk., cv., pro-
visiekelder, garderobe, .hal,
w.c, w.k. mog. open h., gr.
eetkeukeuken, serre (32
m2). Aangel. tuin, 3 slpkrs.,
badk., 2e w.c, v.w., dakter-
ras 40 m2, bergzolder, geï-
soll. Perc. opp. 760 m2.
Aanv. in overl. Prijs op aan-
vraag. Tel. 04490-1699.

Schaesberg
Goed gesitueerd halfvrijst.
keurig onderh. woonhuis
met garage en tuin Ind.: b.g.
gang, kelder, toilet, l-vormi-
ge woonkamer, eetkeuken
(geïnstalleerd), verd.: 3 slp-
krs, douche met v.w. Zolder,
cv. pr. ’ 135.000k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard.

04490-10855. (bgg. 045-
-220550).

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--Hoensbroek
Tussenw. met erf voor

meerdere doeleinden ge-
schikt, woonk., keuken, 5

slp.k's. Dir. te aanv.
Vr.pr. ’ 85.000,-

Sittard
vrijstaand op zeer goede

stand gelegen landhuis met
inpandige garage, 4 ruime
slp.k's, riante badk. met
ligb., douche, toilet en 2

v.w.'s; 2e badk. op verdie-
ping met douche, toilet en

v.w., woonk., zitk. met open
haard, keuken met compl.

keukeninstall. Woonhuis is
compl. geïsoleerd. Opp.

1035 m2bwj. 1980.
Pr. ’ 445.000,-

Nuth/Hulsberg
Vrijstaand woonh. met

garage, 3 sip.k.'s, keuken
met keukeninstall, berging,

gr. zolder. Opp. 375 m2; Inh.
695 m3. Vr.pr. ’ 255.000,-.

Inl. Makelaardij
Fons Heuts BV
Beëdigd Taxateur Nuth.

Tel. 045-244636.

Hoensbroek
Jul.Bernhardln., mooi bouw-
terrein v. vrijst. huis op 900m2grond ’ 100.000,- k.k.

Mechelen
Hoofdstr., halfvrijst. ouder

woonh. met o.a. 3 slp.k's, gr,
tuin, garage ’ 125.000,- k.k.

Slenaken
Kerkdelstr., prachtige bun-
galow met o.a. 4 slp.k's, gr.

garage en goede ligging

’ 295.000,- k.k.
Slenaken

Beutenaken
vakwerkhuis met 3 vak.-

appartementen op 800 m 2
grond ’ 295.000,- k.k.

Vaals
Bosstr., groot winkel/woonh.

’ 225.000,- k.k.

MONCKEN-ÉfMERTENS
MAkELAARDIJ O.G ADVÏESBURO

viERZEkERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen 04450-1724/ 1754

Te k. tot. geren, geschakeld
WOONH. m. tuin, cv en geh.
onderkeld. Ind.: woonk. keu-
ken met compl. inricht. 1e
verd. 3 slpks, douche, vaste
trap naar geisoleerde zolder
met 4e slpk. Prima st.v.on-
derh. Aanv. in overleg, vr.pr.

’ 93.000,- k.k. 045-724373.
Perceel BOSGROND te
koop, geheel afgerasterd,.
21 are. Tel. 045-259506.
Te k. WOONHUIS m. erf ca.
6 a., 11 kamers. Veranda,
keld. en zolder ’190.000,-.
Tel. 09-3211717460 / 043-
-431693.

HOENSBROEK halfvrijst.
woonhuis m. garage,
woonk. 32 m2, open verbin-,
ding keuken, badk. m. ligb.,
aparte wasruimte, 4 slpks.,
grote zolder ’ 151.000,- k.k.
tel. 045-218078.
Te k. Eengezinswoning, 3
slpks, inbouwkeuken, ruime
woonk. garage, zolder, kel-
der, ruime tuin (300 m2) gr.
balkonterras, ged. rolluiken,
ligging nabij winkels en ba-
sisschool, vaste pr.

’ 154.000,- k.k Pinkster-
maandag KIJKDAG van
10.00-17.00 uur. Wimmers-
srr. 20, Eygelshoven.
Te k. BOERDERIJ met
schuur en stallen pim. 3.000m 3weiland. Te bevr.
04490-71668.
BOERDERIJ te k. 12 ha
weide, België. Tel. 09-32-
-87880282.
Te k. weg. omstandigh.
HOEKWONING te Bruns-
sum met garage en grote
tuin. Inl. 045-223450.
Te koop BRUNSSUM, uitst.
gel. vrijst. villa, L-woonk. (60m2) parket, 5 slpks, 2 badk.,
oppervl. 990 m2, pr.n.o.t.k.
Kruisbergstr. 68. Tel. 045-
-271731 Of 252520.
HEERLEN Pr. Beatrixstr.
bijz. goed gelegen apparte-
ment op 3e verd. nabij cen-
trum. Spoedig te aanv. pr.
’62.500,- k.k. Inl. 04490-
-73076 b.g.g. 045-740622.
Artsenpaar zkt. WOON-
RUIMTE nabij Heerlen Cen-
trum bij voorkeur Aarveld,
Heerserveld of Douve
Weien. Tel. 045-222807.
Te k. 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 met
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.
Prijs ’ 169.000,-. Geen ma-
kelaarskosten. Bouwjaar
1975. Pand verkeert in opti-
male staat. Pronsebroek-
weg 19. 045-215443
HEERLEN Willemstr. 38,
groot beleggingspand met
parkeerpl. nabij centr. Jaar-
huur ’36.000,-. ’179.000,-
-k.k. Jos Storms OG, Geleen.
Tel. 04490-42550.
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. Ged. voorzien
van rolluiken en thermo-
phane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Te bez. na tel. afspr.
045-217426.
Te k. Geh. verb. tuss. won-
ing, geh. onderkeld. met
SAUNA en gar. Gel. a.d.
Heide. Moet van binnen ge-
zien worden. Vr.pr.
’115.000,-. Hertstr. 7,
Heerlen. 045-224538.

-iC^NSBROEK te k. luxe
voonhuic, bwj. 1979 met
garage Bx3, fraai aangeleg-
de tuin. Ind; hal, woonk. ca
40m2 met open haard, open
keuken compl. met installa-
tie, vloeren voorzien van
plavuizen, 3 slpks. van pim.
16m2, 13 m2en Bm2, voorz.
van eiken parket, badkamer
mcl. 2e toil., royale zolder,
CV. Pand voll. geisoleerd.
Vr.pr. ’146.000,- k.k. Inl.
045-229161.
HOENSBROEK Emma-
straat 131, verbouwd half-
vrijst. woonh. met tuin, mo-
gel. garage, 3 slpk., kelder,
woonk. met parket, nw. ko-
zijnen, dubb. gl. Prima on-
derh., ’llB.OOO,- k.k. Jos
Storms OG, Geleen. Tel.
04490-42550.
HOENSBROEK Akerstr.
Nrd. 196A, perf. onderh. ap-
partem. met lift, 38 m2
woonk. met witte aanbouwk.
dubbel gl., wit kunst, koz.,
kelder, 2 grote slpks., bal-
kons, ’ 118.000,-k.k. Jos
Storms OG, Geleen. Tel.
04490-42550.
LANDGRAAF Halfvrijst. w.h.
Gr. kam., keuk., wc, douche.
1e verd.: 3 slpk. 2e verd.
zolder en 2 slpk. gr. tuin met
garage. 045-310015.
SCHAESBERG Moltweg 68
(hoek Heibosweg), schitter,
vrijst. hoekbung. op 1700m2grondperc. Geheel on-
derk., 4 slpks., cv, 38 m2
woonk. met parket, grote
garage, aangel. tuinen,

’ 275.000,-k.k. Jos Storms
OG, Geleen. Tel. 04490-
-42550.
MAASTRICHT. Borgh. v.
Hamelstr. 17. Halfvrijst.
woonh. met tuin en garage
op 325 m2, 4 slp.k.'s. Vr.pr.
’169.000,- k.k. Bezicht. na
afspraak. 043-632359.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijf.

Te koop MUNSTERöj
LEEN vrijst. hoekwont
met garage (geschakej
bijkeuken, 4 slpks., grtJ
tuin, vr.pr. ’228.000,- $
Tel. 04490-12946. Jr
SCHAESBERG. Te k. Üó
huis rustig gelegen a/d A
terstr. 19 met veel tuin
privacy grondopp. 360 f

’ 93.000,-k.k. Interesse,
045-322934.
Te k. z. landel. gel. in #
ONDERBANKEN, gr. b
renwoning, 4 slpks., tuin
gr. gar. Vr.pr. ’230.00
k.k. Tel. 04492-2421.
SPAUBEEK "voor de sn
beslisser". Degelijk, g<
geïsoll. halfvrijst. wonlgoede kwal. Wiegelrade
zeer gr. keuken, zeer gr.
rage, woonk., 4 spks., ligl
cv. gas, tuin zd., optim.
vacy. Vr. pr. ’ 145.000,-'
afspraak 04493-1644.
SWEIKHUIZEN, R. Sirnó
straat 10. Te k. goed
derh. halfvrijst. woont*
Hal, grote woonk. en W
ken, 3 slpkrs, waarvan
groot, tuin overdekt ten
kelder, garage. vr
’170.000,- k.k. Tel. 044!
1670. I
VALKENBURG gr. vi
onder architect geb. "villa met o.a. soutier. zW<
bad, gr. living, tuinkan
hal, 2 badkrs., 4 slpks.,»
dubbele garage en pracf
uitz. vr.pr. ’ 475.000,-j
Mak. kant. Rob Dassen'
Tel. 04490-78431.
VALKENBURG modern
vrijst. woonhuis met \
drijfsruimte c.g. 15X25C,1L-vorm. woonkamer "],
openhaard, woonke-K'l
met app., kantoor, 4 slp^T
badk . met ligbad, doUcJen 2e toilet, kelder, tuinjy
schitterend uitz. over G^f
dal. vr. pr. ’ 425.000,-^1
Mak. Kant. Rob Dassen °|
Tel. 04490-78431. i
.ruimte

Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
LOODS 50 m2en 100m2 te
Schaesberg. Te bevr. na
16.00 uur. 045-311288.
Te h. aangeb. BEDRIJFS-
HAL 400 m2gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen

’ 2.000,- p.mnd. 045-
-721512.

WINKELRUIMTE te h. g«j
in Kerkrade. Tel. m\49240612725 of t!
49240612926. J»
Te h. aangeb. BEDRIJrJmagazijn- of kantoorruifJJßgelegen aan de GrasbnJ
kerweg te Heerlen 160 'S

’ 750,- p.mnd. 045-72lj]i
Te k. grote BEDRIJ^
LOODS met ruime p'H'
woning, opp. 2.672 m2.l'
pr. ’695.000,-. Tel. <Qj
319891, tijdens kantoorUi*jj

VERANDA- merTNa-Moaijgßl
SCHUIFDAK r^j^Z^T/

'"'■'■ '$'"'■'"'"'■ *J. _1' 111 ■** Gegarandeerd onbreekbaar, blijvend
!"■ «al--- ___r? |!:? nelder. met bijpassend
lil :lly£^^^77K-/ bevestigingsmateriaal.

Urttxxjvootoleoncomplete A-ECjnX^VN-IM IMT*vmand- Ook dakon met tw COI-J<UlYvt3Up»A
dtaaÓQlas leverbaar. Eventueel n . _>_.__, ..-.____iT----h,-_c_-pakket. Pr. Ireneweg 6, 043-645959

PINKSTERSHOW
met véle extra's....

BKom
op een van de Pinkstershowdagen naar

Marres Meubelen en ontdek de komplete wereld
van rustiek eiken, noten- of klassieke stijlmeube-
len, slaapkamers en een enorme kollektie in
moderne en lederen meubelen. En laat U
vakkundig adviseren door ons gespecialiseerd

Koffie met een lekkernij
In ons kompleet ingerichte cafetaria onthalen wij U tijdens o" I

showdagen graag op een heerlijk kopje koffie met een lekkernij.De
kinderen kunnen intussen naar een grappige tekenfilm kijken- j

In leder slechts fl. 2428 " bijpassende hoge fauteuil fl.

QlfEs in stof fl. 1Oüt," 89 I f"
**5S&T IZO komt U Simpel bij kr-r-^^^^/^rnO^^^n^r^

openingstijden: Marres Meubelen. ■ Mp\(** \k m V \( ±_\L m
Dagelijks van 10-12 en 13-19 uur lv^"^! V JV IVZaterdag en zondag 13-18 uur y , over de E.3g richtj lIJ U \aj S____# W_é/WJWJW

Woensdag gesloten. Antwerpen, na de grens- I f—>—v—v .—r—* r~r\r~r\ y^~N. S~~l

I KNAKEN hgdyj^^^|yiJll\«lTf\r\^Cj
te1:0932-11 -714120 V_B___B-__-_-----BB_ll_MIH WÊ BB Mm BB VB mmW

Zaterdag 13 mei 1989 "38Limburgs
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a ACTIE ZUINIG STOKEN
IJ Tabel voor de week van■ maandag 24 april 1989
W t/m zondag 30 april 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

B'j een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m315 m3586 m 3
1000 m319 m3731 m 3
1200 m323 m3883 m 3
1400 m327 m31030 m 3 '1600 m331 m31176 m 3
1800 m335 m31321 m 3
2000 m338 m31468 m 3
2200 m342 m31612 m 3
2400 m346 m31762 m 3
2600 m350 m31907 m 3
2800 m354 m32056 m 3
3000 m358 m32201 m 3
3300 m363 m32420 m 3
3600 m369 m32644 m 3
3900 m375 m32861 m 3
4200 m381 m33085 m 3
4500 m386 m33297 m 3
5000 m396 m33669 m 3
5500 m3106 m34035 m 3
6000 m3115 m34402 m 3
6500 m3125 m34771 m 3
7000 m3134 m35137 m 3
7500 m3144 m35503 m 3
8000 m3154 m35872 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de'gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Hypotheekrente 9 mei 1989
Een rustige week op het hypotheek/runt. Ten opzichte van vorige week
noteerden wij geen rentewjzigingen.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN J
A.B.N. var." 1,5 7,1 7,50 7,3 7 711 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7823 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8.255 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,1 8,58

7 jaar" 1,5 8,0 8,47 8.2 8,6910 jaar" 1,5 8,1 8,58 8,3 8,80
15 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

ABP 2 jaarl" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8.2010 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31

15 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
Amrobank var.' 1,5 7,1 7,50 7,3 7 71

2 jaar" 1,5 7,4 7,82 7,6 8!o45 jaar" 1,5 7,9 8.36 8,1 8,587 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
HouwI. Limb. Gem. 5 jaar" I*s 7,1 7,60 7,1 7 6010 jaar" 1,5 7,4 7,92 7,4 7^9215 jaar" 1,5 7,6 8,14 7,6 8,1430 jaar" 1,5 7,9 8,46 7,9 8,46
Centrale Volksbank 2 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

5 jaar" 1 7,4 7,77 1,6 7^987 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8.0910 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
ideaalrente 1 7,3 7,66 7,5 7,87

I)irektbank NCB-hank 1 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 71>6Sjaar" 1 7,6 7,98 7^B B_>o
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

Grens Wis.kant. C'DK 1 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 jt7j
5 jaar" 1 7,8 8,20 »',« B^4l1 jaar" 1 7,4 7,64 7,6 7,85
5 jaar" 1 8,0 8,27 8,2 8,48

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7 823 jaar" 1,5 7,6 8,04 7^B B^s5 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,1 8,587 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
Pancratiusbank var7s jr." 1 7,6 7,98 7,8 8,20

ideaalrente 1 7,6 7,98 7!8 B^2o7 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63

Postbank 2 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

Rabo (adviesrente) var." 1 7,1 7,44 7,3 7 662/3 jaar" 1 7,6 7,98 7^B B_JO
4/5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
stabiel" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
var.3' 1 xxxx xxxxx 7,5 7,752/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,0 8,27
4/5 jaarll 1 xxxx xxxxx 8,3 8,59stabiel3' 1 xxxx xxxxx 8,5 8,80

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 Jaar" 1 7,9 8,31 S,l B^23 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,0 8,275 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,3 8,59

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
3 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8!o95 jaar" 1 7,6 7.98 7,8 8,20

' Jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand. 1 jaar2l 1,5 7,3 7,88 7 5 8 10standaard 5 jaar 2' 1,5 7,9 8,54 8,1 870standaard 7 jaar 2' 1,5 8,0 8,59 8,2 8,81standaard 10 jaar 2' 1,5 8,1 8,70 8,3 8,92standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 7,4 7,992e kw. 1988 budget var." 1,5 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE'LEVENHYPOTHEKEN
FGH (Kapitaalhyp.) 1 8.23 7,9 8 34FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar' 1 7,8 8,45 8,1 8 5610 jaar 2' 8,0 -Pancratiusb.(Spaarhyp) 1 8,20 8,0 8,40 *"5 jaar" 7,8 . »
Spaarbank Limburg 1 8,20 8 0 8 40(Spaarhyp.) 5 jaar" 7,8
ZwolscheAlg. 1 8,07 7,7 g 0:(ZA-Hypotheekplan) 5 jaar" 1 7,7 8,31 8,1 8,50 "

7 jaar" 1 7,9 8,40 8.2 8,61 '
10 jaar" 1 8,0 8,72 8,3 8,72
15 jaar" 8,3

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 7,7 7,98 7,9 819

15/20 jaar" - 8,1 8,41 8,3 B^2
Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,0 8,40 8,2 8 61

14 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83

" Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf

' Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
© Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Overzicht hypotheekrente

" Bio-meubelair wordt gemaakt van en afgewerkt met milieuvriendelijke grondstoffen

Met de grotere bewustwor-
ding voor het milieu neemt de
belangstelling voor gezond
wonen in Nederland toe. De
consument keert zich meer en
meer afvan kunststof produk-
ten en zoekt naar eerlijke na-
tuurlijke materialen, waarmee
gezonder geleefd kan worden
in huis. De schadelijke gassen
van verf en spaanplaat en de
vele kunststof toepassingen
zijn voor mensen die er aller-
gisch voor zijn een extra reden
om natuur-produkten aan te
schaffen.

Aquablock EC 188
In Duitsland is de consument al iets
verder en staat het bio-meubel sterk
in de belangstelling. Daar zijn zelfs
speciale winkels te vinden waar al-
leen meubels van natuurlijk mate-
riaal worden verkocht. Meubelfa-
brikant Bergmann in Bielefeld, vier
jaargeleden uit idealisme begonnen
met het bio-meubel, heeft kennelijk
het bekende gat in de markt gevon-
den, want de oosterburen zorgen
voor een stijgende omzet van dit
meubelbedrijf.

Het bio-meubel is sind kort ook op
de Nederlandse markt beschikbaar
door toedoen van meubel-inkoper
C. Fakkeldij van de inkoopcombi-
natie Samen Sterk (een organisatie
van 400 meubeldetaillisten). In de
toonzalen van het Woonadviescen-
trum van deze combinatie in Hou-
ten kan men kennis maken met de
collectie, die is opgesteld in een en-
tourage van andere natuurlijke
woonmaterialen.

te rondingen geworden, die beter op
ons interieur aansluiten. De Neder-
landse 'lijn' kan daarom worden
omschreven als licht klassiek met
een landelijke uitstraling.

Aquablock tegen
schade lekkage
J| schade, die door lekkage in wa-r'eidingen kan ontstaan, te verhel-

pt ontwikkelde Deltimex Tech-Pk CS? 01835-3477) een nieuw sys-
Wgft dat onder de naam AquablockT~ 188 op de markt wordt gebracht.

11 is een industriële uitvoering
P) het al eerder door hetzelfde be-PJf geïntroduceerde huishoudelij-
r systeem dat als 'waterwacht' bij
t?srnachines en vaatwassers op der*ing werd aangesloten,
r^soren signaleren het kleinsteKeppeltje lekwater en seconden-BF*l worden zowel de watertoevoer' de electrische voeding van de

apparatuur afgesloten.
E? hieuwe versie EC 188 geeft een
8 grotere beveiliging. In de
Jjfdleiding bewaakt hij het totale''erleidingcircuit. Wanneer zich
8-ns een lekkage voordoet, sluit
' friagneetsluiter de watertoevoer
J^iddellijk af. Via electronische
sturing van het systeem kan te-*ls alarm worden geslagen door

J'ddel van een gesluidsignaal of
i.'l per telefoon doorgegeven mcl-Pg.

Bijenwas
Het Bergmann-meubel heeft wel
enige veranderingen ondergaan al-
vorens het in Houten kon worden
gepresenteerd. Het basisprincipe is
typisch Duits en is aangepast aan de
Nederlandse smaak. De robuuste
vormen zijn vervangen door elegan-

leen natuurlijke materialen worden
toegepast.

Bijproduklen
De demonstratieruimte staat in nau-
we relatie tot de afdeling waar na-
tuurlijke vloerbedekking wordt ge-
toond. Zo kan de consument zich op
de hoogte stellen van hetgeen er
verkrijgbaar is op het gebied van
katoen, wol en linnen. Ook het lino-
leum komt uitgebreid aan de orde.

Dit natuurlijke produkt is allang
niet meer saai. Het wordt geleverd
in alle mogelijk kleuren en er is met
eenvoudige ingrepen een heel kleu-
rige en individuele vloerbedekking
mee te maken.

De kerncollectievan hetBergmann-
meubel is vanafeind deze maand bij
toerbeurt in de meubelwinkels tevinden. Voor meer informatie over
het bio-meubel kan men contact op-
nemen met Woonadviescentrum in
Houten, »__." 03403-75066

'Verhakseld' tuinafval
goede basis compost

Het milieuvriendelijke van de col-
lecte zit 'm vooral in de houtsoort.
De fabrikant gebruikt als grondstof
uitsluitend snel groeiend vurehout
uit eigen land en Scandinavië. Daar-
mee wordt geen aanslag gepleegd
op het nog voorhanden zijnde bosa-
reaal en wordt de werelbestand aan
hard hout gespaard.

Afwerking

Elk voor- en najaar komt er uit de
tuin een heleboel afval, waaronder
veel snoeihout. De gemeentelijke
reinigingsdiensten krijgen het met
de verwerking van die steeds groter
wordende hoeveelheid tuinafval
hoe langer hoe moeilijker. Het pro-
bleem zou kunnen leiden tot een
verhoging van de reinigingsrechten.

In vele gemeenten wordt daarom
ook de aanschaf van compostvaten
gestimuleerd door daarop een aan-
trekkelijke subsidie te geven. Nu is
alleen de vraag: hoe maak je van
dikke takken en ander lastig 'snoei-
sel' een handzame massa, zodat die
tot compost verwerkt kan worden?

Het verwerken van vurehout heeft
een nadeel, het hout heeft een zach-
te structuur en daardoor is de kans
op beschadigingen groter dan bij
eikehout. De consumentwordt aan-
geraden voorzichtig met dit meubi-lair om te gaan.

Voor de afwerking van de meubelsworden alleen natuurlijke produk-
ten gebruikt. Het hout wordt nietgelakt maar met een bijenwas be-handeld en als er lijm aan te pas
komt is dat een milieuvriendelijke
soort. De collectie bevat niet alleen
blanke meubels; wanneer de consu-
ment kleur verlangd (er is keuze uit
mintgroen, grijs of gebroken wit)
wordt gebruik gemaaktvan een verfop waterbasis. Het blanke hout isgevoelig voor vlekken, maar die zijn
volgens Fakkeldij zo weggewerkt
met een beetje groenezeep en bijen-was.

" Van lastig snoeisel maakt de
verhakselaar een liandzame
massa.

Voor de bezitters van grote tuinen is
het misschien een goed idee om een
verhakselaar aan te schaffen. Dat is
een machine die al dat afval in een
oogwenk verpulvert tot 'hapklare
brokjes. Sinds kort zijn de Al-Ko
verhakselaars op de markt, die wat
omvang, handelbaarheid (voorzien
van wielen, dus mobiel) en prijs be-
treft voor de ware dhz-tuinier een
praktische oplossing kunnen vor-
men. Ze zijn voorzien van een zoge-
heten voorsnijder en twee hoofd-
messen.
Er zijn vier types, in prijs variërend
van 529 tot 929 gulden. De twee top-
types zijn vervaardigd van sand-
wich-materiaal: met kunststof be-
kleed staal, waardoor het geluidsni-

Tekenen op het
tafelkleed mag

"Samen spelen, samen delen. Urenlang creatief plezier
dit magische tafelkleed. veau met zon 30 procent terugge-

bracht wordt. Dat is dus tevens
buurvriendelijk.

Binnenwerk
De Bergmann-collectie bestaat uit
een slaapkamer, een 'Oostenrijkse'
eethoek, fauteuils, kasten, bureaus
en dressoirs. De fauteuils hebben
voor de stabiliteit een massief beu-
ke» raamwerk gecombineerd metvuren-elementen. Het binnenwerk
is puur natuur: kokos met rubberla-
tex en katoenen watten. De kussens,
hebbenrubber of verendons als vul-
ling en de bekleding is van katoen
of wol. In de demonstratieruimte
van het Woonadviescentrum is een
opengewerkte stoel opgesteld om
de consument te laten zien dat al-

Voor informatie: Al-Ko Kober in
Hengelo, __" 074-439955.

toe dat ze met belangstelling een
verbouwingsplan tegemoet zien.

Maak van grote kerken
standaardwooneenheden

Plannen Hengelose bou wkunde-studenten
kunnen zes kinderen tegelijker-
tijd hun kleurwoede botvieren.
Ze werken samen en hebben
daardoor tijdens het kleuren veel
plezier. Door eendrachtige sa-
menwerking ontstaat keer op
keer opnieuw een ander kleur-
rijk produkt.

£en wit tafelkleed brengt veel£jnderen in de verleiding metKleurpotlood of viltstift een
J"Ooie decoratie aan te brengen,
f^t zal je maar gebeuren: de
geintjes hebben met zijn allen
j;en fraaie tekening gemaakt op"e* nieuwe tafelkleed. Tot groot
erdriet van hun moeder, wante kleurige tekeningen zijn inccl gevallen niet meer te verwij-

Voor de Eusebius hebben de stu-
denten een ontwerp gemaakt dat
voorziet in vier verdiepingen, waar-
bij op de begane grond de ene helft
als expositieruimte moet worden
gebruikt en de andere helft als ber-
gingsruimte voor de 43 wooneenhe-
den op de drie verdiepingen. De
wooneenheden op de bovenste ver-
dieping hebben als plafond de ge-
welven van het kerkgebouw en in
de verdiepingen daaronder worden
die gewelven 'gesuggereerd' met
behulp van houten spanten. Een
kostenberekening voor de Eusebius
komt, inclusief de noodzakelijke
restauratie van het gebouw ten be-
drage van een miljoen, uit op 5,5
miljoen.

Uitwissen
Bij het kleed hoort speciaalkrijt.
Zijn de kinderen uitgekleurd,
kan het krijt met een droge doek
of een tissue worden weggewist
en is het tafelkleed gereed om
opnieuw gebruikt te worden. Op
die manier liggen er uren spel-
plezier in het verschiet. .oor een Amerikaanse uitvin-

j*lr>g mogen de kleine kunste-aars echter nu met een gerustnart het tafelkleed volop volkleu-
£en; Het kunststof kleed is be-aaid met grote tekeningen, die
r|et een speciaal krijt een

kunnen krijgen,
kCu leed werd vooral ontwik-. eld om het samenspel te stimu-ieren. Aan het tafelgrote kleed

In ons land wordt het kleed voor
de prijs van ’ 22,95 op de markt
gebracht door Verta in Vught, __■
073-579130.

Al eerder is overigens het plan ge-
opperd om daar wooneenheden te
plaatsen, maar tot nu toe heeft het
bisdom Utrecht steeds de deur
dicht gehouden.

Dat laatste brengt het risico van
sloop van het gebouw dichterbij.
„Voor de grote negentiende eeuwse
kerken is dat doodzonde", zeggen
vier studenten van de sector HTS-
bouwkunde van de Hogeschool En-
schede. Zij zijn bezig met een on-
derzoek naar leegstand van kerken
in Nederland in de hoop er een aan-
tal te vinde ~ die geschikt gemaakt

kunnen worden voor bewoning.

Een paar weken geleden hebben de
vier studenten - Jan Renskers, Wal-
ter Olde Engberink, Rémond von
den Benken en John Hagemeier -
alle 707 gemeenten in Nederland
aangeschreven met het verzoek in-
formatie te verstrekken over leeg-
staande 19e en vroeg 20e eeuwse
kerken. Als illustratie is een model
gemaakt voor de Eusebius-kerk in
Arnhem. Die is voorbestemd om op
korte termijn te worden gesloopt.
Inmiddels hebben 270 gemeentes
gereageerd op het verzoek. In vijftig
gevallen blijkt sprake van een of
meerdere leegstaande kerken. Een
aantal gemeep.ten voegt er zelfs aan

lets meer dan de helft van de Neder-
landers noemt zich.buitenkerkelijk,
zo blijkt uit recent onderzoek. Bo-
vendien gaan zij diezich nog kerke-
lijk noemen, meestal niet meer elke
zondag ter kerke. Gevolg: slechts
ten dele gevulde kerken of leeg-
stand van kerken.
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Gezond leven in een
natuurlijk interieur
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KERKRADE
" Perfekt afgew. landhuis , _ <
m. gar. Ind.: entree, toil., ____,^B__l _i
grote hal, woonkam., eet- MMÊ A.
kamer, keuk., bergruimte, ! WÊÊêJ zonneterras, carport, bad- I
kam., 2/3 slaapkam., bou- Jdoir. Het pand heeft zeer aaaWÊÈWÊÊÊMMMm
veel luxe, rolluiken, ingeb. kasten, voll. isolatie, alarm-
install., enz. Prijs op aanvraag.

TAXATIES
onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie; rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.. 1

LANDGRAAF ,
" Halfvrijst. woonh. m. gar. 1
en ruime tuin m. veel priva- : «jf AWÊÊWÊB^aFt' cy, gel. in goede buurt. é|^Bl>J Ajl'

[ Ind.: keld., entree, hal, toil., 1
gr. woonkam. m. open MJi HmN-MM
haard, keuk., veranda, 4 '~~~7£
slaapkam., badk. Het pand fü
is mooi afgewerkt, en is snel opleverbaar.

S Vraagprijs ’ 235.000-k.k.

Wegens de enorme aanvraag
HUIZEN TER BEMIDDELING TOT I

VERKOOP IN:
HEERLEN OF DIREKTE OMGEVING

GEVRAAGD
Prijsklasse: ’ 200.000,- tot ’ 400.000,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

| HEERLEN ___«___________■ I
" Tussenl. won. m. ach-
terom, garage en tuin. MÊ/MmInd.: kelder, entree, 9M Bj^MHj^jß
woonkamer, keuk., toil., 3 *M
slaapkam., douche, zold. I
m. vaste trap.
Vraagprijs n.0.t.k..

| HEERLEN I
" Halfvrijst. woning m. gar.
en mooie tuin. Ind.: keld., fe
keuk., woonkam. met par- |P___ljH^::> —« ,«"

pand is goed onderhou- g
den. Vraagprijs ’ 157.500,- |
k.k.__ Onroerend Goed Makelaardij .—=—i' iILEE_l___-R_.... A

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

ZOEKT U EEN I
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 hypotheekbanken kunnen
wij bovendien ook nog een concurrerend
voorstel doen. Neem kontakt met ons op.

Het is in uw eigen belang!

i[■-_*-—BON—-J
Ja, ik wil kosteloze informatie

I I
■ Naam __

<>■'■ Adres |
Postcode/Woonplaats . _"

| Telefoon m_|__ Ik ben wel/niet in bezit van een eigen huis
a in ongetrankeerde enveloppe zenden aanStienstra Hypotheken *_ Antwoordnr 40, 6400VB Heerlen —
üö stienstra
HET BESTE ADRES VOOR HYPOTHEKEN!

Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen, tel 045-712255".
Wyckerbrugstraat 50, 6221 ED Maastncht. tel 043-252933'

Maandag t/m vnjdag geopend van 900 tot 21 00 uur
Zaferdag geopend van900 tot 1800 uur

AST/WA
Genezen kanxnlet.

Astma Fonds I
KOLLEKTE 8-14 MEI

GELEEN/HENRI HERMANSLAAN 366
Riant gelegen RUIME HOEKFLAT met cv. (eigen ketel).
Ind.: hal, keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapk.,
douche, w.c, ruime berging, ’ 69.000,-.

SCHAESBERG/EIKSKE
Prima onderh. HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-cv.,
carport en leuke tuin. Ind.: kelder, hal, eiken inbouwkeu-
ken, eetkamer, woonkamer, 4 slaapk., badk. m. ligbad,
zolder, ’159.000,-.

SUSTEREN

f=\ QTjnrSj pi i_ SSJSÉI f* U U 'm
\. IlS» I

Nog enkele RIANTE HALFVRIJSTAANDE WOONHUI-
ZEN met carport en tuin. Prijzen va. ’ 167.900,- v.o.n.
excl. rente grond.

KLIMMEN
Ruim, HALFVRIJST. WOONHUIS met 2265 m 2grond en
achtergelegen opslagloods. Ind.: kelder, hal, kantoor, rui-
me woonkeuken, riante living in L-vorm. (53 m 2) m. open
haard en stenen vloer, 5 slaapk., badkamer, grote zolder.
Vrije ligging, veel privacy!

WIJNANDSRADE
Schitterend aan bosrand ge- .»
legen RIANT VRIJSTAAND i jéÊk.
LANDHUIS met cv., inpan- k^rffH^^ "___ mdige garage en ruime tuin I WMMI^Imet veel privacy. Zeer dege- I
lijke bouw en luxe afwerking. I

’ 395.000- k.k.

INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT
op uitstekende locatie, met prima rendement en goede
staat van onderhoud. Verdere gegevens en prijs op aan-
vraag.

SITTARD/KOLLEBERG
RIANTE, VRIJSTAANDE BUNGALOW, v.v. alle comfort
en goed gelegen op 1745 m 2grond. Extra ruimte in het
souterrain (ca. 250 m 2voor kantoor, bedrijf etc. Aanvaar-
ding en prijs in overleg.

"^Töpßlassë
in woner.

VRIJSTAANDE BUNGALOW

gebouwd in landhuisstijl en geheel geïntegreerd in
de omliggende natuur van Nieuwenhagen

bungalowpark Exdel.

Ind.: Souterrain: dubbele garage met automatische
kantelpoort. Hobbyruimte 45 m 2met bar, diverse
bergingen en c.v.-ruimte. Parterre: Entree, garde-
robekast, toilet. L-vormige woonkamer 70 m 2met
openhaard, plavuizen vloer en 2 grote schuifpuien
naar terras en balkon. Keuken kompleet met eiken

installatie. Provisiekamer en wasruimte.
Slaapgedeelte met 4 slaapkamers, 5 grote berg-
kasten. Aparte douche. Badkamer met ligbad.

Het pand is uitstekend onderhouden en voorzien
van thermopane beglazing en hardhouten kozijnen.

De tuin heeft diverse terrassen en is onder
architektuur aangelegd.
Prijs’ 450.000,- k.k. (2688)

Q£_] Stienstra Makelaardij BV,
np Kruisstraat 56,

LXJ 6411 BW Heerlen. Tel. 045-712255.

4 TE KOOP:
I ■______ GULPEN: uniek gelegen bungalow met

11 9ro,e ,vin (ca- 3°oo m2) en veel privacy, md.
0.a.: ruime living (55m 2) met 0.h., moderne
keuken, 5 slaapk., complete badk., gastenverblijf
met badk., vrijbl. uitzicht over natuurgebied,
zeer goede staat van onderhoud.
Vraagprijs ’445.000,- k.k.

I ______■ HOENSBROEK Slot Hillenradelaan:
fraai gelegen bungalow met inpandige garage,
md. 0.a.: repr. hal,ruime living, keuken met div.
app., 3ruime slaapk., badk., prov.kelder,
berging. Vraagprijs ’335.000,- k.k.

I _________ KLIMMEN: halfvrijst. woonhuis met
vrijst. appartem. gebouw, md. 0.a.: hal met toilet,
woonk. met 0.h., woonkeuken, sslaapk., badk.,
ruime zolder, garage, div. kelders. 4appartem.:
hal, woonk., slaapk., kitchenette, badk., toilet,
onlangs gerenoveerd, huuropbr. per jaar
’34.000, —. woonhuis vrij opleverbaar.
Vraagprijs ’279.000,- k.k.

I ______■ OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150m2) in goede staat
van onderh. is event. te gebruiken als woonhuis
met inpandige garage, loodsen (ca.450 m 2).
perceelsopp. ca. 1450m2. het terrein is geasfal-
teerd en goed omheind.
Vraagprijs ’255.000,- k.k.

I __■_■ OIRSBEEK: op goede stand gelegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450m 2), vrijbl.
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m2),
keuken met div. app., studeerk., 4ruime slaapk.,
2badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandige
garage. Vraagprijs ’390.000,— k.k.

(bezichtiging van panden na afspraak!)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille,
documentatie van bij ons in verkoop zijnde
panden sturen wij u gaarne op aanvraag toe.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.I DRS.SCHREINEMACHER BV. *flI brusselsestraat 55, maastricht ||f
| telefoon 043-219157 tel.no. b.g.g. 649473 l______V

fé€\ KramlT
I Makelaardij o.g.I Verzekeringen
I OIRSBEEK,B .o»

'-*-_o^»a £*' __________ i y \

I Op een mooi perceel grond ter grootte van 530
I m2wordt aan de Mozartstraat een vrijstaand
I landhuis gebouwd. Een landhuis van goede
I kwaliteit, goede isolatie en fraaie afwerking. Ind.

H : hal, toil., L-woonkmr. ± 48 m2m. open
haard, keuk.,n bijkeuk., gar., 3 ruime slpks.,
badkmr. m. ligb., douche, v.w. en 2e toil.,
hobbykmr. en zolder.
Eigen wensen mogelijk. Koopprijs ’ 257.000-
-v.o.n.

IELSSTRAAT 1, 6191 JW BEEK
ft 04490-73601

pillllllllllllllllU_lillUlUlU
__= 'ë, '_■__«_ AMSTENRADE= |;______ fj___r___l f 325.000- k.k.
__=_ L^B tfekJl I Vrijst. bungalow met cv. 3

I Ind.: royale hal, ±12 m 2, I
■ woonkamer 40 m 2, keu- §I ken met installatie en |9

-_-= I >&MM_i I ee,kamer ±30 mz, 4 j■ slaapkamers + badka- ja.■ Mer, rondom tuin, veel gr-=-_ ■■■«^■■■■■■"■■-■■■■■l privacy.== Aanvaarding in overleg

-= en vaste wastafel. 2e verd.: bergzolder. <E Aanvaarding vrijwel direkt.

' j GULPEN I i_ ’ 269.000- v.o.n.
= Nog te bouwen vrijst. |k landhuis, luxueus uitge- 1

voerd, op uitstekende |
/" I !j\ ligging. Ind. sout.: gara- |

./ j—HL—r" ge en berging. Beg. gr.: 5
__= „—_ y^j i ' v na' met 9a|P3erobe en 1
|'(.\( mt LaÉP- 1' i^ toilet, woonkamer met |

' _>i"/" IJU I ■ .'\ y half open keuken, 47 |____ J_^ ii .i _SjjMWß—" " '' m2' terras en tuin ±18 g
jL m diep. 1e verd.: 3 g
IS- ' I slaapkamers en goed i_ geout. badkamer. 2e verd.: zolderruimte.

HEERLEN-(De Erk)
555 i - Ti ’ 249.000,-k.k.

mers en fraaie badkamer.
jss_ Aanvaarding in overleg.

i MPf «p|Mpee*!!l!!_S|"" HEERLEN (Centrum)

= t^-?»J^ j ±95 m 2 . balkon 25 1

~ KLIMMEN
M^^m^—^^mmm* ’ 295.000- k.k.

aWI Winkel/woonhuis met
__n_T_i iiidUilüM. . appartement. Winkel- 3= miF____-_r_!_P^____B-.""'^__ ruim,e 130 m 2, magazijn §

== _____F~TOPi _____£. cq> °Psla9ruimle 12° 3
"ni I m 2, eigen parkeergele- fl

■ genheid Woonhuis: hal. 3
■ woonkamer met open ja

_== _@H__________________________________l keuken32m2. leverd.:2 3
: slaapkamers + berging en badkamer. 2everd.: zolderruimte 9
ï te bereiken via vaste trap. Appartement boven winkel.

____: Aanvaarding direkt.
= i■ TE HUUR nog 1 winkelunit van 63 m 2met cv., verlaagd pla- 9

: fond, verlichting, toilet en kitchenette, in winkelcentrum 9
__= HEERLERHEIDE._= Huurprijs ’ 1.312,50per mnd.

SE TE HUUR parkeerplaatsen in centrum HEERLEN.
== ’ 60- per mnd.

H Woning of bedrijfspand verkopen? f
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

■ HHB|||i|g|ii||Bß||||||B|||^
" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij _Jj
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
illllllllllllllllllllllillW

A

I

_______
REUMAtffSTRIJDING

MÓÉT DOORGAAN
Suienliin 128,2582 GW Den Haaj
Bjnkrck.nr: 7070.70848 Gin. 124

Te huur aangeboden
FRITURE IN
WAUBACH

■ Br.o.nr. HK 006 Limburgs Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

l'iMClli'lSlftiii IWij bieden:
Fljjj|rWP|JlllßJi^^ I - Langlopende huurkontrakten
j^|||||lpy^ii||^ tegen top-condities

MM I - Huuringangsdatum direktof op
JnnJIW|WHP ieder in de toekomst gewenst
PSffiHBRBJE moment.
[ffixraffl .iifi, i xnnol"^^r^^^^^00 zün:iMmSiÊm^^mmmm I -overnamepersoneel
tmji/MMÉ^MMÊÊ I -kleine verbouwingen en uit -|ljjp||!p|||ij^^ breidingen voor onze rekening
WBBijPBiWSaIJ -vooruitbetaling van huur. .

__■ HOED ONDER DAK MET STIENSTRA HHJ
1 Vil a\mmmmmVITMfM^SSSfSmfmfMfS ___ S^

_____^_^___^ >>^^___a^^^^

AMSTENRADE H stof eetkeuken met app. 3 met toegang tot gar. Woonk. HEERLEN H HOENSBROEK H draagbare subsidie. Overdekt terras Tuin ca. 15 ken. 1e verd: 3 slaapk. Luxe
Royaal ingedeeld halfvrijst. slaapk. Badk. Bergzolder. Luxe eetkeuken. 3 ruime Heerlerheide Appartement Landhuis in eigentijdse ar- Prijs/98.000,-k.k. 3096 m. diep. Gar. Doorzonwoonk badk. en bergkast. 2e verd.
woonhuis met gar. L-vorm. Kunststof koz. Dubb. begl. slaapk. Badk. Grote zolder. met berging en parkeer- chitektuur Omgeven door .ca. 52 m 2met parketvl. Eet- vaste trap naar 4e slaapk
woonk. 42 m 2. Dichte keuken Dakisol. Nieuw dak. Evt. rijkssubsidie overdraag- ruimte. Woonk. Keuken, een fraaie bostuin ca. 3000 KERKRADE H keuken compl. met app. Bij- Pand grotendeels met roll
9 m 2. 3 grote slaapk. en Prijs/119.000,-k.k. 4035 baar. Bergk. 2 slaapk. 2 baleons. m 2gelegen op het hoogste Holz. Halfvrijst. woonhuis keuken. 4 ruime slaapk. Bwjr. 1978.
compl. badk. Vaste trap naar punt van villapark "Schuur- met gar. Kelder. L-vorm. Badk. met ligbad en douche. Prijs/122.000,-k.k. 4051
zolder Mogelijkheid voor EYGELSHOVEN H r^^mmtg ~

________
ejk" L(vmg 70 m 2.Keuken woonk met planken vl. Zolder met 2 mansarde-k., , ~-., ~ £istudy of 4e slaapk. Spouw- Karakteristiek woonhuis ■ j ____9I ______-. en bijkeuken Gastenverblijf Ruime eetkeuken. Badk. met vliering. Pand is ged. voor- ÜBACH O/WORMS n

en dakisol. Hardh koz. Bwjr. Kelder. Grote woonk Open PV_T-_I _■ 1 __-Mllü __HI Hl geschikt als kantoor-of prak- ligbad 3 slaapk, en vaste zien van dubb begl en Woonhuis met tuin ca. 20rtv
1978 keuken met schitterende in- r_r~__l __■ #<_N"''l. tiikruimte met eigen entree trap naar zolderverd. en tuin kunststof koz. Vrijwel geh diep. Inpand. gar. L-vorm
Prijs/179.000,-- k.k. 4006 stall. mcl. app Badk met ■LJ-H^fl __MI ca 65 m 2met woonk. Open ca 13 m. diep Vrijwel ge- met roll woonk met schuifpui

ligbad. Terras op nivo Tuin JÊ l_-j__P-PEI M* keuken Slaapk Badk. Ou- hele pand met roll Prijs/310 000.--k k 4029 Dichte keuken Bijkeuken en
BRUNSSUM H ca 35 m. diep. Zwembad ■»■ I im» ff_i? '_■■ derslaapk metaansl badk 3 Prijs/89.000.-kk 2845 3 slaapk Vaste trap naar zol-
Nabij centrum gel goed on- met install., 4 slaapk. Ruime, ■takM slaapk met badk Dubb gar KERKRADE H der Optimaal geisol. Hardh
derhouden woonhuis met bergzolder ,' ■___■ en studie/hobbykamer KERKRADE H Haanrade Rustig en een- koz. en therm. begl
gar. en tuin Woonk. metpar- _________■; ff"-Si Woonhuis met royale keuken traal gel. ruim ingedeeld metketvl. Keuken. Bijkeuken met M»M-_dNHi______l K B||tb met kunststof install., grote div. nivo's halfvrijst. split- _
plav.vl. 3 slaapk. met par- ■ , jat^fW^M-W ■ __-_^^___^__^____i^_i -_-^_-_-__^H_M_-_tt_». __jja_. .. woonk., 4 slaapk., badk. met level woning. Gar. Grote __

mll—l^^^mm\ketvl. Luxe badk. met dou- am~mméSk m Prijs/127.000,-k.k. 2952 Priis/78.000. - k.k. 3076 ■ËÜL. ligbad en 2e toilet. Tuin ca. woonkeuken 19m 2 Living. 3
che, ligbad en 2e toilet. Hob- ■^„^^^t- 10 m. diep, berging. Geheel slaapk. Luxe badk. Div. berg-
byzolder ■"Rißllßllß HEERLEN H HEERLEN H *BWmmmm*'*Wm met dubb. begl. ruimtes. Tuin met prima be- ■ __,-___

alOIIBilH"^^!
Heerlerheide. Halfvrijst. De Erk Halfvrl.st WOOnhuis ■FjUml zonning.

__T- woonhuis met gar. Tuin.Kei- metgar. Terras Tuin Woonk. KUB ___ Prijs/134.000,- k.k. 4111 ffi_
|] lp Bijkeuken 3 slaapk Badk. stall. 3 slaapk. Badk. Berg- ?T"^%S*i-_ NIEUWENHAGEN H 3__'famamJ -BB*"* ["*?. llabad,en 2,e~ollel Gro°' ruimte De gehele woning is l._ H" "PTP" Oude Heide, rustig gel. half-
" -"' MH| Ij* balkon, Mogehjkh. voor 2 voorzieri van _übb. begl " ■ —-L." Jj^ vrijst. woonhuis met gar./■ ■■ ■-w __■ slaapk. op zolder. Priis r" 169000-k k 4007 mmmm^^^^mmmmm^ __b--~:Jt..:# - atelier. Carport. Woonk. met
Prijs/131.000,-k.k. 4054 Prijs/157.000,-k.k. 2989 ",p,J 'oawu' *"» Pnjs/ 490000,-k.k. 1972 ■P**| serre Dichte keuken. Was- Prijs’ 175.000.-k.k. 2473

| EYGELSHOVEN H HEERLEN H __ KERKRADE H ||fSU Be'rgfng^sla.pk.^n bS ÜBACH Ó/WÓRMST*
Perceel bouwgrond. Front- Heerlerheide. Halfvrijst. BflAïrJfU]slli_flE_^ Ruim appartement, centraal Bü_>«_. Benedenverd. ged met vrijst. woonhuis met gar ei

breedte 10 m. diep. diepte herenhuis met tuin Kelder. B___l-___WtiJ-^___ gel met berging en eigen CT^"*,r*iis, dubb. beglazing tuin. Prov.kelder. Woonk J*

ruim 25 m Aanvaarding di- Grote L-vorm. woonk- HOjflljl parkeerplaats, royale hal, ' Prijs/139 500. - k.k 2606 m' me' P,ar£e'v' Woo,nkf„_Prijs/139 000,-k.k 4081 rekt. Tot. opp. 272 m 2. ensuite met eiken parketvl. TJ^fl'É'iWT. '. _E woonk met open keuken tot. B ■',„_---, .. -.„on ken 13 m2^ Badk met ligbao
-,_,,,_,__,.-■ Prijs/30 000,-k.k 2156 Tuink Zeer luxe eetkeuken ■■EB2JflEE3P___ ca 35 m 2 keuken met alle P"js/99.000,--k.k. 2890 SCHAESBERG H en douche Berging 1e
BRUNSSUM H metapp. 4 groteslaapk Luxe ■|l;U:i'tf'il"1ll'.:ll1:l__i app o a keramische plaat Rustig gel halfvrijst woon- verd 3 slaapk Zolder tec*>
Kruisberg. Halfvrijst. woon- HEERLEN H badk met ligbad Zonneter- W^mft'fTTmlfrm en koelkast, 2 slaapk. waar- KERKRADE H huis met kleine tuin op het reken via vliezotrap OPP
huis met tuin Kelder L- Zeswegen Woonhuis met ras rJE^SfiüHE^HM van 1 met balkon, bet badk Centrum. Royaal karaktens- zuiden en gar Woonk met 357 TJ2.-.--_. „-_r7vorm woonk. Witte kunst- op het zuiden gel tuin Hal Prijs/187 000, -kk 3075 Zeer goed geïsol. Event over- tiek herenhuis met kelder kurkparket ca. 35 m 2 Keu- Prijs/149.000,-k.k. 4U»

Mm _■___ R__J_h_TGaarne vrijblijvend Naam ■■■■■II |^p__- ,
BM*^orMÊ^ volledige informatie over: ... u _--,„,,,.., u,,,,.i~.. t„i n_ c -fit->__| Straat: | Kantoor Heerlen, Tel 045 - 712255 _

BtLt-B _H I 1 -_-
| o Bestaande woning nr Postcode/plaats: | | _---l-'_Ewnßßl?f-fc^lll:i'-11-B?HT?ff

\~*m ai I "II ■ || ■ i^-■ I I M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933. __,r~ T "^ lil " ■ ■ Tel J I MmmiMUMmmAtw&MMitummmm
I In ongefrankeerde gesloten enveloppe „| I

P^T^WPmiPiV_WF___l zenden aan: Stienstra Makelaardij BV »MSISSMfM!M!Mt!MII^f!If^H£IUHÏT -li.rni^F M_«r liXMB ' Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen "£' ■■■■■■■iiwmiUcMrTßK-^aaaaaaaaaaaaaaMMMMMMMMMÊÊÊÊl^^^ÊÊ^^^^m i -J i^^Bß_______l_____________________l_________-_^

Zaterdag 13 mei 1989" 40



ihnburgs OTGDGD^KI^AII IYMKELddR
BRUNSSUM: goed uitgevoerd____ B_&*"____ en onderhouden geschakeldM M^ffr^aÊmmwmmtt' woonnuis met c.v.-gas, garage

li mer w._-_„ a trap naar zolder met 4e slaapka-I _^aagpnjs/lB7^oo,- k.k. Aanvaarding n.o.t.k.

deb,mnf_! M"Zuid: rust' 9 en bliivend 9°ed gelegen vrijstaan-
tum ff_ __" cv -9as' ruime inpandige garage en rondom '1 e be9lazin9- lnd- so^errain: garage, grotei woon-aT ' ProvisleruiTite, bergruimte; begane grond:

' slaan„a"r "?« Parketvloer en open haard, keuken, drie| Ljyamers, badkamer Prijs ’ 279.000,- k.k.

1 tu"i 'p?,m-M: ,°cd Selegen hoekhuis met c.v.-gas, berging en
2' Wen m_, e' 'nd- oa-: Pravisiekelder, grote woonkamer,I "oorzien _aikPPJ!Lra,uur' drie slaapkamers, badkamer. Pand is1 *n voo. ~f" hardhouten kozijnen met dubbele beglazing en rond--1 °verlen vT, Van rolluiken. Prima onderhouden. Aanvaarding in"neg. Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.

■_ ~*b EYGELSHOVEN: goed geienen31 I w «W ii , "

Blllfl-Stear: -''"mVMitf, kamers, badkamer met ligbad,

é , ding direct. VraagprijsiL ...-__. ’ 159.000,- k.k.
fmamamSO^SJgM EYGELSHOVEN: rustig gelegen

_______!_____. _____K_B vooroorl°gse tussenwoning met
aaBWBBSÈSWSSiJIMm tuin en c.v.-gas. Goed onderhou-

WIW-WWBW-W-W-----B1 den. Ind. 0.a.: woonkamer, aan-f gebouwde keuken met moderne
■WMM|jjßHaj| inrichting. Twee ruime slaapka-

|Btolj»^ I mers, badkamer met ligbad. Be-| plankte en beschoten zolderruim-I te. Fietsenberging in de tuin.
_■_■_____ I and 's achterom bereikbaar.

Aanvaarding in overleg. Vraag-J^--___W---M __^^3 Priis / 93000.- k.k.

Typ-RAEf"^ ~rum (pancratluskerk)-te huur: in aanbouw.

" s|aankam appartementen). Woonkamer, keuken, twee

195rn2 us' badkamer, twee balkons, berging. Bruto opp. ca
Type B JJUrpriis: f 91°.- Per maand inclusief servicekosten
k«n twM tvvee appartementen). Grote woonkamer, keu-
-115 m" h slaaPkamers, badkamer, patio. Lift. Bruto opp. ca.

P**- ' nuurPrl's: f 1-375,- per maand inclusief servicekosten.

'■'AKr tljMt I '°9S woor|huis met c.v.-gas, ga-

___h_e__-_9 aa k k

3K3IHB^| HEERLEN-De Erk: aantrekke-

QC |''^^^f^__K a\ Petegelde woon-/eetkeuken met

Aan, -~'?**mmW 1 mer (compleet), vier slaapka-
NEERLEN r 3 9: 'n overle9 Vraagprijs: ’ 195.000,- k.k.
"P de 1 ""üan2eweide: rustig en centraal gelegen appartement

"^ dichte _ i? mcl kelderberging. L-vormige woonkamer ca. 34I "astafel o o ',wee slaapkamers, badkamer met ligbad, vastetollet' goede iso|alie. Prima staat van onderhoud,"«roing in overleg. Vraagprijs ’ 82.500,- k.k.

" HEERLEN-Welten: goed on-

i»i*»*^H eetkeuken met kunststof aan-
'* bouwkeuken met apparatuur,*»nv_T!,r met ° a. ligbad en douche, 4 slaapkamers, 2 bergingen

HEERLENnr-na,aar 1989 Vraagprijs ’ 239.000,- k.k.
llJ'l Ceh^"7rasbr°ekerveld: woonhuis met c.v.-gas en kleine
"ters h„? onderkelderd. Woonkamer, keuken, drie slaapka-.rv__LDagkamer. Vraagprijs: ’ 89.000,- k.k.

i' """ - _~ ~ ""' 7*- *&' „ /
9»n 'rf_;N"Schimmelpennlnckstraat: 12 premie A-wonin-
bouwen' aannemer Peters uitBrunssum is gestart met het
9ino i van mime halfvrijstaande woningen met c.v.-gas, ber-
L-vornv° gell'k uit ,e bouwen ,ot garage) en tuin. Ind. 0.a.:
8n zo|ri' 9e woon kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer

sirta"'-1.-? A"re9eling 1988 is op deze woningen van toepas-Netto maandlast ca. 595,-

--ino aanvoorz'icie vrii gelegen tussenwoning met c.v.-gas,
"^ikanf1 ach,ertuin met goede bezonning. Ind. gang, toilet,
".rs be,er' °Pen keuken met kunststof aanrecht, drie slaapka-

e9elde Padkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet.HEErlp'n9: direct Vraagprijs: ’ 109.000,- k.k.
?n achteri: °P 2ee' 9°ede stand gelegen tussenwoning met tuin

SlJken r.an9 lnd °a : ke|der, woonkamer, aparte eetkamer,
"Oü-he „ b''keuken 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer meti"^"sardfiL00' dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en
6iectri Srh_.t Mer Pand is aoed geïsoleerd en voorzien van nieuweu,e bedrading. Vraagprijs: ’ 139.000- k.k.

JJl^te^^^^^^ S gen woonhuis met c.v.-gas en
garage. Aan voorzijde vrij gele-BmC Ïs^»i BW* gen en prima materiaalgebruik.

'■____ "1.1 'nd °a betegelde gang, rui-
_h_P_Sl me woor|karner met parket-

■______"'-__________'é -"Erin * vloer, eetkeuken met L-vormi-_Bi_^_-[ lJ__ri Hl 9e aanrechtcomb., drie slaap-BPW B kamers, bet. badkamer metH^Sj El&l I c)oucne en v.w., bergzolder via
"fl H vliezotrap. Aanvaarding n.o.t.k.

mm^^mmmmmmmm Koopprijs ’ 129.000,-k.k.

*É** B̂ I HOENSBROEK: woonhuis met

|t|_-B
"fijs ’ 6A^-Spekholzerheide: bouwterrein ca. 675 m 2.Vraag-

j__Jt-_M KERKRADE-West-Terwinse-■C—^" I len: halfvrijstaand woonhuis metjHI fHPSjïi Pf cv.-gas, garage en tuin (ca. 25

■■ÖIH ■ I I ge woonkamer, keuken, drie

*■ |iüj||j "} I slaapkamers, badkamer, zolder.

KERKRADE: rustig en blijvend goed gelegen vrijstaand woon-
huis met c.v.-gas, garage en tuin. Direct grenzend aan een
groot wandelgebied. Dak is geïsoleerd - rolluiken. Ind 0.a.:
woonkamer met parketvloer, tv -kamer, eetkeuken met een
luxe keukeninstallatie met apparatuur, bijkeuken-berging; 1e
verd.: drie slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en douche,
grote zolder-hobbyruimte (vaste trap). Goed onderhouden.
Koopprijs ’ 159.000,- k.k.

KERKRADE: goed onderhouden en centraal gelegen winkelap-
partement op 2e verdieping met c.v.-gas en berging. Ind.: gang,
bet. toilet met fontein, woonkamer ca. 28 m 2met ruim balkon, open
keuken, twee slaapkamers, bet. badkamer met douche en vaste
wastafel. Vraagprijs ’ 75.000,- k.k. Aanvaarding najaar 1989
KERKRADE-Haanrade: bouwterrein. Perceelsoppervlakte ca
300 m 2.Vraagprijs ’ 40.000,- k.k.

El*'" #

IP^BBBBMnim^. KERKRADE-Centrum: ruim
__Pfli_^W^-___r^^^___i M woonhuis met c.v.-gas, berging

I_____fl Ben tu'n (zuiden)- Rolluiken. Ind.jJt-—^^JmMMaa m 0.a.: twee kelders, woonkamer-
■ ensuite, eetkeuken, drie royalejMFjB I slaapkamers, badkamer, zolder■ (vaste trap). Prijs ’ 137.000,-k.k.

j||l v* kend gelegen vrijstaand
A^LmT^^ af 1 woonhuis met garage,

~=ê. SWH mooie tuin en cv. Goed ge-.— ' 1 . ïsoleerd. Ind. 0.a.: ruime
/mg L^9 woonkamer ca. 42 nr, luxe|Bff~ » keuken met keukeninstalla-

:;->■' M___aa 'ie, 3 slaapkamers, goedW 1 uitgevoerde badkamer, vas-" ' J te trap naar geïsoleerde zol-
■M|H^"'* der' mogelijkheid voor 4e.—. slaapkamer. Prima onder-houden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 225.000,-k.k.

LSmmaumm^^^ NIEUWENHAGEN: goed gele-
H gen halfvrijstaand woonhuis met

i:. 0.a.: provisiekelder, royale

nuM BhS11] . mers, badkamer, zolder bereik-

K 0 f mer-Rondom isoglas. Goed on-

’ 135.000,-k.k.

'WMfM OIRSBEEK: vrijstaand9^fM%r~ | woonhuis met c.v.-gas, ga-
o___. PI " '■** ra9e en 90ed aangelegde
wmmLj | tuin met terrassen. Blijvend

mmM..:jM , goed en rustig gelegen. Ge-
nt.^? '"fÊÊ hee' geïsoleerd. Dubbele

Bj^H beglazing. Sout: grote hob-
|__-__->_H m byruimte, L-vormige woon-

kamer (ca. 50 m 2) met open
haard, compleet ingerichte keuken, bijkeuken, vier slaapka-
mers, werkkamer, badkamer met o.a. ligbad en doucheVraagprijs ’ 245.000,-k.k.

m m

SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met cv -gas in bosrijke
omgeving. Totale perceeloppervlakte ruim 1500 m 2 Ind.L-vor-mige woonkamer met parketvloer en openhaardpartij, keuken,een aanbouwkeuken en apparatuur, drie slaapkamers, badka-
mer. Souterrain: twee goed uitgevoerde hobby-/kantoorruim-
ten. Garage. Vraagprijs ’ 315.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met c v-gas, grote gara-
ge en tuin Ind. o.a. L-vormige woon-/eetkamer, keuken, groot
terras met open haard, tegelvloer en een goed uitgevoerde
keukeninstallatie metapparatuur, groot terras. 3 slaapkamers,
badkamer met o.a ligbad en douche. Provisiekelder. Vraag-
prijs: ’ 225.000,-k.k.

m SCHAESBERG: vrijstaand,
2gr ' modern woonhuis met gas-

jjM Ft cv., bedrijfs- en kantoor-
h-wm HflL ruimte met c.v.-gas en tuin.

Ind woonhuis: sout.: twee
■ kelders Part, royale hal, rui--5 me woonkamer, eetkeuken■ met apparatuur, bijkeuken,

''"^W*^"^"ÏW______-II studeerkamer. 1e verd. vier
slaapkamers, badkamer, bergzolder Ind. bedrijfsruimte: twee
kantoorruimten, toilet, doucheruimte, werk-/magazijnruimte
(totaal ca. 110 m2). Prijs: ’365.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: halfvrijstaand woonhuis met cv -gas,
garage, berging en tuin. Nabij centrum Ind. o.a. kelder, woonka-mer met open haard, keuken (keukeninstallatie met aoparatuur),
twee slaapkamers, één met erker, studioruimte (mogelijkheid voor3e slaapkamer), badkamer, zolderruimte. Vraagprijs: ’ 98.000,-

-*" „» ÜBACH OVER WORMS:
"Tl ">

1 n'euwbouw woonhuis met gas-I":; [ T"| cv. en garage. Geheel geïso-
_i J_j leerd en voorzien van hardhou-

tSten kozijnen. Ind. 0.a.: L-vormige
| MMMf JH M "T* woonkamer> keuken, drie slaap-n kamers, badkamer, zolder. Aan-I _Jj vaarding: direct. Vraagprijs:

■i- ;.„--—" i
Taxaties

Koop en verkoop
Hypotheken

Pickée Bëk_
makelaardij bv

■Il ' van Itersonstraat 15,postbus 31193, 6370AD Landgraaf
NVM Ook 's zaterdags gaopandvan 9.00 tot 17.00uur.

JSjjjNj-C. kantoor/praktijkwon.
r°otr6nh-'is mervol' aan rust' 9 plein nab'Jcentrum gelegen he-/"®'cv- 10 ruime kamers, keuken m. eiken aanr.

S°hikt ai l
met bad' kelder- Woonhuis tevens zeer ge-

Vr kantoor/praktijkwoning dan wel pension.Ba9prijs: ’ 150.000,- k.k.

Op i ■t6n karat!St' V'centr' in rusti9e straat gelegen, te renove-
Vr

K' oud- tussenwon. met5 slpks., kelder en kl. tuin.89Prijs: ’ 99.000,- k.k.

41 Beek

x^449075815_^ jyj
v Makelaardij onroerendgoed NVM

187792

1 ook japanners an vorkheftrucks [

|^_____________i SJI■■■jK&niNj]
__________________!

■■■-an______________________.
Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

BRUNSSUM
Essenstr. 20, halfvrijst.
woonh., cv., berging,
hoekp. Dubbel glas. 3
slpk. Aanv. direct. Zolder,
vliezotrap. Vraagprijs
’110.000,-.

PUTH/SCHINNEN
Margrietstr. 41. In jonge
woonwijk, halfvrijst.
woonh., cv., gr. garage,
gr. tuin, 4 slpk., woonk.,
open keuken (47 m 2).
Kap en spouw geïsol.
Koopprijs ’ 159.500,-.

OIRSBEEK
Opdegraaf 38, terraswo-
ning, uitst. gel., 4 slpk.,
kantoor, Z-woonk. (35
m 2), open keuken, cv.,
garage. Kap geïsol. Bjr.
'71. Vraagprijs
’159.000,-.

N.M.W. QUADEN
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

mmw ********M_H____i______H^H_____^_________________-Mi

Sinds 1938

~JM ■HfflPlwra____■■__ m

HEERLEN
Vraagprijs ’ 159.000-
Halfvrijstaand zaken-
pand, overbouwde zij-in-
rit, binnenplaats, zeer rui-
me boyenwoning, kel-
ders, kantoren, entree
boyenwoning, ruime
woonkamer, eetkeuken,
badkamer, ouderslaap-
kamer, 3 ruime slaapka-
mers en zolderruimte.
Het pand heeft meerdere
mogelijkheden.

SUSTEREN
Vraagprijs ’ 325.000-
Groot winkelpand met
boyenwoning. Winkel-
ruimte ca. 350 m2, ma-
gazijn, dagverblijf etc. ca.
180 m2. Splitsing in
meerdere dagwinkels
zeer goed mogelijk. Bo-
yenwoning via eigen en-
tree: royale woonkamer,
ruime keuken, dakterras,
3 ruime slaapkamers.

KERKRADE
Vraagprijs ’ 269.000-
-k.k.
Vrijstaande bungalow
met 3 slaapkamers, zeer
ruime woonkamer, keu-
ken met aanbouwkeu-
ken, onderliggende in-
pandige garage. Mooi
uitzicht op wandelpark
en het Wormdal. Ron-
dom aangelegde tuin.

HOENSBROEK
Prijs op aanvraag
Groot winkelpand " met
130 m 2verkoopruimte,
magazijn en sociale
ruimten. Zéér ruime bo-
yenwoning, achterinrit
met parkeerplaats en
apart achtergelegen ap-
partement.
Multifunctionele
gebruiksmogelijkheden.

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

jIW il
■mJ Kramer
Makelaardij o.g.
Verzekeringen

OIRSBEEK

Verlengde Lindelaan
Halfvr.st. woonh. m. gar.
en c.v. L-woonkmr.,
mod. keuk., 3 slpks,
badkmr. m. ligb. en
vaste wastafel, zolder
via vaste trap. Uitst.
geïsol. Dir. te aanv.

Koopprijs ’ 152.000-
-v.o.n.
Eigen geld ’ 8000,-.
Netto per maand

’ 632,-.
Bel.vrije premie
/ 6500,-.

187679

ELSSTRAAT I. 6191 JW BEEK
«04490-7-601

-------—----_____________________

E^__lP* "S HRQ Rl II ITFRQ Jk lmW^rs^" /- \ " L/l IVi nUIJ I ___.r_o makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien fl Jtf9—__--- -. ■ / /_; i __ ____jPflB

16kOOp GELEEN, Geleenbeeklaan S SCHINNEN, Barbarastraat S
Uitst. onderft., goed geïs., vrijst. landh. met cv., grote Uitst. ge)., geïs., prakt. geh. onderk.sptit-levet-bungalow
garage, geschikt voor 2 auto's, div. kelders en mooie met cv., inp. garage en tuin met opt. privacy. Percopp.:
tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living metopenhaard (ca. 55m*), 440 m". lnd.: o.a. woonkr.,keuken, 3 slaapkrs., hobby,

AMSTENRADE, Beek straat S luxe keuken met app., 3 slaapkrs., study, mod. badkr. badkr. met ligbad en v.w. Aanv.: spoedig. Vraagprijs:
Op goede lokatie gel., uitst. onderh., halfvr. herenh. met met ligbad, douche, bidet, dubb. v.w. en 2e toilet. Veel ’ 225.000-k.k.cv., inp. garage en tuinophet zuiden, md. 0.a.: woonkr. zolderruimte. Het pand is luxe afgewerkt. Aanv.: i.o.
metparket, mod. keukenmet app.,study, prov.-c.q.was- Kooppr. ’398.000-k.k. SITTARD, Kromstraat (Ophoven) Sruimte, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2etoilet, zol- Centraal gel., geïs., vrijst. herenh. met aanbouw, cv.,der. aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 185.000-k.k. kelders, garage voor 2 auto's en royale tuin. Percopp '£ iF -I z°nrM"bloem»tra■, S ca. 500 m 2 Ind. 0.a.: hal, royale living, keuken met app.,
HOENSBROEK BRUNSSUM, Akerstraat H Goed onderh. halfvri|st. woonh. metcv., kekter, garage, 5 slaapkrs., waarvan 1 met badkr metdouche 2e badkr
Goed gelegen halfvr. woonhuis cv., garageen tuin. lnd.: praktijkruimte en tuin. Percopp.: ca. 300 mz. Ind. 0.a.: met ligbad, v.w., apart toilet Vaste trap naar zolder
grotekelder, hal, c.v.-ruimte/berging, grotekeuken, hob- woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: i.o. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: ’315 000 -k k
byruimte, woonkr. (±35 m 2) met balkon, toilet, 3 grote Vraagpnjs: ’ 115.000,-k.k.
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2etoilet metbalkon. SITTARD(Kolleberg), C. Bertjenslaan S
Aanv.:i.o.Koopprijs:/129.000-k.k. HEERLEN, Geleenstraat H Schitt., op eerstestand gel, uitst. onderh, vrijst. landh.
"__i.___m_.___ - _ ln centrum gelegen luxe appartement met garage en met cv., div. kelders, grote inp. garage gesch. v. 2
BRUNSSUM, Grefkenstraat H berging, lnd: ruime hal, woonkr. met groot balkon mo- auto's, zwembaden zeer grote tuin.Percopp: ca. 2.400Rustig gelegen, modern verbouwd woonhuis metcv.en derne keuken, badkr. met ligb., slaapkr Aanv ■i o Prijs m - lnd-:oa L-vorm. living met open hrd, luxe keuken
tuin. lnd.: kelder, hal, luxe keuken, woonkr. met open ’ 155.000-k.k. metapp., 4 slaapkrs. alle meteigen badkamer. Hetpand
haard en schuifpui, toilet, bijkeuken, 2 slaapkrs., badkr. biedtvele extra's. Bezichtiging uitsl. op afspraak. Aanv.:
met ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 i.o. Prijs: opaanvraag,
slaapkrs., berging.Aanv.: i.o. Prijs:/109.000-k.k. HEERLEN,Kempkensweg H

Nabij centrum goed gelegen woonhuis metcv., garage SITTARD-Kolleberg sBRUNSSUM, HetAmbacht H en tuin (percopp. 263 m 2). lnd.: Sout.: kelder. Beg. gr.: Riante, zéér luxueuze en moderne bungalow, uiterstGoed gelegen, halfvrijst. woonh. met cv. en tuin. lnd.: nal' woonkr. (± 33 m 2) met parketvloer, ruime keuken, functionele indeling en onderhouds-arme, eigentijdse enkelders, entree met toilet en fonteintje, woonkr. met par- serre, berging. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. kwalitatief zeer hoogwaardigeafwerking. Ind : zéérroya-
ketvl. en openhrd, keuken, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en apart 2e toilet. 2e Verd.: 2 kamers le living (75 m 2) metopen haard, luxueuzeBuithaup keu-met douche, ligb. en v.w., mogelijkheid tot zolder. Het en zolder. Het pand is ged.voorzien van dubbele begla- ken, ruime hal met trappehuis, 4 slaapkrs., grote badkr
pand is gedeeltelijk voorzien van dubb. beglazing en rol- 21n9 en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: met ligb., douche, 2 v.w., bidet en toilet. Aparte T V -au-
luiken. Aanv.: i.o. Prijs ’ 125.500-k.k. I- Prijs:’ 132.500,-k.k. dioruimte (30 m 2), div. hobby-ruimtes, kelderbar, wijnkel-

der, waskelder, bergkelders, c.v.-kelder en inp. garage
BRUNSSUM,Touwslager H „-,__,__-,-,-.„ _, . Het geheel is een prachtige, zéér comfortabeleen ruime
Rustig gelegen woonhuis met cv, carport, berging en "wtNSßHUEK.SlotAldenborglaan H bungalow met veel leefruimte, privacy, woongenot en
tuin. (nd.: hal, toilet, woonkr., keuken met app. (beg. Centraal in het Zuidlimburgse landschap in deprachtige mooi aangelegde (niet te grote) tuin met div terrassen
grond geheel voorzien van plavuizenvloer). 1 e Verd.: 3 villawijk Schuureikbieden wij een vrijstaande semi-bun- waaronder overdekt terras (45 m 2) op het zuiden met
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: zolder. galow tekoop aan. De bereikbaarheid via snelle invals- openhaard. Aanv: i.o. Prijs opaanvraag
Het geheel verkeert in uitst. staat van onderhoud en is wegen en autowegen is uitstekend. Het pand heeft o.a.
geïsoleerd. Aanv: i.o.Prijs n.o.t.k. een royale hal en vanuit deruime living is zowel het ter- en-raon ou_ .____,7,, m oras aan de voor-als aan de achterkant te bereiken. Ver- n„ J_lr?,\ni!S_TS_.-- , ___ _. _. _,
BRUNSSUM, Hazelaar H Per zijn er 3 slaapkrs., kantoorruimte, luxe badkamer, °p

r?%*??'t9e'°^'_e-f^ V",S *eren_. met!£_< kel'
Uitst. gelegen vrijst. landh. met cv., garage en tuin. lnd.: dubbele garage, wasruimte en berging aanwezig. Ver- wW*^0"w--nk? 9mo_ keuken bSkSkelder, hal, toilet metfonteintje, L-woonkr*met open hrd, dere gegevensen prijs opaanvraag. m

d'nd £±£?°fladm?f vaS,e ,?ao ' aa. zo.'moderne keuken met alle app., garage. 1e Verd.: 3 de Aanv io V ataorHs '359
vas'e ,rap naar zo 1"

slaapkrs., hobbykr., luxe badkr. met ligb., douche, dub- Hn"cßßn-_
vraagprijs, ’ 359.000, k.k.

bele v.w. Apart2e toilet. 2e Verd: zolder. Hetpand isge- 3m_._ÏT_!J__. _____ H _in4Rnul,n.i_,n_i___/nmh„_,i eheel geïsol. en luxe afgewerkt Aanv ■1 o Priis- ?us"9 9elegen patio-bung. met garage en mooie tuin. SITTARD-Munstergelean(Urnburg) S
’325 000-kk

a,9ewerKl- «anv.. 1.0. rnjs. |nd. 0.a.: L-vorm. woonkr., keuken met compl uitrusting Limburgse boerden|, verbouwd tot uniek woonhuis, met

' 3 slaapkrs, badkr. Prijs/ 169.000,-k.k. prachtige tuin, in Engelse landhuissfeer. Blijvend vrij uit-
BRUNSSUM Pr Hendriklaan h zicht Centraal gelegen: 15 min. van vliegveld Maas-

HULS-ERGtuin. lnd.: hal, woonkr., keuken, slaapkr., badkr. met lig- .""J^*" . , ~ ,„ H "* W V°°r kan,oOr°fprakt',k aannuls'bad, v.w. en toilet. Aanv.: i.o. Prijs ’ 78.000,- k.k. ]"°e? r"si' 9e°T 9fvln9 9elfgen geschakeld landhuis VALKENBIJB-. fMihi
_

met cv, garageen tuin. lnd: Beg. gr: hal,woonkr. (±4O »ALi.ti.BUHU,tmmaberg H
DIETEREN Vleutstraat S m2'' luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en Royaal en rustig gelegen halfvrijst. woonhuis met dubb.
Gunstiaoel' aeis vriist woonh met c v kelders inn badkr. metligb, douche, toiletenv.w, ruimegarage. 1e garage, cv. en tuin. lnd.: Beg.gr: 3 slaapkrs, hobbykr.,garage. over'deW ter.aftuTn^nvri^ achterom tunhms' Verd : slaaPkr' zolderkr en badkr. met douche en v.w. badkr met douche, toilet en v.w. 1e Verd.: entree,£pae9rc'.opp*K aenro7ae!eaLhS ken'me C?^e°" Jnqpr'ma f aa'Va" "* TSSm? ?f>"'UK*keUke°- * VnÊ»*:app., bijkeuken, hobby, 3 slaapk.s.. badkr. met ligbad, VraagP"|S:’349.ooo-k.k. /289.000,-k.k.

?2«Mo'"k k" 2e toi'et AanV': SPo6di9 Vraa9prijs: VOERENDAAL,HeerIerweg-Kundergats Hj a.uuu, k.k. KERKRADE-Haanrade H Goed gelegen winkelpand met magazijn en loods en
p-ut uiu-eu c« in-,.._-___,- c Vrijst. woonh. metcv, kelder en tuin. lnd: Beg. gr: hal, woonhuis met cv. en garage, lnd: Winkel: beg. grond-
Rustiek oei mist onderh vnL woonhuis met r _ Woonkr' keuken en breuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs. en ppp- 165 m 2. 1e Verd. :"opp. 50 m 2 Magazijn ±96 m 2,aanbouw9

kelde fomteoaraol'__'__hHd v 2LTO®s r»r' moderne badkr me'li9b-,oilet en vw Zolder via vaste loods van 20x20 m. Woonhuis: entree, 2 woonkrs.. keu-
Pn)s :/ 159.000,-k.k. ken ..badkr

oa.: L-vorm. living, luxe keuken met app., bijkeuken, Aa^v i o' Pn,sf3soooo-kk " "**■
berging, 4 slaapkrs, mod. badkr. metligb, douche, 2e KERKRADE-TERWINSELEN Oude Maar H/°.?7<?_. __" Z°'der' AaW: n°,k Vraa9Priis: Goed gelegen halfvrijst. woonh. metcv, garageen tuin. WIJLRE, Burg. Baron v Hóvellstraat H;<__..suu, K.K. Percopp. ±170 m 2. lnd:hal, berging, toilet, keuken met Prima gelegen hoekwoning met cv, grote garage en
ei ei nn -mj _. 1 _. app' woonkr " gehele beg. grond voorzien van plavui- prachtig aangelegde tuin Ind. 0.a.: entree toiletfcLS>LOO, v. Oldebarneveldstraat S zenvloer,overloop, 3 slaapkrs, badkr.metligb., v.w. en woonkr., keuken met eetbar, berging 1e Verd- 2Op eerste stand gel goed onderh. bungalow met veel 2e toilet, berging. Vaste trap naarslaapkr, cv.-ruimte en slaapkrs. (mog. voor 3), badkr met douche vw 2eprivacy, grote garageen tuin. Ind. 0.a.: keuken met app., berging. Het pand is voorzien vanrolluiken en ged. van Verd.: zolder. Het geheel verkeert in uitstekende staatwoonkr met open haard, aparte tv.-ruimte met open dubbelebeglazing. Aanv.: i.o. Prijs /159.000-kk. van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs- ’ 140000 -k khaard, 4 slaapkrs, badkr. metligbad, douche, v.w. en 2e !►;■■««««. kk.

'fon'-. _^by_u_m,e en waskelder Aanv.: i.o.Vraagprijs: KERKRADE, Papaverstraat H ï_T-,^-----U-
-’ _-7.500-k.k. Goed geiden wjn kelpand (momenteel in gebruik als fn- IMIGUWDOU VrWOIHIiQBIÏ
ei ir-ci cunuc.l _.__-___-___ ture) met boyenwoning. Ind. 0.a.: kelder, winkel (± 31EIJGELSHOVEN.MIrbachstraat H m 2), keuken (± 21 m 2), toilet, bijkeuken. 1e Verd.: BRUNSSUMRustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. woonkr. metopenkeuken, 2 slaapkrs, badkr. metligbad d»_p Sni«niia haiK,rii-.aar_H_.

H
0.a.: woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en en vw 2e Verd ■ zolder Aanv i o Priis-. 145000 -k k ? stijlvolle haltvnjstaande woningen hebben een
badkamer.Aanv.:direct. Vraagprijs-’ 89 000-kk ""»-»""" »"" ul"«".«-riv.i.o.rrijs. ji-.o.uuu, k.k. royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden voor

LANDGRAAF-Schaesberg, Veldstraat H nTnn^rf^'n richtin9 Tuin
K
°P net zuiden. De begane

GELEEN.L.er^k . S Op^rp^^^a^eTre,;
J,.; /

pnis.;s.ö.uu_,-K.K. ’ 16.975-v.o.n.Rijksbijdr. ’6500-b-las-rvjvnjTvol-

wÊ aanbouw, grote garage en tuin. lnd. 0.a.: living met par- DDACCDDAAI.TCket, mog. woon-.eetkeuken, bijkeuken/berging, 3 w" MrornAAfV I t■T._.:._! slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet, zolder. DC7irUTir>E_i
WWÈÈÊÈÊwSm Aanv.:i.o.Vraagprijs: ’ 134.000-k.k BCilt-H I lUËN

WÈËÈk OIRSBEEK, Secr. Flelscheuerstraat s ,n het bestemmingsplan'Op deKamp bemiddelenwij bij
WÊXmÊÈ Goea 9eïs.halfvrijst. woonh. met c.v., royale garage en df yerkoop van enkele premie-A-wonmgen met garage.■:W ML tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living, keuken, 3 slaapkrs badkr Met de oude' ho9e subsidieregeling. Leuke woningen

' mILm.mML- JBaWa met douche, v.w., vaste trap naar zolder Aaiiv ■i o' metgevarieerde gevelarchitectuur en tuin op het zuiden.
WHËo^^^iÊm Vraagprijs:/136.000,-k.k. Attractief ingedeeld met om. woonkr, eethoek, open

PJr jlf OHÉ EN LAAK,Raadhuisstraat S / **-OC-,- totaal, volgens pr-A-regeling. NETTO-
maaÈËm Uitst. gel., goed onderh., vrijst landh met cv., kelder, MAANDLAST:’540,-

-living met open hrd, luxe keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., "¥__» fiirn»-bet. badkr. met ligb., douche, v.w.. toilet Aanv.: i.o. **» MMUUm

Rust. gel., royaal, halfvrijst. woonh. met cv, garage en nUJ,l.B°Yen,,e/ ut
J
h . , ? Zeer gunstig gel.nabij N.S. stationenautosnelweg groot

tuin. Ind. 0.a.: living mod keuken 3 slaapkrs badkr "us,iek gel-, goedonderh., vnjst. boerdeni metcv., kei- monumentaal herenhuis, uitst onderhouden met div
metligbad, v.w.,2etoilet,vastetrapnaarzolderrnethob- o' c'~ciln' 2

we«and en mooie binnenplaats. stallingen; parkeren aan voor-en achterzijde; geschikt
bykr. Aanv.: i o Koopprijs- f 145000 -k k percopp.: 5.000 m . Ind. 0.a.: 2 woonkrs., keuken, bij- als woonh./kantoor/bedrijf. Nadere info opaanvr; even-' keuken, 5 slaapkrs., 2 badkrs. Het pand moetbeslist van tueel ged. te verhuren. Totale huurprijs ’ 3 500 - per
GELEEN, Rijksweg Zuid S binnen gezienworden. Aanv.:i.o.Prijs/275.000,-k.k. maand.
Op goede stand nabij centrum gel. royaal, halfvrijst. he-
renhuis met cv., kelders en grote tuin. Percopp. 1.050
m?. Het pand is voor velerlei doeleinden geschikt, zoals
praktijk. Ind. 0.a.: L-vorm. living m. parket en open haard I
(ca. 65m 2), keuken, bijkeuken, 6 slaapkrs., study, badkr. H 1
met ligbad, douche, v.w., balkonen zolderruimte. Aanv.: H___^r _JI
~o.V.aag pr„s:/ 34,-.0.-k.k. L"^ I DRQ Rl H
S - InlichtingenKantoor Sittard —I JammW W^mWm I l^^l^_/ _____.! I^^
M-InlichtingenKantoor Maastricht " ~"

h- inlichtingenKantoor Heerlen makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien
6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611

1 6411 AT heerien " van grunsvenpiein 12 " tel 045-713746
Taxaties Verzekeringen 6221 ED maastricht ■ wyeker brugstraat 62 " tel 043-218941
Hypotheken Financieringen Openingstijden: werkdagen9.00-17.30 uur, koopavond tot 21.00 uurl I J zaterdag 10.00-14.00uur

Berg aan de Maas - Stem
______■ Uniek gelegen, luxe appartementen aan de Maas ____■

In Berg aan de Maas, op circa 15 minuten
van Maastricht, worden op een unieke

''^-ïïx nillnii _a
liggingtegen het oevertaludvan de Maas

l '"'»«*_ I 1 f-jl -1 '__#%\ luxe appartementen gebouwd. De per-
'£S*_____ÉPf^Vx fecte lokatie, de stijl en het niveau van-L| i at ll_Jö-o^^ '"■-—■- net obiect en net bijzonder fraaie uitzicht

"'~*is-_'--r4/Js''^|f■'" ■- ."'?*-^h^yy_. r^_f?-l|L geven de appartementen een extra-W^S-Sy- -■«.- - - 'H_^_jl^___flÖri^^ dimensie. Een representatieve woon-TilXlr V m \ ïJ^^^^^^Tr^^'^ gelegenheid met een hoge toegevoegdeI«lS_2_K_'"" * " ■''■'■r^*» '<ütf :--314 rM^-ü-A.'.f -_. _.-- waarde.

j HBllUkP!l__»_«^_^_!^S^**" " Het niveau van de appartementen wordt
_;- j—f. __

t 'mm--fj fiT . J^'J^iypé-l^ll-.*!^^^ naast de vooraanstaande ligging mede
___^%i—iif|B^| II 11 li|..^^ÉÉLé__^^! ((«i^ bepaald door de inrichting, de voorzie-

'l'lllÉ S-3 *v ' .-&&* r^-__N-_l<S_l.^ ■ fr^ ningen en de afwerking ervan. De wonin-
1...----^"" -^^Êlmmmmw^ V ' *w- gen hebben onder meer een van binnen

M^Sa"^^mM mmlÊi^'-'^ELL'- net 9eDOUW bereikbare parkeergarage,
%/ i ~ 2of 3 slaapkamers, riante terrassen en

\Jr \. ï*. .^^^PPJ^^^^^BB rnm^L- ruime vertrekken. In het appartementen-

f'l'-.,. J& \ <,;r%'< * gebouw is geen enkel woningtype gelijk,
<__Ü_ >,__ Isf*\-..w*^-^i^Ë_?W*^ x waardoor er een grote variatie in woon-
WM ... ,k '-'" '*^PHfcjfc:---- vormen is ontstaan.

'"^NrIP m^__f mm%r -^ Koopprijzen vanaf ’ 195.000,-v.o.n.
-111^. '' ""'■ " :"3__SSs_______*_i__* * _. *Is*tl? BSIdRS-RUUTERS '■

rrakehurdii onnMrend «owl - itttard maastricht twarhn
«131 AL sittard ■ rijksweg zd 36 ■ M 04490-IWII
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STIENSTRA BOUWT AAN WONEN IN
ZUID-LIMBURG

DJuLll, Broekhovenlaan

ZOEKT U EEN ANDERE SFEER IN UW '^LmmUaat'" " -
ln de laatste fase van het uitbreidings- J^ $M*j> yjj ftc,
plan Broekhovenlaante Beek worden B-JS-H**^10 sfeervolle bungalows gebouwd. ""_-~- m^mHet bestemmingsplan ligt aan de oost- w *ifT . ■ ' - - * - 'k^M
tandvan het centrum van Beek. Markante puntert

" Woningscheidende muren dubbel uitgevoerd
waardoor evt. contactgeluid tot een minimum
beperkt wordt._ . ~ " Hardhouten buitenkozijnen mcl. ramen in buiten-Tnaeling: deurenDe woonkamer is bijzonder. Zij heeft een z-vorm en , Spouw- dak- en vloerisolatietTpv. de zithoek is een grappigtentdak in het plafond » Dubbele beglazing (in woonk.. keuken en slaap-Verwerkt. De opp. bedraagt ca. 37 m 2mcl. open kamersJseuken.Via de centralehal zijn 3 slaapkamers resp.

ca. 12,9.5en 7 m2bereikbaar, evenals het toilet en de Prijzen vanaf’ 178.400,-v.o.n tot ’ 184.900,-.
badkamer. Alle bungalows zijnvoorzienvan garage. Netto maandlastca.’776,- (bij’ 10.000,-eigengeld).

T*
_^_________________________

DOENKADE, Waxblingstiaat KERKRADE, Paparorplei-i

-VÖOr bewoning geieed; de laatste WO- Zeer modernewoningenmet het proüel van de
__ino in hetwnonnlan Warhlinashafft negentiger jarenEr is een keuze uit geschakeldemag in nei woonplan yvaronngsnacn. t7pen met tuinberglng en halfvrijst. typen met

... ' ______ Ë& /m'■ W
Ind.: Woonkamer ca. 34 m 2(mcl. openkeuken),
bergruimte, royale garage, 3 slaapkamers, badka-
mermet ligbad cri mogelijkheid 2etoilet, bergzol-
der. Netto maandlast ca.’ 569,- gebaseerd op een prijs

vanaf’ 137.820,-van. en de subsidievan max.
Prijs’ 149.700,-vo.n (excl. een nogte ontvangen ’ 41.000,-.

Rijksbijdrage ad.’ 16.000,-)

HEERLEN, Weiten
Aan deWestrand van Weiten, vlakbij het
natuurreservaat "Klinderberg", WOrden Een ideale woonplekmet enerzijds het stadscentrum

-door aarmemersbedrijl Marwl Mupes "SSS^S^S^^^^^^Sittard BV, 18bungalows gebouwd de deur-

WÊaaa\\aaaa\Ëf ' II ''Ó ■-

mmWr^MM/M Wam?'-' étlau. —~— ::;^gj^gs3B_KBBBBBiBIBB Vt&f*',

u%ï?++*£~^'~r r̂'^MMMMMË .. ''' ''*'''".—„X I/ "

- "" f'"i^Bam.,Mii__. %f.K'^_|K "" '~
______H_______^___tf_ _______B_"'^ '■ *?ÏosJ*«b«». Ji% 9ti «H___. ""f/."*?,,

________B___ii _sv'J* l_F f* * f i'
Ruimte en indeling:

-De bungalows zijn sieervol en functioneel ingedeeld. tweede toilet, douche, ligbad en uitgevoerd in luxe■ livingheeft een oppervlaktevanm ca. 42/45 m 2sanitair. Alle buitenkozijnen inclusief ramen en
■f en is voorzienvan een terraspui met schuifdeuren schuifpuien worden uitgevoerd in hardhout.
f 1t.p.v de eethoek. De keuken is efficiënt ingedeelden
"". biedt vanuit dewerkplek gezien een üjn tuincontact Optimale isolatie.

_ng_enzendaan de keuken bevindt zich een bij- " SpouwisolatieE keuken. De garage is inpandigbereikbaar, en ca. 21 " Dakisolatie
groot. De slaapkamers variëren in totale opper- " Vloerisolatie (begane grond)- vlakte van ca. 21 m 2tot ca. 37 m 2(afhankelijkvan " Dubbele beglazing (in de gehelebungalow m.u.v

:-t type bungalow). de garage)

-Luxe afwerking. Prijzenvan’ 218.950,-v.o.n. tot’ 266.050,- v.o.n.
£De badkamer, welke o.a. te bereiken is via de ouder- Perceelsoppervlaktesvariërendvan ca. 250 m 2totI slaapßamer, is voorzienvan een vaste wastafel. ca. 600 m 2.

KERKRADE, Hooa-Anstel "Comfortabel wonen in Chevremont. S*^l^lf!Wl ___ïf

Ind o.a: Ruime doorzonwoonkamermet een uit het '%\ » * Êm
bergzolder en een berging(waarvan diverse tot t^ÉÏMr" I *f\. !___

"Prijs/ 136.891-v.o.n eneen subsidievan max. PUB '*v-/ "*j J41.000,-. Netto maandlast caf 545,-. T___i
j

MAASTRICHT Mlserlcoideplein
nr»inirr » nn, tvht.»mimn, " i__i i

______ BINNENKORT WORDT METDE BOUW GESTART.RIANTE APPARTEMENTEN in een stijlvol nt,
gebouwop 5 minuten loopafstandvan §fc ' ■ iTrTffrcgrP. mi
het Vrijthofvan Maastricht. Deze worden I * .(P^^^rc'^WP
gebouwdaan het Misencordeplein. 1 *»,-Tl ÏÈÏ liRKPJS SW.-iHet totale complex is beveiligden voorzienvan [jfc&£ [ ||t ';-HwfJßfira iih IftLfll IJIuitstekende isolatiematerialen. Ideaal toch? Ifc. _?j__44iffi l iiï!'"^|faF*t_^u!. {jfgLL L______3l_
Er is eenkeuze uit 6 typen appartementen, alle met -§S_r__T"-;s«_. T^*% SP-L^-__
2 slaapkamers enwoonkamers van ca. 39 m 2tot ca. (gHpfs^W. ~"*W _7V '***---—^52 m2(mcl. keuken). Prima afwerking: met o.a. hard- '"^%__. ■■-'-""--. ■■^AWaV'houtenkozijnen en het comfortvan optimale isolatie. " ■""

Het gebouw is van een lift voorzien.Kwaliteit en Deprijzenvariërenvan/204.000,- v.o.n tot/230.000,-
-afwerkingsniveau zijn uiteraard in overeenstemming v.o.n Prijs parkeerplaats’ 15.000,- (excl).
met deklasse van deze appartementen. Netto maandlast vanaf ca.’ 850,-.

MERKELBEEK Windmolenweg
%____ ___H i _BW\ f /__ __B*^- v_jmT _> s-wßssr il

Riante hOlfvrijStaande huizen in het maar oókroyale woonkamer met een grote glaspui
Dlan Windmolenwea te Merkelbeek. incl!-fielkel-k!]I.ca-32 m2,3,]_ Jln_? slaapkamers, een
£s-<4-_ ii-uuwviouno^ w, iH.ia.__w_. praktische badkamer en zolder. Een extragrote
In het bestemmingsplan Windmolenweg' te garagevan ca. 27 m2completeert dit huis. Met een
Merkelbeek worden 6 riante halfvrijstaande traktatie van het rijk van’ 44.000,- subsidie
woningen met garage gebouwd, door afhankelijk van het inkomen.
Gebr Peters B.V

Gerieflijke indeling: Netto maandlast ca’ 560,-.
De woningen hebben niet alleeneenruime hal Verkoopprijs’ 144.471,-v.o.n

MAASTRICHT, v^o. ~*
Comfortabel wonen, in een bijzonder/-_-__
appartementbegint in het gebouw/'"S^S _^_ö\
Vroenhof teMaastricht. j^-~ ~ j_____p__p___p__r i 'r<i

w 4r!__. S.-'mL
PIIIIBIB»* ; |j| mr ■■ B| ff ïï T IT||Jj"XT

mmßmmgaaËmimaaaßÉËÉ r! ~_. * _.__F* Coppeimam
[sot.aarifßouwprojectenontwikkelingJ v"JE ff?"- Bouwbedrijven

In Maastricht worden door CoppelmansBouw- voorzien van een badkamer met douche of ligbad.
bedrijven 67 appartementen gerealiseerd in
opdracht van SoudantBouwprojectontwikkeling. Alle appartementen hebbeneen inpandigeberging

en een aparte berging in de kelder.
Het project is in aanbouw in Maastricht-West nabij
de Annalaan aan deBrouwersweg/hoek Volksplein. Comfort enveiligheid
Op korte afstand van het centrum ontstaat een Het gebouw is voorzien van liftinstallaties en aparte
nieuw stukje Maastricht met een modern stadsge- parkeerruimten onder het gebouw. De veiligheid
zicht. wordt gegarandeerd doorzellsluitende deurenen

inbraakwerende hang- en sluitwerk.
Appartementen
Er is een keuze uit 6 typen indelingen met 1 ol 2 /jwi'iftfy
slaapkamers enwoonkamers tot ca. 40 m2. Bijzonder Prijzenvan/ 116.000,-v.o.n tot I a\trS"m"
zijn de hoekappartementen met een woonhal of de ’ 158.900,-v.o.n. Netto maandlast op
dakappartementenmet een gedeeltelijk serredak. basis van LoonVast-Hypotheek v.a. ca.
Afhankelijk van het type zijn de appartementen ’ 543,-. m amMa^^

ÜBACHSBERG IngenHunsch

20Enthousiaste kopers genieten met ■{^Jk)i~ :
volle teugen van wonen in Übachsberg. f&? i____________fc
In het bestemmingsplan "IngenHunsch", *!5£SI___ri_ll-ï MMM> J_
gelegenaan hetvan Mulkenplein, is nog '~i -~"0 l
plaats voor delaatstebungalowbewoner.
Woonkamer ca. 37,5 m 2(mcl. open keuken). 3 slaap- v^fr-v-^^T __r^_P^-_-^^^^<^lf_l-_ï'^__!
kamers resp. ca. 15 m2.6,5 m2en 6,5 m 2,berging, VV ,*\3r\^*Y,Yr\,T*^.^>Js*,_aEfyïflPÏBHl|
carport. Bij een snelle beslissing is nogkeuze in v___n\~ '"**" ï-WBISBafwerking mogelijk. Ss^^fS^^^^^%^«_^^^^**^?
Prijs vanaf’ 158.800,-v.o.n. Debufi Wr^ -^DüM^ 1
VAALj Gemmenicherweg _-_,_-_^^^^3_,

SLECHTS 1 ROYAAL HUIS INLANDHUIS- >.*,., /^^^SÊ^m^
Aan devoet van deVaalserberg, daar 4dËÉ^|TJ_ll taaaaWÊHiiwaar Vaals op zn mooist is en het aan- BËPBLP fflfcgrenzende landschap rust en schoon- jfif^-^_ii_____l_-sissia^^^^^^^
heid uitstraalt ligt deze woning. . "-^J pflllrjj
Het plan Gemmenicherweg ligt enerzijds SI rJ_k.-.[feT- f lil^Ëflißdichtbij het centrum van Vaals, ander- Jljft |EKSN_KißH___ïf'l
zijds heeft het een prachtige omgeving j**jfl.'W!lSiÉu^Ql^^^|3[
L-vormige living met een opp. van ca. 45 m 2(mcl. Markante punten:
gedeeltelijkopen keuken), garage, inpandige " Perceelsopp. ca 560 m 2.berging. Op deverdieping 3 slaapkamersresp. ca. " Optimale isolatie.
16,5 m 2. ca. 10,5m2en ca. 8 m 2,badkamer met " Vensterbanken in Juramarmer.
ligbad en 2e toilet. Via een vaste trap is de zolder " Hardhoutenbuitenkozijnen.
bereikbaarmet hobbykamer ca. 15m2enbergruimte
ca. 5 m 2. Prijs’ 230.000,-v.o.n

__________________________________________■____________■__________■

EYGELSHOVEN,Waubac-ierveld
Riant wonen met het bos als "buur".
In Eygelshoven ligt het villapark Waubacherveld
Dit plan grenst aan het Burgemeester Boyensbos.

Deze halfvrijstaandewoningen hebben een royale
indeling. Zo is de L-vormige living ca. 39 m 2mcl.
open keuken. Alle woningen zijn voorzienvan een
garage. De verdiepingtelt 3ruime slaapkamers van
resp. ca. 13 m 2, ca. 11 m2en ca. 8 m 2, en een
badkamer met ligbad en mogelijkheid 2e toilet. Via
een vaste trap is de zolder bereikbaar (oppervlakte
ca. 33 m 2).

Prijzenvanaf ’ 184.000,- v.o.n De perceelsop. van
ca. 225 m2tot 360 m 2.

HOENSBROEK, DeDem-Zuid
HALFVRUSTAANDE HUIZEN VOOR CA.

’ 550,-NETTO PER MAAND.
Het plan "De Dem Zuid" Ligt enerzijds bij een
prachtig groenparken anderzijdsvlakbij het
centrumvan Hoensbroek.Een deelvan het plan is
reeds gerealiseerden bewoond Momenteel
is de 2e fase in aanbouw
De ruimte in het straatbeeld is zeer royaal.

" MODERNE ARCHITEKTÜÜR

" MET GARAGE

" / 44.000,- SUBSIDIE MAK.

X '*%%&*&&

Aparte indeling:
Op de begane grondis een ruime doorzon-
woonkamer geprojekteerd met een uit het zicht
gelegenkeuken, tot. ca. 35 m 2.De garage/berging "»
inpandig bereikbaar.Logisch en goed doordacht i|
de indelingvan de 1e verdieping, die resulteert in j

slaapkamers van resp. 13,5m 2, 12,5 m2en 6,5 m 2en
een fraaie badkamer.
Verkoopprijs/142.793,-vo.n
DE OVERHEID HELPT U HIERBIJ met eenrijks-
bijdrage van max. ’ 44.000,- waardoor uw netto
maandlast ca. / 550,- bedraagt.

WOONT U MOMENTEEL GEHUURD?
Vraag dannaast de brochure een gesprekaan voor
het makenvan een financieringsoverzicht. Wellicht
bent u ook met een eigen huisvoordeliger uit.

I-fV^^ASSSSVSSV%^SSS%r%VV"_VV'V_V I
HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN

WENST VERBETERING?
Informeer naar de mogelijkheid om
risicoloos een ander huis te kopen.

R^%MG^ merne vrijblijvend Naam: | fflßHl■ilpniCpl^^ | **^^»^ volled'9e over: lX_a_n)°°r He_ r̂l!_ n ' T^.l_Pf-__ 35
■ j | O Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats: | ___________J_Si_Eßl^^^ilß^_-li[!Hli? MI —4 ■ ~ ■ ""i ■| r— I %l M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933.

1 ■■lil " ' ;' misSEMSSiSSEMBm'"'i^LlZ _■___________________________________________■_______________________________! _________________ I In ongefrankeerde gesloten enveloppe
___^T_^PWf Ptl^^WÏ zenden aan: Stienstra Makelaardij BV TO . HHHH ffPfflv TOrJBH uflfl_______*__Kl .[^JlKifl rikTiM-^Knl_[tfT_i-l.__i Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. *"§' ■■■■■HffPMl-PW^^

i__ __. __._. _______ _i Baa^i^ait^a^aL-_----üaj p
,--------------------_____________________________________________________________________________________________________i -_" -_" ___> ■_■ «" ■_■ __■ __■ -■» ■_■ ■-- __■ ■_» ___> "_■ _-_i -_" "_" -_» ■_■ «_- __■ "_■ _■_ -_" __■ r_» __■ ______________■______■_____■ _______^_____^-^^
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TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
"Oorl," en CAI-abonnees:

*analen zie schema exploitant

» %~_2wart wit programma
Qo _. s,ereo geluidsweergave
"p-j. = tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
<|erland 1: 5. 26. 29 46 51. 53 en 57

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

RADIO

België/RTBF 1 België/Télé 21

Jobeth Williams, Heather O'Rourke,
e.a.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

22.41 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Tornato can. Als Hoop-
erman op de vuist raakt met een mis-
dadiger en het gevecht verliest, be-
sluit hij boksles te nemen.

23.05 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: Final cut. Dr.
Auschlander probeert een experi-
mentele kankertherapie uit. Zr. Pa-
pandrao is zwanger, maar durft het
niet tegen haar man te zeggen.

23.52-00.07 ""Opmaat. De orgel-
meesters. Kees van Eersel bespeelt
het orgel van de Grote Kerk in Goes.

Nederland 2

een actueel onderwerp 0.1.v. Legien
Kromkamp. Onderwerp: Lost het
voetbalpasje het voetbalgeweld op?.

18.28 (TT)Ja, natuurlijk - extra.
19.00 Journaal.
19.19 Steil achterover. 12-delige Ne-

derlandse comedy-serie. Afl. 12 (slot):
Wie gaat er nou met wie? Do en de
kinderen staan aan devooravond van
de vakantie, als opeens blijkt dat Wij-
nand niet mee wil. Wie neemt nu zijn
plaats in?

19.45 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Sam in the grey flannel sui-
te. Sam krijgt een hoge functie aan-
geboden van Rebecca's baas, maar
Rebecca ontdekt waarom uitgere-
kend Sam deze eer te beurt valt.

20.17 Dream west. Amerikaanse
3-delige miniserie. Afl. 2. In 1845
krijgt Charles de opdracht, onder het
mom van een wetenschappelijke ex-
peditie, naar Californië te vertrekken
om daar een opstand tegen de Mexi-
canen op touw te zetten.

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

22.30 Journaal.

——————___——————————_________

~0-13.05 Nieuws voor doven en

dÜ? Steil achterover. 12-delige Ne-"er|andse comedy-serie. Afl. 11: De
«futel van het drama. (herh.). Wij-and droomt van een groots verjaar-

iSSfi est' maar dan zonder ouders.
l'*6 Black Beauty. Amerikaanse
hPKSerie- AfL: Barney's redding.

jj.=Rh). Nadat Vicky een jonge mijn-rker is tegengekomen, die met zijn
*% op de vlucht is omdat het dier°et worden afgemaakt, verdwalenKJ" een moeras.

' Hoogvliegers. Amerikaanse
I cumentaire over Amerikaansec^ntmachtpiloten. Gastheer: William

■r 0 Vrouwtje Theelepel. Teken-ifcene. (herh.).,
?
w Journaal.

het Welles N'etes. Woordenstrijd
1 Publiek en journalistenforumover " Scène uit 'Porky's pikante pretpark.

(Nederland 2-22.10 uur)

10.00 Children's SSVC. Met Nikki
Townley. Vandaag: King Rollo.

10.10 Supergran. Met Gudrun Ure in-
de rol van Supergran. (herh.)

10.35 Henry's cat. Serie. Afl.: The
Lost World.

10.55 E.M.U.-TV. Serie.
11.15 Defenders of the Earth. Afl.:

Book of Mysteries.
11.40 Knock Knock. Quiz.
12.10 Lost in Space. Afl.: The Girl
from the Green Dimension.

13.00 Pop Spot. Popmuziek.
13.30 Grandstand. Sportverslagen:

Swimming Grand Prix; Boxing and
Racing from Lingfield.

18.05 News and Weather.
18.15 Little and Large. Komedie,

sketches en muziek door Syd Little en
Eddie Large. Gast: Jimmy Cricket.

18.50 MacGyver. Nieuwe serie met in
de hoofdrol Richard Dean Anderson.

19.40 Chris de Burgh - Live in Du-
blin. Samenvatting van het enige 'H-
ve'-materiaal dat beschikbaar is over
het twee dagen durende bezoek van
Chris de Burgh's wereldtournee
'Flying Colours' in Dublin.

20.30 A Touch of Spice. Nieuwe ko-
mische serie.

20.55 Columbo. Serie. Afl.: Murder
Under Glass.

22.10 News, Sport en Weather.
22.25 The Play on One. Nieuwe serie

Afl.: Heartland.
23.55-00.35 Saturday Night at the

Movies. Gepresenteerd door Tony
Slattery. Interview met Jodie Foster.

bordeel van Porky. Nadat zij door de
eigenaar het pand zijn uitgesmeten,
zinnen zij op wraak.

23.55 Journaal.
00.00-01.40 The Bridges at Toko-Ri.

Amerikaanse speelfilm uit 1954 van
Mark Robson, met William Holden,
Grace Kelly, Mickey Rooney e.a.
Weer veilig aan boord op het vlieg-
dekschip ontvangt Brubaker twee
mededelingen van Admiraal Tarrant:
zijn vrouw zal in Japanzijn gedurende
zijn drie dagen verlof, én de opdracht
de strategische bruggen bij Toko-Ri
in Korea op te blazen.

Sky Channel
06.30 Fashion TV.
07.00 Pop Formulae.
08.00 Fun Factory. Kinderprogram-

ma.
12.00 Mazda Eye on Sport.
13.00 WWF Superstars of Wrestling

'89.
14.00 Saturday Movie Matinee.
15.50 Transformers. Tekenfilmreeks.
16.00 Planet of the Apes. SF-avontu-

renserie met apen.
17.00 Nescafé UK Top 50. Britse hit-

parade. "
18.00 Eurosport preview.
20.00 Eye on sport. Actuele sportpro-

gramma's
21.00 EK-Judo. Vanuit Helsinki, da-

mes en heren.
22.00 Tennis. Uit Ede.
00.00 E.K.Turnén.
01.00 Eursport preview.
01.30 Arts Channel programmes

From Sky. Kunstprogramma.
04.30 Landscape Channel program-

ma from Sky. Sfeerbeelden met mu-
ziek.

Super Channel

" Maja Maranow, Thomas Fritsch en Thekla Carola Wied in
'Rivalen der Rennbahn. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

Duitsland 3 SWF
22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Günter Jauch.
Aansl.: Lottotrekking.

23.25-01.00 Kalter Hauch. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1972 van Mi-
chael Winner, met Charles Bronson,
Jan-Michael Vincent, Keenan Wynn
e.a.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie met Ted Schac-
kelford, Joan van Ark, Michele Lee
e.a. Afl.: Willige Opfer.

18.10 Landerpsiegel. Actualiteiten-
programma.

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

Serie met Thomas Fritsch, JuttaSpei-
del, Margot Hielscher e.a. Afl.: Ge-
fahrliches SPiel.

20.15 »»Aus Innsbruck. Wetten,
dass...? Spelprogramma, gepresen-
teerd door Thomas Gottschalk, met
Deborah Sasson en Queen.

09.30 Programma-weekoverzicht.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Die Sportreportagè.
10.55 Dingsda. (herh).
11.40 Tele-Zoo.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine met Hans Heinz
Röll.

13.40 Diese Woche. Weekjournaal.
(Met ondertiteling).

14.00 Grundrechte in der Erpro-
bung. Die ersten Jahre der Bundes-
republik Deutschland, 3-delige docu-
mentaireserie.

14.30 ■ Die Brautkam per Nach na ti-
me. Amerikaanse speelfilm uit 1941
van William Keighley, met James
Cagney, Bette Davis, Stuart Erwin
e.a.

15.55 Tierportrat. Gansebrut in Gip-
fellage. Documentaire over de wit-
wanggans.

16.05 Frankensteins Tante. Horror-
serie voor jong en oud naar deroman
van Allan Rune Petterson. Met: Vive-
ca Lindfors, Ferdy Mayne, Eddie
Constantine e.a. Afl. 3.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie met Ted Shackel-
ford, Joan van Ark, Michele Lee e.a.
Afl.: Verdachtsmomente.

1(1.0n t
e
u 'agesschau und Tagesthe-

llip, "lo'.e Dle Sport-Reportage.
11 II Dingsda. (herh.).

Tele-Zo°-'-'sü Auslar,dsjoumal.
'3 On £ersoverzicht.
13'"" 'agesschau.
l' & ARD-Sport extra. Internationa-
rj tenniskampioenschappen van

'sland, halve finale heren enkel-
"- Commentaar: Volker Kottkamp

'?S<; Jürgen Ponmann-
lBon1«7 Sportschau.ift Markt.
h'*° Duck Tales. Neues aus Enten-
,fusen, serie. Afl.: lm Goldrausch.i-j'sT kanalen.).
"*» Heute im Ersten. Programma-

an 6rzicht-
j. 00 (TT)Tagesschau.
,15 Wohin die Liebe führt. Ameri-

speelfilm uit 1964 van Ed-
-tm Dmytryk. mcl Susan hayward,

j-ette Davis, Michael Connors e.a.
I6

U5"«Trekking van de lottogetal-

ln Ta9esschau.
(TT)Das Wort zum Sonntag.

Pil atie van Andrea Schneider uit

qp , Geheime Reichssache. 2-deli-~ 'v-film van Edmund Wolf, met Ale-
Bb l?r Kerst' Hans Schulze, Tatjana
peller, e .a. Afl. 1: Zwei aus dem

"Oir,9; ° Poltergeist 11. Die andere Seite,
B !ierikaanse speelfilm uit 1985 vanan Ginson, met Graig T. Nelson,

07.00 Boogaloo Pooper Doo.
11.00 The Mix.
12.00 Touristic Magazine.
12.30 The Mix Continues.
13.00 Hollywood Insiders.
13.30 The Mix Continues.
14.00 Big Valley.
15.00 Flying High.
16.00 Wanted Dead or Alive.
16.30 The Mix Continues.
17.00 Dick Turpin.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 NBA Basketball.
19.30 Videofashion!
20.00 Lone Wolf Keeps a Date.
22.00 Twilight Zone.
22.30 Roving Report.
23.00 Death Moon.
00.30-03.00 The Mix.Duitsland 3 West
MTV Europe

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-.9.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

09.50 Tele-Gymnastik. Afl. 27 (herh).
10.00 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
10.15 Actualités. Weekjoumaal in het

Frans.
10.30 Avanti! Avantü. Cursus Ita-

liaans. Les 16.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen

Chip? Cursus micro-elektronica.
11.30 Computerclub. (5).
12.15 Französische Maler des 19.

Jahrhunderts. Documentaire serie.
Afl. 1.

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits, les
31. (herh.).

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,
les 5. (herh.).

16.35 Teletekstoverzicht.

Alle programma's in stereo.
00.00 MTV Erotika.
01.00 Club MTV.
01.30 Kino.
02.30 Night Videos.
07.00 MTV!
10.00 Yo! Mix.
10.30 Club MTV.
11.00 MTV!
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Half-Hour Comedy.
20.30 Just Say Julie.
21.00 Party Zone.

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

17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-
desrepublik. Schrijvers vertellen
over hun land. Afl. 5: Susanne Has-
senkamp over: Bremen, Bilder einer
braven Stadt. (herh).

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl. 179: Verschlossene Turen.

18.30 Ein Junker als Reformator.
Portret van Reinold von Thadden-
Trieglaff, stichter van de Kirchentag
(kerkelijk congres).

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Abenteuer Bundesrepublik.

Von der Kapitulation bis zur Berliner
Bloekade, documentaire over het ont-
staan van de Bondsrepubliek.

20.15 ■ Zum Teufel mit dem Reich-
tum. Italiaanse speelfilm uit 1946 van
Gennaro Righelli, met Anna Magnani,
Vittorio de Sica e.a.

21.40 Südwest aktuell - Neues.
21.45 Omnibus. Bilder des Geistes:

Pfingsten in der Kunst.
22.45 Garten und Schicksale. Hans-

martin Decker-Hauff in Cotignola.
23.30-23.35 Laatste nieuws.

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. Afl.: Top-
Etage. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Die
Waltons. Afl.: Mary-Ellen und der fan-
rende Sanger. 10.50. Teletip Geld.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Zorro mit der
heiRen Klinge. Amerikaanse avontu-
renfilm uit 1980 van Peter Medak, met
George Hamilton, Lauren Hutton, Bren-
da Vaccaro e.a. 12.35 BDie Jungesel-
lenfalle. Duitse komedie uit 1952 van
Fritz Böttger, met Oskar Sima, Rudolf
Platte, Rudolf Carl, Maria Andergast,
Ina Lalley, Franz Muxeneder e.a. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05 Familie Feuerstem.
Afl.: Mr. Casanova. 14.30 Mister Ed.
Afl.: Drei in einem Stall. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 Die Waltons. Afl.:
Onkel Codys Werbung. 15.50Teletip -Tier. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldenen Schuss. 16.35Kung Fu.
Afl.: Caine und die Itliener. 17.25 Tele-
tip Reisen in Deutschland. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Justitias kleine Fische. Afl.: Einer
sitzt immer. 18.15 Mini Max oder die
unglaublichen Abenteuer des Maxwell
Smart. Afl.: Sind die Statuten echt?
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Auf Videose-
hen. 19.30 MacGyver. Afl.: Das Gang-
stertrio. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Ma-
ke-up und Pistolen. Afl.: Jagd auf einen
Frauenmörder. 21.25 SAT 1 Sport.
21.30 lm Feuer der Gefühle. Ameri-
kaanse miniserie uit 1986 (1) van Ka-
ren Athur, met Cheryl Ladd, Lee Hors-
ley, Christopher Plummer, Zach Calli-
gan, Jane Seymour, Garrick Dowhen
e.a. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20 Tsai-
chowski- Genie und Wahnsinn. Engel-
se speelfilm uit 1970 van Ken Rusell,
met Richard Chamberlain, Glenda
Jackson, Christopher Gable, Max
Adrian, Sabine Maydelle e.a. 01.20-
-01.30 Programmaoverzicht.

17.00 (TT)Lindenstrasse. serie. Afl.
179: Verschlossene Turen.

17.30 Naturund Technik. Professor
Hawkings Universum, wetenschap-
pelijk magazine.

18.15 Das Wundergras - wer einmal
blüht, der stirbt.

18.30 Gut drauf. Live vanuit studio A.
Presentatie: Evelyn Seibert.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

19.35 Sport im Westen.
20.00 Notaufnahme. Franse gedra-

matiseerde documentaire uit 1988
van Raymond Depardon.

21.30 Puzzle. Quiz
22.30 Kultur und Wissenschaft ak-

tuell. Vandaag: Theatergenossen,
Genossenschaftstag der Bühnen in
Keulen.

23.00 Titania im Extrazug. Filmpor-
tret van de in 1898 vermoorde Sisi,
keizerin Elizabeth van Oostenrijk.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur Nacht: Christian Köhn, piano
speelt Berceuse in Des, opus 57,
Chopin.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: Vuur. Blake stelt alles in het werk
om het onderzoek naar de dood van
Grimes stop te zetten. Sable speelt
kat en muis met Dcx en Sammy Jo
raakt ernstig gewond.

16.50 " «Tineke. Gevarieerd pro-
gramma over eten en drinken vanuit
Curacao.

18.15 (TT)New wildemess. Natuur-
filmserie, gepresenteerd door Lome
Green. Afl. 1: De havik.

18.45 «--Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 (TT)Wijnexpress. Informatieve
serie over wijnen en een toeristische
tocht door wijngebieden.

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

kaanse serie. Afl.: Broeders. Charles,
jarenlang misbruikt en mishandels
door zijn broer, wordt geïntroduceerd
in de benedenwereld. Zijn aanpas-
sing verloopt niet geheel vlekkeloos.

21.25 (TT)Koos Postema. Op leven
en dood, talkshow. Afl. 4.

22.10 Porky's pikante pretpark.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Bob Clark, met Dan Monahan, Tony
Ganios, Mark Herrier e.a. Scholieren
ontdekken de sex en bezoeken het

programma over dit feest als einde
van de Ramadan. (Vervolg om 18.00
uur).

16.25 Europa komt!. 30-delige serie
over de Europese Gemeenschap. Afl.
21: Met Erasmus naar Bologna.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Vervolg van het sui-
kerfeest van 16.10 uur.

18.30 You're welcome. Les 15.
19.00 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Tracey Ullman Show.
20.54 Nieuwsspits.
21.44 Studio Sport.
22.39 Journaal.
22.41 Studio Sport. Met o.a. EC Hoc-

key Wassenaar; EK Judo Helsinki;
Wielrennen: Ronde van Spanje.

23.11-23.16 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.10 Suikerfeest. Speciaal kinder-

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff. Der Kater, tekenfilm-
serie. Afl.: Der Familienstammbaum-
A/Vo ist die Schokolade.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Das verrückte Woche-
nende.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Achtung Spione.

09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Explosiv. (herh).
11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

(herh.).
12.20 Tekefilm.
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.: Ohne Kraki geht es
nicht/Mit Schnorchlern spielt man
nicht. (herh.).

13.30 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-
ne.

14.20 ■ Symphonie eines Lebens.
Duitse speelfilm uit 1943 van Hans
Bertram, met Harry Baur, Henny Por-
ten, Gisela Uhlen e.a. (herh.).

15.50 Tekenfilm.
15.55 Polizeibericht. Amerikaanse

politieserie. Afl.: Spürhund Ginger.
16.15 Adel verpflichtet.
16.45 Spiegelei. Spelprogramma.

Presentatie: Uwe Hübner.
17.15 Dance. Dansshow gepresen-

teerd door Martina Menningen.
17.45 Tekenfilm.
17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-

se serie. Afl.: Der Untergang der Tita-
nic.

18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfiff. Die Sportsendung am

Samstagabend - Bundesliga-Show.
(20.00-20.05 Sport Depêche).

21.20 Bellamy. Australische serie.
Afl.: Mad Harry's out.

22.00 ALles nichts oder?! Spelshow.
23.00 Abendanzug. Franse speelfilm

uit 1986 van Betrand Blier, met Gé-
rard Depardieu, Michel Blanc, Miou-
Miou e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

België/TV 1

kasten 7.45 "in in I illiinj liii_i
der 8 10 Presseschau 8.30 Be
sinnliche Worte 900 Regionalrr*
gazin 905 LP-Markt. 10.00 'm
oder Niete 12 00 Musik bei TMB
12.15 VeranstaltungskaleflK
1230 Presseschau. 124afMw>
Brennpunkt 13.00 Hitp_j£Be.
16 05 Contra-Re - Jugendmagarm.
17.05 Das Kulturmagazin. t&Qp
Regionalnachnchten. 1830 fB
Tribune: SP FGTB 18.45 Evaflge-
lium in unserer Zeit 19 00-21 00
Saturday Night Rock Show. Aansl
nieuws en lottogetallen.

siek. 10 00 Caroline 11.00 Kur-
hausconcert: Angela Schouten en
Benno Pierweijer, piano-a-quatre-
mains. 12.02 Strauss & Co: Weens
Volksoperakoor en Orkest 13.00
Nws. 13.02 Veronica Klassiek:
Symfonie Orkest van de Hongaar-
se Omroep. 14.12 Veronica Ka-
mermuziekserie 8889: Aldo Cicco-
lini, piano. 14.56 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 16.00
Lang leve de opera! 18.00 Nws.
18.02 Avondstemming 20.00 Nws.
20.02-24.00 KRO klassiek op za-
terdagavond metom 20.02 Interna-
tionaal concours voor ensembles
Oude muziek; 21.10 Trees van
Hoogwegt Ensemblr: 2200 Orgel-
rubriek; 22.20 Laudate 2300-
-24.00 KRO-literair: Camera Obscu-
ra

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival; een uur cul-
tuur puur. 12 03-12 59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17 03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nacri
Elf 1200 Is jan Ding! 14 00 Viv»
1500 Sportshop 18.00 Urtglaubit-
che Geschichten 19.00 Neunzetw- Vierundzwanzig: Charts; 20.00
Dance floor; 21.00 Rock Pop Con-
nection 22.00 Musik Non-Stop
0.00-1.00 Traumtanzer

18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeristi-
sche magazine met -Toeristische por-
tret: West-Vlaamse polders onbe-
kend; -Dit leuke land; -Agenda. Pre-
sentatie: Gerty Christoffels vanuit Ma-
riekerke n.a.v. het palingfestival.

19.20 Joker- en lotto-trekking. Me-
dedelingen, programma-overzicht en
paardenkoefsen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

105.
20.25 In de hitte van de nacht. Ame-
rikaanse tv-film (en pilotfilm van de
gelijknamige serie) van David Hem-
mings, met Caroll O'Connor, Howard
Rollins, Dennis Lipscob e.a. Bill Gil-
lespie is al sinds mensenheugenis
chef van de politie in het stadjeSparta
in de staat Mississippi. Om persoonlij-
ke redenen komt Virgil Tibbs terug
naar Sparta.

21.55 Terloops. Een aparte kijk op de
wereld.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 In de hitte van de nacht. Ame-
rikaanse serie van David Hemmings,
met Carol O'Connor, Howard Rollins,
Dennis Lipscomb e.a. Aflf 1: Weg
naar de dood.

00.05-00.10 Coda. Lentewandeling,
van Herman Meulemans, uitgevoerd
door Philibert Mees, piano.

08.15 Nouba nouba, met Les enfants
de la liberté, serie. Afl. 7; Martin, ses
copains et le chien, serie. Afl. 5. 09.30
Schooltelevisie. 11.40 Interwallonie -Spotkania, magazine voor Polen. 12.20
Interwallonie - Ciao AMici, magazine
voor Italianen. 13.00 Tribune économi-
que et sociale. 13.30 Le coeur et l'e-
sprit, religieus magazine. 14.00 Théa-
tre Wallon: El bochu d'Lagardère, to-
neelstuk van Marius Staquet, met Jean
Alsters, Francis Vanopstal, Paul Bos-
mans e.a. Regie: André Gevrey. 15.40
Onbekend. 16.20 Strip Tease. 17.30
Arts Magazine, kunstmagazine. 18.00
Genies en herbe, spelprogramma voor
scholieren. 18.30 Gourmandises, culi-
naire tips. Vandaag: Le ragout de co-
quillages. Presentatie: Louis Williams.
18.45 Télétourisme, toeristisch maga-
zine. Presentatie: Guy Lemaire. 19.18
Paardenkoersen. 19.20 Trekking van
de joker en lotto. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Variétés a la une.
20.05 Le jardin extraordinaire, natuur-
magazine. Vandaag: Les orphelins de
Tsavo. Presentatie: Arlette Vincent.
20.35 La Cane aux oeufs dor, Ameri-
kaanse Walt Disneyspeelfilm uit 1971
van Vincent McEveety, met Dean Jo-
nes, Sandu Duncan, Joe Flynn e.a.
22.05 Match 1. 23.00-23.55 Lotto en jo-
ker, laatste nieuws en weerbericht.

BRT 2
6.00 Nws 6.05 Welkom weekend
(7 00 Nws. enRVA-ber. 745 In het
spionnetje). 8 00 Nws. 8 12 Te bed
of niet te bed. 10.00 Nws 1003
Buitenspel. 11 30 De Vlaamse top
tien. 1200 Top 30. 14 00 Radio
Rijswijck 17 00 Nws 17 05 Fris
van Lefever. 19 00 Dansbar. 20.00
Gelegenheidsprogramma 23.30-
-06 00 Nachtradio metom 00.00 uur
nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief 9.25 Water-
standen. 09 30 Meer culturen in
een land. 10.00 Hollandse Nieuwe
(7). 10.15 De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein Thema. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan een lied alleen...!
12.44 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 1245 Vragen naar de weg
13 00 Nws 13 10 Hallo Nederland.
13.30 Opo Doro (Open deur).
14.00 Jazzspectrum 15 30Minjon.
16.30Homonos 17.00Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, De Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 805 In unserem Alter
9 05 Musikpaviljon 12 05 Pop-Re-
port 1405 Orchester der Welt
1500 Caté Carlton 17.00 5 Ut»-
Tee 19.05 Der Silbersee 21.00
Musik zum Traurnen. 22.30 Nach-
texpress

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofruhstuck 7 15 Wunsch-

0
' '-0- op zaterdag. Met verkeers-

9-Pri lng' met Tut en Tat °P het- het Pad: Goal"de fiets: Het meisje
rn an 3a'é- Het zwembad -de ijsco-
tiouri ,cnn°logie: Afvalstoffen, huis-
siekp n afvaL Geschiedenis " Klas"
ci<__ .9udneid, De eeuw van Peri--1,.1- Afl. 4: Kunst.
Voo *: abel. Wekelijkse nieuwsbrief

1_.30 k-.rkse mi9i-anten.
(herh 'aro" Jon9erenmagzine.

is!oS !.il _Ispot- <hem-)
AUst akatoes in Three Springs.
vann documentaire van JohnA_J,nbeld over kakatoes in West-- ISsn ë-I^oo 7°rte film-
se <- n Veniaarse jeuk. Amerikaan-
tiet m lfllm uit 1955 van Bi||yWi|der.
ny TMan|yn Monroe, Torn Ewell, Son-
frian ca' Wanneer Richard Sher-
heeft Vrouw en zoontje op de trein
dat p 9ezet' ontdekt hij bij thuiskomstbov^L _.en onbekende blondine de flat

1? 4_-en, hem heeft betrokken.
I?'S „,Vke box.
1. QQ N'euws.
18 os _,!k Tak" Animatieserie. (herh.).
na rh, _ns- Afl: Plons en de balleri-

lB.10
(h
kerhJ18.15 rte,i|m-

vroLlw,ein' klein k|eutertje. Het
Nmu», en de Pianist. Presentatie:

'8.2Spersiip'
(herri^osbus x- Vlaamse jeugdserie.

niiim
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televisie en radio

RTL Plus SSVC

Nederland 1

Nederland 3

(M }chale Zorbach en Hetty Heyting in 'Steil achterover',
1 - 15.30 uur)

Duitsland 1

Duitsland 2
SAT1

Limburgs dagblad programma's zaterdag

12.45 EK Judo, met: 12.45 halve finale
op 2 matten; 13.45 Finale op 1 mat (Da-
mes 61-66-72 kg., heren 78-86-95 kg.).
Verslaggever: Eric Krol. 17.05 Le Dis-
ney Channel, diverse tekenfilms. 18.45
Top 21, hitparade. Presentatie: Mau-
reen Dor. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Monty Pythons flying cir-
cus, Engelse humor met Graham
Chapman, John Cleese, Terry Gillian
e.a. Afl.: 23. 20.30 L'Homme de fer,
Amerikaanse serie. Afl. 10: Son propre
otage. Met: Raymond Burr, Barbara
Anderson, Robert Lansing e.a. 21.20
Concert 21: James Taylor, showpro-
gramma rond de zanger James Taylor.
22.15 Jazz: Aretha Franklin - Lady
Soul, programma over de carrière van
Aretha Franklin. 23.15-23.55 EK bas-
ketbal: België - IJsland.

TV 5
12.00 Thalassa. 12.50 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner avec
Nicolas. 13.30 La mule de corbillard.
15.00 Sacrée Soiree. 16.05 Brèves.
16.10 Visa Pour Le Monde. 17.25 ü-
vres-parcours. 17.55 Brèves et Météo.
18.00 Coup de sang. 19.20 Prévert,
Rosé ou Bleu. 20.10 Au nom de la loi.
21.15 Cargo de nuit. 21.55 Télétouris-
me. 22.00 Journal télévisé. 20.30 Mé-
téo Européenne. 22.35 Dites-moi.
23.35-00.45 Coeur et piqué.

Radio 1
leder heel uur nieuws 7.04 TROS
Nieuws Show. (8.07-8.25 TROS
aktua). 11.04 TROS Kamerbreed.
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 12.55 Mededelingen voor
land- en tuinbouw 13 07TROS ak-
tua 13.30 TROS Country 14 03
TROS aktua sport. 18.07 Coulis-
sen. 19.03 De Samenloop 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Ver-
halen uit Limburg. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws 7 04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8 04 De
Opening; 11.04 Bal 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.
18.04 Echo. 18.15Levensliel en le-
vensleed. 19.03 KRO's country
time. 20 00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 804 Drie voor negen 9.04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstatton.
16.04 NCRV-zaterdag-sport 18 04
Driespoor. 19.03 Koploper 20.03
Harro de Jonge, met om 20.03 El-
pee pop special: Steve Forbert;
21 03 Elpee- en CD pop: 22.03
Country style. 23.03-24 00 Late
date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met ...9.00 Toppers van toen klas-

België/TV 2
Geen uitzending.

satelliet

radio
Mededelingen en Schippersbench-
ten. 1800 Nws. 18 10 lyi Haberler
(Goed nieuws) 18.25 Kayen Rasia
(Er is hoop). 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden 21.14. EO-Metterdaad
hulpverlening. 21.15 Reflector
21 35 Deze week 22.00-23 00 Za-
terdagavonduur.



ai Rekreatie
' "

Diversen

Ver of dichtbij
het is enerlij

LI komt er gauw met 4 of 5.
Huur, niet duur een auto bij

Bastiaans Heerlen.
8e1... 045-724141

Azië
londreis INDONESIË: 22
agen. Vertek 6-7-'B9. all-in
4.495,-. Indonesian Tra-

elclub, Nieuwstr. 10
toensbroek. 045-211527.

Zeeland
"e h. op AQUADELTA: luxe
i pers. bung., veel recr.

noa, ideaal voor jong en
>ud! Vrij van 16 t/m 26mei, 5
'm 16 juni, 22 t/m 29 juli en
ia 25 aug., in mei en juni nu
ixtrakort. Inl. 043-645048.

Zuid Holland
"e h. ZOMERHUIZEN 2-5
iers., voll. ingericht 150 m.
an het strand, centrum,
.oordwijk al zee. Inf. 01719-
-4362.

Jij particulier, 3 min. van
;trand en Kurhaus. Grote
amiliekamer ml. M.W.
/ermey, Middelburgsestr.
.1 2587 CT Scheveningen.
170-545866

Spanje/Portugal
SPANJE jongeren camping-
eizen, surf-fietsbus. Inl:
3reak-away,tel 033-618811
4.LGARVE villa met zwem-
_ad op 10.000 m2, kort bij
_cc, B-8 pers., v.a. ’ 1.500,-
-d. wk. mcl. huish. hulp. Inl.
345-753310.

Caravan/boot e.d.
Te koop KAMPEERAUTO
Mercedes 207 D Tel. 043-
-611906.

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 spec. 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.

Oethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartèls Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
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, lnd.
Park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634. Donderdag
koopavond.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer.
Nieuwe kleurenkombinaties
in grijs en bruin. Nog enkele
modellen met voorjaarskor-
ting tot ’455,-. Caravans:
Burstner, 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, Hoofdstraat
84, Amstenrade. Tel.
044_i2-1860.
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.
Te k. BUNGALOWTENT
3-pers., keuken, woonruim-
te, luifel, i.nw.st., ’ 400,-;
dubbeldaks huttent 4-pers.,
voo-ruimte, ’150,-. Tel.
045-424915.
HO&BY de Luxe 6.20 m.
compl. ingericht o.a. 6
slaappl., tuinset, koelkast,
voortent, enz. enz. Incl.
staanplaats (Hammer bij
Monschau) samen ’ 6.200,-
-045-312812.

Te koop MOTORJACHT 85
PK, diesel, 11x3. Inr. cam-
per of kl. boot mogl. Tel.
04490-71925.
4 è, 5 pers. TOURCARAVAN
te koop, met ijskast, verw.
en voortent, vr.pr. ’ 1.850,-.
Tel. 045-419917.
Te k. KAJUITZEILJ. Kolibri
560, i.pr.st., 6 PK b.b.m., pr.

’ 8.750,-. Tel. 043-211492.
Te k. ZEILBOOT BM 16 m2,
mcl. nw. dektent, 3.5 PK b.b.
motor, alles in perf. st. Tel.
02976-735.
Te k. VOUWWAGEN André
Jamet, ouder model i.g.st.
04450-2571, na 17.00 uur.
Te k. VOUWWAGEN Sunri-
der deluxe vaste keuken,
ruime voortent. vr.pr.

’ 2.350,-. Tel. 045-412604.
Te koop CARAVAN Home-
car 5.50 GL, tandem-asser,
als nieuw, bwj. '85, vaste
prijs ’ 11.000,-. Tel. 04750-
-27796 of 26878.
VW CAMPER bwj. '80, Tel.
045-310336, Burg.
Beckersstr. 27 Waubach.
Te k. CARAVAN merk Adria
met ijskast, kachel en voor-
tent, bwj. '83, vr.pr.

’ 5.700,-. Tel. 04499-1999.
Te k. VOUWWAGEN Ger-
jak, Markanto-Majeur, 3 x
gebr., als nieuw, 24 m2,
voort., luifel, 3-pits gascom-
fort. Te bevr. 045-416690.
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde met bermkeuken, pr.

’ 1.750,-. Te bezicht. dag.
van 14.00-18.00 uur. Teg-
gert 112 Voerendaal.
BOOTSHOW. Grote show
van nieuwe boten en occa-
sions. Wij bieden u een
groot aantal nieuwen en ge-
bruikte motorboten en tonen
u meer dan 80 sportkajuit en
rubberboten. Alle occasions
zijn tip-top in orde. Ook kunt
u de nieuwe Renken-bin-
nenborders uit USA zien.
Wij zijn uiterst goedkoop en
sterk door alleenimport.
Vraag naar onze occasions-
lijst en katalogus. Zeer sterk
in accessoires en niet duur -vraag naar onze accessoi-
reskatalogus tegen vergoe-
ding van ’ 3,50 (girobetaal-
kaart, Eurocheque). Dage-
lijks geopend v. 9.00-18.30
uur. Zat. v. 10-14 uur.
Sport-Boot-Center Wohler
GmbH & Co. KG, Borsigstr.
5, 5132 Uebach-Palenberg.
Tel. 09-49-245143663, te-
lefax 09-49-245146762.
Te koop CARAVAN KIP
Grey Line 42 T, bwj. '85. Tel.
04498-52027.
Te k. luxe STACARAVAN
23 mnd. oud. 10 x 3 mtr.

’ 15.000,- onder nw.pr. Tel.
045-255247.
Te k. i.z.g.st. verk. CAMPER
Mercedes 307 D bwj. '79,
APK tot mei '90. Pr.
’19.500,-. 04498-51031.
Te k. zeilboot pol. schakel,
mcl. trailer" en lier, PINK-
STERPRIJS ’1.600,-. Tel.
043-615409.
Te k. CARAVAN merk Adria
450, 4 tot 6 pers. geheel
compl. met nieuwe voort.,
vaste pr. ’3.250,-. Inl.
04406-41001.
Te k. orig. Westfalia CAM-
PER, max. 4 pers. met hef-
dak, luifel, ijsk. en gascomf.
Prijs ’7.750,-. Burg. Wil-
lemstraat 10, Hoensbroek.
Te k. Caravan ADRIA fort
440 TD augustus '87. 4a 5
pers. met voortent. Richtpr.
’9.800,-. 045-726142
Te k. 2 pers. polyes. ZEIL-
BOOT i.z.g.st. Tel. 04498-
-56645.
CAMPER geh. inger. vacan-
tie klaar, ’ 2.500,-. Mgr. No-
lensstr. 59, Hoensbroek.
Te k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace, trailer en ligpl. Pr.

’ 19.500,- Tel. 045-457415.
Te k. SPEEDBOOT Glas-
trom m.inboordmotor. Zeer
mooi ’ 15.000,-043-211085
2e Pinksterdag open vanat
13.00 uur. Inkoop, verkoop,
verhuur en onderhoud van
caravans; Bartels Caravan-
ning, Off. Dealer van Cara-
velair, Sprite en Eccles ca-
ravans. Ook pim. 50 ge-
bruikte toercaravans in alle
prijsklassen. BARTELS
Caravanning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade. Tel.
04492-1870. Donderdag
koopavond.
Te k. VOUWCARAVAN 6
pers. m. voortent. Vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-241041.
Systermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR VW Joker te
h. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’ 700,- p.wk.
045-212146/04492-3311.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Le Touquet (N-Frankr.) te h.
5 pers. app. centrum Zeedijk
043-213542.
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 koop ALPENKREUZER
Select, bwj. '85, 2 a 4 pers.,
met oplooprem, ’ 3.700,-.
Tel. 04450-3272.
Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN
bwj. '79, gew. 435 kg. pr.
’2.600,-. Tel. 045-740469,
na 19.00 uur.
Te koop 4-pers. CARAVAN,
met gesloten voortent,
verw., koelk., merk Willer-
bey. Tel. 04459-1901.
CARAVAN Adria 3 pers.
bwi. '84, voortent en koel-
kast ’ 5.250,-. 045-222592.

CAMPER Merc. diesel 307
Chass., 1979, opbouw
gloednw., voorz. van alle
ace, t.e.a.b. Zien is kopen!.
Tel. 04454-4752/4223.
Te huur en te koop CAM-
PERS. Camperverhuur Jos
Erkens, Koolweg 11-13,
ElslQO. Tel. 04490-71925.
Zodiac zed. 31, 4 pers. rubb.
boot met 10 pk mercury b.b.
m. ’ 1.650,-. 045-221279.
Te k. TOERCARAVAN Tab-
bert 480 SL, m. voortent, ex-
tra diep 280 x 590, voorz.
v. schuiframen. 045-420950
Te k. 4-pers. CARAVAN
merk Tabbert met voortent.
Tel. 04499-4363.

BRUNSSUM
Het Ambacht

Geschakeld woonhuis met
c.v. en carport. Ind. 0.a.:
ruime woonkamer, keuken
met aanbouwkeuken, drie
slaapk., badk. met ligbad,
ruime zolder. Vraagprijs

’ 126.500,-k.k.

HEERLEN, Weiten

Vrijstaand landhuis met
c.v., garage en tuin. Ind.
o.a. inpandige garage en
c.v.-kelder, zitkamer/eet-
kamer, ruime keuken, vier
slaapkamers, badkamer
met douche, wastafel en
toilet, badkamer met ligbad
en wastafel. Rondom aan-
gelegde tuin. Vraagprijs

’ 337.500,- k.k.

HEERLEN
Ruim woonhuis met c.v. en
tuin (achterom bereikbaar),
lnd.: royale woonk. met
open haard, keuken met
goede installatie, badk.
met ligbad, vier slaapka-
mers op eerste verdieping,
fraaie zolderkamer op
tweede verdieping. Vraag-
prijs ’ 149.500-k.k.

HEERLEN, Weiten
Dr. ir. Ross. van
Lennepstraat

Binnenkort wordt gestart
met de bouw van 14 erker-
woningen volgens de Li-
vingstone-bouwformule.
Er zijn 12 halfvrijstaande
en 2 vrijstaande woningen.
De woningen zijn ruim van
opzet, met o.a. een fraaie
erker aan de voorzijde. De
verdieping heeft drie slaap-
kamers en een luxe badka-
mer. Een vaste trap naar
de zolder biedt de moge-
lijkheid voor een vierde
slaapkamer. Optimale iso-
latie, waardoor 40% be-
sparing op energiekosten.
De koopsommen zijn vanaf

’ 189.115- vrij op naam.

HEERLEN, Weiten

*d_s!
Royale hoekwoning met
tuin. Ind. o.a. living, stu-
deerkamer, woonkeuken,
drie slaapkamers en bad-'
kamer. Vraagprijs

’ 162.500-k.k.

Als de minister van onderwijs
met pensioen is, zit uw kind nog
met een studieschuld.
Wilt u weten wat daaraan te doen is?

Dat kan. Bel ons maar eens.

043-637373

Lenting (|f Van Irsen
verzekeringen bv

H {

.-..;- ':'-'C;, Prof. P. Willemsstraat 21
6224 CC Maastricht

& wl m Postbus 4212
M 6202 WB Maastricht

WÊÊÊJÊMÊMk

Te huur:
BEDRIJFSHALLEN
TE LANDGRAAF
vanaf 350 m 2

W^^^mm^—^-^
Inlichtingen:

Iffj f__T__M_l maandag fm vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Edisonstraat 9, Landgraaf, tel. 045-316222

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi
Heeft u geen doorsnee smaak
en het moet in huis echt mooi worden?

_. Dan bent u welkom in de gastvrije grenen

É
wereld van Pine Home, voor de mooiste
collectie oude (antieke) en nieuwe grenen
meubelen van de hele omgeving.

"«" Drie etages vol!!!
'*'£___£■!> **wt-- PI ME .71—:—$£&%&&& \\ oude en meuwe

-^jÖCia i/^nr ür grenen meubelen

_^ *Wf* *">L^y Wycker Brugstraat 59
1 bij de mooie oude Servaasbrug

6221 EB Maastricht. Tel. 043-251306
aaaaaaaaaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi

KUNgTSTOFerTHABDHOUT

|S<hÏT..ti|
GmbH jOfip^ I

v.Siemens-Slr 6
Geilenkirchen rriM
Gewerbegebiet il J] Tel 024 51/8069 J[ |Ul_J

fë_Ej_S RamenImP! Deuren
f I RolluikenI Ij Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten.
tel. 045-322728

TERWINSELEN, Callistusstr. 66 82.500,-k.k.
Hoekhuis met tuin en vrije achterom.

BOCHOLTZ, deBaan 8a 85.000,- k.k. ■Woonhuis met garage en tuin.

KERKRADE, Wilhelminastr. 22 89.000,- k.k.
Tussenwoning met tuin.

HEERLEN, Heerlerbaan 128
Vooroorlogs woonhuis met tuin. Percopp. 942 m2.
HOENSBROEK, Ken nedystr. 46 102.000-k.k.
Goed onderhouden tussenwoning met tuin en vrije
achterom.
Vandaag kantoor geopend tussen 10 en 12 uur

WIJMAN & PARTNERS VASTGOED
Tel. 045-728671 ,87358
Lid Stichting ter Bevordering eigen Huizen Bezit.

TE KOOP
NUTH-STEGELSTRAAT 14

Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met tuin, garage,
gas-c.v., badkamer, 3 slaapkamers, keuken en

woonkamer.
Pand is geheel onderkelderd en voorzien van kunststof

kozijnen en dubbele beglazing.
Vraagprijs’ 149.000-k.k.

Inlichtingen:

QTEENQ
ASSURANTIËN CV. %**¥
Nuinhofstraat 70, Nuth

045-241534 „

Te huur in Heerlen
WINKELPAND 400 m 2
gelegen in centrum, nabij markt, onmiddellijk te
verhuren.
Huurprijs: ’ 2816,46 p. maand.
Voor meer informatie brieven onder nr. HK 012
van Limburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

187419

B'Wie geeft denkt aan een ander'
Gehandicapten kunnen vaak StöUfl _J9AVO-CoJlöCte Lf% _TAAA

meer dan velen denken. AVO- /„.„ te ♦/_. 1\ nul) 3»ro Vfc/vUU.... ~ , . __"■__■ W_Bf <«' f/W 4H- WWtf wNederland kan hen daarbij helpen. *-* "—* = —'
Geef alsjeblieft gul aan de ±

jaarlijkse nationale collecte. «fes AVO-NederlandWant: wie AVO-Nederland DJC' __»* Tel- <033)75 33I steunt, geeft een ander soms H^è^mf postbus 850, 3800 AW Amersfoort,
dé kans van zijn of haar leven. Beschermvrouwe H.M. de Koningin

Zaterdag 13 mei 198944
GEMEENTE WITTEM

Notaris P.L.H. Pijls te Wittem,
zal, in collegiale samenwerking met notaris mr. H.C.
A. De Kort-Kramer te Zevenbergen, op dinsdag 23
mei 1989 om 15.00 uur in hotel-restaurant In den Ro-
denLeeuw van Limburg te Wittem, Wittemer Allee
28, ex artikel 1223 B.W. in éénzitting bij opboden af-
slag in het openbaar verkopen:

Gemeente Wittem:
PERCELEN BOUWLAND,

gelegen te Eys, gemeenteWittem, aan de Gracht, ka-
dastraal bekend als gemeente Wittem, sectieA num-
mers 1616, 1617 en 3371, te zamen groot 37 are 5 cen-
tiare.
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Vei-
ling Voorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Ko-
ninklijke Notariële Broederschap, voorzover daar-
van niet in de veilingakte is afgeweken.
Gegadigden dienen zich desgevraagd deugdelijk te
kunnen legitimeren en van hun financiële gegoed-
heid te doen blijken.
AANVAARDING: na betaling van koopsom en kos-
ten.
BETALING: uiterlijk op 5 juli 1989.
INLICHTINGEN: verkrijgbaar ten kantore van no-. taris P.L.H. Pijls te Wittem, Wittemer Allee 30 (tel.
04450-1471). 187662-

TE HUUR
Café Sportzicht
(met zaaltje en woning)
te BORGHAREN
Indien u geïnteresseerdbent in
de overname van dit horeca-
bedrijf en beschikt over de

o. _o_in_ii|ke vereiste vestigingsdiploma
_.___ B,._rou-.n, b ï alsmede enig kapitaal kunt u
~„«,,._*„!-.[ai schrijven naar:
is een nn oudsher

;::"__ Koninklijke Brand
.itstektiHK lurtip-m» Bierbrouwerij b.v.
■ buibrudM tav de heer J. Mayeur

1 V Postbus 527
6200AM MAASTRICHT

l __r __. &ét Nadere informatie via
m J_k. -Il m de heer J. Mayeur

I lrWi__lll___l \ 'e1043,i 18557
f WJj)%-^5%%%^% 1 op werkdagen vanI «, I 8.30-9.30 uur.

J « ; t t* !__________________________■

MHEER ’ 300.000,- k.k.
Rustig in het Limburgs landschap gelegen semibungalow
met cv., tuin en garage. Blijvend vrij uitzicht. Grote entree,
woonkamer (± 44 m 2), keuken, badkamer, 4 slaapkamers,
extra douche/toilet, bergzolder, grote hobby met doka.

URMOND ’ 335.000,- k.k.
Vrijstaande, witte semibungalow in perfecte staat van on-
derhoud, met cv., tuin (± 1100 m 2) en garage. Ruime in-
deling, met o.a. 5 slaapkamers.

SITTARD ’ 450.000,- k.k.
Fraai, vrijstaand landhuis met cv., garage en tuin (± 1300.
m 2) met zwembad, woonkamer (± 60 m 2), studeerkamer,
moderne aanbouwkeuken, kelder, 4 slaapkamers, luxe
badkamer, bergzolder.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met eigenaren die nu of op langere termijn
hun pand op vakkundige en discrete wijze willen laten ver-
kopen, de prijs- en verkoopmogelijkheden.

Wij zoeken thans onder meer in:
regio HEERLEN/ZUID, WELTEN, VOERENDAAL diverse
panden in prijs tot ± ’ 300.000,-;
SCHAESBERG (semi)bungalow in prijs tot ± ’ 325.000,-.

■ TROOST
■kl ONROEREND GOED,
W HEERLEN. TEL. 045-717976

Doe-het-zelvers opgelet!!

PINKSTER-AANBIEDING
Massief eiken stroken 16 mm massief
van ’ 69,- voor / 56,- per vierkante meter

Uitstekende kwaliteit; met noesten, zonder spint
OP=OP

Eenvoudig en met gegarandeerd succes zelf te
leggen met behulp van onze vakkundige

leginstrukties. Wij kunnen de door u zelf gelegde
vloer tevens schuren of borstelen. Als fabrikant

hebben wij meer dan 23 jaar ervaring in het
vervaardigen, leggen en afwerken van alle soorten

massief parket.

Beitel 114 BEL 045-418989 Heerlen

TE KOOP IN
HOENSBROEK

premie-A
drive-in-woningen

B__—""_■__[

HÈ____

Vlak bij het centrum van Hoensbroek, aan de
Kouvenderstraat, worden fraaie drive-in-woningen
met tuin gebouwd.
De indeling van deze woning is op de beg. grond:
hal en garage/berging. 1e verdieping: dichte
keuken, woonkamer. 2e verdieping: 3
slaapkamers, badkamer, c.v.-kast.

Kosten ’ 138.900,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 41.000,-*
Netto maandlast ’ 561 ,-* >
"Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.

Inlichtingen/verkoop: Van maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur en volgens afspraak,
's Zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222.

Voor onze clientèle TE KOOP GEVRAAGD woningen in V
alle prijsklassen. Wist v dat wij in Brunssum en omg. de I
meeste bestaande huizen verkopen? GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN. Van Oppen b.v., Lindeplein 5, Bruns-
sum. 045-254543. Vraag de infofolder.

Brunssum, Molenstraat 70, halfvr. woonh. m. garage en
c.v. Bij 100% fin. netto ’ 525- per maand. Van Oppen
b.v., Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543. Vraag de info-
folder.

Heerlen, Kruisstraat 70d, appart. op 2e etage m. gr. |
woonk., m. open keuk., berg., 2 slpk., badk. m. ligb. + v.w.
+ w.a., voor- en achterbalkon. Vr.pr. ’ 87.000,- k.k.

Brunssum, Oelovenstraat 14, halfvr. woonh. m. garage
en grote tuin, woonk., keuk. m. aanb., bijkeuk., terras, 3
ruime slpk., luxe badk. m. ligb. + v.w. + toilet + aansl-
w.a., zolder m. vaste trap. Vr.pr. ’ 162.000-k.k.

Geldleningen - financieringen
Alle hypotheken

__»p^_^Clj_J_} Assurant'eKant°°r
éW^Mm^aty van Oppen b.v.

Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, tel. 045-254543
maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 13.30-17.30 uur

zaterdag 9.00-12.00 uur

4
t,_.—.——._._■-——.-—1
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HEERLEN: „Patiobungalow, op prima stand!"
lnd.: hal, zeer ruime woonk. m. open haard, keuken II
m. modern install., 3 fijne slaapk., badk. m. ligb.,
douche, v.w. en 2e toilet, berging, garage en bui- H
tenberging. Alle ramen/kozijnen in aluminium m. |
dubbele beglazing. Patio, ±100 m., vijver en ter- |"
ras. Prachtig aangelegde tuin. Percopp. ± 390 m 2.
Vraagpr. ’ 260.000,- k.k. Aanv. in overleg. V

I'JI renhuis met prachtige tuin!" |<
i lnd.: prov.kelder, kamer-ensuite (9.50x4.10) en UI aansluitend serre, dichte keuken, berging, over- A| loop m. 2e toilet, 3 ruime slaapk.en 2 mansardeka- Ij

mers, badk. m. ligb. en v.w., kleine doka, zolder, Jj,
mooie diepe achtertuin m. optimale privacy. |LI Vraagpr. ’ 179.000,-k.k. Aanv. in overleg.

■ HEERLEN Winkelcentrum: "Ideale kans voor aktie- |vve ondernemer!" I.
In het van aktiviteit bruisende winkelcentrum Heer- |
lerheide winkel/woonh. Ind. kelder, winkel ±30 m 2b.v.0.), dagverblijf (8.00x5.5/2.75) m. compl. luxe '.*
keukeninr. Woonk., 3 slaapk., badk. m. ligb., v.w. Ii
en toilet. Zeer ruime overloop, div. bergingen.
Aparte entree naar bovenwoning. Ruime parkeer- Il
mogelijkh. Vraagpr. ’ 169.000,- k.k. Aanv. direkt.

HEERLEN: "Ruim, degelijk halfvrijstaand heren- I
huis in mooie buurt!" jy
lnd.: 2 kelders, woonk. (34 m 2) m. allesbrander, ll
keuken, studeer- hobbykamer c.g. slaapkamer, I
berging, grote overloop m. 2e toilet, 3 ruime
slaapk. m. veel kastruimte, badk. (2.95x2.67) m. }
ligb., douche, bideten v.w., zolder bereikb. via vas- I
te trap, alwaaratelier c.q. hobbyruimte (7.70x3.50). <Pand is geïsoleerd. Flinke, zonnige achtertuin, ï
Vraagpr. ’ 189.000,-k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: "Leuk perceeltje bouwgrond voor 't
bouwen van een eigen woning!"
Perceelsopp. 122 m 2voor vrijst. woning, winkel
e.d. Prijs ’ 15.000,-k.k.

Ons pandenbestand slinkt snel ,
door de goede verkoopresultaten! ,

Daarom zoeken wij met spoed
panden in alle prijsklassen en plaatsen.

Bel rustig eens voor een vrijblijvend .
informatief gesprek.

___-___««___________________^^^j I
BRUNSSUM: „Uitstekend gelegen, sfeervolle, vrij-
staande bungalow op 1015 m' grond!"
lnd.: sout.: garage, berging. Parterre: ruime hal,

I woonk. m. hoek open haard en aansluitend serre i
(4.00x3.10) woon/eetkeuken (4.00x4.00) m. compl.
luxe mr., 3 slaapk., badk. m. ligb., dubbele v.w. en
2e toilet, apart gel. ondergrondse garage/werk-
plaats (± 14.00x10.00, hoogte 3 m) m. smeerput.
Alle ramen/kozijnen in hardhout, grotendeelsvoor-
zien van rolluiken. Vraagpr. ’ 289.000,- k.k. Aanv.
in overleg.

KERKRADE: „Uitstekend gelegen, zeer ruim en de-
gelijk herenhuis, op 424 m 2groni!"
Ind. volledig onderkelde'-_V\al, woonkamer
(10.50x5.00/3.85), dicht^CXV. met moderne in-
richting, 3 ruime s^JAJ^s, badkamer, zolder
bereikbaar via v^3f^-"P. m- mogelijkheid voor
meerdere slaaf.^*_rs. Ramen en kozijnen ged. in
kunststof met dubbele beglazing. Achtertuin| 22.50X11.50 m. Bwj. 1950. Vraagprijs ’165.000,-
-k.k. Aanv. in overleg.

VOERENDAAL: „Op 1e stand gelegen vrijstaand
herenhuis op 870 m 2grond!"
lnd.: 3 kelders, hal, woonk. m. inzet open haard,
dichtekeuken, garage/berging (8.00x3.50) m. dou-
checabine, verwarmd en in spouw uitgevoerd,
tuinhuisje, 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en 2e toi-
let, vliering. Alle ramen/kozijnen in aluminium m-
dubbele beglazing. Geen bebouwing a.d. achterzij-
de. Vraagpr. ’ 298.000- k.k. Aanv. in overleg.

i gflyflTHlfllTllHiTln^^ J
HULSBERG: „Uitstekend gesitueerd wit herenhuis |
met grote inpandige garage!"
Ind. 2 kelders, garage (8.00x3.55), hal, woonk. met
aansluitend overdekt terras, woon/eetkeuken, 3 |
ruime slaapkamers, badkamer, zolder bereikbaar
via vaste trap. Bwj. 1962. Ruime achtertuin op zon-
kant. Gelegen in 't centrum. Vraagpr. ’ 165.000,- I
k.k. Aanv. in overleg.

LANDGRAAF: „Ruime drive-üktffcning
lnd.: ruime garagebej£^kßp)_Tmige woonk.,
woon eetkeuken,^%V_o -dPk-. badk. m. igbad ien v.w., zold^lv\»Vijs ’B5O- p. mnd. excl-

| Aanv. 1-5-1985.^1**
BEEK: „Aan de markt gel. winkel- en kantoorruim-
ten!"
Opp. winkels resp. 150 m2en 186 m 2. Kantoren 500 |
m 2, excl. souterrain, alwaarzich een kantine en op-
slagruimten bevinden. Kantoorruimten kunnen
ook in kleinere units worden gehuurd. Event. wen- Isen van huurder zijn bespreekbaar. Algehele af-
werking met 1c klas materialen. Ruime parkeermo- i
gelijkt.. Uitvoerige gegevens en huurprijzen PP I■ aanvraag.

, TELEFOON
/VV ZATERDAG_/\ 043-645352

j MFDU 9001300uur
liLUVJ TELEFOON
beheer o.g. MA. t/m VR.
makelaardij 045-710909
— .——- I

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen J|
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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: Sunday Cricket; Rugby
League Premiership Final and Motor-
cycling from Donnington.

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

20.00 After Henry. Afl.: Efficiency.'
Clare is op een managementcursus
en^Eleanor raakt enthousiast door de
mogelijkheden die nu binnen haar be-.
reik komen.

20.30 Eastenders. Serie.
21.25 Master Mind. Gepresenteerd

door Magnus Magnusson. Vandaag
de eerste halve finales.

21.55 Uncertainties. Afl.: When Am |
a We? Bob Peck geeft een voorproef-
jevan de ideeënvan de moderne uit-
vinders.

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

The King of Clubs. Films interesseren
Poirot niet, maar de sterren des te
meer. Een bezoek aan de Parade
Studio's brengen een bedrieglijke
zaak aan het licht.

23.10-23.50 The Groovy Fellers.
Nieuwe komische serie. Afl.: Never
Work with Children, Animals or Mar-
tians.

Nederland 1

Sky Channel

Duitsland 1

06.30 Bailey's Bird. Avonturenserie.
07.00 Hour of Power. Religie en gas-

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspanningspro-

gramma.
12.00 International Motor Sports.
13.30 Fashion Television.
14.00 Sunday Movie Matinee.
15.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
16.00 Pop Formulae.
17.00 Joanie Loves Chachi. Komi-

sche serie.
18.00 Eurosport preview. Actuele

sportprogramma's.
20.00 What a week! Weekoverzicht

sport.
21.00 Judo in Helsinki. E.K. dames en

heren.
22.00 Tennis uit Ede.
00.00 Motorrace in Italië.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel

" Schrijver en regisseur
George Tabori in 'Es ist ein
Welttheater, jedes Leben'.
(Duitsland 2 -14.45 uur)

G-O- J'r°9ramma-weekoverzicht.
Surfen* Dmen' wo wir Anker

uit lZ"- Protestantse kerkdienst van-
I (Limburg.

rortro
Aut derBünne bin ich König'.

Jf(en J 1van de pianist Horowitz. Wer-
foar-h Scarlatt". Schuman, Chopin,
-.30 t

ninov en Skrjabin.
1*55 B9esschau/Wochenspiegel.
J.,00 \r[°9ramma-weekoverzicht.
|l. ARD"Sport extra. Internationa-
U)IJhJenniskamP'oenschappen vani'Ooi *'finale heren enkelspel.
C__7as B,aue vom Himmel.I^ilin , van °ta Koval Met: MartiniThn' Luc,e Novotna e.a. De 10-jarige

«huis zit vaak °P het dak van het
lni"_e Zl'" kat en zi'n blauwe teke"

|de ** Formel eins. ARD hitpara-

!,£jü."d?r aus der Wissenschaft.
Mo nrVfre over a|9en-

"lVa h_v' r) Lindenstrasse. Serie. Afl.:
6% rvque-
ae ARrf.Goldene 1- Winnaars van
'"10 «7 oteri'-tenianHeltSpiegel- Berichten van bui-«"so odcorresPondenten.
85e p?ortscha"-Telegramm.
Doo ,7??I-overzicht.
015 t t

Ta9esschau.
Afl Bifr ' Dui,se misdaadserie.overv_i nV°m Fass- Er wordt een roof-
als de rS,? P gd op een man, maar

16 arriveert is hij doodge-
!66n moord dage" VOlgt er nog

1"686"- Temperamente.*15 t ma9azine.
i2O Gl9heSSChau-
S 6 tv-fi7„r'me Reichssache. 2-deli-S zum J2" Edmund Wolf- Afl. 2:NswLlet2ten Mann.

(Prarnrna w_fr Nachtschwarmer. Pro-i'Os T
a van Jur9en Boettcher.1.10-n, ?cBscanu-

fch°uwinn acht9«lanken. Be-
6nkarnPf9 door Hans Joachim Kv-

Duitsland 2
r*cht. Pro9ramma-weekover-

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop tekenfilms.

11.00 Eurochart. Pop.
12.00 Video Fashion. Modemagazi-

ne.
12.30 Today's wortd. Actualiteiten-

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

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.

Zakelijk nieuws.
18.30 Soccer scène. Voetbalcompeti-

ties.
19.00 Lookout Europe.
20.00 The UK Top 50. Hitparade.
21.00 The Twilight Zone. Sf-thriller-

serie.
22.00 NBA Today Basketbal.
22.25 Sarah. Biografische tv-film.
00.30-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe

Magda Schneider e.a. De jonge com-
ponist Franz Schubert leeft in een
omgeving van Bohémiens. Zijn vrien-
den maken zich zorgen en proberen
hem te helpen. Zo organiseren zij een
uitstapje met de 3 dochtervan Chris-
tian Tschöll.

21.55 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.10 DieRiese in DieZeit. Nachrich-
ten aus der höfischen Welt. Portret
van de hoofse cultuur uit de Middel-
eeuwen.

23.05 Drei Brüder. Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1980 van Francesco
Rosi. Met: Philippe Noiret, Michel Pla-
cido e.a. Raffaele, Nicola en Rocco
zijn drie broers. Raffaele is rechter in
Rome, Nicola werkt in een Turijnse
autofabriek en Rocco helpt moeilijk
opvoedbare kinderen in Napels. Dan
krijgen ze alledrie een telegram, dat
hun moeder is overleden...

00.50-00.55 Heute.

Duitsland 3 SWFDuitsland 3 West

radio
Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.02 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met: Die Welt
der Schnorchel, tekenfilmserie;
Heathcliff, tekenfilmserie.

09.45 Des kleinen Lockführers
grosse Fahrt. Oostduitse jeugdfilm
uit 1978 van Hans Werner. Met: Erwin
Geschonneck, Maik Seawart, Petra
Hinze e.a.

11.00 Spiegelei. Spelprogramma.
(herh.)

11.25 Dance, dansshow. (herh.)
11.55 RTL Kurz und bündig.
12.05 Adel verpflichtet. (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

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

Amerikaanse serie. Afl.: Zwillingsmo-
toren.

14.00 Gut geht's. Gezondheidstips.
14.30 Geschichten aus einem f lie-

genden Koffer. 3 Engelse korte films
naar de sprookjes van Andersen uit
1979. Met: Von Töpfen, Tellern und
anderen Küchengeraten/Das Mad-
ehen mit dem Schwefel/ldas Blumen.

16.00 Unser kleines Theater: Euse-
bius raumt auf. Blijspel van Emil Stür-
mer. Met: Liselotte Lindner, Eva-Ma-
ria Weise, Florian Kern e.a.

17.50 Heimatmelodie.
18.45 RTLaktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz met Björn Hergen Schimpt.

20.00 Die Rache der Schwertkamp-
ferin. Amerikaanse speelfilm uit 1985
van Richard Fleischer. Met: Brigitte
Nielsen, Arnold Schwarzenegger,
Sandahl Bergman e.a.

21.35 RTL-Spiel.
21.40 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Die Ausgiessung des Heiligen
Geistes' van Titiaan.

21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.
22.20 Wiegenlied der Verdammten.

Engelse oorlogsfilm uit 1971 van Pe-
ter Yates. Met: Peter OToole, Sian
Philipps, Philippe Noiret e.a.

00.10 Sexy Folies.
00.45-00.50 Betthupferl.

Ones. Afl. 4. Een brandend verlangen
weer bij de top te horen, doet Ritchie
achter de typmachine plaatsnemen in
afwachting van inspiratie.

19.35 Onrust Ltd. Muziekprogramma
met vanavond The Eyes of Texas,,
Amerikaanse roots rock van The
Masters of Reality, Lylye Lovett, Kristi
Rosé en John Hiatt.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Atlantis. Cultureel magazine.
21.30 French & Saunders. Engelse

comedyserie.
21.30 Zeeklimaat. Serie reportages

over hedendaagse waarnemingen in
Nederland. Vandaag: Het kantoor is
dood, leve het kantoor.

22.07 Tiempo de morlr. Colombiaan-
se speelfilm uit 1984 van Jorge Ali
Triani. Met: Gustavo Angarita, Sebas-
tian Ospina, Jorge Emilio Salazar e.a.
Juan Sayago keert na 18 jaar gevan-
genschap terug naar zijn dorp, waar
hij destijds Moscoté heeft gedood. De

' inmiddels volwassen zoons van Mos-
coté hebben wraak gezworen en zijn
vastbesloten dit ten uitvoer te bren-
gen...

23.39-23.44 Journaal.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Open Universiteit: Als de rente

daalt.
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 Sex change. Engelse do-
cumentaire waarin drie mensen pra-
ten over hun transsexualiteit.

16.25 "" Europa komt! 30-delige se-
rie over de Europese Gemeenschap.
Afl. 22: Onderwijs in Europa.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 (TT) Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 (TT) Het lied van de aarde. Li-

turgisch gedichtvan Huub Oosterhuis
op muziek van Torn Löwenthal.

18.58 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

19.00 Studio Sport.
19.35 Het waanland. Programma

voor kinderen waarin theater en boe-
ken centraal staan.

19.40 Vogels kijken. Documentaire
over de flora en fauna van het gebied
De Groote Peel.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Sjappoo. Jongeren praten in

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

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

21.10 Een lichte lunch. Toneelstuk
van tekenaar/schrijver Peter van
Straaten. Met: Ingeborg Elzevier, Let-
tie Oosthoek en Ben Hulsman, (herh.)

21.52 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de verzorgende sector. Afl. 6
(slot): Gezinszorg.

22.22 Geschiedenis en instellingen
van Rusland en de Sovjetunie, les 3.

23.32 Journaal.
23.37-23.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

08.05 Mister Ed. Afl.: Drei in einem
Stall. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Mr.
Casanova. 08.55 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 09.00 Die Wal-
tons. Afl.: Onkel Codys Werbung. 09.50
Teletip Garten. 10.00 SAT.I Sport.
10.30 Das wars diese Woche. Armin
Halle im Gesprach. 10.55 So gesehen.
Kerkelijke uitzending. 11.00 Program-
ma-overzicht. 11.05 Adebar, der
Glücksbringer. Duitse documentaire
over de ooievaar uit 1986/87 van Eek-
hard von Mandesloh. 11.35 SAT.I
Sport. 12.00 SAT.I Sport live. Super-
cup in Silverstone, Engeland. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05TeletipKoenen. 14.15Köp-
fchen, Köpfchen. 14.50 Der Goldene
Schuss. 15.00 Ein total verrückter Ur-
laub. Engelse komedie uit 1972 van
Gerald Thomas met Sidney James,
Kenneth Williams, Joan Sims e.a.
16.30 Auf und davon. Reismagazine.
17.00 Der goldenen Schuss. Aansl.:
Programma-overzicht. 17.10 Geachtet,
gehasst, gefürchtet. Amerikaanse wes-
tern uit 1965 van Bernard McEveety
met Chuck Connors, Kamala Dcvi,
MacDonald Carey e.a. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Programma-overzicht.
Aansl.: Gewinn in SAT.I 19.10 Kampf
urn Yellow Rosé. Afl.: Wer überlistet
wen? 20.00 SAT.I Wetter. 20.10 lm
Feuer der Gefühle. Amerikaanse mini-
serie uit 1986 van Karen Athur met
Cheryl Ladd, Lee Horsley, Christopher
Plummer e.a. 21.50 SAT 1 Sport. 22.15■ Auf der Flucht. Afl.: Die Bank gewinnt
immer. 22.55 SAT.I Bliek. 23.05 Sex
vor sechs Millionen Jahren. Engelse
speelfilm uit 1970 van Don Chaffey met
Julie Ege, Tony Bonner, Robert John
e.a. 00.40-00.50 Programma-over-
zicht.

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 5. (herh.)

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 18. (herh.)

09.30 Telekolleg aktuell. Informatief
sprogramma.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 18. (herh.)

10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 5.

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor slechthorenden.

11.30 Deutsches Bundesmusikfest
In Trier. Reportage vanuit Trier, dat in
het teken staat van de blaasinstru-
menten.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende
1880-1930. Documentaire serie. Afl.:
Vom Klang der Bilder. Over de nieu-
we relatie tussen beeldende kunst en
muziek.

14.00 Het Radio Symfonie Orkest
Stuttgart speelt werken uit de 20ste
eeuw. (herh.)

14.55 Maskerade. Oostenrijkse speel-
film ut 1934 van Willi Forst. Met: Pau-
la Wessely, Adolf Wohlbrück e.a.
1909 - De echtgenote van een chirurg
laat zich in Wenen door een schilder
vereeuwigen, slechts gekleed in de
stola van de verloofde van haar zwa-
ger. Als het portret voltooid is ontstaat
er een groot schandaal.

16.30 Mutter in Europa.
17.15 In. Informatief magazine.
17.45 Lander " Menschen - Aben-

teuer. Vandaag: Unter der weissen
Wolke (1). Documentaire over het
noorden van Nieuw-Zeeland.

18.30 Sport im Dritten extra: Duitse
kampioenschappen tafeltennis.

19.00 Tarare. Opera van Salieri, uitge-
voerd door Die Deutschen Handelso-
listen en het koor van Michel Laple-
nie, 0.1.v. Jean-Claude Malgoire
m.m.v. solisten.

22.05 Südwest aktuell - Neues.
22.10 Geduld, Geduld, das

schlimmste kommt noch. Cabaret-
programma van en met Uli Keuler.

22.55 Alas Smith and Jones. Engel-
se comedyderie. Afl. 8: Auweia.

23.25 ■ Die Narbenhand. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1942 van Frank
Tuttle. Met: Alan Ladd, Veronica Lake
e.a. Een huurmoordenaar tracht
wraak te nemen op een man, die hem
destijds heeft bedrogen.

00.45-00.50 Laatste nieuws.

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

16.45 "" Zomerro(c)k. Hoogtepunten
uit Zomerro(c)k 1988. Presentatie:
Jan Douwe Kroeske. (herh.)

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

jeugdserie. Afl. 4. Paula wil ondanks
alles voorkomen dat Narinder en haar
familie naar India teruggaan; maar
hoe kan ze Charlie Elkin tegenhou-
den?

18.01 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Weer als kind.

18.14 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: Beter dan de beste.

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

19.00 Journaal
19.07 Europa 1992. Humoristische

vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

19.11 "" Flying Doctors. Australi-
sche serie. Afl.: Onderbroken noodo-
proep. Kate besluit er een paar dagen
tussenuit te gaan. Onderweg naar
een rodeo maakt ze echter een ver-
velende val...

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

20.33 Zijn laatste vlucht. Britse 4-de-
lige thriller. Afl. 3. De tijd dringt: als
Dean wordt gesignaleerd op de veer-
boot naar Belfast, gaat inspecteur
Courtney hem persoonlijk achterna...

21.21 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.51 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Misdaad en oude
kant. Sophia heeft een nieuwe vriend,
ene Rocco, die ze op het politiebu-
reau heeft ontmoet. Haar dochter is
niet bepaald ingenomen met haar
keuze...

22.16 De hoogvliegers. 6-delige En-
gelse serie naar het gelijknamige
boek van Derek Robinson. Deel 5.
Mei 1940. De twee kersverse bruiden
worden naar Engeland terugge-
stuurd. Tijdens de talrijke Duitse
luchtaanvallen in Frankrijk delft de
R.A.F, het onderspit.

23.07 Natuurmoment. Aandacht voor
Natuurmonumenten. Presentatie:
Hanneke Kappen, (herh.)

23.12-23.17 Journaal.

09.15 Eucharistieviering t.g.v. Pink-
steren vanuit het Benedictijnerkloos-
ter Melk.

10.15 Mosaik: 1. Fulda und die Rhön.
2. Jungfüchse wagen sich aus dem
Bau. Documentaires.

11.00 "" Mutter ist die Beste... aber
nich nur am Muttertag. Programma
met liedjes, waarin moeder centraal
staat. Met o.a. Fred Bertelmann, Mar-
iene Charell & Angelina, Daliah Lavi
en Hein Simons.

12.00 "" Aus dem Museumsdorf
Bayerischer Wald: Das Sonntagskon-
zert auf Tournee m.m.v. de Blaska-
pelle Thurmansbang, de Maschen-
berger Stubenmusi, de Schönberger
Kinder e.v.a.

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

Vandaag: de proclamatie van de
grondwet.

13.30 Mutter, warm wirst Du endlich
erwachsen? Amerikaanse jeugdfilm
uit 1982 van Alec Grasshoff. Na de
dood van haar man leunt Ellen volle-
dig op haar 17-jarige dochter. Dat
leidt tot conflicten.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Gummibarchen.

14.45 'Es ist ein Welttheater, jedes
Leben'. George Tabori in Wenen,
portret van deze gedreven joodse
theaterregisseur uit Hongarije.

15.15 Ratschlag für Kinoganger
15.20 Die Baren sind nicht mehr zu

bremsen. Amerikaanse komedie uit
1978 van JohnBerry. Met: Tony Cur-
tis, Jackie Earle Haley, Matthew
Douglas Anton e.a.

16.50 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Bekendma-
king van de Grote Prijs.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Vandaag

o.a. motorraces: WK in Mugello-ltalie;
Autosport: Duitse rally-kampioen-,
schappen in Mainz; Voetbal: 2e liga.

18.10 ML-MonaLisa.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 Abenteuer und Legenden.

Wagnis am Rio Negro. Verslag van
een moeizame expeditie door het
Braziliaanse Amazone-gebied.

20.15 Das Dreimaderlhaus. Oosten-
rijkse speelfilm uit 1958 van Ernst
Marischka. Met: Karlheinz Böhm,

09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-
formatie.

10.00 Chemie. Cursus scheikunde.
Les 18. (herh.)

10.30 Telekolleg. Cursus economie.
Les 5. (herh.)

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

11.30 Ihre Heimat " unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie:Die Stunde der
Frauen.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
Documentaire serie. Afl.: Vom Klang
der Bilder/Da§ .Radio-Sinfonieorches-
ter Stuttgart.

15.00 Das Beste aus WDR-Publik
1988.

17.00 Tiefer Süden USA. Documen-
taire serie over hetZuiden van de VS.
Afl. 3: Lebendige Legende.

17.45 Reiseführer. Vandaag: Reiter-
ferien in Irland.

18.00 Überraschende Tage. 6-delige
jeugdserie.Afl. 2: Die Tante mit dem
leichten Stich.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Thema: Meine Indios, dei-
ne Indios.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
uur Sport im Westen).

2Ü.00 Schmetterlinge. TV'film van
Wolfgang Becker. Met: Bertram vom
Boxberg, Lena Boehncke e.a. De
eenzelvige Andi is de enige getuige
van de verdrinkingsdood van een
klein meisje. Ondanks het feit dat hij
een volledige verklaring tegen de po-
litie heeft afgelegd, wil de vader van
het meisje nog een gesprek met hem
hebben.

20.56 Meisterwerke der Musik: Wie
einst Lili Marleen.

21.08 West 3 aktuell.
21.15 NDR Talk Show.
23.15 Politisches Feature: Das neue

Tibet. Documentaire over de Chinese
inmenging in Tibet.

00.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht (eindtijd onbekend).

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Pinksterhoorspel van
Ton van Reen. 12.02-13.00 D.S.M.- Limburg/concert: concertserie
met vooraanstaande (amateur)or-
kesten, ensembles en koren.
18.05-19.00 Sport.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder
de Groene Linde. 9.15 MusicaReh-
giosa et Profana. 9.55 Progr.-
overz. 10.00 Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11.00 Für Elise. 13.00
Nws. 13.02 Opera Matinee. Nwe.
grammofoonplaten en CD's. 14.00
Concert op zaterdag: Concertge-
bouworkest. (Pauze: Praten over
muziek). 16.00 NOS jazzgeschie-
denis. 16.30 Diskotabel. 18.00
Nws. 18.02 Continu Klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00Kamerconcert: Theo
Olof, viool. 22.26 Finale. 22 56-
-0.00 Spoken, hoorspel. (2).

cher Auttakt. 8.30 Glaube und K»-
che. 9.05 Mundartsendung: Ame-
röllcheren _n verteHchere/Doref-
jeschwötz. 10.00 Übertragung der
Messe aus der Pfarrkirche Lonl-zen. 11.05 Schlagersouvenirs.
12.35 Rückblick. 14.05 Die deut-
sche Schlagerparade. 16.05 DOMINO - die Schielshow des BRF
17.05 Sportmagazin. 18.40 SenkV-
renfunk. 19.00 Wunschkonzert.
21.00 Sportresultate vom Woche-
nende und Sendeschluss.

Hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers. 21.45 Medelanders Ne-
derlanders. 22.10-22.50 Pinkster-
bijeenkomst.

Radio 2
(Elk heel uurnieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet John Lilipaly (3). 10.30 Mu-
ziekmozaïek. 12.02AVRO muziek-,
theater. 13.02 AVRO's radiojour-
naal. 14.02 Nederlands op AVRO
2. 15.02 Muziek met Meta 16.30
Kom 's langs in Des Indes. 18.02
Dat zoeken we 0p... 19.02 Leuter-
koek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30De hersengym-
nastiek. 20.00-7.00 Zie radio. 1.

4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heima.-
melodie. 9.00 Sonntagsfrühslück.
11.00 Rückblick - Oldies. 12.00-
Musikparade. 14.00 Wunsch D»
was. 17.00Sportshop 18.00 Nach-
gefragt. 19.00 Volkstümliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer.

Luxemburg/RTL

6.00 Nws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
812 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13.10 De tafel van een. 14.00 Fies-

tag. 17.00Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws). 20.00 Intermezzo. 20.30
Kom op tegen kanker. 23.30-6.00
Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws).

BRT 2

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
Wikte 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 en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Liturgie en kerkmu-
ziek 18.40 De onbekende Islam.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 19.20Suara Malu-
ku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en

Radio 5

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auttakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.00 Fröhli-

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nachWunsch 12.05 Gestern, heut' und
morgen. 13.00 Heimatmelodie.
14.05 Was dart es sein? 17.00
Singl mit uns. 18.05 Schellacfc-
Schatzchen. 19.00 Erinnerung.
21.00 Musik zum Tanzen 22.30
Nachtexpress.

WDR 4
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t Karin Meerman en Fitsigjnbrechts in 'Klaverwei-£■ (Nederland 1 - 15.31

Ih —■ 1
lÊuchl20.0 Kerk<«enst Echternach.
'n Erh» Vlerin9 vanuit de basiliek'üao wl 2achl 9- de 1250-stesterf-

l^ozLft Slnt Williebrord. Voorganger:foaniL d,naal Tomko- Commentaar:froo-r*n an Buuren-
iWechtt Nie"ws voor doven enJAf5hthorenden.
hechlll^, K,aven«eide. Serie. Afl.:
"oom T om-(herh) Een jong gezin
l^üiDßre nieuw nuis van aannemerjhuis ht ÏP de Klaverweide, maar hetJwertone a"erlei mankementen te

VPRO
09.00 Apie van deHoek. Nieuws voor

kleuters.
09.20 Mevrouw ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.: De mens achter de kantoor-man (2). (herh.)
09.35 Valley of the Dolls. Serie. Afl.:

De Starshow.
09.45 Vanessa de speurneus. Fran-

se serie. Afl.: Het monster van het
zwarte meer.

10.00 Van heinde en ver. Serie over
het leven van kinderen in verre lan-
den. Vandaag: Punki en Ganshyan,
een tweeling in India.

10.35 Cursus voor beginners in de
liefde. Afl.: Vrouwelijke onderdelen.

11.00-12.00 "" Reiziger in muziek.
Live programma waarin Han Reiziger
musici, experts, fanaten en andere
liefhebbers ontmoet.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Filthy, Rich and Catflap. En-
gelse comedy-serie met The Young

08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.
Les 5. (herh.)

-------------■-■■■■^M---»_____--___________________ ■■■__■■ 1 Hl.

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 18. (herh.)

België/TV 1

nqa b
>i,É,*i***M____tÉi_______ M_il " ■ï15 vS00'8^01' (herh.)V|°ernsin^e Theelepel. Afl.:

hBil|y^boi,e,rtKle/Theaka p,metßaze|-ï'4o Boel e
Tbc?9spron g.""Do p°e£ tekenfilmserie.

88 dienst- Rech»-1>00 Plni,« rt Gien (Frankrijk).
ii* de ba^n. ell'mlB- Rechtstreeks van-
,,oo-12 ln Ik van Echternach.
IOn aalOrL "nday Proms. Het Na-
'c DevrPofSt van Bel9'ë 0.1.v. Frédé-

'&" hobo _l m;mv- Piet van B°<*-
W« Hoboconcert in C,2-00 Wi'_u ■Mozart-

-50 Aardh" ?n we9en- (herh.)
nPeelfHm uiMon£ Amerikaanse?ndanksril 974 van Mark Robson.

*"* voor f waarschuwingen van ex-?ert de hL zware aardbeving wel-
ft8! <!_meesler van Los Ange-5-So sKta9ulen te nemen-N Ma,vi.Mo^a- Serie Slot.JSSnJ 8̂-Poppenserie. Afl. 19.

.'°5 pions
ak_Animatieserie- (herh.)

ft(herh) Af,:Plonsendeooie-
*.'l_ £*" 'Mm.

ge otte onzichtbaar werd.!en dao nn»HS,e )eugdserie. Afl. 1. Opl>tba9ar0knadekt .otte dat ze zich °n^
40 De t, maken.fe^atteS,e

i?fa'SMB
BRT-serie Va"

!*s Meri__.i'., " Met Pensioen.ede,in9en en Programma-

lh3°Illlin

19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-
keerstip: Een verkeersles.

20.30 Omtrent. Vier zangeressen lie-
gen hun waarheid. Vandaag: Jo Le-
maire. M.m.v. Fa van Ham, Luc, Vic
en Jacky.

21.15 Florence Nightingale. Ameri-
kaanse tv-film van Darryl Duke geba-
seerd op het leven van Florence
Nightingale. Deel 1.

22.30 Nieuws.
22.45 Cannes - special. Nieuws over

het filmfestival 1989.
22.55 Florence Nightingale. Vervolg.
23.55 Triomf van het Westen. 13-de-

lige Britse documentaire. Afl. 2: Een
nieuwe richting.

00.45-00.50 Coda. Plastische kun-
sten: De Heilige Maria van Alexandrië
(1912), van Emil Nolde (Kunsthalle
Hamburg) uit de serie 100 Meester-
werken.

België/TV 2
15.50 Kattenstoet leper. Recht-

streekse uitzending van dit traditio-
neel, folkloristisch gebeuren dat jaar-
lijks in leper plaatsvindt.

17.15 Basketbal. Challenge Round
EK in Portugal: Portugal - België.
Rechtstreekse reportage.

18.30 Juke Box.
18.40 De kollega's. Serie. Met: Bob

Vanderveken, Nelly Rossiers, René
en Manu Verreth e.a. Afl. 1: Het pen-
sioen, (herh.)

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Een verkeerslas.
20.30-23.30 Kom op tegen kanker.
Rechtstreekse uitzending van het
slotgala van de actie 'Kom op tegen
kanker' met de bekendmaking van de
resultaten en optredens van o.a. Will
Tura, Urbanus, Soul Sister e.a. Pre-
sentatie: Betty Mellaerts, William van
Laeken, Lutgart Simoens en Walter
Capiau. (ook in stereo op Radio BRT-
-2 Radio).

België/RTBF 1
10.00 Protestantse kerkdienst vanuit
Loiret. 11.00-12.00 Pinkstermis vanuit
de basiliek van Echternach. Celebrant:
Aartsbisschop van Luxemburg. 13.20
Variétés a la une. 13.25 Jeunes solis-
tes, muziekconcours met jonge ama-
teursolisten. Vandaag: Tweede halve
finale. 14.20 Actualités a la une. (herh.)
14.25 The Muppet Show. Vandaag
met: Chris Langham. 14.50 Cinéma a
la une. 14.55 Billet de faveur: Un fem-
me qui a le coeur trop petit. Toneelstuk
van Fernand Crommelynck. 17.35
Noubanimé, kinderprogramma met te-
kenfilms. 18.00 Papa bonheur. Ameri-
kaanse serie. Afl. 5: Make-up. 18.30Le
week-end sportif, sportmagazine.
19.25 Pronostics Top 5. 19.30 Journaal
en Weerbericht. 20.00 Cinéma a la
une. 20.05 Billets doux, amusements-
programma rondom de nationale Lote-
rij. 21 .25 Cas de conscience. TV-film uit
1986 van David Lowell Rich. Met:

George O Scott, Jacqueline Bisset,
Melissa Gilbert e.a. 23.00 Arts Magazi-
nes, kunstmagazine, (herh.) 23.30-
-00.05 Laatste nieuws en weerbericht..

België Télé 21
14.00-16.00 Judo: EK Judo voor da-
mes, 48-52-56 kg en heren 60-65-71
kg, alle kategorieën. Met om 14.00 uur
halve finale en om 15.00 uur finale.
18.00 EK basketbal: Portugal - België.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Le gang des frères James. Amerikaan-
se western uit 1980 van Walter HUI.
Met: David Carradine, Robert Carradi-
ne, Keith Carradine e.a. 21.45 Le
weekend-sportiff. (herh.) 22.40-23.25
Top 21, hitparade. Presentatie: Mau-
reen Dor. (herh.).
TV 5

12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. Magazine. 13.00
Journal télévisé. 13.15 Bonne fête ma-
man. Franse tv-film. 14.45 Apostrop-
hes. Literatuur. 16.10 Histoires Naturel-
les. Magazine. 16.30 Aventures Et
Sports. Familieprogramma. 18.00 Mar-
cheloup. Serie. 19.00 Ushuaia. Maga-
zine. 19.30 Flash Varicelle. 20.00 Avis
de recherche. 21.30 Trente millions
d'amis. Dierenmagazine. 22.00 Journal
télévisé. 22.357 Sur 7. Actualiteitenru-
briek. 23.30 Ex-libris. Literatuur. 00.30-
-00.45 Le quart d'heure du procope.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennesl. dorp derdorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Liet-
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.

12.30 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma met Nikki Townley. Afl.: Bar-
ney.

12.45 Dangermouse. Tekenfilmserie.
13.00 Highway. Harry Secombe be-

zoekt Washington.

Alle programma's in stereo.
07.00 MTV. Pop(nieuws).
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's European Top 20.Euro-

pese muziekscène.
15.00 Week in Rock.
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.

satelliet



Van produktiemedewerker naar operator?
Ornatex biedt u diekans.

"Bedrijfsinformatie Algemene informatie:
Ornatex b.v. is opgericht in 1971 Op de produktie-afdelingen binnen ons bedrijf worden
ën maakt deel uit van de Oranje uiteenlopende werkzaamheden verricht waaronder:
Nassau Groep. Zij bewerkt voor — scheren en spoelen van synthetische garens voor de
öu Pont hoogwaardige synthe- panty- en tricotindustrie,
tische produkten en regelt — bewerken van tapijtgarens,
tevens het wegtransport voor de — maken van kussenvullingen,
meeste van haar produkten bin- — mengen van teflonpoeders.
£jen Europa. Het personeel-
bestand omvat ruim 500 Door de steeds toenemende vraag naar onze produkten
medewerkers. De onderneming is ons bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid. De ver-
verkeert in een expansieve fase. wachtingen voor de toekomst zijn zeer positief. Vandaar

dat wij een aantal produktiemedewerkers, na een inter-
ne bedrijfsopleiding, willen inzetten als operator.

Wat vragen wij van u:
Voor een goede funktie-vervulling vragen wij van u een
afgeronde LBO-opleiding. Verder dient u wel bereid te
zijn in drie-ploegendienst te werken.
Enige jaren ervaring, opgedaan in een industrieel
bedrijf, is extra welkom.

Gebodenwordt:
Uw salariëring en de sekondaire arbeidsvoorwaarden
kunnen, zoals u dat van een moderne onderneming
mag verwachten, zonder meer goed worden genoemd.

Geïnteresseerd?
Heeft u belangstelling voor de mogelijkheden die
Ornatex u biedt? Stuur dan uw sollicitatiebrief voor
27 mei a.s. t.a.v. de afdeling Personeelszaken van
Ornatex BV, Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade.
In de linkerbovenhoek van de envelop graag vermelden
PROB9.
Wilt u eerst meer informatie over de mogelijkheden,
belt u dan met onze afdeling Personeelszaken.
Tel. 045-468222.

Diskrete behandeling wordt gegarandeerd.
Het spreekt vanzelf dat ook vrouwen kunnen reflekteren.

Bewerkingsbednjf f OT_^\T7
van Hoogwaardige V / I /H f—* XSynthetische Vezels V___X _JL ± ±^A. L\^_(l

Zum frur.es. moglichen Eintritt suchen wir
qualitizierte

Bohrwerksdreher
Fraser
Auf unseren modernen Groflbohr- und
Fraswerken lertigen wir Einzelteile bus zu
Abmessungen von 6x2 m,
Entsprechende Berufserfahrung u. selb-
standiges Arbeiten sind Voraussetzung.
Schuite-Schmale GmbH Maschirtenbau
Aachen, Lukasstr. 22, Tel 0241/154011.

R.K. Vereniging Moederschapszorg
Heerlen

0p de operatiekamer van de afdeling gynaecologie/obstetrie
ontstaan op korte termijn twee vacatures:

OPERATIE-ASSISTENT m/v
50% dienstverband

Opleiding:
Operatie-assistent, differentiatie chirurgie, bij voorkeur
recente 0.K.-ervaring, want u instrumenteert bij
gynaecologische operaties.

U zorgt voor het onderhoud van instrumenten en
apparatuur. Ook zult u moeten assisteren op de centrale
sterelisatie-afdeling en bereikbaarheidsdensten moeten
verrichten. U werkt in een klein team.

VERPLEEGKUNDIGE IC m/v
40% dienstverband

Opleiding:
verpleegkundigeA met IC-aantekening.

U bewaakt, verpleegt, verzorgt, observeert en begeleidt
direct pre- en post-operatieve patiënten. U beoordeelt welke
situaties levensbedreigendzijn en onderhoudt contacten met
de gynaecologenen de anaesthesisten.

Voor de genoemde functies is de functiewaardering
gezondheidszorgvan toepassing. De arbeidsvoorwaarden
zijn overeenkomstig de CAO ziekenhuiswezen.

Informatie over de functies kunt u inwinnen bij mevrouw
Dijkstra, hoofd van de afdeling gynaecologie/obstetrie, tel.
045-410990.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u tot 28 mei 1989 richten
aan de Vroedvrouwenschool/St. Elisabethkliniek, Zandweg
180, 6418 PB Heerlen, t.a.v. mevrouw D.
Spronken-Verschuren, voorzitter directie. 187421

Wij vragen voor spoedige indiensttreding,
terverdere versterking van onze afdeling
repro, een ervaren

Vlakdrukmonteur/Kopiïst
micro-/macromontage
Gezien de kwaliteit en levertijden, die onze
produkten kenmerken, zijn enthousiasme,
accuratesse en dynamische eigenschappen,
sollicitatievoorwaarden.
De honorering hiervoor is goed te noemen.

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan

Drukkerij Rosbeek BV
Postbus 22102, 6360 AC Nuth
Industriestraat 6, 6361 HD Nuth
Telefoon 045-2435 35

Großer deutscher JagUarhSndler

Kfz-Meister
als Werkstattleiter.
Ihre aussagefahige Bewerbung schicken Sic bitte an
Chiffre Nr.

________ centraal bureau voor de statistieki
vraagt voor de hoofdafdelingPersoneel en Organisatie, een

personeelsconsulent (m/v)
vac. nummer 81.76.853/LID

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen van
statistische gegevens over een groot aantal aspecten van de Nederlandse
samenleving. Deze informatie wordt verwerkt tot actuele en betrouwbare
informatie voor vooral bedrijfsleven en openbare organisaties.

' Het CBS telt bijna 3000 medewerkers en kan worden getypeerdals een modern
informatieverwerkend bedrijf.
Het CBS is gevestigd in Voorburg en Heerlen en heeft een dépendance in
Apeldoorn. In Heerlen zijn ca. 1300 personen werkzaam.

De hoofdafdeling Personeel en Organisatie maakt deel uit van de Directie
Algemeen Beheer.

De personeelsconsulent fungeert als eerste aanspreekpuntvoor het management- iAls zodanig adviseert en ondersteunt hij de leiding van - meestalenkele-
hoofdafdelingen bij de uitvoeringvan het personeelsbeleid.

s
Het is te verwachten dat defunctie als gevolgvan een proces van reorganisatievan
de hoofdafdeling Personeel en Organisatie in de nabije toekomst enige
veranderingen ondergaat. >

1;
Taak - het adviseren en ondersteunen van het management op het gebied van alle

personele aangelegenheden; .- hetverrichten van taken op het gebied van personeelsbeheeren -begeleiding 1(
w.o. taken t.a.v. de personeelsvoorziening,toepassing van het
beoordelingsstelsel, de beloningssystematiek, opleidingsvraagstukken;- het geven van rechtspositionele adviezen;- het begeleidenvan reorganisatie- en veranderingsprocessen;- het leverenvan een bijdrage aan deverdere ontwikkelingvan het
personeelsbeleid binnenhet CBS. yt

1]
Vereist - diplomarelevante hogere beroepsopleiding;- ervaring in het personeelswerk;

- goede mondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; s- probleemoplossend en resultaatgericht kunnen werken.

Salarisschaal - max. 10, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring maximaal’ 5290-bruto „
per maand. 0

Standplaats Heerlen. 1

Contactpersoon J.H.G. Sleijpen, wnd. chef afd. Personeel Heerlen. 1
Tel. 045-73 66 66 tst. 2016.

Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitaties Sollicitaties onder vermelding van het vakaturenummer, inzendenvoor 27 mei a.s-
aan hetCentraal Bureau voor de Statistiek, Hoofd van deHoofdafdeling Personeel J;
en Organisatie, Postbus 2281,6401 CZ Heerlen.

■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■is!! ____■_!

__,

\<*) TECHNISCH BUREAU CREMERS BVmyy
Technisch Bureau Cremers BV is een internationaal opererend installatiebedrijf Het

■ heeft meer dan 50 jaar ervaring in het realiseren van installaties van hoogwaardige en
energiebewuste kwaliteit t.b.v. utiliteitsbouw en industrie en behoort tot de grootste

i - werktuigbouwkundig installateurs in Nederland.

Het bureau is gespecialiseerd in:

- airconditioning; - meet- en regeltechniek;- centrale verwarming; - koeltechniek;
- bedrijfsleidingen; - technisch onderhoud en service.- sanitair;

Voor Uitbreidingvan onze afdeling montage zoeken wij:

2E-MONTEURS INSTALLATIETECHNIEK
die bijna van school zijn en aan hun toekomst willen werken.. ledereen die opgeleid wil worden voor 2e-monteur installatietechniek of
deze opleidingreeds heeft afgerond, is bij ons aan het juiste adres voor, een prima baan.

Met je diploma LBO B-C, MAVO/HAVO met wis- en natuurkunde, MTS W
of als je reeds bezig bent met de opleiding 2e-monteur installatietechniek
kun jebij ons aan de slag.
Je werkt mee in de praktijk en volgt daarnaast speciale interne of externe
cursussen.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 14
dagen te richten aan de afdeling personeel en organisatie van Technisch

b Bureau Cremers BV, postbus 266, 6040 AG Roermond. 187771

GEVRAAGD
Chauffeur-meubelbezorger
Vereisten:
- ervaring in het monteren en bezorgen van

meubelen;
-groot rijbewijs en voldoende rij-ervaring.

Woningstoffeerder
Vereisten:
-ruime ervaring;
-in staat om zelfstandig te werken;- groot rijbewijs strekt tot aanbeveling.

Werkster
Vereisten:
-ruime mate van zelfstandigheid;- ervaring in het schoonhouden van grotere

ruimten.

Wij bieden u een prettige werkomgeving en een
goed loon.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
MOSMULLER-NOLS MEUBELEN B.V.
Postbus 30098, 6370 KD Landgraaf

MOSMULLER-NOLS
Hoogstraat 8, Landgraaf

I_
Uitgeversmaatschappij Limburgs TT" # "1 *^^^V 11 1
v^het geüjkLie Sgblad I 1J^J U_T<(7-S J^JdClulClClen van Limburgs grootste ## >^f

a huis-aan-huisblad De
'►Trompetter.

5 Voor deze wtgaven, alsmede MTS'eiS Hl/V Opgelet!

" voor het drukken van andere
dag- en weekbladen, Ooit gedacht drukker te worden?

" waaronder de Europese edities Wij willen je graag laten kennis maken met dit boeiende vak en
van „The Wall Street Journal" en daarnaast de mogelijkheden aangeven die het Limburgs Dagblad je
de Japanse „NihonKeizai biedt om dit al werkend te leren.

I Shimbun", beschikt de
l onderneming over de meest -- voorwaarden. je te ajn 0m in wisseldienst te
, geavanceerde persen en . , , ..,: tekstverwerkingstechmeken. werken en Je <**»* in de omgeving van ons bednjf te wonen

(Heerlen).

- Een andere belangrijke activiteit
ten behoeve van derden, is de wil ie meer weten, bel dan mevr. M. v. Niekerk, tel. 045-739322, aan wie je

uiterst modem geoutilleerde ook je schriftelijke sollicitatie kunt richten.
offsetdrukkerij, Eldee Offset, Ons adres: Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad 8.V., t.a.v.

■* gespecialiseerd in mevr. M. v. Niekerk, postbus 3100, 6401 DP Heerlen
\ full-colour-drukwerk,
' i voornamelijk in grote oplagen. 1
J ' De onderneming is gevestigd in . t I, Heerlen en er werken in totaal f | L

ca. 500 mensen. ff ~L r-tf-TB' |" T n JaH ** t, v ■ ■ y~r i!| p*... I '!■ I ü p ■ m Ib-' uurwni— « Jjl I fMI 1 LaPS_&L ■_____.. til "LI 11mul' p ILJ"__r-*J
«-HeS» ' » " ■ HlUW! II r^ >73920

De Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs te Heerlen is een
dag-avondschool voor zowel jeugdigen als volwassenen.
Zij verzorgt de theonecomponent van een groot aantal
leerlingstelselopleidmgen.

-t-^p\ Streekschool voor
arjj Beroepsbegeleidend Onderwijs

Rector Driessenweg 8, tel. 045-718990
6411 GZ Heerlen (achter het arbeidsbureau)

Het bestuur van de sefeekschool verzoekt

BEVOEGDE DOCENTEN
te reflecteren naar vacature-uren in de volgende vakrichtingen:

meet- en regeltechniek
metaaltechniek
installatietechniek
detailopleiding
chauffeursopleiding
steno Nederlands
wiskunde

De vacatures hebben betrekking op een beperkt aantal lessen.
Gezien de eenzijdige samenstelling van bovengenoemde vakgroepen,
worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Van de sollicitanten wordt verwacht dat ze volledig bevoegd zijn om les te
kunnen geven aan een streekschool voor 8.8.0.
Tevens is het van belang om over relevante bedrijfservaring te beschikken.
Onderwijservaring wordt zeer op prijs gesteld.

Bij de sollicitatieprocedure is ook de zogenaamde
personeelsselectiecommissie betrokken.

Sollicitanten wordt verzocht om voor 24-5 as. een uitvoerige brief te sturen ,
aan bovengenoemd bestuur, postbus 124, 6400 AC Heerlen.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij dhr. H. Willems, directeurStreekschool
voor 8.8.0., telefoon 045-718990 (toestel 15), privé 045-315894. ia/796

Voor MARIA HOOP vragen wij een actieve

bezorg(st)er
vanaf 15 jaar.

Werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur. Wij bieden een
goede beloning, die geen invloed heeft op de kinderbijslag.
Aanmelden: 04750-18484; vragen naar G. v. Melick.

Limburgs Dagblad

_^ ,
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'SERVIAM'
R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP 'Deken Haenraetsstraat j.

6131 GJ Sittard

vraagt: ' li
\

A) m.i.v. 1 juni 1989 \

Docent(e) AARDRIJKSKUNDE ie graad

voor ca. 14 leseenheden ter vervanging (tot 1 jü"
1989 met eventuele benoeming in het schoolja3'
1989/1990)

B) m.i.v. 1 augustus 1989 J-

DoCent(e) DUITS le graad

voor ca. 11 leseenheden

** Voor beide bovenstaande vacatures gelden de
vacature-eisen m.b.t. de DOP-regelingü

C) m.i.v. 1 augustus 1989 j,
iDocente(e) ECONOMIE ie graad

voor ca. 11 leseenheden

Sollicitaties te richten aan: n

Bestuur R.K. S.G. "SERVIAM"
Postbus 211, 6130 AE Sittard
Inl. Rector Drs. C. de Graaf s

tel. 04490-10159 tst. 26. ]1 . =£
tempo-team
uitzendbureau'

Wij hebben werk voor m/v
■M_______M____________i________________-

datatypisten !
bij diverse relaties in Heerlen en 1omgeving. Enige ervaring als
datatypist(e) isvoor het merendeel
van de functies een vereiste.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaandevacatures
naar Dymphy Beekman of Carla
Koster, afd. kantoorpersoneel, tel.
045-718332. Of kom langs.

Zaterdag 13 mei 1989 "46Limburgs Dagblad



14.00 News and Weather.
14.25 The Big Money. Film uit 1956

met lan Carmichael.
15.50 Children's SSVC. Afl.: The.

Real Ghostbusters.
16.20 Young Chariie Chaplin. in

deze laatste aflevering wordt het on-
staan van het karakter Chaplin' ge-
toond, een karakter dat hem wereld-
beroemd maakte.

16.45 Ice Skating. Afl.: Skate Electrtc
British Challenge.

17.50 The Chart Show. Non-stop vi-
deoclips van de top tien-singles.

18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky. Quizprogram-

ma.
19.20 Coronation Street. Serie. Jack

vergeeft Vera haar beslissing om
Curly in hun huis te laten wonen.

19.45 Dallas. Afl.: Country Girl.
20.35 Joint Account. Serie.
21.05 Champion. Afl.: Death of a

Ghost. Deel 2.
22.00 News and Weather.
22.30 World in Action. Informatie.
22.55 Party Political Broadcast. De

Scottish National Party.
23.00-23.55 Sportscene. Met hoogte-

punten uit de gespeelde Schotse
voetbalcompetitie.

09.35 Die Holidays aus Rom. Ameri-
kaanse tekenfilmserie, (herh.)

10.00 Friedrich Dürrenmatt zu Eh-
ren. Verslag van de uitreiking van de
Ernst-Robert-Curtiusprijs 1989 aan
de schrijver Friedrich Dürrenmatt.

11.00 Die Spezialisten unterwegs.
Amerikaanse serie, (herh.)

11.45 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie, (herh.)

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

13.00 Heute bei uns.
13.05 Gevatter Tod. Oostduitse

sprookjesfilm uit 1980 van Wolfgang
Hübner. Met: Dieter Franke, Jan Spit-
zer, Hannes Fischer e.a.

14.20 Die Rache der Schwertkamp-
ferin. Amerikaanse speelfilm, (herh.)

15.45 Der Korsar von Monte Forte.
Italiaans/Franse speelfilm uit 1958
van Sergio Grieco. Met: Mijanou Bar-
dot, Gérard Landry, Milly Vitale e.a.

17.10 Die Spezialisten unterwegs.
Amerikaanse serie. Afl. 12: Adel ver-
pflichtet.

17.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Jüngstes Gericht van Miche-
langelo.

17.55 Musikrevue extra.
18.45 RTL aktuell.
19.00 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie. Afl.: In der Höhe ge-
fangen.

20.00 Liebesaffaren einer Tanzerin.
Amerikaanse musical uit 1969 van
Bob Fosse. Met: Shirley MacLaine,
John McMartin, Ricardo Montalban
e.a.

22.00 Flotte Teens jetztohne Jeans.
Italiaanse sexkomedie uit 1978 van
Mariano Laurenti en Michele Taranti-
ni. Met: Gloria Guida, Alvaro Vitali,
Rudolfo Bigotti e.a.

23.30 Kulturmagazin 10 vor 11. Cul-
tureel magazine met o.a. Alexander
Kluge.

23.55 Bellamy. Australische serie,
(herh.)

00.30-00.35 Betthupferl.

06.30 European Business Channel.
Zakelijk nieuws.

07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-
ningsprogramma.

09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-
gramma.

11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
14.00 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.
15.00 As the World Turns. Dramase-

rie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie.
17.00 Countdown. Pop.
19.00 Eurosport preview.
20.00 Motorsport.
21.00 Tennis uit Rome.
23.00 Duiken in Indianapolis.
00.00 Voetbal W.K.-reeksen.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel

John Cleese speelt de hoofdrol in 'Clockwise'. (Nederland 1C{)l6 uur)

18.00 Kinderkookkafé. Recept: Vis-
soep en vissnackjes van bladerdeeg.
Presentatie: Marjolein Macrander.

18.20 Muppetshow. Gast: Roy Ro-
gers en Dale Evans.

18.45 Pimmetje Panda. Serie. Afl.:
Driedekker gelooft niet in sprookjes.

19.00 Journaal.
19.12 Wie is wie? Tekenfilm.
19.45 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl. 2: De drie wijsneuzen. Samen
met drie agenten achtervolgen Smith
en Auckland een vluchtauto. De
agenten willen zo dicht mogelijk ach-
ter de auto blijven, met alle gevolgen
vandien...

Dcc Williams, Hector Elizondo e.a.
Nick en Marianna Miraldo, een echt-
paar van Italiaanse afkomst leeft met
de kinderen Joey en Tony in New
Vork. Alles verloopt harmonieus tot
zoon Joey aan de drugs verslaafd
raakt.

21.35 Heute.
21.40 ZDF-spezial: Dialog der Refor-

men Michael Gorbatsjov in Peking.
Documentaire over de soepeler wor-
den betrekkingen tussen de Sowjet-
Unie en China en de rol van de V.S.

22.10 "" Michael Heltau:Meine Zeit.
Registratie van een optreden van
deze zanger in het Volkstheater van
Wenen, m.m.v. het Orkest van Robert
Opratko.

23.10 System ohne Schatten. Duitse
speelfilm uit 1983 van Rudolf Thome.
Met: Bruno Ganz, Dominique Laffin,
Hanns Zischler e.a. Victor Faber, een
schuwe en introverte computerspe-
cialist, ontmoet de jongeFranse actri-
ce Juliet en een zekere Melo. Deze
laatsten willen hem gebruiken om per
computer miljoenen naar een Zwit-
serse bank over te maken.

01.00-01.05 Heute.

Duitsland 3 West
12.50 Teletekstoverzicht.
13.15 Bundesmusikfest der Blas-

musik. Verslag van deze muziekhap-
pening in Trier.

15.00 Wege zu Beethoven. Met Leo-
nard Bernstein als presentator. Van-
daag: Symfonieën, (herh.)

16.30 Premiere: 1789... und wir. Re-
portage over dit ballet van Maurice
Béjart op muziek van Beethoven.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

32.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel: Chargeshei-

mer. Filmportret van de fotograaf en
regisseur Karl Heinz Hargesheimer.

20.30 Auslandsreporter: Frühling auf
dem Lande. Reportage vanuit Polen
van Helga Marthesheimer.

21.00 Sag die Wahrheit. Spelpro-
gramma.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Europa und der zweite Apfel.

Speelfilm van Hans Neuenfels. Met:
Hans Michael Rehberg, Ingo Hüls-
mann, Elisabeth Trissenaar, e.a. Ver-
filming van het boek 'Über das Mario-
nettentheater' van von Kleist. De ge-
schiedenis van de mens, die dooreen

greep naar kennis uit het paradijs
wordt verdreven. Alleen door de ge-
hele wereld te leren kennen, is er mis-
schien een kans door de achterdeur
weer in het paradijs terug te keren.

23.30 The Milis Brother's Story.
Jazzportret door Don McGlynn.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
10.00 Sport treiben, gesund blei-

ben. Afl. 9: Von Null auf Hundert.
10.15 Der Schauspieldirektor. Kleine

komedie op muziek van Mozart.
11.15 Ihre Heimat, unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.15 Tele-Akademie: die Stunde der
Frauen.

13.00 Arbeitsplatz Europa: Was an-
dert sich nach '92 für die Arbeitneh-
mer? Reportage over de sociale con-
sequenties van de Europese eenwor-
ding.

13.45 Strubbeltatz. Kindermusical
met Ba-Rock-muziek, van Wolfgang
König, m.m.v. Aurelius Sangerkna-
ben 0.1.v. Holger Schröder.

15.00 Jochen Nuhn " unser Mann in
Mexico. Ein Korrespondent berichtet.
Portret van deze ARD-correspondent
in Mexico.

15.45 Lander - Menschen - Aben-
teuer. Documentaire serie. Vandaag:
Zijde uit India, (herh.)

16.30 ■ Das Herz der Königin. Duit-
se speelfilm uit 1940 van Carl Froe-
lich. Met: Zarah Leander, Maria Kop-
penhöfer, Willy Birgel e.a. Mary
Stuart keert na de dood van haar man
in 1561 terug naar Schotland. Als ka-
tholieke wordt zij afwerend door de
overwegend protestantse bevolking
ontvangen. Om het volk tegemoet te
komen besluit zij te trouwen met Lord
Darnley. Het huwelijk is niet erg ge-
lukkig...

18.15 Ein Amerikaner in Moskau:
Robert Rauschenbergs Kunstmis-
sion. Filmportret van deze Ameri-
kaanse pop-kunstenaar.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Abenteuer Wissenschaft. Po-

pulair-wetenschappelijk magazine.
20.15 Picasso. Filmportret.
21.45 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.50 Flutlicht. Gevarieerd sportma-

gazine.
22.45 Gero von Böhm portratiert Ma-

rianne Hoppe.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

milie Mam nodigt de Hazards uit voor
een tegenbezoek en organiseert een
groot bal. Ashton en Brett worden al-
lebei verliefd, maar de zaken verlo-
pen niet helemaalzoals het behoort...

21.58 "" Jonge mensen op het con-
certpodium Special. Operamuziek
uitgevoerd door jonge Nederlandse
talenten. Presentatie: Cees van Dron-
gelen.

22.45 European Business Weekly.
Wekelijks overzichtvan de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

23.15-23.20 Journaal.

17.15 Nieuws voor doven en slecht- |
horenden.

17.30 Journaal.
17.40 Sesamstraat.
18.00 Gekleurd verleden. Afl. 9: Gou- |

den handdrukken.
18.30 De jaren dertig. Les 13.
19.00 Studio sport
19.46 Wie geeft, denkt aan een an- |

der. Film van AVO-Nederland, ver- |
eniging voor arbeid en welzijn voor §
mensen met een handicap.

20.00 Journaal.
20.29 Qwerty. Actuele rubriek over |

mensen en computers.
21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een berichtvan de Wilde Gan- i

zen.
22.30 Journaal.
22.35 Open Universiteit: Econo- I

misch beleid en Europa 1992.
23.05-23.10 Nieuws voor doven en 1

slechthorenden.

_i_S_J 3"05 Nie"ws voor doven en
KRO thorenden-
j!° RAI Concert. (Deel 1 en 2). Het.n'nkliik Concertgebouworkest en

0 1 koor van De Nederlandse Opera
D v- Riccardo Chailly m.m.v. Susan
"in, sopraan en Vasile Moldovea-

cin enor' voeren werken uit van Puc-
-17 %. *9eliikt'idig in stereo opRadio 4).
l?'_n iournaal.-,g Tekenfilmfestival.
ii,,.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
16.05 Arie Luyendijk, coureur in

Amerika. Portret van de autocoureur
Luyendijk.

17.00 Just Friends. Muzikaal show-
programma.

17.44 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:
Edam.

17.54 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Foofur en Spinner helpeneen muis bij
zijn zangcarrière/Hazal raakt in Las
Vegas in de ban van het gokken en
verspeelt alle medailles van Frits-
Carlos.

18.16 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie. Afl.: De diepzeeduivel.

18.44 Wordt vervolgd. Stripmagazi-ne. Presentatie: Han Peekei.
19.09 Sportpanorama Special. Rol-

stoelbasketbal interland: Nederland-
V.S.

20.00 (TT) Journaal.
20.19 North and South. 12-delige

Amerikaanse serie naar de roman
van John Jakes. Afl. 4. (herh.) De fa-

" De Italiaanse tenorLuca Canonici en eveneens Italiaanse
sopraan Nuccia Focili, solisten in 'Jonge mensen op het con-
certpodium. (Nederland 2 - 21.58 uur)

07.00 World news. Nieuwsprogram-
ma's.

08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Chart Attack. Hitmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The New Music Show. Pop.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Big Valley. Westernserie.
21.00 Dick Powell Theatre. Kortfilms.
21.45 World News. Nederlands gé*

sproken.
22.00 Lords of the air. Natuurdocu-

mentaire.
23.00 Survival. Natuurdocumentaire.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe

Duitsland 1

09.00 SAT.I bliek. 09.05 Der Nachste
bitte. Afl.: Der grosse und der kleine
Bar. 09.35 The Real Ghostbusters. Afl.:
Hier kommt der Sandmann. 10.00 SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Der Zauberer. 10.50 Teletip Koehen.
11.00 Programma-overzicht. 11.05 Die
drei Musketiere. Frans/Italiaanse avon-
turenfilm uit 1960 van Bemard Borderie
met Gérard Barray, Georges Descriè-
res, Mylène Demongeot e.a. 12.40 Der
Ütferfall auf die Arctic Queen. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1938 van Lewis
Seiler met Dick Foran, Gloria Dickson,
Allan Jenkins e.a. 14.00 Ihr Horoskop.
Afl.: Programma-overzicht. 14.05 Pixi
im Wolkenkuckucksheim. Afl.: Das
Feuerzeug. Deel 2. 14.30 ■ Lassie.
Afl.: Der kleine Reporter. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Ein Mord zuviel. 15.50 Teletip
Haushalt. 16.00 Die Pop Pirates. En-
gelse jeugdfilm uit 1984 van Jcak
Grossman met George Sweeney,
Spencer Chandler, Ricky Simmonds
e.a. 16.55 Der Goldene Schuss. Aansl.:
Programma-overzicht. 17.10 Tripolis.
Amerikaanse actiefilm uit 1950 van Will
Price met JohnPayne, Maureen O'Ha-
ra, Howard Da Silva e.a. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-Show.
19.30 Max Headroom. Afl.: Anarcho-
TV. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter.
Nieuwe Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: Die Bogota Million. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 lm Feuer der Gefühle.
Amerikaanse mini-serie in drie delen.
Deel 3. 23.10 SAT 1 Bliek. 23.20 News
& Stories. Magazine. 00.00 So gese-
hen. Herh. 00.05-00.15 Programma-
overzicht.

12.30 For Schools. Stop, Look, Lis-
ten. Afl.: Days Out, Farm Museum.

12.40 For Schools. Landmarks. Afl.:
The Pharaohs.

13.00 Children's SSVC. The Moom-
ins.

13.10 Playbus.
13.30 Vintage. Afl.: The Slopes of

Gold.

België Télé 21

Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Week In Rock.
13.00 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap-muziek.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5. Kim Wilde.
17.30 MTV Spotlight. Living in a Box-

VJ Hour.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Playback.
20.30 MTV Spotlight
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt
00.00 XPO.
01.00-07.00 Night Videos. Clips.

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33PinkstermozaTek. 8.07 Hier en nu.
8.32 Maandagmorgen magazine.
12.06 Boer en tuinder. 12.30 Over
kopen gesproken. 12.49 Moment.
12.55 Meded. t.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Hier en nu. 14.06
Langs de lijn, sport en muziek.
18.06 Veronica Nieuwsradio. 19.03
Veronica nieuwsradio extra. 20.03
Club Veronica trend. 21.03 KRO's
Jazz Connection, 22.03 Op de eer-
ste rang. 22.50 In hetteken van de
regenboog. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in? Avro aan!

Radio 1Paul Emond. Met: Florence Madec, Pa- i
trick Descamps, André Lenaerts e.a. j
23.20 Laatste nieuws en weerbericht. ;
00.15-00.25 Tribune économique et ;
sociale: Les organisations patronales.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30 Opgang en verval van de

Amerikaanse zakencultuur. Cana-
dese documentaire van Kalle Lasn.

21.25-22.50 Harelbeke en Kortrijk
musiceren. Eerste deel van een pro-
gramma waarin een muzikaal portret
wordt geschetst van de steden Harel-
beke en Kortrijk. Met o.m. Frank De-
leu, concertband Vooruit en het Koor
Musica Flandrorum. Presentatie:
Fred Brouwers.

22.45 Huizen kijken. 20-delige serie
over bouwen, verbouwen en wonen.

23.15-23.20 Coda: De dapperstraat,
van J.C. Bloem.

21.30 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Een verkeersles met Gaston en Leo.

21.35 Labyrint. En de liefde komt pas
later. Uitgaande van enkele huwe-
lijkssituaties bij de tweede generatie
migranten in België, wordt het leven
tussen twee culturen weergegeven.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.

20.40 Na de oorlog. 10-delige Britse
serie van John Gjenister en J. Mad-
den. Met: Adrian Lukis, Anton Rod-
gers, Clare Higgens e.a. Afl. 1: Vrien-
den en vijanden.

20.00 De Drie Wijzen. Quiz waarin
twee kandidatenduo's moeten raden
wie van de drie panelleden een juist
antwoord geeft. Panelleden: Frank
Dingenen, Jaak Vermeiren en Mar-
griet Hermans. Presentatie: Daniël
van Avermaet.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.

fin -_-_-_-_---■■-___________________________«______«.

_?P Bildergeschichten: Wenn Rie-
-10 Jl lleben. Kinderprogramma.
-Urh** °ffne UnS den Mund!

11 Jr^naristieviering vanuit Bonn.
Afl *denauer- 7-delige tv-biografie.
r, ■5: Mem Gott, was soll ausIj^'schland werden.
1-4cPcrsoverzicht.
IjTr Tagesschau.
ovb VesPa-Fleber. Documentaire

13 Jt öen reis per brommer.
rZT., z'rkuskinder. TV-film naar de
rtia ham'9e roman van Tony Schu"! «cher. Nadat haar ouders zijn over-b|^n, Wj| Lisbeth graag bij het circus
-. iven, maar ze redt het niet alleen.
zit h3at naar naar oma' maar °°k nier
]l *e} haar niet mee.
f 0 '...So was kann man nicht ver-

oo Sen " Documentaire over vervan-l|tede dienstPl«ht."*5 Vorwiegend heiter. Ameri-
K «anse speelfilm uit 1955 van Gene
l^y en Stanley Donen. Met: Gene
öJ"'y. Dan Daily, Michael Kidd, e.a.
het ,vrienden vieren hun afscheid van
6|, le9er. Na tien jaar ontmoeten ze
*iirfar' 20als a'9esproken, weer. Ze
(W zo veranderd, dat ze elkaar niets
Wo h

9en nebDen- Tijdens een show
9est i hun vriendscnaP °P de Pr°ef
9r_. (7^ Der Atlas tra9t ein Köni"

_." Documentaire over Marokko.
'9 in fP°rtscr>au.
'ür m "ichen der Zeit: Frischf|eisch

tev» Documentaire over het
lg s|n

0
van fotomodellen in Milaan.

!!l_??ramma-over2icht.
*°-1S Jtt. Ta9esschau-
'tiet o* RePor*er. 9-delige serie
-ürr, nan Demirkan, Walter Kreye,
(er'9en Holtz e.a. Afl. 5: Der überlau-
si-ch

e cne,reclacteur denkt een Rus-
ber ® sPon te herkennen. De man is
-n a zi'n vernaal te vertellen. Piwi

t__!.de ontdekken echter dat hij
eer... rie9er is en laten hem aan de
!1 Oo * entie over-
l'ücr * weite Land- TV-,ilm van
van P^y naar het gelijknamige stuk
'Wr ur Scnn'tzler. Met: Michel
Geni Bulle°9ier'Jutta LamDe-ea-
tu Ss

a Wordt heen en weer geslingerd
-chtn naar gevoelens voor haarpiJ9o"oot en haar vriend. Dan
riieüvu vriend zelfmoord en een
9edoori 'iefde Wordt t'idens een duel

-■45 Tagesschau.
kaan barfüssige Grafin. Ameri-nse speelfilm uit 1954 van Joseph

België/RTBF 1

TV 5

België/TV 2

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROSGouden Uren. 11.04Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04 Tijd voor Tetske. 14.04 Mu-
ziek uit duizenden. 15.04 Met mu-
ziek het hele land door. 16.04
Ronduit-Radiokrant. 16.57 EO-
Metterdaad hulpverlening. 17.04
Ronduit Radiokrant. 18.04Tijdsein.
18.25Kom er 'es uit. 18.50De wol-
kenwagen. 19.03Van U wil ik zin-
gen. 19.30 Hemelsbreed. 19.45
Begrijpt u wat u leest? 20.00-7.00
Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De
Baas van deweek. 9.04 Pinkstervi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.
14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne heeft een verrassing in petto voor
de nieuwe manager.

'1. '■ ''-rw,?.o** Rock Rock. Amerikaanse
T-e-H uit 1956 van Wi" Price- Met:I Preed ay Weld' Teddv Randaz°- Alan
Gre ca- Het schoolmeisje Dori
''ikse W°rdt uit9enodigd voor het jaar-
jurk a en wil een nieuwe
beta i_.an- Haar vader weigert deze te
gei, ,'3vindt dat ze het benodigde
ken maar DÜ elkaar moet wer-[lq ■£"■Frke box-
ri6 Afl "PPer. Amerikaanse jeugdse-- 1*"30"30 A

hpPer en de olifant (1).
rie Aftrno,d" Amerikaanse jeugdse-
Garvn Pc bus- Me,: Conrad Bain,
(herh v eman- Todd Bridges e.a.

lBos o, Tak- Animatieserie, (herh.), 8- Afl: Plons en °et moe-lB. 10
se«°k. (herh.)

Waarin peulscn'l- Doe-programma
het fijn 6" J°n9ere opzoek gaatnaar
9en v Van ee"voudig lijkende din-.^tie-Xkndaa9: Dierenasiel. Presen-
ts a ls van den Durpel.
l6UqdtlonturenbaaL Canadese-sen.' Af,. Sport vo_. mannen

,cf_hh neMy Rhodes, Christopher
"■OO i ?cean He"man e.a.
""10 _i?ke Box-
Punt p end,n9 door derden. Licht-
Verenigin^enmma **" de Vrij2inni9e

16.00 Melodie Cocktail. Compilatie van
tekenfilms uit 1948 van Ben Sharp-
steen. Met Roy Rogers, Luana Patten,
Andrews Sisters e.a. 17.10Les indiens
du Napo, documentaire. 18.00 Nouba
nouba, kinderprogramma met de
Smurfen en Spot. 18.30 Jamais deux'
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.24Top 5.
Uitslag wedrenne. 19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00 Contacts, verkeers-
tips. 20.05 Cadavres exquis. Italiaanse
speelfilm uit 1976 van Francesco Rosi.
Met: Lino Ventura, Fernando Rey, Max
von Sydow e.a. 22.00 Thêatre Club:
Les pupilles du tigre. Toneelstuk van

WDR 4

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 MusikpavMon. 12.05Gestern, heut' und morgen. 13.00Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzejt.
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mp-
sik-Express. 20.05 Tot in New
Vork. 21.00 Musik zum Trduman.
22.30-4.05 Nachtexpress.

BRT 2
06.00 Nws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws.
en R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.10 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 20.00 Slowtime. 21.00Een plaat voor Margriet. 22.00

Radio 5
NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en
marktberichten en uitgebreid weer-
bericht. 9.00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30 Kij-ken in de toekomst. 10.00 Factor 5,
met om 11.00 Berichten van en
over ouderen. 12.00 Nws. 12.05
Het voordeel van de twijfel: Tsje-
choslowakije. 13.00 Nws. 13.10
Faktor 5, metom 13.10Bericht van

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein T«g
wie kein anderer. 11.00 Treft naoti
elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Vivm
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mo-
sikduell. 17.50 Sportsnop. 18.00
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig: Pm-Wand 20.00
Rückspiel. 21.00 Autgetesen
22.00-0.00 Musik Non-Stop.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Pinkpop. 11.02 Sport.
12.02-12.59 Pinkpop. 18.05-18.59
Sport met fragmenten van opna-
men van Pinkpop.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen.Radio Symfonie Orkest Berlijn
met het RIAS-Kamerkoor. 11.50
Over muziek. 12.00 Variaties 0p...
(13.00 Nws.) 13.50 Over Kunst en
Cultuur. 14.00 KRO-Klassiek op
maandagmiddag: Liederen en aan-
sl. Opera van Korngold. 16.10 RAl-
concert 1988: Het Nederlands
Operakoor en het Concertgebouw
Orkest met sol. (zie eveneens
Ned.l). 17.00 Werken van Rimsky
Korsakov. 18.00 Nws. 18.02 Bla-
zers magazine. 19.00 Moesorgsky
150 jaar geleden geboren (2): Ra-
dio Filh. Orkest en het Groot Om-
roepkoor - La Khovantchina, opera.
(20.00 Nws.). 22.00 Jazz-op-vier.
23.00-0.00 Liszt-Journaal.

Belg. Rundfunk
6.30 Fröhlicher Auttakt. 7.45 Ve*
anstaltungskalender. 8.30 BesinnH-
che Worte. 9.05 Volkslieder 10 00
lm Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. Gesprach mit dem
ehemaligen US-Botschafter in Lii-
xemburg, John Dolibois 11.05 Ei.
Strauss bunter Melodien. 12.40Frv
schauf. 14.05 Musikzeit: Aus Ope-
rette und Musical. 15.00 Metody -Musik zum Entspannen 17.05 CM-
diekiste. 18.40 Jazz: Swing und
Balladen. 20.00 Nachrichten und
Sendeschluss.

Nieuws. 22.05 Maneuvers in hei
donker. 23.30-6.00 Nachtradio (on)
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

buiten. 14.00 Moetje horen... 14.05
Boerenbedrog of boerenslim. 14.25
Radio Driehoog achter. 14.45Chips die je niet kunt eten. 15.00
Bericht uit het koninkrijk. 16.30
NOS Kindermagazine. 17.00 Wat
een taal. 17.30 Emslandlager, con-
centratiekampen aan de Neder-
landse grens. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Chips die je niet kunt eten -magazine. 18.20 Uitzending van
hetGPV. 18.30Progr. voor blinden
en slechtzienden. 18.40 Program-
ma van de 7e dags adventisten.
18.55 Promoprogr. voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 Het
voordeel van detwijfel: Zeg ook 'ns
B. 21.35-22.00 Hobbyscoop

pop twintig. 18.04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-0.00Droomgeheimen.

20.16 Clockwise. Engelse speelfilm
uit 1985 van Christopher Morahan.
Met: John Cleese, Alison Steadman,
Penelope Wilton e.a. Wanneer een
hypernerveuze onderwijzer met een
panische angst voor te laat komen
een belangrijke speech moet houden,
heeft hij één doel voor ogen: niet te
laat komen...

21.45 In therapie. Informatieve serie
over de toepassing van psychothera-
pie. Vandaag: De zaak van de vrouw
met incest-ervaringen.

22.30 Journaal.
22.35 De lift na half elf. Pieter van

Hoof praat met de schrijfster Elisa-
beth Keesing.

23.05-23.10 Ave Maria. Het Marialied
Der englische Grusz, van Brahms,
gezongen door de Sint Bavo-cantorij
0.1.v. Jan Valkestijn.

Nederland 2

Nederland 1 Sky Channel

Nederland 3

SAT 1

SSVC

België/TV 1
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satelliet

" Rudolf Platte in 'Liebe, Jazz und Übermut'. (Duitsland 2 -15.40 uur)

L. Mankiewicz. Met: Ava Gardner,
Humphrey Bogart, Edmon O'Brien,
e.a. Een danseres wordt door een re-
gisseur ontdekt en krijgt dehoofdrol in
een film. Ze wordt een grote ster en
trouwt met een Italiaanse graaf. Al
gauw blijkt dat ze niet gelukkig is.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
■ ■ ■'■-

10.00 Programma-overzicht.
10.05 ■ Ich bei Tag und Du bei

Nacht. Duitse speelfilm uit 1932 van
Ludwig Berger. Met: Willy Fritsch, Ka-
the von Nagy, Amanda Lindner e.a.

11.35 "" 'Prinz Methusalem' in
Mainz. Muziek van de familieStrauss, m.m.v. Ingrid Kertes (so-
praan) en het Alt-Wiener Strauss-En-
semble. Presentatie: Karlheinz Hun-
dorf.

12.25 Heute.
12.30 Deutsche Flusslandschaften:
Der Neckar. Reportage over het con-
trastrijke Neckar-gebied.

13.00 Die Zauberflöte. Tekenfilm
naar de gelijknamige opera van Mo-

lIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMHIIIIIIII i in ■■■________■_

zart, m.m.v. de Berliner Philharmoni-
ker 0.1.v. Karl Böhm. Zang: Franz
Crass, Fritz Wunderlich, Roberta Pe-
ters e.a.

13.50 Die Brüder Löwenherz. Jeugd-
serie naar het boek van Astrid Lindg-
ren. Met: Staffan Götestam, Lars Sö-
derdahl, Allan Edwall e.a. Afl.: lm
Kirschtal.

14.15 Der Kandidat. Chinese kinder-
film uit 1983 van Wu Ziniu en Chen
Lu. Met: Jian Shuo, Liv Weihua, Tian
Ge e.a.

15.35 Heute.
15.40 Liebe, Jazz und Übermut.

Duitse speelfilm uit 1957 van Erik
Ode. Met: Peter Alexander, Bibi
Johns, Grethe Weiser e.a.

17.20 Ein sturer Bock und andere
Geschichten mit Heinz Reincke. Vier
sketches met deze populaire acteur.

18.25 Hinter dem Regenbogen: Re-
porter, Stars und bunte Blatter. Docu-
mentaire over de Duitse boulevard-
pers. ;

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.15 Wo es sich leben lasst. Pink-

steroverweging.
19.30 Mit dem Mvt der Verzweiflung.

Amerikaanse tv-film uit 1987 van Je-
remy Kagan. Met: Sophia Loren, Billy

18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht). 20.00 Le rêve dun
homme. Japanse documentaire over
een expeditie naar de top van de Mount
Everest, het hoogste punt van de we-
reld. 21.00-23.00 Start, met: 1. Golf,
open Belgische kampioenschappen; 2.
Special over de Olympische Spelen
voor Gehandicapten; 3. Autosport, New
Race Festival; 4. Bergbeklimmen; 5.
Autosport, 5.A.M.8.0.C.

16.10 Sylvie des trois ormes. 16.30La
Cuisine Des Mousquetaires. Magazine.
16.45Récréation. Jongeren. 17.30 Des
Chiffres Et Des Lettres. Spel. 18.00Le
nez a la fenêtre. Franse tv-film. 19.30
Papier glacé. 20.00 L'Autobus du
Show-Business. 21.00 Nouveau Mon-
de. 22.00 Journal Télévisé. 22.35 Mile-
na nova Tremblay. Docu-drama. 23.25
Nord-sud. Informatie. 23.55 Entrepre-
neur INC. 00.20-00.45 Biondi et Cie.



Van onze rtv-redactie
KERKRADE - De nieuwe bur-
gemeester van Kerkrade, dr. J.
Mans, blikt aanstaande vrijdag
19 mei van 20.55 tot 21.25 uur via"
Nederland 1 by de KRO vooruit
op het Wereld Muziek Concours
dat in juli weer in Kerkrade

wordt gehouden. Voor de elfde
keer inmiddels. En daar is Mans
trots op. In een vooruitblik op dit
grote internationale evenement
vertellen ook de secretaris en de
voorzitter van het WMC wat er
over een paar maanden te zien en
vóóral te horen zal zijn. De KRO

gaat in juli uitgebreid aandacht
besteden aan het WMC 1989 in
Kerkrade.
Tijdens de uitzending van aan-
staande vrijdag wordt ook terug-
gekeken naar het laatste con-
cours in 1985. De hoogtepunten
van vier jaar geleden zijn nog

eens op een rijtje gezet. Zo ko-
men de Nederlandse topbands
van toen, de Show- en Marching-
band Kunt en Genoegen uit Lei-
denen de Drum- en Showfanfare
Advendo uit Sneek, aan bod.
Maar ook de hoogtepunten van
de buitenlandse bands. Zoals de

Bristol Unicorns uit Engeland,
de Portage Central High School
Band, de Cerritos High School
Band en de Warren Junior Mili-
tary Band (alle drie uit de Ver-
enigde Staten). Tenslotte is er
een optreden van de Canadese
Calgary Stampeed Show Band.

" Scène uit de Ameri-'
kaanse tienerklucht, die
Veronica op deze pink-
sterzaterdag op het
scherm brengt.

Contact

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Freddy Breek zingt altijd over rozen. Met zijn 'rode
rozen', gebaseerd op Von Suppé's ouverture 'Dichter und Bauer',
haalde hij in de jarenzeventig zelfs de eerste plaats van de hitpara-
de. „Rozen brengen me altijd geluk",zegt Freddy Breker, want dat
is zijn eigenlijke naam. Na een hele reeks andere successen,bracht
deze 'rozenkavalier' bij wijze van afwisseling opeens 'Witte rozen
voor Christina' op de plaat. En van de 'rozen' naar 'Rosa' is ook
maar en sprongetje. Vandaar dat hetrecente succes van Breek nog
steeds 'Bianca Rosa' heet. „Maar de absolute hit wordt op 16 juni
mijn huwelijk met Astrid Dorst", aldus een zelfbewuste Freddy,
diehet feest met familie en vrienden in Bad Ems nabijKoblenz zal
vieren. Dat gebeuren vindt in de avonduren plaats in het café van
zijn schoonouders. Daar leerde Freddy zijn Astrid immers ook
kennen. „In de keuken hadden wij onze eerste liefdesavon-
tuurtjes. Maar ja,nu ik dit heb verteld, is dat ook al geen keuken-
geheim meer!"

Porky's
pikante
pretpark

Ralph Inbar
benaderd

door Sinatra
MONTREUX - De Neder-
landse regisseur Ralph Inbar- Mr. Bananasplit - is door
Frank Sinatra benaderd om
een serie concerten, die The
Voice wil gaan geven in Mos-
kou, te registreren. Dit deelde
Inbar mee in Montreux. In-
bar: „Het is de bedoeling dat
ik een achtergrondreportage
maak en een registratie van
zijn concerten. Dat alles zal
onder detitel 'Frankie goes to
Moscow' op tv verschijnen."

Volgens Inbar is het echter nog
niet zeker of Sinatra wel naar
Moskou gaat. "Je weet het bij
hem nooit. Het plan bestaat dat
hij eind dit jaar naar de Sovjet-
unie afreist, maar het is slechts
een plan. Hij heeft mij dan ook
een opdracht gegeven en die telt
alleenals het allemaal doorgaat."

Sinatra heeft Inbar uitgekozen
omdat hij onlangs een program-
ma van de Nederlandseregisseur
heeft gezien. „Dat was een pro-
gramma dat ik gemaakt heb met
de in New Vork woonachtige,
Russische pianiste Regina
Shamvili. Hij vond het program-
ma zo mooi dat hij mij voor deze
klus wilde hebben," aldus Inbar.

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Veronica zendt
op deze pinksterzaterdag om
22.10 uur op Nederland 2 de
Amerikaanse komische speel-
film 'Porky's Pikante Pret-
park' uit. Deze uit 1982 date-
rende tiei-erklucht speelt zich
af in de preutse jaren vijftig,
meer en in het bijzonder in
het Florida van 1954. Een lol-
trappende bende scholieren
ontdekt dat behalve basket-
ball, sex ook geweldig is.
Waar ze ook komen, ze heb-
ben steeds de drang te bewij-
zen dat ze toch vooral 'man'
zyn. Sterke verhalen en het
gluren in de kleedkamer naar
naakte meisjes gaan vooraf
aan een bezoek aan de nacht-
club 'Porky's'. Als gehypnoti-
seerd worden ze naar dit bor-
deel gezogen en men denkt
dat daar dromen werkelijk-
heid kunnen worden. Na be-
taling echter, worden ze door
de eigenaar Porky eruit ge-
smeten. De jongens zyn
hoogst verontwaardigd en
zullen dat Porky hoe dan ook
betaald zetten. 'Porky's pi-
kante pretpark' werd geregis-
seerd doorBob Clark, met o.a.
Kim Cattrall, Scott Colomby,
Kaki Hunter, Nancy Parsons,
Alex Kan-as en Susan Clark.

Inbar is niet van plan om over te
stappen naar de nieuwe tv-enter-
tainfabriek van Joop van den
Ende. „Het is goed leven met
Joop, maar ook naast Joop.
Voorlopig blijf ik mijn omroep
trouw."

'Keek op de Week' óók volgend seizoen weer op het scherm

Kees van Kooten: kwart eeuw
op tv, tien jaar schrijver

" Kees van Kooten: Jk
zou wel eens toneel willen
schrijven. De taal trekt
me".

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Een kwart
eeuw televisie-carrière en
ruim tien jaar schrijver-
schap hebben er voor ge-
zorgd dat Kees van Kooten
(48) al geruime tijd behoort
tot de rangorde der Beken-
de Nederlanders. Van Koo-
ten debuteerde in 1965 op
de televisie in het jongeren-
programma Fanklup. Met
Wim de Bic had hij voor die
tijd op het Dalton Lyceum
in Den Haag - waar hij in
1960 eindexamen gymna-
sium alpha deed - een caba-
retgroep opgericht. Die sa-
menwerking mondde op de
radio uit in de 'Clichéman-
netjes', die het tot landelijke
populariteit brachten. Op
de beeldbuis deed het twee-
tal van 1969 tot 1973 mee in
het satirische 'Hadimassa'
van Dimitri Frenkel Frank.
Na de overstap van de Vara
naar dê VPRO richtte het
duo in 1974 het Simplisties
Verbond op. Hun televisie-
werk werd met twee Nip-
kow-schijven bekroond.
Vier jaar geleden kregen ze
de Ere-Nipkowschijf, „op-
dat de jury hen niet telken-
jaarbehoefde te lauweren".

Daarin heb ik altijd gelijk gekrd
gen. Schreef ik over mijn eigel]
veertig worden, mijn eigen proSj
tatitus, dan atecht ik: tjeetje, ka*
dat wel? Maar als ik in de loof
der jaren van zoveel mense'
hoor: leukzeg, ik wist niet hoe $
het mijn vrouw moest vertelled
toen heb ik haar dat boek gege
ven... Mijn gevoel blijkt te klop
pen. Dat is heel verheugend."

mentaar op wat me die dag ver-
baasd heeft, en op wat me in de
plaats waar ik ben is opgevallen.
Als ik word uitgenodigd voor
een optreden, ga ik 's middags al
eens kijken. Fototoestel mee, een
dialect horen, in een café zitten:
van zon voordracht kom ik altijd
veel rijker terug dan ik er heen
ben gegaan. Verder lees ik voor
uit eigen werk, zoals dat heet, ik
improviseer, ik babbel met de
mensen. En ik neem mijn trom-
bone mee om wat te toeteren.
Het zijn onvoorspelbare avon-
den, zonder vast programma, an-
ders zou het me snel vervelen."

" l' bent televisiemaker en
schrijver. Wat vult u in als uw
beroep wordt gevraagd?

Doorgaan

De stralende bruid
van Freddy Breek

Ook als schrijver mag Van Koo-
ten zich in een schier grenzeloze
populariteit koesteren. Acht boe-
ken - meest verhalenbundels -
heeft hij inmiddels op zijn naam
staan. Hij debuteerdein 1976 met
'De Ergste Treitertrends'. Daar-
na volgden: 'Koot droomt zich
af, 'Koot graaft zich autobio',
'Veertig', 'Modermismen', 'He-
donia', 'Meer Modermismen' en
'Zeven Sloten. In totaal zijn er
meer dan een miljoen exempla-
ren van zijn boeken verkocht.
Zijn recentste bundel 'Zeven
Sloten' verscheen vorig jaar sep-
tember en is nog altijd in de boe-
ken-toptien terug te vinden. Sa-
men met De Bic maakte hij van
1973 tot 1986 jaarlijks de Be-
scheurkalender. Met enige regel-
maat treedt Kees van Kooten
ook her en der op in het land
waarbij hij onder andere voor-
leest 'uit eigen werk.

„Grappenmaker. Want daar
komt het op neer. Ik voel me
geen schrijver met een grote S.
Daarvoor moet je bij Claus, Mu-
lisch, Reve, Hermans en Bernlef
zyn, die zijn full-time met schrij-
ven bezig. Voor zowel Wim de
Bic als voor mij geldt dat we het
er tussendoor doen. Zelf zien we
onze boeken zeker niet als litera-
tuur. Dat de kritiek er soms an-
ders over denkt is niet onze
schuld. Wij beoefenen een genre,
dat vroeger de bellettrie heette.
Ik ben groot geworden in de ja-
ren vijftig, toen er een stroom
van onbekommerde komische
schrijvers was. Achteraf gezien
heel wonderbaarlijk. Je had Car-
miggelt, Annie Schmidt, Henri
Knap, Ferdinand Lange, Harriët
Frazer, Martie Verdenius. Sinds
het verscheiden van Bomans en
Carmiggelt is dat genre in Neder-
land helemaal weggezakt. Cam-
pert houdt zich er af en toe nog
mee bezig, maar dan heb je het
wel gehad."

„Voor mij is zon optreden van
belang omdat ik het leuk vind
contact te houden met het pu-
bliek. Zowel het maken van tele-
visie als het schrijven is eenrich-
tingsverkeer, je hebt nooit een
directereactie. Ik kijk of de grap-
jes en de oproeringen, die ik in
een verhaal heb gestopt, door de
mensen gewaardeerd worden.
Het blijft leuk om nieuwe dingen
uit te proberen. Ik lever com-

0 Freddy Breek en zijn toekomstige vrouw Astrid, die
steeds geen tekort aan rozen zal hebben. Want die krijgt
de zanger steeds méér dan voldoende van zijnfans.

" Op de televisie zet u typetjes
neer. In uw boeken wordt de
eigen stunteligheid breed uitge-
meten. Krijgt de lezer daarmee
ook een typetje voorgeschoteld?

Struikel
neiging

" Recensenten schilderen u *.
als een Hollandse jongen taf[
een grote mond en een klei 11,
hart.

„Nou, ik heb niet zon grotjj
mond. Wel een klein hart, ik bel]'
snel ontroerd. Ontroering is v-r (
dacht, dat heb ik altijd heel v-r'velend gevonden in Nederland,
Als je gewoon zegt dat je ziel*|
veel van jevrouw houdt - een oV,
merking die veel vaker gemaaKf
zou moeten worden - hoor je d* ]
niet te doen. Bij beschrijving^,
van liefde voor iets of iemafl''L
moeten altijd kanttekening^ i
worden geplaatst. We leven &,
een cynische tijd, ik hou da^|
niet zo van."

"U bent wel van plan te blijv*'
schrijven?

„Ja, ik zou bijvoorbeeld wel cci%- hoe gevaarlijk het ook is om d^in een interview te zeggen - t^Jneel willen schrijven. De tan.
trekt me, ik ben zeer gespitst o?
dialogen, op het veranderd1*
taalgebruik, op het langs elka^t)heenpraten. Als ik optreed, derv|
ik wel eens: hoe zou het zijn on
op te komen in een rol of een ê%
daante; een monoloog van 50 TPk
nuten of anderhalf uur. Door K
en toe in het theater te staan hol
ik dat zintuig scherp. Ik heb h*T
vermogen om 'een man' te sp*J
len, en dat zou best een interejl
sant verhaal kunnen zijn. W\
Wim de Bic heb ik het al vaTO)
over dit onderwerp gehad.
zouden ook eens een speelfilms
willen maken. Punt is echter ds|
we de televisie nog zo leuk vil!
den, elk seizoen weer. Dat is on
medium, we zijn ermee opéu
groeid en groot geworden. T<T
nu toe hebben we 26Keek op
Weeks gedaan. Volgend seizo^Jgaan we zeker met dezelfde f°r
mule verder. Wil je dat go**
doen, dan kun je niets anders a^k
jekop hebben."

„In al die figuren zit veel van je-
zelf, anders kun je nooit geloof-
waardig spelen of schrijven. Wel
moet je de bestaande karakter-
trekken over- of onderdrijven
om het beoogde effect te scoren.
Volgende week zal ik u ongetwij-
feld een vinger met een pleister
erom kunnen laten zien. Daar zit
een verhaal aan vast, en dat is
dan ook echt gebeurd. Ik loop in-
derdaadregelmatig in zeven slo-
ten tegelijk. Die struikelneiging
is - geloof ik - des komieks. In de
verhalen moet ik het soms aan-

Van onze rtv-redactie

Opnieuw prijs
tv-documentaire
Mohammed Ali

dikken of verkleinen, anders ge-
looft niemand het. De werkelijk-
heid kan nu eenmaal niet over-
troffen worden. Maar alles wat ik
schrijf is me ook echt overko-
men. Ik heb voor die situaties
kennelijk een zintuig en een an-
tenne ontwikkeld. Mijn leven
staat op die manier in dienst van
het komische."

KRO-televisie met hoogtepunten uit WMC van 1985 show/rtv

" Bent u niet bang u teveel
bloot te geven in uw boeken?

HILVERSUM - De AVRO-doC^
mentaire 'I am the greateS
heeft, na het festival van Lausa11
ne, opnieuw een prijs gewonrtf1
op het Turijnse Festival of tll
Sports Cinema.

De maker van de documentaiJ*
Ruud ter Weyden volgde vijftig
jaar geleden de bokser Mohaïjl
mcd Ali. Vorig jaar bezocht t*
Weyden de bokser opnieuw. M'
hammed Ali lijdt aan de ziekj*
van Parkinson waardoor hij n?^welijks nog kan praten en z^
handen niet meer stil kan hoYj
den. De documentaire is re^verkocht aan 10 landen in Eu
pa.

„Dat is een keuze. Ik ben myn
eigen Story en Privé. Daardoor
heb ik absoluutgeen last van die
sector. Ik heb niets te verbergen,
ik kan altijd naar mijn boeken
verwijzen. Bovendiep denk ik
dat het geen kwaad kan als we
een slagje openhartiger worden
over onze twijfels of zwakheden.
Natuurlijk heb ik verhalen ge-
schreven, die erg intiem zijn.
Mijn vrouw zei soms: moet dan
nou? Voor mezelf had ik dan het
gevoel dat het moest, omdat het
verhaal voor meer mensen stond.

STER: dertig
uur méér
zendtijd

HILVERSUM - De
STER krijgt per 1
oktober uitbreiding
van de zendtijd op
televisie. Jaarlijks
zal de Stichting
Etherreclame 31 uur
en 12 minuten extra
kunnen besteden
voor reclamebood-
schappen, zo heeft
het Commissariaat

voor de Media vrij-
dag meegedeeld.

Met de uitbreiding is
de aanvraag van de
STER voor meer
zendtijd volledig ge-
honoreerd. De STER
beschikt op dit mo-
ment jaarlijks op tv
over ruim 380 uur re-
clametijd. De uit-

breiding is bedoeld
voor een blok van
vijf minuten na het
NOS-journaal van 's
avonds half elf. Of
het ook daadwerke-
lijk dit tijdstip
wordt, hangt af van
een beslissing eind
junivan het NOS-be-
stuur.
Met de toegestane
zendtijd-uitbreiding
komt de STER dicht
in de buurt van dein
Nederland toegesta-
ne 5 procent zendtijd
voor tv-reclame. Het
is nog niet bekend of
de STER streeft naar
verdere toename van
de haar toebedeelde
tv-tijd.
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