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Provincie
nam 'wraak'

op Enci
Van onze verslaggever

- De verhui-
het8' enkele jaren geleden, van».l Enci-hoofdkantoor van»|aastncht naar Den Bosch
h kk een belangrijke rol teva^n gespeeld bij het advies
tp de provincie om het pla-eau van Margraten niet vrij tel^en voor de winning van
bl uge'' e verhuizing, zovJ Ult een reactie van gou-

Kremers, is nogal hard
ei inkomen omdat het provin-

ebestuur toen wel nog van
jj an was een vergunning vooratgraving van Margraten afle geven.

">remers neemt het de cement-aorikant in Maastricht nog
stfrds kwaüjk dat directie en*Lat naar Den Bosch werden

„Het behoud vanv r̂kgelogenheid was toen een
prioriteit. Als dan""'Jkt dat het bedrijf zn hoofd-

kantoor uit Limburg ver-matst, denk je werkelijk datje«oor de stoel zakt," aldus de
gouverneur.

rAr.een gesprek met de Enci-di-
■ctie zou Kremers hen zou vol-

zp|f'atrhe*d hebberl K^egd en, «s hebben geadviseerd hetU»J Uen Bosch gelegen Vughtafg graven,gouverneur Kremers deed de
uspraken in een gesprek over

U S^W'kkeling van de werk-
loosheidscijfers. Sinds kort ligt

? Limburgse werkloosheid"iet meer boven het landelijkSetruddelde.

" Zie ook pagina 25

Hetweer
ZONNIGEN WARM

Ska Jl°Kedrukgebied boven
etiH navië brengt dit week-
te jn een oostelijke luchtstro-
W 0 j» °P gang. Hiermede
aa n War«ne en droge lucht
er gevoerd. Zaterdag waait
H 0 e*n zwakke tot matige
link enwind' het wordt
tiin* ,2onnig en de tempera-
Zonrt pt op tot 28 Sraden-
het; draait de wind naar
ook *osten en wordt matig,
t!j a*n opnieuw een vrij zon-
tür s met middagtempera-
"^acht t,Ussen 28 en 30 Sraden-
rat te'' jke minimumtempe-
eVp , n circa 13 graden. Voor
fend ule informatie betref-
kün«e * weer in Limburg

nl « bellen 06-91122346.
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'Om orde te herstellen en regering werken weer mogelijk te maken'

Peking in staat van beleg
Van onze correspondent

PEKING - In Peking heerst
sinds gisteravond de staat van
beleg. De maatregel is bekend-
gemaakt door president Yang
Shangkun. De maatregel komt
aan de vooravond van het
dinsdag beginnende bezoek
van koningin Beatrix en prins
Claus. Tijdens een live op tv
uitgezonden bijeenkomst van
de partijtop en de legerstaf, zei
premier Li Peng dat het leger
wordt ingezet om de orde te
herstellen en de regering het
werken weer mogelijk te ma-
ken.

Partijleider Zhao Ziyang en 'sterke
man' Deng Xiaoping, die voorzitter
is van de militaire commissie en
daarmee opperbevelhebber, waren
op de bijeenkomst niet aanwezig.
President Yang Shangkun is vice-
voorzitter van de militaire commis-
sie. Zhao Ziyang zou zijn ontslag
hebben aangeboden na zich te heb-
ben verzet tegen het uitroepen van
de staat van beleg. Niet bekend is of
dit is geaccepteerd.
Gisteravond tegen tienen versche-
nen 2000 militairen in de straten in
de omgeving van het Plein. Daarop
maakten de rond 3000 studenten in
hongerstaking een einde aan hun
protestactie die al een week duurt.
Ze lieten weten hun college-boycot
voort te zetten.

" De laatste Good Mor-
ning America-ontbijt-
show vanuit Nederland
kwam gistermiddag van-
af het Onze Lieve Vrou-
weplein in Maastricht.
Vanmorgen is deze op Ne-
derland 2 te zien geweest.
Volgens de organisatoren
was het televisie-evene-
ment een groot succes. In
de Verenigde Staten ke-
ken dagelijks tussen de
twintig en de zestig mil-
joen mensen. In Neder-
land waren dat er gemid-
deld tweehonderddui-
zend per dag.
Voor een uitgebreide re-
portage zie pagina 27.

Foto: WIDDERSHOVEN

Niet doorlaten
Intussen werden tientallen andere
legerkonvooien tegengehouden
donr mensenmassa's in de straten
die naar het Plein leiden. „Laat de
legerwagens niet door!", schreeuw-
den ze. De woedende menigte riep
de soldaten toe dat zij een leger van
het volk zijn en geen acties moeten
ondernemen tegen het volk. De sol-
daten, die alleen gewapend waren
met stokken lieten zich niet provo-
ceren.

Om elf uur leek het weer rustig. De
mensen stonden er wel verslagen
bij, maar om kwart over één in de
ochtend verschenen honderden
mensen op straat, schreeuwden leu-
zen en grote groepen gingen in de
looppas richting Plein.

Koele vlaggen
Om twee uur verschenen opnieuw
honderden mensen op straat en
marcheerden in de richting van het
Tiananmanplein, dat inmiddels
door de soldaten was afgesloten.

Een half uur later verschenen drie
vrachtwagens vol studenten, die de
rode vlag meevoerden. Het kwam
echter niet tot botsingen. De militai-
re interventie komt ook op een mo-
ment dat de toestand van de hon-
gerstakers snel begint te verslechte-
ren.

Waarschuwing
Doktoren waarschuwden dat de
uiterst verzwakte studenten bevat-
telijk zijn voor infectie.

show/rtv
Televisie en radio tijdens
het weekend.

pagina 45 en 47
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Basisonderwijs
in Maastricht

breekt met bisdom
MAASTRICHT - De Stichting Ba-
sisonderwijs Maastricht Binnen-
stad heeft niet gekozen voor het on-
derwijsreglement van het bisdom
Roermond, maar conformeert zich
aan het Algemeen reglement van
het Katholiek Onderwijs (ARKO),
zoals dat werd opgesteld door de
bisschoppenconferentie. Dat heeft
het bestuur van die stichting giste-
ren meegedeeld.
Het schoolbestuur zegt dat door het
reglement van het bisdom de eigen
verantwoordelijkheid hoe om te
gaan met de katholieke uitgangs-
punten onaanvaardbaar worden be-
knot.
„Hierdoor zijn we volgens het ker-
kelijk recht niet meer 'rooms-katho-
liek', maar bijzondere scholen die
de wens te kennen hebben gegeven
op katholieke grondslag te willen
handelen," aldus voorzitter S.
Brouns.
Tot de stichting behoren enkele
scholen met in totaal 850 leerlingen.
Een van de scholenwordt overigens
met ingang van het volgend jaar af-
gestoten en zal de status krijgen van
openbare school.

Beperkt
smog-alarm
in Limburg

MAASTRICHT - In Limburg is gis-
teren een beperkt smog-alarm afge-
kondigd. Tegen vijfuur gisteravond
werd verhoogde luchtvervuiling ge-
constateerd. Door ongunstige me-
teorologische omstandigheden en
door aanvoer uit Duitsland, voorna-
melijk uit het Roergebied, van ver-
ontreinigde stoffen werden boven
Limburg verhoogde concentraties
stikstofoxyde en ozon in de lucht
aangetroffen. Deze hoeveelheden
zijn de afgelopen twee dagen al drie
keer zo hoog als normaal. Bij vier
keer de normale concentratie van
deze stoffen treedt de alarmfase in
werking. «
Aan enkele grote bedrijven, zoals
DSM is gevraagd de uitworp van
koolwaterstoffen en stikstofoxyden
te beperken om te voorkomen dat
de lucht nog sterker verontreinigd
wordt dan nu reeds het geval is. De
verhoogde luchtverontreiniging
wordt veroorzaakt door het zomerse
weer en de oostelijke wind. De
luchtverontreiniging wordt vanaf
gisteren permanent gemeten.
Als luchtverontreiniging nog toe-
neemt wordt de alarmfase ingeluid
en het daarbij gereed liggend draai-
boek in werking gesteld. Dan wor-
den bedrijven verplicht bepaalde
emissies te staken.
Zoals het zich laat aanzien zal er al-
thans vandaag geen verandering in
de weersgesteldheid optreden en is
de kans op verdere luchtverontrei-
niging aanwezig. Ook in Noord-Bra-
bant en Gelderland is sprake van
een verhoogde luchtverontreini-
ging.

'Marcos sten ende'
HONOLULU - De voormalige pre-
sident van de FilippijnenFerdidand
Marcos verkeert na een nieroperatie
in een kritieke toestand en kan ieder
moment sterven. Dit heeft zieken-
huiswoordvoerder Tiwanak in Ho-
nolulu verklaard. Volgens Tiwanak
heeft de 71-jarige Marcos proble-
men met zijn hart, longen en nieren.
„Zijn vooruitzichten zijn erg
slecht."" Zie verder pagina 7
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kunst

Eenheid tussen tekst en beeld
bij kunstenares Ans Wortel

MAASTRICHT - Galene FAH in de Brusselsestraat is tot en
met 18 juni het toneel van een expositie van kunstenares-
/schrijfster Ans Wortel. De tentoonstelling werd zondag 7 mei
door dekunstenares zelf geopend, waarbij ze tevens voorlas uit
eigen werk.

Ans Wortel, in 1929 in Alkmaar ge-
boren, is autodidacte en exposeert
vanaf 1960 regelmatig. Haar werk
bestaat uit tekeningen, etsen, goua-
ches en schilderijen, maar voorna-
melijk gebruikt ze gemengde tech-
nieken.
kenmerkend voor het werk van
Ans Wortel zijn de bijbehorende,
handgeschreven teksten, vaak in de

vorm van kleine gedichten. Het
beeld en de tekst vormen een bijna
onverbrekelijke eenheid. Bij de wei-
nige gouaches waar geen tekst on-
der te vinden is, blijkt die aan de
achterkant van het werk aanwezig
te zijn.

Spontaan
Het werk van Ans Wortel heeft een
sterk autobiografisch karakter, het
is direct en expressief. Ze begint
nooit met een compositie, het beeld
moet spontaan en geleidelijk ont-
staan.
Galeriehouder Frans Pleumeekers:
„Als kunstenares is ze met niemand
te vergelijken en eigenlijk ook niet
bij een stroming onder te brengen.
'Worteliaans' is misschien nog de
beste karakterisering voor haar
werk."

Haar voorstellingen bestaan uit
menselijke figuren, die elkaar zoe-
ken, omarmen of juist afstoten.
Vaak is er sprake van twee groepen
mensen of één enkele persoon te-
genover een groep. Er bestaat een
spanning en tegelijkertijd ook een
nauwe relatie tussen de twee groe-
pen. In veel werken is een surrealis-
tisch, niet nader te plaatsen land-
schap te zien. De figuren lijken te
zweven in die omgeving en wekken
soms de indruk aan hun lot overge-
laten te zijn.

Autobiografie
Ogen, handen en gelaat spelen een
dominerende rol, zijn vaak groot,
waardoor de proporties niet lijken
te kloppen met de realiteit. Het ene

figuur komt soms voort uit een an-
der.
Ans Wortel is naast haar schilderij-
en bekend om haar literaire werk.
Haar boeken, net zoals de begelei-
dende teksten onder haar gouaches,
zijn onverbrekelijk verbonden met
haar schilderwerken. Eind jaren
zestig, begin jarenzeventig versche-
nen er vier versenbundels van haar
hand en de schrijfster Ans Wortel
begon in 1980 met een autobiogra-
fie, waarvan voorlopig vijf delen in
romanvorm voltooid zijn. De titels:
'Mens van onze soort', 'In de bloei
van't leven, noemen ze dat', 'Noem
mij maar Jon', 'Onderweg in Am-
sterdam' en 'Nannetje...'.
De boeken zijn direct en spontaan
geschreven en spreken over haar
verlangens, haar eenzaamheiden te-
leurstellingen, de opvoeding van
haarkinderen (ze heeft er drie) en de
strijd om het bestaan.

De band die Ans Wortel heeft met
haar dochter Nannetje speelteen rol
in veel van haar boeken en schilde-

# Eén van de tentoongestelde werken van Ans Wortel, met als onderschrift: 'waarom moest &
groterworden, als hetkind zijn me toch niet losliet?' Foto: WIDDERSHOVEN

Orgelconcert
in Houthem

HOUTHEM - Zondagmiddag om
16.00 uur vindt bij gelegenheid van
de heringebruikname van het »Bin-
vignatorgel in de St. Gerlachuskerk
teHouthem een orgelconcert plaats.
Het concert wordt gegeven door or-
ganist Camille Döghe uit Brussel
met medewerking van de Cappella
St. Servatii onder leiding van Peter
Serpenti uit Maastricht.
Het thema van het concert is orgel-
muziek vanaf de renaissance tot he-
den en de rode draad wordt ge-
vormd door orgelwerken die geïn-
spireerd zijn door de Pinksterhym-
ne Veni Greator en de Sequentia
Veni Sancte Spiritus. Uitgevoerd
worden werken van Dufay, Bach,
de Gringy en Flor Peeters. De Cap-
pella zingt werkenvan OrlandoLas-
sus, Rotti, Bruckner, Verdi en Rach-
maninov.

kunst encultuurredactie: jos frusch

rijen. Duidelijk is natuurlijk dat dc
titel van haar vijfde roman verwijst
naar haar dochter, maar ook in an-
dere aspecten van haar werk is deze
relatie terug te vinden. Moeder en
dochter hebben een nauwe band
met elkaar. In veel schilderijen is
een moederfiguur zichtbaar, of een

relatie tussen twee vrouwenfiguren.
In sommige schilderijen is zelfs het
profiel van Nannetje te herkennen.
Afgezien van dc relatie tussen moe-
der en dochter zijn er ook andere
thema's in het werk te herkennen:
dc stryd tussen een goede en een

1kwade kracht, het spanningsveld of
misschien juist de relatie tussen
groot en klein.

Frans Pleumeekers: „Ans Wortel
l exposeert tegenwoordig veel min-
der dan in de jaren zeventig, maar
de paar tentoonstellingen die ze
heeft, zijn uitermate succesvol. Bij
een recente expositie in Antwerpen
waren alle werken verkocht."
Het werk van Ans Wortel is tot en
met 18 juni te bezichtigen in Galerie
FAH, Brusselsestraat 80 te Maas-
tricht. " . .
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exposities
Beelden in

Cadier en Keer
CADIER EN KEER - In Galerie
de Keerder Kunstkamer, Kerk-
straat 10 te Cadier enKeer, is gis-
teren een expositie geopend met
beelden van Piet Berghs. De ten-
toonstelling, die tot 19 juni te be-
zichtigen is, is vrijdag tot en met
zondag geopend van 14 tot 18
uur.
De expositie bestaat uit stenen
sculpturen, die buiten tentoon-
gesteld worden, en bronsplastie-
ken, die binnen te bezichtigen
zijn. Uit zijn werk blijkt een res-
pect voor alle materie. Elk werk
is als het ware een geboorte, het
zijn samengesmolten aspecten
van leven en beleven. Piet Berg-
hs heeft een eigen beeldtaal ont-
wikkeld die een synthese is van
zijn boodschap en van het esthe-
tische.

Tekeningen en
grafieken in

'de Kopermolen'
VAALS - Martin Lüinartz expo-
seert vanaf vandaag tot en met 24
juni tekeningen en grafieken in
museum 'de Kopermolen', Wolf-
haag 9 te Vaals. Deze expositie is
toegankelijk op zaterdag en zon-
dagvan 14 tot 17 uur.
Martin Linnartz werd in 1929 in
Brunssum geboren. Tegenwoor-
dig woont hij in Bunde. In 1961
studeerde hij af aan de Jan van
Eyk Academie in Maastricht.
Verschillende studieperioden in
het buitenland volgden. Hij
kreeg vooral bekendheid als te-
kenaar, etser en steendrukker.
Fragmenten in zijn tekeningen
doen sterk denkenaan de Japan-
se tekenkunst en zijn opvallend
fijn belijnd en gearceerd.

Sculpturen
en monotypes

OENSEL-SCHIMMERT- In Ga-
lerie Hof van Oensel, Haagstraat
5 te Oensel-Schimmert, vindt tot
en met 17 juni een expositie
plaats met sculpturen van Pierre
Everhartz en monotypes van
Trees Ruys. De openingstijden
zijn donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17 uur. Bovendien
is de tentoonstelling op afspraak
te bezichtigen.
Trees Ruys werd geboren in 1925
en bracht 20 jaar in het toenmali-
ge Nederlands-Indië door. Ze
studeerde aan de Koninklijke
Tekenacademie te Den Haag. In
haar werk is haar Indischeverle-
den goed merkbaar door de mys-
tieke geladenheid van haar mo-
notypes, die een batikachtige op-
zet hebben en als thema 'het
vrouwenleven' uitdragen.
Pierre Everhartz geeft zijn sculp-
turen geen titels mee, de kijker
moet zijn werk vrij beleven. Zijn
werk bestaat uit zogenaamde
oervormen, beelden die ontstaan
door datgene wat hij ervaart.
Door het experimenteren met
natuurlijke materialen als mar-
mer, hardsteen en hout krijgen
deze gevoelens vorm.

Tassen als
schilderij

MAASTRICHT - In Galerie Dis,
Tafelstraat 28 te Maastricht wor-
den tot en met 7 junischilderijen,
sieraden en tassen van Petra
Hartman tentoongesteld. De ex-
positie is te bezichtigen van
woensdag tot en met zondag van
13 tot 18 uur.
De handbeschilderde tassen van
de in Arnhem woonachtige Petra
Hartman zijn geen echte tassen,
maar als tas vermomde schilde-

rijen waarbij het handvat of de
lijst je plotseling kunnen con-
fronteren met gedachten over
bruikbaarheid. Petra Hartman
gebruikt als uitgangspunt voor
haar kunstwerken veelal bloe-
men.

" Zilveren terrine uit 1787, te zien in het Spaans Gouvernement te
Maastricht.

Achttiende
eeuws zilver

Gedurende de zomermaanden is
in het Spaans Gouvernement,
Vrijthof 18 te Maastricht, de ex-
positie 'Spreken is zilver...; 18e
eeuws zilver uit eigen collectie'
te bezichtigen. Bovendien is in
de Graaflandgalerij een deel van
de schilderijen van de Maas-
trichtse schilder Rob Graafland
te zien. De openingstijden zijn
woensdag van 14 tot 17 uur, don-
derdag van 10 tot 13 uur en van
14 tot 17 uur en zaterdag van 10

tot 13 uur.
Met de tentoonstelling 'Spreken
is zilver...' wordt de fraaie verza-
meling 18e eeuws gebruikszilver
in de vitrines gebracht. De direc-
te aanleiding voor deze expositie
is de nieuwste aanschafvan het
Spaans Gouvernement, de terri-
ne die het stadsbestuur van
Maastricht in 1787 schonk aan de
primus van Leuven. De terrine is
van de hand van J.B. Eymael
(1759-1807).

verder...

... exposeert Jacques Dicteren
vanaf morgen met recente schil-
derijenin Galerie Zabawa, Opho-
ven 183 in Sittard. De tentoon-
stelling is geopend van woens-
dag tot en met vrijdag 16 tot 20
uur en op zondag van 14 tot 17
uur. Bovendien is het mogelijk

een telefonische afspraak voor
bezichtiging te maken. De tenr
toonstelling loopt tot en met 25
juni.

... zal op de Volkssterrewacht
Hercules, Schaapskooiweg 95 te
Heerlen, vanaf 1 juni de in Wei-
ten woonachtige kunstenaar An-
dre Offermans een dertigtal van
zijn werken exposeren. De expo-
sitie is tot 1 augustus tebezoeken
op dinsdag tot en met vrijdag en
op zondag van 13 tot 17 uur en
bovendien dinsdag- en vrijdag-
avond van 19.30 tot 22 uur.

... wordt morgen om 16.00 uur in
Art-Gallery - Consultancy
Spreeuwenberg, Hoofdstraat 27
te Herkenbosch, een expositie
geopend met beelden en reliëfs
van Hans Versteeg. Tot en met
25 juni is de tentoonstelling te
bezichtigen op donderdagvan 18
tot 21 uur en vrijdag tot en met
zondagvan 14 tot 17 uur.

... wordt in Galerie Artisart, Gro-
te Gracht 43 in Maastricht mor-
gen om 15.30 uur een expositie
geopend met keramisch werk
van Ursula Barbara Blasing en
schilderijen van Jos van Wun-
nik. De tentoonstelling loopt tot
24 juni en is dinsdag tot en met
zaterdag geopend van 13.30 tot
17.30 uur.

... zyn tot en met 28 mei in Plons,
Maria Bastion 52 te Maastricht,
schilderijen te bezichtigen van
de Belgische kunstenaars Fred
Boffin, Willy van Parijs en Luk
van der Hallen. Openingstijden:
donderdag tot en met zondag
van 13 tot 17 uur.

... is in het Gemeentemuseum
Roermond vanaf vandaag een
tentoonstelling te zien met als
onderwerp 'Kermis, een volks-
vermaak in de schijnwerpers.
De expositie, die tot en met 2 juli
loopt, is dinsdag tot en met vrij-
dag te bezoeken van 11 tot 17 uur
en zaterdag en zondagvan 14 tot
17 uur.

cryptogram

HORIZONTAAL
1. Kan een beer wilde haver verdragen?; 5.
Is vader twee keer een eind uit de buurt
gegaan om bloemen te plukken?; 9. Het
speet hem voor de brem dat het najaar

(Was; 10. Omschrijf 'r in code de geloofsbe-
lijdenis; 11.Als jeom te beginnen de reet 's
dichtstopte?; 12. Is het kostuum te groot?
Maar je moet je op de maan erin kunnen
bewegen; 13.Het is nachteer die loopgraaf
klaar is; 15. Zou tante 'r uitdagen?; 18. Ik
snap er geen mieter van, waaraan ik dat
verdiend heb; 19. Ik lig al eer ik het zie,
want ik ben er overgevoelig voor; 22. Na
elke maaltijd stapt Daan naar dekraan; 24.
Ina, dat is nu het Oosten; 26. Hij toert de
hele dag rond op zoek naar vis; 27. Hebt U
Bram hier uw gedroogde planten laten
zien?; 28. We broeden een plan uit om hem
met een bericht weg te sturen; 29. Hij werd
stoer na de verkiezingen.

VERTICAAL1. Hij sleeptezich tot in Gelderlandvoo"1'
Heeft vader tijdens de rit een slurfdi_r"J
zien?; 3. Het moet, dacht ze, en zei I16*.
één zucht; 4. Ik heb er twee keer bar*1',
van gegeten; 5. Hoeveel vindt de EL,r<,'J
aan in de pot?; 6. Hij schrapt de oude *;van de huurlijst; 7. Het is een dier m-'',
en gevoel, en staat met al zijn benen of
grond; 8. In de rook vroeg de man of
melkkannetje; 14. Het getuigt van kara*'
muziektekens te voeren aan de apen. p

krijgt je tenminste pinda's; 16. Ik kw_^,
hetBrabantse water aan en trof er een",
tenlander; 17. Het is het lot van de -^om door hem opgegeten te worden; 1_■■ ,
ik room eet zie ik sterren; 20. Hier is **(
geef 'm aan de arme; 21. Is bevroren^ 3

heet? Nee hoor, lekker fris; 23. Zij he-n(
poot op de envelop gezet; 25.Als de art
is, kan hij erg in woede uitbarsten.

recept
Lamsspiezen
met pilaf
Benodigdheden voor 4 personen.
Voor de marinade: 2 el citroensap, 2
tl olijfolie, 1 geraspte ui, 1 geperst
teentje knoflook, 2 tl gesnipperde
rozemarijn. Voor de spiezen: 450 g
lamsbout in blokjes, 8 maiskolfjes, 2
courgettes in stkken van 2V2 cm.
Voor de pilaf: 100 g langgraan zil-

vervliesrijst, 75 g geroosterde gebro-
ken tarwe, 1 tl komijnpoeder, 1 tl
kardamompoeder, lA tl venkelzaad-
jes, 1 rode paprika in stukjes en 25 g
rozijnen.
Meng de ingrediënten voor de mari-
nade en schenk over vlees, mais,
courgettes en uitjes. Laat dit 2 uur
intrekken. Schep af en toe om. Rijg
afwisselend stukje vlees, mais,
courgette en uitjes aan vier vlees-
piezen. Laat rijst in VA dl kokend
water zachtjes gaarkoken. Voeg ge-

roosterde tarwe, komijn, kardamom
en venkel toe. Roer driemaal goed
om en kook dit 5 min. Voeg indien
nodig water toe. Leg spiezen intus-
sen 8-10 minuten onder voorver-
warmde grill, keer ze regelmatig en
bestrijk af en toe met marinade. Doe
paprika en rozijnen bij de rijst en
kook deze nog 1 minuut. Schep de
rijst op een schaal en leg daarop de
spiezen.
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Volkstelling
definitief

van de baan
?EN HAAG- De volkstelling in onsf^d is definitief van de baan. Het
f^binet is gisteren akkoord gegaan
??t het voorstel van demissionair-buister De Korte van Economi-
r^he Zaken om een wetsvoorstel in
* dienen waarin de Volkstellihgen-et wordt ingetrokken.

jje ministerraad heeft 4 maart 1988
j besloten af te zien van de voor
i9%1991 voorziene volkstelling.■ e'angrijkste argumenten waren deJ°ge kosten in vergelijking tot alter-
natieve onderzoeksinstrumenten en

de grote maatschappelijkeVerstanden. Als compenserende
?°tiviteiten voor de volkstelling
J^ft het kabinet de volgende mo-
püjkheden voor ogen: registertel-

uit de gemeentelijke bevol-
herijking van

e Woningvoorraad en gebruik van
'e onlangs gestarte enquête be-
tQepsbevolking.

Geld
Behalve de onenigheid over de be-
nodigde extra mankracht voor de
plannen, kon de ministerraad het
ook niet eens worden over de be-
stemming van de gelden die met de
nieuwe procedures bj criminelen
weggehaald kunnen worden. Kort-
hals Altes meent dat deze in de kas
van zijn ministerie moeten komen.
Minister Ruding (Financiën) meent
echter dat het om gemeenschaps-
geld gaat, zodat het in 's rijks kas
moet vloeien.

Italiaanse
premier dient

ontslag in
JjOME - De Italiaanse premier, Ci-aco de Mita, is de kritiek van de so-
fistische coalitiepartner beu. Hij
,or,digde daarom gisteren zijn ont-!ag aan. Na afloop van een spoed-
'ttirig van zijn kabinet zei hij dat hij

president Francesco Cossiga
ri
°u gaan om zijn ontslag aan te bie-

b* "Bettino Craxi leverde op
gisteren beëindigd partijcon-yes in Milaan gepeperde kritiek ope Mita. Hij zei dat diens politiek

jj ft doodlopendeweg is en verweetj^ christen-democraten van De."'ta dat zij een hervorming van Ita-
* s vermolmde politieke bestel te-j^houden. De premier zou zich

i°k niet houden aan het afgespro-
(„er> regeringsprogramma. De Mita
6
°-) leidt sinds april 1988 een vijf-

die bestaat uit zijn
,§en christen-democraten, socialis-
t)n. sociaal-democraten, republikei-
0er> en liberalen. Het is de 48e na-jQrlogseregering van Italië.
.Qewel de christen-democraten ene socialisten al vier maanden regel-
v atig met elkaar overhoop lagen.
f

rWachtten politieke commentato-
?.n in Rome dat de partijen hun rv-
v^ s zouden sussen tot de Europeseerkiezingen op 18 juni.

Wel suggesties in Nationaal Milieubeleidsplan

Geen besluit besteding
geld reiskostenforfait

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het kabinet heeft
geen besluit genomen over de be-
steding van de gelden die vrijko-

men door het wegvallen van de be-
lastingaftrek voor woon-werkver-
keer (het reiskostenforfait). In het
volgende week donderdag te pre-
senteren Nationaal Milieubeleids-
plan (NMP) staan wel enkele sug-
gesties terzake.

Premier Lubbers heeft dit gisteren
na afloop van het kabinetsberaad
bekend gemaakt. Hij zal het NMP
samen met milieuminister Nijpels
komende donderdag presenteren.
Mogelijk zijn daar ook nog de minis-
ters Smit-Kroes (Verkeer) en Braks
(Landbouw) bij. Zeker is dat nog
niet. De Korte (Economische Za-
ken) is donderdag nog op de terug-
weg uit Australië.

In het NMP blijft de door de VVD
gewraakte afschaffing van het reis-
kostenforfait gewoon staan. Ook
wordt voorgesteld om de mensen
met een inkomen tot 45.000 a 50.000
gulden bruto voor het verlies van
deze faciliteit te compenseren. Dat
kan door hen een kortingskaart
voor het openbaarvervoer te geven.

Washington en
Bonn bereiken

raketeompromis
WASHINGTON - De Westduitse
minister van Defensie Gerhard Stol-
tenberg heeft bij zijn besprekingen
in de VS een compromis bereikt
over de kwestie rond de vervanging
van de Lance-raketten.

Volgens een hoge Westduitse rege-
ringsfunctionaris, die dit gisteren
bekend maakte, stemt de Ameri-
kaanse regering nu in met het idee
om met de Sovjetunie te gaan on-
derhandelen over beperking van de
kernbewapening voor de korte af-
stand (SNF) en zal West-Duitsland
van zijn kant het streven naar een'derde nuloptie' voorlopig in de ijs-
kast zetten. Het compromis laat het
een en ander in het ongewisse en
lijkt vooral bedoeld om het welsla-
gen van de NAVO-top op 29 en 30
mei in Brussel niet in gevaar te
brengen. Een tijdstip voor aanvang
van de SNF-besprekingen met de
Sovjetunie wordt bijvoorbeeld nog
niet genoemd. Daarnaast willen de
VS de koppeling handhaven tussen
dergelijke onderhandelingen en een
vermindering van het conventione-
le troepenoverwicht van het War-
schaupact.

Suggesties
Daarnaast doet het kabinet een aan-
tal suggesties voor de besteding van
de middelen die door het wegvallen
van het reiskostenforfait vrijvallen.
Besluiten zijn daarover niet geno-
men. In het NMP staat dat beslissin-
gen pas vallen, nadat een .werk-
groep met vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven advies heeft uitge-
bracht. Eerder wilde met name mi-
nister Smit-Kroes dat zij meer geld

kreeg voor het openbaar vervoer.
Die wens is in het NMP niet keihard
vastgelegd.

Het schrappen van het reiskosten-
forfait levert 65Ü miljoen gulden aan
belastinggelden en 350 miljoen gul-
den aan sociale premies op. De pre-
miebaten gaan direct terug naar de
burgers. Volgens Lubbers kosten
de kortingskaart openbaar vervoer
plus de suggesties die het kabinet
verder voor de besteding van de gel-
den heeft gedaan, slechts 275 mil-
joen gulden. De rest van het geld
/.ou teruggegeven moeten worden
aan de burgers. Hoe dat moet zei
Lubbers niet.

'Goed beheer'
De eerste minister wees er verder op
dat er nog een potje van 320 tot 350
miljoen gulden bij de openbaar ver-
voerbedrijven bestaat. Hij keerde
zich tegen degenen (onder anderen
minister Ruding van Financiën) die
menen dat de vervoersbedrijven dat
geld ten onrechte hebben gehad en
het moeten teruggeven. Volgens
Lubbers is er sprake van een goed
beheer bij de vervoerders, waardoor
zij de reserve hebben kunnen op-
bouwen. In dat geval zouden de be-
drijven het geld kunnen houden. Zo
kan ook minister Smit-Kroes tege-
moet gekomen worden.

Tien procent
reductie op
loonkosten

minimumloners
DEN HAAG - Minister De Koning
(Sociale Zaken) en staatssecretaris
Koning van Financiën hebben gis-
teren bij de Tweede Kamer hun
wetsvoorstel ingediend om de loon-
kosten van minimumloners met
tien procent te verlagen. De werk-
nemer behoudt zijn schone loon.
maar de werkgever rekent tien pro-
cent minder af bij de kwartaalaf-
dracht van ingehouden belastingen
en premies.

Het voorstel vloeit voort uit het na-
jaarsoverleg tussen werkgevers en
werknemers en is bedoeld om circa
32.000 nieuwe arbeidsplaatsen te
scheppen op minimumloonniveau.
De Raad van State vreest dat de uit-
voering van de regeling de Loon-
technische Dienst (LTD) van het
ministerie van Sociale Zaken zeer
zwaar zal belasten. Door de LTD
uitsluitend met de controle te belas-
ten om fraude tegen te gaan zou dit
kunnen worden ondervangen, aldus
De Raad.
De regering betwijfelt dat. Welis-
waar zal er in het begin werk bijko-
men, maar op den duur zal dat een-
voudig kunnen samenvallen met
het reeds bestaande minimumloon-
onderzoek van de LTD, aldus de be-
windslieden in een reactie op de
kanttekeningen van de Raad van
State.

binnen/buitenland

Voorstel tot inzetten extra mankracht verworpen

Kabinet verdeeld over
harde aanpak misdaad

Van onze parlementaire redactie
EN HAAG - De ministerraad is het gisteren niet eens kunnenJorden over een hardere aanpak van de georganiseerde mis-'aad. Een voorstel van minister Korthals Altes (Justitie) om

'aarvoor 170 extra agenten en officieren van justitie aan te stel-
"■-n, haalde het niet.

iiscussie ontstond naar aanlei-
£ig van een wetsvoorstel van Kort-e's Altes om financiële voordelen
1 de georganiseerde misdaad
**3lt uit hun acties, af te kunnen
"kken. De bewindsman wil daar-
Wr vier nieuwe bepalingen in het
Inboek van Strafrecht opnemen.,aarbij geldt een verjaringstermijnan twee jaar.

Over de vier nieuwe bepalingen
werden de ministers het op zich wel
eens. Zo moet het mogelijk worden
dat een rechter in een afzonderlijke
procedure het financiële voordeel
dat de criminelen bij hun acties be-
haalden, afroomt. Daartoe hoeven
de betrokkenen niet eerst voor een
strafbaar feit te zijn veroordeeld. De
procedure kan al gestart worden als
de rechter vindt dat er voldoendeaanwijzingn zijn voor de misdaad.
Bij zeer ernstige delicten wordt het
mogelijk dat de veroordeelde wordt
verplicht een bedrag te betalen ge-
lijk aan het door de misdaad verkre-
gen voordeel. Dat voordeel zal wor-
den vastgesteld via een aparte pro-
cedure.
Er komt ook een regeling waardoor
het mogelijk word reeds van tevo-
ren beslag op de goederen van de
verdachte te leggen en daar, na een
veroordeling, verhaal op te kunnen
halen. Zo moet gewaarborgd wor-
den dat er toch geld binnenkomt
ook al wil de betrokkene niet vrij-
willig betalen. Indien het illegaal
verkregen financieel voordeel door
de crimineel niet kan worden terug-
betaald, komt er voor dat feit een
aparte strafals alternatief. Deze kan
ten hoogste zes jaar zijn.

Amerikanen
aangeraden
Libanon te

verlaten
BEIROET De Verenigde Staten
hebben gisteren hun staatsburgers
in Libanon aangeraden vanwege
hun veiligheid onmiddellijk het
land te verlaten. Dit staat in een
communiqué van de Amerikaanse
ambassade in Beiroet. Amerikaanse
staatsburgers die aan deze oproep
gehoor willen geven, moeten zelf
hun vertrek regelen.
Volgens een woordvoerder van de
ambassade heeft de oproep niets te
maken met ontvoeringszaken, maar
met de algehele toestand in het
land. HoeveelAmerikanen er nog in
Libanon zijn, wilde de woordvoer-
der niet zeggen. Na verscheidene
ontvoeringszaken waarbij Amerika-
nen betrokken waren verbood de
Amerikaanse regering in 1985 haar
onderdanen naar Libanon te gaan.
Daarvan is slechts in hele specifieke
gevallen afgeweken. Er zijn echter
Amerikanen die tevens een Liba-
nees paspoort hebben en op die ma-
nier het land binnen gekomen zijn.
De Westduitse hulporganisatie AS-
ME-Humanitas, waarvan twee
werknemers sinds dinsdag ont-
voerd zijn, heeft in de nacht van
donderdag op vrijdag haar kampe-
ment bij het Palestijnse vluchtelin-
genkamp Miyé Miyé in Zuid-Liba-
non geëvacueerd, zo is uit Pales-
tijnse kring vernomen. De Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie PLO
noemde woensdag de aanwezigheid
van deze hulporganisatie in de
vluchtelingenkampen 'ongewenst.
De PLO beschuldigt de Westduitse
hulporganisatie ervan dat zij de
identiteit van de ontvoerders kent.
Ook Groot-Brittannië heeft zijn
staatsburgers 'sterk aangeraden' Li-
banon te verlaten omwille van hun
veiligheid. Dit heeft de Britse am-
bassade in Beiroet per communiqué
bekendgemaakt.

Brussel roept
ambassadeur

terug uit
Roemenië

BRUSSEL - België heeft gisteren
zijn ambassadeur in Roemenië te-
ruggeroepen voor overleg omdat in
de Noordroemeense stad Cluj de
politie donderdag een Belgische
Europarlementariër heeft geslagen
en bestolen toen hij een dissident
wilde bezoeken. Dit is gisteren van
officiële zijde in Brussel meege-
deeld.
De voorzitter van de Waalse Sociaal-
Christelijke Partij (PSC), Gerard
Deprez, was van plan om met de
Roemeense dissidente Doina Cor-
nea de 'herstructurering' van Roe-
meense dorpen door de overheid te
bespreken. Van mevrouw Cornea is
sinds 26 april niets meer vernomen.
De Roemeense autoriteiten waren
op de hoogte van het voornemen
van Deprez, die Roemenië woens-
dagnacht op een toeristenvisum
was binnengekomen. Zij hadden
hem echter 'vriendelijk onthaald',
aldus de woordvoerder van de PSC.
Toen Deprez in Cluj bij Cornea
trachtte binnen te komen werd hij
weggeduwd door een tiental politie-
agenten in burger. Bij een tweede
poging werd de politicus gemoles-
teerd en is hem zijn geld afgeno-
men, aldus dePSC. De PSC-voorzit-
ter keerde gistermiddag terug naar
Brussel. Daar zal hij vanmorgen op
het vliegveld een persconferentie
geven.

Acht doden bij rellen
op Westoever en Gaza

Van onze correspondent
TEL AVIV- Bij bloedige confronta-
ties tussen Palestijnen en Israëli-
sche militairen op de Westelijke
Jordaanoever en in de Gazastrook
zijn gisteren acht mensen om het le-
ven gekomen. In het vluchtelingen-
kamp in Raffia, in de Gazastrook,
schoot het leger bij ongeregeldhe-
den vier mensen dood, onder hen
een vrouw van 50 jaar. In de hele
Gazastrook is een uitgaansverbod
van kracht.
Gistermorgen vroeg verloren bij
een vuurgevecht op de Westelijke
Jordaanoever vier m. nsen het le-
ven: een Israëlische sergeant en de
drie leden van een groep gewapen-
de Palestijnen.

Het was voor het eerst sinds het be-
gin van de Palestijnse opstand dat
een Israëlische militair om het leven
kwam bij een vuurgevecht. De drie
gedode Palestijnen behoorden vol-
gens het leger tot een cel, die van
collaboratie verdachte inwoners
van de Westoever intimideerde. Zij
zouden zich in minstens één geval
hebben schuldig gemaakt aan
moord.

Het Israëlische leger heeft vrijdag-
middag in de buurt van Hebron vijf
huizen opgeblazen van Palestijnen
die worden verdacht van het plegen
van gewelddadig verzet. Tot de op-
geblazen huizen behoren die van de
families van de gisteren gedode Pa-
lestijnen.

Overleden
De Nederlandse schrijveren ju-
rist Abel Jacob Herzberg is gis-
teren op 95-jarige leeftijd in
Amsterdam overleden. Herz-
berg, die voor de oorlog onder
meer voorzitter was van de Ne-
derlandse Zionistenbond,
maakte naam met een authen-
tiek verslag over het concentra-
tiekamp Bergen Belsen, Amor
Fati, en zijn kroniek der joden-
vervolging in Onderdrukking
en Verzet uit 1950. Herzberg
ontving in 1964 de Constantijn-
Huygensprijs en in 1974 deP.C.
Hooftprijs.

Ballonvaart
Twee Nederlandse ballonvaar-
ders behoren tot het selecte ge-
zelschap dat in het weekeinde
van 26 tot 29 mei een ballon-
tocht door de Sovjetunie hou-
den. Kees Hoogstede en Leon
van Tongeren uit Ootmaarsum.'
gaan dan vanaf de stad Vilnius
de lucht in. Het is voor het eerst
sinds 1930 dat de Sovjet-auton-
teiten toestemming geven voor
een ballonvaart.

Adoptie
Pleegouders die een buiten-
lands kind willen adopteren
moeten soms meer dan 4 jaar
wachten. Eerst duurt het onge-
veer anderhalf jaar voordat de
Raad voor de Kinderbescher-
ming onderzoekt of het gezin
voor adoptie geschikt is. Na de
toestemming door het ministe-
rie van Justitie duurt het nog
eens twee jaar voordat het kind
naar Nederland kan. Dit blijkt
uit een onderzoek door de Na-
tionale Ombudsman.

Zuidpool
Het kabinet-Lubbers heeft tot
en met 1992 ’2,3 miljoen per
jaar over voor Zuidpoolonder-
zoek. Dat blijkt uit de eerste
twee delen van een driedelige
achtergrondnotitie van minis-
ter Van den Broek (Buitenland-
se Zaken). De notitie is ge-
maakt ter voorbereiding van de
deze maand te houden bespre-
kingen in Parijs over het An-
tarctica Verdrag.

Nakasone
Ex-premier Yasuhiro Nakaso-
ne van Japan zal op 25 mei voor
het parlement getuigen over
zijn rol in de Recruit-affaire, het
grootste naoorloogse schandaal
in Japan dat tot het ontslag van
premier Noburu Takeshita
leidde. Nakasone had tot nu toe
geweigerd zich door het parle-
ment te laten horen.

Plannen
Na de Bond Heemschut heeft
nu ook de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zich uitge-
sproken tegen de ingrijpende
verbouwingsplannen voor het
Arme Frankhuis. Eerder al heb-
ben ook buurtbewoners gepro-
testeerd tegen de uitbreidings-
plannen. De bezwaren van de
omwonenden zijn vooral ge-
richt op de „glazen kijkdoos",
de nieuwbouw in de tuin achter
het Arme Frankhuis.

Klimaat
De NAVO begint een studie
naar de verandering van het kli-
maat als gevolg van de mense-
lijke activiteiten. Daarbij zullen
onderzoekinstellingen als
TNO, het KNMI en het RIVM
(Rijksinstituut voor de Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne)
worden betrokken.

Diesel
Dieselolie wordt maandag twee
cent per liter duurder. De
meest voorkomende prijs van
een liter diesel wordt aan de
zelftankpomp 88,2 cent. De
prijsverhoging is het gevolg
van oplopende noteringen voor
gasolie in combinatie met de
stijgende koers van de dollar.

Hypotheken
De hypotheekrente is aan het
stijgen. Nadat eerder in de
week de verzekeraars, de Ver-
enigde Spaarbank en de Cen-
trale Volksbank verhogingen
aankondigden volgden giste-
ren de ABN en de Amrobank.
Beide verhogen met ingang van
maandag de tarieven met 0,3 tot
0,4 procent, afhankelijk van de
looptijd. Een lening met ge-
meentegarantie en een rente-
vaste periode van vijfjaar komt
daarmee op 8,2 procent.

puntuit
Schiphol

Er moet nog eens diepgaand
worden gesproken over de be-
waking en de beveiliging van
Schiphol. Daarbij moet in het
bijzonder worden gekeken
naar de marechaussee als mili-
taire organisatie met specifieke
politiële deskundigheid.
Staatssecretaris Van Houwelin-
gen (Defensie) heeft dit giste-
ren gezegd op de algemene le-
denvergadering van de mare-
chausseevereniging in Ede.
Volgens de staatssecretaris
dwingt het wegvallen van de
grenzen in West-Europa tot ver-
betering van de bewaking aan
doorlaatposten en buitengren-
zen.

Op Schiphol is gister-
morgen de nieuwe KLM-
Boeing 747-400 gearri-
veerd. Het toestel onder-
scheidt zich van andere
Boeings door sterk afwij-
kende vleugels, waardoor
flink op brandstof kan
worden bespaard. Uiter-
aard was de belangstel-
ling voor de 'first Boeing'
op de nationale luchtha-
ven groot.

(ADVERTENTIE)

[PERZISCHE TAPIJTEN]

Oranje Nassaustraat 19, Heerlen, 045■ 713650

(ADVERTENTIE)
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i ADVERTENTIE i

Tempo-Team zit non-stop bovenop het
aanbod van werk. Daarom kunt u meestal

meteen aan deslag. En als dat niet lukt,
gaan wij onmiddellijk in de slag om een baan

voor u te vinden!

tempo-team uitzendbureau
P.S. Zoekt u trouwens werk?

Elders in deze krant vindt u onze personeelsadvertentie.

Zaterdag 20 mei 1989 "3Limburgs dagblad



Mededelingen

’ 3.000,- beloning
Voor gouden tip die kan leiden naar gestolen knijper en
magneetvan kraan. Ontvreemd op stortplaats Linne. Uzer-

en metaalhandel P. Menten, tel. 04759-1722.

Personeel aangeboden

Ducom Automatisering
Kan nog opdrachten aannemen voor onder andere:- couverteren van bestanden- invoeren van data- programmeer opdrachten

Tel. 045-256670.

Zaterdag 20 mei 1989"4As. STUDENT Rechten
Rijksuniversiteit Limburg
zkt. geschikte kamer m.i.v.
aug. 89. 02209-1390.
STUDENTENKAMER te h.
in Heerlen en kamer te h. in
Voerendaal. Inl. na 19 u.
045-750229. __
Gem. KAMER volpens., hui-
selijk verkeer en bewassing
te1.045-753136.
H.8.0. student zkt per aug.
89 WOONRUIMTE in Heer-
len of omgev., event. stu-
dentenflat. Tel. 055-551585.
Mooie grote gem. kamer te
huur te VALKENBURG ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Meisje (23 jr.) zoekt m.
spoed KAMER te Sittard en
omgeving, max. ’ 350,- mcl.
Tel. 04490-15102.
Te huur 1 pers. gemeub. ZIT
/SLPK. m. douche, w.c,
kookgel., aparte ing. te Che-
vremont, tel. 045-456014.
Heerlen centr. mooie grote
STUDENTENKAMER m.
gebr. v. keuken/badk. Vrij
1-7.045-711386.

Heerlen-Bekkerveld ZOL-
DERKAMER met eigen
kookgelegenh. en berg.,
voor nette bewoner, pr. mcl.
’450,- p.mnd. 045-420821.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Te huur in HEERLEN 5 min.
v. het station oudere geh.
gestoff. woning, gr. kamer
met openh., badk. met 2e
toilet, 3 slpks., gr. keuken,
en geh. onderkelder. Voor
informatie tel. 045-226871
b.g.g. 045-723676. Op za-
terdag zijn wij afwezig.
Te h. omg. KERKRADE ge-
meub. kamer v. persoon van
35 jr. of ouder met gebr. van
gemeensch. keuken en
badk. met ligb., aparte en-
tree. Tel. 045-351294 of
214265.
Goed gem. ZIT/slaapk., cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19,K'rade.
Te h. kamer in STUDEN-
TENHUIS te Sittard ’ 300,-
-all-in. Tel. 04490-25019 na
18.00 uur.

TEGELZETTER en installa-
teur gevraagd. Tel. 045-
-724063.
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. voor vakantiever-
vanging van 16-06 tot 07-
-07-'B9 en evt. van 14-08 tot
30-08-89, voor een praktijk
in Euskirchen/ BRD. Tel.
0949-22514050.
GEZOCHT timmerlieden, ij-
zervlechters en metselaars,
ook onderaannemers voor
werk in Duitsland. Inl. P.
Appel tel. 09-49221879722.
Gevraagd: Leerling SCHIL-
DERS. Voor meer informatie
045-222278.
Vacature voor ervaren bitu-
mineuze DAKDEKKER.
Schriftelijke sollicitatie naar:
Irik, Roebroekweg 67, 6414
BB Heerlen.
Gevr. KINDEROPPAS ca.
24 uur p.w. (ma.di.do) per
15-8-89 in centr. Landgraaf
Br.o.nr. B-0813 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Taxi centrale Bor-Tax, vr.
TAXICHAUFFEURS. Pers.
melden. Putstr. 103 Bom.
Gevraagd WINKEL/KASSA-
BEDIENDE. Bezoek na te-
lefonische afspraak. Esso
Selfservicecenter AP. Wis-
man, Akerstraat-N. 57,
Brunssum. 045-213207.
Gevraagd huishoudelijke
HULP, tel. 045-724063.
Jongeman gevr. voor KER-
MISBEDRIJF, kennisterrein
Brunssum (Cakewalk). Tel.
06-52957898.
Für sofort: für den Raum
Aachen-Düren-Köln. EIN-
SCHALER-Maurer-Pflaste-
rer u. Hoch- und Tiefbau
facharbeiter gesucht. Tel.
Ned. 045-324551, D. 09-
-49-241-555193.
Leuk spontaan MEISJE ge-
zocht voor goedlopende
club. Info 04499-3828.
Part-time KELNERS gevr.
voor WMC, Bruiloften, re-
cepties enz. Br.o.nr. 80823,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Vertegenwoordiger gevr.
Wie kan duitse zakenman
tweedehands fietsen leve-
ren. Bro.nr. B- 0827 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100,6401 DP Heerlen.

UZERVLECHTERS gevr.
teg. zeer hoge verdienste.
Tel. te bevr. tuss. 20 en 22
uur. 09-49-245167677
Draf- en renbaan Landgraaf
part-time HORECAPERSO-
NEEL gevraagd voor de vrij-
dagavond, min. leeftijd 18
jaar, ervaring vereist. Soll.
aan Postbus 31202, 6370
AE Landgraaf.

FYSIOTHERAPEUT(E)
voor vervanging in Duren
(Duitsland) van mei t/m ok-
tober '89 event. met vooruit-
zicht op Anerkennung. Inl.
tel. 09-49242110556, na 20
uur 045-724274.
Wordt RIJSCHOOLMANA-
GER (m/v): rij-instructeur
met minstens vier jaar werk
in woonplaats. Geselecteer-
de kandidaten krijgen voor
Kaderschooldiploma 80%
studiefinanciering, verdie-
nen netto ca. ’3.000,- per
maand, beschikken over
nieuwe lesauto. Gevraagd:
rijbewijs B, Its-c/mavo/havo-
diploma, 18-28 jaar. Schrif-
telijk sollicitatie: KRM, post-
bus 35, 5688 ZG Oirschot.
Enige bijverdienste voor
HOBBYTUINIER aangebo-
den. Tel. 045-711911.
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.
Gevr. PIZZABAKKER voor
restaurant in Midden-Lim-
burg. Info 04750-11589
b.g.g. 04750-31410.
HANDLANGER (vakantie-
werk) gevraagdg voor een
bouw omgeving Schinnen
04498-53074.
Gevraagd TIMMERLIEDEN
en metselaars. Tel. 08872-
-3470 b.g.g. 04490-26986.
Gevraagd WERKSTER voor
1 ochtend per week in he-
renmodezaak te Roermond.
Inl HCS, 02240-96704. Bel-
len tijdens kantooruren.
Hotel Restaurant De Roos-
terhoeve vraagt parttime
SERVEERSTERS en part-
time schoonmaaksters. Bel-
len na 14.00 u. 04499-3131.
Zelfstandig werkende
WERKSTER gevraagd voor
enkele morgens per week.
Min. leeftijd 23 jaar. 04406-
-14161 na 12 uur.
Nette zelfst. KEUKEN en/of
poetshulp gevraagd voor
a.s. seizoen. Te bevr. 04406
13299.
KINDEROPPAS gevr. voor
zaterdagavond. Tel. 045-
-426589.
Dames- en HERENKAP-
STER gevr. voor 4 dagen p.
w. min. 4 jr. salonerv. dipl.
niet vereist Ift plm. 23 jaar
04490-75449. Elsloo.
Met spoed gevraagd: FY-
SIOTHERAPEUTE voor
part. praktijk in Heinsberg
(W-Dld). Inlicht, bij P.
Schambergen, Praxis Vel-
len, Valkenburgerstr. 21.
Tel. 09-49-24523869.

Aanhang-
wagens

JoKnops. 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.
Kanteldeuren en rolluiken
bestenen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELOEUREN, 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

[KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.

LimburgsDagbladgpiccolo S
Van maandag t/m vrijdag

van 8.30-17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO voor het

Limburgs Dagblad
Bq| telefonisch opgeven

045-719966
1 ' "»i i I

KUNRADERSTEEN voor
open haardenbekledingen,
muur- en gevelbekledingen,
tuin- en keermuren. Kun-
radersteengroeve Q&Q
expl. mij., Bergseweg Voer-
endaal. Tel. 045-751884.
Plm. 1300 keramische DAK-
PANNEN te k. (Tuille du
Nord), plm. 250 uitgewas-
sen grinttegels. Bel na 18 u.
045-420548.
Van AFBRAAK te koop gro-
te partyen pannen, kepers,
balken, planken, ant. deu-
ren, ramen, eiken balken en
hardsteen enz. enz. afkomst
van de kapitale gebouwen
Bloemendaal te Vaals. Te
bevr. dagel. op 't werk Bloe-
mendaal of tel. 043-632433.
Te k. GARAGEPOORT SR
2,50 m. hoog, 2,0 m. met
passende latei ’2OO,- Tel.
045-272998.
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Aluminium RAMEN, deuren
en electr. deur, isolatie pla-
ten, zwevende vloeren, ge-
sch. voor tenten. Schei-
dingswanden, balken, tegels
etc. etc. 045-251964.
Bouwbergstr. 100 Brunssum
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.
KANTELPOORTEN 1 x
2.40x2.00 mtr. en 1 x 3.30x
3.25 mtr. (electr.); bouwlift
’1.200,-; pannenlift

’ 1.200,-. Tel. 045-252198.
Bouwen onder eigen be-
heer? Van part. te huur
bouwlift, bouwkeet, STEI-
GERMATERIAAL, beton-
molens enz. Tel. 045-
-316886, na 18.00 uur.
Te koop stalen ROLSTEI-
GER en houten rolsteiger.
Tel. 045-426146.
Te k. plm. 300 gebr. oud
holl. DAKPANNEN, grijs en
rood. Tel 045-256456.
Te k. 30m2 uitgewassen
GRINTTEGELS 60x40 en
75 binsblokken. Tel. 04451-
-2038.
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.

Proficiat
* .^aaa%

Marion
Proficiat met je 23e

verjaardag. Rob.

Goedemorgen
Schoonmoeder

*TflrV **"""

' 'i a /'
Dit jongk Meadje zuut

Sara
Thieu, Jac, Cato,
Sjaak, Tuf, Piet.

iiiiiiiiii.iiiMiiiiiiiiiiii.,i nu,,,—,.,.h n.iiiia ,
Matthias

Liebt
Monique

Proficiat Henk
Al 10 jaarben jij mijn lieve
schat, en nog minstens 90

jaar blijf je dat.
Afz. Moi.

Lieve Pap-

Proficiat !
Mam, George, Els, Peter,

Helen, Thea, Jan Hein
Joey, Sheila, Adje.

Vermist/Gevonden
Weggevlogen PRACHT-
ROSELLA (kleine papegaai)
terug te bezorgen tegen

’ 100,- beloning. 045-
-457589 b.g.g. 424415.

■ ! iWi i
Woningruil

Heb ruime eengezinswoning
in Reuver en wil ruilen met
eengezinswoning in ECHT,
evt. met garage (mag ook
ouder huis zijn) Tel. 04704-
-5749.

Te ruil FLATWONING te
Landgraaf tegen eengezins-
won, omg. Hrl. Tel. 045-
-324401.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 046-719966.,

Kamers aangeboden/gevraagd
Te h. gr. KAMER met gebr.
van keuken en douche etc,
te Kerkrade. 045-456826.

Per 1-8 te huur KAMER
keuk. badk. v. student(e)
gem. Schinnen 04492-1466 |

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.
I || ir—- - i - - ■ aamammaaaaaaaamamafam

Hobby/Doe het zelf

Renoveer zelf uw parket of
plankenvloer

machines, schuur- en afwerkmaterialen te huur en te koop
bij Mesterom- Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.
SCHUURTJES, tuinhuisjes, HANDELAREN opgelet,kippe- en hondehokken, ve- Klauwhamers ’ 6,95' water-Ie afm., reeds vanaf ’ 195,-; pas 30 cm. ’ 5,95; -gras-Houtbouw Übachs, Eygels- schaar ’ 9,95; heggeschaarhovergracht 39, Kerkrade- ’14,95; werkhandschoen-Vink, tel. 045-460252. set 3 paar ’ 5,95; TL-loop-
Te k. 2 oude DAMESFIET- lamp 220V’ 13,95; Pijpsnij-
SEN en aquarium 1.50x50x der groot model ’ 24,95. Bel
50 met onderstel. Wolfs- tussen 9.30 en 12.00 uur.
hoofdplein 79 Hoensbroek. 045-751542.

ijl m i m.n - . ■i.i.| ■ ■■ ■ « ,'..i. II . '-....■ ..' |

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

** Let op Let op**
Te koop uit faillissement

bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-,
dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,

ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,
werkbanken vanaf ’ 60,-,

Nieuwe Altrex aluminium ladders, goedgekeurd, alle doel-
Div. soorten magazijnstelling vanaf ’ 75,- per meter.
Een enorme sortering in bedrijfs-
inventaris tegen ongekend lage

prijzen. Dit moet u zien.
Geopend: ma t/m do 10.00 tot 18.00 uur

vrijd. 10.00 tot 19.00 uur
zat. 10.00 tot 16.00 uur

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogej* ■kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Bm
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij *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.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. rrtë'
meer dan 50% korting.

Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard-
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510. _^-

Printer- typelinten
diskettes met kwaliteitsga-
rantie voor de laagste prijs.

Bel voor prijsopgave
045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt^
uw PICCOLO telefonist
opgeven. Tel. 045-7199j>6>
Piccolo's in het Limburg?'
Dagblad zijn groot in Pt'
SULTAAT! Bel: 045-71996°:—— . 1.1. .1 I .

Bedrijven/Transacties

U A P Verzekeringen
wenst haar Euromarathon Team veel succes toe^.

Euromarathon 1989
Team Zuid-Nederland wordt gesponsord door:

U A P Verzekeringen, Isostar/Perform, Asics Tiger enUjj.

Goedlopende friture
te koop aangeboden in Oostelijke Mijnstreek.

Prijs ’ 55.000,- met inventaris.
Br.o.nr. B-0831, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen>

DRAADLOZE telefoon-
HORECABEMIDDELING. ’175,-, 045-42159*1Bel vrijblijvend 045-221832. 459916, ook 's avonds._^j

Landbouw en Veeteelt

Fella Hooibouwwerktuigen
o.a. cirkelschudders 5,20 en 6,60 mtr., cirkelharken 3,3"'

3,80 en 6,60 mtr., cyclomaaier 1,90 en 2,25 mtr.
Uit voorraad leverbaar tegen zeer gunstige prijzen.

Tevens ruime keuze uit een 40-tal gebruikte hooibou*'
werktuigen en een 20tal gebr. opraapwagens (div. merkem

Collé Nusterweg 90, Sittard. Tel. 04490-19980.
«j.

Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
MAAIBALK voor hefhooi-
schudders, 12 rijen spuit,
transportband 6 m., tarwe
stro. Tel. 045-241776.
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
Gebr. MACHINES Rau en
Schmotzer 6-r. schoffel-
machines met fronthef,
Claas getrokken veldhakse-
laar met pick-up, Vicon
kunstmeststrooier 300, 500,
600 en 1000 ltr. PZ en Fahr
frontmaaiers, Douven
sproeimachine 15 mtr. Collé
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Te huur ruime PAARDEN-
BOXEN met uitloopmoge-
lijkheid te Heerlen. Tel. 045-
-412175.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.
Te koop rij- en tuig PONY,
merrie, 4 jaar; 4 siergeitjes;
20 asbest golfplaten ’ 5,- p.
st.; 2 legkisten voor kippen.
Vleckstr. 2, Weustenrade.
Tel. 045-751539.
Te k. Veelzijdigheids ZADEL
merk Kieffer Achen, 1 jr.
oud, i.st.n.nw. Tel. 045-
-442858.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
WPN MERRIE, 2 jaar, geen
tel. prijsopg. Tel. 04490-
-35210.

Te koop: JF getrokken C*
CLOMAAIER CMT-24-*;|
Fella gras-hark TS-310 v'\
div. Fella grasschuddef?
vanaf ’7OO,- excl. BTW
div. PZ-cyclomaaiers; fro* 1!'
maaier 2.50 m.; triltand cuw.
vator met verkruimelrollenr'
m.; Vicon kunstmeststroo1'
ers type SF-953; 80-nfo'0
arm-klepelmaaier i.gs'

r:O'Connel arm-klepelmaatë'1
Agria 5500 met 1,17 &
maaibalk; Vermeer stof
benfrees; dubbellucht w^j
len compleet, Michelin l^x 36; Cormick Farmall trek-
ker met maaibalk ’ 1.250^
Frissen B.V. Valkenbog
aan de Geul. Tel. 0440*"
40338.
HOOI te koop. Te bevr. Raa'
8, Meerssen. ,
PAARDETRAILER, opklap
bare wiedesleep, pauwhaan
en hen te k. 045-212239^
STRO te koop. Te 1.046'
441387. J
Vale HEFTRUCK op gas, "*ton hefvermogen hefhoog'8
3 m. motor 6 cyl. harde ban*
den. 2 luchtcompressor*
motor 5 pk, gietijzeren k*j
chel. kachel Etna-moo*
Bernard benzine motor. Bef
len na 18 uur tel. 0440*"
12432.
LANDBOUWGROND te' {j
' gevr. voor onze relaties.
offerte m.b.t. ligging, groof*
en prijs kunt u richten aap

"Ekov B.V. postbus 519"* 1
6130 PD Sittard. *' Goed HOOI voordelig *koop, af weiland Amstenr8"

de. Tel. 045-219175. _^

■Wat VERKOPEN? Adv*'
teer via: 045-719966.-—— ZM

Auto's

Alfa
Te koop Alfa SPIDER 1300
bwj. '75. Kennedystr. 33,
Hoensbroek.
ALFA Guilietta 2.0 bwj. '81

’ 4.750,- Alfa GTV 2.0 bwj.
'80 ’4.950,- Ford Escort
RS 2000 uitgeb. bwj. '81

’ 6.000,- Opel Manta uitgeb

’ 3.950,- Toyota Crown sta-
tionc. D. bwj. '80 ’3.950,-
VW Scirocco aut. bwj. '78
’2.750,- en div. inruilers.
Inr. mog. 04490-45044.
Te k. ALFA Romeo cabriolet
'79, i.z.g.st. Tel. 045-
-460734.
Te k. ALFA-ROMEO 33
Q.V. klaver, bwj. 12-'B4,
dure uitvoering, centr. ver-
grend. 5 bak, i.z.g.st. pr.n.o.
t.k. Tel. 04490-34294 b.g.g.
36007.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045^719966.

Audi
Tek. excl. AUDIIOO cc 2.2 i,
bwj. '85, 60.000 km, vele ex-
tra's, goudmet. Beukenbos-
weg 21, Kerkrade.
AUDI 100 CC, '83, 5 cyl., 5
bak, 1e lak, APK, LPG, nw.
st., mr. mog. 045-717081.
AUDI 80 1600 GLS, bwj. '83,
4-drs., 5 gang kl. bord.rood,
APK gek., vr.pr. ’6.750,-,
Ariensstr. 2, Kakert-
Schaesberg.
AUDI 100 CC, 5 cyl, bwj. '83
94.000 km, vele extra's, nw.
banden, vr. pr. ’12.500,-
-incl. gar., event. mr. mog.
Tel. 045-215783.

Austin
Te k. Austin ALLEGRO
1300, bwj. '79, i.g.st., nw.
accu, uitl., band. en rem-
men. Zuinig! Rek. ter inz. Pr.
’900,-, te bevr. na 18 u.
04490-77602.

BMW
iTek. BMW 323 i, bwj. '85, *''zilver metall. met extra's, S
pr. ’23.750,-, 045-319279
na 16.00 uur. -BMW 320, 4-drs., div. ace--: '84. Jul. v. Stolbergstr. '1
Landgraaf.

1BMW 315 1600 CC, bwj.'jf

’ 1.750,-. I.z.g.st. 0449K'
24937.

'BMW 316 '85, 4 drs. z.g.3-0'
Veel extra's ’21.500."043-211256.

!BMW 316 bwj. '87, blaU*'
met., 1e eig., 25.000 kr"

■Tel. 045-417081. >'Te k. BMW 315 (1600 mot)
! nov. '82, zeer m°2'

’ 5.600,-. Tel. 04750-1652$-
Te k. BMW 316 met \>*
schade pas nieuwe moto"
Treebeekstr. 115 BrunssU[Ü:
Te k. BMW 525 echt in n*J'st. bwj. '81, evt. mr. mo9'
Talmastr. 26 Heerlen.
Te koop BMW 316, bwj. '8J
met LPG, APK gek., t.e.a 0'Tel. 04755-2114. -Te k. BMW, compl., Hardop
uitv., bwj. '85, 3-serie. 'e
045-323942.
BMW 318, '80, luxe uitv-'
zwart, LPG, i.z.g.st., K'

’ 4.995,-. Tel. 04490-318J3
Tek. BMW 316 bwj. '76 OP"
kn. APK april '90. Tel 049'
230092 tussen 19-22 uu[^
Te k. BMW 323i, bwj.'B°;
ANWB gek., zeer mooi, zee'
goed. Alle keur. toeges

’ 9.250,-. Tel. 045-727g7g>
BMW 316, '82, APK, *[
opal-groenmetall., P',o90.000 km., zeer mooie au"-

-"Tel. 045-441172.
Te k. BMW 528i, nov. f s';diamantzwartmet., get. 9'f*'5-bak, TRX velgen, d£ace, als nw. Garage Peie' 'Geleen. Tel. 04490-53Q25>

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6

Administratiekantoor
Heeft nog ruimte voor het verzorgen van UW BTW-

administratie tegen redelijke prijzen.
Br.o.nr. B-0842 LD Postbus 3100, 6401 DP Heerlen..

J. man 22 jr., MTS-dipl.,
MEAO-dipl., AMBI 11,12,81,
T2, veel PC-hardware ken-
nis, erv. D-Base 4, zoekt
commerc. werk. Liefst in
AUTOMATISERING. Tel.
045-426483.
Trap BEKLEDEN, rails han-
ger, gordijnen maken.
Vdordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc.
045-353241.
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Vi{ale AOW-er zoekt nog
werk voor enkele dagen. In
bezit van alle rijbewijzen en
stationcar. Perf. beheersing
Duitse taal. Tel. 045-216409

ONDERNEMERS, in mid-
den en kleinbedrijf opgelet!
Nu automatiseren van uw
administratie is tijd en geld
besparen. Interesse: Bel
voor meer info 04498-52270
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Aangeboden: HORECAPA-
PIEREN. Tel. 04746-5403.
MAN biedt zich aan voor ga-
zon te maaien of de tuin bij
te houden. Voor tuinaanl.
enz, kunt U bel. 045-226847
Ervaren FRITUREHULP
gevr. voor de weekends.
Tel. 04490-19776.
Voor al uw SCHILDER-
WERK, witten en sierpleister
in en om het huis. Tel. 045-
-210480.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
Voor al uw 'dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228Kerkrade. Tel. 045-463900.

Personeel gevraagd
i—______

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.

Hotel - Restaurant - Wintertuin - Zalen
zoekt op korte termijn: Zelfstandigwerkende kok M V;

Buffetchef Medewerker algemene dienst M.'V; kelners -café - restaurant gastvrouw. Sollicitaties binnen 3 dagen
richten aan: Hotel Crasborn t.a.v. Dhr. P. Parren. Hoogstr.

6, 6017 AR Thorn. Tel. 04756-1281.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Binnenkort starten wij weer met de MONDELINGE oplei-

ding IN UW OMGEVEVING voor het Basis- en VakdiplomaBeveiligingsbeambte. Aanmelding: O P B, Postbus 5112
6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.

Model agency La Fleur
vraagt ter versterking huidige team gediplomeerde

Mannequins/Dressmen
bel voor info: 045-273104/461849. (na 13.00 uur)

Las en montagebedrijf Monseli BV kan nog plaatsen:
Zelfstandige pijpfitters/monteurs

en argonlassers.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties tijdens kantooruren
04490--33764

Nijverheidsweg 22, Stem.

Limburgs Steigerbouwbedrijf BV
vraagt met spoed

steigerbouwers
Ervaring vereist. Groenseykerstr. 26. Tel. 04490-42410.

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.
Met spoed gevraagd

ervaren dakdekkers
Sollicitaties na tel. afspr. 045-250094., Dakdekkersbedrijf Deumens.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Binnenkort starten wij met de MONDELINGE

milieucursus voor
milieuambtenaren

IN UW OMGEVEVING. Aanmelding: O P B, Postbus 5112
6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.

Tegelzetters
gevr. met spoed voor Duitse firma voor langdurigverband.

Inlichtingen: 045-752946.

Fysiotherapeut(e)
gevraagd voor waarneming periode 29 juni t/m 17 juli.

Tel. 045-251922.

Irik dakafwerking BV
Terweyerweg 11 te Heerlen.

Vraagt met SPOED
Ervaren Bitumineuze dakdekkers

en pannenwerkers
Zonder ervaring onnodig te reflecteren.

Gelieve te melden bij dhr. J. van Oorschot,
dagelijks tussen 16.00-17.00 uur.

Tel. 045-221222.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182. 'Gevraagd part-time

Tandartsassistente
Hoensbroek of omgeving. Brieven voorzien van foto naar

Br.o.nr. B-0835, Limburgs Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Young Executive Recruitment
Werving en selectiebureau, zoekt in opdracht van een

amerikaanse multinational in Nederland, marktleider met
een aantal innovatieve produkten op mediagebied
6 Sales Representatives (m/v)

Voor vacatures in de volgende plaatsen:Maastricht, HeerlenKerkrade, Geleen, Nijmegen, Helmond
en Eindhoven.

Indien dewereld van de reclame u aantrekt en u beschikt
over:

-doorzettingsvermogen
-verkoopervaring (buitendienst)
-minimaal middelbare opleiding

-een gezonde dosis ambitie
-leeftijd tot 35 jaar

en u bent geïnteresseerd in:

-een uitstekend salaris en provisieregeling
-goede doorgroeimoelijkheden
-een representatieve zakenauto

-uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

dan ligt hier uw kans:

Bel nu !!
03240-41441

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak
(vandaag van 14.00 uur tot 18.00 uur, werkdagen van 8.30
uur tot 18.00) De sollicitatiegesprekken worden op vrijdag
26 mei en zaterdag 27 mei in Sittard gevoerd. Gezien de
huidige opbouw van de sales-teams, verzoeken wij vooral
vrouwen te reageren. Indien u er de voorkeur aan geeft

schriftelijk te reageren, kan dat ook via
Young Executive Recruitment
Postbus 3000 1300 EA Almere

Gevraagd
Woningstoffeerder

met ervaring en in bezit van rijbewijs.

Leerllngstoffeerder
Leerlingverkoper

voor tapijtafdeling.
Schriftelijke sollicitaties richten aan:

Wooncentrum Bergstein
Postbus 262, 6460 AG Kerkrade.

Betontimmerm.
en all-round timmerman

BEM b.v. ml. 04455-1871.
U zoekt een interessante job
als free-lance

klantenbezorger
met een inkomen van

’ 4.000,- p/m en meer? Wij
zoeken aktieve verkoper
met ervaring, regio Limburg.
Onze internationale firma
biedt effektieve reklame-
ondersteuning, die uitste-
kende verkoopamogelijkhe-
den biedt met ons Frans ex-
clusief produkt. Leeftijd 30-
-60 jr. Voor een profi zeer
goede toekomstmogelijkhe-
den. Bel. 04257-8276
(werkdagen) vanaf 11.00 u.
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-
b£.ch. Tel. 045-229529 of
229548. '_
Gevraagd HULP voor de
huishouding, 1-2 dagen p.
week 's-morgens. Tel. 045-
-211531 melden na 16.00 u.

Schoonmaakbedrijf Fortron
BV vraagt DAMES voor de
middag- en 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.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk. Tel. 045-241829.
Gevr. nette vriendel. VER-
KOOPSTER afd. vleeswa-
ren en cassiërre voor 20 u-
ren per week. Liefst met erv.
Br. o. nr. B-0800 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Met spoed gevr. j. man tot
30 jr. voor COLPORTAGE in
Duitsland. Goede provisie
en gratis verblijf in hotel. Tel.
0949-240327572. Ma t/m
vrij, tuss. 10 en 12 uur.
Grandhotel Berg & Dal Val-
kenburg vrgt. WERKSTU-
DENT, tev. gevr. Glazenop-
halers van 22.00 tot sluiting
voor Scala Jumbo-Dancing.
Tel. 04406-12741.
Gevr. zelfst KOK, serveer-
ster en kelner. Heidekroeg
Aken, tel. 0949-241-33643.

Limburgs Dagblad

■"■"rï Limburgs Dagbladgpiccolo s
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- lot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en Vermist gevonden' / 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1.40 per millimeter hoogte
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter Foto s. logo's
en illustraties zijn mogelijk
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten 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.

Met Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) iws*

Bouwmaterialen
i r i in i ;

Te koop restanten
Marmer vloer- en wandtegels

Div. soorten en afmetingen, v.a. ’ 50,- p.m2, excl. BTW
Zanetti 8.V., Heesbergstr. 73 Heerlen. Tel. 045-413626



Verschuiving
rj n v°°r de hand liggende verkla-
van 'S dat c*e PvdA is geschrokken
]w de plotselinge verschuiving in
vof.*rac-'htenveld. Zijn we wel klaar
tij

r regeren? Rollen we zo meteen
str

ei net als de VVD vechtend over
"/On' omdat er n°g zoveel keuzes
ten r et vei"kiezingsprogram moe-
niptWorden gemaakt? Is de fractie
§ccnte veel leeggelopen? Komt er
gel onfrisse stoelendans in eigen
lederen? Is het CDA wel te ver-
(je Uwen? Dreigen we niet net zo on-„. het confessionele juk door te

als de VVD?
ijJ 1 dilemma voor de PvdA is dat ze
re erdaad best bereid is om in een
ber r'nB t.e stappen waarvan Lub-

? Premier is. Die bereidheid is er
p "s.als het CDA niet de grootste
nJ"J wordt. Maar het maakt niet

echt een krachtdadige indruk als
deze strategie aan de openbaarheid
wordt prijsgegeven. Daarom is er
gekozen voor een campagne op het
thema van zelfrespect, die de PvdA
de grootste partij moet maken en
dus ook de premier moet laten leve-
ren. Maar ondertussen zit de kont-
zak al wel vol met alternatieve sce-
nario's. Stel bij voorbeeld dat er na 6
september toch weer een meerder-
heid"voor CDA en VVD is. In dat ge-
val schuift de PvdA Hans van Mier-
lo als formateur naar voren, die
Lubbers vraagt om premier van een
centrum-links kabinet te worden.
Wim Kok wordt dan of minister van
Sociale Zaken of blijft fiactievoor-
zitter.
De campagne hoeft er dankzij de
zelfmoordactie van de VVD niet
meer per se op te zijn gericht dat
rechts de meerderheid verliest. Het
respectabele streven is om groter te
worden dan het CDA, maar als dat
niet lukt is er nog geen man over-
boord. Eigenlijk zou de formatie het
gemakkelijkst zijn als CDA en
PvdA ongeveer even hoog zouden
scoren, welke kans niet gering is. In
dat geval kan Kok grootmoedig aan
Lubbers het premierschap gunnen
en daardoor in de onderhandelin-
gen over een regeerakkoord veel te-
rugvragen.
Hiermee is de zaak nog niet zonne-
klaar voor de PvdA. In de eerste
plaats moeten er nog een paar harde
noten worden gekraakt voordat er
een ontwerp-verkiezingsprogram,
dat dit weekeinde door het partijbe-
stuur wordt vastgesteld, kan wor-
den gepubliceerd. In de tweede
plaats is nog lang niet duidelijk on-
der welke personen de plaatsen op
het pluche zullen worden verdeeld.

De stoelendans is alreeds in volle
hevigheid losgebarsten. Er wordt
op dit moment heel wat heen en
weer getelefoneerd in de partij. Her
en der wordt gewikt en gewogen,
worden namen gesuggereerd, repu-
taties opgepoetst of afgebroken,
ontstaan kampen, bieden mensen
uit de provincie en grote gemeenten
zich aan en worden big shots uit de
wetenschap en het bedrijfsleven ge-
polst.

Namen
Niemand wil hardop zijn of haar
tong branden aan kandidaatstellin-
gen, maar offtherecord wil men wel
zijn persoonlijke lijstje droppen.
Enig optellen en aftrekken met al
die lijstjes doet het volgende beeld
ontstaan. In de fractie worden los
van Wim Kok pakweg vier figuren
geschikt geacht voor een minister-
spost. Dat zijn: Kombrink, Pronk,
Stemerdink en Ter Beek. In aan-
merking voor de functie van staats-
secretaris komen: Buurmeijer, Cas-
tricum, Kosto en Van Traa.
In deze rijtjes ontbreken een paar
opvallende namen. Vermeend bij
voorbeeld. Hij heeft de meeste ini-
tiatiefwetten op zijn naam, maar
amigo Willem wordt toch een tik-
keltje te wild geachtvoor regerings-
verantwoordelijkheid, te veel een
ongeleid projectiel. Van Wöltgens
merken velen op dat hij een reken-
wonder is, maar tegelijkertijd een
opportunistische scharrelaar die
zijn een-tweetjes beter vanuit een
kamerbankje kan blijven spelen.
Melkert is als een komeet omhoog-
geschoten, maar het optellen en af-
trekken van de circulerende lijstjes
leert toch dat hij nog niet aan-de
beurt is voor 'hogere' arbeid. De
fractie mag ook niet te kaal worden
geplukt. In de loop van de opposi-
tiejaren is er al (te?) veel kwaliteit
weggelopen. Van die weglopers
(Marcel Van Dam, Han Lammers,
André van der Louw, Ed van Thijn,
Klaas de Vries, Schelto Patijn, Jos
van Kemenade, Jaap van der Doef,
Wim Meijer) bieden sommigen zich
weliswaar alweer onomwonden aan
(Lammers en Van der Doef met
name), maar in Den Haag worden zij
niet met open armen ontvangen.

Wetenschappers
Op de namenlijsties die op het bu-
reau van Wim Kok dwarrelen, staan
veel mensen die niet tot het Haagse
circuit behoren. Van der Zwan is
beschikbaar en wetenschappers als
Wolfson, Driehuis en Geelhoed,
welke laatste in de commissie zit die
het Verkiezingsprogram schrijft,
kunnen worden benaderd.
Ambtenaar In 't Veld, die voor Deet-
man de studiefinancieringsrotzooi
in Groningen opruimde, gooit hoge
ogen voor Onderwijs. Duisenberg
en Van der Louw staan wel op lijst-
jes, maar staan zelf absoluut niet te
trappelen. Van Dankert wordt ge-
zegd dat hij weggehaald kan wor-
den uit Straatsburg. En dan is er
nog een rits wethouders en gedepu-
teerden.
Laten we zeggen dat dePvdA in het
gunstigste geval zes ministers en
zes staatssecretarissen mag leveren
en we hebben nu al meer dan twin-

tig serieuze kandidaten. En daarbij
is nog niet één vrouw.
Net als andere partijen worstelt de
PvdA met een 'vrouwen-probleem.
De VVD heeft zijn sterkste vrouw
afgebrand. En bij de PvdA zoekt
men naarstig naar ministeriabele
vrouwen. Marjanne Sint, de partij-
voorzitter zelve, heeft als topvrouw
bij VNU bewezen goed te kunnen
managen, maar ze kijkt wel uit om
zichzelf nureeds als mogelijk minis-
ter te afficheren. Hedy d'Ancona
staat het hoogst op alle lijstjes. In
Nijmegen zit ook len Dales, die te-
ruggeroepen kan worden.

binnen/buitenland

Stoelendans bij socialisten al begonnen
PvdA schrikt van
lonkende pluche

ij van onze parlementsredactie

,<* PjN HAAG - Zelfrespect is

'>^
1 nieuwe politieke sleutel-

35 r&°0rc*- m redenen van zelf-
\ h?eet bracht de WD-fractiei^x tweede kabinet-Lubbers,n val. Uit zelfrespect gooit de
✓ §Missionaire minister Neeliertpt-Kroes de Wassenaarse

err-ère tegen dekrib. Zelfres-
■*" p^ is ook het thema dat de
l heeft gekozen voor de

mende verkiezingscampag-

d^neer in Den Haag opzichtig met
de aandel wordt gezwaaid, dient
2jj °eschouwer op zijn hoede te

> rijst P^ vraa S die ogenblikkelijk
i den d^: moet er soms iets wor-
lpe Verborgen? Waarom onderstre-

de ditmoment juist partijen als
;pe v"D en de PvdA hun zelfres-

eg '■ Is er niet veeleer sprake van

' ar»e knagende onzekerheid, van
Sci°st dat straks toch niet aange-r Jp hVen mag worden b'J het CDA
i net regeringspluche?

heeft alle reden om be-
ien^ te zijn. Een regering opbla-

j dat
,s geen kattedrek, zeker niet als

V 0 £eer doelbewust is gedaan.
Pvri a en z"Jn fract'e hebben de
de o K

een geschenk uit de hemel in
i$ e noot geworpen. Dé kamikaze

" aan Pleegd' de überaleruiten liggen
'Ch elen* de PvdA kan in de
! b e, n wrijven. Maar nee, wat ge-

Jag p
? Wim Kok laat zich °P de kast

l defp d°orRuding en begint vlak na
Zelf riSs de nadruk te leggen op het

I t^Irespeet. Heeft de PvdA dan ook
rifjjnen om onzeker te zijn? Is rege-
als " acnt plotseling niet zo goed

zeker geworden?

THIJS WÖLTGENS:
...niet in kabinet?...

MARJANNE SINT:
...zwijgt...

WIM KOK
..premier?.

Programma
Andere hete aardappelen liggen op
het bord van de makers van het ver-
kiezingsprogram. De programma-
commissie heeft deze week aan het
partijbestuur voorgesteld dekoppe-
ling tussen lonen en uitkeringen te
herstellen, maar met uitzonderings-
bepalingen, zoals de SER heeft ge-
adviseerd. Een belangrijke stro-
ming in de partij, onder leiding van
Sint en Ter Veld opteert echter voor
een onvoorwaardelijke, volautoma-
tische koppeling. In de visie van die
laatste groep moet ook in tijden van
economische rampspoed aan uitke-
ringsgerechtigden de zekerheid
worden geboden dat ze altijd net zo-
veel omhoog gaan als de werken-
den.
Direct in aansluiting hierop is er
nog verdeeldheid over hoeveel de
collectieve sector meer moet gaan
verdienen. Tel daar bij op dat in de
visie van de PvdA heel veel meer
geld dan nu moet worden gestoken
in milieu, onderwijs, infrastructuur
en maatschappelijke zorg en er
doemt een beeld op van grote dis-
cussies in kleine zaaltjes tussen 'rea-
lo's' en 'fundi's' over wat welen niet
moet en kan.

Krachtenveld
In zekere zin komt de verkiezings-
campagne voor de PvdA te vroeg.
De luwte van de oppositie is onvol-
doende gebruikt om in alle rust
nieuwe antwoorden te vinden op
eigentijdse ontwikkelingen (indivi-
dualisering, internationalisering,
flexibilisering).
Van de andere kant zou je ook kun-
nen zeggen dat de plotselinge ver-
andering in het politieke krachten-
veld de partij dwingt om zonder risi-
co van veel komma-neukerij snel
keuzes te maken. Daarbij gaat het
om de vraag of de PvdA wil blijven
volstaan met louter en alleen bief-
stukken te beloven aan de kansar-
men, of ook de partij wil zijn die
pleit voor een vernieuwende, sobe-
re, ondernemende overheid die de
mensen zo onafhankelijk mogelijk
maakt. Die geest van vernieuwing
blijkt uit een simpel verkiezingspro-
gram met een paar hoofdpunten,
maar meer nog uit de mensen die
Kok kiest als bewindskandidaten.
De VVD kan de PvdA niet meer uit
de regering houden. De PvdA kan
dat alleen zelf nog maar, bij voor-
beeld door onzekerheid en regeer-
geilheid te laten winnen van ver-
nieuwingsdrang en echt zelfrespect.

Marktpositie
Braks benadrukt dat zijn plan-
nen voor het veiligstellen van de
gehele agrarische sector voor de
toekomst niet alleen over het mi-
lieu handelen. „Als alles achter
de rug is, behouden we onze
marktpositie in dewereld. Dan is
de toekomst van boer en tuinder
voor lange tijd veilig gesteld. Er
moet hier en daar iets worden
rechtgetrokken wat scheef is ge-
groeid. Neem nou de akker-
bouw. Daarover heb ik veel zor-
gen. Naast het meebetalen aan
een betere toekomst en een scho-
ner milieu kom ik nu voor het
eerst met voorstellen om noodlij-
dende akkerbouwers inkomens-
steun te geven".

Uitgaande van het principe: de
vervuiler betaalt, zal het agrari-
sche bedrijfsleven boven de
overheidssteun zelf flink in de
buidel moeten tasten om de uit-
voering van alle regels te betalen.
Gerekend wordt voorlopig op
600 miljoen gulden per jaar gedu-
rende 10 jaar. Kunnen de men-
sen dit wel opbrengen? Braks
laat vol trots een inkomensgra-
fiek zien van de hele sector.

„Ruim driekwart van de agrari-
sche ondernemers heeft een ge-
zinsinkomen boven modaal. Een
flink deel van hen heeft een ge-
zinsinkomen van 100.000 gulden
en meer. Alleen zijn er inko-
mensproblemen in de akker-
bouw en in een deelvan de inten-
sieveveehouderij. Ik denk dat de

agrarische sector met enige
moeite in staat zal zijn de kosten
van alle plannen te dragen. In
ieder geval heeft men de bereid-
heid daartoe al uitgesproken. Ik
besefechter goed, dat het hier en
daar wel problemen zal opleve-
ren. Maar de sector is inventief
genoeg gebleken om goede op-
lossingen te vinden". Voor het
geval dat over enkele jaren blijkt
dat regels aan de laars worden
gelapt, heeft Braks een stok ach-
ter de deur ingebouwd. Hij zal
dan - als hij weer minister van
Landbouw wordt in een volgend
kabinet - niet aarzelen zogeheten
volume-maatregelen te nemen.
Dat betekent onherroepelijk een
vermindering van de veestapel
bij voorbeeld.

# Minister Braks tijden eens debat in de Tweede kamer. De
bewindsman opteert voor nog een termijn als landbouwmi-
nister.

Grenzen
Toen Braks zeven jaar geleden
als minister van Landbouw aan-
trad, begon hij met waarschu-
wingen dat de grenzen van de
produktie waren bereikt. „Dat
was een andere taal dan mijn
voorgangers hebben gesproken.
Die konden nog zeggen: gaat het
niet goed, produceer dan maar
meer. Maar die wisten in hun tijd
niet wat we nu weten. In de afge-
lopen zeven jaar heb ik dan ook
boeren en tuinders op allerlei bij-
eenkomsten kunnen voorberei-
den op te nemen maatregelen.
Daarom staat er voor hen niet erg
veel nieuws in de nu gepubli-
ceerde toekomstplannen. Een
deel daarvan wordt al door hen
uitgevoerd. In de agrarische sec-
tor wordt jaarlijks zon drie mil-
jard gulden geïnvesteerd. Tien
procent daarvan wordt al be-
steed aan milieumaatregelen.
Dat moet in de komende tien jaar
ten minste worden verdubbeld".

Braks zegt geen problemen te
hebben met de controle op de
uitvoering van de te nemen
maatregelen, zoals het drastisch

verminderen van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen en
kunstmest. „De uitvoering van
de mestwetgeving laat zien dat
de boeren zich houden aan de sa-
men niet hen getroffen maatre-
gelen. Bovendien weten we in
ons land vrijwel alles wat er in de
agrarische sector gebeurd. We
weten precies hoeveel koeien,
varkens en kippen we hebben en
wat die dieren produceren. Bo-
vendien hebben we de Algemene
Inspectie Dienst dieop de bedrij-
ven controleert". Om goed te
kunnen nagaan of de regels niet
worden overtreden moeten boe-
ren en tuinders een mineralenba-
lans gaan bijhouden. Daaruit kan
worden afgelezen hoeveel che-
mische bestrijdingsmiddelen en
kunstmeststoffen zijn gebruikt.

Gerrit Braks wil weer minister van Landbouw worden

'Boeren hebben al veel
gedaan voor het milieu'
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - „Vanaf het begin
van de discussies over het mi-
lieubeleidsplan in het kabinet
heb ik er naar gestreefd, dat alle
sectoren gelijkwaardig werden
behandeld. Dat betekent, uit-
gaande van het principe dat de
vervuiler betaalt, dat de agrari-
sche sector evenveel moet bij-
dragen aan het milieu als de in-
dustrie en de auto. En dan kan
men niet ontkennen, dat de afge-
lopen jaren niet alleen de indu-
strie al veel heeft bijgedragen
aan een schoner milieu, maar ze-
ker ook de agrarische sector".

Minister Braks van Landbouw
zit ontspannen in zijn stoel ach-
ter de tafel, de handen op twee
dikke pakken papier: de land-
bouwstructuurnota die de toe-
komst voor de gehele agrarische
sector uitstippelt en het natuur-
beleidsplan. „Beide plannen zijn
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden en zijn dan ook weer on-
derdeel van het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan". Bijna lyrisch
wordt de minister als hij zijn boe-
ren en tuinders prijst voor alles
wat ze zelf al hebben onderno-
men ten behoeve van een scho-
ner milieu, een leefbaar Neder-
land.
Twee weken geleden publiceer-
de het Landbouwschap ook
plannen om te komen tot een
schoner milieu. „Als ik de plan-
nen van mij en die van het Land-
bouwschap naast elkaar leg, dan
vraag ik me af of ze soms op een
of andere manier inzage hebben
gehad in de plannen die op mijn
ministerie werden ontwikkeld in
samenspraak met het ministerie
van VROM. Alleen hebben het
agrarische bedrijfsleven en ik
nog meningsverschillen over het
tijdpad waarbinnen een en ander
gerealiseerd moet worden".

Verkort
In alle plannen staat dat de ad-
viesorganen en het bedrijfsleven
zes maanden de tijd krijgen om
hun adviezen uit te brengen.
Waarschijnlijk deze week nog
krijgen die adviesorganen van
minister-president Lubbers een
brief waarin die termijn wordt
'verkort tot drie maanden. „Dan
liggen straks de definitieve plan-
nen op de tafel van de kabinets-
formateur. Het is de laatste jaren
.nu eenmaal gebruikelijk dat by
een kabinetsformatie harde be-
leidsafspraken worden gemaakt.
Dat betekent dat zeker de agrari-
sche sector die kans niet mag
missen. De toekomst van de ge-
hele sector is daarvoor te belang-
rijk".

Wie wordt de volgende minister
van Landbouw, die alle plannen
mag gaan uitvoeren in samen-
werking met de agrarische sec-
tor? Braks heeft goede hoop, dat
hij dat zal zijn. „Ik zou graag dit
karwei willen afmaken om daar-
mee de toekomst van de agrari-
sche sector veilig te stellen".
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ExclusieveA collecties ■
■^ Nepal éS

tapijten
Deze tapijten, in

pasteltinten, met effen
middenvlak en eenvoudige
randmotieven zijn geheel
afgestemd op de huidige

woontrend.

Hüß DOLS ■& COl
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905
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Noord
&Zuid

Het magistrale epos van de
Amerikaanse Burgeroorlog nu

helemaal compleet in boekvorm.
Om te lezen en te herlezen.
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Noord & Zuid

Liefde & Oorlog
Fakkels in de Storm

Hemel & hel
De Tol van de Vrijheid

HET SPECTRUM: STEEDS lETS
NIEUWS - STEEDS lETS GOEDS

zand in de ogen door dr J. Klaas-V'aah
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En voor een nieuwf
opel, kunt u ;

gewoon bij ons
terecht.

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

Morris

Mercedes

Te koop Ford TAUNUS bwj.
'80, APK 1-'9O, i.g.st, vr.pr.
’2.500,-. 04406-15502.
Te k. Ford TAUNUS 1600 L
autom., i.g.st., bwj. 79, pr.
’1.500,-, APK gek. Huis-
bergerstr. 114, Heerlen.
Ford MUSTANG Coupé, ty-
pe '80, 4-cyl., Ghia uitv.,
APK, verlaagd, sp.wielen,
sunroof. Inr. mog. ’ 4.250,-.
Tel. 077-870630.
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

MINI automaat, bwj. 78, pr.
’1.750,-, i.z.g.st, APK. Tel.
04493-1970.

MINI 1000 ’ 1.400,- moet
weg, APK juni 1990. Abso-
luut in orde. 04490-12933.

Te k. Mercedes Cabrio bwj.
74, blauw met, als nieuw.
Renierstr. 6, Kerkrade-
Kaalheide
Te k. MERCEDES 190 E
automaat, bwj. '83 m. veel
ace, verlaagd model, kl. wit.
Autohandel Leers, Eind-
straat 27, Schinveld. Tel.
045-255443.
Te koop MERCEDES 190
D, wit, bwj. '85, in nw.st,
met alle extra's. Tel. 045-
-255247.
Te k. MERCEDES 190 E,
'84, metal., alle extra's, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-319250.
MERCEDES 350 SE, veel
extra's, bwj. 79, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 04454-3171.

Schadeauto
Mercedes 190Dlichte
voorschade, compl.

kenteken, bwj. '86, pr.
’21.000,-. 045-316585.

MERCEDES 190 S, kl. wit,
Iste eig. Z.g.a.n. Vr.pr.

’ 37.500,-. Auto is van sept.
'86. Tijdens kantooruren tel.
04490-22020.
Te k. MERCEDES 300 D.
Mercedes-bus, caravan 6
pers. BMW 316. Dieselcom-
pressor, inbouwafzuigkap,
filmprojector super 8, hoge-
drukreiniger (warm-koud),
diverse fleksen. Te bevr. Jos
Maenenstr 14, Valkenburg.
04406-12233

Te k. Honda ACCORD au-
tomaat, APK tot 5-'9O, zeer
mooi, bwj. eind '80, pr.

’ 1.500,- tel. 04754-86801.
Hyundai

Hyundai PONY, bwj. 79,
APK gek. Te bevr. Maas-
trichterstr. 24, Brunssum, na
16.00 uur.

Jaguar
Te k. van 1e eigen, liefheb-
bers JAGUAR 4,2 Itr.autom.,
bwj.7B, km. 55.000, auto
verk. in nw.st. 04490-36860.

Te k. Opel ASCONA zeer
mooie auto 100% in orde,
type '80, APK gek. 2-'9O,

’ 1.900,-. Tel. 045-720676.
Opel ASCONA 1.9 S bwj.
76, i.z.g.st. m. siervelgen en
sunroof ’ 1.500,-. Silhof 63,
Heerlen. Tel. 045-416595.
Te k. Opel KADETT i.z.g.st.
bwj. 1980, APK 4-'9O.
04459-1548. Vinkenbergstr.
24, Schin op Geul.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 1300 LS, goud metalic,
bwj. '85. Inruil mogelijk,
04490-?.?nsf;

Te k. ASCONA 2X, '7«
79, APK, samen ’l.*Tel. 045-453784.
Snelle Kadett '85, 16 S
bak, schade vrij, met g 3!
tic; GSI '85 1.8. Burg. *nensstr. 6, Vaesrade-Njj!
NISSAN Micra DX, rood'
drs., bwj. 09-'B7. Tel. "'323189.
Te k. OPEL Kadett sta*<car, bwj. '82, vr.pr. ’ 7.7\
Te bevr. na 16.00 uur,'
253624. J
Opel MONZA 2.5 E, bwij
1e lak, nieuw staat. I
045-717081. J
Te k. Opel MANTA 2 S.'
'81, spoilers, sportveld
pracht auto, ’ 5.650,--
-04498-52479. _J
Van part. Opel KADETT'
2. L, bwj. '87, 17.000km-
st.v.nw., pr.n.o.t.k. De"1
laan 35, Landgraaf. _^

Tek. OPEL Kadett Cityl
78, APK febr. '90,

’ 1.500,-. Tel. 045-2254 J
Te koop Opel KADETT'
77, APK gek., pr. ’1.2Tel. 04498-54855, na jjj
Tek. OPEL Kadett 1.6ij
bwj. '87. Stephanusst'-
Wynandsrade. J
Opel ASCONA 1600 M
drs. bwj. 12-82-
-’5.900,-. Past. Kuilem
8, Hoensbroek. 045-22g
Opel REKORD 1900 N- 1
78, APK tot dec'B9, i
’1.000,-. 045-244101^,
Te k. Opel MANTA, 2!
GTE, verl. mod. met sn
wielen, bwj. '83, kl. !n
met. Tel. 045-422409-J
STATIONCARS: Kade»
S, 5-drs. '85; Kadett 1>
drs. '87; Inruilers: Kade"J5-drs met schuifdak, t86. Kadett 1,3 4-drs 1
koffer veel extr. '86. H
230 TE combi, 5-drs. JMitsub. Galant combi &
'80. Inr. mog. en gaf"*
Autobedrijf Ad van **■Zandweg 160 Heerlen-
-045-416023. J
Te k. OPEL LPG-insta»
voor 2.0 S motor, bwj
60 ltr. Tel. 04498-57583
OPEL Ascona 1.6 SJ'80, 4-drs., groenmet., V*
sunroof, km.st. 86.200, **’3.250,-. Tel. 045-216JJ
Opel REKORD 1.9 N. -
78, radio-cass.,

’ 1.250,-. Tel. 04454-3J;
OPEL Rekord traveile''
bwj. '86, donkergrijsmet»
Tel . 045-720654.
Te k. Opel REKORD \
stationcar, LPG, APK 5"
i.z.g.st. 04490-28619
17.00 uur. J
Opel ASCONA 1.9 N. \79, i.z.g.st., APK,
LPG, ’2.450,-. Dkn. V
lenplein 3, Schinnen.04493-2211. J
Te koop Opel ASCON^j
S, bwj. 79, i.z.g.st. tre
nw. banden. 045-460ffi
Te k. Opel ASCONA h
bwj. '80, APK 21-6'rltrekh., 100% in orde. 'j

’ 2.350,-. Haesestr.
Schaesberg. v
Te k. Opel ASCONA D
SR 102 pk, 110.000 km-
'Bl, techn. en optisch in'
bruinmet. m. zw. kunst1'
ren dak, 4 winterbndn, J?cass. en 6 boxen, ’ 3-4*
Tel. 045-464667.
Te k. KADETT Coupé,
met APK, schuifd., i.«l
Tel. 04405-1613. >
Te k. ASCONA 1.6 S,t
75, LPG uit '86, i.g.st.
gek. pr.n.o.t.k. Tel. v
753290. >

Opel ASCONA bwj. 'APK 4-'9O, als nw., *’ 1.850,-. Tel. 045-415g
Te koop Opel ASCO
1900 SR, sportvelg- .
bouwset. R. Visschers*
Molenberg.
Te k. Opel ASCONA
dec.7B, APK tot 4-'9O, ""’1.350,-. 045-221463-^
Te k. Opel CORSA K
1300, bwj. okt. '88. Tel-"
228952. y^
Door inruil mooie Co[j
12 GL, staalgrijs, f*j
cass. Garage Peters,
04490-53029. v
Opel CORSA 12S, okt-<
36.000 km, ’13.500,-
-04499-2568.
Opel CORSA 1.0 bwj- '*fdrs., 54.000 km., kl. rood,
pr. ’ 8.950,-. 045-4421J?
Opel CORSA 12S TR. X
4-'B5, APK 5-'9O, 54'
km. Tel.v045-228469._^-
Opel KADETT E bwj.,
Daihatsu Minivan 55 "f
bwj. '83 Peugeot 305 '81i
nocenti 90 L '80; Alfa \
1300 S 79; Honda Civ%79; VWGolf 1100 77;/
Bianchi a 112 E 77, W
42, Heerlen.
Opel KADETT 1.6 S C°'
Berlinetta, sportw., sun^dio-cass., bwj. 78, i-z^pr. ’1.900,-. Tel. 04*
1632. y

Te k. Opel KADETT K
Limited, bwj.'B7. Beig,e
204, Heerlen.

Voor Piccolo's
zie verder pagina "

Te k. Mitsubishi LANCER,
bwj. '82 m. APK. Kruisstr. 42
Broeksittard.
Te k. MITSUBISHI Colt
1200 GL, nw. mod., 1e eig.,

km. 50.000, bwj. '86, pr.
’11.750,-. 04490-42645.
MITSUBISCHI Tredia, bwj.
'83, automaat, blauwmet.,
km.st. 72.500, elke keur.
toegest. vr.pr. ’ 8.250,- Tel.
04492-2197.
MITSUBISHI Colt GL, bwj
'80, APK 4-'9O, vr.pr.
’2.450,-. Tel. 045-319328.
MITSUBISHI Colt GL, bwj.
'82, i.z.g.st, APK. Dkn. Keu-
lenplein 3, Schinnen. Tel.
04493-2211.
MITSUBISHI Lancer 1200
GL, bwj. '82, i.z.g.st.,
’4.750,-. Dkn. Keulenpln 3,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
Te k. SAPORO, bwj. '80,
APK tot 30-5-90, 2 kleurig
gespoten, trekhaak, pr.n.o.t.
k., moet weg. 04492-5350.

Te k. MAZDA 323, bwj.79,
goud met., m. trekh., vr.pr.
’1.350,-. Te1.045-463070
na 19.00 uur.
MAZDA GLX 2.0 Hatchback
veel extra's, uitst. onderh.,
donkergr. met., luxe kantel-
dak, brede banden, stuur-
bekr., electr. ramen en spie-
gels, get. gl„ centr. deurver-
gr.; spoiler, 5-bak, dure Hi-
Fi instal., 70.000 km, vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-325959

Te k. zuinige MAZDA 323
HB, 1.3, LPG, bwj. '84, APK
5-'9O, km. 85.000, pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-316940.
Tek. MAZDA 626, 4-drs., kl.
groen metal. met trekh.,
APK tot 8-'B9, zeer mooi,
bwj. 79, vr.pr. ’ 1.950,-.
04498-54319.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te k. Mitsubishi COLT GL
bwj 6-79, APK tot juni '90.
Auto verk. tech./motorisch in
g.st. vr.pr. ’2.700,-. Lau-
rierstr. 471, Heerlen. Tel.
045-212817.
Mitsubishi GALANT GL Wa-
gon '83, 5-drs., station, zil-
vermet., orig. gasonder-
bouw, ML beurten, i.z.g.st.
Pastoorsln. 9, Bunde..
Te koop Mitsubishi GALANT
GLX Turbo diesel, bwj. '82,
’4.500,-. 045-413903.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 Combi bwj. 77, exclu-
sief model, km.st. 114.000,
prima motor, vr.pr. ’ 1.250,-
-045-712622, na 18.00 u.
Te k. Mitsubishi LANCER
1400 GL, bwj.'Bo met APK
’2.950,-. Trekh., 4 drs. Tel.
043-625329.
Mitsubishi LANCER diesel
'84, metallic bruin, nw. mo-
del ’7.250,-. 045-210565.

Auto's

BMW
BMW 315, t.'B3, apart mooi,
veel. ace. ’6.950,-. Sint
Martinusstr. 31, Kerkrade-W
Te k. BMW 320-6, bwj. '79,
i.g.st., 4 nw. banden 205,
sportvelgen. Tel. 045-
-225336/251641.
Te k. BMW 315, bwj. '81.
Tel. 045-462288.
BMW 323 11. '80, APK 5-90,
in nieuwst., vr.pr. ’8.500,-.
Inr., fin, mog. 043-432011.
BMW 316 met gas.inst. APK
5-'9O aparte mooie auto vr.
pr. ’2.950,-. 043-432011.
BMW 525 bwj. 77, metLPG
APK tot 4-'9O, ’2.000,-.
Elfmorgenstr. 82, Heerlen.
Alleen zondag tot 12.00 uur.
BMW 520 I, bwj. '82, nw.
model. 5 bak, alarm, stuur-
bekr^ 9.500,- 04490-13467
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. ’ 7.500,-. 04492-
-3234.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.
Te k. BMW 316, 84, 5-bak,
uitb., LPG, enz., ’ 14.750,-,
event. mr. Tel. 045-316940.
Te k. BMW 320 bwj. '83,
metal. groen, i.pr.st., vr.pr.
’12.500,-. 04490-14095.

Chevrolet
CAMPER Chevrolet geh. in-
gericht, LPG, 6 cyl. APK 3-
90 vr.pr. ’4.750,-. Tel.
045-319328.
CHEVROLET Camaro, bwj.
78, 96.000 km. m. gasinst.
techn. perf. en 4 winterb.
’5.500.-. 04454-1766.
Te k. Chevrolet MALIBU
classic bwj. '80, vr.pr.

’ 1.250,- met APK tot '90, te
bevr. Pappersjans 37 Heer-
len. Tel. 045-222897.

Citroen
Te k. CITROEN G.S.A. Club
1980, APK maart 1990. Pr.

’ 950,-. Heemskerkstr. 83,
Heerlen. 045-721691.
Te k. CITROEN BK 14E,
bwj. dcc. '87, km.st. 19.000,
1e eig. Tel. 045-310036.
Te koop 2CV6 Club, sept.
'86, 15.000 km, vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-220443.
Te koop CITROEN GS Pal-
las, bwj. 79, APK, 86.000
echte km., i.z.g.st., pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-5499.
Beylkensweg 80, Oirsbeek.
Te k. 2 CV DYANE bestel,
bwj. '83, APK gek. vr.pr.
’2.500,-, na 18.00 uur
04490-27465.
Te koop 2CV6 '82, i.g.st., pr.
n.o.t.k. Kennedyplantsoen
16, Landgraaf.
Te koop VISA 79, koppak-
king stuk, APK gek., ’ 500,-.
Tel. 04492-5194.
Tek. Citroen VISA Club bwj.
'81; aanhangwagen gesl.
Tel. 045-727948 na 18 uur.
Te koop Citroen VISA bwj.
'82, pr. ’1.450,-. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.

Daihatsu

Te k. DAIHATSU 850 mini-
bus, bwj. '83, i.z.g.st. zeer
redelijke prijs. Tel. 045-
-323521.
Daihatsu CHARADE diesel,
bwj. '85, Kissel 42, Heerlen.
Te koop ROCKY Daihatsu
jeep, bwj. '86, i.z.g.st., grijs-
kenteken, km. st. 35.000,
trekhaak, bel 04490-24815.

Fiat

FIAT Xl 9Bertone, blauw,
prijs ’ 6.750,-. Inr. Suzuki
Jeep Cabrio mog. Florinstr.
32, Voerendaal.
Zeer zuinige FIAT 127 sport
m.'Bl, APK 5-'9O, 2e eig.,
60.000 km, geen 2e zo
mooi. Beslist geen roest, vr.
pr. ’2.950,-. 045-310406.
Te k. FIAT 127 SP '79. APK
'90. Opknapper ’ 500,-. Tel.
045-718926.
Te koop FIAT 128, bwj. '78,
APK gek. t/m mei '90. Tel.
045-456459.
Fiat RITMO 60L, bwj. '83
APK 5-90 auto is echt als
nw. ’ 4.350,-04406-13137.
Fiat RIMTO eind '81, APK
4-'9O, ’ 2.450,-. Te1.04-
5-225913.
FIAT 131 m. '82 APK 5-'9O,
pr. ’ 1.950,-, event. mr.
mog. Lampisteriestr. 2
Hoensbroek.
Te k. Fiat PANDA '87, semi-
cabrio. mr mog. Tel. 04405-
-3138.
Te k. Fiat PANDA 34, nov.
'84 ’5.950,-. Tel. 04406-
-40183.
Spuiter 79, FIAT 127 sport
70 pk. APK 90, ’ 900,-, 045
-457145, div. ace.
Te k. FIAT mini bus met ra-
men, bwj. 81, APK tot '90, vr
pr. ’ 1.400,-, te gebr. als
camper. Tel. 045-325859.
FIAT 127 3-drs t'Bl, veiligh.
insp. gek. onderhoudsbeurt
gehad a ’ 600,-, i.z.g.st,
’1.850,-. 045-314760.
Te k. Fiat RITMO bwj. mei
"83, kl. lichtblauwmetal.
77.000 km, APK gek., nw.
schokdempers, nw. uitl,
banden z.g.a.n., moet weg i.
verb. m. aansch. diesel, vr.
pr. ’ 6.250,-, zien is kopen.
Tel. 045-325773.
FIAT Ritmo diesel, bwj. '80,
5-drs., met trekhaak. Tel.
04498-51581.
Fiat PANDA 45 super F, s-
gang, w.w. glas z. mooi. bwj.
85, ’ 7.450,-. 04490-27965
Te k. Fiat PANDA 34, kl.
rood, 1986, 33.000 km.,APK 5-'9O, ’7.500,-. 045-
-713615

' FIAT Uno XS 75 1.5 1e eig
13.500 km. bwj. '88 Kisse

! 42 Heerlen.
Te k. Fiat RITMO 65 CL, bw

■ '82 met trekhaak 1,5 cc, pr
n.o.t.k. 045-250339.

Ford
Te k. CAPRI 2.3 APK gek
sportvelg., leren dak, trekh
enz., bwj. '79, mr. mog., vr
pr. ’ 1.750,-. 045-426146.
Te k. Ford CAPRI bwj. 77
APK 3-90, .vr.pr. ’ 1.050,-
-jnr.mog. 045-325859.
Te k. FORD Capri Mercur-,
2800 Ghia zilverm., APH
gek., i.z.g.st, ’4.250,-. Inl
04750-10363.

; Ford ESCORT 1.1 Laser
33.000 km, radio-cass., bwj
'85, vr.pr. ’9.000,-. Tel
04454-3171.
Te koop ESCORT XR3I, 5; '84, 65.000 km, vierkante
koplamp., Im-velgen, oper
dak, 4 spiek., trekh., spec
uitl., ’ 16.200,-. Tel. 045-
-257602.
Ford ESCORT 1.3 '85 Van, combi, nw. LPG install., i.z
g.st., ’ 4.900,-. Tel. 045
423265.

.Te k. Ford ESCORT 130C.Laser bwj. 11-'B4 63.000 kn-
ie lak antracietmet. 045--; 228469.
Ford ESCORT 1300, bwj
77, autom., APK gek. 8-5
'90. ’ 1.200,-. 043-211256.
Ford ESCORT 1600 bravo
bwj. '83. 5-gang, schuif-
kanteldak, zwart, ’ 8.650,-
-04490-23830.
Ford FIESTA 1100 bwj. '87.
plm 20.000 km, 1e eig., mr
mog. R. van Gelrestr. 45
Nieuwstadt.
Te koop Ford FIESTA, '83, i.
z.g.st. Tel. 045-254449.
Ford FIESTA bwj. 80, i.z.g
st., APK, ’3.750,-. Dkn
Keulenplein 3, Schinnen
Tel. 04493-2211.
Ford type Fiesta 11 L '80,
APK, sportief, zeer mooi..Kerkraderweg 166, Heerlen.
FIESTA 11 L '81, sportw..
als nw. APK 4-4-'9O,
’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.
Te koop Ford FIESTA, bwj
3-7-81, z.m. en goed. 045-
-312271.
FORD Taunus stationcai
1600. bwj. '77, APK mei '90.
Tel. 045-213969.
Autobedrijf A. Moro, Rijks-
weg Nrd. 172, Geleen, tel.
04490-42109/46534 biedt
aan: prachtige Ford SCOR-
PIO 2.0 GL blauwm. m. alle
extra's '86: Opel Ascona 1.6
diesel i.nw.st. '82; Opel Se-
nator 2.5 Ei.nw.st. mod. '84
Mercedes 250 LPG 80;
Mercedes 190E5-bak ABS
'84; Mercedes 190Drood s-
bak 1e eig. m. '85; Mitsubi-
shi Tredia met LPG '83; Re-
nault 25 TS goudmet. '84;
Ford Sierra 1.6 antr. grijs-
met. 5-drs. LPG m. '84;
Ford Escort 1.3 L 3-drs. '82;
Ford Escort 1.1 bravo grijs-
met. in.nw.st. '84; Porsche
924 S i.z.g.st. m.'Bo; Ford
Escort 1.3 GL groenmet. m.
'82; Alfa Sud Valentino 82;
Alfa Guillietta 2.0 L m.'B4;
Alfa Guillietta 1.6 rood '85;
VW Golf GL cabriolet grijs-
met. '81; Fiat Panda Van
'84; Fiat 127 1050 i.nw.st. m.
'86; Jeep Range Rover
3500V8 LPG; Jaguar Diam-
ler v.d. Plas dubbel six serie
3 m.81; mooie BMW 320.6
'78; BMW 728 i '82 5-bak;
BMW 520 i '82 blauwmet.;
VW Scirocco 1800 GTX
geh. uitgeb. 85; VW Golf s-
drs 1600 blauwmet. '85; VW
Golf C kl. rood 3-drs 84; VW
Golf C diesel m. alle extra's
'84; Honda Accord 2 ltr. EX
autom. LPG '83; Fiat Uno
45S '85. Inruil, financiering
mogelijk. In- en verkoop.
Zondags kijkdag.
Te k. Ford ESCORT KR 3,
bwj. '82, veel extra's,
’9.750,-. Tel. 045-315421.
Te k. Ford CAPRI 2,3 S, bwj.
'77 m. APK, zeer mooi. T.e.
a.b. Aan het Broek 101
Broeksittard.
Te k. Ford TAUNUS 1.6,
bwj. '76, i.z.g.st., APK juli
'90. Tel. 045-251727.
Te k. Ford ESCORT bwj.
'81, i.g.st. pr. ’3.950,- Inr.
mog. Tel. 045-461266.
Te k. Ford FIESTA typ '80, i.
pr.st., APK tot mrt. '90, pr.

’ 1.950,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Ford ESCORT 13L, bwj. '82,
APK '90, 5-drs. pr. ’ 6.200,-
-045-220665.
Ford TRANSIT bestelbus,
bwj.'Bo, APK-gek. ’ 1.350,-.
045-210435.
Ford FIESTA CL, 1.6 diesel,
bwj. '86, km. 46.000. Tel.
045-210038, na 17.00 uur.
Te k. Ford SIERRA 2 ltr. L,
bwj. 1983. metal. blauw. Tel.
04498-57587.
Ford ESCORT 1.6Ghia, bwj
'81, i.z.g.st., inruil mogelijk.
Tel. 04405-3069.
Ford ESCORT 1600, sport,
bwj.'7B, ’950.-. Tel. 045-
-215554. Middelste Wehr 46,
Hoensbroek.
Te k. Ford GRANADA bwj.
'77, APK 90, trekh., 4 cyl., 2
L, ’ 1.400,-. Autobedrijf W.
Schoffelen. 04404-1317.
Te k. FORD Taunus 16 L, 2-
drs, APK, bwj. '77, trekhaak,
zonnedak, i.z.g.st, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-256426.
Ford TAUNUS 1.6, bwj. '77,
APK tot 4-'9O, ’ 500,-. Tel.
045-270286.
Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'78. APK tot mei '90, vr.pr.
’1.700,-. Esdoornstr. 6,
Landgraaf.
Te k. Ford TAUNUS 1600,
bwj.'79 met LPG, gek. tot
'90. Tel. 045-227573.

JAGUAR 42, Serie 111, bwj
3-'BO, APK, als nw., mr.
mog., vr.pr. ’7.950,-. 045-
-319328.

Jeep
Te koop Suzuki JEEP SJ
410, softtop. bwj. '87. Tel.
04406-12289.

Lada
Lada SAMARA GLS wit 87;
2105 1500, wit '86; 2104
stationcar rood '87; 2105
1300 rood, '86; 1200 Swit
'86; Samara 1300 wit '87;
1200Smet LPG ivoor '85.
Tel. 045-212843.
Te koop LADA Niva 4 x 4, m.
ace, bwj. 79, pr.n.o.t.k. Tel.
045-210343.
Te koop LADA 2105, 83,
trekhaak, APK 4-'9O. Tel.
045-216098.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
LADA 2105, bwj. '83, i.g.st.
Tel. 045-224816. ABC-
straat 27, Brunssum.

Land rover
Te k. Land ROVER 88 CW,
bwj. '74, leger uitv., i.q.st
Tel. 045-721168.

Mazda
Te k. MAZDA 323 HB bwj'80, pt. ’2.075,-. Mariastr.33 Nuth.

Honda
Te k. Honda ACCORD, bwj.
79, APK t/m 4-'9O, i.z.g.st.,
sunroof, 5 bak enz. Vr.pr.
’2.000.-. Achter de Hoven
17, Nieuwenhagen.
Te k. Honda CIVIC autom.,
79, wit, t.e.a.b. Tel. 045-
-319250.
Te k. Honda CIVIC autom.,
bwj.7B, prijs ’300,-. na 18
u. 045-215967.
Te koop Honda CIVIC auto-
matic, bwj. 78 z.m. APK 25-
-4-'9O. 045-312271.
Te k. Honda CIVIC 79, nwe
banden en uitlaat, ’ 1.350,-.
Tel. 04754-85228.
Honda ACCORD 2.0 EX,
1986, nieuw model, zilver-
grijs, i.z.g.st. 045-270999.
Te k. Honda ACCORD aut.
4 drs. LPG bwj. '79„ vr.pr.

’ 1.150.-. Tel. 045-229621.
Te k. HONDA Accord, don-
kerbl.met. 4-drs., bwj. 10-
-'BO. Athwerk 18, kerkrade.
Tel. 045-461729.
Honda CAMINO 2 jr., als
nw., 1e eig., vr.pr. ’650,-.
045-314760.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.nw.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
Te k. Honda ACCORD' 12-
-78 APK 3-'9O, ’ 650,-. 045-
-223003 tussen 12 en 17 uur.
Te k. HONDA Prelude bwj.
79, vr.pr. ’2.950,-. APK.
Tel. 045-213999.

Auto Landgraaf
biedt aan:

Mercedes 500 SE
automaat m. airco, abs., sportvelg., pullmann, becker-inst.
Blauwmetall. 1984 ’ 43.500,-. Heerlerbaan 74-76, Heerlen

Tel. 045-424268 424231

Te k. MERCEDES 200
benz., APK, i.z.g.st. Tel.
045-210555.
Te k. weg. omst. MER-
CEDES 307 Diesel i.z.g.st.,
APK gek. type '80, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 043-644172.
MERCEDES 200 TD, luxe
uitv., bwj. '86, elec. schuif
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-720654.

Te k. MERCEDES 280 S
automaat, met alle extra's,
type 1981. Auto verkeerd in
nieuwst, ’ 14.950,-. Kissel
46A Heerlen. 045-723142.

Te k. MERCEDES 240 D
W123, '80, 114.000 km.,
stuurberkr. ’ 9.000,-. Tel
045-321459.
Te k. MERC. 280S, autom.,
div. opties, bwj. 78, uitzon-
derlijk mooi, tel. 04492-3824

MERCEDES 190 D, wit, mei
85, km.st. 120.000, i.st.v.nw
div. extra's, tel. 04490-
-79043, werkd. na 18. uur.
Te k. MERCEDES 200 D,
bwj. 1975, nw. motor, nw.
banden ’ 2.000,-. Junostr.
15 Treebeek - Brunssum
Te k. zeldz. mooie MERCE-
DES 280 SE, bwj. 79. Julia-
nastr. 36, Brunssum, na
19.00 uur.
Van part. MERCEDES 190
E, aut. grijs/blauwmet. km.
72.000, bwj. '84, met veelace. vr.pr. ’27.500,-. Inl.
045-753066.
Te k. directie auto MERCE-
DES Benz 280 S, alle opties
0.a.: airco, automaat, electr.
ramen, RCM velgen, org a-
gam. Prijs ’32.000,-. Info04750-31410 b.g.g. 04750-
-11589.

MG

Te k. MG-B CABRIO '79, in
concoursstaat verkerent,
veel ace. o.a. spaakwielen,
kl. british racing green, prijs
md. ’19.000,-. Alleen ser.
gegadigden, tel 04451-1589

Perfecte SPORTWAGEN
MGB cabriolet, in nw.st., al-
leen voor echte liefhebbers,
t.e.a.b. Tel. 04450-2826.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. MINI Special,7-'7B,
schuifd. met.bl. APK 6-'B9, t.
e.a.b. en trekh. voor Audi 80
t/m bwj. '84, 3 wkn. gebruikt

’ 90,-. 045-224804.
Te k. MINI Clubman 1980,
i.g.st., APK tot '90, ’ 1.900,-
-04490-43654 v. 8-17 u.

Te k. MINI-COOPER aut,
bwj. 78, APK gek, ’ 1.100,-
Tel. 045-453089.
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.

Nissan Datsun
Te koop wegens aanschaf
bedrijfsauto; NISSAN Micra
1.0 DX, kleur grijsmetallic,
okt. '83, in perfecte staat, al-
le beurten, volledig gerevi-
seerde motor, 4 nieuwe
banden, radio/cassette, APK
'90. Vaste prijs, ’6.500,-.
Tel. 04490-23936/15577.
Te k. Nissan BLUE BIRD 2.0
SLX, 5-drs, juni'o6, km.
57.000, metal. antr. grijs,alle
extra's, ’17.000,-. 045-
-722222.
DATSUN 280 ZX bwj. 79,
APK, i.g.st., pr. ’8.750,-.
Tel. 04705-1634.
Nissan PATROL '82 kl. rood
i.z.g.st. ’14.500,-. 04492-
-3234.
Te koop DATSUN Silvia,
bwj. '80, sportuitvoering,
kleur Ferrari-rood, prijs

’ 3.800,-, Tel. 045-227554.

Datsun BLUEBIRD 1800SSS coupe, hardt-top, spec.uitv., trekh. en LPG. Tel.
045-223843.
Te k. DATSUN 120 AFI,
bwj. 78, i.z.g.st. vr.pr.

’ 1 500,-. Tel. 045-258270.
Te k. DATSUN Coupé APK
dcc. '89, ’650,-. Tel. 045-
-317562.
Te koop Datsun CHERRY,
bwj. '80, APK, vr.pr.

’ 1 900,-. 04454-4402.
NISSAN Petrol turbo 3.3, km
st. 43.000, voorzien van alle
extra's, bwj. '87. Tel. 045-
-720654.
T<3 k Datsun LEGATO
Hardt-Top coupe. 8wj.79, i.
z.g.st, m. compl. gasinstall.
bwj.'B6. Samen ’1.500,-.
Oude Tunnelweg 49, Kerk-
rade-W

Opel

Te koop Opel ASCONA 2.0
SR, bwj. 79, zeer mooi,
APK tot mei '90, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-211409.

Te k. OPEL Ascona 16 S,
bwj. okt. '85, kl. wit, 4 drs, 5
gang, km 37.000, ’ 13.000,-
Tel. 045-271155.

Te k. i.z.g.st. Opel MANTA
GTE 1900, wit, APK okt.'B9,
bwj.76, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
045-223596.
Te k. Opel MANTA GTE bwj.
'84, div. ace. Vr.pr.

’ 12.500,-. H. v. Veldekestr.
7, Heerlen.
Te k. Opel KADETT 16 D,
LS, bwj. '86, 5-drs., 5 versn.,
i.z.g.st. pr. ’ 14.750,-. Put-
veld 22 Reymerstok-Gulpen

Te k. Opel ASCONA 1900
N, bwj. '80, APK 4-'9O, 1e
eigen. 72.000 km. pr.n.o.t.k.
i.g.st. 4 winterbnd. m. vlgn.
Tel. 04454-3807.
Te k. Opel KADETT City,
bwj. 79 m. APK. Kruisstr.
42, Broeksittard.
Opel ASCONA 18i GT, bwj.
'86, kl. wit. Autohandel
Leers, Eindstraat 27, Schin-
veld. Tel. 045-255443.
Te k. Opel KADETT 1.3S
bwj. '82, APK 6-'9O, i.z.g.st.
alle keur. toegest. vr.pr.

’ 5.950,-. Inr. mog. tel. 045-
-316726.
Te k. Opel ASCONA 2 ltr S,
bwj. '81, i.z.g.st., mr. mog.,
pr. ’ 3.500,-. 045-726008.
Te k. Opel KADETT hatc-
back, typ '81, op gas, met
APK tot mei '90, i.pr.st, pr.
’3.600,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Opel KADETT 1.3 N HB bwj.
'80, APK 4-'9O geweldig
mooi en echt, 100% goed
’3.950,-. 04406-14080.
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PEKING - Een conflict zou ook
bestaan tussen het leger en de
politie. Geruchten willen dathet
leger is ingeschakeld nadat de
politie had geweigerd om tegen
de betogers op te tredenfDe po-
litie heeft zich tijdens de de-
monstraties na het overlijden
van ex-partijleider Hu Yaobang
eind april zeer soepel opgesteld
jegens de demonstranten. Maar
het garnizoen van Peking zou
aanvankelijk hebben geweigerd
om te worden ingezet tegen de
demonstranten.

In deafgelopen dagen is het conflict
tussen Li Peng en Zhao zeer duide-
lijk naar voren gekomen, met name
in de wijze waarop zij zich jegens de
hongerstakers hebben opgesteld.
Zhao was meer op de verzoenende
lijn. Tijdens zijn emotionele ont-
moeting met de hongerstakers don-
derdagochtend verontschuldigde
hij zich dat hij hen te laat heeft op-
gezocht. Li Peng daarentegen dreig-
de met krachtige maatregelen als de
studenten hun actie niet beëindig-
den.

Gisteravond laat was nog niet be-
kend of de studenten en sympathi-
santen zich door het leger van het
Plein van de Hemelse Vrede zullen
laten verwijderen. In het verleden
hebben zij zonder enige vrees en
met succes de dreigementen van de
regering getrotseerd.

" Uit solidariteit met de hongerstakende studenten op het Plein van de Hemelse Vrede parade
ren deze Chinese arbeiders op hun motoren door de straten van Peking.

nspraak
ij^h: „De progressieve beweging

en de Communistische Partij
J? verloren. Na de dood van de

Hu Yaobang
fci eJe weken geleden zijn alle op-

r°Pte gevoelens van onvrede tot

een uitbarsting gekomen. De stu-
denten, die meer inspraak eisen en
een einde aan de corruptie willen,
hebben nog geen concreet en gede-
tailleerd plan. Ze willen nu een dia-
loog met departijtop, die bestaat uit
oude mannen, totaal vervreemd van
debevolking. Een dialoog tussen de
dove en de blinde, zoals de Chine-
zen het noemen".

Verwachtingen
China's sterke man Deng Xiaoping
en premier Li Peng beseffen niet
dat China veranderd is, mede door
hun eigen hervormingen. Deng in-
troduceerde zon tien jaar geleden
vrije-marktelementen in het cen-
traal geleide economische systeem.
Chinezen mochten eigen bedrijfjes
opricrïten, de vaste prijzen werden
losgelaten en subsidies ingetrok-
ken. Dit bracht meer welvaart, maar
ook corruptie met zich mee. De

Communistische Partij hield de
economie nog altijd onder strenge
controle.
Saich: „Deng heeft met zijn hervor-mingen verwachtingen gewekt. DeChinezen wilden nu ook meer zeg-
genschap in het politieke systeem.
En dat stond Deng niet toe. Al in
1979 en in de periode 1986-1987 de-
monstreerden studenten voor meer
democratie. Maar het bezoek van
Gorbatsjov aan China heeft de ma-
nifestaties gestimuleerd en ingrij-
pen door de harde-lijners verhin-
derd".
„China beleeft nu de belangrijkste
weken van deze eeuw. De manifes-
taties hebben de tegenstellingen in
de partijtop tussen hervormingsge-
zinden en conservatieven ver-
scherpt. De mogelijkheid van een
toekomstige politiestaat doet zich
nu voor, als de conservatieven de
dienst blijven uitmaken en van
compromissen afzien. China krijgt

dan een uiterst wankele regering
die geen vertrouwen geniet onder
de bevolking en voor geweld kiest.
Als de partij naar compromissen
gaat zoeken, betekent datvrijwel ze-ker het aftreden van Deng Xiaoping
en Li Peng. Elk compromis houdt
kritiek op het beleid van de conser-
vatieve vleugel in".

Pijnlijk
Naar alle waarschijnlijkheid neemtdan Zao Ziang, die de steun heeft
van de studenten, de macht over.
Hij zal dan gigantische economi-
sche en politieke hervormingen
moeten doorvoeren. Sommige daar-
van, zoals het bestrijden van de in-
flatie, zullen voor de Chinezen zeer
pijnlijk zijn. Maar de studenten, die
ondanks alles de communistische
partij niet zijn afgevallen, hebben te
verstaan gegeven daarmee in te zul-
len stemmen. Op voorwaarde dat er
echt naar hen geluisterd wordt.

Belemmering
Dat geldt vooral voor de belas-
tingharmonisatie. Als straks na
1992 de binnengrenzen wegval-
len, verdwijnen daarmee ook debelemmeringen voor het grens-
overschrijdend zakendoen. Maar
verschillende tarieven voor de
indirecte belastingen zijn een be-
lemmering op zich.

Daardoor kosten goederen in het
ene land meer dan in het andere
en dreigt concurrentieversto-
ring. De Europese Commissie
wilde toe naar zo klein mogelijke
BTW-verschillen en stelde dus
vaste plafonds voor het hoge en
lage BTW-tarief voor.

Tarieven
Maar ministers van financiën la-
ten zich niet graag de middelen
uit de handen nemen voor het
voeren van een eigen begrotings-
beleid. Zij geven de vrijheid om
door BTW-verhogingen de
staatsinkomsten te kunnen ver-
beteren dan ook niet graag op.

Bovendien zouden landen met
hoge BTW-tarieven die moeten
verlagen, wat inkomsten scheelt,
terwijl in landen met lage BTW-
tarieven door verhoging de
koopkracht voor de consument
«>u worden aangetast. Een voor
politici even lastig parket.

De Commissie stelde een hoog
tarief van 14 tot 20 procent voor,
<en een laag van 4 tot 9. Maar in
landen als Frankrijk, België, ler-
land en Griekenland ligt het
hoge ('normale') tarief bedui-
dend hoger dan diemaximale 20
procent.

En dan was er dus hetBritse pro-
bleem. In Groot-Brittannië be-
staat een nul-tarief voor levens-
middelen, kinderkleding en an-
dere soorten eerste levensbe-
hoeften. Dat tariefzou in het plan
van de Commissie moeten ver-
dwijnen. Maar dat pikte premier
Thatcher niet.

Zij dreigde zelfs de hele BTW-
harmonisatie te zullen blokkeren
als dat plan werd doorgezet.
Voor die druk is de Commissie
dus gezwicht en het ziet er naar
uit dat de andere lidstaten daar-
mee vandaag in S'Agaro geen
moeite zullen hebben.

Door af te zien van een maxi-
mumtarief heeft de Commissie
bovendien eventuele andere te-
genstanders gepaaid.Landen die
nu nog een hoger BTW-tarief
'hebben, zullen dat naarverwach-
ting de komende jarenzelf laten
zakken om geen concurrentiena-
deel te ondervinden.

Spaargelden
Met deze toegeeflijkheid heeft de
Commissie een doorbraak moge-
lijk gemaakt op de weg naar
1992. Diverse lidstaten verwach-
ten nu echter eenzelfde toegeef-
lijkheid als het gaatom het net zo
omstreden plan een bronbelas-
ting op spaargelden.

De Commissie wil dat de banken
in de lidstaten verplicht worden
om op dierente een vaste belas-
ting van 15 procent in te houden.
In de hoop een einde te maken
aan belastingfraude en kapitaal-
vlucht nu in 1990 al de grenzen
voor het kapitaalverkeer ver-
dwijnen.

Tegen dat plan van commissaris
Christiane Scrivener rees een
storm van protest. Slechts een
handvol landen staat achter het
plan, maar de meeste voelen er,
overigens om uiteenlopende re-
denen, niet voor. Daaronder Ne-
derland en....natuurlijk Enge-
land.

Minister Ruding houdt liever
vast aan het beleid waarbij de
banken verplicht zijn rente-gege-
vens van hun klanten aan de fis-
cus door te geven. En de Britten
(en Luxemburgers) weigeren
bronbelasting omdat in die lan-
den spaarrente helemaal niet be-
last wordt.

Bovendien hechten de Britten
zeer aan het bankgeheim en zij
vrezen dat bronbelasting dat
toch weer op de tocht zet. De cri-
tici van een bronbelasting kre-
gen enkele weken geleden steun
van de Duitsers die de net inge-
voerde bronbelasting weer af-
schaften.

Geen kans
Het plan voor een bronbelasting
lijkt dus geen kans te maken.
Maar het is de vraag of de hard-
nekkige mevrouw Scrivener dat
al vandaag in Spanje zal toege-
ven. Ze heeft slechts laten weten

bereid te zijn met een nieuw
voorstel te komen.
Als enige maar wel grootste
struikelblokblijft danin S'Agaro
het rapport over een monetaire
en economische unie over. Het is
niet de bedoeling dat daar nu al
knopen over doorgehakt wor-
den. Daarvoor is de EG-top vaneind juni in Madrid de aangewe-
zen plek.
Maar er wordt wel verwacht dat
de Britse minister Lawson weer
eens fel tegen dat plan tekeer zal
gaan. Hoewel ook andere rege-
ringen op onderdelen van het
rapport van het Comité Delors
kritiek hebben, is Engeland als

enige bereid het te blokkeren.
Thatcher gruwt bij de gedachte
aan zon monetaire unie, dievan-
uit Brussel het economische en
monetaire beleid in de lidstaten
bepaalt en richtlijnen geeft. Ook
voelt zij niet voor opneming van
het pond in het Europees Mone-
tair Stelsel.

S'Agaro kan een eerste aanwij-
zing geven of het de anderen
ernst is als zij dreigen om die mo-
netaire unie dan maar zonder de
Britten te beginnen. Het Europa
zonder grenzen betekent immers
niet dat aan de toegevingen aan
Londen geen grenzen zouden
mogen zitten.

" MARGARET THATCHER.
...bezwaren...

Europese Commissie vooral gezwicht voor Britse bezwaren

Angel uit EG-beraad
belastingvoorstellen

Van onze correspondent

- Met de ingrij-
pende herziening van haar
oorstellen voor de harmo-j^sering van de indirecteMastingen in detwaalfEG-

heeft de Europese
een flinke hin-derpaal weggenomen op de

ïfeg naar de vrije interne**Uropese markt in 1992.

j^ Commissie is gezwicht voor.e vooral Britse bezwaren tegen
oorspronkelijke plannen.

e 5" heeft daarmee tegelijk de an-
ei gehaald uit de bespreking die

v e EG-ministers van financiën 'Q^daag in het Spaanse S'Agaro.ver dit heikele thema zullennebben.

t
e Britse regering ligt momen-

oel op vele Europese terreineno^ars en het wordt interessant
te zien of de Europese Com-

/J'ssie Londen ook op andere
IrM?." 11611 zo teëemoet zal komen.
,j

l S'Agaro staan nog meer doore Britten verfoeide zaken op deaSenda.

j^°als het rapport van hetComité
p elors over het tot stand bren-
ij n van een Europese Monetaire
e nie, met een Europese Munt en
bn eigen Europese Centrale. ank die voor alle lidstaten het

°netaire beleid vaststelt en ma-
g richtlijnen

jh ook het plan voor een 'bron-
6elHStmg op derente van spaar-

'd is in Londen (en in andere

hoofdsteden) omstreden. Toch
gaat het om onderwerpen zonder
welke de totstandkoming van
die interne Europese markt een
onvoltooide symfonie blijft.

binnen/buitenland

Sinoloog: 'China beleeft belangrijkste weken van eeuw'

Uitbarsting onvrede
totaal onverwacht

Van onze correspondent

J-toEN - „China heeft°§ maar twee mogelijkhe-
*|V Of het land wordt een

ófhet krijgt een
democratischrsteem". Dat zegt prof.

ch, die als sinoloog ver-
fden is aan de universi-

van Leiden. „China
Jat op het punt te ontplof-
jj*" De algemene uitbar-
f(g van onvrede met het
utieke systeem is voorvereen totaal onverwacht

r-tomen", aldus Saich.
h|L°te aanleiding voor de tot een
k^beweging uitgelopen studen-

emonstraties, zijn de recenteb/^mische hervormingen en dejjjj1 van de bij studenten en de in-
S j|entsia geliefde partijfunctiona-
(3 Yaobang. De als conservatief. etid staande premier Li Peng
fj6 zijn voorstellen in april tot in-ging van de economie goedge-
* « door het parlement dat in de

wegens zijn slappe op-
jpftg ook wel 'de rubberen stern-
wordt genoemd.

'Situatie lijkt
jP dialoog tussen

en blinde'

e impopulaire maatregelen hiel-
et 'h: beteugeling van de inflatie,

van de investerin-
c e n meer centrale controle op deJtornie. Aan de maatregel gekop-
j^waren politieke voorstellen omjj^alisten niet toe te staan versta-
ld te maken van interne partij dis-mies en parlementaire vertegen-

mochten zich in het
|» Ibaar nog slechts verklaringenEnigen die 'uitdrukking gaven aan
£ Patriottistische uitleg van een-

" Partijleider Zhao Ziyang bezocht donderdagavond nog de hongerstakende studenten om hen
te bewegen hun al vier weken durende actie op te geven.

Nog geen
beslissing

Chinabezoek
Beatrix

DEN HAAG - De woordvoer-
der van het ministerievan Bui-
tenlandse Zaken in Den Haag
wilde gisteren vooralsnog niet
zeggen of het staatsbezoek van
koningin Beatrix aan China al
of niet doorgaat na het uitroe-
pen van de staat van beleg in de
hoofdstad Peking.

Hij zei dat het ministerie voort-
durend contact houdt met de
Chinese autoriteiten. „We hou-
den de vinger aan de pols," al-
dus de woordvoerder, die ook
nog geen reactie wilde geven
op het bewuste besluit van de
Chinese regering.

Koningin Beatrix en prins
Claus worden van 24 tot en met
30 mei ;n de Volksrepubliek
verwacht voor een staatsbe-
zoek op uitnodiging van presi-
dent Yang Shangkun. Behalve
Peking staan bezoeken aan
Qingdao, Nanking en Shanghai
op het programma. Daarna zou-
den ze voor een privébezoek
een paar dagen langer in China
blijven.

Duidelijk
Het werd ook duidelijk dat er een
conflict is ontstaan tussen premier
Li Peng en partijleider Zhaou
Ziyang.

Beiden waren vrijdag in de vroege
ochtend naar het Plein gegaan om
een beroep te doen op de hongersta-
kers om hun actie te beëindigen.
Zhao pleitte voor een dialoog met
de studenten over democratische
hervormingen, maar Li Peng heeft
deze eis van de studenten van tafel
geveegd.

EG laat Britten
onverschillig
Van onze redactie buitenland

BRUSSEL - Bijna de helft van dt
Britse bevolking zou er geen traar
om laten als de Europese Gemeen
schap zou verdwijnen. Twintig pro
cent van de Britten zou zelfs eer
zucht van oplichting slaken als d(
Gemeenschap zou worden opgehe
ven. Dat blijkt uit een opinie-onder
zoek van de Europese Commissie
De Commissie peilt elk halfjaar dt
mening van de Europese bevolking
over de eenwording van Europa.
Volgens de Commissie staat de ge
middeldeEuropeaan gunstig tegen
over het proces van Europese een
wording. Precies dehelft van deon
dervraagde personen vindt de een
wording in het algemeen een posi
tieve zaak.
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Conflict tussen
leger en politie

Weigering om tussenbeide te komen
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Ford Scorpio 24 I Ghia '87
’33.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; 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-
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
’12.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
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.
AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-. Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo i.z.g.st.
’6.900,-. Volvo 340 2.0
t.'Bs ’ 8.900,-. Opel Manta i
200 uitv. t.'79 ’5.900,-.
BMW 320-6 cyl. t.'Bl, nw.

Volvo
VOLVO 480 Turbo, bwj. '88,
van Volvo-employee, rood,
als nieuw, 14.000 km. Tel.
04490-37464. __
Te koop VOLVO 360 GL 2.0
I, bwj. juni '88. Tel. 04498-
-53671.
Te k. VOLVO 340 GL 5-drs.
1700 cc, bwj. '86, 70.000
km, LPG, 5-bak, trekh., vr.
pr. ’ 14.000,-. 04490-43266
Te k. VOLVO 360 GL 2.0 inj.
(loodvrij) 11.000 km, mei
'88, smoke zilvermet., pr.
’24.000,-. Tel. 04493-1218
Te k. VOLVO 345 L, bwj.
'81, LPG, kl. wit i.z.g.st. div.
ace. pr. ’3.750,-. APK 3-
90, elke keuring toegest.
Tel. 04459-1469.
VOLVO 340 DL 1.7 ltr., katal
3-drs., bwj. '88, donkerrood,
na 18.00 u. 04755-2010.
VOLVO 340 DL, bwj. april
'88 - nieuw - slechts 3.700
km, pr. ’ 16.995,-, van vol-
vomedewerker. Tel. 04490-
-54641.
Te koop VOLVO 240, sta-
tioncar mrt '85, LPG , vr. pr.

’ 18.500,-. Te bevragen tij-
dens kantooruren 04450-
-2470, Molenweg 15, Gulpen
na 18.00 uur 04455-1896,
Eperweg 3, Mechelen.
VOLVO 340 DL sedan in
juni 1 jr. 8.000 km. Tel. 043-
-633253.
Te k. VOLVO 244, bwj. '76,
LPG, sunroof en trekh., pr.
’1.500,-. Valeriusstr. 9
Brunssum 045-254788.
VOLVO 340 Sedan bwj.'B4,
5 drs., kl. ivoor wit met re-
cent keuringsrapp. I.st.v.
splinternw. ’ 7.950,-. 043-
-254462.
VOLVO 360 GL, sedan, 2 ltr
inj., bwj. '88, kl. donkergr.,
mcl. trekh. Tel. 04458-2508.
VOLVO 343 DL, dcc. 78,
APK tot dcc. '89, i.g.st. Tel.
045-453159.
VOLVO 360 met LPG en
trekhaak, bwj. 5-'B4. Tel.
043-616431, b.g.g. 612858.
VOLVO 343 DL bwj. '79,
LPG, APK gek., i.z.g.st., pr.

’ 1.900,-. Tel. 04490-47638
Weg. omst. te k. VOLVO
360 GLS, 2 ltr., bwj. '83,
APK, 6-'9O met div. ace, pr.
n.o.t.k. Tel. 043-479461.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.
’13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 760 turbo intercoo-
ler, 4 cyl. '84,1eeig. kl. grijs,
i.nw.st. ’18.750,- 04492-
-3234.
VOLVO 245 combi turbo
'85 kl. grijs 1e eigen. 04492-
-3234.
Tek. VOLVO 740 GL diesel,
bwj. '85, km.st. 142.000,
’23.000,-, weg. aanschaf
auto van part. J.v. Goyenstr.
10, Kerkrade. Tel. 045-
-454666.
Te koop VOLVO 360 bwj.
'83, 135 PK, wit, veel access
Tel. 045-222947.
VOLVO 360 GLT 4-'B5, s-
drs., schuifd., blauwmet,
km.st. 67.000. pr. ’12.000,-
-045-321941.

Opel
Weg. omst. hed. te k. Opel
KADETT bwj. eind '77, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-426128.
Opel KADETT 12 S, bwj.
'78, automaat, 4-drs., APK
tot 3-'9O, vr. pr. ’1.450,-.
Tel. 045-312806.
Tek. Opel KADETT 1.3 aut. .
bwj. '82, i.z.g.st, 76.000 km,
mr. mog. 045-460734.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12 N, bwj.'Bo. Pr.
’2.950,-. Tel. 045-728150.
Boven Krytstr. 19, Heerlen.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '86, APK gek., vr.pr.
plm ’12.000,-. Tel. 045-
-224603 tussen 18 en 19 u.
Te k. Opel KADETT 80, sta-
tioncar, APK mrt '90, pr.

’ 4.250,-, tel. 04490-27476.
Te k. Opel CITY, APK tot
12-'B9. ’1200,-. Tel. 045-
-750169.
Te k. KADETT D, stationcar,
bwj.'Bo. Ahornstr. 19, Kerk-
rade. Tel. 045-461788.
Te k. Opel KADETT 4 drs.,
bwj.'77, APK. Prijs ’ 1.100,-
Tel. 045-714847.
KADETT 13 LS '86, 85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S '84, '83; Kadert 12
GLS '84 2x; Kadett 12S '81;
Rekord 20 LPG '78; Escort
1.1 L Bravo '82; Fiesta 1.0 L
'83; Kadett 1200 '78. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107. Hulsberg.
Te k. Opel KADETT GS 2,
bwj.'B7, kl. rood, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-254813.
Opel KADETT Stationcar
29.000 km bwj. 86 mr. mog.
Burg. Maenenstr. 83, Elsloo.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel KADETT 1934, perfec-
te staat vr.pr. ’ 7.500,-.
045-229760 214211.
Te k. Opel MANTA CC 2 ltr.
E bwj. '79 i z.g.st. Berlina-
uitv. met o.a. 1.m.-velgen,
getint glas. schuifd.. APK,
pr. ’ 3.500.-. 04756-2087.

Peugeot
Van part. te koop PEU-
GEOT 205 GR '84, i.z.g.st.,
grijsmet. Tel. 045-320188.
PEUGEOT 205 GR 1300,
bwj. '85 met schuifdak radio
cass., slechts 38.000 km.
Rooseveltstr. 9, Schimmert.
Te k. PEUGEOT 305
SR met LPG, APK tot 5-'9O,
mooie en 100% ’1.250,-.
Corisbergweg 98, Heerler-
baan.
Te k. Peugeot 505 GL '84, z.
mooi en goed, 78.000 km.
veel access. APK '90.

’ 9.500,-. Tel. 04490-48082
PEUGEOT 305 stationcar
bwj. 82. Drievogelstr. 139,
Kerkrade-west.
Te k. zeer mooie PEUGEOT
505 GR, bwj. 80, alu. velg. Kl
wit, ’ 2.750,- 04490-14818
Te koop z. mooie PEU-
GEOT 305 GL, 77.000 km,
1500 cc, okt. '82, model '83,

vr.pr. ’ 5.500,-. Quaed-
vlieglaan 30, Schaesberg.
Te k. PEUGEOT 104, don-
kerbl., sportv., brede ban-
den, donker get. glas, sport-
stoelen. Tel. 04754-84155.
PEUGEOT 205 XE rood,
km.st 14.500, bwj. '88, vr.pr.

’ 13.750,-. 043-435188.
Te k. PEUGEOT 505 GL
'83, i.z.g.st., vr.pr. ’ 6.750,-.
Tel. 045-460734.
Te k. PEUGEOT 104, gek.
tot 5-'9O, vr.pr. ’ 400,-. Vig-
nonstr. 26, Heerlen.

Porsche
PORSCHE 924, bwj. sept.
1980, i.z.g.st., prijs
’16.750,-. Tel. 045-211284
b.g.g. 325468.
Te k. PORSCHE 924, vele
extra's, i.pr.st. kl. wit, vr.pr

’ 13.000,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

Renault
RENAULT 5 TR. nw. mod.,
5 bak, 8 mnd. oud, 17.000
km., kl. rood, div. extra's, 1e
eig., verk. i.abs.nw.st.,
’13.750.-. 045-423265.
Te k. RENAULT 4 GTL bwj.
'81, ’500,-. Tel. 04492-
-5564.
RENAULT 4F6 bwj.'B2,
86.000 km., 5 z.pl., APK
nov.'B9 ’ 1950,-. Tel. 045-
-718567
Te k. RENAULT 5 i.z.g.st.
APK 5-90. bwj. '80, vr.pr.
’1.300,-, 04754-86345.
RENAULT 25 V 6 dcc. 84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
Te k. RENAULT 5 TL, i.pr.st.
met APK tot mei '90, bwj. '81
pr. ’ 1.950,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te k. Renault FUEGO GTL,
bwj.'B2. Tel. 045-726308.
Te koop weg. omst. RE-
NAUTL 18 GTL, benz.-LPG,
bwj. '83, APK gek., i.z.g.st.
Tel. 04406-16430.
Te k. RENAULT 5 Alpine
turbo coupé, bwj. '82,
ANWB keur. toegest, pr.
’7.750,-. Tel. 04404-1317.
Te k. RENAULT 5 Alpine
coupé, bwj. '77, ’1.950,-,
APK '90. Tel. 04404-1317.
Te k. RENAULT STL, bwj.
82, ’2.250,-. Tel. 04750-
-16296.
Te k. RENAULT 4 GTL, i.g.
St, bwj. '79. APK, pr. ’ 850,-
Huisbergerstr. 114, Heerlen.
Te k. RENAULT 5 GTL, wit,
mei '85, i.z.g.st., 1e eig.,
59.000 km, ’ 10.500- Tel
045-259560.
Te k. RENAULT 6 bwj. '78,
linksvoor spatbordschade
APK 9-'B9, pr. ’ 275,-. Tel.
045-413773.

RENAULT 5 TL, bwj. '81.
APK t.m. mei '90, ’1.450,-.
Tel. 045-720951.
Te koop R 4, 1980, APK, pr.

’ 1.250,-. Kasperenstr. 71,
Kerkrade.
RENAULT 5 GTL, automaat
bwj. '80, i.z.g.st. zeer mooi,
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-726673.

Rover
Te k. RANGEROVER, bwj.
'79, met LPG en vele ex-
tra's, in.uitst.st, pr.

’ 11.500,-. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
Te k. 3x ROVER 800, ster-
ling, bwj. '87, te bevr. Auto-
bedrijf Karsmakers. Tel.
04750-30114/29038.
Te koop Vandenpias VB,
LPG, '84, pr. ’ 6.950,-. Tel.
045-222384.
Rover 2600 AUTOM., bwj.
'79, nette auto, APK,
’1.950,-. Inr. mog. Serin-
genstr. 22, Sittard.

Saab
Te k. SAAB 99 L, APK 4-'9O,
’1.750,-, i.pr.st. Tel.
04490-16780.
Tek. SAAB 96, bwj. '79, wit,
APK 1-'9O, ’5.500,-. auto
verkeert i.z.g.st. Tel. 04490-
-79446.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.

Subaru
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
Suzuki JEEP SJ4IO bwj.
'83, tel. 045-443339.

Talbot
Te koop i.z.g.st. verkerende

cabriolet
merk Talbot Samba

koopprijs ’ 14.000,-.
Juliana-Bernhardlaan 29,

Hoensbroek.
Tel. 045-218062.

Te k. Talbot HORIZON bwj.
'80, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-457349.
Te k. Talbot RANCHO, bwj.
'82, 93.000 km, in p*rf. st
04498-51373.
Te k. TALBOT Horizon 1,5
bwj. '81, APK 6-'9O,

’ 1.450,-. Tel. 045-452008.
Te k. TALBOT Horizon 1.5
GLS, bwj. '80, i.z.g.st., vr.pr.
’1.750,-. Tel. 045-222364.

Toyota
Toyota CELICA lirtback KT
2L, '80, in pr.st., alum. velg.,

’ 4.500,-. 045-322463.
Te k. Toyota TERCEL type
'80, APK, in. nieuwstaat.
Tel. 045-257871
Te k. Toyota COROLLA DX
1300, bwj. '81 m. APK.
Kruisstr. 42 Broeksittard.
Te koop TERCEL Coupé de
Luxe, bwj. '81, APK 5-'9O,

’ 2.650,-. Tel. 045-222384.
TOYOTA Corolla hatcback,
5-drs., 1600, 16 klepper, bwj
'88, greymet., km. st. 23.000
1 jr. garantie. Tel. 045-

-256093.

Triumph
TRIUMPH Dolomite 1850
mBo, APK '90, iedere keur.
toegest., ’4.750,-. Tel.
045-243730.
Triumph DOLOMITE bwj.'79
APK 7-'9O, in pr.st.,
’3.750,-. 045-244314.
Te k. mooie TRIUMPH Spit-
fire autom. bwj. '73, APK 6-
90. Parallelstr. 18, Nuth.

Volkswagen
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'84, 1800 CC, div. extra's,
zwartmet, APK. Tel. 04756-
-6125.
Te k. GOLF diesel, bwj. '85,
116.000 km, schuifd., sport-
stoelen en veel ace,

’ 14.900,-. Tel. 045-451101
Golf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st. 045-
-273340.
Te k. VW GOLF diesel bwj.
79, zeer mooi, APK gek., vr.

pr. ’2.000,-. Zeskant 251,
Heerlen. 045-723689.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'79, sportvelg., sunr., vr.pr.
’5.500,-. Tel. 045-244671.
VW GOLF GTI, bwj. '84,
APK met trekhaak, metal.
grijs, schuifd. 045-212169.
VW GOLF MX, t'Bo, zeer
goed, APK ’2.950,-. 045-
-423750.
GOLF C 1.6 benzine bwj.
'82, blauwmet, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-464618.
GOLF GTI '79, zwart, mooi,
sportvelg. ATS brede ban-
den, sunroof, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-426437.
Te k. VW JETTA 1.6 CL, 4
drs., bwj.'B3, km. 75.500 z.g.
a.n., pr.n.o.t.k. Remigiusstr.
20, Klimmen.
Te koop VW KEVER, kleur
rood, brede velgen, niet te
duur. Hugo de Grootstr. 17,
Brunssum.
Te koop VW KEVER, '69, i.
g.st. Tel. na 16.00 uur 045-
-244885.
VW KEVER te koop, bwj. 75
type 1100, APK gek., pr.no.
t.k. Tel. 04499-2488, 18.00-
-20.00 uur.
PASSAT L '77, APK dee'B9.
/950,-.Holleweg 10, Hrl.
045-718167.
Te k. voor de echte VW-lief-
hebber, KEVER 1600, bwj.
'72, 100 % gerevis. m. pap.
Te bevr. tel. 045-257543.

LIEFHEBBER-AUTO'S 'garantie en taxatie: <JKadett coupé GTE; BJ,
2002 touring; BMW %TH, R 5 alpine 3x; Daf*l
eig.; Audi 100LS bwj. 'Tg,
eig. Autobedr. W. ScWj
len, Fruitwei 6, Schim***
Zond, mid. ook open. .
Te k. GARAGE-EQUI^iMENT o.a. M-tester jf
scope, karcher HDS 6
Megatronic 180, comp''
sor, mcl. BTW. 044Q43
Ik zoek een monteur A
mijn Fiat RITMO. Be»
maandag 04492-2995^.
Te k. BUGGY Ruska, 'H
st. met Posche motor, JJkap, fotogr. gesp, APK 1
'90, ’4.250,-. Inr. bugS-J
sportw. mog., def. geen-1
zw. Tel. 04490-28179^
ROVER 213 SE Auto-r^1986, Mini Mayfair typej
bilee 25 1985, Austin Ma"
tro 1600 HLS 1985, AW
Maestro 1600, Mayl
1985, Rover 2600 S v°
1984, Fiat Uno 45 1986
eigenaar. Honda Civic *
GL 1986 nieuw, Daih*
Rocky 4 wd diesel 1
Mitsubishi Pajero 2,5 &
met geel of grijs kente*
1987 HR. Binnenkort 'wacht: Reanult Rll *matic 1e eigen. bwj. *
km. 35.000, Austin P°
Dealer Have Industries!
31, Sittard. 04490-15 1'
Inruil, fine. BOVAG. O ja.'
ons hoeft u geen garai"
bewijs te vragen dat z»
gewoon bij. J
Te k. STOFZUIGEN
STALL. voor carrosse
werk 220 volt 3000 W. 0
321919 na 18.00 u.32v!
Te k. TALBOT 1510 \
mooi '80 ’ 1.950,-; Cjt/J
Visa '79 ’600,-; Ta"
1500 GL'7B ’350,-; Tof
1000 '74 ’650,-. Alles
tos zijn APK gek.
04750-10792. J

Sloopauto's,
Autosloperij
Gebr. Maat;

voor al uw onderdelen
recente auto's. Tevens
en verkoop van slooP
schade-auto's tegen "r
vrijwaring. Eindstraat flBrunssum. Tel. 045-25»;
Te k. gevr. sloop- .
SCHADEAUTO'S. Auto-
perij Marxer, 045-72Q4J5
ROADSTAR vrgt. Io°
sloop, -schade-auto's
wrakken. Vrijw. RDW v
226346. _^
Te k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik t&
de hoogste prijs in Limf 1Tel 045-254049.
Te k. gevr. oud IJZE°
metalen, sloop en sch*
auto's. Tel. 045-27Z'
b.g.g. 272516 ook'sj-vg!
Te k. gevr. sloop'
SCHADEAUTO'S
’lOO,- tot ’5.000,--
-04490-43481. J
Te k. gevr. SCHADE- s»

len loopauto's, in- en *koop gebr. auto-onderde
Tel. 045-411480. „
Te k. gevr. div. loop-, sl°
en SCHADEAUTO'S, tg
afg. vrijwaring RDW-
-045-727711 /216475.__^

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto*
VW L.T. 35 D,

verhoogd dak 1983
VW Klein Bus diesel, 1*

VW L.T. 35 diesel, ve'
dak, 1986.

Auto Caubo ValkenbU'
Neerhem 25, 04406J.5U

Wij kopen alle luxe
DRIJFSAUTO'S en buS
vanaf 1979. Donny Klas
BV. In- en verkoop. W
senerweg 219, Maas»!
Tel. 043-635222 of l
634915. _^

Terugname van financ1?
DAF 1100 m. meubelb^hydraulische laadklep'
'81, ’13750,- mcl. »
Emly H.0., tel. 04"
23738 of 04498-54510^,

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S, 5-drs., hatchback
'81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85;
Renault 11 TXE '85; Renault R5TL '81; Skoda 120LS '86;
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla 80; Volvo 345 DLS 82;

Lancia Prismo 1600 '86.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
uuPlusSysteem

OBOVAG GARANTIE
Autoservices Gooiker

APK-Carwash- Bovag garage in 't Loon te Heerlen - C.
biedt aan: witte BMW 318 i mooi en zeer goed '84 met nw
koppeling en banden ’ 17.000,- tevens m. Benz 200 D,
taunus 1.6, '78,Taunus 1.6 '80. Ook voor snelle uitlaten,
banden, beurten, APK en VVN-keuringen, autowassingen,
lakcleaneren en LPG-inb. Bel 045-740041 bgg 7516230.

ETC Trading BV.
Voor provincie Limburg kunnen wij op korte

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

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

PEUGEOTS, CITROËNS, HONDA CIVICS, MITSUBISHIS
Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 a 3 jr oud zijn.

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

Gespreide betaling mogelijk.
Info: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793.
Telex 36493 TCZ/NL
Goedkope inruilers

VWPassat automaat, 5 drs ’ 2.200,-
VW Golf 1.1 ltr., 3drs ’ 2.850,-
Audi 80 GLX, 4 drs., zilver met ’ 2.450,-
Audi 80 GLS, 4 drs., metallic ’ 2.950,-
AudM 00 L Diesel ’ 3.750,-
VWBus (voor Camper) ’ 2.250,-
Opel Manta 19S ’ 2.650,-
Ford Taunus 200GL ’ 1.900,-
Datsun 140 V (mooi) ’ 2.950,-
Honda Civic automaat ’ 2.750,-
OpelKadett 3 drs ’ 3.750,-
Lada2los, 4drs ’ 2.750,-
Peugeot Breake GL ’ 3.850,-
Peugeot 305, 4 drs ’ 3.950,-
Mazda 626 2.0, 4 drs., wit ’ 5.950,-
Triumph Acclain HLS, 4 drs., acces ’ 4.950,-
VW Jetta 1.3Ltr ’ 4.750,-
VW Golf 1.6 Ltr., 4 drs., metallic ’ 1.950,-
VWGolfdiesel ’ 4.750,-

-bedrijfswagens: Excl. BTW
VWKleinßus 1978 ’ 1.900,-
VW-LT diesel 1980 ’ 4.000,-
VWBestel 2.0Ltr 1981 ’ 2.950,-
VWKleinbus 1979 ’ 3.800,-

Deze auto's zijn APK gekeurd.
Auto Caubo Valkenburg. Tel. 04406-15041.

Te k. VW GOLF GTI '80,
zender uitg., zeldz. mooi,
extra's. 04490-14427.
Te k. VW GOLF bwj. '77
veel ace. i.z.g.st. APK 6-'B9.
T.e.a.b. Tel. 045-458301.
Te k. VW DERBY bwj. '79,
i.z.g.st, pr. n.0.t.k., APK
gek. Tel. 045-440156.
Te k. Volkswagen KEVER
bwj. '78, te bevr. tel. 045-
-241603.
VW Kever, bwj. '72, APK
sept '89, ’975,-. Tel. 045-
-413671.
Te koop GTI 1600 MOTOR,
compl. met auto, ’ 650,-.
Tel. 045-222384.
Te k. VW CADDY met hard-
top, m. '87, diesel, wit, i.z.g.
st. ’ 12.800,-, gr. kent., Tel.
04492-3822.
Te k. GOLF Diesel bwj. '79,
APK, i.g.st, vr.pr. ’ 2.950,-.
Tel. 045-463936
VW KEVER 1200 bwj. '78,
APK tot mei '90. Tel. 04450-
-2573.
Te k. mooie GOLF GTS
1985, kl. rood. Koestr. 13,

Kerkrade. Tel. 045-455966.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’ 3.500,-.
Te bevr. 045-422740.
VW GOLF LS bwj. 79, APK
mrt. '90, i.z.g.st. ’2.350,-.
045-720951.
VW Jetta 1.6 LS, M'Bl, APK,
bijz. mooi. ’ 3.950,-. Tel.
045-454087.
Te k. VW KEVER, bwj.76
APK gek. t/m '90. Tev. Ford
Fiesta bwj.'B2, i.z.g.st. APK
5-'9O 04490-78504 na 18 u
Te k. i.z.g.st. verk. VW KE-
VER 1300, bwj. '68, APK,
vakk. gerest. 045-460358.
Te k. VW Golf Diesel 40 kw,
bwj. 10-'B6, i.z.g.st,
’16.750,-. Brugstr. 14,
Stem. Tel. 04490-32160.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Tel. 04498-57991.
Te k. GOLF GTS, bwj. '83,
61.500 km. Inr. mog. Tel.
04498-53498.
VW GOLF GTI 1800 bwj.
'83, 5 bak, antr.metall. APK
2-90, auto verkeert in
nieuwstaat. Vr.pr.

’ 13.900,-. 04750-28526.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
VW JETTA 1.6 CL, 4-drs.,
bwj. '84, zilvermet., i.st.v.nw.
lage km.st. Tel. 045-319896
Te k. VW POLO nieuw type
'82, APK 5-90, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-421322.
Te k. VW PASSAT Variant,
goudmet., mooie auto, bwj.
'81, APK 4-90. 04493-1139
Te k. VW SCIROCCO GLI
van '78, pr. ’3.750,-. Tel.
04490-16780.
VW DERBY LS '77, ruilmo-
tor, nw. remmen, kopp. en
uitlaat, i.g.st., vr.pr.
’1.600,-. Tel. 045-715988/
739377.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

MITSUBISHI Colt 80
’2.500,-; BMW 320-6 '78
’3.000,-; BMW 316 '76
’1.750,-; Opel Rekord '80
’3.250,-; Volvo 240 '78
’1.500,-; Opel kadett 1,6D
'83 ’ 7.750,-; Ford Granada
2,3 '80 ’ 3.000,-; Mitsubishi
Galant combi '84 ’8.750,-;
Volvo 343 '78 ’ 900,-; Dat-
sun Cherry '81 ’3.500,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.
Auto LANDGRAAF biedt
aan, kijk en vergelijk: Mer-
cedes 500 SE aut. airco.
ABS blauwmet '84

’ 43.500,-; Citroen BK
Break diesel roodm. '87

’ 25.800,-; Lancia Thema
I.E. kl. zwartm. 32.000 km
'87 ’34.500,-; Lancia V
Turbo 30.000 km kl.
groenm. z. apart '85
’15.500,-; BMW 316 4-drs.
kl. wit 50.000 km z. mooi '87
’28.750,-; BMW 520 I s-
bak groenm. '86 ’ 23.900,-;
VW Golf GTI 1.8 16 V uitv.
kl. zwart alle ace. '86
’27.500,-; Alfa 33 Milano
kl. bruin '87 ’ 17.500,-; Alfa
33 kl. bruin 33.000 km '86
’15.500,-; Ford Escort 1.4
Bravo 5-drs. kl. groen '88
’21.750,-; Ford Sierra 1.8
CL kl. zwart '87 ’ 20.900,-;
Ford Scorpio 2.5 diesel kl.
rood nw.st. '86 ’22.500,-;
Ford Sierra 1.6 L 5-drs. kl.
blauw '84 ’ 13.500,-; Ford
Escort 14 Bravo 20.000 km
'88 ’21.500,-; Ford Sierra
1.8 Stat. Van kl. wit als nw.
'87 ’ 14.950,-; Honda Pre-
lude EX 1.8 12 Valve kl. wit
'85 ’ 22.950,-; Honda Civic
GL kl. goudm. '86

’ 15.500,-; Hyundai Pony
GL 1.3 5-drs. kl. wit '86
’12.500,-; Mazda 323 GT
1.5 Sedan kl. zilvermet. '86
’14.500,-; Mitsubishi Tre-
dia GLX kl. groenmet.
52.000 km '84 ’11.900,-;
Lada 2105 GL kl. rood nw.st.
'88 ’9.800,-; Opel Ascona
1.6 LS kl. blauw '87
’17.800,-; Opel Kadett GL
1.2 5-drs. kl. groen '87
’17.500,-; Opel Kadett LS'
Sedan kl. blauw '86
’17.250,-; Opel Kadett 1.3
Limited '86 ’ 14.950,-; Opel
Kadett 1.6 SR kl. geel '81
’6.950,-; Renault 11
Broadway 1.4 kl. goudmet.
nw.st. 59.000 km '86

’ 13.900,-; Volvo 360 GL
Inj. 2.0 5-drs. kl. grijsm.
31.000 km '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 Inj. kl.
rood 18.000 km '87

’ 22.950,-. Bestel: Ford
Sierra 1.8 Van Station kl. wit
'87 ’14.950,-; VW bus be-
stel 2.0 Transporter '81

’ 5.750,-; Aro Jeep 4x4 die-
sel '85 ’8.950,-. * Erkend
Bovag bedrijf * Eigen werk-
plaats * Financiering zonder
aanbet. mog. * Alle keurin-
gen toegestaan * Inruil mo-
gelijk " Keuze uit 12-3 mnd.
garantie * VVN Keuringssta-
tion * Garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijven
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.
Auto LANDGRAAF biedt
aan: Inruilers: Alfa Giulietta
kl. rood '79 ’ 3.950,-; Honda
Accord automaat kl.
groenm. '80 ’ 3.950,-; Opel
Kadett 1.6 SR Coupé kl.
geel '78; Ford Taunus 1.6 L
goudm. '80 ’2.950,-; Re-
nault 18 GTL Break mooie
auto kl. rood '82 ’ 5.950,-;
Saab 900 GLS Sedan m.
schuifd. kl. bruinm. '81

’ 5.950,-; Talbot Solara
GLS z. mooie auto kl.
blauwm. '81 ’3.950,-; Pon-
tiac Sunbird autom. kl.
bruinm. '80 ’2.750,-; Pon-
tiac Sunbird 6-cyl. aut.
groenm. '78 ’2.500,-; VW
Golf LS 1.6 5-drs. groen '78
’2.750,-. * Erkend Bovag
bedrijf * Eigen werkplaats *
Financiering zonder aanbet.
mog. * Alle keuringen toege-
staan * Inruil mogelijk * Keu-
ze uit 12-3 mnd. garantie *
VVN keuringsstation * Ga-
rantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto land-
graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.

sportvelgen, schuifdak
’7.900,-. Alfa Sprint t.'B2

’ 4.900,-. Hyundai Pony
1200 TL t.'B2, sportvelgen
geh. uitgeb. ’2.900,-. Audi
100 diesel t.'Bl ’2.700,-.
Honda Accord t.'79, sport-
velgen ’ 1.900,-. Golf t.'76

’ 900,-. Mazda 626 t.'Bl v.
a. ’ 2.400,-. Ford Taunus
2.3 Ghia aut. t'79 ’ 1.700,-.
Golf t.'79 ’1.700,-. Ford
Escort 2000 RS t'79
’2.900,-. Alfa Alfetta t.'79
’2.900,-. Opel Rekord 20
S, LPG t'79. ’ 2.200,-. Opel
Kadett coupe 1.6 Rally bwj.
'79 ’ 2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiesta t.'79 ’2.100,-.
Honda Civic t'79 ’ 1.900,-.
Lada stationc. t.'B4
’2.400,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-. Honda Accord
t.BO aut. ’2.100,-. Simca
1307 t'Bo ’1.200,-. Allegro
t.'77 ’900,-. VW Golf 1600
aut. t.'7B i.z.g.st. ’2.500,-.
Ford Escort '79 ’ 2.100,-. 2x
Honda Civic t.'B2 ’4.900,-.
Ford Capri t.'Bo 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. ’7000,-. Div. goedk.
inruilers. Alle auto's met
APK. Geop. ma t/m vr. 10-
-1900u. zaterdag tot 17.00
uur. Inr. en financiering.
Opel Kadett autom. '85 1300
HB 19.000 km. ’14.000,-.
Opel Kadett autom. '83 1300
HB 56.000km. ’ 10.000,-.
Nissan Micra aut. '85 DX
30.000 km. ’12.000,-. Vol-
vo 66 aut. '77 33.000km.

’ 2.000,-. Mitsubishi Colt
'82 ’ 5.500,-. Volvo 240 GL
'84 ’ 16.500,-. Citroen Visa
'83 ’ 4.500,-. Volvo 340 '84
’10.000,-. Volvo 340 '80

’ 3.500,-. Autoservice
SAVELKOUL, Heirweg 3c,
Bom. Tel. 04498-54656.
Volledige Bovag garantie

Te k. HONDA Accord, i.z.g.
st., pas gek., bwj.'79. Tev.
Vauxhall i.z.g.st, pas gek.,
'79. Willemstr. 95, Heerlen.
Ford Sierra 2.0 3-drs. en
4-drs. '86; Fiat Uno 45
26.000 km '85; Citroen BK
19 GT '85; Ford Sierra 1600
LPG '85; Opel Kadett diesel
'83; BMW 316 4-drs., s-
versn. '86; Ford Scorpio 2 L
GLI '85; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 ltr. '81;
Opel Ascona 1600 LS 4 drs.
'82; Suzuki minibus '83

’ 3.750,-; Opel Rekord 2 ltr.
'80 ’3.000,-. Auto's met
Bovag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.
Ford Sierra 20 GL 5-drs '86,
'85; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87; Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 '85; Ford Scorpio
20 CL '87; VW Jetta 1600
CL 4-drs '84; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
87; Subaru Justy de luxe
'87; Peugeot 309 GRD 87;
Opel Kadett 1300 LS '85.
Garantie, finan., inruil en
APK. Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstraat 98,
Heerlen. Tel. 045-725806,
na 18.00 uur 045-312059.

Te k. BMW 324 D '86 1e eig.
veel extra's vr.pr. ’ 27.500,-
Opel manta '73 19S 1e eig.;
Opel Ascona '80 16S aut.;
Opel Ascona '81 16S; Dat-
sun Cherry '81; Ford 1600
'78. Tel. 045-321919, na 18
uur 045-321742.
Te k. Volkswagen GOLF en
Toyota Carina, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-251485.
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 GTE wit '83; 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; Talbot
Samba cabrio bruinmetal.
org. 28.000 km '83. 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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via- 045-719966.
Autoparck Kerkrade. Ruime
keuze uit plm. 50 jonge
streng geselecteerde oc-
casions. Nissan Terrano
King cab., Pick-up en win-
terkap, aparte am. uitv.
1986; Opel Kadett 16 S Ca-
briolet 14.000 km., kl. wit,
1987; Kadett LS Limited, 5
drs., 1987; Kadett LS 13 S
Club, zilver, 1987; Ascona
18 S, signaal, rood met

LPG, 1987; Volvo 480 ES
Sport 7500 km. nieuw 1988;
Volvo 740 GL diesel, zilver
metallic, 1985; Volvo 360
GLT injectie, 3 drs., perfecte
cond. 1986; Volvo 240 Luxe
met LPG, kl. wit, 1986; Audi
80 1800 S, 1987, nieuwste
model, lever metallic. VW
Golf GTi alle extra's, zeer
bijzondere utiv., 1986; VW
Golf 1800 automatic van
uitv., veel extra's, rood,
1987; VW Golf C met katal.,

rood metallic, 1987; VW
Passat Luxe diesel, 5 drs.,
zHver, 1984; Fiat Panda L
College, zilver, nieuw, 1988;
Fiat Uno goudmetallic 45
Shopping 1988; Honda Civic
Sedan met LPG, 16 klepper,
1988; Mitsubishi Galant 2.3
Turbo diesel, 1982, 1e eig.
org. 80.000 km./ Service-
boekje, nieuwst.; Mitsubishi
Lancer 4 drs., automaat
1980; Peugeot 309 kl.
blauw, 1988; Seat Ronda
1500 GLX, alle extra's,
1984; BMW Sedan 1800cc,
316, 1986, kl. rood; Ford
Escort XR3i, 1985, kl. wit,
veel extra's; Ford Sierra 2.0
Stationwagen, veel extra's,
in nw.st., 1986; Ford Sierra
kl. wit, zeer mooi, 1985, 2.3
diesel; Ford Escort Laser 1
comfort, 1986, goud metal-
lic; Suzuki Alto GL auto-
maat, 11.000 km. 1987; Su-
zuki Alto, luxe zilver, 1987;
Suzuki Alto Luxe, zilver,
1982;Nissan Micra GL, kl.
rood, 1987, 20.000 km;
BMW 315, 1.6, 1983; BMW
316, kl. blauw, veel eacc,
1981; Citroen BK, kl. wit,
zeer mooi 1985; Saab 900
Turbo zilver metallic APC
Syst, 1985; Opel Kadett
stationcar, 1981; Opel Ka-
dett Sedan 1987; Opel As-
cona, 4 drs., goud metallic
1600S, 1984; Ford Mustang
Ghia 6 cyl., 1980, kl. wit,
enz. enz.; Citroen BK TRS,
kl. rood, sport uitv. 1983;
BMW 316 1800 kl. blauw
metallic LPG, 1985; BMW
316 1800 goudmetallic div.
extra;s, 1985; Seat Fura
1984, kl. wit. AUTOPARCK
Kerkrade, Locht 44, Kerkra-
de. Tel. 045-426424.*3
mnd. total garantie, *12
mnd. garantie mogelijk, (au-
to's van max. 4 jr.) "finan-
ciering tot 100%. "Repara-
ties - onderhoud - alle keur-
ingen * Taxaties - export -shipments * geopend van
9.00 tot 19.00 uur. 'Donder-
dags tot 21.00 "Zondags
kijkdag van 10.00 tot 17.00
uur. ,

Diversen

Autoradiatoren
Reparatie en nieuwe autoradiatoren.

Ook reparatie van bezinetanks.
Halen en brengen gratis.

P.M. Luck
Kleingraverstraat 38, Kerkrade-West.

' Tel. 045-412046.

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Mazda Driessen Beek
Maastrichterlaan 22-26, Beek. Tel. 04490-71920

Mazda 626 coupé 2 ltr. GLX '88 en '86; 626 coupé 1.6GLX
'86 en '83; 626 coupé LX 5-bak '86 en '87; 626 coupé 1.6

LX en LPG '86; 626 coupé GLX automaat '85; Mazda 626
Hatcback 2 ltr. GLX '84; 626 HB 1.6 LX 5-bak '83; Mazda

626 sedan 1.6LX '87; 626 sedan 1.6 LX automaat '87; 626
sedan 2 ltr. LX en LPG '84; Mazda 323 sedan 1300 sport
'83; 323 sedan 1300, 5-bak '82; 323 sedan automaat '81;
323 sedan 1300 en 1500 '81; Mazda 323 HB 1.5 GLX '87;
323 HB 1.3 LX, 5-bak '87 rood '87 blauw '87 antra. en '86;
323 HB 1.3, 5-bak '82; Audi 80 1.8 C, GL 85; Ford Orion

1.6GL '86; Ford Escort 86 '83 en '81; Honda Accord airco-
deck '86; Nissan Laurel 2.4, 6 cyl. '82; Opel Kadett 1300
sedan '87; Opel Kadett HB '81; Volvo 340 DL '83; Toyota

Starlet 1300 '85; Toyota Corolla 1300 '81.
BOVAG MAZDA GARANTIE.

ANWB keuring toegestaan en APK keuring.

Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, 86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, 86; Mazda 323
HB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, '83, '86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, '84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. '83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. '78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo
240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

Inruilauto's
Div. Fiat Panda's v.a. bwj. 83, v.a ’ 5.700,-
Div. Fiat Unos v.a. bwj.'Bs, v.a ’ 9.750,-
Uno 75 1.E.,zwart, bwj 1987 ’ 15.750,-
Ritmo Carrara aug 1987 ’ 12.900,-
Citroen 2CV 6 1984 ’ 4.750,-
Ford Scorpio automaat 1985 ’ 21.900,-
L?.nciaYloFire 1986 ’ 12.750,-
VW Polo 1050 1986 ’ 12.900,-
VWGolf 13C 1986 ’ 16.900,-
Volvo34oDL2.oLtr i 1983 ’ 9.500,-

Fiat Bastiaans Heerlen
Süoorsingel 50. Tel. 045-724140

Auto onderdelen en accessoires

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, He
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlateJ 1
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend v
10.00- 17.00 uur.

APK-keuringsstation j

1000% Zijn onze auto's en
100% is genoeg!!!! Honda
Prelude 2.0 EX km.st. 9.300
zeer mooi, wit, 7 juli 1988;
Mercedes 190 Diesel wit
'85; OPel Ascona HB 16S s-
drs, km.st. 25.736, blauw/
met. '85; Toyota Supra 3.0 I
Targa veel extra's wit '86;
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 1600 Laser '85; Ford
Escort 1300 Laser wit '86;
Ford Fiesta 1000 speciale
aanbieding '83; Honda Civic
1.3 Luxe '84; Hyundai Pony
1.4 TLS '81; Lada 2107 1.5
GL '85; Lada 2104 1.5 com-
bi 5-speed van 1e eigenaar
spec. aanb.; Lada 2105 GL
'85; Mazda 323 1.5 Estate
'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 1.3 S '85; Opel
Kadett 1.2 S Flash '82 en
'83; Opel Kadett 13S 5-drs.
met gas '81; Manta 19N CC
'81; Opel Corsa 1.0 S rood
'83 en zwart '84; Opel Com-
modore 2.5 S Aut. '81, Opel
Manta 19S Berlinetta '79,
Opel Ascona 2.0 S met gas
'79, Peugeot 205 XE '86;
Peugeot 309 GL Profil '86;
Renault 5 TL Le Car '84;
Renault 9 TC '83; Saab 900
Turbo 5 '80; Seat Ibiza 1.2
GL '87; Swat Malaga 1.5
GLX '86; Seat Ronda 1.2 GL
'85; Toyota Carina 11 1.6
DX met gas '85; Toyota Co-
rolla Liftback DX 82; Toyota
Corolla DX Coupe '80; To-
yota Celica 2000 Liftback ST
'79; Citroen Visa 11 super E
'81; VW Polo C '84; VW Golf
1100 '79; VW Golf Diesel
'79; Volvo 340 DL 3-drs. '84;
Volvo 345 Winner 5-drs. '83.
BOVAG-garantie of eigen
garantie 6, 12 mnd. Finan-
ciering tot 100%. Wij zijn ook
uw adres voor algeheel au-
to-onderh. Donderdag
koopavond. AUto en APK
Centrum KEULARTZ BV,
Locht 42 83, Kerkrade. Tel.
045-419905.

Autohandel DE HOMMERT
biedt te koop aan: VW Golf
diesel, 84, ’11.250,-; Opel
Corsa 1.2 TR, '86,
’12.250,-; Opel Corsa 1.2
S, hatcback, '84, ’8.900,-;
Opel Ascona 1.6 S, hatc-
back TR, t'B4, ’ 8.900,-; O-
pel Kadett RS, t. '81,

’ 5.250,-; Opel Kadett com-
bi '80, ’4.500,-; Opel Re-
kord 2.0 S, LPG, t. '80,

’ 2.750,-; BMW 320 '79 '80
va. ’4.800,-; Seat Rondo
1.2, '83, ’4.500,-; Honda
Civic '81, ’3.900,-; Volvo
244 DL LPG, '80, ’ 3.500,-;
Peugeot 104 '82, ’3.600,-;
Talbot Rancho '81,
’3.500,-; Lada 2105, '83,

’ 2.500,-; Toyota Carinna
'79, LPG, ’2.000,-; Toyota
Corolla '79, ’2.100,-; Ford
Taunus '79, 4-drs.,

’ 1.500,-; Tord Taunus
combi Ghia LPG '82
’4.750,-. Div. goedkope in-
ruilers v.a. ’1.000,-. Ink.
-verk.-financ, Hommerter-
weg 77 A, Hoensbroek. Tel.
045-227419.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.

Te koop onder garantie en 'service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; Opel Ka-
dett GSI '84; Ford bus 9
pers. diesel type 88; Toyota I
Celica bwj. '86; Opel Ascona I
18 i '83; Mitsubishi Galant I
'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.
Te k. VW GOLF GLI cabrio-
let (amerik. uitv.) '81. Samba
Cabriolet i.nw.st. '84. Mazda
323 HB '81. Ford Sierra 2.0
L m. LPG '84. Opel Senator
3.0 E '81. Peugeot 305 GL
break '82. Ford Escort sta-
tioncar '81. Opel Kadett 12S
stationcar '81. Mitsubishi
Galant GLX '81. Bernhard-
str. 12, Munstergeleen (ook
zondags geopend).
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

MERCEDES 250, bwj. '78,
LPG, ’ 3.200,-. Triumph do-
lomiet bwj. '78, ’ 1.200,-,
Opel Commodoor bwj. '79,

’ 3.200,-. Datsun Cherry
bwj. '79, ’ 1.400,-. M. Ge-
wandenstr.4, Hoensbroek
na 14.00 uur.
Tek. Ford TAUNUS 1600 S,
bwj. '79, APK tot '90, ’ 950,-
Ford Taunus 1600 bwj. '78,
veel. ace. APK tot 7-'B9,

’ 1.250,-. Toyota 1000, bwj.
'73, i.g.st. APk tot '90,
’550,-. Audi 100, bwj. '77,
APK tot '90, met trekh.
f650,-. 04498-54319.

Te koop div. gebruikte
DERDELEN en moto*!
Tel. 045-727711 ofjljg*
AUTO-IMPERIALS, sieOj
’2O,- p.stuk. Op is op- w
ningenstr. 9 Heerler^^
Te k. sp. v. voor Opel As.na, BMW of VW, ATS ''13 m. 205/60/13 bnd., z-?
nw., pr. ’650,-. KlooS"
bosstr. 67, Kerkradj^ --
Te k. 4 sportwielen BM~jJj
serie nw. mod. Kofferspo
325 i, m. tech., Tel"
321919 na 18.00 321Z5J;
Voor al uw AUTO-OND*
DELEN moet u zijn bij t>"
autosloperij Rapie. Tev
schade- en gebruikte ’mobielen. In- en verKJJ
Locht 70, Kerkrade-VV"
Tel. 045-423423. V. 9' e'
overgang Locht. --

Aanhangwagen^
Saris AANHANGWAG^roestvrijstaal.
herenfiets met trommel'£men. i.g.st. )r-
-’250,-. 045-463072 na
uur. I
Te k. AANHANGWAG
merk Sares. Tel. °44
27412. __—I

Voor Piccolo's
zie verder pagina

A.P.K.-
onderdelen

nieuwe onderdelen voor
gebruikte
prijzen
voor oudere
Toyota-

modellen
vanaf bouwjaar 1969.

Toyota
Mengelers b.v.
Oirsbeek 04492-1814

Schaesberg 045-318888
Sittard 04490-21000

In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.
Achterraam JALOUZIËN
voor op uw auto. Diverse
merken. Nu ’75,- geheel
compleet. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr. weg Hrl.-Brs.)
Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’150,-.
Tel. 045-229667.
PIRELLI LM sportvelgen, 6 J
X 14H2voorVW/Audi. Tel.
045-464618.

®
Saab 9000 turbo '86 63.500

km als nw. ’ 42.750,-
Volvo 480 ES '86 48.000

km, als nw. ’ 28.750,-
Volvo 360 GL '86 95.000km

’16.750,-
Mitsubishi 1.6 GLX LPG okt

'87 60.000 km ’ 21.750,-
Smeets

Mercedes Benz
Zuid Limburg BV

Wijngaardsweg 55,
Hoensbroek.

Tel. 045-224800.

Zoekt u 'n auto
van een bepaald merk of in
een bepaalde prijsklasse?

Bel. 043-663310

______ i I

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.

Knutselkoopjes
Fiat 127 Super, 1981
’1.750,-. Fiat 131, 1977
’450,-. Opel Fiekord, 1978
’600,-. Fiat Bastiaans
Heerlen. Spoorsingel 50,

045-724140.

Veneken
voor

Autoverhuur
van

Personenwagens
Bestelwagens (tot 16 m3)

Kleinbussen
Veneken
Verhuur

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

Opel SENATOR 2.5 E, au-
tomaat CD, bwj. '83, km. 54.
000, in nw. st.; Opel Kadett
1.6 SR, bwj. '83, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. inruil mog. Mrg.
Hanssenstr. 6, Landgraaf.
SIMCA bestel '81, gek., vr.
pr. ’1.500,-; Saab '76. Tel.
045-211083.
BOVAG-garage SCHAEP-
KENS, steeds in voorraad
ca. 70 topoccossions, enke-
le aanbiedingen. Opel Corsa
1.2 S TR, Ie eigen. 50.000

km. '85, ’ 13.500,-; Mitsubi-
shi Colt GLX nw.st. type '85
’12.500,-; Ford Fiesta 1e
eigen, weinig km. '84

’ 10.900,-; Volvo 340 GL
type '84, ’9.900,-; Opel
Kadett 5 drs autom. '82

’ 7.500,-; VW Golf GTI type
'80, zeer mooi, ’ 6.250,-;
Fiat 127 sport 70 pk. zwart,
1e eigen, type '80 ’ 3.250,-.
BOVAG-garantie, goede
service, eigen werkplaats,
APK-station. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.
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Grote fusie
accountants
in de maak

NEW VORK/LONDEN - De ac-
countantskantoren Ernst and
Whinney en Arthur Young and
Company, respectievelijk de op
twee na en de op vijfna grootste
accountants in deVerenigde Sta-
ten, zijn in principe overeenge-
komen om samen te gaan. Het
voornemen wordt voorgelegd
aan de partners van de twee in
alle landen waar ze actief zijn.
Als tweederde van die partners
met de transactie akkoord gaat
kan de fusie doorgaan, zo is in
New Vork bekend geworden.

Door het samengaan van Ernst
and Whinney en Arthur Young
ontstaat het grootste accoun-
tantskantoor ter wereld met een
omzet van ruim 4,2 miljard dol-
lar. Het grootste accountantsbu-
reau van dit ogenblik, KPMG,
wordt dan naar de tweede plaats
verdrongen. KPMG heeft een

omzet van 3,9 miljard dollaren is
twee jaar geleden ontstaan door
de fusie van Peat Marwick en
KMG Mam Hurdman.
Het voornemen om te fuseren is
ontstaan doordat de cliëntenvan
de accountants steeds meer in-
ternationaal gaan operen en om
een betere toegang tot de Euro-
pese markt te krijgen. Ernst and
Whinney is wel sterk vertegen-
woordigd in het gebied van de
Stille Oceaan, maar is eenrelatief
kleine accountant in Europa.
Het bureau zal zeker kunnen

profiteren van de leidende posi-
tie die Arthur Young in een aan-
tal Europese landen heeft. De
twee zijn in ruim honderd landen
actief op het gebied van accoun-
tancy en belasting- en organisa-
tie-adviezen en hebben met el-
kaar 70.000 mensen in dienst.
In Nederland heeft Arthur
Young het accountantsbureau
Moret als partner. Ernst and
Whinney wordt in ons landverte-
genwoordigd door Dechesne^Ernst and Whinney. De twee Ne-
derlandse bureaus hebben laten
weten de voorgenomen fusie
zorgvuldig te zullen bestuderen.
Als de fusie van de twee Ameri-
kaanse accountants doorgaat,
wordt er in Nederland een nieu-
we accountantsgroep gevormd,
de grootste in ons land met onge-
veer 4.400 werknemers en een
jaaromzet van 610 miljoen gul-
den.

Akkoord over
CAO bij Shell
ü) JERDAM - De onderhandelin-jft °ver een nieuwe CAO bij Shell
yü^°nderdagavond afgerond. De
ligebonden FNV en CNV zul-
r^- ' eindbod van Shell voor een
Ivie rige CAO met een neutraal
itnjS aan de leden voorleggen, om-

et tegemoet is gekomenaan de
*wsfY.an de bonden tot verdere ar-
*tü odverkorting, zo heeft FNV-

«urder P. Janssen donderdagfifdeeld.ons Dledt zijn werknemers een
ifjj y^rhoging van 2 procent per 1
itü dit jaar en 2,5 procent per 1
ru v°lgend jaar. Een herstructu-
jf S Van de lonen per 1 julivan dit

°etekent nog eens een verho-
ijn Van 0,7 procent. Bovendien

h de werknemers die op het
H "ftum in hun salarisschaal zit-
tit v,Per ** Jun v°lgend jaar 1 pro-
:tiv 1J- Daarnaast is Shell bereid
*l]e° 'edige vijfploegendienst in te
Ui ">? °P basis van een werkweekE uur.
itis^*ndbod van Shell is volgens
>u en niet maatgevend voor watijj.^d bij de overige chemischejj^Jven in de Botlek denkt te be-

beurs-overzicht
Vriendelijk
'Au **'SffJ^ERDAM - De Amsterdamse\k kwam vrijdag na een"'<i. nte week vol rente-perike-
)vj0t rust. Het uitblijven van de
'i*t n^0"1^ discontoverhoging en
f3ch verder stijgenvan de dollar

'"tijriri en enigerust- Toen in dena-
Vk g Wall street vast o.Pende
'f'6rirt n■c*e koersen na een niet on-
''*dl 'y^e stemming eerder op
j uag verder aan.

"1oßitiemniingsindex sloot 0,4 puntKm op 177-3- Van de in totaal 243
"logg eerde fondsen sloten er 118
Vt f

en $9 lager. De omzet was

Ëi ' 1.37 miljard, waarvan f 798n in aandelen, zeer behoor-
-i rf obligatiemarkt noteer-

IBf>n de belangrijkste staatslenin-
| een fractie hoger.

fon^ernationale aandelen blevenIh^k'^elijk wat achter, maar
ite stpn later op de dag flink aan.
>f o n^ngsindexvoor deze sec-tor,.. l f 0,9 punt hoger op 183,3.
SrT*3 laS DSM- die de markt f 2ser verliet op f 135.%rj

d e.°Ptiebeurs was DSM wat de
f^h-f en°Pties betreft het drukst

' 1 2nnclelde fonds. Akzo ging_ 'u vooruit naar f 146,90.
ö«v|Wj.|. rEekeraars kwamen eveneens

»X°?r de dag. Aegon haalde op
en a dividend ruimschoots

"^rr>cv sloot ondanks de note-
% C nog f 1,10 hoger
rWw °' °ok Internatio Muller
N(j J^e ex-dividend en ook hier
r*M ■ dit op f 92 ruimschootsu "igehaald.

tS Lrdal-ten Cate bracht het tot
i[ J6 d

°°gste koers van f 98, maar
1 niveau kwam enig aanbod
tMor,aard°or uiteindelijk werd ge-
-ILB4 80tTlet Cen verlies van f! °P

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 99,60 97,80d
Ahold 110,70 113,80
Akzo 145,70 146,90
A.B.N. 40,80 40,90
Alrenta 161,50 161,50
Amev 48,50 49,60d
Amro-Bank 75,30 75,30
Bols 139,50 139,70
Borsumij W. 142,20 141,00
Bührm.Tet. ■ 66,20 65.70
C.S.M.eert. 64.70 65,60
Dordtsche P. 253,50 253,00
DSM 133,00 135,00
Elsevier 66,70 66,50
Fokker eert. " 41,00 41,30
Gist-Broc. e. 34,50 34,30
Heineken 113,00 112,50
Hoogovens 98.70 99,50
Hunter Dougl. 105,00 105.00
Int.Müller 92.50 92,00d
KBB eert. 74,50 75,20
KLM 46,20 46,50
Kon.Ned.Pap. 56,40 56,90
Kon. Olie 137,60 137,80
Nat. Nederl. 58,30 58,90
N.M.B. 221,00 220,00
Nedlloyd Gr. 405,00 406,00
Nijv. Cate 95,80 94,80
Océ-v.d.Gr. 301,00 300,00
Pakhoed Hold. 129,50 129,90
Philips 36,40 f 36,50
Robeco 105,60 106,20
Rodamco 165,10 165,30
Rolineo 104,90 105,70
Rorento 61,60 61,70
Stork VMF 34,50 d 34,90
Unilever 137,10 137,80
Ver.Bezit VNU 101,50 101,50
VOC 48,80 48,40
Wessanen 80,00 80,80
Wolt Kluwer 179,00 179,50

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 122,70 122,80
123A NL 81-91 107,10 107,10
12/2 NL 81-91 106,10 106,10
12 NL 81-91 105,75 105,75
113A NL 81-91 104,90 104,90
11'ANL 80-90 103,40 103,40
11V2NL 81-91 105,50 105,50
lIV2NL 81-92 105,90 105,90
lIV2NL 82-92 106,20 106,10
11'ANL 81-96 109,80 109,80
11'ANL 82-92 106,30 106,20
11 NL 82-92 105,20 105,20
103A NL 80-95 106,10 106,00
103A NL 81-91 103,80 103,80
lOV2 NL 80-00 115.00 115,00
lOV2 NL 82-92 105,30 105,30
10'ANL 82-89 100,70 100,70
10'ANL 80-90 102,25 102,25
10'ANL 86-96 111,70 111,70
10'ANL 82-92 104,00 104,00
10'ANL 87-97 113,10 113,10
10 NL 80-90 101,50 101,45
10 NL 82-92 104,00 104,00
10 NL 82-89-1 100,00 100,00
10 NL 82-89-2 101,00 101,00
9/2 NL 80-95 103,80 103,80
9/2 NL 83-90 101,20 101,20
9/2 NL 86-93 104,70 104.70
9'A NL 79-89 100.90 100,90
9NL 79-94 102,55 102,55
9NL 83-93 103,05 103.15
8% NL 79-94 102,50 102,40
&3'i NL 79-89 100,45 100,45
83A NL84-94 103.40 103.40
BV2 NL 83-94 102.25 102,35
BV2 NLB4-94-1 102,45 102.55
BV2 NLB4-94-2 106.10 106,20
BV2NLB4-91-1 101.20 101,20
BV2 NLB4-91-2 101,00 101,00

BV2 NLB4-91-3 101,15 101,15
BV2 NLB7-95 103,50 103,40
BA NL 77-92 101,80 101,80
BA NL 77-93 101,90 101,90
BA NL 83-93 101,30 101,40
BA NL 84-94 102,00 102,00
BA NL 85-95 102,35 102,40
BNL 8393 101,30 101,40
BNL 85-95 101,55 101,55
7% NL 77-97 101,90 101,90
7 3A NL 77-92 100.50 100,50
7 3A NL 82-93 100,45 100,55
7% NL85-00 101,30 101,30
7/2 NL 78-93 100,40 100,40
7/2 NLB3-90-1 100,05 100,05
7/2 NLB3-90-2 100,00 100,00
7/2 NL 84-00 99,80 99,80
7/2 NL 85-95 100,00 100,20
7/2 NL85-2 95 100,00 100,15
7/2 NL 86-93 100,30 100,40
7NL 66-91 99,80 99,80
7NL 66-92 99,60 99,60
7NL 69-94 99,60 99,60
7NL 85-92/96 98,05 98,20
7NL 87p93 98,45 98,50
7NL 89-99 97,20 97,25
7NL 89-99-3 97,15 97,15
m NLI-2 85-95 97,30 97,40
6*4 NL 86-96 97,15 97,25
ö3/. NL 88-98 95,55 95,60
63A NL 89-99 95,35 95,40
6V2 NL6B-93-1 98,40 98,40
6V2 NL6B-93-2 98,50 98,50
6/2 NL 68-94 98,20 98,20
6V2 NL 86-96 95,20 95,20
6V2 NL 87-94 96,25 96,30
6V2 NL 88-96 95,00 95,05
6V2 NL 88-98 94,05 94,10
6V2 NL 89-99 93,70 93,75
6NL 87 93,60 93,65
6'A NL 66-91 98,60 98,40
6'A NL 67-92 97,80 97,80
6'ANLB6-92/6 . 95,00 95,10
6'A NL 86/96 93,75 93,75
6'A NLB6p95 94,75 94,80
6'A NLB7-3p95 94,70 94,75
61/4NLB7-1/95 94,65 94,65
61/4NLB7-2/95 94,65 94,65
6'ANLBB-94 95,50 95,55
63A NL 78-98 97,80 97,80
6'ANLBB-98 93,70 93,80
6NL 67-92 97,90 97,90
6NL 87-94 94,45 94,50
6NL 88-94 94,45 94,60
6NL 88-95 93,45 93,45
6NLBB-96 92,50 92,50
53A NL6S-90-1 99,00 99,00
53A NL6S-90-2 98,80 -98,80
5'A NL64-89-1 99,50 99,50
5'A NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 98,40 98,30
4/2 NL 60-90 99,20 99,20
4/2NL 63-93 96,70 96,70
4'ANL 60-90 97,70 97,70
4'A NL 61-91 97.60 97,60
4'A NL63-93-1 96.50 96,50
4'ANL63-93-2 96,50 96,50
4NL 62-92 98,30 98,30
3%NL 53-93 96,20 96,20
3'ANL 848-98 95,50 95,50
3'A NL 50-90 98,30 98,30
3'A NL 54-94 93,90 93,90
3'A NL 55-95 93,80 93,80

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 100,20 100,40
8Asd.R.B4-92 100,20 100.50
BA A.1.R.85 106,00 106,00
6V2 Bobel 86a 87,00 87,00
6'ABührm.73 260.00
6'A Cham 86 84,00 84,00
sEnraf-N.86 98,00 98,00
7 HCS Techn. 120,50 120.50
6 Hoogov. 85 146,50 147,50
B'/2HolecBs 108.50 108.40

sHoop Co 87 89,50 89,50
83AKNSM 75 200,00 200,00
73A Nutr.72 350,00 350,00
6/2 Nijv.Bs 148,00 148,00
6V2 R01.67 98,50 98,50
14 SHV 81 149,00 149,00
83A Stevin76 102,00 102,00
BV2 Volker7B 102,00 102,00

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd - 43,20 44,50
ACF-Holding 54,00 53,50
Ahrend Gr. c 297,00 297,00
Alg.Bank.Ned 40,50 40,30
Asd Opt. Tr. 23,90 23.90
Asd-Rubber 8,10 8,50
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,00 90,00
AuUnd.R'dam 73,00 78,00
BAM-Holding 378,00 382,00
Batenburg 93,50 90,00d
Beers 136,50 137,00
Begemann 101,10 101,10
Behndo 373,00 371,00
Berkei's P. 5,80 6,00
Blyd.-Will. 22,20 22,80
Boer De, Kon. 433,00 437,00
de Boer Winkelbedr. 60,00 59,00
Boskalis W. 16,70 17,00
Boskalis pr 13,40 13,60
Braat Bouw 1025,00a1020,00a
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delft c 914,00 914,00
Calvépref.c 5100,00 5200,00
Center Parcs 74,60 74,90
Centr.Suiker 63,80 64,50
Chamotte Unie 12,50 12,20
Chamotte div.B9 11,80 11,70
Cindu-Key 113,00 113,00
Claimindo 361,00 361,00
Cred.LßN 79,80 80,00
Crown v.G.c 104,00 109,00
Desseaux 206,00 205,00
Dordtsche pr. 251,50 252,00
Dorp-Groep 52,50 52,50
Econosto 234,00 237,00
EMBA 134,20 134,20
Enraf-N.c. 48,00 48,00
Erikshold. 360,00 d 364,00
Frans Maas c. 66,80 67,00
Furness 128,00 128,00
Gamma Holding 75,80 75,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,80 26.00
Geveke 38,30 38,30
Giessen-de N. 212,00 229.00
Goudsmit Ed. 256,50 257,00
Grasso'sKon. 89,90 89,50
Grolsch 122,50 122,50
GTI-Holding 186,00 186.00
Hagemeyer 90,00 90,00
H.B.G. 206,60 209,00
HCS Techn 15,60 15,10
Hein Hold 93,50 93,50
Hoek's Mach. 183,00 184,00
Holdoh Hout 700,00 720,00
Holec 27,00 28,20
H.A.L. Tr. b 1624,00 1635,00
Holl.Am.Line 1630,00 1642.00
Heineken Hld 93,50 93.50
HolLSea S. 1,37 1,49
Holl. Kloos 410,00 420.00
Hoop en Co 12,50 11,60d
Hunter D.pr. 5,88 6.65
ICA Holding 17,90 17,90
IGB Holding 60.00 55,50
IHC Caland 36,00 35,50
Industr. My 196.00 202.00

" Ing.Bur.Kondor 557.00 557,00
Kas-Ass. 40.00 d 40,70
Kempen Holding 14,60 14,80
Kiene's Suik. 1298.00 1298.00
KBB 75,50 75,30
Kon.Sphinx 98,50 98,50

Koppelpoort H. 276,00 280,00
Krasnapolsky 180,00 185,00b
Landré & Gl. 54,90 54,50
Macintosh 49,80 49,50
Maxwell Petr. 680,00 670,00
Medicopharma 73,20 75,00
Melia Int 7,20 7,20
MHV Amsterdam 23,50 23,50
Moeara Enim 1170,00 1167,00
M.Enim 08-cert 15050,00 15050,00
Moolenen Co 28,60 30,00
Mulder Bosk. 49,50 49,50
Multihouse 11,30 11,30
Mynbouwk. W. 454,50 455,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,00 47,80
NIB 546,00 541,00
NBM-Amstelland 19,00 18,60
NEDAP 300,00 299,50
NKF Hold.cert. 345,00 345,00
Ned.Part.Mu 36,70 36,90
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 775,00d 782,00
Nutricia 227,00 227.00
Omnium Europe 17,20 17,60
Orco Bank c. 83,40 83,70
OTRA 664,50 665,00
Palthe 134,50 134,50
Polynorm 98,50 98,50
Portel. Fles 136,00 136,00
Ravast 56,50 56,50
Reesink 64,00 64,00
Riva 53,50 55,00
Riva (eert.) 53,50 54,50
Samas Groep 67,00 66,00
Sanders Beh. 98,00 100,00
Sarakreek 29,10 28,50
Schuitema 1675,00 1650,00a
Schuttersv. 120,50 d 120,00
Smit Intern. 41,00 41,50
St.Bankiers c. 27,20 d 27,40
Stad Rotterdam 152,30 153,00
TelegraafDe 487,00 489,00
Text.Twenthe 248,00 245,50
Tulip Comp. 63,60 64,50
Tw.Kabel Hold 145,80 148,00
Übbink 120,10 121,60
Union Fiets. 15,90 15,50
Ver.Glasfabr. 268,50 268,50
Verto 72,50 72,20
Völker Stev. 60,00 59,80
Volmac Softw. 60,30 60,70
Vredestein 18,30 19,60
VRG-Groep 61,70 62,10
Wegener Tyl 202,00 205,00b
West Invest 31,00 31,00
Wolters Kluwer 178,50- 179,50
Wyers 56,00 55,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 37,50
ABN Aand.f. 72,00 72,50
ABN Beleg.f. 53,90 54,20
ALBEFO 52,40 52.60
Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 231,00 232,00
AllianceFd 11,10 11,10
Amba 45,00 45,30
America Fund 311,00 310,00
Amro A.in F. 92,30 92,40
Amro Neth.F. 72,60 73.00
Amro Eur.F. 69,00 69,00
Amvabel 97,30 d 97,30
AsianTigersFd 64,70 64,70
Bemco Austr. 61,90 62,00
Berendaal 111,00 112,00
Bever Belegg. 25,50 24,80a
BOGAMIJ 108,50 106,50
Buizerdlaan 41.00 41,00
Delta Lloyd 38,60 38,70
DP Am. Gr.F. 24,50 23,80
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 d 9,80
EMF rentefonds 71,30 71,30

Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,50 57,30
Hend.Eur.Gr.F. 186,50 186,50
Henderson Spirit 77,00 77,30.
Holland Fund 69,00 69,00
HolLObl.Fonds 119,00 119,50
Holl.Pac.F. 112,00 112.20
Interbonds 558,00 560,00
lntereff.soo 39,30 39,90
Intereiï.Warr. 299,00 301,00
Japan Fund 44,30 42,50
MX Int.Vent. 61,80 61,00
Nat.Res.Fund 1470,00 1485,00
NMBDutch Fund 35,90 36,10
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMB Rente F. 102,20 102,20
NMB Vast Goed 40,20 40,50
Obam, Belegg. 207,60 209,00
OAMF Rentef. 14,50 14,55
OrcurNed.p. 49,00 49,00
Pac.Prop.Sec.f. 51,30 51,45
Rabo Obl.inv.f. 74,70 74,80
Rabo Obl.div.f. 49,80 49,80
Rentalent Bel. 1343,40 1343,10
Rentotaal NV 31,00 31,10
Rolinco cum.p 107,80 107,40
Sci/Tech 18,45 18,25
Teehnology F. 16,30 16,50
Tókyo Pac. H. 272,00 263,00
Trans Eur.F. 74,00 74.30
Transpac.F. 592,00 580,00
Uni-Invest 115,50 116,00
Unico Inv.F. 82,90 82,70
Unifonds 27,40 27,70
Vast Ned 118,60 118,70
Venture F.N. 42,00 a 41,80
VIB NV 86,00 85,80e
WBO Int. 77,70 78,00
Wereldhave NV 204,50 204,50

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 102,20 102,20
3/2 EngWarL 36,40 36,30
53 /4 EIB 65 99,00 99,00
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 34,00
Amer. Brands 69,50 69,70
Amer. Expres 33,40 33,20
Am.Tel.fc Tel. 34,60 34,75
Ameritech 56,80 57,50
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Inc. 225,00
ASARCO Inc. 28,80 29,00
Atl. Richf. 89,80 90,00
BAT Industr. 5,45 5,50
Bell Atlantic 84,10 84,60
BeUCanEnterpr 37,70 37,80
Bell Res.Adlr 0.95 0,94
Bell South 47,70 47,50
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23,00 23,80
Boeing Comp. 81,20 80,30
Chevron Corp. 52,50
Chrysler 24,00 25,00
Citicorp. 30,10 30,75
Colgate-Palm. 51,30 51,25
Comm. Edison 36,00 36,00
Comp.Gen.El. 407,00 415,00b
Control Data 19,80 19,80
Dai-lchiYen 3330,00 3330,00
Dow Chemical 93,50 95,50
Du Pont 110,60
Eastman Kodak 43,50 44,25
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 223,00
Exxon Corp. 42.80 43,00
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 26.10
Ford Motor 48,80 49.70
Gen. Electric 53,00 53,25
Gen. Motors 41,25 41,80
Gillette 39,50 39,70

Goodyear 52.50 52,70
Grace& Co. 32,90
HoneyweU 77,20 76,00
lnt.Bus.Mach. 110,75 112,00
Intem.Flavor 54,70
Intern. Paper 47,50 48,90
ITT Corp. 57,70 57,00
Litton Ind. 79,70 79,50
Lockheed 46.90 46,90
Minnesota Mining 73,20 74,00
Mobil OU 50,10 50,00
News Corp Auss 13,30 13,30
Nynex 75,30 75,10
Occ.Petr.Corp 28,30 28,30
Pac. Telesis 40,60 40,70'
P.4 O. ® 7,00 7,00
Pepsico 53,50 53,50
Philip Morris C. 135,10 135,80
PhiU. Petr. 23,50 23,20
Polaroid 39,60 39,30
Privatb Dkr 281,70 276,60
Quaker Oats 59,00 57,50
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 585,00 584,00
Saralee 53,50 53,90
Schlumberger 39,00 38,50
SearsRoebuek 46,75 46,80
Sony (yen)
Southw. Bell 52,20 52,70
Suzuki (yen) 916,00 918,00
Tandy Corp. 44,70 45,80
Texaco 54,00 54,25
Texas Instr. 43,00 44,15
TIP Eur. 1,74 1,74
Toshiba Corp. 1360,00 1370,00
Union Carbide 28,00
Union Pacifie 71,00 71,00
Unisys 25,30 24,75
USX Corp 35,00 34,80
US West 67,70 67,70
Warner Lamb. 92,00
Westinghouse 60,30 ' 61,00
Woolworth 52,00 52,00
Xerox Corp. 66,75 66,25

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55,00 57,50
Am. Home Prod. 205,50
ATT Nedam 75,50 76,00
ASARCO Inc. 56,00 61,00
Atl.Richf. 205,00 205,00
Boeing Corp. 178,00 178,00
Can. Pacifie 37,10 37,50
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 51,90 51,80
Citicorp. 65,50 67,00
Colgate-Palm. 114,00 114,00
Control Data 39,50 39,80
Dow Chemical 205,00 208,50
Eastman Kodak 93,50 96,00
Exxon Corp. 93,00 94,00
Fluor Corp. 53,00
Gen. Electric 115,00 116,00
Gen. Motors 184,50 187,00
Gillette 86,00 86,00
Goodyear 115,00 115,00
Inco 66,50 66,00
1.8.M. 247,00 244,00
Int. Flavors 118,50
ITTCorp. 125,50 124,20
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 103,00 103,00
Merck & Co. 154,00 154,50
Minn. Min. 160,00 162,00
PepsiCo. 116,00 116,00
Philip Morris C. 297,00 303,00
Phill. Petr. 50.00 49,50
Polaroid 79,00 79,00
Procter & G. 218,00
Quaker Oats 118,00 120,00
Schlumberger 83,50 83,50
Sears Roebuek 100,00 101,30
Shell Canada 78,00 78,00
Tandy Corp. 96.80 98,00
Texas Instr. 94,00 96,00

Union Pacifie 155,00 155,00
Unisys Corp 57,00 55,50
USX Corp 75.50 75,50
Varity Corp 4,20
Westinghouse 134,50 136,00
Woolworth 113,50 114,00
Xerox Corp. 136,00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 522,00 520,00
Dresdner B. 315,00 314,00
Hitachi(sOo) 1450.00 1450,00
Hoechst 301,00 301,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7350,00 7350,00
Siemens 520,00 518,00

Warrants
Akzo 37,10 37.10
AMRO warr. 1,50 e 1,50 e
Bogamij 4,90 5,50
Falcons Sec. 18,20 18,50
Honda motor co. 2230,00 2220,00
K.L.M. 85-92 150,00 150,00
Philips 85-89 6,00 6,30
Stßankiers a 1,00 1,05
St.Bankiersb 2,60 2,65

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,00 100,50

Aegon warr 12,50 12,50
10/2ABN 87 97,80 97,80
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94.75 95,75
10AmevBs 100,25 100,25
11 Amev 86 96,50 96,50
14'AAmro87 97,60 97,60
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2 Amro 86 97,75 97,75
10Amro 87 96,25 96,25
53A Amro 86 97,75 97,75
Amro Bank wr 18,60 18,80
Amro zw 86 67,20 67,00
9 BMH ecu 85-92 98,60 98,60
7 BMH 87 95,00 95.00
lO'/iEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-ecuBS 101,70 101,70
12/2 HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 100,50 100,50
11'ANGU83 100,25 100,25
10NGU 83 100,50 100,50
2'A NMB 86 83.20 83.20
NMB warrants 62,50 60,00
83A Phil. 86 95,50 95.50
6*4 Phil.B3 95,50 95,50
11 Rabo 83 , 100,50 100.50
9Rabo 85 100.50 100,50
7 Rabo 84 102,00 100,75
12'AUnil. 99,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5.80 5.80
Bredero eert. 4,40 4,40
11 Bredero 2.90 2,70

Breev. aand. 12,70 12,70
Breev. eert. 11.60 12,00
LTV Corp. 2.25 2,00
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,35 1,30
7.-B RSV 69 92,00 92,00a

"Parallelmarkt
Alanheri 20,20 20,10
Berghuizer 67.00 67,20
Besouw Van c. 48.10 48,40
Comm.Obl.F.l 98.80
Comm.Obl.F.2 98.60
Comm.Obl.F.3 98.90
De Drie Electr. 28.20 28,10

Dico Intern. 119.50 118,50
DOCdata 34,10 e 32,20
Geld.Pap.c. 95,00 94,00
Gouda Vuurv c 86,00 86,00
Groenendijk 33.70 32,50
Grontmij c. 139.50 140,00
Hes Beheer 284,90 284,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4.80 4.40
Infotheek Gr 27,40 27,70
Interview Eur. 7.90 7,80
Inv. Mij Ned. 60,00 59,80
KLM Kleding 33,40 33,10
Kuehne+Heitz 35,00 34,00
LCIComp.Gr. 41,70 41,70
Melle 254.90 d 254,10
Nedschroef 109,00 113,00
Neways Elec. 10,70 10,80
NOG Bel.fonds 28.60
PieMed. 11,80 11,80
Poolgarant 10.25 10.25
Simac Tech. 17,50 17,90
Text Lite 7.50 7.60 e
Verkade Kon. 238.50 242.00
Weweler 104.80 105.50

OPTIEBEURS
abn p jul 40.00 363 0.70 0.60
akzo c jul 150.00 385 3.00 3.50
akzo c jul 160,00 327 0,90 1,00
amev c jul 50,00 401 1,10 1,70
d'fl c jun 215,00 293 7,50 7,00
d/fl p mei 220,00 370 0,40 0,05
dsm c jul 120,00 759 14,80 16,70
dsm c jul 125,00 321 11,00 12,50
dsm c jul 130.00 330 6,60 820
coc c mei 260,00 481 28,50b 29,80b
coc c mei 265.00 931 24,10 24.80b
coc c mei 270,00 1510 19,10 20,00
coc c mei 275,00 1193 13,50b 15,10acoc c mei 280,00 2252 8.90 9.80b
coc c mei 285,00 1291 4,20 b 4,80b
coc . c jun 275,00 1070 15.50 a 16,50b
coc c jun 280,00 1133 12,00 13,00b
coc c jun 290,00 898 5.50 6.20
coc c jun 295,00 292 4,00 4,00
coc c jun 300,00 361 2,30 2.50
coc c jul 290,00 526 8,60 9,00b
coc p mei 285,00 1304 0,30 o,loa
coc p mei 290,00 2075 2,00 0,10
coc p mei 295,00 483 6,20 4,90
coc p jun 260,00 400 o,Boa 0,50
coc p jun 290,00 911 6,00 5,00
goud c nov 400.00 300 8,50 6.50
goud p mei 370,00 925 1,00 3,00
goud p mei 380,00 1346 9,10 13.50b
goud p mei 390,00 397 19.10 23,00
hoog c jul 100,00 444 5,20 5.80
hoog c jul 110,00 355 1.90 2.00b
nla p mei 125,00 428 2,60 a 2,20
nlw p mei 100,00 677 4,75 a 4,35a
nlw p aug 102,50 426 7,25 a 6,90
nly p mei 97,50 1000 2,50 a 230a
nly p nov 95,00 1000 o,Boa 0,70
natn c okt 60,00 301 2,60 3,00
obl p mei 95,00 330 0.25 0,10
obl p mei 100.00 2043 5.30 a 5.10
olie c jul 130,00 332 9,50 9,80
olie c jul 140.00 694 2,70 2.80
olie c okt 140,00 290 4.80 4.80
olie c 092 135.00 489 17.50 ■ 18,20
unil c jul 140,00 296 2,50 2,70b
unil c 092 140,00 366 19,00 19.90
voc c jul 50,00 603 2,50 2,10
voc p jul 40,00 403 0.60 0,50
voc p jul 45,00 415 I,Boa 1,90

a=l»ten g=bieten+ei-di».
b=bietea k=latM-t-ti-dh.
c=u-claia k-gedaan+i
d^ex-duidend l^gedaan+j
e=gedan+biatea «k=slotke«s «eng* dat
f=gedaan + laten sk-slotkeers gisteren

Financiering mogelijk via een emissie

Fokker denkt over
afwijkende versies

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Fokker studeert op de wenselijkheid en mo-
gelijkheid van afwijkende, verlengde versies van zowel de F5O-
-als de F 100-vliegtuigen. Een deel van de financiering hiervan
zou kunnen geschieden via een emissie. De winst zal dit jaar
een verdere stijging vertonen (v.j. f 13,3 miljoen) en dividend-
betaling over 1989 is niet onmogelijk. Dit heeft bestuurslid dr.
R.J. van Duinen gisteren gezegd in een toelichting op het jaar-
verslag.
Een besluit over verlengde versies
mag dit jaar niet meer worden ver-
wacht en hangt in elk geval nauw
samen met devraag van de klanten
naar dergelijke versies. De kosten
van een afwijkende versie bedragen
zeker niet minder dan f2OO miljoen,
aldus Van Duinen.

goede winstgevende projecten zijn
altijd investeerders te vinden", al-
dus Van Duinen.

Voor de financiering van verlengde
versies van de Fokkervliegtuigen,
.waarbij de F5O eerder in aanmer-
king komt dan de FlOO, wil het con-
cern in ieder geval een beroep doen
op het ontwikkelingsfonds van de
overheid voor vliegtuigprojecten
dat beheerd wordt door het Natio-
naal Instituut voor de Lucht- en
Ruimtevaart NIVR. In dit fonds, dat
sinds 1946 bestaat, zit op het ogen-
blik f 600 miljoen.

In elk geval zal Fokker een deel van
de financiering voor eigen rekening
moeten nemen. Daarbij sluit Van
Duinen een beroep op de kapitaal-
markt niet uit, al zal dat zeker nog
wel eenjaar duren. „De financiering
is op zich geen probleem, want voor

De omzet van Fokker die vorig jaar
f 2 miljard bedroeg zal dit jaar in de
buurt van f3miljard uitkomen. De
resultaten ontwikkelen zich gunstig
en er mag een hogere winst dan vo-
rig jaar worden verwacht. Fokker
heeft ooit gezegd dat over 1989 divi-
dendbetaling mogelijk is. „Deze uit-
spraak geldtnog", aldus bestuurslid
Nederkoorn.

" Fokker-bestuurslid dr. R.J. van Duinen sloot gisteren bij de
toelichting op het jaarverslag niet uit dat zijn bedrijf binnen-
kort nieuwe aandelen uitgeeft.

Horeca-CAOUTRECHT - De nieuwe tweeja-
rige CAO voor de 130.000 werk-
nemers in de horeca is definitief
rond. Werkgevers en bonden
hebben overeenstemming be-
reikt over een effectieve werk-
week van 38 uur. Alle gewerkte
uren daarboven gelden als over-
werk dat in blokkenvan ten min-
ste vier uur wordt gecompen-
seerd. Dit heeft de Horecabond
FNV gisterenmeegedeeld.
De roostervrije dagen zijn in de

nieuwe cao vervallen. De leden-
vertegenwoordiging (bondsraad)
van de horecabond keurde aan-
vankelijk het cao-resultaat af
vanwege het verruilen van de 40-
-urige werkweek met roostervrije
dagen voor een effectieve werk-
week van 38 uur. De werkgevers
bleken alleen bereid tot herin-

voering van de dagen onder on-
gunstiger voorwaarden. De
bondsraad ging daarop alsnog
akkoord met het cao-resultaat.
De cao voorziet verder in twee-
maal 1,5 procent loonsverhoging
en handhaving van de prijscom-
pensatie. Door verlaging van de
bovenwettelijke Ziektewet-pre-
mie zullen de werknemers er de
komende anderhalfjaar nog eens
ruim 1 procent netto in salaris op
vooruit gaan.

economie

Breevast wil
vleugels weer

uitslaan
iV.kCHT - De directie van de in
X eance van betaling verkerende
«i^nd-goedmaatschappij Bree-
jnh eraadt zich over de vraag of

jfctp rnieuwde start van de activi-Xjn verantwoord is. DefinitieveJ^'ten zullen evenwel pas kun-
|,L,*°rden genomen, zodra over
&JL *|:rs tructureringsplan van Bree-
j. door aandeelhouders en credi-
-J,^ definitief is beslist, zo staat"jpjaarbericht.a*dd"Trenc*e besprekingen zijn in-

*?egonnen met mogelijke
i« s in een woningbouwpro-
j, Q^aarvan de grond in eigendom
i Jp gehouden door een Ameri-
-3 J Se dochtermaatschappij. De sa-
at '3% van het vastgoedbezit heeft

'* ikr bijna volledig haar beslag
'l'ja eBen. De sterk gereduceerde,
* tiv-.goed lopende portefeuille met

en in Nederland, Canada,
4iw en West-Duitsland vormt een
<thi-e asis voor een hernieuwde
<i »nd g' aldus de directie.
■9 m elhouders krijgen op 31 mei
hiriV°orstel te behandelen om de

Ju "*Be aandelen van f 100 af te
Ij "pelen tot f 10. Aan een volgen-
■itgjjan.d te houden crediteuren-

ij n H er'nS zal worden voorgesteld
#* ♦ concurrente vorderingen om
*l o k

'n noS u** te geven aande-
Af; P basis van een theoretisch uit-

van dertig. Vol-
jL

d
e Week mag weer een. verslag

Sehf bewindvoerders worden ver-
fa}- Voornamelijk ten gevolge
j3è ê opbrengst van verkoop van

K^r nemingen is het resultaat vorig
h i^'tgekomen op f31,7 miljoen.
IJ"7 was dat f4,4 miljoen.

Elf breidt uit
op Noordzee

DEN HELDER - Elf Petroland, de
Nederlandse dochter van de Fran-
se oliemaatschappij Elf Aquitaine,
investeert samen met een aantal
partners de komende drie jaar en-
kele miljarden guldens in nieuwe
projecten op de Noordzee.
Het eerste project dat Elf Petroland
gaat uitvoeren, is de ontginning
van een gasveld in de Nederlandse
sector van het continentale plat in
de blokken K/6 en L/7. Volgens een
woordvoerder bevat dit veld een
geschatte aardgasreserve van tien
miljard kubieke meter.

De oliemaatschappij wil in eerste
instantie een centraal produktie-
platform en een onbemand satel-
lietplatform in het K/6-blok instal-
leren. In een later stadium zullen in
het naastgelegen blokL/7 meer van
dergelijke satellietplatformen wor-
den geplaatst. Elf Petroland ver-
wacht het gasveld in 1991 in pro-
duktie te kunnen brengen.

Verder gaat de oliemaatschappij in
1992 ook aardgasreserves ontgin-
nen in de blokken K/4, K/5 en F/15.
Dit alles houdt in dat er de komen-
de driejaar 1,5 tot 2 miljard gulden
in deze offshoreprojecten zal wor-
den gestoken, zo zei een woord-
voerder van de oliemaatschappij.

Pijpleiding
Al eerder was bekendgemaakt dat
Elf Petroland samen met de Neder-
landse Aardolie Maatschappij
(NAM) en DSM Aardgas een 260 ki-
lometer lange pijpleiding van het
F/3-veld naar Den Helder gaat aan-
leggen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.370/26.870;
vorige ’ 25.900/ 26.400; bewerkt ver-
koop ’ 28.000; vorige ’ 28.470 laten.
Zilver: onbewerkt ’345/415 vorige

’ 355/425; bewerkt verkoop ’460 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 156,75 161,75
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 124,00 128,50
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
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 2,21675-21925
Brits pond 3,5900-5950
Duitse mark 112,690-740
Franse franc 33,265-33,315
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 126,275-325
Japanse yen 159,82-159,92
Ital. lire 15,440-490
Zweedse kroon 33,355-33,405
Deense kroon 28.925-28,975
Noorse kroon 31.220-31,270
Canad. dollar 1,86125-86375
Oost. schill 16,0190-0290
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,8000-8100
Gr. drachme 1,2800-2575
Austr.dollar 1,6900-7000
Hongk.dollar 28,40-28,65
Nieuwz.dollar 1,3365-3465
AntiU.gulden 1,2275-2575
Surin. gulden 1,2275-2675
Saudische rial 59,00-59.25
Ecu gulden 2,3440-3490

Boete voor AD
DEN HAAG - De Nederlandse Dag-
blad Pers heeft het Algemeen Dag-
blad een boete opgelegd van 10.000
gulden wegens het werven van
abonnees in Zeeland tijdens de sta-
king van grafici in maart bij de Pro-
vinciale Zeeuwse Courant.
Door het verspreiden van wervende
folders tijdens de staking bij de
PZC overtrad het AD de interneaf-
spraak binnen de NDP dat tijdens
een staking elke wervingsactiviteit
in het betrokken gebied dient te
worden stopgezet. De directie van
de PZC maakte de zaak aanhangig
bij de NDP.
Van de kant van het NDP wordt be-
treurd dat deze sanctie, dievoor het
eerst in dezevorm is opgelegd, in de
openbaarheid is gekomen. Publica-
tie van de straf is namelyk een bij-
komende sanctie, waartoe het AD
juist niet was veroordeeld. Officieel
heet het dat de 'zaak intern is afge-
daan.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 239,40 240,40
id excl.kon.olie 219,70 .221,00
internationals 250,30 251,00
lokale ondernem. 226.80 228.20
id financieel 167,40 169,20
id niet-financ. 283,80 285,00
CBS-Herbelegginesindex (ISkS=l«o>

algemeen 186,80 187,40fd excl.kon.olie 179,40 180,10
internationals 188,60 189,10
lokale ondernem. 186,50 187,20
id financieel 132,40 132.80
id niet-financ. 239,90 240.80
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 176,90 177,30
internation 182,40 183.30
lokaal 175,90 176,30
fin.instell 139,30 139,60
alg. banken 136,50 136,40
verzekering 141,10 141,80
niet-financ 187,70 188,10
industrie 176,40 176,70
transp/opsl 225,60 225,80

De winst voor belasting van het
Westduitse concern Thyssen (staal,
handel en dienstverlening) is in de
eerste helft van het op 1 oktober be-
gonnen boekjaar meer dan verdub-
beld van 443 miljoen mark tot 892
miljoen mark. De nettowinst steeg
van 289 miljoen mark tot 372 mil-
joen mark en de omzet groeide met
18,7 procent tot 20,65 miljard mark.

-
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GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS alle soorten hon-
den. Torenstr. 38 Lange-
berg-Brunssum.
Te koop 8 drie-delige meta-
len k. BROEDKOOIEN, nw.
pr. ’ 139,- p.st., 2 jr. oud nu
voor ’ 60,- p.st. H. Dunant-
str. 177, Brunssum (flat).

Luxe PAARDEBOXEN
te Bingelrade met we
en Paddock. 045-7239J
Te k. GOLDEN Re»
met stamb. 1 jr. oud
045-454283.

Wat VERKOPEN? Al
teer via: 045-719966^.

Inwijding!
Jiva's Oosterse sexlessen
06-320.323.51
Heden les 13, 50 et p/m

Bij de slager trok ze een
nummertje! Wat kocht ze?
06-320.323.55 Jouw

Sexverhaal
inspreken 010-4297085.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Zoek je 'n lekker ding?
sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!

(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55

kim gr. borsten zkt sexvriend
Erotische-Afsprakenlijn
06-320.325.80

Meisjes zoeken sex-contact
met jouw! Tippelbox. 50 cm
06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!l_ive

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
spreek af met meisjes van
plezier 06-32033066-50cm

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. 045-425100.

Op de
Orgiebox

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et p/m)

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er inzon box apart?
06-320.320.51 (50 et p/m)

Wi|f-ln 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)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.
06-320.326.27 (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)

Bisex vrouwtjes
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.

Nieuw....Nieuw
Vreemdgaan doe je niet
zomaar.... alhoewel??

Anja & Mike presenteren
de vreemdgaan lijn.

06-320.322.08
dag en nacht 0,50 pm.

gay-only
Marcel & André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM Extreem Meester Martin
06-320.323.05

Hete Bliksem

06-320.322.06
(sex)Contact Club

06-320.322.07
dag & nacht 0,50 pm.

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Jeetje, wat 'n erwtjesN Ja,

wat had je dan verwacht?...
Callcutta

06-320.320.13 - 50 cpm.
jong, jeugdig en spontaan!

Ik aaide hem over zn
Kinderbijslag

en droomde weg., plotseling
werd ik beetgegrepen door 3
kerels... 06-320.325.33

50 cpm beurtlijn.

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel en bagagerek,
200 x 140. Tel. 04459-1557.
Te koop AANHANGWAGEN
lengte 1.35 m, breed 1.10 m'
hoog 0.50 m, met deksel, vr.
pr. ’600,-; lengte 2.60 m,
breed 1.40 m, hoog 1.40 m,
vr.pr. ’ 1.200,- (met luifel).
Tel. 045-252198.
Te koop AANHANGWAGEN
nw., 2.10 x 1.10, ’600,-.
Tel. 04492-3468.

Motoren
SUZUKI 550 GT met kuip, i.
g.st. motorisch 100%. Pr.

’ 750,-. Tel. 045-443931
Van part. BMW K 100, bwj.
'85 en Yamaha FJ 1100 bwj.
'84 te koop beide motoren in
nw.st. 045-353504. of 045-
-456682 tussen 17.00 en
20.00 uur, zat.de gehele dag
Te k. YAMAHA DT 400, wit,
bwj.'Bo, pr. ’ 1.750,-. 045-
-421855.
Te koop zeer mooi Kawa
CHOPPER Z-1000, eigen
bouw, gekeurd, bwj. '86.
Moet gezien worden! Tel.
045-243353.
Te k. BMW RBO/7, bwj. '82,
met toebehoren, radio, set 3
krauser koffers. Tel. 045-
-717500, na 18.00 uur.
HONDA XL 600 R, eind '84,
i.z.g.st. Tel. 045-216228.
HONDA KR 250 R, bwj. '82,
’3.200,-; Oldtimer DKW
250, bwj. '56, ’ 2.750,-. bei-
de i.z.g.st. Tel. 045-217330.
Tek. KAWAGPZ 1100 bwj.
'83, vr.pr. ’4.500,-. 045-
-711424.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RË-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.

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

Maak je
knoopjes maar

vast 105...
ÜErotlfoonü
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
XX Tuk XX
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD 06

320.323.63
50 c.p.m.

Te k. YAMAHA RD 350 cc
YPVS, bwj. '83, Kennedystr.
33, Hoensbroek.
Crossmotor HONDA 125,
bwj.'B7, z.g.a.n. Geen wed-
strijden. Tel. 04490-74364.
Te koop YAMAHA XV 920
Virago, bwj. '87. Heisterberg
58A, Hoensbroek.
Te k. gevr. 550 cc SHOP-
PER defect geen bezw. Tel.
045-310036.
Te koop SUZUKI GS 850
Cardan, bwj. '79, pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-223788.
NIEUW Binnen: 100% wa-
terdichte zomerhandschoe-
nen 3 kleuren ’ 95,- Chop-
perhandschoen z.vingers

’ 25,- Zomerhandschoenen
zwart en kleur v.a. ’62,50
Chopperzonnebril ’ 19,-
Leren stretch-broek nu

’ 325,- Fielsheer Merk-
jacks ’ 140,- 3 kleuren-zo-
merjack ’ 180,- Shoei GRV
helmen nu ook Lawson '89
en Nexus model! Arai Giga
nieuw model etc. Grote keus
in helmen en kleding! Motor-
huis Geleen Rijkswg Nrd. 21
Mooie GUZZI Calif. T3850
cc, vaste prijs ’ 6.750,-. Tel.
04490-20115.
YAMAHA FZ 750, bwj. '89,
3.800 km., met garantie, pr.
’13.500,-. Tel. 045-454115
Te k. HONDA CB 750 C
29.000 km, bwj. '81, vr.pr.

’ 3.250,-. Broekstr. 36,
Schinveld. Tel. 045-252376.
Te k. SUZUKI GS 550, i.g.st.
vr.pr. ’1.950,-, Kleingra-
verstr. 27, Kerkrade-West,
tel. 045-420622.
Te koop HONDA KZ7SO
plus vetter, wijnrood, i.z.g.st.
bwj. '79, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-35598.
Tek. YAMAHA XZ 550, bwj.
'82 met kuip, km.st. 30.000,
pr. ’ 4.000,-. Fossielenerg
618, Heerlen.
Te koop CB HONDA 550,
weinig kilometers gel., i.pr.
st, bwj. '77, ’1.250,-. Tel.
045-720676.
Te k. HONDA Boldour 900.
Vraagprijs ’ 4.750,-. Tel.
045-210072.

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,60 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,80 pet
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ l'per m2, tuingrond zak 40 ltr. ’ 3,20, koernest zak 25J»’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW

Ook tuinverlichting, vijvers en pompen. riCreugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij He^
Tel. 045-213877. __^

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
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

Om nooit genoeg van te krijgen!
Eroslljn: 06-320.321.22

50 cent p/m
FLIRTEN met zn tienen, Dag & Nacht
Flirt-Box 06-320.330.01

Nieuw, Nieuw, Nieuw!
Contactburo Yvonne

Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.
Geopend va. 18.00 uur.

Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven?

Profun 06-lijnen
Diana de Koning 06-32032150

Buurman-buurvrouw 06-32033080
José en Sandra 06-32032551

SM Varia 06-32032570
Sex Contact Club 06-32032105

Vakantiesex 06-32032553
06 Box Bedroom Bedroom 06-32032449

06 Box Sexy Fun Box 06-32032448
Gezellige dames, charmant, discreet

bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Jorimo pret per post

Video katalogus '. ’ 14,50
( plm. 850 kleuren foto's)

Bladen katalogus ’ 13,50
(plm. 500 kleuren foto's)

Lingeriekatalogus ’ 12,50
Lederkatalogus ’ 16,50
Stuur een cheque of stort op giro 5813102 of bank
1724.89784 t.n.v. Jorimo Postorders, Postbus 2738, 6401

DE Heerlen, (s.v.p. adres insluiten)

1 ste soort GRASZOJ’3.50,- p.m 2 afge^
boven de 50 mtr. 9\
thuisbez., ook gehele Jlaanl. goedkoop, ook.l
straatwerk. Tel. 045 jgjT
25 m3hout moet drinfl
weg tegen elk aanren
bod 04490-24024. J
DOMPELPOMPEN jfl
kelders en vijvers, 7.o*"]
per uur, ’ 198,-. Jo J^JJRijksweg Zd 195, Sq
Tel. 04490-12718. A
Diverse soorten NAf-Jj
STENEN voor uw rot*
Kunradersteengroeve 4|
Q, Bergseweg, Voere**0!
Tel. 045-751884. _^_

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.
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.

Te k. TUINOMRASTERING
en palen. Kornoelje 3,
Brunssum, tel. 045-255128.

Dat
liften

riscant is merkt Hilde te laat.
Mooie bruine benen lacht hij

en dan.... Raak me niet
aan., nee niet zo.

06-320.323.84 (50 et p/m)

Jongens
onder elkaar. In de sauna,

ergens buiten of thuis.
Anders dan met meisjes.

Hoor wat ze doen.
06-320.323.86 (50 et p/m)

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
In sommige landen is het
vanzelfsprekend dat één
man meerdere vrouwen

bezit, en zelfst bezit!!
zoenbabwe

wijst de weg!!
06-320.325.22 - 50 cpm

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!!
Oogvervlakking?

Droogsokkenü Flexomatic?
Perversionisma! de

vernietinginslijn
06-320.322.77 - 50 cmp.
Bel niet! Bel niet! Bel niet!

Bel niet! Bel niet!
Bij ons geen bandjes maar
live!! Probeer een afspraak

te versieren bij de
Blotebox

06-320.325.14 - 50 cpm
soms chaotisch maar wel

effectief.

Opleidingen
DROGISTENOPLEIDIN'
start in sept., 1 avond P
1 en 2 jarig, vraag bro^bij: Opleiding Examen
gist, 058-132370/05'
784 of postbus 3028,'DA Leeuwarden. i

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Bromfietsen

Sparta vaandel
Trommelrem 3 versn. nu ’ 549,-.

Tweewielercentrum Guco
Sunplein 24-25, Landgraaf.

Nieuw in Nederland
Body-fun

Sexbeleving nieuwe stijl.
Maakt Uw erotisch leven rij-
ker met meer genoegen en
zekerheid, overtuigt U zelf
en bestel de rijk geïllustreer-
de full-color catalogie. Lin-
gerie en leder bestelcode 10
Genotsmiddelen en hulp-
stukken bestelcode 12, vi-
deofilms hetero homo bizar
bestelcode 14 catalogus per
stuk ’8,95. 2 voor ’ 14,95.
Totaalpakket ’ 19,95. Stuur
cheque, geld in envelop aan
Body-fun Zendhuis Postbus
338, 3300 CH Dordrecht of
maak het juiste bedrag over
op gironr. 5914407.

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur

045-215113

Sport & Spel

Hoofdklasse
voetbalvereniging

zoekt een
hoofdsponsor

met mogelijkheid tot
shirtreclame

m.i.v. seizoen 1989-1990
Br. o. nr. B-0830, L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Te koop 2 SURFPL. Dufour, Jfurk* So^^ou^bTen surf*, 2 D. 045- OAS-- 1 325859.

Huwelijk/Kennismaking

(Huis)dieren(deerne y\
320*327*27

PUCH Maxi met sterw. als
nieuw, Vi jr. garantie.
’895,-. Te1.045-412570.
Te k. YAMAHA DT 50, bwj.
'85, tel. 045-451124, na 18
uur.
Te koop Vespa CIAO, i.z.g.
st. Tel. 045-456144.
Te k. YAMAHA DT rood-wit,
bwj.'B4, pr. ’600,-. Renier-
str. 6, Kerkrade-Kaalheide.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st.
Tel. 045-453831.
VESPA Ciao bj. '89 m. ster-
wielen pr. ’ 850,- i.z.g.st.
Kasteelstr. 54, Brunssum.
Te k. mooie witte schakel-
brommer merk TOMOS ATX
verzekert t/m 1 mei '90, pr.n.
o.tk. Tel. 045-229065.
Te k. ZUNDAPP GTS 50
met kuip. Tel. 045-314446.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st.
Parkstraat 29, Brunssum.
Te k. KREIDLER Floret, op-
knapper. Sterwielen en
schijfremmen. Vr.pr. ’ 300,-
-045-325859.
Te k.Brommer scooter Hon-
da VISION '87, nw.waarde
’3.250,-, nu voor ’ 1.550,-.
Tel. 045-317164.
Te k. Union RENFIETS

’ 250,-. Tel. 045-326286.
HERENFIETS, handrem en
3 versn., ’175,-; omafiets

’ 125,-; meisjesfiets tot 12
jar’ 75,-; damesfiets ’ 80,-.
Tel. 04498-56702.
JONGENSFIETS z.g.a.n.,
24", v. leeft. 8-13 jr., kl. zil-
vermet. Tel. 045-311517.
Te k. VESPA Ciao, 3 jr. oud,'
’450,-. Tel. 045-421464.
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. v.a.

’ 65,-Tel. 045-751850.
HONDA MT bwj. nov '85,
veel ace. en helm, pr. n.o.t.k.
045-721954.
Te koop SUZUKI z.g.a.nw.,
koopje! ’ 350,-; renfiets
middelm. ’ 300,-. Spoor-
dijkstr. 78, Hoensbroek.

Goed uitz. ser. vr. 46 f\j
KENNISM. met dito hef<
50 jr. Doel ser. rel. B< \ Jmet foto o.nr. B-0818 1
burgs Dagblad, P°!
3100, 6401 DP, Heerlg>
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks-J*
hoek Agricolastraat - rj
ven 1, Sittard, orga*11!;
iedere zondag een da"1*

contactavond. Bewijs "1
Inl. 04490-47962.
ALLEENSTAANDEN 2 1 \
kenniszondag v.a. 2' 1
dans- en contactavondi|
Rumpenerlinde Bruns-J
Allen v. harte welkom
bestuur. A
Beierse avond in o^2
Edelweiss met Gren^Ukapel. Café Dancing kjt
WEISS, Waldfeuchte^i
28, Maria Hoop. _^\
Jonge attractieve m^|
jaar zoekt lieve VRO^J
yens goede moede' 1
mijn kinderen, 3 jonge"1i
12, 6 en 3 jaar oud, °V
men iets van het le^U
maken. Br. ond. nr. °'a
aan Limb. Dagblad, P°t7
3100, 6401 DP He»
(Worden beantw.).
Welk leuk gezet meisje 3eerlijke bedoelingen s 1
jonge MAN 25 jaar, '«£ J
legen. Br.lfst.m.foto °Z»
ret.o.nr. B-0832 L.D. Rl
bus 3100, 6401 DPjjg?)
Vr. gesch. begin dertifljj
kind., zkt. betrouwb- H
voor een vriendschaPi
basis van af en toe ■J|iyi
(dansen), uit eten e*1 j
goed gesprek. Br.o."'j
0833, LD, Postbus J

6401 DP Heerlen. A
Zaterdag 20 mei dansa*J
voor ALLEENSTAAND^café The Corner, Sitt*2
weg 114, Heerlen. **\
20.30 uur. Bew. verp' j
Bestuur. —-*«|
J. MAN zkt. j. dame 22-Jjj
om van te houden en n*|
gezin te stichten.Kind 9)
zw. Huiselijk type '""'"l!J
auto. Hobby's: knul*!
vacantie, toeren. Br- Jj
Postbus 186, 6440
Brunssum. J_
Goed uitz. slanke Vflfy
44 jr. gesch., zond-
HBO opl., zacht kar.. 1
eerlijke partner 42'**J
Geen bartype, beslist *r

milieu. Br.o.nr. B-0840 i
Postbus 3100, 6401
Heerlen. -4
Nette man, 49 jr., ■$
nerv. type, zkt. kenniy
king met nette rX
VROUW, 1 kind geen W
mag ook Indisch type J
Br.o.nr. B-0841, LD, r°*\
3100, 64011DP HeerWjsi
WEDN. wil graag ker*H
met eerlijke nette vro.ü^62 jr. om samen een w J
latie op te bouwen,
B-0817 L.D., Postbus ">'6401 DP. Heet\er\L__^

Grote sortering VIJVERVIS-
SEN en planten, o.a. goud-
en kooikarpers tot 60 cm;
goudwindes 7-10 cm, 10 st.
nu ’lO,-. Leblanc, tel.
045-212876.
LABRADOR Retrieverpups
m. stamboom en gezond-
heidsgarantie, uit HD vrije
ouders. Tel. 04135-1931.
HERDERSHOND wegens
omstandigheden gratis af te
halen. Tel. 045-315556.
Te k. Golden RETRIEVER 7
mnd. oud, reu met stam-
boom. Tel. 045-229908.
Te k. jonge en oude POST-
DUIVEN. Burg. Horstmans-
str. 14, Hoensbroek.
PAPEGAAIEN: Baby-geel-
kuif kakatoes, div. tamme en
pratende papegaaien, deze
week jonge grijze roodstaart
met kooi, nu ’500,-, mr.
oude vogel mog. Kwekerij
Handels Pr. Mauritsln 2
Beek. Tel. 04490-75359.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
collies, personata's en gras-
parkieten tel. 04490-75359.
Kennel van "Schutterspark"
t.k. Mechelse HERDER
pups 7 wk. prima afst. inge-
ënt en ontwormt, eerlijk voor
kinderen. J. v. Bree Eindstr
25, Brunssum. 045-270066.
Vele soorten jonge RAS-
HONDJES en leuke bas-
taardjes. Ook alle honden-
artikelen. Lochterweg 8, Bu-
del-Schoot (bij Weert). Tel.
04958-1851, dinsdags ge-
sloten.
Te koop jonge KONIJNEN,
goedkoop. Tel. 045-741104.
Te koop 1 FOKTOOM groot
1 haan, 4 kippen Barnevel-
ders F-dieren. Bij 1 en 3
NHBDV standaard, 1 NHB-
DV standaard nieuw; 1 mo-
torbroedmachine voor 45
eieren. Tel. 045-753044.
Te k. PITT-BULL TERRIËR,
1 jr. oud, na 18 uur, tel. 045-
-451124.
Te koop ROTTWEILER-
PUPS m. stamb., HD-vrij.
Kasperenstr. 25, Kerkrade.
045-419477.
Te k. DWERGPOEDELT-
JES, Graverstr. 24, Kerkra-
de West. Tel. 045-421767.
Te k. 2 PAUWHANEN en
hen. A. Meessen, Klapstraat
5, Wylre. Tel. 04450-2371.
Goed TEHUIS gezocht voor
2 lieve (gratis) waakhonden,
te k. jonge konijnen en krie-
len. Tel. 045-315378.
Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN voor kweek, mr. op
tamme goed sprekende ook
mogelijk. Tel. 043-214305.
Te k. leuk speels BOOMER-
HONDJE 4 mnd oud, weg
wegens plaatsgebrek,
04498-51491.

AANBIEDING: Romein
dames- of herenfiets met 5
jaar garantie nu ’ 499,- met
trommelremmen; van NL fa-
bricaat. Tweewielerspecia-
list Math. Salden Limbricht.
Te k. div. VESPA'S t. CIAO,
pr. variërend van ’ 200,- tot

’ 800,-. H.Kruisstr. 65, Gre-
venbicht, 04498-57844.
Opa-OMAFIETS, dames-,
heren-, kinderfietsen, jon-
gens/meisjesfiets. 045-
-257371.
Te k. Vespa CIAO 1 jr. oud.
Vr.pr. ’900,-. Tel. 045-
-214343.
YAMAHA DT 50 MX, bwj.
'85, zeer mooi. Tel. 045-
-411905.
Te k. Vespa SCOOTER PK
50 XL, km.st. 6.200, Vondel-
str. 29, Brunssum. Tel. 045-
-257090, na 17.00 uur.
Te k. bromfiets vrij loper,
TOMOS pr. ’350,-, tev.
helm, (MDS), ’50,-, 045-
-415477.
Tek. MAXI Puch i.z.g.st., pr.

’ 550,- mcl verzekering. Tel.
045-222555.
HONDA MTX bwj.Bs,
’1.500,-. Bovenste Puth
34, Puth. 04493-4929.
Te koop HONDA MT 5 i.g.st.

’ 775,-. 045-727577. Wa-
genschutsweg 39, Heerlen.
TE k. HONDA CR 125 i.z.g.
st. bwj. eind '85 ’ 2.000,-.
en Vespa Ciao bwj. '88 met
verz. en sterw. ’ 900,-. Go-
selingstr. 82, Heerlen.
Te k. HONDA MT bwj. '84,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-251485.
Duitser zoekt goede ge-
bruikte FIETSEN, alle types.
Gaarne opgaaf van aantal
en prijs aan Br.o.nr. B-0826,
Limburgs Dagblad, postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88,
vr.pr. ’750,-, tel. 045-
-318673.
Te k. MT Paris-Dakar i.g.st.
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2641.

St. Tropez Bar
Ouderwets gezellig.

ledere dag geopend ook op
zond. van 21-5 uur.
Putstr. 40 Sittard.

Brunette
en blondine af 10 uur ook
zat, en zond. 045-721759.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’lOO,- all-in.

06521-27896.
De

Hooibergbox
duik er in en grijp een lekke-
re meid. Live sex!! Genot

gegarandeerd!!
06-320.323.53 50 c.p.m.

Nieuw
Siivia, Elly, Yvonne, Gaby.
"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Erotel 06
320.320.20

Bianca is er weer!!

320.320.91
Jong!! Stiekem!! Gedurfd!!

50 et p.m.

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur. Pri-
vé en escort. Tevens meisje
gevr. 045-228975.

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond.v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

328.30 ... Casanova
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.11 ... Harry'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!

Partner Consult
Adviesburo voor partner
keuze in Zuid-Nederland

voor Acad./HBO of vergelijk-
baar nivo. U hebt een druk-
ke werkkring vrienden en in-
teressante hobbies maar U
mist die ene partner in Uw

leven. U kiest niet voor toe-
val, wel voor doelgericht

zoeken. Brochure: Postbus
443, Heerlen. Mw. Schiks

045-740088.
Wij zoeken voor onze zeer
charmante vriend, leraar
MO, Maastricht, een lieve
DAME tussen 48-55 jr., hui-
selijk type, slank figuur. Br.
m. foto o.nr. B-0672, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 PD Heerlen.
ledere vrijdag, zaterdag' en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
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.
Man 75 jr. zoekt kennisma-
king met vriendin om de
eenzaamheid op te lossen
en samen te wonen. Leeftijd
64-70 jr. Tel. 04754-81615.
Nette WEDUWE 60 jr. fi-
nanc. onafh. zkt. kennism.
m. beschaafde heer v. ser.
relatie. Br.o.nr. B-0806
Limb. Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Eenv. MAN mid. 50 schuldl.
gesch., 1 kind, mooie huurw.
in rustige omg., heeft uitk.,
zoekt eerl. lieve en huisl. vr.
tussen 38 en 50 jr. ongeb.
met hart op juiste plaats.
Ben je huisl. en hou je van
natuur, wand., fietsen en
gezell. thuis, schrijf dan een
eerl. br. lieft m. foto event.
tel.nr. Geheimh. verz. Br.o.
nr. B-0807, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

J. MAN 36 jr., 1.88 gr., ge-
sch., optim. van aard, z.ser.
kennism. m. j. vrouw, kind g.
bezw. Br.o.nr. B-810, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Meisje, 21 jr. zkt. leuke vlot-
te VRIENDIN. Niet lesbisch.Landgraaf. Br.o.nr. B-0812,
LD, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Heer 51 jr. zkt leuke VRIEN-
DIN om event. rel. mee aan
te gaan. Ben W.A.O.er, liefst
uit omg. Eygelshoven. Br.o.
nr. B-0814 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST". Hu-
welijk-rfelatieburo. Info 045-
-210627.

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

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
50 et p/m

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat, van 20 tot 4u.
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. zat.
en zond. 14.00-24.00 uur

ma. t/m vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen.
Tel. 04490-42315.

De Pretbox
lekker lok maken! 06-

-320.325.44
leuk kletsen 50 et p/m

De Sabbelbox
live sex met zn tienen, geen
chaos, geen bandjes, wel

meisjes!!
06-320.325.69 50 et p/m

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 5, 50 et p/m

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 6, 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

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

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

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.

F
voorzorg

OTÉcfll
rolluiken

zonweringen
Aktie knikarm schermen

Type 78/110, zware uitvoering
Uitval breedte 250 300350 ’ 1054,-’ 1140,-
-400 ’ 1093,-’ 1193,-
-450 ’ 1133,-’ 1244,-
-500 ’ 1170,-’ 1279,-
-550 ’ 1190,-’ 1310,-
In 10 verschillende effen kleuren. Prijs mcl. montage en
BTW. Streepdessin mogelijk tegen een meerprijs van
’l5,- p.m2. 300 grams 100% Dralondoek dus rot en
schimmelvrij. Ook kleinere maten en tussenmaten mogelijk

G. Jansen, Schaesbergerweg 73, Heerlen.
Tel. 045-727630 b.g.g. 045-711871.__________ Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

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

Dacht je dat ze op de
Sex box

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

06-320.322.22 (50 et p/m)
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)

Sexsurprise
Box

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)
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 t/m
23 u. Industriestr.l3, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;

groepssexparty v. heren-
dames en paren. led. vrijd;

parenparty met SM. led. zat;
parenparty, 1e maandag v/d

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

Thai-Prive
voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

ki**Te koop grijze «SPORTWAGEN rnef,^
beh., z.g.a.n. Tel.
1372. ,_-<
Wat VERKOPEN? A ,
teer via: 045-719966'

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11ATel. 04459-1237.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
PITBULLPUPS ingeënt,
ontw., gezondh. verklaring
van dierenarts, U.S.A.
stamb., ouders aanw. Tel.
973-417930.
Staat ter dekking, prachtige
COLLIE reu, Lovely Golden
Boy, Van de Akerpoort,
roepnaam Stacey heeft TV-
debuut gehad in Dierenma-
nieren van Martin Gaus. Tel.
04490-52117.
Te k. DWEGSCHNAUZERS
kl. zwart/zilver, prima stam-
boom. Tel. 04498-56511.
Te koop div. soorten kril-
LEGKIPPEN en schapen.
Tel. 04404-1608.
Te k. MALTESERNEST
best. uit 2 Malteser leeuwin-
netjes, te bevr. 045-727744.
Te k. gevr. RIJPAARDEN.
Tel. 04493-1590/1017
Te koop Golden RETRIE-
VER pups, ouders HD-vrij,
stamboom, paspoort, ing. en
ontw., met HD-garantie. Tel.
04998-73811.
Goed tehuis gez. voor
prachtige AFGHAAN tegen
kl. vergoeding. Tel. 04498-
-54002.
Te k. nest ROTTWEILERS,
vr.pr. ’ 250,-. Oud. aanw.
Carol Smulderssngl. 88,
M'tricht (Caberg)
Te k. Pyrenese BERGHON-
DEN Pups, met stamb. ou-
ders aanw. 04764-1540.
Te koop nest YORKSHIRE-
TERRIERS. Tel. ■ 04743-
-2303. ,
Te k. prima gladh. FOX-
TERRIËRS, met stamb. Tilly
Busch, Putstr. 50, Sittard.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te koop BULL-TERRIER
pup, reu. Tel. 045-223643.
Vogels: een grotere en be-
tere sorting meer dan
100 soorten voorradig. O.a.
baby-beo's, handvoeren nu
’195,- op is op. Diverse
vliegenvangers, Tymalia,
Rotslijsters, Nachtegalen,
Indigovinken, Zonneastril-
des enz. DIERENSPE-
CIAALZAAK Leblanc, Heis-
terberg 21, Hoensbroek Tel.
045-212876.

Te k. BUGGY-kinderwagen
met ligstand en kap, pr.
’225,-. Tel. 045-716236.
Te k. z.g.a.nw. AUTO-
STOELTJE concord,
’175,-. Tel. 045-272878,
na 12.00 uur.

Limburgs Dagblad

In en om de tuin

'*é^m"^-ir-rrtSa\ Tmm^mï imr*"

Tuinmaterialen
Tegels en klinkers voor terras en oprit, tuinhuisjes'

tuinhout, vijvers, sierkeien, vazen en potten.
B§zoek onze showterreinen.

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275.

Maastricht Beatrixhaven. ,-

Baby en Kleuter
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Gebruikte zonnehemels
Nu te koop div. professionele modellen,

in goede staat, met nieuwe lampen vanaf ’ 500,-.
Pierre Boels Verhuur, Heerlerbaan 233, Heerlen.

Tel. 045-411515.

SCHOENMAKERSMACHI-
NE te k. merk Vrabama,
gasinstall. voor Mercedes
280 SE, 55 m2steenstrips
(kleisteenstrips). Julianastr.
36, Brunssum, tel. 045-
-253075, na 19.00 uur.
Te k. eiken EETHOEK en 2-
deurs koelkast. Tel. 045-
-459666.
Te koop AANHANGWAGEN
gevelkachel en ronde gas-
kachel. Tel. 045-220043.
Te k. Solina electr. ORGEL
m. ritme- en drumbox, Zibro
kamin (turbo), manou
schommelstoel 04492-2679
Koopje AQUARIUM met ei-
ken omb. planten, vissen en
vrij nw. pomp 100x50x50,
pr. ’ 200,-. Tel. 045-324025
Te k. GOKAUTOMAAT, to-
taal gereviseerd, in orginele
staat. Tel. 045-459750

Computers
Te koop Star PRINTER voor . , „„ v,C-64 en C-128. Tel. 045- Te k- MSX COMP- 8245 Tel
716967. 045-324049.

TV/Video

Te k. Ant. grenen TOOG-
KAST, antiek buffet en eiken
artdeco eethoek m. 6 stoe-
len. Kerkstr. 17, Dicteren-
Susteren.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Te k. SCHILDERIJ door W.
Paes uit Sittard. Bekend
Limburgs schilder. pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-242126.
Prachtige grote antiek eiken
BUFFETKAST met boven-
bouw (2 vitrinekastjes en
spiegel) pr. ’1.250,-. Inl.
04490-26897.
LOUIS XV kast 2.40 eett. en
6 stoelen, drankkast,
’6.000,-. Schanserweg 3,
U.0.W.-Landgraaf.
Te k. antieke EETHOEK
Henri II pr.n.o.t.k. 045-
-221240.
Antiek eiken EETHOEK 6
stoelen, bij aankoop nacht-
kastje kado. Tel. 045-
-412150.

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. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
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.
Te koop antieke eiken
ETAGEREKAST ’ 1.600,-
-en oude allesbrander

’ 400,-. Tel. 045-272998.
Originele Pie Schmitz
SCHILDERIJEN te koop.
Tel. 045-716114.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer yiajo4s-719966^^^

Te k. voor liefhebber enkelebijzondere flessen WIJN 66
Leonvil Le Las Gases 67Chateau Lefite-Rothschild
64 Chateau Talbot 81/83
Mouton Rothschild. Pr.not
k. 045-252774. Vr.n. Ger
Aardappelschrapmachine
’6OO,- AEG Turnamat S
’275,-. 043-211256.
Te k. voor halve prijs partij
GLAS, vele soorten; spie-
gels, koper, zilver 3.20 x
2.65 m. oven gesch. voor
glas en keramiek; loodstrips
(voor glas en lood) ’150,-
-p. kist. Info. 04750-11589.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

L^, Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
Van s,ichting Interßelatie biedt u een grote kans van

'ppDo
_slagen bij het vinden van een partnertHSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANTUNTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN

'Oor k REISPROGRAMMA * CURSUSSENbijblijvende informatie kunt u contact opnemen meteen van onze 85 consulentes. In uw omgeving:
neerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795beleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

■anrioi-L Re9iokant°or Limburg: 045-753178
gelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108Qagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Interßelatie
L Woont vin Limburg?
te|atfeh kt U een Limbur9se partner? Nederlands grootste
'eten ° 9eeft u een grote kans van s|agen. Wilt U meer

h n de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblijvend°eilen met onze medewerkster in uw omgeving
! u (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.

"oermond e.o. mevr. van Asten: 04759-2184.
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.

iE Stichting Centrum Europa
de Raad van Toezicht v.h. Min, van W.V.C.

waarom iets aan het toeval„ overlaten?
*t iaa°otste deel van onze ingeschrevenen vindt binnen
Mevr i een ievenspartner. Meer weten? Bel: 045-726539Achtman) of schrijf naar Postbus 5050, 6401 GB

Heerlen
Stichting Mens en Relatie

S^_grkend RvT. Centrale infolijn: 077-825386.
;! D Als u niet alleen wilt blijven
Ksp 'Sker het LCH ■Nu al 40 Jaar-Al 40 Jaarhe|pen wjj
Jtünrjin * het vinden van een partner. Betrouwbaar, des-j 9en zonder winstdoel. Reeds duizenden vonden el-kaar via het LCH. Vraag gratis inlichtingen

(bellen mag ook):
L Stichting LCH

"JKs- en relatiebemiddeling, Prinsenlaan 1, 3732 GN,
1 |„ DE Bilt. Tel. 030-200630.I u* omgeving: Heerlen 045-412847. Sittard 04490-

-23450. Maastricht 043-435231.
Samen verder. Nu al 40 jaar.

I ""^^_ Erkend door Raad van Toezicht.
kk) KONTAKTENBANKJei 'pet U mee! (Landelij-k^nnftelijke bemiddeling
J75 Persoonlijke aandacht.
I ÜKP' 3 mnd- 0f / 200'- P-'ionta^fslist zelf hoe vaak U
k *' opneemt en met
«n n33^ 9rafis en vrijbl.
fis ,roenummer aan vanL "Idschrift v. alleenst.
Wro onze werkwijze be-
s?** staat, zodat U kunt
V( Qelen of deze metho-
Piha aanspreekt. Kontak-
k d

ank (Martha Cohen) er-
fck, aoor Raad van Toe-
Ïosk Tel- 020-6628618,K'? Us 7098, 1007 JB,

HOMO/LESBIES en op zoek
nar een relatie? Stichting Al-
ternatieve Relatievorming,
Lange Geer 44, Delft. Tel.
015-136631. Erkend door
Raad van Toezicht.

Verzamelingen
Verzamelaar vraagt AJAX
bierblik met elftal uit seizoen
'68 - '69, tevens ook andere
oude bierblikken. 04754-
-86334.

Foto/Film
Te k. gevr. Curs. FOTO-
GRAFIE en Nikon app. met
access. Tel. 04754-83605.

K^_ Mode Totaal

Winkelcentrum

Sitty^^°3Po\nt
Daar koop ik al mijn kleren"!

T^^ (Petra oef Reen*

TUMMERS,I^l' Bruidsstoffen enieü?lSstoffen- Enorme-k,8- Kerkstr. 302 Bruns-,^LgU>4s-272677.

j/

Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akerstraat 76, Heerlen.

f>^ Bel de Vakman

f. Dreessen
K(iO ,akbedekkingsbedrijf
KihTl schriftelijk garantie.uertusstr. 29, Brunssumfe>JeU)4s-253532
Kg LOOK BV Schaes-
WenGevelreiniging, uit-
Aur .Lv°egen, steigerver-
ÏJSóJel- 045-312154 of

#i v a' uw NIEUWBOUW#ijl t-L°ouwingen: Bouwbe-
(itog^aburek. Tel. 045-

-f>CaCriADOOR kan "OS a»ehl r)°°°rwerk aannemen.lNgg**j6242B.
isANTENNES ’395,- all-
«ratrB 9arantie. Ook alle re-
Xrg es door geheel Lim-ïjcrio Geen voorrijkosten.iP^Tel. 045-441693.

fc(\_f' uw dak- en ZINK-
Wh "■ Dakdekkersbedrijf
f°éltc. nPsema' Teutele-
Jrjf^'f- 32, Kerkrade. Bel

Ktei 'iDljivende phjsopga-
-1^045-459647.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Brügmann kunststof RA-
MEN schüco all. deuren,
gratis offerte. Metalaabouw
Ditrich, 090-49243171778.
Kontaknr. Ned. 045-270188
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Inl. 045-
-316238 ABC HEKWERK.
Voor al uw kleine VERBOU-
WINGEN, voeg- en metsel-
werk. Tel. 045-460686 of
045-351805.

*v^_^ Wonen Totaal

| Koop nu een kwaliteiskeuken
iVr voor een kastjesprijs
if«an

ri 'dag 19 en zaterdag 20 mei (10.00 tot 18.00 uur),Torjg er 18 SHOWROOM-MODELLEN (van klassiek tot(I n) voor snelle beslissers. ASTO sluit de showroom inL AoT/. Schaesberg, dus op is op.
I^*lo Keukens B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesbero

Ï^Brf overcompleet div.
foon, tIS °a. slaapk., div.fv. igj^eubels als mede
SDclbi Pen en dergel. geen
t^Sgjgn. 045-310141.
PNkoS modern lederlook
iNst met salontafel;
pr,-.' electr. fornuis;
Wr '; slaapkamer, alles 1
f-Der* ; ant- eethoek; ant.

te|efoon. Tel. 045-
-tfylf\K^ATIEKOOPJES%n s| aapkm. wit m. mes-
k nl°[!lantisch. bed (2x2),Pst 7;ntkastjes, dressoir,
kJ'SOn zweefdeuren), pr.
{% "' Tv meubel, eiken-]Joi(' ’150,-, salontafel

blad. ’150,-,? m5,philips diepvrieskistSal^ ] 216 ,tr- /500,-,
Wo /350- Te'- 045:

Te k. langw. eik. EETHOEK
6 stoelen, nwrieten zittingen
z.g.a.n. 045-315944.
Eiken UITSCHUIFTAFEL en
4 stoelen ’150,-, 2 zits
bank (bruin/beige stof)

’ 150,-. Tel. 045-741186.
Te k. groen mohair BANK-
STEL, 4-1-1 zits, pr.

’ 200,-. Tel. 04459-2584.
Te k. eiken BANKSTEL,
eethoek en wandmeubel.
Tel. 043-611025.

L-vormige eiken BAR m. 6
krukken en kast, lederen
bank, gr. ant. gewei. Tel.
045-715924, na 18 u.
Te k. leren BANKSTEL 3-2
zits. Tel. 045-752263.
Te k. compl. manou BANK-
STEL 3-2-zits, 2x 1-zits, pr.
ca. f 1.600,-. 045-453304.

Videotheek The Champ
15.000 dagfilms nu ’ 4,- per dag

Unieke stempelkaartaktie. Bij iedere volle kaart 1 VHS
E-180 videocassette gratis met iedere volle kaart maakt U
.kans op één van de 100 gratis champ-joggingpakken of de
hoofdprijs: Een geheel verzorgde 10 daagse reis voor 2
personen naar Miami-Florida met 3 daags bezoek aan Dis-

ney-World! Trekking 31 augustus
Videotheek The Champ

Ganzeweide 155 Heerlerheide
Markt 4A, Hoensbroek

Kennedylaan 80, Brunssum
Noord (Winkelcentrum Klingelsberg)

Langeberglaan 1, Brunssum
(Schuin t/o afcent)

Kerkraderweg 87 A, Molenberg
| Het grootste assortiment VHS-Videofilms in zuid Limburg

Te k. K.T.V., Video en ste-reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.Tel. 045-213432.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Draf- en renbaan Landgraaf
STANDPLAATSEN te huur
voor snuffelmarkt zondag 25
juni. Info tel. 045-319191.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Braderieën/Markten

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

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

Vandaag Hobby-huisvlijtmarkt
In Makado, Beek (toegang gratis!)

4 juni a.s.
Grote Rommelmarkt

Hanenhof Geleen
Org. Accordeonorkest Geleen.

Nog enkele stands te huur. Uitsl. voor verenig, en particul.
Inlichtingen: W. Vleugelers, 04490-76476.

Huishoudelijke artikelen
Wasmachine en stofzuiger-
onderdelen bij van UDEN,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Philips MAGNETRON Spa-
ce Cube, 50 nw. in doos,

’ 850,-. Tel. 045-272878,
na 12 uur.

Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136
H'len Tel. 045-727342.
Te koop IJSKAST en gas-
fornuis met electr. oven
(beide bruin); ceqtrifuge. Te
bevr. 045-21454f
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Uitgaan
Voor elk partijtje zaal te huur
Op naar Camping KAPEL-
HOF. Tel. 045-751588.
Deze week speciaal grote
PIZZA Napoli met glas rode
wijn ’ 9,95. Gebak van de
dag met een kop koffie

’ 3,95. Lunchroom/restau-
rant Au Coin, Honigmanstr
33, Heerlen.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
Zondags va. 14.00 u.
Te huur KEGELBANEN

’ 17,50 p. avond. Café de
Parasol. Tel. 045-315358.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109, Geleen.
Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastr.
80A Heerlen, 045-714666.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
INBOEDELS, meubels etc.
etc. tussen 16.00-19.00 uur
Tel. 045-219704.
Wij kopen TV'S vanaf 16
kan. Ook defecte video's en
stereotorens. Tel. 04406-
-12875.
Nog een oud Japans
ZWAARD of ander Oosters
wapen op zolder? Kantoor-
uren 045-763723.
Gezocht GRASMAAIMA-CHINE liefst kleine tractor
(liefst met grasvangbak).
Tel. 045-716356.
Te koop gevr. TROTTOIR-
TEGELS (gebruikte). Over-
dag 045-421122, na 17.00
uur 045-454416.
Te k. gevr. noten VITRINE-
KAST. Tel. 045-451165.
Te k. gevr. 2de hands TAN-
DEM. Tel. 045-352727.
GEVRAAGD eeth. was-
mach. houtkachel, stereo
app. tv. gasforn 045-223003

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
1 kg veulen

braadlappen

’ 12,98 en 1 kg.
veulenpoulet

’ 8,98.
Slagerij van Sloun

Kerkstraat 35, Bom.
Tel. 04498-55474.

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.
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.
Kasteel Hoensbroek MUN-
TENBEURS S.B.N. Zondag
21 mei, 10-16 u. Vrij entree.
Te k. demontabele KOEL-
CEL afm. 300 x 200 x 200,
i.pr.st. Tel. 04490-31742.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas', water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Te koop ALLESBRANDER
(potkachel) met grote hoe-
veelheid hout, vr.pr. ’ 700,-
Tel. 045-271447.
KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

BUDERUS
Intergas, Radson, Nefit- cv.
ketels. Scherpe prijzen,
goede service. Jac Kohlen,Rijksweg N 104, bij zieken-
huis Sittard, 04490-13228 of
14862.
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.

2 Auratones en 2 TANNOYS
DTM 8 monitors; AKG
ClOOO microfoon; Roland
PR 100 Sequenser. Tel.
04450-1372.
Te k. SYNTHESIZER Ro-
land D-10 met drumcompu-
ter 11 mnd. oud, garantie tot
15-6-89. 045-313992.
DYNACORD boxen, groot
volume 2x250w ’ 500,-. Tel.
045-463072 na 18 uur.
JUKE-BOX 50e jaren, See-
burg, kd 200 met caddilac
lichten pr. ’5.600,-. 045-
-229760/214211.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. elctr. orgel EMINENT
Solina S4O, 12mnd. oud.
Tel. 045-228952.
Te k. z.g.a.n. electr. KEY-
BOARD type Yamaha PSR-
-11, vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-254434 na 18 uur.
Te koop PIANO vraagprijs

’ 700,-. Tel. 045-313930.
Te koop electr. GITAAR met
versterker, ook apart,
’750,-. Tel. 045-218170.
JUKE-BOX Wurlitzer typ.
220 4, pracht stuk, ’ 5.500,-
Tel. 045-311201.
PIANO'S te koop. Somers &
Zn, Akerstr. 82, Heerlen.
Tel. 045-713751.

: O.K. Hal. Deze week: bijz.
mooie Windsor eethoek

' ’395,-; modern bankstel
comfort, hoog model, zeer
apart, oliefantgrijs ’ 695,-;.Pr. eiken bankstellen al v.a.

' ’ 295,-; moderne witte eet-
hoek, geen gammel prulle-
werk maar! robuust en de-
gelijk ’ 595,-; idem grenen
eethoek (die moet U zien)
’795,-; eiken buffet met
kussendeuren plm. 160 br.
'n juweeltje ’ 495,-; eiken
wandmeubels werkelijk
klasse ’ 695,-. Er is van-
zelfspr. enorme keuze, o.a.
rundl. kuipbankstellen,
rundl. 2 zifters, toogkasten,
enz. enz. Maar alles aan de
van ons bekende spotprijz-
en, en! U weet? inruilen ou-
de spullen mogelijk. O.K.
HALLEN, Agnes Printhag-
enstr. 22-24, Geleen. cen-
trum vlakbij Alb. Heyn.
Te k. i.z.g.st., zw. eik.
BANKSTEL met mohaire
beklede kussens en bijbeh.
zw. eik. salontafel. Vaste pr.
’1.600,-. Weg. verh. Tel.
045-421332.
Ant. eik. slaapk. ’ 875,-; eik.
EETHOEK ’ 275,-; eik.
bankstel ’ 250,-. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.
CAMPING koelk. 150,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. 125,-;
gasplaat 95,-. 045-725595.
WANDMEUBEL massief ei-
ken br. 3.00 mtr, nw.pr.
’4500,-, vr. pr. ’1500,-.
Dorpstr. 56, Bingelrade. Tel.
04492-3965.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL 3-1-1. Tel. 043-
-648387.
Mooi grijs rundleren BANK-
STEL 3-2 zits, ’1.850,-, i.z.
g.st. Tel. 045-221964.
Tek. BANKSTEL 4-1-1, z.g.
a.nw., vr. pr. ’375,-. Tel.
045-420772.
Mooie NOTEN kast te k., 3
mtr. L, 2 mrt. H., pr. ’ 200,-.
Conventuelenstr. 6, Hoens-
broek-Mariarade. Tel. 045-
-222638.
Te koop donker eikenKAST
br. 2.70 m, met oa. bar, tv-
kast en 4 lades, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-452955, na 19.00
uur.
Te k. verkoop AANHANG-
WAGEN met kenteken. Te-
vens diepvrieskist. Pr.n.o.
t.k. tel. 04490-27465.
Te koop 4-drs. KLEER-

" KAST; keukenkast; salonta-
fel; camera en lens 35-75

,mm en telezoom 80-210
: mm. 045-214351.
Te k. massief eiken KAST

! 2.90 ml. pr. ’ 900,-. Tel.
04490-76258.
Te k. weg. verhuiz. noten
SALONKAST (2.85x1.95),
nw. pr. ’6.900,-. Vr.pr.
’1.950,-. Tel. 04490-16890
H. Consciencestr. 13-15,
Sittard.
Te k. eiken BANKSTEL m.
stoft, kussens. Opklapbed.
T.e.a.b. Talmastr. 32
Meezenbroek-Heerlen.
Nieuw Biedermeier BANK-
STEL en fauteuil. Julianastr.
6, Nieuwenhagen.
Te koop ant. goed spelende
PIANO; ant. Brabantse plat-
te buiskachel, t.e.a.b. Ser-
vatiusstr. 15 Brunssum. Tel.
045-251252.
Te k. Stoffen BANKSTEL,
keuken buffetkast, dressior
en 2 TV stoelen, wandmeu-
bel. Tel. 043-611025.

Keukens
Tegen zéér lage prijzen

Showroomkeukens uit fail-
lissementen, inruilkeukens

en losse kasten.
Keuken Trade

Mark
Nieuwstr.2s, Hoensbroek
(naast Tomzon-keukens)

Tel. 045-211889.
Unieke kans

voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Nieuw in ons assortiment
Aqualuxe WATERMA-TRASSEN. Door de vaste
rand aan de zijkantenkunt U
gemakkelijk in en uit Uw wa-
terbed komen. Kom en
overtuig u zelf. Beddenspe-
cialist Howa, M. Snijders,
Nieuwstr. 12-14, Hoens-
broek. Tel. 212900.

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

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zoekt u mooie gebr. MEU-
BELS en andere huisraad
tegen zeer lage prijzen. Tra-
ders Heggenstr. 16 M'tricht
(zijstr. Amorsplein). Tel.
043-210830 Bezorgen mog.
Te k. 2 OPKLAPBEDDEN i.
z.g.st. in witte moderne om-
kasting, afm. Ixhxd 315x235
x5O cm.; mcl. legkast, toilet-
tafel, spiegel, matrassen,
verlichting, prijs ’ 700,-. Inl.
045-315243, 045-721248.
Bezicht. zat. 20 mei, Euter-
pelaan 112, van 11-14 u.
3 splinternieuwe moderne
witte BARKRUKKEN. Nw.
pr. ’ 300,- Nu alle 3 voor
’150,-. Rector Nelissenstr.
37, Hoensbroek (Lotbroek).
Pracht, zwaar eiken BANK-
STEL, v.p. ’725,-; 2-zits-
bank als nw. v.p. ’ 275,-.
045-323830.
Zw. mass. eik EETHOEK

’ 1.375,- eik salontafel
’275,- mass. eik dressoir-
kast zr. mooi ’ 825,- 2 zits
bank chesterfield ’ 875,-
-045-323830.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

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

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Te1.'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 enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
1 Sony midiset
Vll losse com-
ponenten en di-
gitale afstem-

ming, met voor-
keurzenders

geen 1.645,- of
998,- maar

598,-
Maar ook: 7 midisets met
tuner, versterker, dubbel

cassettedeck en platenspe-
ler type M46 per stuk geen
999-,- of 798,- maar 469,-
Maar ook: 14 Technics

boxen 583405 30-60 Watt
per stuk geen 160,- of 128,-
-maar 75,- Maar ook: 10 Pio-
neer tuners TXS6O, zwarte
uitv. per stuk geen 368,- of
248,-maar 168,- Maar ook:

10 Technics midisets 315
KT met tuner, versterker,

cassettedeck en platenspe-
ler per stuk geen 1.238,-of
698,- maar 498,- en nog

veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop aangeb. 2 Wharfe-
dale BOXEN 2x40 Watt, 1
Blaupunkt tuner versterker,
1 sony vol aut. speler ps
2700 (nieuw) te bevr.
04492-3120.

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.

Kunst en Antiek

Nederlands grootste
speciaalzaak

antieke rustieke strakke meubels
Nederlandse kabinetten, Engelse en Duitse kasten,

Spaanse salon- en eetkamertafels.
Keuze uit meer dan 10.000 stuks
in onze showroom van 6.000 m2.

Guntlisbergen
De Dieze 27, Best bij Eindhoven.

Industrieterrein Breeven.

Glas-in-lood sierruitjes
Klassieke en moderne uitvoeringen in:

-Gebrand schildert
-Glas op Glas

-Tiffany
Tevens levering van geslepen glas voor:

-Glazentafels, wandmeubels etc.
-Spiegels

in verschillende uitvoeringen en kleuren.
Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.
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Muziek

~E@39T
(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 1 v

*Inruilvleugel!
Schimmel type 174 kleur wit, 5 jaargarantie, pr. ’ 8.990,-

-contant of ’ 180,- per maand. Bezorging gratis.Hoofddealer voor Schimmel piano's en vleugels
Muziekhuis Guus Arons BV

Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. Tel. 045-717155.

Kachels/Verwarming

■ — I I ~,—*^^ ■ ■ ... _ __,
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NAAR
VALSUGANA

Italië
24 juni t/m 2 juli

I U reist per luxe touringcar (Schmitz) via Ulm, waar u
overnacht zowel op heen- als terugreis, naar de Italiaanse
Dolomieten. Daar verblijft u in het prima hotel Tourismo.
Alle kamers voorzien van douche/toilet. Er is een
(buiten-)zwembad en de maaltijden zijn voortreffelijk.

Inclusief:
I T 865 ~m ~ overnacntln9 °P heen- en

'*' " terugreis
pp- - verzorging op basis vanToeslag 1-persoons halfpension

kamer ’ 125,-. - reis- en
Op vertoon van de annuleringsverzekering

I Vriendenpas’ 25,- - diverse excursies,
extra korting! o.a. Gardameer

- afscheidsdiner in Nederland
Opstapplaatsen:
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren

ly\\ ende VVV Vaals onder aanbetaling van ’ 100-p.p. JJ I

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
hetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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Für unsere Nachbarn in den Niederlanden bieten wir nach
wie vor interessante Anlagemöglichkeiten:

A) Sparkont6n / Depositenkonten / Sparbriefe / Zertifikate
-Anlage in DM mit interessanten Zinsen! -

B) Obligationen
1. Valuta 17,-% Europarat A $ Euro-Markt

13,-% Export Deve-
lopment Can $ Euro-Markt

10,-% VW intern.
Fin. N.V. US $ Euro-Markt

13,5% Societe
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 duren die Bank!
Rufen Sic uns an unter Tel. 09-492454-5058; unsere Mitarbeiter
sprechen niederlandrsch. ,74909
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Innovatie: een moeilijk
woord voor iets leuks.

Innovatie is leuk. jA f^\ \ 1 Maar biJgrote bednJven
Morgen kunt u dat zelf bekijken in de A /rs\ \ lm de regio en daarbuiten,

Stadsschouwburg van Heerlen. Van 3 tot 9 uur f /^\ \J \ r__ \ l op de universiteiten en hogescholen
laten 25 bedrijven uit de regio zien, wat zij de 11 l A Vw^V/l \ *^"^ wordt van alles bedacht en

■ \ —Mm _mW I L / / alaatste tijd hebben uitgevonden. Een leuke en 1 M \jWA_\ I f J^ m*o^"*"*^ /*^__J uitgevonden dat die
leerzame middag voor jong en oud. \ A bLé|J fk _>S^ midden-en kleinbedrijven

m^ W**^ zou kunnen helpen hun toekomst veilig te
Daar ziet ude sterkste vezel ter wereld, Dyneema L_ / stellen. Want wij in Nederland, in Europa,

van DSM. :i;) Daar laat Limagas zien hoe een _WM\_____t^_\\\, _—-«€#^ S& moeten het steeds meer hebben van
vertrouwd produkt als aardgas kan worden f _*2^\^ \w9%Wm/ no°gwaardige produkten waar weinig grondstof

toegepast in ultramoderne ovens en andere apparatuur. V""*~""^ l""^^ XyWÊÊÊÊÊÊ* en enerëie' maar veel kenms en kunde voor nodig is.
Daar toont CADAC hoe een computer een i\\ li BIPifSBW

gebouw tekent; daar toont Apple het laatste fl ' ff Innovatie: ook iets voor u
mmar M_W2%Z3ï^%s%?!m "

snufje op computergebied: de Knowledge Navigator. W _WmÉm£ Niet dat u. als particuliere consument, zich druk
■nr „* u * i 4. i ♦ or\ 4. / m W-M mWÊÊÊÊÊmL noeftte maken over het overdragen, het delenWaagt u het, uw lever te laten scannen? Dat / V L

i " j + j n- tv/t j- i / W fl W*u'"*+m_m_\__i van kennis en kunde. (Tenzij u zelf van plan bentkan, in de stand van Pie Medical. f m m LI y fl « L een bedrijfte beginnen, natuurlijk).

Gulectron in Maastricht laat een robot zien die f _* v fl W A_ fl 1
~., , j „ , , ur , / ■■ r~^oo*wm\ W 1 m ____ Maar u heeft er toch mee te maken. Want als velegewoonlijk ondergronds blijft: op / yr^ 11 J W W.

,-..,■", TTI n , f s il S\ fl bedrijven profijt trekken van nieuwe technologie,inspectietocht in riolen; Volvo Car laat een tl J ï^^-% . .

Tj „ u i u ï u ft ii u * ■ -Am I stellen zij bestaande arbeidsplaatsen veilig. DanHogeschool Heerlen heeft ook al een robot in mnM_WÉ£L______ ____/
s-t~j tt . . , Jk\ \\marr^fo?-\m produceren zij schoner en goedkoper, dan produceren

1 ) ' S^a§'en ZlJtoont mysterieuze || KPÉÉPIH
-= —-^- M\^jy . i , »/ _^K zij spullen die het leven aangenamer kunnen maken.’■*^^^<i3--^^!^^W^ujiojw metalen met geheugen. ■

i " i " ~. ~ I Stadsschouwburg van Heerlen, morgen, zondag 21 mei vanOm makers en vragers van kennis bij elkaar te. ■ W 6 ' 6 "ICI V<Ul

, „ , + " t , ~AT , t t , , W 3 tot 9 uur n.m. De toegang is natuurlijk gratis,brengen bestaan sinds kort in Nederland achttien ■ W b & J 5

T .. . -. ■ , , " t W Er is een crèche voor de allerkleinsten. En buiten, opInnovatiecentra. Er is er ook een bij vin de W ' p

u^t - ■j T " u tti fl W het plein voor de schouwburg, spelen twee bands,buurt: Innovatiecentrum Zuid-Limburg in Heerlen, fl Wfl W de Stereotypes en Rub-A-Dub-Dub.
Als het midden- en kleinbedrijf geen profijt trekt fl W

, ~, ~ fl W Het is de eerste en voorlopig meteen ook devan de nieuwste ontwikkelingen op fl W
. _ , " , u-jj i . fl W laatste keer dat het Innovatiecentrum uw aandacht vraagt,technologisch en managementgebied. dan raakt fl W &

, . , , T,, , t " , , ..f ", , fl W Maandag wordt het officieel geopend, vanaf dan is het ernst;het achterop. In het kleine bedrijfje in het fl m, ■ - t , fl W de zes mensen van het Innovatiecentrum Heerlen, via eencentrum van uw stad of dorp, op het fl W

" , ... " ... , , . ~.,
, , fl W computernetwerk verbonden met 200 collega's in het land, zijnindustrieterrein bij u naast moet eigenlijk steeds fl W, ~, viujjifl W dan druk bezig met het samenbrengen van uitvinders en toepassers, vanworden nagedacht over mogelijkheden de zaak m *

," i , t t . , t W denkers en doeners in Zuid-Limburg, met het y/n\ook in de verre toekomst draaiend te houden. __^ /JI vs.
t-ï " * * u*j 4. j u ' i u j aëwM^M W____\\__ geven van adviezen, kortom: > nV ,Daar is niet altijd tijd, geld en gelegenheid voor. A b £■*_*__*,

met het wijzen van #^"" ’ zuid-limburg
___\ _\ \^V de weg in Innovatieland. x\V/x

Maar daar /toe/t u zich, na zondag, dus
niet druk over te maken.

Innovatie is: een zondagmiddag in de schouwburg.
*)Deelnemende bedrijven: Apple Europe -- CADAC -- DSM -- Enbi/Ermex - Estafette

-GTI Geleen -- Gulectron -- Hogeschool Heerlen - Holec Amersfoort -- Intron Maastricht
-- Kamers van Koophandel van Heerlen en Maastricht -- Limagas - LIOF - Mechanische

Industrie Habets -- Bank Mees en Hope -- Philips Heerlen en Sittard -
Pie Medical/Proton -- PLEM -- PBI-Projectbureau Industrieel Afval -Rabobank -

Studio 80 - Thomas Regout - Transferbureau/Science Park RU Limburg - Volvo Car

Limburgs Dagblad
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HAR ACTE: 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,

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.

Kop van Jut
in Brunssum

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Van zuur-
stok tot oliebolen van bots-
auto tot lunapark: kermis.
Vanaf vandaag in Brunssum
en vervolgens in Geleen,
Roermond, Sittard, Stem en
Heerlen.

De kermis, in tegenstelling
tot voorgaande jaren, zit
commercieel gezien weer
behoorlijk in de lift. Volgens
secretaris Jan Boots van de
Nederlandse Kennisbond
(NKB) hebben talloze ex-
ploitanten begin dit jaar
veel geld geïnvesteerd in
nieuwe attracties. Neder-
land telt daardoor op ditmo-
ment ongeveer 2.000 ker-
misattracties. In Brunssum
zullen een kleine dertigtal
van deze attracties tot en
met komende dinsdag op

De resten zitten
er nog steeds. ..
Periode mijnindustrie nog voelbaar

Aflevering 2

"Klaar voor wéér een kermisweekeinde Foto: DRIESLINSSEN

f / /"g° -

Door onduidelijkheid over saneren In de Cramer

Heerlen vreest jaar
uitstel Themacentrum

door joos philippens 'Meer geld
voor beleid
ouderen'

HEERLEN - Burgemeester Piet van Zeil van Heerlen vreest
dat de plannen voor de aanleg van het Themacentrum en een
mogelijk Zwemparadijs in In de Cramer (voormalig sloopter-
rein) een jaar vertraging kunnen oplopen. Door een onduidelij-
ke houding van het ministerie van VROMkan de provincie nog
geen geld geven voor de sanering van het terrein. De val van het
kabinet vormt een extra handicap.

„Het schoonmaken van In de Cra-
mer is hierdoor volledig in het
luchtledige terecht gekomen", zei
Van Zeil, die gisteren dan ook een
dringend beroep deed op vijfWD-
TweedeKamerleden die Heerlen en
Landgraaf bezochten om zich in te
zetten voor werkafspraken tussen
VROM en de provincies.

Op die manier zou deprovincie toch
aan de slagkunnen met de sanering.
De gemeente wil vaart maken met
de plannen, maar door de vele slo-
pers die twintig jaar op het terrein
hebben gewerkt, is de bovenste me-
ter grond met onder andere olie,
cadmium, accuzuur en PAK's (Po-
lycyclische Aromatische Koolwa-
terstoffen) vervuild.
Er is een bodemsanering nodig
waarvan de kosten in eerste instan-

tic op 16 miljoen guldenwerden ge-
schat. Van Zeil liet gisteren door-
schemeren dat uit een provinciaal
saneringsonderzoek blijkt dat dit
bedrag nog hoger ligt. Hij wil daar
de raad spoedig over informeren.
Het ministerie van VROM heeft tot
nu toe de verantwoordelijkheid bij
saneringen, die meer dan tien mil-
joen gulden kosten. Minister Nij-
pels wil daar echter vanaf en die
zorg aan de provincie overdragen.
De benodigde wettelijke aanpas-sing zal door de val van het kabinet
echter aanzienlijk vertraagd wor-
den. En in die onduidelijke situatie
wil de provincie voorlopig nog geen
enkele toezegging doen, omdat men
niet weet hoeveel geld Nijpels be-
schikbaar stelt en wat de exacte
voorwaarden worden.

Landsadvocaat: verhaal ongeloofwaardig

Ghanezen eisen
politiek asiel Drie tegen

een in
burenruzie

Van onze correspondente
MAASTRICHT- Een burenruzie
heeft gisteren voor de politie-
rechter geleid tot drie veroorde-
lingen wegens mishandeling.
Slachtoffer van een 22-jarige
Kerkradenaar, zijn 20-jarige
vriendin en diens 19-jarige zus,
was een onder hen wonende
buurvrouw. Toen deze 55-jarige
dame kwam klagen over een
hoop afval in haar tuin - waar-
schijnlijk door het kind van de
verdachten naar beneden ge-
gooid - wierpen beide vrouwen
zich op haar.
Ze trokken haar aan de haren,
stompten en trapten haar in de
onderbuik. Er moest ter plekke
een dokter aan te pas komen. De
vader van het kind stortte zich op
de vriend van de buurvrouw, die
te hulp was geschoten en ver-
wondde hem door een kopstoot.
„Een zeer kwalijke zaak om een
oudere dame, dieniets verkeerds
deed, zo te behandelen. En het
ergste is, dat ik ook nu geen en-
kel berouw bij deverdachten be-
speur." De officier eiste respec-
tievelijk 6 weken voorwaardelijk
en 500 gulden boete voor deman,
2 weken voorwaardelijk en 250
gulden voor beide vrouwen. Po-
litierechter mr Huurman vonnis-
te grotendeels conform deze eis.
De 6 weken reduceerde ze tot 4
weken.

vocaat Hoogvliet noemde het ont-
snappingsverhaal 'volkomen onge-
loofwaardig', „p. zou via een gehei-
me ondergrondse gang onder de
luchthaven bij de vliegtuigtrap aan-
beland zijn, dat vind ik ergfantasie-
rijk."
Advocaat Lemmen wildeuitstel van
uitwijzing tot september. Hij wil
meer documenten verzamelen om
zodoende duidelijk te kunnen ma-
ken dat de twee Ghanezen hier moe-
ten blijven. Hoogvlietwilde de man-
nen zo spoedig mogelijk uitwijzen.
Vice-president Eliens doet op vrij-
dag 9 juni uitspraak.

Insluiper
bj/jy is 28 jaar oud, heeftnd haar en zijn lengte is on-j^eer; 70 meter De iaatste da-
_r was hij gekleed in een
l^ UU} trainingspak. Verder is
K efn 'Qoede' bekende van de
to.er"lense politie. En de werk-
y^Ze van deze Hoensbroeke-
}jar is even eenvoudig als

j/°r het warme weer van de
butste dagen staan veel deuren
J^oningen open. De insluiper
L ndelt simpel naar binnen en
1^Pecteert de kasten in de huis-
i^er- Mocht hij betrapt wor-dan verklaart hij zich in de

iing vergist te hebbenof dat
qJ op zoek is naar zijn vriend.a* vraagt hij welnaar de tijd.

op zijn dooie ak-
j\ ye naar buiten te wandelen.
(.

, "eu>oners met open mond
Dat hij daarbij

sp e^tc*t een aantal waardevolle
meeneemt merken de

JiJ^te gedupeerden nader-na pas. Volgens de politie
ken man zVn °Veratiege-fi.d in Heerlen-Noord en"°ensbroek.

Kangaroes
ziek °e P°PuJair het Wereld Mv-
a * Concours op dees'
dg^fcloot is, beu*ees een krante-

*c/itje uit Australië dat op
". s oord ku*am vallen. Onder40 kopje 'Musicians on the
i>(Trc'l\ meldt deze niet bij
lcr a?TI bekende Australische
{jant dat muziekband 'Thernsby Golden Kangaroos'
r Hornsby ontzettend graag
tf^r het WMC in 'Kerkgrade,

"and' willen komen, maar
(itiVoor n'ef de nodige finan-jr'e ntiddelen hebben.
l 7'oodni/tige 'musicians' heb-
I, I' echter het plan opgevat om

i_lüere'£lrecord marcheren te
jj eken en daarvoor sponsorgel-
9en aan te trekken. Hambur-
toj"'honing McDonalds hee/t al
4 9ezegd elk bandlid één
jj stralische dollar te schenken
cJi„r c"cc kilometer die ze mar-den.

Kangaroes (2)
«.Ven een klein rekensom-

?e,-?e' De 'kangaroes' moeten
1,^7; 62 kilometer lopen om het
'""e/? 19e record van 61 te over-
j Wen. Dat wordt dus 62 maal
i aoliar i5...62 dollar. Stel datL °and bestaat uit 50 muzi-
■„ nten, dan komen we tot 50

62 dollar, is 3100 dollar.
a Australische dollar is bij

'»koop l gulden en 73 cent
$3(&rd- Dus 3100 dollar zijn
§yJ harde Hollandseflorijnen.
'"Or? lüe' beschouwd kunnen
erj 1 dat geld alleen de dirigent
x ac voorzitter op en neer naar

Een retour
ty ?.tralïe kost in Nederland na-
(j 'yk al gauw 2500 pegels, en
Ilo

n zouden de twee 'Aussies'
"jJJ to-t handgeld overhouden

>r een lekker pilske.

Kangaroes (3)
"^iotf oand zal over de 'Pacifierj.whiüau' van Coivan naar
dpi^sioood trekken om uitein-
"°-nrr *n arraTnatta aan te be-
o Waar al die plaatsen

mag u ze ij- opzoeken in
e trrote Bosatlas. Overigens

te e' de krant op het einde nog
ïqi ertellen dat de record-mars
>jj op 29 apriU-). Ai,
lw iets te laat dus. Of de
''«eft ,oenoe9 dollars bij elkaar
toe bunnen sprokkelen, weten
<iv pas in juli,
rie( f^ al dan niet marcheren op

Oudste
U.dyVl nievrouw uit De Passart
Sp^ 'let toestel. Ofwe iets willen
die l3?en over de oudste man in
ee}l Nu, dan moet het wel
w 'ccl bijzondere man zijn,
ete2 ' als we van alle wijken in
fip^ re9io de oudsten in de kof-"co|fi° l zetten, dan komen we
*-o'?U 'leTl te 'cort- "Maar hei is
'Keu k baasje", probeerde de
9e?-jr°uit;- >£n '"J *s nooit cha-'
iij,tJn'9-. Vorig jaar heeft hij
OpaVsen tuintje nog omgespit.
W °P denBuis wordt morgen
H(J()!'"l 9 Jaar, die blijft maarï£rs3ravelen".
*os.' 2e° maar eens nee tegen"mevrouw.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij het kantongerecht
in Heerlen vroegen gistermiddag
twee Ghanese vluchtelingen bij ver-
stek verlenging van hun verblijfs-
vergunning voor Nederland. Ze
hadden daartoe twee kort gedingen
aangespannen tegen de Staat der
Nederlanden, die hen wil uitwijzen.
Volgens landsadvocaat Hoogvliet
zijn beide mannen onder valse voor-
wendselen in ons land.
De 37-jarige R.M., die momenteel in
Cadier en Keer woont, is bang dat
hem bij uitwijzingde gevangenis- of
doodstraf wacht. De Ghanees werd
naar zijn zeggen mishandeld tijdens
een 14 maanden durende gevange-
nisstraf. Hij werd gearresteerd we-
gens wapensmokkel. Om als poli-
tiek vluchteling in Nederland te
kunnen blijven, moet je wegens je
politieke overtuiging vervolgd wor-
den. R.M. zou wapens gesmokkeld
hebben voor een Ghanese dissident,
maar raadsman Hoogvliet ont-
krachtte dit argument omdat de
man tijdens het verhoor zelf gezegd
zou hebben: 'Ik ben handelaar en hij
(de dissident) betaalde me goed.'
R.M. zou als verstekeling in de ha-
ven van Rotterdam zijn aangeko-
men, maar volgens de rivierpolitie
zijn er op de dag van zijn aankomst
geen schepen uit de richting van
Ghana gearriveerd.
De tweede Ghanees, de 34-jarige P.,
zou volgens zijn advocaat Lemmen
tijdens studentendemonstratie vo-
rig jaar juni zijn opgepakt en mis-
handeld. Zijn vader zou een bewa-
ker omgekocht hebben waarnaP. in
september vrijkwam om diezelfde
dag naar nederland te vliegen. Ad-

Man 'verdient' 100
gulden bij rechter
Van onze correspondente

MAASTRICHT - Een 42-jarige
Kerkradenaar 'verdiende' giste-
ren 100 gulden bij de politierech-
ter in Maastricht door het op een
zitting te laten aankomen.

Op 31 oktober 1987 in een ruzie
verzeild geraakt, had hij zijn te-
genstander in het gezicht gesla-
gen. Uit het strafblad bleek, dat
verdachte in het verleden welva-
ker last had van 'losse handen.
De vechtersbazen hadden elkaar
ieder op hun beurt wegens mis-
handeling bij de politie aangege-
ven, hetgeen beiden een boete
opleverde van 300 gulden.

De andere partij bleek deze
transactie reeds te hebben be-
taald. Dat was voor officier van
justitie mr Verbaas aanleiding
om ook bij deze verdachte vast te
houden aan het schikkingsbe-
drag van 300 gulden. Verdachte
'verdiende' derhalve honderd
gulden, omdat de officier eerder
een boete had geëist van 400 gul-
den.
Politierechter mrHuurman hield
echter rekening met de verkla-
ringen over de aanleidingvan de
vechtpartij. De Kerkradenaar
was door zijn tegenstander een
paar kilometer met de auto ach-
tervolgd en daarna uitgedaagd.

Het voormalige
woonwagenkamp an-
nex autosloopterrein
in Heerlen waar het
Themacentrum geves-
tigd moet worden. Eén
jaar vertraging, zo
vreest burgemeester
Piet van Zeil van Heer-
len. De provincie L,im-
burg geeft nog geen
geld voor sanering. Zij
wacht op antwoord
van het ministerie van "Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.

Foto: DRIES LINSSEN

Gezinstherapie kan
tot vermindering van
drugsgebruik leiden
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Van onze verslaggever
HEERLEN/NIJMEGEN - Drugs-
verslaafden die met hun ouders een
gezinstherapie volgen, blijken in
veel gevallen van hun verslaving af
te kunnen komen. Veertig procent
van de drugsverslaafden gebruikt
na een gezinstherapie geen of vrij-
wel geen drugs meer. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Nijmeegse
psycholoog drs C.M.P. Romijn.

Romijn promoveert dinsdag 23 mei
op het onderzoek aan de Katholieke
Universiteit in Nijmegen. Hij deed
onderzoek naar de effecten van een
gezinstherapie ten behoeve van
jeugdige en jong volwassen drugs-
verslaafden.

Onderzoek
In het verleden is al veel onderzoek
gedaan naar het verband tussen de
gezinssituatie en verslavingsproble-
men. Volgens Romijn is daarbij
nooit de vraag gesteld of gunstige
veranderingen in de gezinssituatie
het druggebruik kunnen verminde-
ren. Uit het onderzoek van Romijn
blijkt dat dit wel het geval is.
Wanneer een gezin met succes een
therapie heeft ondergaan (wanneer
het drugsverbruik is verminderd of
beëindigd) blijkt de ouderlijke band
hechter te zijn geworden. Na niet-
succesvolle therapieën is de band
tussen moeder en verslaafde hech-

ter geworden, terwijl de band tus-
sen de ouders onderling zwakker is
geworden.
Navraag bij het CAD in Heerlen
(Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs) leert dat hulpverleners in de
Oostelijke Mijnstreek al jarenbezig
zijn met gezinstherapie bij voorna-
melijk jonge drugsverslaafden en
oudere alcoholici. CAD-therapeut
in opleiding, de heer Huvenaars,
werkt al sinds '83 via het CAD met
gezinstherapie en is wellicht daar-
om nogal genuanceerd over Ro-
mijns stelling.

Verbetering
Volgens Huveneers biedt gezinsthe-
rapie namelijk in veel gevallen wel
een wég naar een oplossing of een
verbetering in de situatie. Maar naar
zijn mening moet de aanpak vanuit
en met het gezin niet gezien worden
als wondermiddel bij uitstek.

„Meestal is er bij gezinstherapie
sprake van een wisselwerking. Haal
je problemen aan de ene kant weg,
dan groeien ze aan de andere kant.
Ter illustratie: gezinstherapie bij
jonge drugsverslaafden kan het
schuldgevoel bij de ouders doen
groeien. Gezinstherapie is daarom
geen afgeronde oplossing. Er zijn al-
tijd andere factoren, ook buiten de
gezinssituatie, die belangrijke in-
vloed kunnen hebben op de thera-
pie of de gevolgen ervan."

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De fractie Nieuw
Landgraaf wil dat de gemeente
meer geld beschikbaar stelt voor de
emancipatie van ouderen en voor
sociaal-culturele activiteiten van
deze groep. Dat schrijft de een-
mansfractie aan burgemeester en
wethouders. De partij wil dat de
acht bejaardenverenigingen die tot
dusver geen zetel hebben gekregen
in het seniorenconvent, alsnog een
stem binnen dit inspraakorgaan
krijgen.

Volgens Nieuw Landgraaf is er de
laatste tijd een toenemende belang-
stelling voor de emancipatie van
ouderen. „De in te stellen senioren-
raad zal zoveel zetels ter beschik-
king moeten stellen dat hun geluid
gehoord wordt. Het zou redelijk zijn
gezien de spreiding over de ge-
meent^ en het aantal leden, deze
acht verenigingen alsnog zitting te
laten nemen in de raad", schrijft de
fractie. Gezien het wegvallen van
subsidies voor deze verenigingen
meent Nieuw Landgraaf dat de ge-
meente ter compensatie met geld
over de brug moet komen. Waar dat
geld dan vandaan moet komen laat
de partij in het midden.

HEERLEN — Wie het over het
imago van Oostelijk Zuid-Lim-
burg heeft komt niet om de mijn-
industrie en de mijnsluiting
heen. Deze periode is voor dit ge-
bied zo belangrijk geweest, dat
hetgeen toen gebeurd is, nu nog
steeds voelbaar is. Daarom is het
ook zo gevaarlijk de ogen voor
die periode te sluiten.

Bijna driekwart eeuw was de ko-
lenwinning, maar veeleer ook
het maatschappelijk bestel rond-
om de mijnen bepalend voor het
karakter van deze streek. Met het
stilleggen van de mijnen is niet
alles over en vergeten. De resten
van de mijnen zitten er nog
steeds, in de gronden in het bin-
nenste van de mensen die hier
werkten en opgroeiden.

Het imago dat de Oostelijke
Mijnstreek thans heeft komt
voor een groot deel voort uit de
karaktervorming van de bevol-
king, dieheeft plaatsgevonden in
de jaren van de mijnindustrie.
Die allesomvattende mijnindus-

trie liet geen plaats voor eigen
initiatief, voor jezelf opkomen,
individualisme.

0 Zie verder pagina 19:
'Gestuntel en fouten'

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als mikpunt. Van-
daag het verhaal over de gevolgen van de mijnindus-
trie en de pogingen van de overheid om deze gevolgen
in goede banen te leiden. 'Er zijn veelfouten gemaakt,
er is gestunteld!'



Zaterdag 20 mei 1989 " 14Limburgs Dagblad

Algemene kennisgeving
t

Tot ons groot verdriet moesten wij heden afscheid
nemen van onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom, neef en vriend

Hub Rutjens
Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Ria Janssen-Rutjens
Theo Janssen

Landgraaf: Gerda Janssen-Rutjens
May Janssen

Landgraaf: Henk Rutjens
Trudy Rutjens-van den Eertwegh

Landgraaf: John Rutjens
Marianne Rutjens-Oosting

Landgraaf: MarjonRutjens
en zijn kleinkinderen
Familie Rutjens

Landgraaf, 19 mei 1989, Mgr. Hanssenstraat 29
Corr.adres: Koelweg 3, 6373 TG Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 24 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de begrafenis zalplaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.

.Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van dinsdag 23 mei om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra. Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.30 uur tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Algemene kennisgeving oud-mariniers

t
19.05.1989

Met grote droefheid is het mijn plicht om u, vrien-
den oud-mariniers, in kennis te stellen van het plot-
seling overlijden van onze grote vriend oud-kpl.
der mariniers

Hub Rutjens
geboren 27.10.1926 te Nieuwenhagen
plotseling overleden op 18 mei 1989

Onze vriend Hub wordt op woensdag 24 mei om
11.00 uur tijdens de plechtige uitvaartdienst in de
H. Hartkerk, Hoogstraat te Nieuwenhagen her-
dacht, waarna de begrafenis op het r.k. kerkhof.
Wij, oud-manniers en vrienden van Hub. komen
om 10.40 uur bijeen om hem de laatste eer te bewij-
zen naar zijn laatste rustplaats.

Namens zijn vrienden oud-mariniers,
Harry Gloudemans
oud-marinier

-Correspondentieadres:
Fam. Janssen-Rutjens
Koelweg 3
6373 TG Nieuwenhagen

t *Rust nu maar uit. je hebt je strijd gestreden.
Je hebt tiet als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen, watje liebl geleden?
En wie kan i)oelen, wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uil.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en■ zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat wij heden toch
nog onverwacht afscheid hebben moeten nemen
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Erna Juliana
Lewandowski

weduwe van

Adriaan van de Laarschot
Zij werd 78 jaaren is voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken.

Brunssum: Joke en Robert
v. Os-v.d. Laarschot

Brunssum: Paul en Dora
v.d. Laarschot-Curvers

Brunssum: Erica en Frans
Postulart-v.d. Laarschot

Montfort: Adriaan en Tilla
v.d. Laacschot-Janssen
en haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Lewandowski
Familie van de Laarschot

6444 GN Brunssum, 18 mei 1989
Heufkestraat 63
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake heden zaterdag om 19.00 uur in de
hierna te noemen kerk.
In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uit-
vaartdienst gehouden worden op maandag 22 mei
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u
met droefheid kennis dat heden van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Peter van de Ven
onderscheiden met de eremedaille

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
echtgenootvan

Clara M.C. Crijns
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-leed hij op 80-jarige leeftijd.

Geleen: Clara van de Ven-Crijns
Geleen: Jacques en Jeanne

Munstergeleen: Gerrit en Christine
Geleen: Carla en Jos

Maastricht: Lily en Louis
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Van de Ven
Familie Crijns

6161 AJ Geleen, 18 mei 1989
Augustinusstraat 63
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 23 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
St.-Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna aan-
sluitend de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven, is er geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragenmaandag 22 mei om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. .

I r
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor hetvele goede dat wij van hem mochten ontvangen,
delenwij u mede dat heden van ons is heengegaan,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Thei Geurts
weduwnaar van

Mia Palmen
op de leeftijd van 73 jaar.

In dankbare herinnering:
Marianne en Twan
Medwed-Geurts
Desiree
Marco
Familie Geurts
Familie Palmen

Heerlen, 19 mei 1989, Buschkensweg 19
Corr.adres: St.-Hubertusplein 3, 6414 CX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 23 mei om 11 uur in deSt.-Gerardus Majel-
lakerk te Heksenberg-Heerlen, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
Maandag as. om 18.45 uur rozenkransgebed met
aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek: gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 14 tot 15 uur
en van 19tot 20 uur, zondag alleenvan 14tot 15 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

r ~
Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij
voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het
overlijden, op de leeftijd van bijna 60 jaar,van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Clara Vijgen
echtgenote van

Ger van Kruchten
In dankbare herinnering:

Heerlen: G.J.A. van Kruchten
Heerlen: M. Daemen-van Kruchten

F. Daemen
Esther en Monique

Heerlen: H. Hoogeboom-vanKruchten
B. Hoogeboom en Marco

Heerlen: Gerry van Kruchten
Familie Vijgen
Familie Van Kruchten

Heerlen, 18 mei 1989
Schrieversheideweg 44
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 22 mei as. om 11.00uur in deChristus Ko-
ningkerk te Nieuw Einde, gevolgd door de crema-
tie in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Geen condole
ren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I tSterven doe jeniet ineens.
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf.'t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijlszelfs ontgaan.
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ...
ben je aan je laatste beetje toe.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor het
vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft gege-
ven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Catharina
Joosten

echtgenote van wijlen

Antoon Theunissen
Zij overleed op de leeftijd van 88 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten, in het Gregoriusziekenhuis te
Brunssum.

Schinveld: kinderen, kleinkinderen en

' achterkleinkinderen
Familie Joosten
Familie Theunissen

6451 BB Schinveld, 19 mei 1989
Kan. van Nuijsstraat 67
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondwake is maandag 22 mei om 18.40 uur in
voornoemde kerk.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkapel van het
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoek dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Geheel plotseling, overleed, op 60-jarige leeftijd,nog voorzien van het h. oliesel, mijn dierbare man,
onze goede broer, zwager, oom en neef

Jac Goossens
echtgenoot van

Mia Sleuters
Wij vragen u voor hem te biden.

De bedroefde familie:
Roosteren: Mia Goossens-Sleuters

Familie Goossens
Familie Sleuters

6116 CC Roosteren, 18 mei 1989
Molenstraat 61
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
dinsdag 23 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van deH. Jacobus de Meerdere te Roosteren, waar-
na per auto naar het kerkhof voor de begrafenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Maandag 22 mei om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Jac is opgebaard in het mortuarium huize St.-Anto-
nius. Gasthuisstraat 3 te Echt, waar gelegenheid is
om afscheid te nemen van 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t "

Rust nu maar uit.
Je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Niemand weet hoeveel je liebt geleden.
Niemand weet hoeveel je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Diep bedroefd, doch dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij mij steeds heeft omringd, geefik
u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in be-
jaardenhuis Oosterbeemd, op de leeftijd van bijna
82 jaar is overleden, mijn lieve vrouw, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Paula Beugels
echtgenote van

Pieke Frijns
Valkenburg a/d Geul: G.J.P. Frijns

Familie Beugels
Familie Frijns

6301 ZZ Valkenburg a/d Geul, 18 mei 1989
bejaardenhuis Oosterbeemd
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben maandag 22 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas
en Barbara te Valkenburg a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven, zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal zondag 21
mei om 17.00 uur, tot mede-intentie de h. mis wor-
den opgedragen.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 18 tot 19 uur.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming, ons betoond bij de begrafenis en de
zeswekendienst van onze lieve moeder

Maria-Josephina
Erven-van Hoesel

betuigen wij u onze oprechte dank.
A.J.A. Erven
en M.E.G. Erven-Steensels

Eygelshoven, mei 1989

Dankbetuiging
Uw warm medeleven dat wij mochten ondervin-
den bij het afscheid van onze vader, schoonvader
en opa

Pierre van den Bosch
heeft ons diep getroffen.
Het is voor ons een grote troost dat ons verdriet
doorzovelen werd gedeelden dat hij door allen die
hem kenden zo gewaardeerd werd.
Wij danken dan ook allen voor de vele condolean-
ces, brieven en bloemen.

Kinderen van den Bosch
en kleinkinderen

Hulsberg, mei 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden heden,
zaterdag 20 mei om 19.00 uur in de St.-Clemens-
kerk te Hulsberg.

Enige en algemenekennisgevinl
t

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij vol
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat onvel
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve vroiX
mijn zorgzame moeder, mijn schoonmoeder j
onze oma

Mirah Kastoeri
echtgenote van

Louis Victor Cesar Manuel
voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd van 68 ja*|

Kerkrade: L.V.C. Manuel
Heerlen: Flip en Francien

Manuel-Feller
Jeffrey, Rachel, Abigaël

Kerkrade, Kloosterraderplein 4, 18 mei 1989
Corr.adres: Gallileastr. 46, 6418 GP Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal heden, zaterdag'
mei om 13.00 uur, plaatsvinden in de aula op de»
gemene begraafplaats Schifferheide te Kerkra*
waarna begrafenis aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter'
de aula.

■ -*
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f
Na een kortstondig lijden overleed heden, plots*
ling, nog voorzien van de h. sacramenten der ze
ken, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoo'
vader, opa, overgrootvader, broer, zwager, oom **neef

Frits van Kooten
echtgenoot van

Mietje Zijlstra
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: M.B. Zijlstra

Familie van Kooten
Familie Zijlstra

Heerlen, 18 mei 1989
Insula 26
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei3*in het crematorium te Heerlen. Vooraf een roU"
dienst in de aula aldaar om 11.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waai' ie
legenheid tot schriftelijk condoleren in de ontval*»
kamer.
De dierbare overledene is opgebaard in derou***'
pel van de Lückcrheidekliniek te Kerkrade. "e
zoekuren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, i
lieven deze annonce als zodanig te willen besch""
wen.L

-*

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk 1'
bedanken voor de vele blijken van medeleven*wij mochten ontvangen bij het overlijden en de&
grafenis van mijn lieve man, onze pap en mijn or

Lambert Moonen
zeggen wij langs deze weg heel hartelijk dank.

Echtgenote, kinderen en kleinkind

Met droefheid geven wij kennis dat, na een langdurigeen
moedig gedragen ziekte, toch nog vrij onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 71 jaar, mijn zorgzame en bezie-
lende echtgenoot, onze vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef
de heer

Jean H.A.
Bastiaans
echtgenoot van mevrouw

Jeanne Belot
De bedroefde familie:

Margraten: mevrouw J. Bastiaans-Belot
Amsterdam: Ginette Bastiaans

Zaragoza (Spanje): Jean-Pol Bastiaans
Reina Bastiaans-Minguillon
Juan-Paul

Utrecht: Monique Bastiaans
Peter van Dommele
Kevin

Maasmechelen (België): Philippe Bastiaans
Familie Bastiaans
Familie Belot

6269 BR Margraten, 19 mei 1989
de Koningswinkel 12
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatshebben op maandag 22 mei as. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Margarita te Margraten.
Gelegenheid tot condoleren in de zijkapel van de kerk
vanaf' 10.30 uur.
Zondag wordt de overledene bijzonder herdacht in de
mis van 11.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum Walpot,
Kerkstrat 17a te Eijsden; bezoekuren van 14.00 tot 15.00
uur en van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

■ -*
Waarom al dal vechten,
waarom al die pijn?
tiij wilde hier niet weg,
hij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht,
hij wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.

Het waarom zal nooit beantwoord worden, het gemis zal altijd blijven.Het is twee jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van hem die onS
zo dierbaar was, onze zoon en onze broer

Ron Bego
De plechtige tweede jaardienst zal gehoudenworden heden, zaterdag 20 Imci om 18.30 uur, in de kerk van St.-Laurentius te Voerendaal.

Moeder, vader,
broers en zussen

Voerendaal, mei 1989L K
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God is liefde
De Liefde is zo klein
Dut ik niet weet
Waarom zij Liefde heel.
De Liefde is zo groot,
Dut ik niet vut
Dal 'k huur niet rutten kun.
Wut moei ik met de Liefde doen
Dul luien wat zi/ is:

■ Teklein ie groot,
Te wil. ie rood.
Voor mijn geschieden is

(Jac. Schreurs m.s.e.)

II
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tWiel Simons, 72 jaar, weduwnaar van Tr^JRaeven. Corr.adres: St.-Antoniusstraat 3, &A
NA Beesel. De plechtige uitvaartdienst zal hed*
plaatsvinden om 10.30 uur in de parochiekerk "'de 11. Gertrudis te Beesel.

t Frits Goertz, 66 jaar, echtgenoot van Clara BL
kers. Pr. Hendrikstraat 32, 6101 CP Echt.

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoU<%
dinsdag 23 mei om 10.30 uur in de parochiek^'
van de 11. Pius X te Echt. >'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. 1

"IM INVESTERING
VOOR

HET LEVEN.

i
Vaak worden onze medemensen in de Derde Wereldvergelen Ondanks foto's in kranten en beelden op de televisie. InOost-Afnka vecht AMREF/Vliegende Dokters voor de gezondheid van duizenden mensen. Z\\ voegen de daadbij het woord en

komen in actie. Hun gezondheidsprogramma is omvangri|k en veelzi|dig. Voorlichting, onderzoeken ziekenbezoek zijn daarvoorbeelden van
U begnipt dal daar geld voor nodig is Veel geld Want de nood is hoog Uw persoonh|ke bi|drage is relatief laag Zo isbiivoorbeeld de pri|s van een vaccin per kind. niet hoger dan die van n pak|e sigaretten of een kopie koffie met gebak.
Daarom vragen wi| ook aan uom een donatie op girorek 487600 of banknummer ,—*^_^707070457 t.n.v AMREF/Vliegende Dokters Dan doetu een investering voor het leven. Steun f tW^^nn- i i .A?for^'Sen en dus de kmderen van Oost-Afrika. Voor meer informatie, bel of schr^f dan naar: ( AMKtflVliegende DoKtrTSAMREF/Vliegende Dokters. Jan van Brakelplantsoen 5. 2253 TD Voorschoten \ 7 —2

Telefoon: 071-762480 \ (l> L

Il
AMNEZIA STYLE DESIGN
* Reparaties en onderhoud van alle merken auto's
* Restauraties
* Richtwerk
* Speciaal auto-poetswerk

* Carrosserie-werk
* Uitbouw
* Kortom het gehele onderhoud van uw auto

SPECIALIST IN
PORSCHE EN FERRARI

Herkenbroekerweg 44,
Bad-Valkenburg a/d Geul
Telefoon: 04406-14449

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiifiiitiiiiiiiiiiiiiifiiiiitiitiiiiiit:-.iiiitiitiiiifiiiiiittiiiiiiitiiiiifiiiiitiiiiiiitifitiiiiiifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiij

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

Jl
_-jiPTERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein-
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o.
Oliemolenstraat 30 - Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen-Tel. 045-714427. K/i Nieuwstraat 118 .Waarin opgenomen: J.G.Boon. Tel. 045-416814 _W/j/aWi KW Hoensbroek * TeL 045-211"^
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KERKRADE - Zo gauw Wiso Split
in Kerkrade weer overgaat tot het
actief verbranden van mijnsteen,
laat de provincie het bedrijf geheel
of gedeeltelijk sluiten. Dit hebben
GS gisteren bekend gemaakt.

Op 14 maart hadden GS het bedrijf
gemaand de actieve verbranding
stop te zetten vanwege grote over-
last bij omwonenden. Bij een onder-
zoek op 20 april bleek verbranding
van de mijnsteenberg van de voor-
malige Willem Spohia-mijn echter
nog op vijfplaatsen gestimuleerd te
worden. Begin mei bleken deze vijf
plaatsen nog steeds actief te zijn, al-
leen in mindere mate.
Wordt vanaf heden nog actieve ver-
branding gesignaleerd, dan beveelt
de provincie Wiso Split onmiddel-

lijk het betreffende onderdeel te
sluiten. Volgt het bedrijf dit bevel
niet, dan gebruikt de provincie be-
stuursdwang en laat men het bedrijf
sluiten. Wiso Split moet alle daar-
mee verbonden kosten betalen.
Wiso Split heeft al jareneen vergun-
ning oor spontane, niet-actieve
verbranding van mijnsteen. Maar
een klein jaar geleden ging het be-
drijf de verbranding stimuleren.
Dat leidde tot een stroom van ge-
zondheidsklachten bij omwonen-
den.
Wiso Split moest daarom een nieu-
we vergunningsaanvrage indienen,
Deze werd in maart afgewezen,
Eigenaar Van Ingen heeft steeds ge-
zegd dat het bedrijf niet rond kan
komen als de verbranding niet ge
stimuleerd mag worden." Het gewraakteverbranden van mijnsteen bij Wiso-split

Haast brengt
scholier

te laat op
examen

ROERMOND - Een 18-jarige
scholier had gistermorgen ken-
nelijk erg veel haast om op tijd
te zijn voor het schoolexamen.
Daardoor reed hij met zijn
brommer zo hard door de Roer-
mondse straten dat de politie
de achtervolging inzette. De
bromfietser die tijdens de
vluchtpoging ook nog eens van
zijn brommer afviel, werd later
bij zijn schoolopgepikt en mee-
genomen naar het bureau. Na
verhoor werd hij door de politie
teruggebracht na de school
waar hij om 9.15 uur arriveerde.
Ondanks dat het examen toen
al een kwartier bezig was,
mocht de scholier wel deelne-
men.

Van onze verslaggeving
ANHEEL - Het consortium van grindproducenten is uit el-

Kaar gevallen. Met ingang van 20 juni gaat het grindverkoop-
*antoor (gvk) te Panheel - waar jaarlijks circa tien miljoen ton
grind wordt verhandeld - dicht. De banen van tien mensen
staan op de tocht.

Grindverkoopkantoor gaat op 20 juni dicht

Grindconsorrium
valt uit elkaar

FNV-top op
bezoek in
Limburg

Achtmaanden
cel geëist

voor busroof
" De directie van Maastricht Airport ontving gisteren een gezelschap VVD'ers. Op defoto onder
meer de beide luchthaven-directeuren Jense en Messelink, de Tweede Kamerleden Len Rempt,
Jan-Dirk Blaauw en Josvan Rey en enigeprovincialeen lokale VVD-bestuurders.

Foto: PETER ROOZEN

Maastricht Airport doet beklag bij VVD

'We raken langzaam
echt gefrustreerd'

De zeventien aangesloten grindpro-
ducenten hebben vorige week don-
derdag het besluit genomen om het
grindverkoopkantoor te ontbinden.
Enkele weken geleden al stapten de
bedrijven Smals, Dols en Habau-
waan uit de gvk. Aanleiding hiertoe
was het plan van de gvk-direktie om
de grindproduktie in Limburg te
halveren.
Reden voor dat voorstel is het on-
verwacht dreigende tekort aan
grindvoorraden. Tot 28 april jl. was
er nog geen vuiltje aan de lucht. Na
de huidige concessies zouden de
grindboeren aan de slag kunnen in
het 280 hectare grote stevolgebied
bij Stevensweert en Ohé en Laak.
Provinciale Staten staken daar ech-
ter een stokje voor. Er moet eerst
een milieu-effekten-rapport (mer>
voor dat gebied worden gemaakt, zo
hadden de Staten middels een mo-
tie afgedwongen. De ontgrinding
van stevol is hiermee minstens een
jaar uitgesteld. .
Evenmin hebben de grindprodu-
centen garanties datze in de verdere
toekomst nog kunnen werken. De
gebieden waar de laatste 70 miljoen
ton gewonnen moeten worden zijn
nog niet bekend, laat staan aange-
wezen door de provincie. De grind-
boeren hadden gehooptal in 1990 en
1991 2,1 respectievelijk 4 miljoen
ton grind uit stevol te baggeren.

Deze ontwikkelingen hebben er toe
geleid dat de grindproducenten -gisteren bij de minister-president,
de ministers van economische za-
ken, VROM, Verkeer en Waterstaat,
de staatssecretaris van Volkshuis-
vesting en de Tweede Kamer de

noodklok hebben geluid. „De dra-
matische conclusie is dat door het
besluit van Provinciale Staten een
ernstig tekort aan grind onstaat. Bo-
vendien wordt de continuiteit van
onze bedrijven ernstig in gevaar ge-
bracht", aldus de producenten.

Zij vragen aan de ministers en ka-
merleden spoedig maatregelen te
nemen en in overleg te treden metde provincie Limburg, die verant-woordelijk is voor het aanwijzen
van grindwingebieden.
In een eerste reaktie zei deputé P.
Hilhorst gisteren dat de gnndpro-
ducenten cijfermatig gezien gelijk
hebben. Zelf was de gedeputeerde
absoluut geen voorstander van een
mer voor stevol. Hilhorst vreest bo-
vendien dat de grindproducenten
een kroonberoep bij de Raad van
State aanhangig maken indien de
ontgrondingsvergunning voor ste-
vol uitblijft. Ook is hij bang dat de
producenten nu wel eens langer in
hun huidige concessies blijven bag-
geren. De provincie wil de bagger-
molens daar graag wat eerder weg
hebben om het gebied snel te kun-
nen . hermrichten voor de water-
sport.

De relaties binnen het grindconsor-
tium zijn er door derecente ontwik-
kelingen niet beter op geworden.
Voorheen zat men zo ruim in de
concessies dat onderling gebieden
werden uitgeruild indien dat nodig
was. Die praktijk leidde er onder
meer toe dat de producenten colle-
ga's grind lieten baggeren in ruil
voor grind in het stevolgebied. Nu
het doorgaan van Stevol in elk geval
is vertraagd is het met dat ruilen af-
gelopen.

Nieuwe studie Rijksrecherche
gaat uitlekken
'riool-affaire'
onderzoeken

Van onze verslaggever
-Acht maanden on-e-orwaardelijke gevangenisstraf

g te officier van justitie mr M. van
in a vriJdag voor de rechtbank
jJJ Maastricht tegen een 36-jarigecan uit Enschede die op 5 februari,
m navalszondag, onder bedreiging

et een gasalarmpistool een bus-
„",auffeur in Abdissenbosch diens
selri

S met 305 Bulden had ontfut-
e» De officier verweet verdachtearnaval te hebben misbruikt.

J^streeks kwart vóór tien in de. or»d had de man zich aan dehalte-
aats in Abdissenbosch aange-end bij de lijnbus die daar stond te

nin en" eenmaal in de deurope-■ "g had hij een muts over zijn
sóh * * getrokken> het Pistool tevoor-
ch ? gehaald en de eenzame

auffeur dreigend toegevoegd: „Ik
ite h

eld hebben". Volgens verdach-
gelH^ de chauffeur hem daarop zijn
de i

toegeschoven. Naar het oor-
'vai Van C"e officiel"was er in elk ge-
l\ja sPrake geweest van afpersing.
Vijftig guldenaan een vriendin te

Va u n gegeven had de man derest
Van k geld besteed aan het kopenn heroïne en was hij teruggekeerd
hii^ *^nschede. Daags daarna werd
w aa.r °P verzoek van de gemeen-

Politie van Landgraaf aangehou-n en vervolgens teruggebracht'aar het zuiden.

„Eerst waren we niet MER-plichtig,
toen moest er een kleine MER ko-
men, vervolgens een gewone MER,
daarna een nadere MER en nu ook
nog eens een aanvullendeMER..."

Onvoorstelbaar, vond ook Jense die
ervan overtuigd is dat de Oost-west-
baan veel minder geluidhinder zal
veroorzaken dan de huidige Noord-
zuidbaan. „De richting van de Oost-
westbaan is een stuk gunstiger. Aan
het begin en einde van de Noord-
zuidbaan ligt veel meer bebouwing.
Daar is de overlast aanzienlijk gro-

Maastricht Airport is tussen vier
uur 's nachts en zes uur 's morgens
gesloten. Dat is voor onze concur-
rentiepositie natuurlijk geen goede
zaak".

Jense maakte daarom nog maar
eens reclame voor het inmiddels al
fel omstreden rapport over vlieg-
tuiglawaai en slaapverstoring van
prof. dr Vossen en ingenieursbu-
reau Cauberg-Huygens. Volgens het
rapport, opgesteld in opdracht van
Maastricht Airport, worden mensen
in de eerste helft van de nacht pas
echt in hun slaap gestoord als het
geluid hoger is dan 58 decibel. Zelfs
drie geluidspieken van 68 decibel
zouden dan acceptabel zijn. Daarom
kan er volgens Vossen gerust tot
halfvier 's nachts worden gevlogen.
„Als dat de landelijke norm zou
worden, waren we aleen eind op de
goede weg", zei Jense, een hoopvol-
le blik werpend op de aanwezige li-
berale Tweede Kamerleden.

Maar het uitblijven van een beslis-
sing over de Oost-westbaan is niet
het enige probleem. Ook het be-
perkte aantal nachtvluchten maakt
het er voor Maastricht Airport niet
gemakkelijker op, klaagde Jense.
„Op de ons omringende luchtha-
vens mag alles. Daar kan men 's
nachts vliegen zo vaak men wil.

'Betekenis van
strafzittingen

Wordt uitgehold'

Prof. G. Mols In Intreerede RL:

(ADVERTENTIE)

BIJ NOVOTEL
SLAAPJE

ONDER VIER
HELDERE
STERREN

In ruime, goed geoutilleerde
kamers en voor een uiterstvriendelijke prijs. ’

maastrkht
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Fax:o43-616 044

BEEK - Niet zonder gevoel voor
dramatiek schetsten de directeuren
Jense en Messelink van Maastricht
Airport gisteren de lijdensweg van
de op één na grootste luchthaven
van Nederland. Gretig grepen de
twee een werkbezoek van een aan-
tal landelijke en provinciale VVD-
prominenten aan om hun beklag te
doen over de trage besluitvorming
rond de Oost-westbaan. „Met het
papier dat er tot nu toe over is volge-
schreven zouden we de helft van de
Oost-westbaan kunnen bedekken.
We raken er langzamerhand gefru-
streerd door", verzuchtte Messe-
link.

Maastricht Airport is het slachtoffer
van onduidelijke en discrimineren-
de regelgeving, kreeg het VVD-ge-
zelschap van de luchthaven-direc-
teuren te horen. Als voorbeeld
noemde Messelink het geharrewar
rond de Milieu Effect Rapportage
(MER) voor de Oost-westbaan.

SITTARD - De HogeschoolKatho-
lieke Leergangen Sittard (HKLS)
introduceert met ingang van hetvolgend schooljaar een nieuwe stu-dierichting: docent techniek en eco-
nomie.
Techniek wordt door de HKLS ge-
zien als het vak van de toekomst. Op
korte termijn zal in het gehelevoort-
gezet onderwijs dit vak op het les-
rooster komen. Vandaar dat de
HKLS nu begint met het opleiden
van gespecialiseerde leerkrachten.
Techniek kan aan de HKLS gestu-
deerd worden in deeltijd; economie
zowel in deel- als in voltijd.

MEERSSEN - De Bossche procu
reur-generaal mr R.A. Gonsak-es
heeft besloten de rijksrecherche
met onmiddelijke ingang een on
derzoek te laten instellen naar het
lek in de geheimhouding betreffen
de de affaire van het stamriooj in
Meerssen.

Op deze manier wil Majoor achter
halen hoe vertrouwelijke informatie
over het knoeien met gemeen-
schapsgelden bij de aanbesteding
van het stamriool een paar jaargele-
den naar buiten kon treden.

Omdat een aantal aannemers vooraf
op de hoogte waren van definancië-
le mogelijkheden van de gemeente
Meerssen, werd door een aantal van
hen de aanbieding met vier ton op-
geschroefd. Die zaak werd onlangs
besproken in een besloten raadsver-
gadering, waarvan de inhoud echter
snel uitlekte.

Trucje met
retourgeld
telefooncel

munten retour te krijgen, even
het teruggeefbakje inspecteert.

Enige tijd geledenheeft PTT een
dader op heterdaad betrapt in
Maastricht. De man had er een
dagtaak van gemaakt om tele-
fooncellen te misbruiken met
deze praktijk.

Geruchten dat momenteel nieu-
we daders actief zijn kon de
woordvoerder niet bevestigen.
Wel wordt momenteel bijzonde-
re aandacht besteed aan de con-
trole van telefooncellen.

cellen om de buit te incasseren.

MAASTRICHT - Het telefoon-
district Maastricht controleert
sinds enige tijd regelmatig de
openbare telefooncellen om te
zien of er eventueel gebruik ge-
maakt wordt van het trucje om
aan anderen teruggegeven geld
in te pikken. Door het aanbren-
gen van een prop schuimplastic
achter de klep in het bakje waar
overtollig geld wordt terugge-
stort, kunnen deze munten wor-
den opgevangen, terwijlde tele-
foongebruiker na afloop tever-
geefs in het bakje graait. Nader-
hand gaat de dader dan langs de

Een landelijk verschijnsel, aldus
een woordvoerder van Telecom-
municatie Maastricht; het is
dienstig dat de telefoongebrui-
ker die denkt een of meerdere

Ammoniak-expo hoogst aktueel

opdat hun verklaringen zo waar-
heidsgetrouw mogelijk over kun-
nen komen. Hij hamert in zijn rede
op het belang van de eigen waarne-
ming van de rechter, die hem of
haar tot een zelfstandig en onafhan-
kelijk oordeel moet brengen.

De rechter staat volgens de hoogle-
raar nu voortdurend onder druk van
depolitie die al in het niet openbare
voorbereidend onderzoek beslis-
sende stappen in het strafproces wil
nemen. Volgens de hoogleraar zal
de politiek derechterlijke macht in
staat moeten stellen haar werk naar
behoren te kunnen verrichten.

Van onze verslaggever

d^ASTRICHT - Het onderzoek op
aan echtzitting in strafzaken boet
korntßf tekenis in. Steeds minder
op„ net voor dat getuigen worden'
te °?Pen om ter zitting gehoord
Sche

°r
t

De ruimte voor een kriti-
ek etsing van het vooronder-
hein' %at zi°h niet in de openbaar-
den a^sPeelt, is uiterst klein gewor-
zich t rechterlijke macht moet
lm„ "f^eer stellen tegen een uithol-
re cht ?-^e zitting- Dit beroep op de
daSrrsj*yke macht kwam donder-
-^ols h"3g Van prof" mr" GPMF-
ambt e aanvaarding van het
Pr0c Van hoogleraar in het straf- en
tejt JSrecht aan de Rijksuniversi-var» Limburg in Maastricht.
re ge,ol^ale strafzaken gebeurt in de
Van d niet meer dan het voorlezen
ceSs °or de politie opgemaakte pro-
daarT. :Verbaal of van gedeelten
de u ' v°orzover dat nodig is voor
Worde wiJsconstructie. Getuigen
geh0QI\maar zelden meer ter zitting
riaa j, rd en ook ander bewijsmate-
tiriHs7 er,eil<t n°g maar zelden dezit-
-oPnam Hooguit wat fotografische

"^OBe^ 1]! dat de rechter weer zoveel
üanVv! alle bewijsmateriaal zelf««houwt en zelf getuigen hoort,

Van onze verslaggever
HORST - Een expositie over de ge-
zondheidszorg op en rond de boer-
derij moest een thematentoonstel-
ling over verzuring laten voorgaan.
Aktueler had het niet gekund. Don-
derdagpresenteerde minister Braks
zijn Structuurnota voor de Land-
bouw. Daarin stelt de bewindsman
onder meer dat moet worden ge-
tracht om de ammoniakuitstoot
vóór het jaar 2000 met 70% terug te
dringen. Voor 90% is die ammoniak
afkomstig uit de veehouderij.

Gisteren werd in het Infocentrum
voor de Veehouderij in Zuid-Neder-
land te Horst een tentoonstelling ge-

opend die oorzaak en gevolgen van
de ammoniakemissie treffend in
woord en beeld brengt.

De tentoonstelling wil een handrei-
king zijnvoor allen die verantwoor-
delijkheid dragen voor een schoon
milieu en terugdringingvan dezure
regen die alleen al aan verminderde
opbrengst van land-en tuinbouwge-
wassen jaarlijks een schadepostvan
om en nabij f6OO miljoen oplevert,
zo stelde G. van Duynhoven, de
voorzitter van de beheerscommissie
van het Infocentrum in zijn ope-
ningsrede. Naar zijn idee ontwik-
kelt zich het bewustwordingsproces
in positieve zin. „De bereidheid tot

financiële offers is er: uit eigen be-
lang, maar ook uit verantwoorde-
lijkheidsgevoel.

„Wrj zijn al verder dan de politiek",
constateerde A. Vermeer, de vice-
voorzitter van de NoordbrabantseChristelijke Boerenbond. Hij laakte
de tegenstrijdigheden in deregelge-
ving. „Wetgeving zou nodig zijn.
Maar we moeten niet gestuurd wor-
den door mensen achter een bu-
reau. Het is triest, maar er komen
steeds meer meesters in derechten.
Dat is een slechte zaak. Ze brengen
veel in beweging, maar weinig con-
creets. We moeten af van de onge-
controleerdheid van de wetgeving.
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GS dreigen Wiso
Split te sluiten

Zaterdag 20 mei 1989 " 15

Historisch
Gedeputeerde Staten drei-
gen het bedrijf Wiso Split in
Kerkrade met onmiddellijke
ingang te sluiten. Wiso Split
dat mijnsteen verbrandt,
kreeg in maart al een eerste
waarschuwing. Nu is men
onverbiddellijk: stopt het be-
drijf niet zelf met de actieve
verbranding, dan grijpt de
provincie in.

[ Limburgs dagblad provincie

(archieffoto)

Wiso Split bezorgde hele wijken in Kerkrade overlast en gezond-
heidsklachten. Dat GS de bewonersbelangen zwaarder laten we-
gen dan economische belangen getuigt van moed. En dat daar-
door een bedrijf de poorten moet sluiten mag zelfs historisch ge-
noemd worden. ledereen is het er immers over eens dater snel iets
aan de milieuproblematiek gedaan moet worden, maar meestal
blijft het bij praten. De provincie is nu echt tot ingrijpen overgegaan
om tot een beter leefmilieu in Limburg te komen. Het kabinet Lub-
bers kan daar een voorbeeld aan nemen.

J.P.

HEERLEN - Het federatiebestuur
van de FNV brengt maandag een
werkbezoek aan Limburg. De FNV
top brengt onderandere een bezoek »
aan het college van gedeputeerdt
staten, waar gesproken wordt ovei
de Perspectieven Nota Limburg er
depostitie van de provincie na 1992

Vervolgens gaat een delegatie onder
aanvoering van vice-voorzitter Ka
rin Adelmund op dekoffie in het lo-
gistiek centrum van Frans Maas in
Venlo, gaat een delegatie met voor
zitter Jan Stekelenburg naar DSM
en klopt een groepje met sociaal
economisch specialist JacobDrayei
aan bijKNP en Sphinx. 's Avonds it-
het Federatiebestuur aanwezig br
een kaderbijeenkomst in 'de Hanen
hof in Geleen.

Er zou visie moeten komen, waar
mee we verder kunnen".
Zowel dr ir Harrie Curfs, in Lim-
burg vertegenwoordiger van de mi-
nister van Landbouw als H. Han-
nessen, deskundige in zake lucht-
verontreiniging van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, deden
een beroep op de veehouders om
vooruitlopend op het in de maak
zijnde bestrijdingsplan tegen de
verzuring mestopslag af te dekken
en uitgereden mest direct onder* te
werken. Hoe dat moet zal de ko-
mende weken op een zestal bedrij
ven in Noord-, Midden- en Zuid-
Limburg worden gedemonstreerd.



Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Reclassering is niet meer weg te denken in
het strafrechtelijke circuit. Zij kent twee gelijkwaardige taken
die doorgaans uitstekend samengaan en slechts een enkele
keer vragen om nader overleg en arbitrage. Dienstverlening
aan Justitie hoeft hulpverlening aan een gedetineerde geens-
zins in de weg te staan". Voor deze uitspraak tekent de bijkans
62-jarige Piet de Loos, die na een 35-jarige staat van dienst als
reclasseerder per 1 juni het VUT-legioen gaat versterken. Als
directeur van de Stichting Reclassering Zuid-Limburg neemt
hij vrijdag 26 mei officieel afscheid tijdens een receptie van
16.30 tot 18 uur in de Grote Sociëteit aan het Maastrichtse Vrijt-
hof.

Alternatieven
'Poging tot

kapen vliegtuig
met ANC-leden'

Reclassering informeert
Justitie en helpt cliënt

Directeur De Loos: 'Meedenken over alternatieve sancties Balten verklaren
zich economisch
onafhankelijk

MOSKOU - De parlementen van
Estland en Litouwen hebben de
Baltische republieken econo-
misch onafhankelijk van Mos-
kou verklaard. Beide Sovjetre-
publieken willen ingaande vol-
gend jaar hun hele industrie zelf
bestieren en zelf de staatsbegro-
ting vaststellen. Bodemschatten
te land en op zee zijn eigendom
van de republiek en niet van de
Sovjetunie.

Estland besloot tevens tot de in-
voering van een eigen munt, de
koru, in plaats van de Sovjetrus-
sische roebel. Het Litouwse par-
lement sprak zich over zon stap
niet uit. De Litouwse afgevaar-
digden namen wel een wet aan
over het instellen van een Li-
touws staatsburgerschap. Hoe
dit burgerschap er in de praktijk
uit zal zien, moet nog worden uit-
gewerkt.

gedrag geen extra-prae worden ont-
leend voor het verkrijgen van baan
of huisvesting. „Dat moet door an-
dere argumenten worden onder-
steund. In zijn algemeenheid dient
hulp te zijn gericht op verbetering
van het maatschappelijk funktione-
ren nadat een straf is uitgezeten",
zegt hij. Een enkele keer is herziene
beeldvorming gewenst op plaatsen
waar een 'afgestrafte' komt te wo-
nen en te werken. „Wetsovertreders
zijn heel gewone mensen en hoeven
geen griezelige wezens te zijn", con-
stateert de heerDe Loos. Hij en zijn
medewerkers verkondigen dit op al
die plaatsen waar een anderslui-
dende opvatting dreigt door te klin-
ken.

„Daders worden vaak in de watten
gelegd, maar slachtoffers laat men
in de kou staan". Directeur De Loos
kent deze uitspraak, welke niet zel-
den met verbittering wordt uitge-
sproken. „Slachtofferhulp is geen
primaire doelstelling van de Reclas-
sering, maar wel moeten wijer dicht
bij blijven staan", luidt zijn reactie.
Hij voegt daar aan toe: „Een reclas-
seringsambtenaar mag zich niet
passief opstellen. Zijn aandacht
moet ook uitgaan naar een slachtof-
fer, al is het alleen alom de dader op
zijn consquenties te wijzen. Een re-
classeerder dient zich naar vermo-
gen bezig te houden met schadere-
gelingen en ook, indien daarnaar ge-
vraagd, slachtoffers door te verwij-
zen naar instanties die meer speci-
fieke hulp kunnen bieden. In ande-
re opzichten echter zal hij zich afzij-
dig moeten houden om te voorko-
men dat taken zich vermengen".

stellen voor de daartoe nodige I
wijzingen in de Sovjetwetgeviné 1
zal Estland voorleggen aan de I
inaugurele vergadering van het
nieuwe Sovjetparlement in Mos-
kou op 25 mci. Premier IndreK
Toome verwierp Moskou's voor-
stellen voor grotere economische
autonomie als onvoldoende'
Daarin blijft de zware industrie
onder Moskou vallen en is het
begrotingsrecht beperkt.

Wijziging
In navolgingvan Estland keurde
het parlement van Litouwen
donderdag een grondwetswijzl'
ging goed, die inhoudt dat Sof'
jetwetten pas gelden als zij zijl}
goedgekeurd door het parlement
van de republiek. Een soortgelijk
besluit van Estland was in no-
vember ongrondwettig vet'
klaard door het presidiumvan &e
Opperste Sovjet of parlement
van de unie in Moskou.Maar pre*
sident Arnold Ruutel van Est-
land verklaarde dat de republiek
vasthoudt aan het 'primaat' van
de wetten van de republiek bo-
ven die van Moskou.

Het parlement van Estland ver-
klaarde dat de republiek zelf het
recht heeft verdragen te sluiten
met internationale organisaties.
De terugkeer tot het 'kleine par-
ticuliere bedrijf blijft voorlopig
beperkt tot de landbouw. Voor-

Zweedse politie
pakt Arabieren op

een aantal jarenlangs diverse stand-
plaatsen. In 1957 was hij ook enkele
maanden werkzaam in Maastricht
om zich daarvier jaar later definitief
te vestigen. Aanvankelijk fungeerde
hij als bureauhoofd van de toenma-
lige Katholieke Reclasseringsvere-
niging, vervolgens als regiocoördi-
nator voor de inmiddels gefuseerde
confessioneleverenigingen en sinds
1984 is hij directeur van het gehele
reclasseringswerk in het Zuid-Lim-
burg omvattend arrondissement
Maastricht. Dat werk wordt door
een vijftigtal medewerkers verzet.

Tot hen behoren ook de maatschap-
pelijk werkers in strafinrichtingen.
Voor zover werkzaam in de reclas-
seringssector staan Leger des Heils
en Consultatiebureau voor Alcohol
en Drugs te boek als 'contractpart-
ners.

Kvenwicht
De burger die zodanig met de vader-
landse strafwetten in aanvaring is
gekomen dat hij in een politiecel be-
landt, krijgt reeds in een zeer vroeg
stadium bezoek van 'de reclasse-
ring. Eerste zorg is vaak orde op za-
ken te stellen in de relatie tot de
thuisbasis. Aan deze 'vroeghulp'
kent directeur De Loos grote waar-
de toe. Is het eerste contact met de
ingeslotene en zijn achterban een-
maal gelegd, dan starten heel snel'
ook de gesprekken die materiaal
moeten leveren voor het voorlich-
tingsrapport waar officier van justi-

" P. de Loos aan het eind van een 35-jarige loopbaan bij deRe-
classering. Foto: WIDDERSHOVEN STOCKHOLM - De Zweedse poli-

tie heeft op verschillende plaatsen
in het land 15 Arabieren opgepakt.
De openbare aanklager gaf gisteren
opdracht vijf van de arrestanten in
verzekerde bewaring te stellen. De
overigen werden vrijgelaten.
Twee van de arrestanten uit Uppsa-
la worden verdacht van bomaansla-
gen in 1985 en 1986 op de kantoren
van de Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij Northwest Airlines in
Stockholm en Kopenhagen. Daarbij
vielen een dode en 27 gewonden.
Ook zouden zij van plan zijn ge-
weest een aanslag te plegen op een
kantoor van El Al en bomaanslagen
in Amsterdam. De drie verdachten
uit Stockholm zitten nogvast in ver-

band met een overval op een p°*
kantoor vorige week waarbij one
veer 70.000 gulden werd buit*
maakt. (
Volgens de politie zouden enke'
te maken hebben met het Vol*.
front voor de Bevrijding van Pa' v
tina - Algemeen Comman ,
(PFLP-GC), de organisatie die "°gens de Amerikaanse inlichtingv,,I*.
dienst verantwoordelijk zou *jjj
voor de bomaanslag op hetvliegt^
van PanAm dat kort voor Kerstn\A
vorig jaarneerstortte op het Scho \
plaatsje Lockerbie. De arrestat^.!
wijzen erop dat steeds meer gue^A
lastrijders uit het Midden-o<>
Zweden kiezen als uitvalsbasisVj
hun activiteiten. v

gelijkrapport moet een beeld geven
van de persoon van verdachte en de
omstandigheden welke hebben bij-
gedragen tot zijn ontsporing. Vaak
mondt een voorlichtingsrapport uit
in een strafadvies. De Loos: „Het is
zaak het evenwicht goed in de .gaten
te houden. Het is een maatschappe-
lijk belang dat Justitie ingrijpt bij
ernstige misstappen. Dat dient dan
ook zwaarder te wegen dan de hulp-
verlening. Het schetsen van per-
soonlijke omstandigheden is echter
bedoeld om bij te dragen aan een
goed oordeel". Reclassering rappor-
teert niet als de betrokkene bezwaar

daartegen heeft. Als een verdachte
de hem aangewreven feiten ont-
kent, is het evenzeer moeilijk con-
clusies en advies aan officier en
rechter voor te leggen.

Slachtoffer
Meer direct op reclassering en reso-
cialisatie gericht is de begeleiding
van de persoon. Dat houdt onder
meer in hem of haar bij te staan ter
terechtzitting en het pad effenen
voor terugkeer in de vrije samenle-
ving. Volgens de scheidendereclas-
seringsdirecteur mag aan crimineel

Een belangrijke taak ziet de heer De
Loos voor de Reclassering wegge-
legd op het terrein van alternatieve
straffen. „Zij moet op dat terrein
creatief zijn, meesturen en mee-ini-
tiëren om een breder palet van sanc-
ties mogelijk te maken", luidt zijn
mening. Hij acht het zeer wel denk-
baar dat een aantal sancties in de
toekomst in beheer zullen komen
bij de Reclassering. Daarbij denkt
hij aan woonleerscholen en opvang-
tehuizen, werkervaringsprojecten
en trainingsinstituten voor bijvoor-
beeld jongeren met regelmatig
weerkerend crimineel gedrag.
Dienstverlening in devorm van cor-
vee- of onderhoudswerk bij over-
heid of particuliere instellingen
komt steeds meer in rechterlijke
vonnissen voor. „Het moet een al-
ternatief zijn voor onvoorwaardelij-
ke straf', benadrukt Piet de Loos.
Volgens hem mag het ontbreken
van vast werk niet leiden tot méér
uren dienstverlening of tot een lan-
gere onvoorwaardelijke straf. Hij is
overigens zeer te spreken over de
medewerking die allerwegen wordt
ondervonden bij het uitzetten van
projecten van dienstverlening.

. ACADEMISCH

U>/ ZIEKENHUISw\o4 MAASTRICHT
herhaalde oproep

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met patiëntenzorg,
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De afdeling wordt
gekenmerkt doorzeer afwisselendeactiviteiten, veel interna-
tionale contacten en een constante hogewerkdruk.
Voor deze afdeling zoeken wij een

secretaresse hoog-
leraar/afdelings-
hoofd m/v
vacaturenummer 148/6

Taken: naastde gebruikelijke secretariële werkzaamheden
houdt zij zich in het bijzonder bezig met: het administratiefen
planmatig ondersteunen van de hoogleraarmet een grote
mate van zelfstandigheid en inschattingsvermogen;het on-
derhoudenvan binnen- en buitenlandse contacten; de dage-
lijkse leidingover het secretariaat dat momenteel bestaat uit
11 medewerksters; het zorgdragen voor decoördinatie en
voortgangvan alle secretariëlewerkzaamheden.

Vereisten: minimaal VWO met secretariële opleiding; erva-
ring in een leidinggevendefunctie; beheersing van de mo-
derne talen in woord en geschrift; ervaring in het werken met
een personal computer, in het bijzondermet Word Perfect;
zelfstandigheid, slagvaardigheid, flexibiliteit, improvisatiever-
mogen en stressbestendigheid.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 3.307- bruto per maand, conform schaal 806BBRA '84.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnenbij
Ing. A. Hacking-Krook, Beheerder, telefoon 043-862214.

Binnen de afdeling Coronary CareUnit (D-4) bestaater plaat -
singsmogelijkheidvoor een

verpleegkundige m/v
vacaturenummer 170/3

Taken: het verplegenen verzorgen van patiënten in een ver-
pleegafdeling.

Vereisten: diplomaziekenverplegingA of HBO-V; in bezit
zijn van het diplomaBrede Basis Intensive Care cursus.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal
fl. 3.641,-bruto per maand, conform schaal 807BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
L. Leunissen, Coördinerend Hoofd Verplegingsdienst, tele-
foon 043-862278. of bij de heerR. Blezer, Personeelconsu-
lent, telefoon043-862193.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaastten dienste van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaarden van de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medischonderzoek maakt
deel uit van deze procedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen als vrouwen in aanmerking.U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

ff—Werken en studeren binnen
de zwakzinnigenzorg!
lets voor jou?

Huize St. Annate Heel, Huize Maasveld te Maastricht en Huize
Op deBies te Schimmert zijn centra voor zwakzinnigenzorg. In
deze instituten verblijven tesamen ca. 1000 geestelijk gehandi-
capten.

Wij zoeken voor elk instituut

leerling Z-verpleegkundigen(m + v)
voor de opleiding die start in januari/februari 1990.
De mogelijkheid bestaat om als aspirant-leerlingte werk gesteld
te worden totdat de opleiding start.

Werken in de Z-zorg.
Onze bewoners wonen in leefgroepen. Een leefgroep bestaat uit
8-15 bewoners, waaraan eenteam van begeleid(st)ers is ver-
bonden en waarbinnen zoveel mogelijk de huiselijke sfeer wordt
benaderd. Onze bewoners verschillen sterk qua leeftijd en mate
van handicap. Sommigen hebben zeer veel verzorging nodig.
Anderen zijn behoorlijk zelfstandig en het accent ligt hierop de
begeleidingvan aktivitelten. Zehebben allen met elkaar gemeen
dat ze speciale zorg nodig hebben.
Voor jouals leerlingZ-verpleegkundige wordt, samen metandere
teamleden, een bijdrage gevraagd in de verzorging, begeleiding
en activering van onze bewoners.
Studeren in deZ-zorg.
De opleidingtot Z-verpleegkundige startmet een voorbereidende
periode van 30 weken, waarvan ca. 23 weken theoretische oplei-
dingen 4 weken stage op een leefgroep.
Daarna kom je in loondienst en ga jeals 1e jaarsleerling Z-ver-
pleegkundige onder begeleiding werken op een leefgroep en re-
gelmatig theoretische lessen volgen. De totale opleiding duurt 3
jaaren 4 maanden.

Vereisten:- Diploma HAVO, MAVO 4opD nivo, KV/JV, 2 jarige INTAS,
MBO-AW, MBO-IW of andere gelijkwaardigeopleiding;

- Minimumleeftijd 17 jaar.

Arbeidsvoorwaarden.- in devoorbereidende periodekrijg jeper maand’ 395,- zak-
geld. Verder is de Kinderbijslagregeling van toepassing;

- het salarisvan een 1e jaars leerling bedraagt ’ 1170,- bruto
per maand;

- jehebt gedurendede opleidingeen 36-urige werkweek.

Interne huisvestingsmogelijkhedenzijn aanwezig.

Wil jemeer weten over het werkenen studeren binnen de zwak-
zinnigenzorg dankun jekontakt opnemen metafdeling Personeel
en Organisatie in Huize St. Anna: 04747-1641,Huize Maasveld:
043-61040 of Huize Op deBies: 04404-1751.

Ben jegeïnteresseerd in deze opleidingen voldoe jeaan de ei-
sen?Schrijf dan een sollicitatiebrieft.a.v. de dienst Personeel en
Organisatie van onderstaande Stichting, Postbus5001,
6097 ZG te Heel. Vermeld wel voor welk tehuis jein aanmerking
wiltkomen.

Jkl Stichting "St. Anna"
iiMJ Centra voor Zwakzinnigenzorg n

I In hetRoyal Theater ontstaat opkorte termijn II een vacature voor:

Portier
I Wij zoeken:
I Een representatieve kandidaat tussen de 18- I
I 22 jaar. Goedekontaktuele eigenschappenI zijn van groot belang.

I Sollicitaties:
I Een telefonischeafspraak voor een sollicitatie- 1
I gesprekkunt u vandaagtussen 14.00en 15.00 II uur maken. Bel 045-714200 en vraag naar de I
I heer van Bergen.

I Royal Theater, Stationsplein 5, Heerlen.
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MAASTRICHT

Bemelergrubbe IS
6226 NK Maastricht
Tel. (043) 624331

Correspondentieadres:
Postbus 4166
6202 PB Maastricht

Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsorgaan
Katholiek Beroepsonderwijs Maastricht kan met
ingang van 1 augustus 1989, voor de afdeling
Procestechniek van de onderwijsgemeenchap K.M.B.
0.-Maastricht overgaan tot benoeming van een

leraar procestechniek
in volledig of gedeeltelijk dienstverband.

Bevoegdheid:
Mechanische techniek of Procestechniek

Bekwaamheden:- Verzorgen van lessen 0.a.:
werktuigbouwkunde
pneumatiek
industriële automatisering- Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe
opleidingen in de Procestechniek.

Kandidaten die de mogelijkheid bezitten om in alle
drie deelgebieden lessen te verzorgen, genieten de
voorkeur.

(Sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae,
richten vóór 30 mei aan de Stichting
Samenwerkingsorgaan Katholiek Beroepsonderwijs
Maastricht, Postbus 4166, 6202 PB Maastricht.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de heer
A.L. Hoogsteyns, directielid Personeelszaken.

Europe
Als Europese dochter van een Amerikaans concern concentreren wij
ons op het silicone coaten van papier en kunststoffen door middel van
speciale productiemachines.

Wij zoeken binnen Akrosil Europe BV:

onderhouds-monteur (m/v) 1
Taak: "Het instellen en instandhouden van de geautomatiseerde *produktiemachines.
Beoordelen en verhelpen van storingen. „
Opstarten en instandhouden van preventieve onderhoudsprogramma's..

Gevraagd:
onderhoudsmonteur Elektra/mechanisch op LTS-C of MTS-niveau met
algemene ervaring in pneumatiek, hydroliek en pie. techniek.
Ervaring in het onderhoudsgebeuren strekt tot aanbeveling.

Het opstarten van een nieuwe onderneming vereist een flexibele
aanpak. Voor alle functies wordt daarom vooral gevraagd om een
actieve instelling en de bereidheid zich overal waar nodig in te zetten,
daarmee verbonden zijn uiteraard ook alle ontwikkelingsmogelijkheden.
■

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Dhr. Eijkemans Maintenance en Engineering Manager
Akrosil Europe BV
Imstenraderweg 15
6422 PM Heerlen

19012*I — — <*
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i

ÜÜQ van Hooren|kantoorcentrum b.v.
kantoorvakhandel
kantoormachines

buro-meubelen
tekenkamerinrichtingen

vraagt met spoed:

HERINTREEDSTER
voor de afdeling kantoorvakhandel (detailverkoop).

Onze gedachten gaan uit naar iemand vanaf 35 jaar, liefst met
ervaring in deze branche, die ons kan komen helpen op de drukkere
tijden.
Minimaal 15 uur per week.

Geboden wordt, naast een goed salaris, een prima sfeer, waarbinnen
gewerkt wordt.

Uw schriftelijke sollicitaties zien wij graag binnen 14 dagen tegemoet.

geleenstraat 40-48, 6411 hs heerlen, tel. 045-712741* ]900?4

I ,y
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DeLoos begon zijn ambtelijke loop-
baan in 1954 als 'reserve-ambtenaar'
in Den Haag en zwierf vervolgens

DAR ES SALAAM - Tanziaanse
veiligheidsfunctionarissen houden
twee mannen vast die naar zeggen
van westerse en Afrikaanse dipoma-
ten geprobeerd hebben een Sovjet-
vliegtuig te kapen. Eén van de man-
nen zou in het militair hospitaal van
Dar es Salaam behandeld zijn voor
een schotwond in zijn schouder, zo
hebbenbronnen binnen het Lugalo-
hospitaal vrijdag gemeld.

Bronnen rond de Tanzaniaanse re-
gering meldden dat het vliegtuig
174 leden van het African National
Congres (ANC) vervoerde. Het ANC
is de belangrijkste Zuidafrikaanse
anti-apartheidsbeweging.

Ambtenaren wilden de namen noch
de nationaliteit van de gearres-
teerde mannen bekendmaken. Vol-
gens het ANC en de politie zijn de
mannen echter Zuidafrikaanse vei-
ligheidsagenten die zich jaren lang
hebben voorgedaan als blanke sym-
pathisanten van het ANC.



" Een klas vier mavo leerlingen van de Scholengemeenschap Roermond heeft lekker de zon
opgezocht om het zojuist gemaakte opstel te bespreken. Foto: JEROENKUITHilhorst ontkende glashard dat er

problemen tussen Maasplassenei-
genaarAqua Terra en dezestien wa-
tersportclubs zijn. De KNWV signa-
leerde dat Aqua Terra na drie jaar
pas met één club rond is, terwijl het
bestaansrecht van elke vereniging
bij de verkoop van de grindplas-
sen(3ooo ha.) in 1986 is verzekerd.

Teloorgang natuur
Limburg geboekstaafd

haal. De titels voor de opstellen
waren gemakkelijk, vonden de
mavo-leerlingen van de Scholen-
gemeenschap Roermond. Veel
gekozen werden 'andere sporten'
en 'leren of werken. De verhaal-
opdracht 'het geluk is met de
dommen' vonden ze het „dom-
ste". „Een dierenverhaal zoals de
fabeltjeskrant," werd wat sma-
lende gezegd.

onderzoek was van hoger niveau
geweest. Stephan had moeite ge-
had met de eerste vraag over
grondstoffen en prijsberekening,
maar daar had hij altijd al proble-
men mee gehad. Anderen waren
wat onzeker of ze de vijfde opga-
ve over belastingtarieven wel
goed hadden gemaakt.

Internationale
belangstelling
karamiekbeurs

- De Keramische«Deurs die van 19 tot en met 22
'om m het Maastrichtse MECC
on 1 ge^ouden, lijkt veel interna-

tier belangstelling te krijgen. Uitvan de vijfwerelddelen hebben
ieiH

a' vertegenwoordigers aange-
'isch vakbeurs behandelt tech-
iUn t

keramische materialen enn toepassingen.
Ha antneldingen zijn de afgelopen
ne nden binnengekomen uit onderer de Verenigde Staten, China,
ir Jah, Australië en Korea. Volgens
lat i trT*anager John Opdebeke is
digi .Sisch: „De technische kera-
let 'S Wereldwijd een groeimarkt,
'ure^ bijvoorbeeld niet lang meer
'to "1 °^ belangrijke onderdelen
ter Drandstofmotoren zullen van
*inh lek ziJn" °ver de Nederland-
sen enS °P de vakbeurs. „Hoewel
rfj-^'and in vergelijking met bij-
He H

eeld Japan en de VS een be"
:e Ht Positie inneemt als produ-
(e . Var> technische keramiek, staat
'Is i°ePassing van dit materiaal in
!'ekt d vooral 'n de elektrische en
tljj Jr°nische industrie en in de me-

-116 technologie op hoog niveau."

Hilhorst beloofde de Staten dat hij
binnenkort samen met deputé Riem
en Roermonds wethouder Fons
Even alle watersportverenigingen
zal bezoeken. „Dan kan ik hun wen-
sen zelf horen, maar totnutoe heeft
geen club zich tot ons gewend. Inte-
gendeel. De meeste verenigingen
hebben zich steeds tegenover ons
content getoond over de gang van
zaken. De verenigingen vinden zelfs
dat de zaken nu beter geregeld zijn
dan toen wij als provincie nog eige-
naar van het plassengebied waren",
aldus Hilhorst.

E&er Urs zich dan ook niet zo-
lder 0*3 ovens en dergelijke, maar
Uür °P wetenschappelijke appara-
trjf ' .taboratorium-equipment en

athische technologieën.

MAASTRICHT - De Stichting
Milieufederatie Limburg heeft
gisteren het boekwerkje 'De Wal
en het Schip' ten doop gehou-
den. De eerste exemplaren wer-
den ten provinciehuize aangebo-
den aan de voorzitters van alle
statenfracties. Vanaf vandaag is
het in de meeste Limburgse
boekhandels te koop.

ROERMOND - Een zware dag
was het vrijdag voor de havo-
leerlingen met economie en ge-
schiedenis in hun pakket. Twee
leervakken op een dag is geen si-
necure, ook al vielen de examens
mee. Bij mavo en vwo werd gis-
teren de schrijfvaardigheid ge-
toetst. Robert, zesde klas athe-
neum op de Scholengemeen-
schap Roermond, vond de op-
steltitels leuk. „Er was voor elk
wat wils," zei hij. Zelf had hij ge-
kozen voor het eerste onder-
werp: het INF-akkoord en de we-
reldvrede. Een aardig en gemak-
kelijk onderwerp, vond Robert.

CretaKóstwinder
directeurvan AID

Over de opmerking van de KNWV
dat men niet gelukkig is met het feit
dat Aqua Terra bepaalde projecten
wil doorverkopen zei de gedepu-
teerde: „Waar bemoeit de KNWV
zich mee. Aqua Terra is vrij om
grond of water aan derden te verko-
pen".

Maar enkele van zijn mede-scho-
lieren waren niet zo enthousiast.
Carina vond het maar lastige on-
derwerpen. Zij had gekozen voor
een beschouwing over het Ame-
rikaans presidentschap, maar ze
vond dat voor de meeste onder-
werpen nogal wat kennis nodig
was.

In 'De Wal en het Schip' wordt
uitvoerig ingegaan op tal van mi-
lieuproblemen in Limburg: de
vervuiling van de Maas, de om-
streden uitbreiding van Maas-
tricht Airport, de (inmiddels
stopgelegde) afgraving van het
Plateau van Margraten, de aan-
wezigheid van DSM, de aanleg
van de R73, de grindwinning en
de overbemesting en verzuring
van De Peel.

Van Stralen is verbijsterd dat GS
puur af gaan op de informatie die
Aqua Terra geeft. Hij maakte zich
bijzonder boos toen voorzitter Kre-
mers tussendoor een,grapje maakte.
„Het gaat om een verdomd serieuze
kwestie, die het college op deze ma-
nier bagatelliseert. Het is gewoon
schandalig uit de hand aan het lo-
pen", foeterde Van Stralen.

'De Wal en het Schip', waarvan
voorlopig 1250 exemplaren zijn
gedrukt, telt 72 pagina's en is rij-
kelijk geïllustreerd. In de boek-
handel kost het 13,50 gulden.

Bemelmans vindt dat hem en de
andere schrijvers, onder wie Lei
Meisen en Henk Vijverberg, in
ieder geval niet kan worden ver-
weten dat het boekje een eenzij-
dig beeld schetst. „We hebben er-
voor gewaakt niet alleen de me-
ning van de groene hoek te be-
lichten. Ook industriëlen en be-
leidsbepalers komen aan het
woord". Daarmee doelt Bemel-
mans onder meer op de deputés
Pleumeekers en Mastenbroek
('Het is ons menens') , algemeen
directeur Platschorre van de
Enci en de inspecteur van Mi-
lieuhygiëne in Limburg, ir J.
Schreurs ('We moeten echt hard
terug').

Het schip dreigt tegen de wal te
lopen. Het boekje moet mensen
aan het denken zetten, want zo
kan het niet langer".

„Het boekje moet worden gezien
als een waarschuwende vinger",
zegt Hub Bemelmans, een van de
auteurs. „Vandaar ook de titel.

De leerlingen van mavo vier van
de Scholengemeenschap Roer-
mond zagen het wel zitten met
hun schrijfvaardigheidsexamen.
Dit examen kent twee alternatie-
ven: functioneel schrijven of een
opstel/verhaal. De vijf opdrach-
ten voor functioneel schrijven
bestonden uit een voorstel voor
een actie, een brief, een protest-
brief, een bestellijst en een stor-
tingskaart voor Greenpeace.
„Maar die opdracht doen we hier
niet op school," legde Rudolf uit.

L^ Van onze verslaggever
Kq^K.RADE - Mevrouw mr Greta
*>be nder 's met 'nëang van 1 ok-r benoemd tot directeur van de
hn hene InsPectie Dienst (AID)
Jen et ministerie van Landbouw
TOe !*Sserij. Zij volgt H. de Boer op,
f^j/^et ingang van dezelfde datum

Qbouwraad in Londen wordt.

Slq Vrouw Kostwinder (40) werd ge-
kj vn m Sappemeer. In 1970 haalde
feiel- aar kandidaatsexamen pedago-
*-'noaan deRijksuniversiteit in Gro-
ïelfjen*In 1975 voltooide zij aan die-
tj6r^e universiteit haar studie Ne-
kj e ds recht. Aansluitend volgde
W en applicatiecursus voor juris-
<W-a" de Nederlandse Politie Aca-
iSto. le 'n Apeldoorn. Zij was toen al
chcsesteld als plaatsvervangend
b|j jVan de kinder- en zedenpolitie.. e gemeentepolitie in Utrecht.

Cal?81 tot 1987 was zij chef van
t^j 'deling. In oktober vorig jaar
*o0fH Mevrouw Kostwinder als|her

, nsPeeteur van de AID in Al-
PUtij aai> de Rijn in dienst van hetkj bterie van Landbouw en Visse-

Er was een grote verscheiden-
heid aan onderwerpen voor het
opstel en je kon ook nog kiezen
uit een paar titels voor een ver-

Mavo vier leerling Jerry - hij
deed zijn naamgenoot Jerry Le-
wis eer aan - had een paar klach-
ten over het examen: de cola die
werd geserveerd smaakte hem
niet. („aangelengd met water"),
iemand had het bekertje tot over-
maat van ramp omgestoten over
zijn vellen schrijfpapier, de lera-
ren bleven de hele tijd hinderlijk
op en neer lopen én een landelijk
dagblad had de verkeerde uitsla-
gen van handelskennis gepubli-
ceerd. Dergelijke klachten kwa-
men niet bij deKlachtenlijn (020-
-731166) binnen. De helft van de
dikke vierhonderd bellers maak-
te zich nog steeds druk over de
gemiste vragen bij de havo-tekst-
verklaring Nederlands afgelopen
woensdag. Een aantal vragen zat
na een flink stuk wit op een vol-
gende pagina weggestopt.
Het examen economie op de
havo kostte net als het vwo-exa-
men in dit vak veel tijd. Slechts
weinig leerlingen verlieten de tot
examenzaal omgebouwde gym-
zaal van de scholengemeenschap
voortijdig. Viereneenhalve mi-
nuut per vraag is krap bemeten.
De havo-examenkandidaten uit
Roermond vonden het examen
echter niet zo moeilijk. Het was
te maken, zei John. Het school-

'Niets te merken van minder actiebereidheid'

AbvaKabo: acties
Limburg gaan door De VOORLOPIGE uitslagen van het examen geschiedenis van

mavo en lbo zien er als volgt uit. De havo- en vwo-examens be-
stonden enkel uit open vragen. In tegenstelling tot eerder was
gemeld, komen daar geen uitslagen van.

L.B; 2.E; 3.8; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.B; 10.D; ll.B; 12.C; 13.C; 14.B;
15.B; 16.D; 17.B; 18.B; 19 en 20. open vraag; 21.B; 22.A; 23.D;
24.D; 25.C; 26.8; 27.8; 28.C; 29.A; 30.A; 31.C; 32.F; 33.8; 34.C;
35.A; 36.C; 37.8; 38 t/m 40. open vragen;

LBO/MAVO-D
l.B; 2.8; 3.8; 4.C; 5.C; 6.A; 7.C; B.C; 9.8; 10.C; HA; 12.E; 13.C;
14.B; 15.A; 16.B; 17.B; 18.B; 19 en 20. open vraag; 21.B; 22.C;
23.8; 24.C; 25.D; 26.E; 27.8; 26.8; 29.8; 30.A; 31.A; 32.A; 33.8;
34.C; 35.8; 36.C; 37.C; 38 tot en met 40. open vragen;

Tijdgebrek was er ook bij het
examen geschiedenis op het
vwo. De leerlingen hebben zitten
zweten, zegt leraar geschiedenis
De Boer van de Scholengemeen-
schap Roermond. Nederlands
Indië en China waren de onder-'
werpen zowel bij het vwo als bij
de havo. Het vwo examen was
beduidend moeilijker dan dat
van de havo, aldus De Boer. Er
werden diepgaande vragen ge-
steld naar aanleidingvan teksten
uit het dagboek van Gerbrandy
en citaten van Mao.. Je moest
goed op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen in dietijd. Havo-
klanten hadden het beduidend
gemakkelijker. Er waren leuke
spotprenten gebruikt om de vra-
gen in te leiden en ook moest er
een aardig opstelletje worden ge-
maakt over Nederlands Indië
aan de hand van een aantal woor-
den en namen. Het mavo-exa-
men geschiedenis was behoor-
lijk zwaar, getuige het aantal te-
lefoontjes dat de Klachtenlijn
daarover ontving. Voornaamste
bezwaar: er werd teveel ge-
vraagd dat niet in de boeken had
gestaan.

„De opgaven waren goed ver-
deeld over de stof. Het waren ook
leuke opgaven maar bij twaalf
vragen van de 36 zouden de leer-
lingen wel eens in de problemen
kunnen komen." concludeerde
economieleraar J. Beyers na le-
zing van het examen. De vragen
waren iets anders geformuleerd
dan de leerlingen gewend zijn,
maar daar moeten ze volgens
hem doorheen kunnen kijken.
„Het is altijd erg moeilijk voor-
spellingen te doen. Vorig jaarzei
iedereen dat het examen goed te
maken was en vervolgens kwam
bijna zestig procent op een on-
voldoende uit. Maar dit jaar slo-
ten de vragen toch iets meer aan
op de letterlijke stof," besloot
Beyers.

Zweten

Pittige discussies over naweeën privatisering

Staten twijfelen aan
informatie Aqua Terra
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Van onze verslaggever

de afdeling Kinderrevalidatie van het ziekenhuis Beat
rixoord in Haren.

De tocht van het diepe Zuiden naar het hoge Noorden
zal twee dagen in beslag nemen. Het startsein wordt
vrijdags gegeven om 10.30 uur en de fietsers worden
om 16.00 uur op het terrein van Beatrixoord verwacht.

EINDHOVEN/ECHT - De actiebe-
reidheid in de provincie Limburg is
ongebroken, meldt regionaal actie-
coördinator AbvaKabo regio zuid-
oost. In de hele provincie zijn actie-
comités bezig met het voorbereiden
van nieuwe acties in de gezond-
heidszorg. Vanwege de uitspraak
van de rechter en de zomerperiode
is het aantal acties wel iets minder.

Desalniettemin vinden in de ko-
mende week acties plaats in Roer-
mond, Venlo en Maastricht. In het
Roermondse St Laurentiuszieken-
huis wordt op 22 mei een zondags-
dienst gedraaid. Datzelfde gebeurt
twee dagen later in het St Maartens
Gasthuis in Venlo. Op 26 mei vindt
er in Vijverdal een werkonderbre-
king plaats. Op 1 juni zullen waar-
schijnlijk weer in zeer veel instlelin-
gen gelijktijdig acties worden ge-
houden. Daarover zullen de Lim-
burgse actiecomités zich volgende
week beraden.

De '5-procents' actiegroep van de
Pepijnklinieken in Echt heeft de di-
rectie vrijdagochtend een petitie
aangeboden. Dezelfde petitie zal
maandagmorgen worden overhan-
digd aan de directies van St Jozefen
St Anna in Heel. De actiecomités
van de drie instellingen voor zwak-
zinnigenzorg willen dat hun direc-
ties zich actiever opstellen, zelfstan-
dig of in regionaal verband, om het
loonconflict in de gezondheidszorg
op te lossen.

De actievoerders vinden dat de di-
recties van de instellingen zich dui-
delijker moeten opstellen vóór de
looneis van de werknemers, aldus
actieleider J. van Veghel. In de peti-
tie wordt geëist dat er binnen tien
dagen stappen worden onderno-
men, in de vorm van een brief aan
de regionale dagbladen. Gebeurt
dat niet, dan mogen de directies re-
kenen op hardere acties binnen de
instellingen.

De zeven mannen zijn allen werkzaam bij de PTT. Ze
zijn ruim een halfjaar bezig geweest met de voorberei-
dingen. Ze zullen bij toerbeurt op de tandem rijden. De
10.000 gulden zullen worden gebruikt voor de aanschaf
van video-apparatuur dieop afstand bediend kan wor-
den.

VAALS/HAREN - Zeven mannen zullen op vrijdag 26
mei vanaf het postkantoor van Vaals vertrekken voor
een 420 kilometer lange tocht op een vijfpersoons tan-
dem naar Haren in Groningen. Met die 'tandemtocht'
brengen ze 10.000 gulden aan sponsorgeld bijeen voor

Vaals startpunt sponsortocht
Per vijfpersoons

tandem naar Haren

- (ADVERTENTIE)

aanvraag
tegemoetkoming

premie ziektekosten
Voor (ex) zelfstandigen

PERIODE 1989/1990
v°or een bijdrage in de premie ziektekosten gelden

drie basisvoorwaarden:
1. u bent zelfstandige of dat geweest;

2. u hebt een particuliere ziektekosten-
verzekering;

5- u hebt een bepaalde tijd een minimum-inkomen.
°ok andere factoren worden voor de toekenning

meegewogen.
Aanvraagformulieren voor de periode 1989/1990 kunt u

schriftelijk aanvragen bij de Stichting Uitvoering
Compensatieregeling (SUC).*

Op de envelop vermelden:
suc

Antwoordnummer 2675, 3970 VJ HOUTEN
(een postzegel Is niet nodig)

* Heeft u al eerder een tegemoetkoming ontvangen, dan krijgt u het
aanvraagformulier 1989/1990 binnenkort automatisch toegestuurd

Stichting
Uitvoering Compensatieregeling

Rechtbank wees meineedprocedure af auto „op 'neknap" willen slaan. Gis-
teren kreeg hij daarin bijval van een
van zijn zonen. Volgens deze was de
vrouw al de straat, uitgereden toen
zijn vader naar buiten kwam ren-
nen. Vier leden van de andere fami-
lie verklaarden dat zij de man „ik
maak haar kapot" hadden horen
roepen.

MAASTRICHT - Na enkele maan-
den in voorarrest te hebben gezeten
hoorde een 57-jarige Maastrichte-
naar zich vrijdag door de rechtbank
in zijn woonplaats onmiddellijk in
vrijheid gesteld kort nadat de offi-
cier van justitie tegen hem negen
maanden gevangenisstraf waarvan
drie voorwaardelijk had geëist. Het
scheelde slechts weinig of de leeg-
gekomen cel in het huis van bewa-
ring zou diezelfde dag nog zijn inge-
nomen door een 35-jarige zoon van
de in vrijheid gestelde man.

Naar het oordeel van officier mr M.
van Buchem laveerde de zoon na-
melijk hoogst gevaarlijk op het
randje van meineed toen hij op aan-
raden van raadsman mr H. Stassen
in de zaak tegen zijn vader als getui-
ge werd gehoord. De rechtbank
wees het verzoek van de officier om
een meineedprocedure metterdaad
te openen echter van de hand. Daar-
op zag de verdediger ervan af nog

Zoon met één voet in cél
van zijn vrijgelaten vader 'Kaken'

een andere zoon als getuige naar vo-
ren te schuiven.

Bijl
De 57-jarige Maastrichtenaar moest
zich verantwoorden voor drie ge-
weldsdelicten die hij zou hebben
gepleegd in Brunssum. Zwaaiend
met een bijl zou hij zijn daar wonen-
de vriendin op een dag in januari
naar het leven hebben gestaan en
een van haar zonen op twee ver-
schillende dagen krachtig bij de

keel hebben gegrepen onder het uit-
spreken van een aantal bedreigin-
gen. Verdachte beschouwde deze
jongeman als de spelbreker in zijn
relatie met diens moeder.

Pas nadat de knaap zijn boeltje zou
hebben gepakt wilde de Maastrich-
tenaar aan een huwelijk denken en
voor goed bij de Brunssumse in-
trekken. Het vooruitzicht daarop
werd echter danig vertroebeld na-
dat de man met zijn dochter en drie

zonen naar Brunssum was gekomen
om daar met zijn vertoornde vrien-
din en haar, hem allerminst toege-
negen, kinderen 'de zaak' uit te pra-
ten. Toen de gemoederen danig wa-
ren opgelaaid, wist de man plotse-
ling een bijl in handen te krijgen om
daarmee dreigend de straat op te lo-
pin, de vrouw en haar zoon achter-
na.

Ter terechtzitting ontkende hij zijn
vriendin te hebben willen doden of
verwonden. Hij had uitsluitend haar

Voor officier mr Van Buchem stond
vast dat de man zijn vriendin welis-
waar had willen 'raken'; maar zeker
niet de bedoeling had gehad haar
van het leven te beroven. Bijgevolg
achtte hij poging tot zware mishan-
deling wel, maar poging tot dood-
slag niet bewezen.

Mr Van Buchem achtte evenzeer
het bewijs geleverd voor de twee-
voudige bedreigingvan de zoon des
huizes, ontkenningen van verdach-
te ten spijt.

Vrijdag 2 junivolgt de uitspraak van
de rechtbank.

" Aanbieding van boekwerkje 'De Wal en het Schip' ten
provinciehuize.

MAASTRICHT - Op de VVD
en CDA-frakties na hebben
Provinciale Staten weinig ver-
trouwen meer in de informatie
van gedeputeerde staten over
de de privatisering van de
Maasplassen. Met name M.
van Stralen van de PvdA-frak-
tie wond zich enorm op over
de laconieke wijze waarop de-
puté Hilhorst de kritiek van de
Koninklijk Nederlandse Wa-
tersport Vereniging (KNWV)
van zich af schoof.

Economie en geschiedenis
op één dag zware kluif

L limburgs dagblad"" provincie
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CURSUSSEN+T3] OPLEIDINGEN
I Hogeschool

I T^u^Ëulrg^gen
SITTARD__

1 jnfORMATIEDAG
1 met inschrijfmogeüjkheid op H

yaterdae 27 mei »vI KerkepaSideStMichielskerk
5 aan de Markt te Sittard)
1 van U.OO-15.00 uur.

1 MAAK KENNIS MET
HOGEREBEROEPSOPLETOrNGEN

VOOR ONDERWIJS,1 BEDR^SIiVENENVOOR■ B ZEIJONTXVIKKEUNG,
OOK BS DEELTIJD■ (voorneen deeltijdopleidingen MO). 1

Of bel voor gxatis informatie
tijdens kantoomren

<T>4490) 11066.

Hogeschool

Katholieke Leergangen

Sittard

INFORMATIEDAG EN nNSCHRUFMOGELUKHEID
ZATERDAG 27 MEI 1989 Michielskerk aan de
van 11.00-15.00 uur. Kerkepad 2. "f< d^"rd
Markt richting Domimcanenwal), 6131 HD b*ttara

K2s<_gSs3_^
Kleine lesgroepen - Volwassenenonderwijs par excellence.

I PEDAGOGIEK, HANDVAARDIDHOD TCK^NEN,
u^cnc KADEROPLEIDNGEN PEDAGOGIEK

(jeugdtwelzijnswerk. gehandicapten- en geestelijke gezonu

NIEUW in deeltijd: ECONOMIE I en II en TECHNIEK.

tekenen.

NIEUW in voltijd: DUTTS en ECONOMIE I en O

(voor beide vakken is er een tekort aan leraren)

1 l/C
s studieroutes leidend tot een wettelijk HBOgetuigschrift

K I^EITSVORMGEVING (met o.a. handvaardigheiden

PV fmMMUNÏCATIE EN VOORUCHTING(met om.

■

Bentuzate^Tmetnieünd^^^^^
stuur dan de bon in voor grat.s .nfomatte Sittard).
adresseren aan HKLS. Antwoordnummer IWU. ftiJU

INaam: — "

Adres:

Postcode/Woonplaats: __
Wil graag ontvangen:■ D Sï^SSKSS!S^*«-** é

———^———^—■ —■^^—————^—

Hocisc hooi.

■fiTHniiEKE Leergangen _,
Il l BU Kl.

PART-TIME OPLEIDING
MET PERSPECTIEF

■ Personeelbeleid/ArbeidsmarktbeleidSErtSsatótrössaa
3-jarig MBO

Toelating*. . uavo/VWO. Jiploma MULO/MAVCM "«jg*-*S^SS H

2-jarig HBO
Taeialkiff'-

" diP,oma MBO AP/PB en in

Na een vooropleiding^de|7odk «f«h.2g«.JjgP
bieden ook onderstaande airnom agogische

ddT'erwan.e universitaire s.ud|enchtmge,

Rpsk»md voor.

" medewerkers personeelszaken

Aard van de opleiding:
De studie is beroepsbegeleidend en in hoge mate afgestemd op de

praktijksituatie van de s udenttO. is(

Daarom is vanaf het 2e MBO-jaar minunaal een hall t.me lunu

\au(y 1 nar 1 lesdau per week. naar keu/e.

het P^Peaus 07;chriitcen briefkaart naar.

Opleiding AP/PB
S_U__^_^

Bel Tilburg: y^__7^^I 013-352715 /y^^Éjl^^
bel Sittard: jS

Overhovenerstraal **l ■' ' ——__M_***y044?0^445___JIZir^X,
h , imlnlUm«i,i,MiNvM""^ L

r i r' - - ■ * —. . . - i ■ ——j- —*■ - ■ , ■ * d—» .
-^ g Studeren
SJ g voor een sociaal beroep
|j $ terwijl je werkt?
ü) | Dat kan
-J 5 d bij de MBO-IW in Sittard!sz >

CmJ CC De MiddelbareBeroepsopleiding Inrichtingswerk
T~ O (MBO-IW) in Sittard

a——> Q is de enige deeltijdopleidingin Limburg voor inrichtings-
J__Z "**> werkers/sters. Deze opleiding kun je volgen als je

,n minstens 18 jaaroud bent en minimaal 18 uur per week
{_}) j*~ werkzaam bent in een hulpverlenende funktie in een
r* _ inrichting.
«-■ Q Jekunt tot de opleiding worden toegelaten als je een

arbeidskontrakt hebt of als jeals vrijwilliger/ster
" TTT werkzaam bent.

n Q Hoe ziet dieopleiding eruit?

~^~ g Gedurende drie jaarvolg je elke week 8 lessen op één dag.
—3 Je krijgt praktijkbegeleiding over je praktische werk,

C/D j— lessen in psychologie, agogiek, methodiek, sociologie,
_^__ recht en theorie van het inrichtingswerk. Daarnaast neem
flI**! 1 11 je deel aan sport- en speldagen, lessen en oefeningen in

LU dramatische expressie en werkgroepenvoor sociale
?-* O vaardigheden.

J_£ Voor wie is deopleiding bestemd?
___2 Voor al degenen die werkzaam zijn in de leefsituatievan_ _ inrichtingenen dagcentra, zoals internaten voor kinderen
jü en jeugdigen,kinderdagverblijven, inrichtingen voor
"■J3 zwakzinnigenzorg, gezinsvervangendetehuizen enCw dagverblijven, psychiatrische inrichtingen, gevangenissen
j|_J en huizenvan bewaring, verpleegtehuizen, bejaarden- en— verzorgingstehuizen, de gespecialiseerdegezins-en
Q3 bejaardenverzorging, socialewerkplaatsen, school-en

"T"^ schippersinternaten enz.

■ — Welke vooropleiding moet jehebben?

EMAVO-4 ofgelijkwaardig niveau, LBO-diploma met 2
vakken op C-niveau (Nederlands is verplicht). In bepaalde
gevallen is ontheffing mogelijk, hetzelfde geldt voor
instekers in een hoger leerjaar.

Inlichtingen en aanmelding:
Nadere informatie, prospektus en aanmeldingsformulier
kunnen telefonisch «rf schriftelijk worden aangevraagd bij
het sekretariaat van de MBO-IW, Sportcentrumlaan 35,
6136 XX Sittard of bij G. Hovens, docent MBO-IW,
telefoon (04490) 9 12 52.
1 ■ ■ I—*—

Katholieke Stichting Hogeschool Sittard
i__-.— . . - i »

I ■^■—■■— —-——— ———— ww

->" ... I 1 I mnn—■— ■■ ---aam—-, ■ 11 ■■■ ■ ——————————maarn ,mmm-—-----------w--m--m--aa--m-m-»~^

Praktijkdiploma informatica H
rijkserkende AMBI 88 examens

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

Naam:

| *^H Adres:..-

European Computer School woonplaats

Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tel: Leeftijd
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 >
■

_
: jg_m^- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

j m̂v^^tr':'__^^^_^' J__S__^__jnÊw_^_i__ *^w- % <^| mmr B9j m^Ë\ \W\ m WMJ MJ**

jflMal jaar studeren ben je er klaar voor.

op wetriisohuppelijk
Na 1 jaar studeren ben je MAVO-,MAVO-, ofLBO-niveau is er genoemde beroepsopleidingen derxoek. |ie( bezuinUl

[er klaar voor, als student of stu- een passende studie te volgen. ook in deelti|d aan beleid ■ 1- vw1dente aan Instituut Schoevers. Na een afgerond leerjaar zijn er Kortom, Schoevers heeft
Klaar voor de eerste echte baan. of dan weer aanvullende cursussen voor elk wat wils In ieder geval lm'<" voor "a< <>*>"''
voor een mogelijke vervolgstudie op het gebied van o.a. marketing genoeg om eens hethoofd over te echter steeds minderfl

Instituut Schoevers ver- (NIMA-A), management, public breken. Als je meer wilt weten vul te. Uw gift zorgter val
zorgt dag- en avondopleidingen, relations (NGPR-A), toerisme dan even de onderstaande bon in. jj, levensreddende *voor zowel jongens als meisjes, en (MIRT, SEPR, lATA/UFTAA), tekst- De postbode bezorgt dan sneleen .
biedt zon 9verschillende beroeps- verwerking en de talen mogelijk uitgebreid informatiepakket bij je t
opleidingen: Europees secreta- Daarnaast biedt Schoe- thuis Na 1 jaarben jijer misschien '" **"" ~<' co
resse (marketing), secretaresse, vers de meeste van de boven- klaar v00r!... «f stort uw bijdra#<"*f
afdelingssecretaresse, secreta- ro 300 <>f bankreke*
riaatsassistent, toeristisch mana- 'ANTWOORDCOUPON 70.70.70.600.
gementassistent. receptioniste- " Hartelijk dank.informatrice, receptioniste, inter- " ">*<,unumjj. j

: nationaal managementassistent * Ode brochure Eenjange beroepsopleidingen 19X9-WW LAAI UW HAKI WW*
len managementassistent De duur " □de Studiegids 1989- 1990(deeltijdopleidingen en cursussen) (&nmdariaitdmmlim-&*,van alle beroepsopleidingen is 1 * Naam: Adres: xI/vnereienvandehartsticHine

cursusjaar (9 alO maanden) en ! n ~, —<
met elke vooropleiding op VWO-, " ****** W,x,nPl**a,s: I

* Teleftxin: Vooropleiding: _ \w
InswumSdHwvmsisqewjs'iqd n.Amsiwdam"Am- m £' *■ -v ' ''' ''/hem «Den Haay " Imillimen" GmmnijHii'Hilver , Ineen openenvelop/onder posiycgel sturen aan: Isum " Niimegen " Roiteidam " lilourt) " Uliethi Instituut Schoeurs. "" I |||||||I||HIIII!IIIMINIMI II llllllli"W-a-d,»*.» . anrwcxTronummer 10574,SfttKIWB Eindhoven mmmiimM lll.UH.lMtmmt ||||||||||||||||||||||||||||||||PH
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?X^ \\\ Hommerterweg 224

" fmr Hoensbroek
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11.08 tot 13 00 uur over ■ XwliJsjCl
AVONUUrLCIDINGEN Jj Erkend door min. O&W met
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NIMA-A; Marketing 1 Tekstverwerking_ . I Sekretanaatspraktijk
SEPR: Toerisme f )E Word p«r,ect (evt met stage)— V—✓ I Typen Notuleren
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bioscopen

" De mijnen bepalen het verleden, maar zeker ook nog het heden van de Oostelijke Mijn-
streek, en wie weet zelfs de toekomst. Archieffoto

Limburg niet bij machte is daad-
krachtig op te treden, dat steun
van de rijksoverheid in Limburg
weinig zoden aan de dijk heeft
gezet, die gedachten versterken
het slechte imago van Oostelijk
Zuid-Limburg. Voeg daarbij de
steeds weer negatieve cijfers om-
trent werkloosheid, drughandel
en criminaliteit en je krijgt echt
een 'zwart en donker zuiden' te
zien.

Fouten
„Er zijn veel fouten gemaakt. Er
is gestunsteld en veelkansen zijn
gemist", schrijft Michel Habets
inKaternen 2000 in 1978 al en hij
had het toen over het PNL-be-
leid. Die fouten zijn vooral ge-
maakt in de regio zelf. Dit beves-
tigt de stellingname dat de inwo-
ners van Oostelijk Zuid-Limburg
niet gewend zijn hun eigen
boontjes te doppen. De mijnwer-
ker werd in de watten gelegd,
niet als het ging om het werk in
de mijn zelf, daar kwamen geen
watten aan te pas, maar voor wat
betreft het gewone dagelijkse le-
ven buiten de muren van de
mijn. Zelfs het kerstkribje op de
hoek van de straat werd voor
hem neergezet en toen de mijn
dicht ging, wist niemand hoe het
kribje opgezet kon worden of
waar de beelden waren. Nie-
mand had het hen verteld, nie-
mand had het hen geleerd.
Met dat verleden kampt de
Oostelijke Mijnstreek nu nog.
Waar staan de zonen en dochters
van deze streek? Hoe ver hebben
ze het gebracht. De enkeling die
zich toch naar boven geknokt
heeft, wordt toch weer overvleu-
geld door de snelle jongens van
elders. Zeg maar, het René van
derLinden-effect.
In het karakter van de bevolking
ligt de grondslag voor het imago
van deze streek. De Oostelijke
Mijnstreek mag best gemoede-
lijk zijn, minder fanatiek, bour-
gondiscn van aard. Dat hoeft
echter niet automatisch te bete-
kenen dat er hier minder hard
gewerkt wordt, geen eigen initia-
tief is, men zich het kaas van de
boterham laat eten. Dat hoeft
niet

Komende woensdag het derde
artikel in deze imago-serie. Met
als titel: 'Lol in ondernemen'

leen maar druk over de gemeen-
telijke herindeling. Met als ge-
volg, dat de rest van Limburg
veel meer profiteerde van de

van de mijnbergen, woning-
bouw, aanleg draf- en renbaan,
etc. Als het allemaal wat 'rusti-
ger' was gegaan, dan zouden nu
exploitatietekorten en grondpro-
blemen minder aan de orde van
de dag zijn.

De gedachte dat de Limburgers
hun schutterijen en harmonieën
belangrijker vinden dan hun da-
gelijks werk, dat de sluiting van
de mijnen maatschappelijke ont-
reddering met zich mee heeft ge-
bracht, dat de politiek in Zuid-

Waar wat op poten gezet werd,
gebeurde dat vaak te snel en niet
overwogen genoeg. Afgraven

'Gestuntel en fouten '
Poging tot herstructurering van Oostelijk Zuid-LimburgHEERLEN - Niets is zo moeilijk

als antwoord geven op vage vra-
gen. Hoe het komt dat Oostelijk
Zuid-Limburg een slecht imago
heeft, is zon vraag. Want wat is
een slecht imago? En wie vindt
dat dan wel? Een Utrechtenaar
vindt Limburg misschien wel
mooi maar ook een beetje achter-
lijk, terwijl iemand uit Hasselt
het hier misschien allemaal pri-
ma geregeld vindt. Het ligter na-
tuurlijk maar aan vanuit welke
hoek je naar Limburg kijkt.

ven, zelfs de distributie van le-
venssmiddelen en schoenen, was
in handen van de Staatsmijnen,
of 'dreef op subsidie daarvan.
Vakbond, mijndirectie en kerk
werkten gezamenlijk aan het rus-
tig houden van de mijnwerkers-
bevolking. Door de bevolking er
niet bij te betrekken, maar de
mensen juist al het maatschap-
pelijke werk uit handen te ne-
men, werden ze 'dom' gehouden.
Dit heeft het beeldvan veel men-
sen over de in hun ogen veelal
toch al wat dommere Limburger,
beïnvloed.
De mijnwerkers kwamen niet in
opstand toen de mijnen gesloten
werden, ze knokten niet voor
hun zaken. Ze lieten zich uit de
mijn jagenals stomme lammeren
die naar de slachtbank worden
gebracht. Was dat wel zo? Of za-
gen de mijnwerkers zelf ook in
dat moeizaam kolen weghalen
op een diepte van 850 meter on-
zin is als je ergens anders in het
land maar een buis in de grond
hoeft te stoppen en er komt gas
uit, veel gas.

In de ogenvan derest van Neder-
land is het oostelijk deel van
Zuid-Limburg, de Oostelijke
Mijnstreek dus, nog steeds hulp-
behoevend. Terecht, want de
streek is de gevolgen van de
mijnsluiting eind jaren zestig,
begin jarenzeventig, nog niet te
boven. Dat komt omdat direct na
het sluitenvan de mijnen de olie-
crisis en de recessie (met als ge-
volg daarvan stringente bezuini-
gingen) het negatieve effect van
de mijnsluiting verdubbelden.
De nationale inspanning om het
mijhgebied te helpen, zetten wei-
nig zoden aan de dijk. Via de
spreiding der Rijksdiensten
kreeg de regio weliswaar de be-
schikking over een groot aantal
schrijftafels (CBS, ABP, Defen-
sie etc.) maar werkelijke econo-
mische bedrijvigheid bleef uit.
Industrieterreinen werden aan-
gelegd, autowegen ook, maar de
enkele bedrijven die met rijks-
steun werden neergezet, gingen
snel weer failliet. Pas de laatste
vier jaren is er sprake van enige
opleving. Dat komt vanwege de
aantrekkende economie. Later in
deze serie zullen we daarop te-
rugkomen.

HEERLEN
l4?n io y stePmother is an alien, dag.nakL °19 en 2115 uur-Rivoli: The
Maxi gUn' dag- 1530 1830en 2030 uur
14 ■in ij The Accidental tourist, dag.
man !i 30 183°en 20-45 uur- H5: Ram"
17 30 g' 1430 en 203° uur' za z0 ook

en2i k""* Liaisons, dag. 19
za 'a5uur, do vrij ma di ook 14.15uur,
14 in O<W 16-15 uur. The Bear, za zo wo
Wj ~* Cocktail, dag. 18.45 en 21 uur, do
Twin ook 14 uur- za zo ook 16 uur-
-16 Ó?S' i.ag- 14 1830 en 21 uur- za zo ook
■vo u' ° framed Roger Rabbit, za zo
Uur iuur-prank en Frey, za zo wo 14.15
d 0 Vp

lhe Accused, dag. 18.45en 21 uur,
Ulir "JJ ma di ook 14 uur, za zo ook 16
death <"

SP'cccl: Vincent: the life and
Uur Vlncent van Gogh, do t/m ma 21

SCHAESBERG
Voimki,lo: Twjns, vrij t/m zo 22 uur.

urig guns, vrij t/m zo 24.15 uur.

MAASTRICHT
en 2

, Jhe naked gun, do t/m zo 14.30 19
21 *<n uur- ma di 21-30uur' wo 14-30 en
2l *■" uur. Twins, do t/m zo 14.30 18.30en
Lady ma di 21 uur' wo 1430 en 21 uur-
Uur u ll de vagebond, za zo wo 14.30
do v er Alibi' do t/m zo 18-30en 21 uur,vr*J ook 14.30uur, ma t/m wo 21 uur.

exposities
HEERLEN
Pog^Salerij, Raadhuisplein 19. Het
vr i, ,c„h moment. T/m 25/6, open di «ra
steri uur' za en zo 14_17 uur- Volks-
tye renwacht. Schaapskooiweg 95.
Vr j*yan André Offermans. Open di t/m
19 30 90 Uur' zo 13"17 uur* di en vr ook
Grim uur- Stadsschouwburg, Van
Tot jSVenPlein. Werk van Hans Keuls.Ijd' J-Un'' °pen ma t/m vr 10-15 uur en
Uw voorstellingen. Bezoekerscen-
*6pqq Schrieve"*sheide, Schaapskooi-
-10 i 7 9- Vossen. T/m 1/6, open di t/m zo
UrJ, oUr' daê- 10-18 uur. Signe, Aker-K'e kt Werk van Gaston Klei", Pe-
f'm ,'nekhamers en Gemma Wingen.
I%R u ' open wo t/m zo 14-17 uur.
PhiH 'bank. Bongerd 13. Werk van M.
ten g Pens' T/m 31/6- °Pen °P werkda-
gen, uur- De Splege'. Akerstraat 88.
oD * ,Van Mich Rademaker. T/m 13/6,
*"*" do t/m ma 20-1 uur.

HOENSBROEK
fotrv eI Hoensbroek. Fotogalerie 68.
or J;s\van Charles Weber. T/m 28/5,var,\ ag 10"12 en 1330-17 uur- Werk
Kust Jacobs, Stan Linssen en Jan
van m rs* T/m 28/5' dagelijks geopend
P a ' -u-12 en 13.30-17 uur. Bibliotheek,
van u

r Schleidenstraat. Werk van Cor
toQ'Hoof- T/m 14/7, open tijdens kart-eren.
BRUNSSUM
va°r'kke-Oave, Lindeplein sa. Werk
hO. °* Pepermans en Margreet Berk-
Uur , m 4/e- °Pen ma üm vr 9-30-12.30
14 ~13-30-17.30 uur en 18.30-21 uur, zo17Uur.

KERKRADE
stei ie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
en | Werk van Jacqueline van Elsberg- Jannyvan der Veen. T/m 25/6, openen 2014-17uur.
VOERENDAAL
T; ''*entehuis. Werk van P. Meuleners.
dj „ 30/6. open werkdagen 9-12.30 uur,°°k 13.30-16.30 uur.
LANDGRAAAF
nT"nal Galery, Kerkberg 2. Werk van
j0 fSaret Kelley. T/m 21/5. Open wo t/m

■">-17 uur.
UBACHSBERG

De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
It)K^estriner. T/m 11/6, open di t/m vr

'5 Uur zo 12_i5 uur.

Rimburgerweg
tidelijk dicht

l<r]o^DGRAAF - De Rimburgerweg
Itijj J de Brunssummerheide), rich-
l.d 0Q over Worms, zal voor het

Kaande verkeer in verband met
I lia- Smgwerkzaamheden vanaf
i*W?ndag 22 mei tot vrijdag 2 juniaf-I M°ten zijn., o^i °usverbinding verloopt via de'
cJe.t'dingsroute Nieuwenhagerhei-

i te De rou-
ru übachubach over Worms richtingnssum wordt niet gewijzigd.

Concours
Hulsberg

fHre |BERG -DeKoninklijke Fan-
v4n uit Hulsberg houdt
ïres?aS en morgen in zaal Op de
con in Hulsberg een solisten-
eH e°°Urs- Ongeveer 150 deelnemers
scl hebben hiervoor inge-i^even. *a.^ concours vindt plaats onderti oPlciën0Plciën van de RK Limburgse
4a,/ van Muziekgezelschappen,
iLtfesloten bij de Federatie voor
Voq olieke Muziekbonden (FKM).
iaa

r muzikanten van negentien
(je er» ouder is dit concours tevens
Soii t̂oorronde voor de Limburgse
ir, (v*n en de finale, die op 10 juni
rIQQ hé en Laak wordt gehouden. De
lori^ geplaatsten krijgen een uit-
fti 0 '§lng voor de landelijke kam-enschappen van de FKM.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
"3 045-739881

kantoor Heerlen'045-739284
Dragstra

Hollman
"* 045-422345

Rooijakkers
045-714876

2fns Toonen, chefS 045-425335
gehard Willems

04406-15890
Kerkrade

045-455506
iJfos Philippens

1^04455-2161

PNL (Perspectieven Nota Lim-
burg) dan de Oostelijke Mijn-
streek waar toch de diepste won-
den geslagen waren. Gedepu-
teerde Staten hebben dat mid-
den van de jarentachtig ook ont-
dekt en besloten toen dat alle
hulp van de laatste jaren van de
PNL (tot 1990) aan de Oostelijke
Mijnstreek besteed moet wor-
den.

goede contacten in Den Haag.De
Oostelijke Mijnstreek (excusé le
mot) piste steeds weer naast het
potje. Terwijl de PNL-gelden
werden verdeeld, maakten de
politici in de mijnstreek zich al-

Politiek
Behalve mijnsluiting, recessie,
bezuinigingen, kampt(e) Ooste-
lijk Zuid-Limburg ook nog met
het politieke onvermogen, dat
weer rechtstreeks voortvloeit uit
hetgeen hierboven over de be-
volking gezegd is. De KVP had
het voor het zeggen. Als er al er-
gens sociaal-democraten meere-
geerden dan was dat puur uit
goeiïgheid van de KVP. Deze

Samenwerking
ouderenzorg
in Landgraaf

Gelatenheid
De mijnstreek zelf heeft al deze
zaken met een zekere gelaten-
heid over zich heen laten gaan.
Die gelatenheid van de bevol-
king wordt verklaard uit het feit
dat de Limburgse bevolking van
nature uit boeren bestond en dat
tijdens de periode van de mijnin-
dustrie, alles voor de mijnwer-
kers geregeld werd, zodat men
zelf niets hoefde te doen. Zelfs
niet te denken. Het kerkelijke le-
ven, huisvesting, verenigingsle-

partij was echter niet in staat de
problemen van de mijnstreek op
te lossen. Het ontbrak aan krach-
tige politici, heldere ideeën en

Jubileumviering
Prinses Marijke

Ruim eeuw
Berggalm
Klimmen

KLIMMEN - De Ko-
ninklijke Harmonie
De Berggalm uit
Klimmen viert vol-
gende week zaterdag
het 110-jarig be-
staansfeest. Bij deze
gelegenheid biedt
het damescomité
van de vereniging de
Klimmense muzi-
kanten nieuwe uni-
formen aan. Daar-

naast worden der-
tien jubilarissen ge-
huldigd, waaronder
vier met een 60-jarig
lidmaatschap.

Het feest in Klim-
men begint om drie
uur 's middags met
een eucharistievie-
ring in de Remigius-
kerk. Aansluitend is
er voor de vereni-

gingsmensen en ge-
nodigden een feest-
bijeenkomst in zaal
Keulen. Tijdens deze
bijeenkomst biedt
het damescomité het
korps nieuweunifor-
men aan. De huldi-
ging van de jubilaris-
sen volgt direct daar-
na. De receptie is ge-
pland van 20 tot
21.30 uur.

Het jubileumconcert
vindt de volgende
dag plaats in zaal
Claessen, eveneens
te Klimmen. Aan de
uitvoering werkt de
harmonie St.-Joseph
uit Voerendaal mee.
Aanvang 20 uur.

HEERLEN - Op de parkeerplaats
bij gemeenschapshuis Caumers-
bron aan de Corisbergweg 197 in
Heerlerbaan viert Fluit- en Tam-
boerkorps Prinses Marijke', komen-
de zondag haar 40-jarig jubileum.

Naast een openKampioenschap Pa-
raplu-hangen' en een 'kinder-straat-
markt', is er van 11.00 uur tot 14.00
uur Frühschoppen onder begelei-
ding van de befaamde 'Mergellan-
der Buben'. Voorts gullen vanaf
13.00 uur verschillende muziek-
korpsen vanaf het gemeenschaps-
huis Heerlerbaan intrekken. In to-
taal zes korpsen, waaronder Show-
en Fanfarekorps Exempel uit Em-
pel en harmonie St. Joseph uit
Heerlerbaan, zullen op verschillen-
de tijden tot ongeveer 16.30 uur
door de wijk trekken.

ging, kortdurende opname
nachtopvang en vervoersdienst.

Die afspraken zijn nu vastgelegd
in een samenwerkingsovereen-
komst. De gisteren opgerichte in-
stantie gaat een belangrijke rol
spelen om de zorgverlening voor
ouderen en de huisvesting voor
deze groep op elkaar af te stem-
men.

" Start van het samenwerkingsverband zorg en dienstverlening ouderen in Landgraaf.
Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Met een eerste officiële bijeenkomst is
gisteren in het Landgraafse gemeentehuis het uitvoe-
rend samenwerkingsverband zorg en dienstverlening
voor ouderen van start gegaan. Het is de bedoeling dat
binnen deze organisatie huisartsen, het maatschappelijk
werk, de Indicatiecommissie, het Groene Kruis, de ge-
zinsverzorging, het ouderenwerk en de verzorgingstehui-
zen gaan samenwerken.

Deze vertegenwoordigers zullen als maaltijdvoorziening, alarm-afspraken gaan maken over zaken systeem, dagopvang, dagverzor- Ouderenbeleid
Een en ander is vastgelegd in de
notitie ouderenbeleid van de ge-
meente die de raad in december
vaststelde. Daarin staat onder
meer dat ouderen zo lang moge-
lijk de kans moeten krijgen om
zelfstandig te blijven wonen. Al
dan niet met professionele hulp.

Wethouder Thei Gybels roemde
gisteren de snelle tot standko-
naing van het samenwerkingsver-
band. De kritische noot teil aan-
zien van de haalbaarheid van het
plan werd door de wethouder be-
antwoord met de constatering dat
nu reeds de eerste fase van het
plan is uitgevoerd.

Bronsheim reist
naar Oostenrijk

Van onze
verslaggever

BRUNSSUM - De
zangers van de
Brunssumse zang-
vereniging de Brons-
heimers maken van
26 mei tot 2 juni een
concertreis naar

Oostenrijk. Naast
natuurlijk de levens-
gezellen zullen een
aantal vrienden en
wethouder Van Goe-
them de zangers be-
geleiden naar het
stadje Berg in Karin-
thie.

Op zaterdag 27 mei
zal de zangvereni-
ging ontvangen wor-
den door b en w op
het stadhuis van
Berg, waarna er 's
avonds een heilige
mis en een concert
volgt. Hierna zullen
de Dolomieten en de
plaatsjes Greifen-
burg en Liens wor-
den bezocht. Vrijdag
2 juni worden de
Bronsheimers om
20.00 uur terug ver-
wacht in Brunssum.

MDS-scholieren
in de prijzen

Geslaagde etaleerwedstrijd Heerlen
Ponyconcours

in Bocholtz
Van onze correspondent

BOCHOLTZ - De Sportvriendjes
uit Bocholtz houden zondag een po-
nyconcours voor ruiters en amazo-
nes uit Zuid-Limburg. De dressuur-
wedstrijden beginnen om 10 uur en
de springwedstrijen een halfuur la-
ter op het sportcomplex Bocholtzer-
heide.

De parade van alle deelnemende
verenigingen rond de klok van twee
uur vormt een kleurig schouwspel,
gevolgd door het springen in de
hoogste klassen tot 120 cm. Na het
officiële programma is er een selec-
tieve springwedstrijd voor ruiters
en amazones voor een plaats bij de
Jeugd Olympiade op 10 juni.

Amazone Susan Merx van de Sport-
vriendjes is overigens geselecteerd
voor deelname aan de Europese
kampioenschappen dressuur in ler-
land.

Van onze correspondent
HEERLEN- Ze deden er een hele dag over en hielden de kleuren in
groen en wit. Nathalie Alberts en Silvy Schutte van de Middelbare
Detailhandelsschool (MDS) ontvingen gisteravond de eerste prijs
voor de door de Heerlense VVV uitgeschreven etaleerwedstrijd. Zij
richtten de etalage van de firma Wiersma aan de Willemstraat in. Mar-
cel Meens en Math Leise deden hetzelfde, maar dan bij juwelierBour
op dehoek Saroleastraat/Geleenstraat. Ook dat koppel viel in de prij-
zen.

De uitreiking ervan vond gisteravond plaats in de kantine van het
hoofdgebouw aan de Drieschstraat. De jurykoos de beide ontwerpen
uit meer dan honderd etalages die door tweehonderd leerlingen op
dinsdag 2 mei werden verfraaid. Nathalie en Silvy (klas C2B) werden
volkomen verrast door hun uitverkiezing. „We dachten eerst dat het
een grap was", vertelde Silvy die samen met haar vriendin 's middags
nog even naar de Willemstraat ging om het werkstuk te inspecteren.

" Silvy Schutte en Nathalie Alberts controleren of in 'hun'
etalage nog alles op znplaats staat. Foto: dries linssen
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i openbare iIverkopingl
Gerenommeerde fabrikanten, die te maken hebben met een stagnerendebinnenlandse afzet en

geannuleerde export-orders blijven met gigantische voorraden zitten en komen daardoor in
liquiditeits-problemen. Zij gaan in samenwerking met het in Limburg zeer bekende kledingconcern

KONFEKTIESUPER/ELMO/FAVETEX hun overtollige voorradenrechtstreeks aan het publiek
I verkopen.Het gaat om een enorme sortering hoogwaardige dames- en herenkleding (voorjaarl9B9), I

dievoor absolute stuntprijzen OPENBAAR VERKOCHT worden in
HET STREEPERKRUIS te SCHAESBERG

I r ENKELE VOORBEELDEN VAN DEZE SPECIALE KLEDING-VERKOOP -KOStUUITIS van 150," tot 298,

KolbertS van 39,- tot 169,-

-■■ Pantalons 29,- tot

JaCkS van 39 j- tot 98,-

Regenjassen van 79,- tot 169,-- 29,- tot

Jogging-pakken 29,- en n__ duurder

OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPÓNNEN, TRUIEN,
SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.

VER ONDER DE NORMALE WINKELPRIJZENÜI

Deze unieke verkoop vindt plaats in: HET STREEPERKRUIS
STREEPERSTRAAT 66
SCHAESBERG (GEM. LANDGRAAF)

OP DINSDAG 23 MEI EN WOENSDAG 24 MEI
Beide dagen van 10.00 uur -18.00 uur

■ ruime parkeergelegenheid B

W f, L-u ■»■-- /O * U.M»! /Ó??§?^^

|hmi Voornamen voluit: Wii.dk Cigarili.o P.S. Gegroet, kenner van klasse, jü_--^%

£3C Havana. Achternaam:La Paz. man van vele wensen en WEèÊ j*M
< Lengte: ios mm. Diameter: 9;vim. weinig tijd. Ken echte Wilde Hf» <

H^^ as£^ KI.EUR: OVERHEERSEND DONKERBRUIN. C.IGARII.LO HAVANA, ZOALS IK, £ji

mwmi Smaak: altijd pittig, nooli scherp, is gewend om veel voldoening H- ,_,
O Karakter: dynamisch en levendig, tl schenken in schaarse | Jjfl I

Model: rank en slank ogenhiikken. Mantai hen ik H<' -Bijzondere kenmerken: wilde ei os. jeugdu; en levendig, ik hen W ,^ ~
jina] Samenstelling: 100% tabak. uiterst volwassen. £* T
LO Binnengoed:'Ruim twintig exquise Steeds rustgevend, maar nooit

tabakken. Omblad: Java. tijdrovend. Telkens weer W,

Dekblad: Java. Prijs: e 8,- per doosje vlei ui lovend... P.n nooiten iill '! »é' <
a* " « f/ ?

rfl^ VAN TWINTIG EN E 20,- *:* IE NIMMER TELEURSTELLEND.

l^**" PER KIST VAN VIJETIC;. & EX WANT ELKE RELOETE KOM IK NA. j

'5? hMrff' "Ijl R. «

«"' f' E Hv ''■■H '« Hf ■■«■■Pp- ■■■ iÊ_\ Ht:.w■\ '■ wt
W 1X1)1' CHSAHUXOS ». J9BR'KHAVANA TYP»; ffit^V*^ E KKlrt i

</£"*<"/> mmmSmS^y ■É'-^a ■■01- x\]k%c/a/z. 'KL., ,JH ff- :-. .-'vS ■HHk^v *4H

s Voor onze bouwprojecten in „Grensgebied", „Mönchengladbach" en
„Viersen"

_^L zoeken wij:

J^P^ UITVOERDER WEG- EN WATERBOUW
J^Jr Gebr. Reuters OHG

X> Bauunternehmung
Ëy CT«#' Erdbau - Kanalbau - Straftenbau - Wasserbau

J»Q" Siemensstraße 6

j£>& 4056 Schalmtal
%r '4s**/ 18978STelefon (02163) 2353

hDensßraecfc
Lucas-Stichting voor Revalidatie
Het Centrum Beroepsopleidingen Hoensbroeck' is een modern en bedrijfsgericht
opleidingsinstituutvoor volwassenen met een lichamelijke handicap.

Voor de administratieve opleidingen tot Praktijkdiploma Boekhouden en Moderne
Bedrijfsadministratie zoeken wij - op deeltijdbasis- een

docent economische
wetenschappen (m/v)

met een 2e graads bevoegdheid
Taken:- het verzorgen van groepsgerichte lessen binnen het dagrooster;- het verzorgen van ondersteuningslessen in de avonduren.

Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren onderwijskracht.

Voor de trainingen in het gebruik van softwarepakketten MS-DOS; WordPerfect;
Lotus; d-Base zoeken wij -op deeltijdbasis- een

docent
computervaardigheden (m/v)

Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren onderwijskracht.

Volledigheidshalve vermelden wij dateen samenwerkingsverbandwordt nage-
streefd tussen de Lucas-Stichting en het Kinderrevalidatiecentrum
'Franciscusoord'.

Nadere informatiekan opgevraagd worden bij dhr. H. Geerdink, tel. 045-239421.
Wij verzoeken u schriftelijkereacties binnen 14dagente richten aan:
Lucas-Stichting voor Revalidatie, tav. afd. Personeelszaken,
Zandbergsweg 111,6432CC Hoensbroek.

. '
OPI-KUMNGSINSTITIJUT

■ „DE THERMEN"
RaadhMispleir* IS Heerten

Telefoon: 045-713717

Instituut De Thermen zoekt voor indiensttreding per 1
september as. en/of ter aanvulling van het
vervangersarchief

DOCENTEN M/V
voor de volgende vakken:
" bedrijfseconomie/bedrijfsadministratie;
" stenografie;

" machineschrijven;
" tekstverwerking;

" toerisme;
" Engels.

" Docenten uit allerlei vakgebieden die ingezet
kunnen worden bij een projekt studiebegeleiding
voor middelbare scholieren.

Kandidaten dienen ook bereid te zijn enige lessen in
de avonduren te geven.
Schriftelijke sollicitaties voor 3 juni as. aan
opleidingsinstituut De Thermen, tav. de directie,
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK HEERLEN.

HD martin slanan ta
"""" *
transport- en distributiecentrum
gespecialiseerd in fysieke distributie
van winkelgoederenen meubelen,
zoekt wegens uitbreiding van zijn
activiteiten, op korte termijn een

ASS. TRANSPORTPLANNER M/V
De werkzaamheden zullen bestaan uit:

- het plannen van transporten, zowel
nationaal als internationaal;

- het onderhoudenvan contacten met
opdrachtgevers, leveranciers en
chauffeurs;

- administratieve afhandelingvan
transporten.

Functie-eisen:

- ervaring in het vervoer;
- goede commerciële en contactuele

eigenschappen; '- flexibele opstelling;
- beheersing van Duitse en Franse taal;
- minimaal middelbare opleiding;
- leeftijd tot 30 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie, met
curriculum vitae, te richten aan Martin
Slangen b.v., t.a.v. de directie, postbus
21119, 6369 ZJ Simpelveld.

MjUK I
Vereniging van Staatsgediplomeerde Leraren

in Machineschrijven en Stenografie
Schriftelijke opleiding voor het
staatsdiploma leraar stenografie en
staatsdiploma leraar machineschrijven
ondersteund door mondelinge lessen op zaterdog in
Haarlem, Gëleen, Zwolle (machineschrijven) en Amersfoort
(stenografie).
Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Inlichtingen:
centraal bureau VSLM, Lakenkopersstraat 10,
2012 EN HAARLEM, tel. (023) 320177.
Praktijkexamens machineschrijven en stenografie
Inlichtingen:
Nederlandse Associatie voor Prakttjkexamens
afd. VSLM, Kon. Wilhelminalaan 23,
3818 HN AMERSFOORT, tel. (033) 612159.

\
«ORIOVALLUMOLLEGE

Lyceum
School voor H.A.V.O.
Klompstraat 30
6411 KT Heerlen
Tel. 045-712045

vraagt per 1 augustus 1989 een

docent(e)
in de ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
(len II) voor 18 uur.
Een uitbreiding met 8 uur ter vervanging behoort
wellicht tot de mogelijkheden.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de
voorzitter van de direktie, de heer A. Wegman. ,9<"Jy

/ N/ Bastings Maastricht BV is een werkmaatschappij van De 800
y^^^_^_\ Bouwmaterialen BV te Delft. De aktiviteiten van het congern%■ richten zich op produktie van en handel in bouwmaterialen.

~ f / . Momenteel hebben wij de navolgende vakatures

I WkA 1I E medewerker afd. keukens m/v
Voor deze groeiende afdeling zoeken " leeftjd 20 -30 jaar;
wij een energieke kracht met ambities, " MEAO-opleiding;
die belast zal worden met order- " goede kontaktuele eigenschappen;
behandeling, inkoop, planning, " enige kommerciële ervaring.
organisatie e.d. Zonder bouwkundige achtergrond en..,,, ervaring in soortgelijke funktie(s) is hetWij denken dat deze kandidaat aan de onnodJ

«
t ref|ek

y
teren.navolgende eisen zal moeten voldoen:

showroommedewerker m/v

die belast zal worden met de verkoop Wij bieden een goed salarisen uit-
van wand- en vloertegels, sanitair, stekende secundaire arbeidsvoor-
bouwmaterialen en de administratieve waarden waaronder een premievrije
afhandeling daarvan. pensioenregeling en een dertiende

Gedacht wordt aan een kandiaat die
aan de volgende eisen voldoet: Geïnteresseerden worden verzocht

" kommerciële ervaring; een schriftelijke sollicitatie, voorzien

" goedekontaktuele eigenschappen; van curriculum vitae te richten aan

" M.T.S. Bouwkunde en/of eventueel onderstaand adres,
ervaring in een soortgelijke funktie;

" leeftijd 20 -25 jaar.

Bastings Maastricht BV, Korvetweg 26, 6222 NE Maastricht.
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" Klaar voor
de start: de
Limburgse
lopers voor
de Euro-
marathon; een
vijftiendaagse
voettocht van
Brussel naar
liet Zuidfranse
Cap d'Agde
met tussendoor
slechts één
rustdag.
Foto:
WIDDKRSHOVEN

StAÖIER EN KEER
rj yds sneller, hoger, ver-

"ti ook langer. De mens
'n zijn jacht op records

"uwenlang uitdagingen
SU* 1 allerlei slag aan. Op de
S j°rtieve kalender prijkt
k.^ s kort ook de Euroma-

>n. Brussel-Cap d'Agde
(I-Frankrijk), over zeg-
) schrijve 1430 kilome-
r . f*er auto al een hele rit,

end nog te doen binnen
week, maar lopend een
'r onmogelijke opgave.

1 beginnen zondagoch-
: 250 atleten uit heel

'pa en verdeeld over 25
's aan de helse voet-

' van vijftien dagen
1 tien etappes). Het doel:

el mogelijk kilometers
'iag afleggen, met een

J^irnum van dertig per
fJ"soon in een tempo varië-
\^ van twaalf' tot vijftien
ty °Tieter per uur, ongeacht
k(<l's- en terreinomstandig-
lec*en. Nederland heeft drie
ia s 'n ac race. In koersven Limburgse deelne-
d^s. Zes daarvan maken
*> e' uit van het favoriete

tiental,
1tj/1 loper gaat op pad met

' k formatie Noord-Holland., [£Jet zal een flinke klus wor-
(j **" Mijn enige doel is om

' l wedstrijd gezond uit te
'Ü4 ""*"" zeSt Desiree Kikken
*.■'> de enige vrouwelijke
("J-^r in het team Zuid-Ne-

\J Weg naar Europa '92, via
|j, J Wedstrijd zonder grenzen.
(^ Was de basisgedachte ach-
j^. de Euromarathon, die dit
j,,?1' Voor de vierde keer wordt
gewerkt. Een wedstrijd voor
(j &ge doordouwers, voor wie
i hardloopdroom niet op-udt bij kilometerpaaltje 42.

Markant duo twintig jaar voorbeeld voor generatiegenotenLimburgssport Dagblad

Pim en Wim in volleybal-VUT
Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

HEERLEN - Vijftien jaar geleden versierden ze in
Maastricht een zaaltje om gedurende de zomervacan-
tie met zn tweeën door te kunnen trainen. Volleybal
vormde in die tijd een even primaire levensbehoefte
als eten en drinken. Als spelers van een eerste divisie-
club werd het duo al geselecteerd voor Oranje. Het in
sportief opzicht voor de zuidelijke regio teleurstel-
lend verlopen seizoen 88/89 vormde de eindstreep
voor twee van de beste spelers die Limburg ooit
voortbracht. Wim Thewissen(36) en Pim Uijter-
schout(3s) houden het na een carrière van twintig jaar
voor gezien. Volleyballers die door een combinatie
van talent en fanatieke trainingsijver de top haalden,
jarenlang - zelfs tot in hun nadagen - een voorbeeld-
functie vervulden en met voldoening kunnen terug-
zien op een markante loopbaan.
Pim en Wim, een uniek duo neemt afscheid.

" Pim
Uijterschout
(links) en Wim
Thewissen
(rechts in de
aanval),
beleefden als
ploegmakkers
gouden tijden
bij Sutherland/
Maastricht.
Foto:
WIDDKRSHOVEN

Brussel-Cap d'Agdeover 1430km 'Ikhoop wedstrijd gezond uit te lopen'

De zeven van de vijftiendaagse
ren. Mijn conditie is er echter
aanzienlijk beter op gewor-
den", aldus Schilfer, die met
een moyenne van viereneen-
halve minuut per kilometer
richting Zuid-Frankrijk die-
selt.

lijkertijd ook totaal verschil-
lende persoonlijkheden. Pim
over Wim: ..Hij komt enigszins
gesloten over. maar zowel bin-
nen als buiten het veld is Wim
een man die alles wat hij doet
of' zegt vooraf intensief' heeft
overdacht. lemand die je niet
moet dwingen om iets te doen
wat hij niet goed kan of niet in
gelooft. Wim is en was nooit
een speler voor ingewikkelde
combinaties, maar voor elke
spelverdeler een ideale buiten-
aanvaller waar je altijd de bal
aan kwijt kon. We hebben
eigenlijk nooit de deur bij el-
kaar plat gelopen, maar we
hangen wel langer dan tien mi-
nuten aan telefoon als de een
de ander belt.'' En Wim over
Pim; „Een apart figuur, die ge-
weldig tekeer kan gaan. Zeer
emotioneel, maar ook een na-
tuurlijke leider in het veld die
pas goed functioneert als hij
niet geremd wordt door over-
gevoelig reagerende ploegge-
noten. We voelden elkaar altijd
prima aan. Voor mij is hij trou-
wens altijd meer aanvaller dan
spelverdeler geweest. In feite
dus een bijna ideale allroun-
der.''

Uitdaging
Dooi- gebrek aan voldoende fi-
nanciële onderbouwing stierf'
de Maastrichtse klasseploeg
een voortijdige dood. Pim
Uyterschout keerde in 1984 al
terug bij Pancratiusbank/VCH.
Een jaar later begon Wim The-
wissen aan een nieuwe uitda-
ging bij Geevers/P&P. Als spe-
ler trainer leidde hij de de
ploeg in 1987 naai' de eredivi-
sie. Het verblijf' in de hoogste
speelklasse - liter een
deceptie. Wim Ttoewissen daar-
over: „Na de promotie kwam
de andere kant van de medail-
le. De organisatiestructuur was
wel goed, maai' te log. Beslis-
singen werden niet of te laat
genomen. Bovendien reageer-
den een aantal spelers in de se-
lectie nogal eigenwijs. Dopr al
die wrijvingen zakte de moti-
vatie en waren we al in een vrij
vroeg stadium kansloos."
Over de vrije val die het Lim-
burgse volleybal de laatste ja-
ren heeft doorgemaakt, heb-
ben beide veteranen een nage-
noeg gelijkluidend oordeel.
Wim Thewissen: „Hier in het
zuiden is een gebrek aan vak-
bekwame trainers en bestuur-
ders met inzicht en durf. Alles
gebeurt te oppervlakkig en is
afgestemd op de korte termijn.
Bovendien is werkt hier deon-
derlinge rivaliteit eerder ver-
stikkend dan stimulerend."
Pim Uyterschout voegt aan die
constatering toe: „Het feit dat
we in een maatschappelijke
'ieder voor zich' fase verkeren
is genoegzaam bekend. Ander-
zijds wil de jeugd best als de
opvang en begeleiding maar
goed is geregeld. Trainers moet
niet alleen op resultaten gefi-
xeerd zijn, maar ook persoons-
gericht werken en motiveren.
Neem als voorbeeld Jos Ge-
raedts en zijn jeugdteam bij
Pancratiusbank VCH. Een der-
gelijke aanpak kost tijd, ener-
gie en geld, maar is wel de juis-
te weg om talentvolle spelers
en speelsters de best denkbare
opleiding te verzekeren."

Plezier
Binnenkort verhuist Wim The-
wissen met zijn gezin naar Arn-
hem, waar hij een nieuwe baan
heeft aanvaard als hoofd over-
dekte sportaccomodaties. Wim
Thewissen over die stap: „In
mijn hart was ik liever in het
onderwijs gebleven. Maar de
problemen op dat vakgebied
zijn genoegzaam bekend. Deze
job is een nieuwe uitdaging,
die goed aansluit op mijn dub-
bele opleiding.Als we eenmaal
onze draai in Arnhem gevon-
den hebben, ga ik misschien op
bescheiden niveau nog een
beetje voor mijn plezier spe-
len." Pim Uijterschout is na
twintig jaar duidelijk verza-
digd: „Op dit moment is volley-
bal voor mij echt even passé. Ik
heb zelfs geen plannen om af te
trainen. Ik denk dat ik op
school maar wat meer meedoe

De tweelingbroers Marco en
Kon Klijnen uit Maastricht
hebben zich via een gedegen
heuveltraining vooral voorbe-
reid op de slijtageslag in de
bergen. „Het bergoplopen zal
problemen kunnen geven, ze-
ker bij hoge temperaturen. Nu
weten we tenminste enigszins
wat ons te wachten staat". Een
mening die Sjraar Wijnands
uit Reuver, de oudste van het
Limburgse gezelschap, deelt.
Hij bereidde zich vooral voor
via halve marathons.

Bergen

Teamleider Hans Eussen uit
Gronsveld spreekt als enige uit
ervaring wanneer hij de voe-
ding ter sprake brengt. Eussen,
vorig jaar deel uitmakend van
het team dat in de Euromara-
thon het ploegenkilome-
lerklassement won (totaal 3385
km): „Verleden jaar kwam in in
problemen met de voeding. Dit
keer is daarom voor iedere lo-
per een apart voedingsschema
gemaakt. Niettemin wordt het
oppassen met bijvoorbeeld de
hoeveelheid drinkwater, zeker
op warme dagen".

niet altijd aan ontkomen. Voor-
al in Zuid-Frankrijk, waar de
beslissende klappen moeten
worden uitgedeeld, zullen ex-
tra kilometers afgelegd moeten
worden".

uur. De eerste dagen mag dat
geen probleem opleveren,
maar straks in de Franse ber-
gen zal dat zeker niet meeval-
len".

Wim Thewissen koos in 1975
voor de topclub Starlift. Een lo-
gische overstap, want de Maas-
trichtenaar had zich intussen
ontwikkeld als een van de bes-
te hoekaanvallersvan ons land.
Daarnaast slaagde de clublei-
ding van Starlift er in om zijn
droomwens in vervulling te la-
ten doen gaan. namelijk toege-
laten te worden tot de Haagse
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding en Sport. Een knap
staaltje regelwerk, omdat Wim
Thewissen met een diploma
MTS bouwkunde op zak,
eigenlijk niet aan de toelatings-
eisen voldeed. Vijf seizoenen
maakte Thewissen deel uit van
de topf'ormatie uit de Haagse
regio en was hij basisspeler in
Oranje. „Een fantastische tijd.
De sensationele Europa Cup-
wedstrijd thuis tegen CSKA
Moskou, de EC finale in Basel
waar we tweede werden en het
WK 1978 in Italië waren gran-
dioze ervaringen," herinnert
Wim Thewissen zich, die in
1978 ook nog tot speler van het
jaar werd uitgeroepen.

Topelnb

In Maastricht bracht Pa The-
wissen, sportinstructeur bij de
Rijkspolitie, zijn spruiten de
eerste beginselen van volleybal
bij. Vooral de aanleg en het fe-
nomenale springvermogen van
zoon Wim bleef' niet onopge-
merkt. VCN was zijn eerste
club, maar, eveneens in 1973,
na slechts vier wedstrijden bij
de eerste divisieclub VC Maas-
tricht gespeeld te hebben, lag
er in huize Thewissen al een in-
vitatie om zich in Papundal bij
de Oranje-equipe te melden.
De WK in Mexico 1974 was in
een absoluut hoogtepunt in de
interlandcarriere van de beide
twintigjarige Limburgers. Pim
Uijterschout bedankte een jaar
en 32 caps later: „Ik had ge-
woon geen tijd meer in ver-
band met mijn eindexamen
aan de sportacademie,". Afge-
zien van een kort uitstapje naar
Robot/Tilburg speelde Uijter-
schout tot 1981 in Heerlen.

Beginselen

Heerlenaar Pim Uijterschout,
aanvankelijk idolaat van voet-
bal, maakte op het Grotiuscol-
lege kennis met volleybal. Vrij
snel werd hij door leraar Pim
Beyneveld, tevens trainer van
eredivisionist Hevok, geselec-
teerd voor het schoolteam. „In
Heerlen draaide destijds een
fantastische scholencompeti-
tie. Elke wedstrijd op woens-
dag- of vrijdag was een hoogte-
punt, waar je intens naar toe-
leefde," herinnert de huidige
leraar lichamelijke opvoeding
aan datzelfde Grotiuscollege
zich nog. Eenmaal lid van He-
vok. dat in 1970 uit de eredivi-
sie degradeerde en in 1973 met
Bekkerveld fuseerde, werd de
talentvolle allrounder binnen
twee jaar opgenomen in de
hoofdmacht. Via Jong Oranje
werd Pim Uijterschout in 1973
door bondscoach Ben Krysik
ingelijfd bij de nationale selec-
tie.

Desiree Kikken uit Mechelen
zit dagelijks als secretaresse
achter het bureau, maar trekt
bij wijze van avontuur de stou-
te schoenen aan. „Ik probeer in
eerste instantie mijn dertig ki-
lometer per dag te lopen in een
temp van twaalf kilometer per

„Een en ander is uiteraard ook
afhankelijk van eventuele bles-
sures. Blaren, pijnlijke kniën
en enkels zijn door meest voor-
komende klachten. Toch hoop
ik dat iedereen de tocht gezond
en zonder al te veel problemen
volbrengt. Uiteraard zullen er
naar verloop van tijd ver-
moeidheidsverschijnselen op-
treden, maar dan moeten we
even doorbijten", aldus Eus-
sen, die met zijn ploeg een gooi
wil doen naar een totaal van
5.000 kilometer.

Eussen is degene die dagelijks
de strategie bejjaalt. Wie loopt
wanneer. Welke afstanden en
doet mee aan de 'specials.

De Euromarathon
van dag tot dag

HEERLEN De Euromarathon bestaat uit veertien etappes
met een totale lengte van 1430 kilometer. Het minimum aantal
"» te leggen kilometers per atleet per dag bedraagt dertig. Voor«neer gemaakte kilometers worden extra punten toegekendvoor het individuele en het ploegenklassement. Dagelijks gaan<je teams op pad voor het kilometerklassement en elke dag wor-den speciale snelheidsproeven gehouden voor het puntenklas-sement.

Het routeschema: 21 mei Brussel Maastricht, 22 mei Maastrichto-iei. 23 mei Trier-St. Avold, 24 mei St. Avold-Straatsburg, 25 mei
26 mei Nancy-Langres, 27 mei Langres-Dijon,

|-° mei Dijon-Chaion sur Saone, 29 mei Chalon sur Saone-Lyon 30"»ei rustdag in Lyon, 31 mei Lyorï-Valence, 1 juni Valènce-Avignon
Jjuni Avignon-Nimes-Montpellier,3 juni Montpellier-Sête-Beziers
i Juni Beziers-Cap d'Agde (finish).

He Limburgse deelnemers zijn: Peter Atol (Maastricht), Ron Klij-H'n (Maastricht), Marco Klijnen (Maastricht), Ron Schiller (Ge-
£en), Sjraai Wijnands (Tilburg), Desiree Kikken (Mechelen) en'ans Eussen (Gronsveld). De begeleiding bestaat uit Emile Thijs-*en (fysiotherapeut, Maastricht), Lindy Wilders (masseuse, Maas-"cht) en Inge Vossen (manager, Gronsveld). Huub Mommers vanac sportstichting Maastricht maakt de trip mee als jurylid

Desiree Kikken traint al een
halfjaarvoor de Euromarathon
en zit nu op een kilometrage
van 130 per week. De komende
veertien wedstrijddagen krijgt
ze minimaal 420 kilometer voor
de voeten geschoven. „Dal zal
even wennen zijn", aldus Kik-
ken, die de vermoeidheid als
haar grootste tegenstander
ziet. „Het is elke dag om half'
zeven opstaan, ontbijten, hard-
lopen en lummelen in een van
de volgauto's. Bij aankomst in
de steden wachten dan nog de
diverse plichtplegingen. Huldi-
gingen, ontvangsten etcetera.
Daarna is het douchen, eten en
snel naar bed. De accu weer op-
laden voor de volgende dag".

Om de ploegen extra punten te
laten verdienen heeft de orga-
nisatie aan het eind van de dag
nog de zogenaamdse 'specials'
in petto voor de lopers. Een
race variërend van 15 tot 30 ki-
lometer, puur tegen de klok en
alleen bestemd voor de sterk-
ste matadoren. „Niet direct iets
voor mij", oppert de Limburg-
se. „Al zal ik er vermoedelijk

Vermoeidheid Troeven
In de Brabander Wim Akker-
mans (hij wil zestig kilometer
per dag afleggen in een tempo
van vijftien per uur; totaal na
veertien etappes dus 840 km)
en Peter Atol uit Maastricht
heeft de Limburgs Brabantse
equipe twee voorname troe-
ven. Zegt Akkermans „op zoek
te zijn naar de grenzen van het
menselijk lichaam". Peter Atol
hoopt zonder problemen de
monstertochtuit te lopen. „Het
lange afstandlopen ligt me wel.
Ik loop graag alleen en vooral
door de bossen, maar ook op
asfalt kom ik goed uit de voe-
ten. Ik probeer in de Euroma-
rathon zeker in de prijzen te
komen". Ter vergelijking: de
winnaar van vorig jaar (indivi-
dueel) legde 609 km af.

Geleendenaar Ron Schiffer
liep al circa honderd kilometer
per week voor zijn plezier, toen
hij reageerde op een oproep
voor de Euromarathon. „Die
uitdaging wilde ik wel aan-
gaan, al kostte het me veel in-
spanning om de extra trainin-
gen met mijn werk te combine-

Na het gezamehjke optreden in
de nationale selectie waren
Wim Thewissen en Pim Uyter-
schout opnieuw teamgenoten.
Ploegmakkers die altijd het
maximum uit hun sportbele-
ving wilden puren, maar tege-

Maximum

Het was wijlen Wil Kuijpers,
manager van Sutherland/Maa-
stricht, die in 1980 er in slaagde
om de beste Limburgse volley-
ballers in één team te verzame-
len, waaronder dus ook The-
wissen en Uijterschout. Dat
seizoen betrad de concurrentie
met knikkende knieri de gloed-
nieuwe sporthal De Heeg.
Wim: „Er was een puike mixtu-
re van routine en aanstormend
talent. We hebben elke Neder-
landse topploeg minstens een
keer geklopt en hikten tegen
Europees volleybal aan." En
Pim over zijn Maastrichtse pe-
riode: „Het was geen echte
vriendenploeg, maar we lieten
elkaar in onze volleybalwaar-
de. Logisch want het was een
groep goede, prestatief inge-
stelde spelers."

Zaterdag is het verzamelen in
Brussel. De eerste plichtple-
gingen, presentaties en de ken-
nismaking met deoverige deel-
nemers. Zondagochtend wordt
de eerste etappe Brussel-Maas-
tricht afgewerkt, met om circa
17.00 uur de binnenkomst in
sporpark Jekerdal. „Ik ben blij
dat het bijna zover is", meende
Desiree Kicken. „Ik ben er nu
zes maanden mee bezig en wil
eindelijk eens aan de slag". De
24-jarige secretaresse maakt
voor het eerst kennis met het
Franse land. „Ik geef mijn ogen
dus goed de kost. Ik heb er ove-
rigens al mijn vakantiedagen
voor opgespaard", besluit De-
siree Kikken, die twee weken
en enkele honderden loopkilo-
meters na de start in Brussel
hoopt te zeggen dat ze een leu-
ke, actieve vakantie heeft ge-
had.

trans dreissen
theo keydener



DE LIMBURGSE _r mf
PERSONEELS IJFGIDS

■

| /éW/lLmh/££M/ —■'■f
t/fitf 'T /,n de Stichting Z.V.B, werken de Stichting St.Jozefziekenhuis(280

£/fr /bedden) en de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg
"P $? $ /Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemdeStichting ressorteren/twee verpleegtehuizenen vierverzorgingstehuizen. Het totale

*o ' /personeelsbestand omvat ca 1400personeelsleden.

In verband met vertrek van een derfunktionarissen uit de CENTRALE
KEUKEN van het St. Jozefziekenhuisontstaat per 01-09-1989 een full-
time vakature voor een

kok m/v
Taak/funktie - Dezefunktionaris zal in decentralekeuken, naast de overige medewer-

kers, in een team van 4koks funktioneren.
- Tot dewerkzaamheden behoren:

" het voorbereiden en bereiden van maaltijden;

" het portioneren van maaltijden;

" bereiden van maaltijden voor bijzondere gelegenheden.

Satoktie-eisen Opleiding: " kandidaten dienente beschikken over de Secundaire
Opleiding S.V.H. 1e Instellingskok of diploma5.8.C.0.

Ervaring: " kennis van diëten is gewenst.

" horeca-, instellingservaring is gewenst.
Persoon: "dekandidaat dient bereid te zijn in wisselende diensten te

werken. Belangrijk is dat betrokkene goed in teamverband
kan werken.

! Salariëring Salariëring zal geschieden volgensfunktiegroep 30,zijnde in de funktio-
nele schaal min. ’ 2146,-en max. ’ 3045,-bruto per maand. Overige
arbeidsvoorwaarden geldenconform de C.A.0.-ziekenhuiswezen.

Inlichtingen Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dhr. M. Spierts, sous-chef
centralekeuken, tel. 045-450241, of bij dhr.P. Janssen, HoofdVoeding,
tel. 045-450531.

Solliciteren Belangstellenden worden verzocht binnen één week schriftelijk te sollici-
teren bij mw.R. Giero, personeelsconsulent* van deafdeling personeels-
zaken van het St. Jozefziekenhuis, Postbus 620, 6460APKerkrade.

» "

DENTEX B.V.
■
Dentex B.V. is een moderne producent van hoogwaardig breikant.
!Met de hoofdvestiging in Nieuw Vennep en het fabricagebedrijf in
-Kerkrade (tesamen 200 medw.) levert zij wereldwijd aan vrijwel alle
producenten van lingerie en foundation.
'Ter versterking van onze ombouwafdeling in Kerkrade zoeken wij op
korte termijn een aantal
I

ASSISTENT-OMBOUWERS (M/V)
'die bereid zijn in 2-ploegendienst te werken aan de ombouw van.breimachines.
Leeftijd ca. 18-25 jaar. Opleiding op LTS-nivo.
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan:
Dentex 8.V., afdeling Personeel en Organisatie,
ta.v. de heer J. Glas, Ir. v. Dieststraat 11, 6466 NA Kerkrade.
TeL 045-410101.
"mmwmmamwam————————————————————————————————————————————,^

" "
Twijnstra Gudde nv zoekt in opdracht van het bestuur van het Samenwerkingsverband Heuvelland een

I secretaris.,. J
.-■ - aa-Ma-BajtjMMajW

i
Algemene informatie Functie-eisen
In het Samenwerkingsverband Heuvelland participe- — opleiding op academisch niveau, bij voorkeur
ren sinds 1979 de gemeenten Eijsden, Gulpen, administratief-rechtelijk of bestuurskundig
Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals, Valkenburg — ervaring met de uitvoering van de Wet gemeen-
aan de Geul en Wittem. Het samenwerkingsverband schappelijke regeling
behartigt bovenlocale belangen op het vlak van toe- — ervaring en inzicht in het bestuurlijk en ambtelijk
risme en recreatie, grondgebiedszaken, welzijn, eco- functioneren van een organisatie als een regio-
nomische zaken en sociale zaken. Men opereert in naai samenwerkingsverband
het kader van de Wet gemeenschappelijke regeling — managementervaring, bij voorkeur opgedaan in
(1984). een spilfunctie tussen bestuurders en ambtena-
Voor de genoemde sectoren stelt men beleidsplan- ren
nen op en voert men projecten uit. — goede presentatie- en onderhandelingsvaardig-
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur wor- heden
den gevormd door raads- en collegeleden van de — slagvaardig beleidsvoorbereidend en -uitvoerend
deelnemende gemeenten en worden geleid door kunnen opereren in het stelsel van verhoudingen
één voorzitter. Het samenwerkingsverband is geves- van een regionaal samenwerkingsverband,
tigd in Valkenburg aan de Geul.

De honorering is maximaal niveau 14.
Functie-informatie
De secretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke Informatie en sollicitatie
organisatie van het Samenwerkingsverband Heuvel- De adviesgroep Managementvoorziening rekruteert
land. De organisatie telt ruim 50 medewerkers, topfunctionarissen en hoger kader personeel voor
exclusief 150 arbeidscontractanten via de tijdelijke opdrachtgevers in de profit en non-profit sector,
voorziening JWG. Twijnstra Gudde nv is lid van de OAWS, dit impliceert
De organisatie is ingericht volgens het gemeentelijk onder meer vertrouwelijke behandeling van persoon-
model. Vele werkzaamheden voert men echter pro- lijke gegevens. Een psychologisch onderzoek kan
jectmatig uit. De organisatie bestaat uit vier afdeiin- deel uitmaken van de selectieprocedure,
gen: Grondgebiedszaken, Breed Welzijn, Economie
en werkgelegenheid en Middelen. Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u rich-
De secretaris ondersteunt het algemeen en dagelijks ten aan de Adviesgroep Managementvoorziening
bestuur bij de beleidsvoorbereiding en beleids- van Twijnstra Gudde nv, postbus 271, 7400 AG
vaststelling en coördineert de beleidsuitvoering. Deventer, t.a.v. drs. J.C. deCocq van Delwijnen. Voor
De huidige secretaris zal binnenkort elders een func- nadere informatie kunt u met hem of met mevrouw
tic aanvaarden. M.J. Kers contact opnemen, telefoon 05700-86666.

ra | Twijnstra Gudde nv management
IdJI consultante ___^

PiDEnsßraedV
Lucas-Stichting voor Revalidatie
Het Centrum Beroepsopleidingen "Hoensbroeck" is een modern en bedrijfsgericht
opleidingsinstituut voor volwassenen met een lichamelijke handicap.
Het centrum vormt een onderdeel van deLucas-Stichting voor Revalidatie, telt
150 opleidingsplaatsen in viervakgebieden en is landelijkvan opzet. Doel van
het instituut is (re)integratie in het arbeidsproces door middel van erkende en
kwalificerende opleidingen.

Het Centrum zoekt op zo kort mogelijke termijn een

docent voor de vakrichting
werktuigbouwkundig
tekenen (m/v)

Voor een volledige weektaak in een - in eerste instantie -tijdelijke aanstelling
van 1 jaar,waarna bij geblekengeschiktheid een aanstelling voor onbepaalde
termijnvolgt.

De afdeling werktuigbouwkundig tekenen verzorgt 5.0.M.-opleidingen.
Daarnaast wordt veel aandacht besteedaan nieuwetechnologieën, waaronder
CAD.

Funktie-eisen:- inhoudelijkeen didactischevakbekwaamheid met praktische affiniteit;- ervaring op het gebiedvan piping en installatietechniek;
- een 2e graads onderwijsbevoegheid(of studerende hiervoor);- vermogen om in teamverband te functioneren;
- goedeschriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;- geestdrift diepast in een bedrijfsmatig opgezet instituut;
- inzicht in en kennis van het gebruikvan nieuwetechnologieën in hetvakgebied

strekken tot aanbeveling.

Geboden wordt:
- uitstekende onderwijsfaciliteiten voor theorie en praktijk;- innovatiefklimaat; **- salariëring volgens afgeleide onderwijsnormen;- CAO-Ziekenhuiswezen.

Volledigheidshalvevermelden wij dat een samenwerkingsverbandwordt nage-
streefd tussen de Lucas-Stichting en het Kinderrevalidatiecentrum
Tranciscusoord".

Nadere informatiekan opgevraagd worden bij dhr. M. Mertens, tel. 045-239421.
Schriftelijke sollicitatiesbinnen 2weken richten aan: Lucas-Stichting v. Revalida-
tie, t.a.v. afd. Personeelszaken, Zandbergsweg 111,6432 CC Hoensbroek.

■ ■ «oERRYacx LOCNT
vraagt

ASSISTENT OPTICIEN

' met optiekervaring
en
OPTICIEN
met ervaring in het aanpassen van kontaktlen-
zen.
Heeft u interesse in één van bovenstaande ver-
antwoordelijke functies en kijkt u uit naar zeker-
heid, dan komen wij het liefst zo snel mogelijk
met u in kontakt.

Telefonische of schriftelijke sollicitaties richten
aan:

BERRY LOCHT OPTIEK
Bovenstestraat 27 - 6101 EH Echt
04754-82727 en vragen naar dhr. Locht. ]90067

Bemelmans Optiek
Medewerker in ons bedrijf is een interessante
en afwisselende baan met goede
perspectieven. Wilt u als

jonge enthousiaste
medewerker
ons bedrijf versterken. schri|f dan een
uitgebreide brief met pasfoto naar

Markt 28-29, 6461 EC Kerkrade, tel. 045-452618

— ' —
Bejaardenverzorgmgs-

/ -—-^ \ centrum
\^ \ ,De Regenboog" te

f \ \ Heerlen roept
\ ' \ gegadigden op voor de

CB negenlOOOg onderstaande functie:
BEJAARDENVERZORGINGSCENTRUM

KOK M/V
Onze gedachten gaan uit naar iemand die:- in het bezit is van het diploma instellingskok en

dieetkok of gelijkwaardige opleiding;
- geheel zelfstandig kan werken;
- over ruime instellingservaring beschikt;- bereid is in teamverband te werken, alsmede

wisselende diensten te verrichten, inclusief
week-ends'- minimaal 25 jaar is.

Tevens worden belangstellenden gevraagd voor de
poule van invalkrachten van receptiemedewerkers
m/v werkzaam van maandag t/m zaterdag volgens
rooster.
Functie-eisen:
- MEAO-opleiding of gelijkwaardig;- bekendheid met het bedienen van een

telefooncentrale;- goede contactuele eigenschappen
Tot de taken behoort tevens het verrichten van
typewerk en lichte administratieve werkzaamheden.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de
CAO-Bejaardentehuizen. ,
Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10
dagen te worden gericht aan de Directie van het
Bejaardenverzorgings-centrum „De Regenboog",
Postbus 4451, 6401 CZ te Heerlen. 190002

DIRECTEUR
Gerenommeerd Nederlands Transport- en Opslagbedrijf met
vestigingen in Spanje, België, Engeland en Amerika is
voornemens een vestiging in Venlo te openen ter versterking en
uitbreiding van haar Duitse en Zwitserse distributie/groupage
netwerk.

Bent u ambitieus en kunt u iets opbouwen?

Bent u in staat met onze steun en contacten, plus uw eigen
initiatief, onze belangen te behartigen?

Zo ja, dan ontmoeten wij u graag tijdens een persoonlijk
gesprek.

Uw reactie (brief, cv. en pasfoto) zien wij tegemoet onder
nummer HK 014 Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. 190*

—S

DÜQ van Hooren|kantoorcentrum b>
kantoorboekhaf*

kantoormachii 1
buro-meut**" 1

tekenkamerinrichtinjj

vraagt met spoed:

VERKOPER/ADVISEUR
voor haar afdeling kantoormachines en kantoormeubilair.

Onze gedachten gaan uit naar iemand met:
* MEAO-opleiding
* affiniteit met technische apparatuur
* ±20 tot 30 jaar

* in bezit van rijbewijs B
* bereid tot het volgen van externe opleidingen

* ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling.

Wij bieden u naast een goed salaris, toekomstmogelijkheden en een
prima sfeer, waarbinnen gewerkt wordt.

Uw schriftelijke reactie zien wij gaarne binnen 14 dagen tegemoet t.a.v.
de heer F. Kemps.

geleenstraat 48, 6411 hs heerlen, tel. 045-712741*

—*—
Installatiebedrijf Roderland b.v. zoekt i.v.m. uitbreiding van haar
technisch onderhoud

ervaren servicemonteurs
met kennis Gasgestookte c.v.-installatles

van: Regeltechnische installaties
Klimaattechniek

Vereist MTS-niveau of langdurige praktijkervaring
zijn: Diploma servicetechnicus cv.-installaties of de

bereidheid deze opleiding te volgen
In het bezit zijn van rijbewijs B-E
Leeftijd 25-40 jaar

Geboden Een zelfstandige funktie
wordt: Een bedrijfswagen

Salariëring naar opleiding en ervaring

BI^MJ Uw sollicitatie dient u schriftelijk binnen
14 dagen te richten aan:

P*s*l Installatiebedrijf
|VI Roderland b.v.
W_^Ê_M Postbus 530

W__\g/__% ■■ 6460 AM Kerkrade
mm—aammmmmaamamma_____ \foor nadere informatie kunt u kontakt

■ MMBHM|aB opnemen met dhr. F.P.J. Amkreutz.
L\_S_ lïl|TilyyF||Ti|iT'l Sector-Hoofd■Ml laaaaa*MÉiMßaaVßial Tel. 045-436363

1 II I —■

FIOWLIGHT —_^^
Flowlight is gevestigd te Ulestraten, waar in een nieuweproduktiehal thermolicht-

M elementen worden gefabriceerd. Flowlight Thermolichtelementenworden met name toe-
Ë gepastin fabriekshallenen opslagloodsen. Hoge lichtopbrengstgekoppeldaan een uitstekend

Ë isolerend vermogenenhetvrijwel geheelachterwege blijven van condensvorming, maken deze
Ë dubbelwandigelichtelementen aantrekkelijkvoor een sterkgroeiende groepafnemers. Hetprodukt is
■ eenvoudig te monteren en isrelatief gunstig geprijsd. Om in depas te blijvenmet de groeiendevraag
■ zoeken wijvoor onze opdrachtgever een(m/v)

I Produktie Chef
voorwie kwaliteitswerken teamwork synoniem zijn

De functie: ' methet(bege)leidenvan - De mogelijkheidom in een- U voert dedagelijkse leiding produktieprocessen waarbin- kleine en slagvaardige organisa-
over deafdeling produktie. nen maatvoeringen verwer- tic te werken aan degroeiende- U bentverantwoordelijk voor de kingskwaliteit eenbelangrijke omzet.
werkvoorbereiding in nauwe rol spelen. - Een bij de functie passend
samenwerking met o.a. de - Ubeschikt overleidinggevende arbeidsvoorwaardenpakket,
verkoopbinnendienst. capaciteiten.

■ - U bentverantwoordelijkvoor de -Uw leeftijd ligtrond de 35 jaar.
■ produktieplanningen-voortgang.
m - U bentverantwoordelijk voor de Gebodenwordt: Spreekt dezefunctie u aan, schrijf
% kwaliteitscontrole. - Een zelfstandigeen verantwoor- daneenkorte briefmet cv. onder\ - U maakt deeluitvan het manage- delijke functie. vermelding vanref.nr. 41.7156

mentteam. aan:
_^_\_____m MercuriUrvalß.V., J

X. Gevraagd wordt: /j^HPPHP^WHini Vrijthof50-51, S- U bentvertrouwd |^K^JLJ_J t^^jL^ 6211LE Maastricht.
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SV Heerlen dupe
van 'belachelijk'
degradatiebeleid eredivisie

Zijn collega Leo Steegs is tame-
lijk optimistisch gestemd: „Ik
beschik over een redelijk speler-
spotentieel en het is jammer, dat
we in de bedreigde hoek terecht
zijn gekomen. We hebben nogal
wat pech gehad en op cruciale
momenten schoten we tekort.

Optimistisch

Het scoreverloop bij de strafschoppen was:
1-0Toonen (Obbicht); 1-1 Dassen (Kolonia);
2-1 Hermans; schot van Baur door Obicht-
keeper Lourens gestopt; 3-1 Steuns; schot
van Zarar gestopt; 4-1 Veneken.maal niet ontevreden over de

voorbije competitie. Ook tegen
ONS gaan we van onze eigen be-
perkte mogelijkheden uit en dan
zien we wel wat het gaat worden.

H
an °nze medewerker

u,frERVEN ~ Vandaag om 19.30
iop h

ZtU n Heerlen en RKONS
ten ift Veld van Limburgia moe-
daal ' wie naast Voeren-
dam 6n Veritas de derde degra-
wmi ln de eerste klasse F gaat
traii " Volgens SV Heerlen-
zo'n h Pierre Winkelmolen is
cheliitrde degradant een bela-
van h Zaak' "A1voor aanvanS
dat h} se'zoen heb ik geroepen,
tal ni utoch te Sek is> dat het aan-

!twaalf mdc eerste klasse tot
bracht moet worden terugge-
lanHo *n de ons omringende
striid Worden ook dertig wed-
maartüxPer seizoen gespeeld,
baar n Nederlandkan dat blijk-
kntiek let'" luidt Winkelmolens

WooSnenS hem gaat de KNVB ge-aan de wensen van de

Wat nu gebeurd is, had nooit mo-
gen gebeuren, maar het is nu
eenmaal niet anders. Daarom
moeten we vanavond dan maar
proberen om die missers onge-
daan te maken. Ik heb er in ieder
gevalvertrouwen in. Per slotvan
rekening is onze defensie de op
drie na de minst gepasseerde in
deze klasse."

Ik denk, dat het team met de
sterkste zenuwen wint, want
Heerlen en RKONS ontlopen el-
kaar echt niet zo veel, al heeft

clubs voorbij. „Meer wedstrijden
betekenen toch ook meer inkom-
sten. Maar ja, de hoge heren be-
slissentoch," foetert hij. Over het
duel van vanavond is hij duide-
lijk. „We zijn vanuit een under-
dog-positie aan dit seizoen be-
gonnen, omdat we te maken kre-
gen met een leegloop. Het klinkt
misschien gek, maar ik ben hele-

" WYLRE - De halve finale in de
strijd om de beker van de Afdeling
Limburg KNVB tussen Wylre en
lason eindigde na verlenging in een
2-1 zege voor Wylre. Tegenstander
in de finale wordt Grashoek, dat na
strafschoppen won van RKSVV.

Wyire finalist

René Hofman tekent voor twee jaar bij Roda JC

eerste divisie

Vandaag 19.30 uur:
Veendam-Fortuna Sittard
Morgen 14.30 uur:
Haarlem-Groningen
Ajax-Willem II
PEC Zwolle-BVV Den Bosch
PSV-Utrecht
Roda JC-Feyenoord
Twente-Volendam
Sparta-VW
RKC-MW
PSV 33 23 5 5 51 75-31
Ajax 33 21 6 648 73-32
Feyenoord 33 15 10 8 40 65-49
Twente 33 10 18 5 38 44-25
Groningen 33 14 8 11 36 61-49
RodaJC 33 12 12 9 36 49-37
BW Den Bosch 33 14 6 13 34 45-51
Fortuna Sittard 33 11 11 11 33 39-36
Volendam 33 13 7 13 33 42-48
Haarlem 33 10 11 12 31 35-49
Utrecht 33 11 7 15 29 49-54
Sparta 33 9 11 13 29 42-48
RKC 33 10 9 14 29 52-61
MVV 33 10 9 14 29 40-58
Willem II 33 8 11 14 27 50-67
PEC Zwolle 33 8 9 16 25 46-67
WV 33 5 13 15 23 39-61
Veendam 33 8 7 18 23 36-59

'Een enorme last is
van me afgevallen'

BEEK - Door het beter benutten
van strafschoppen, na verlenging in
de tweede beslissingswedstrijd te-
genKolonia, heeft Obbicht zich ge-
handhaafd in de tweede klasse van
de KNVB. De tegenstander uit
Landgraaf degradeert naar de derde
klasse.
Na twee uur voetbal op het Caesar-
terrein in Beek waren Obbicht en
Kolonia gisteravond in het duelvan
de angst niet verder gekomen dan
ieder één treffer. Fabuleus werk van
keeper Eugène Lourens in het Ob-
bichtdoel (hij stopte strafschoppen
van Baur en Zagar) besliste uitein-
delijk de strijd. Scheidsrechter
Teeuwen gafKoloniaspeler Fox een
boeking en verwees trainer Derks
van de (uiteindelijk) verliezende
ploeg achter de afrastering wegens
aanmerkingen.
De beginfase was veelbelovend. Uit
een prima aanval scoorde Hermans
als in de vierde minuut: 1-0voor Ob-
bicht. De treffer ontmoedigdeKolo-
nia niet. Obbicht werd onder druk
gezet en in de dertiendeminuut was
de stand gelijk. René Smeets rond-
de een voorzet van Roger Scholtes
doeltrffend af: 1-1. Na rust voerde
de vrees om te verliezen de boven-
toon. Er werd niet meer gescoord.
Dat gebeurde ook niet in de 2x15
minutenverlengingwaarin de zenu-
wen zoms moeilijk in bedwang ge-

Feest Helios
op Zeswegen
" HEERLEN - Het hoogtepunt tij-
dens de openingsfeestelijkheden
van het sportcomplex Zeswegen in
Heerlen vormt de wedstrijd Helios-
Roda JC. Die ontmoeting begint
maandagavond om zeven uur op de
gloednieuwe accommodatie aan de
Breukerweg.
Vanavond is iedereen vanaf 20.00
uur van harte welkom in de grote
tent die op de parkeerplaats staat.
De officiële opening van het sport-
complex geschiedt zondag om 11.00
uur. Hierna is er een receptie die tot
13.30 uur duurt.
Na afloop van het officiële gedeelte
kunnen belangstellenden de Helios-
sportvelden bezichtigen. De toe-
gangsprijs voor de wedstrijd van
Helios, maandagavond, tegen het
eerste team van Roda JC bedraagt
vijf gulden.Iteeg RADE/ROTTERDAM - Rond één uur gistermiddag

anc j £en juichstemming op in huize Hofman in Oud-Beijer-
'*sch Waarnemer <**er Lagendijk liet René Hofman telefo-
lvas weten dat de transfer naar Roda JC in kannen en kruiken
Dptj n dat volgende week het tweejarig contact, plus een jaar
vaar' Schriftelijk wordt bekrachtigd. Verlossende woorden
Ürie cc voor de 28-jarige Heerlenaar een einde kwam aan
iiiria üZoenen v°l kommer en kwel bij het door hem vermale-Jue * eyenoord.

hij nog altijd niets verleerd is van
hetgeen waarmee hij jarenlang
Kaalheide boeide.
Roda JC-trainer Jan Reker is in zijn
sas met de komst van René Hofman.
„Hij is typisch een jongen die wat
extra's biedt en waarvoor de men-
sen naar het stadion komen. Van
alle nieuwe jongens die wij willen
hebben is hij degene die het meeste
heeft bewezen. Dit seizoen heeft hij
in een handjevol wedstrijden toch
weer acht keer gescoord. Ik ben er-

van overtuigd dat hij in vertrouwde
omgeving helemaal opbloeit".
Waaraan manager Hens Coerver
toevoegt: „Het heeft me altijd ver-baasd dat Hofman in Rotterdammet is geslaagd. Hij had er allesvoor, inclusief de mentaliteit".
René Hofman is de tweede zekere
aanwinst van Roda JC. De Kerkra-
denaren hebben inmiddels met
PEC Zwolle onderhandeld over de
vergoedingssom voor Peter van der
Waart en verwachten daarover geen
problemen. Moeilijker liggen de za-ken rond de overgang van Steve van
Dorpel. Er blijkt geen sprake te zijn
van een clausule met een gelimi-
teerd transferbedrag van 250.000
gulden, zoals de Volendam-spits
Roda JC voorspiegelde. Van Dorpel
zit gewoon vast aan zijn verbintenis
met Volendam.Roda JC gaat probe-
ren alsnog tot een akkoord te ko-
men met Volendam. „Maar als de
club gepeperde bedragen wil heb-
ben, zien wij van Van Dorpel af',
voorspelt Hens Coerver.

" René Hofman, rechts, zal binnenkort weer, zoals op deze ar-
chieffoto, het shirt van Roda JC dragen.

Hiddink blijft

Rentree Gullit

Vandaag 19.30 uur: ;
GA Eagles-De Graafschap
Telstar-RBC
Cambuur-SW
Morgen 14.30uur:
NAC-Emmen
NEC-Wageningen
Vitesse-Helmond Sport
Den Haag-Heracles
Excelsior-Heerenveen
DS 79-AZ

Vitesse 34 21 8 550 56-18
Den Haag 34 21 7 649 75-35
Excelsior 34 20 7 7 47 60-33
NEC 34 20 6 8 46 69-38
AZ 34 17 9 8 43 72-41
Heerenveen 34 19 5 10 43 67-44
NAC 34 15 11 8 41 57-45
SVV 34 14 7 13 35 49-51
GoAhead Eagles 34 13 714 33 50-45
De Graafschap 34 13 7 14 33 45-51
Heracles 34 12 9 13 33 46-60
Cambuur 34 13 6 15 32 48-56
Eindhoven 35 11 7 17 29 44-51
DS'79 34 12 4 18 28 54-60
Telstar 34 10 6 18 26 47-64
Helmond Sport 34 5 13 16 23 36-6Ï6
RBC 34 7 7 20 21 32-58
Emmen 34 8 2 24 18 34-B*s
Wageningen 35 6 6 23 18 41-8 J
NEC, Go Ahead Eagles en Heerenveen pe>
riodekampioen.

bundesligaSCHAESBERG - Op Schaesberg
beleefden trainer/rijder Wim Velis
en eigenaar P. Brouwers een suc-
cesvolle avond. Zij behaalden met
respectievelijk Arm Marshall en het
trio Bep, Cita en Cann De Bloomerd
vier overwinningen.

Uitslagen:
Haydock-Prijs: 1. Dior America (J. Meer-
tens) km.tijd 1.21.8; 2. Ditha O; 3. Clareina
Hanover. Niet gestart: Dominique. Winn.
11,90; pi. 2,00, 2,30, 1,60;koppel 33,60; trio
404,90.
Vereniging Vrienden Draf- en Renbaan-
Prijs: 1. Wentworth Prince (A. Manuel) tot-
.tijd 1.54.8;2. Davina; 3. No Doubt. Niet ge-
start: Gentle Giant. Winn. 3,60; pi. 1,40, 1,50;
koppel 4,40; trio 38,70.
Wolverhampton-Prijs: 1. Bep de Bloomerd
(W. Velis) km.tijd 1.20.4; 2. Baron; 3. DukesDiamond. Niet gestart: Crebella. Winn. 1,70;
pi. 1,50, 5,40; koppel 3,50; trio 15,60.
New Abbot-Prijs: 1. Cita de Bloomerd (W.
Velis) km.tijd 1.19.4; 2. Cunerus Hanover; 3.
Bartje Dakota. Niet gestart: Anton Rie-
brand. Winn. 3,50; pi. 1,40. 2,00, 3,10; koppel
13,60; trio 149,20.
Clain-Prijs: 1. Nique (A. de Vries) tot.tijd
1.47.5; 2. Floris; 3. Master Card. Winn. 5,40;
pi. 2,00, 1,60, 1,20;koppel 14,10; trio 101,50;
kwartet 259,30 (2-8-3-7).
Kelso-Prijs: 1. Cann De Bloomerd (W. Ve-
lis) km.tijd 1.22.0; 2. Brigitta R; 3. Zefier
West. Winn 1,20; pi. 1,00, 1,80; koppel 4,10;
trio 58,00.
De Gouden Armband III: 1. Babesia R (K.
Einarson) km.tijd 1.22.1; 2. Arina V; 3. Cid
Olympic. Niet gestart: Cervino Montana.
Winn. 2,70; pi. 1,70, 5,20; koppel 1,70; trio
93,50.
Southwell-Prijs: 1. Arm Marshall (W. Velis)
km.tijd 1.16.3; 2. Zombi Vitesse; 3. Arian
Buitenzorg. Niet gestart: Rio Ganesh. Winn.
2,10; pi. 1,40, 1,70;koppel 7,30; trio 35,30.
Wincanton-Prijs: 1.Anton Aldorp (H. Grift)
km.tijd 1.18.9; 2. Valco van Hulsel; 3. Zim-
rod B. Niet gestart: Abbado R. Winn. 1,30;
pi. 1,10, 1,40;koppel 2,50; trio 14,00.
Totalisatoromzet f 140.675,-

Cijfers van
Schaesberg

MILAAN- Exact een maand na zijn
meniscusoperatie maakt Ruud Gul-
lit zijn rentree. Vanmiddag in de
vooruit te spelen wedstrijd tegen
Cesena zal de spelmakervan AC Mi-
lan en het Nederlands elftal de laat-
ste 35 minuten meespelen als voor-
bereiding op de Europa-Cupfinale
van aankomende woensdag tegen
Steaua Boekarest.

WerderBremen -1. FC Nürnberg 2-1 TStuttgarterKickers - Waldhof 1-3„
Vandaag 15.30 uur:
HannoverN 1. FC Köln
Bayern Mühchen - St Pauli
HSV - Vf&'Stuttgart 4
Kaiserslautern - Karlsruher SC
Leverkusen - Frankfurt
Mönchengladbach - VfL Bochum
Dortmund - Uerdingen 1

Tweede Bundesliga
Morgen 15.30 uur:
Bayreuth - Alemannia

Roda-Feyenoord

RKC-MVV

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Van Vliet

Roda JC (opstelling): Nederburgh. Hanssen.Fraser, Boerebach, Trost, Broeders, Suvrijn,
Diliberto. Van de Luer, Haan en Raymond
Smeets
Feyenoord (opstelling): Hiele. Troost, Met-
god. Brands, Heus. Lokhoff, Barendse, Van
Geel, Nortan, Tebbenhotf, Smolarek

Sigi Lens in belangstelling van FC Twente

Fortunezen tien
duels geschorst

Sparta-VVV

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Modderman
RKC (opstelling). Vonk, Gouda. Brard, Joore,
Bogers, Van der Eist, Moniz, Hutten, Van Hin-
tum, Schapendonk, Hoekstra
MVV (opstelling): De Haan, Linders, Brandts,
Quaden. Delahaye, Vincent, Driessen, Van-
derbroeck, Verbeek, Francois, Uitman

Verbeterde contracten voor Fraser en Trost

VVV wil Polman huren
KERKRADE/VENLO - Roda JC-verdediger Roger Polman kan zich
verheugen in de belangstelling van VW. De gedegradeerdeVenlose
club wil de reserve-speler voor één seizoen huren en Roda JC is be-
reid hieraan mee te werken, indien de club erin slaagt de gewenste
,versterking aan te trekken.
Roda JC heeft ook besloten de doorlopende contracten van Henk
Fraser en René Trost open te breken en te verbeteren. De beidever-
dedigers presteerden dit seizoen zo goed, dat Roda deze beloning op
zijn plaats vond. Bovendien wil de club het talent van Fraser tot en
met 1993 vastleggen.
Linkerspits Raymond Smeets is inmiddels akkoord over een con-
tractverlenging bij Roda JC.

'ijtia^"l van 1986> toen h« vooren miljoen zijn geluk in de
'achtrslng beproeven, werd een
fen0tf?srrie- Hofman en zijn echt-
arcje^ 7e.'n de Randstad niet kont,"2^ is door de transfer zo

;oticJen un°g gelukkiger dan ik")
lelUk t Wel uitschreeuwen van
iertfj' °en bekend werd dathij vol-
"akkeneiu°en ziJn carrière kan op-
Daal k 1J de club waar het alle-* begon: Roda JC.

Eeuwigheid
*K rw°rme last is van me afgeval-''-■'eria Wacnten in de afgelopen

' Jet befen leekwel een eeuwigheid.

''at ik al flink aan mee te vreten
Doest *ang in het ongewisse
'at) Hf, "'Jven over het doorgaan
Dei g transfer. Het moest allemaal

'*ag ta omdat ik morgen (van-
''e-j^, * moest beslissen over de
"sjonif aanbieding van Feyenoord.
>en uif'^at ben ik blij dat ik weg
lan R°tterdam", verzucht Hof-
rett»n a?Val wil trouwens dat hij mor-
"aar P teri»gkeert op Kaalheide,
Ht nenoord zi Jn opwachting

d„ laatste verplichting
""atl v Hotterdamse club zal Hof-
Nat hnUlti de dug-out nakomen,
'chtp l, J a' enkele weken met eenc Dlessure sukkelt.

Voerendaal
11 de v„rftn<* gezinnetje Hofman zich
■*n ten ,bne dagen had gespitst op
M 'ugkeer naar Kerkrade, blijkt
!et) ' ftet feit dat René enkele da-
ding en al informeerde of deaar g.in Voerendaal, die hij drie
>VercWri n aan Piet Wildschuta> weer beschikbaar zou

'A*les i-L.etl-Pilt Perfect in elkaar te pas-
-1 ven gaat terug naar Eindhoven
N 0

aat reeds binnen enkele da-
-Oerenri .voormalige woning in
'Juicht Keren wij dus in alle

e",terug in vertrouwde om-
°dajrt sHofman*
ïeerzien zich verheugen opeen

frnan r? 161' een geladen René
'Hde h Pc Limburger wil op het
% hPt° bewijzen dat Feyenoord
'e kWDl°Ptimale uit zijn voetballen-

waiiteiten heeft gehaald en dat
Hermans tweede" Sigi Lens, mogelijk weg uit

de Baandert.

Overigens niet de enige onderhan-
delingen die Fortuna momenteel
voert. Nog geen enkele speler heeft
de nieuwe Sittardse aanbieding van
een handtekening voorzien. René
Maessen en Marcel Liesdek vinden
de salarisverhoging te gering; Henk
Duut en Sigi Lens pikken de verla-
ging niet en de spelers die op het-
zelfde niveau zijn gebleven, zhn al
even zeer ontevreden.

Van onze sportredactie

Veendam-Fortuna

Morgen 14.30uur
Scheidsrechter: Lammers

Sparta (opstelling): De Goey, Eger, Spork.
Wijnberg, Mulder, Libregts, Sandel, PoUeij.
Vurens. Beukers, De Nooijer.
WV (opstelling): Ftoox, Nijssen, Van Berge-
Henegouwen, Verberne, Rutten, Reijnink,
Reynierse, Eyer, Stewart, Slagboom, Luhu-
kay

SENLIS - Matthieu Hermans is
vrijdag als tweede geëindigd in de
openingsetappe van de driedaagse
Ronde van de Oise. Ritwinnaar
werd de DuitserKappes.Roda hoopt op

kans van niks
De uitslag: 1.Kappes 85 km van Compiègne
naar Senfis in 1.52.43; 2. Hermans; 3. Peder-
sen; 4. Nijdam; 5. Redant; 6. Woods; 7. Van
Slycke; 8. Stauff; 9. Kulas; 10. Aldanondo;
13. Bogers, allen z.t.

In de laatste wedstrijd tegen Veen-
dam (vanavond op het terrein van
de noordelijke ploeg) moet interim-
trainer Voorn andermaal een be-
roep doen op de jeugdige spelers
van Fortuna. Loek Frijns, Richard
de Vries en John Clayton zijn ge-
blesseerd en worden vervangen
door Deckers, Winkelmolenen Cus-
ters.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Kok

Veendam (opstelling): Hoekstra, De Haan,
Fühler, Wiebing, Mulder, Twikkelaar. Sollner,
Nijgh. Jans, Steenge. Gall
Fortuna Sittard (opstelling): Hesp, Kicken,
Liesdek, Duut (of Heussen), Maessen, Mor-
dang, Boessen, Reijners, Decker, Winkelmo-
len, Custers.

{£E
an onze sportredactie

altüH RADE _ Niet geschoten is
stUurt *2 1S! Onder dat motto
rnnro- R°da-trainer Jan Reker
zijn (14-30 uur op Kaalheide)
slotao? rs het veld in voor de
tfainer *egen Feyenoord. De
nitxa [" Wll Perse een overwin-
de 1; lefst met grote cijfers, om
Hoe knima le kans die Roda JC
E Ur 0^ccft om FC Twente voor
in i edPees voetbal te achterhalen
len t^er geval niet door eigen fa-le verspelen.
>»Het isnik s '" natuurlijk een kans van
ven H^i die twee punten en ze-
Maar j

punten g°ed te maken.
v°or d moet Je achteraf ook niet
lendaJ; p hoeven slaan, als Vo-
het tp Van Twente wint en wij
ten iip

gen Feyenoord hebben la-
Pel (ff6,I}' Ik heb Steve van Dor-
graap .V°lendammer die Roda
geval e

lnl«ven, red.) in ieder
schietf«Vfaagd er een paar in te
dien tit gen Twente. Boven-

l er voor mijzelf ook een

SITTARD - Op de valreep van het
seizoen werd Fortuna Sittard ge-
confronteerd met een bittere tegen-
valler. Nico Jalink (vier duels), Sigi
Lens (drie) enEric Meijer (drie) wer-
den in totaal tien wedstrijden ge-
schorst naar aanleiding van de on-
geregeldheden rond de penalty tij-
dens Roda JC - Fortuna Sittard op
2 april.

Scheidsrechter Van der Niet floot
intertijd een strafschop tegen Roda
JC maar herriep die beslissing later
op aangeven van grensrechter Van
Nisselroy. Het gebruikelijke duw-
en trekwerk rond die beslissing,
werd door de KNVB-rapporteur
aangekaartbij het tuchtcollege. For-
tuna Sittard kreeg gisterenvan deze
commissie de strafmaat te horen.
De Sittardse ere-divionist is bijzon-
der ontstemd over de gang van za-
ken en zal beroep aantekenen. Te-
meer daar Van der Niet en Van Nis-
selroy in hun rapportage niet eens
gewag maakten van het voorval.
Sigi Lens, die weigert het verlaagde
contract te tekenen, staat in de be-
langstelling van FC Twente. De
Tukkers, die wat aanvallende spe-
lers laten vertrekken, willen ko-
mend seizoen aanvallend een nieu-
we weg inslaan. In die tactische ver-
andering past een speler a la Lens
kennelijk goed vandaar dat er bin-
nenkort een gesprek tussen de par-
tijen plaatsheeft.

stukje prestige aan. Ik ben in de
eredivisie nooit met minder dan
37 punten geëindigd (Roda heeft
er nu 36, red.) en dat ben ik nu
ook niet van plan".
In het verlangen om Kaalheide
een klinkende afsluiting van het
seizoen voor te schotelen, kan
Reker niet beschikken over de
sterkste opstelling. Behalve de
geschorste Van Loen zijn Groe-
nendijk (lichte knieblessure) en
Sanchez Torres (hij verliet giste-
ren ziek de training) niet inzet-
baar, waardoor Haan, Diliberto
en Raymond Smeets in de basis
opdraven.

EINDHOVEN - Guus Hiddink is
ook komend seizoen hoofdtrainer
van PSV. Manager Kees Ploegsma
liet vrijdag weten, dat PSV niet be-
reid is Hiddink tussentijds te laten
vertrekken. Voor de trainer, dienog
een contract voor een seizoen heeft,
was concrete belangstelling vanKV
Mechelen en het Spaanse Sevilla.
Guus Hiddink, wiens overeenkomst
niet is aangepast, begint aan zfjn
derde jaar als hoofdtrainer bh PSV.
In beide seizoenen onder zijn be-
wind werd de club kampioen.

(ADVERTENTIE)

Heden, zaterdag 20 mei

GROTE HONDA
CIVIC SHOW

Hedenmiddag is

Pierre Blattler
in onze zaak aanwezig
om met u te toosten

op zijn nieuwe Honda
en om handtekeningen

uit te delen.
OFFICIEEL HONDA-DEALER

ROTOR
Heerlerbaan 229, Heerlen. Tel. 045-416900

Naar « im mit mi Jipwm unie* kaapt

Bij VW heeft de titelstrijd om het
kampioenschap van Nederland
voor de reserveteams betaald voet-
bal de allerhoogste prioriteit. Deze
finales vinden vandaag (zaterdag)-
vanaf 13.00 uur plaats in stadion De
Koel tussen Ajax 11, Vitesse II en
VW 11. Aangezien diverse' spelers
ook zondagmiddag tot het eerste
elftal behoren wacht Sef Vergoos-
sen met de samenstelling van zijn
team voor het laatste ere-divisieduel
tegen Sparta. Het wordt tevens ook
het laatste officiële optreden van
Sef Vergoossen bij de Venlose club
na een dienstverbandvan meer dan
tien jaar.

VVV

Trainer Frans Köver van MVV, die
het laatste duel van zijn ploeg mor-
gen tegen het eveneens vrij van de-
gradatiezorgen zijndeRKC in Waal-
wijk winnend zou willen afsluiten,
zal naast de geschorste Arts en Thai
ook geen beroep kunnen doen op de
geblesseerde Maas, De Jong en
Schuman. Toch blijft de scheidende
coach, ondanks het gemis van deze
spelers, optimistisch over de afloop.
„Als we tegen RKC winnen komt
ons puntentotaal op 31 en dan moet
ik zeggen dat we het nog niet zo
slecht gedaan hebben dit seizoen.
De mogelijkheid zit er zelfs in, dat
we ploegen als Sparta en Utrecht
nog achter ons laten.Wij spelenzon-
dag dan ook op de volle winst", al-
dus Frans Körver.

MVV

De vechtpartij tussen MVV'er Al-
fons Arts en Roda JC'er John van
Loen kost beiden drie wedstrijden
en een boete van 200 gulden.
De tuchtcommissie van de KNVB
legde de zwaarste straf op aan Van
der Weel (DS '79), overigens voor
een overtreding die nog dateert uit
het vorig jaar. Bewezen werd
geacht, dat de speler doelman Kooi-
stra van AZ een vuistslag heeft ge-
geven in het tumultueuze duel dat
op 3 december werd gespeeld. Van
der Weel werd voor acht wedstrij-
den uitgesloten. Nog 25 spelers wer-
den na ontvangen waarschuwingen
voor één wedstrijd geschorst, onder
wie MVV'er Thai (zesde).

Van Loen

BRUNSSUM - Het sneldamtoer-
nooi van DIOS vindt vandaag geen
doorgang wegens gebrek aan deel-
name.

KERKRADE/HEERLEN
Roda JC speelt volgende week
nog enkele duels tegen Heerlen-
se amateurverenigingen, alvo-
rens met vakantie te gaan. Maan-
dag (19.00 uur) zijn de Kerkrade-
naren te gast bij Helios. Dinsdag
(eveneens 19.00 uur) speelt Roda
JC op het terrein van SV Heer-
len.

Jos Alberts
weer prof

GELEEN - De 27-jarige Jos Al-
berts uit Geleen keert na een
onderbreking van enkele
maanden weer terug in het
profpeloton. Hij heeft van de
KNWU de vereiste licentie ont-
vangen en start voorlopig als
individueel gesponsorde ren-
ner.
Vorig jaar behoorde Jos Al-
berts tot de Zeroploeg, een
door hemzelf en zijn vader
Frans Alberts geformeerd team
van merkloze renners, die op
uitzendbasis voor een gelegen-
heidssponsor uitkwamen. In
een eerder stadium behoorde
Alberts junior achtereenvol-
gens tot de ploegen AVP/Viti-
del, Panasonic en ADR.

De Schot Porteous (FC Aberdeen)
speelt aanstaande dinsdag de oefen-
wedstrijd met Fortuna Sittard tegen
Haslou. De aanvallende middenvel-
der volgt een stage in De Baandert
en als deze naar tevredenheid ver-
loopt worden onderhandelingen
over een contract niet uitgesloten.

Schot: stage
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Kolonia degradeert
Obbicht blijft overeind bij strafschoppen Programma

betaald
voetbalVan onze medewerker

WIL LEMMENS
houden konden worden. Vanaf elf
meter viel tenslotte de beslissing.

door huub paulissen

RKONS mijns inziens iets meer
kwaliteit in huis."

limbiirgs dagblad sport



schil, dat hij het 'gevaar' meesten-
tijds ontloopt, door simpelweg
(lees ruim) voor de concurrentie
over de streep te flitsen.
Hoe snel? „Geen idee; meer dan
zestig, denk ik wel. Maar geen ze-
ventig, dat kan niet na een rit van
200 km. Ze zouden de laatste 200
meters eigenlijk eens moeten op-
nemen. Voortaan ook in de uitsla-
gen zetten. Leuk vergelijkingsma-
teriaal."

Jean-Paul van Poppel geldt als
één van de topsprinters voor de
Giro van dit jaar. Wat 'Mateo' Her-
mans kon in de Vuelta, moet Van
Poppel realiseren in de schepping
van Vincenzo Torriani. Hij is het
aan zijn stand verplicht, vindt hij
ook zelf. Alleen, de Italiaanse col-
lega's zeggen dat hij er niet veel te
zoeken heeft.
„Veel te zwaar", hebbenRosola en
Allocchio, twee van de rapste Az-
zurri van het moment, Van Poppel
al ingefluisterd. „Maar de ware re-
den is natuurlijk dat ze me liever
niet dan wel zien komen. Zij heb-
ben het over maximaal vier mas-
sasprints, ik heb de profielen ge-
zien: het zijn er zeker zeven. Je
kent de Italiaanse manier van
koersen toch? In iedere ploeg zit
wel een sprinter, ze zijn ermee op-
gegroeid, dus wordt er ook zo ge-
reden. Het spel in de vlakke fina-
les zo lang mogelijk bij elkaar hou-
den en vecht het dan op de streep
maar uit."

Van onze sportredactie
BILTHOVEN - Jean-Paul van Poppel heeft ergens een video-
tape staan, waarop een reportage van de Giro d'ltalia in de be-
ginjaren zeventig. 'Numero Uno'. Het duel Merckx-Fuente uit
1974. Franco Bitossi won er drie etappes. Als hij die band ziet
weet hij waarom hij gek is op Italië. Sfeer, spanning en spekta-
kel. Wielersport als uiting van een totaal-cultuur. „Als ik daar
aan denk weet ik waarom ik verliefd ben op Italië. De Tour,
die heeft de grootste uitstraling, maar de Giro is voor een ren-
ner het einde". Zeker voor een sprinter. Om van een tijdrijder
nog maar te zwijgen. i

fiy had in de voorbije weken nog
naar de Trump Tour gekund, de
Zoveelste poenerige poging om
■het profwielrennen in de VS op
'**eg te helpen. Maar zijn vlieg-
angst én zijn fixatie op drie weken
$ïiro d'ltalia wonnen het ruim van
jrnogelyke overzeese roem. Mor-
jen begint op Sicilië de Ronde
#an Italië. Tot het deelnemersveld
"jpehoren twee Nederlandse ploe-gen: TVM en Panasonic. In laatst-
genoemdeformatie 'zit' Jean-Paul
jjanPoppel.

Zweven
"jjOm op Sicilië te komen moest ik
"ok wél drie uur zweven, maar dat
le toch wat anders dan naar New
JTork. Als ik mag kiezen tussen
4ien uur auto of één uur in een
vliegtuig, dan is de keus gauw ge-
linaakt. Ik stap er wel in. Als ik vol-
gend jaareen kans zou hebben op
het WK in Japan blijf ik heus niet
thuis. Maar ik héb het er niet op."

Het is een soort hoogtevrees, zegt
♦IÜ, die kennelijk bij sprinters
hoort. Eddy Planckaert durft hele-
maal niet in een vliegtuig. Hij rijdt
liever 1800 km naar La Coruna
roor de start van de Ronde van
Spanje, dan dat hij ztjn 'seat beits'
vastmaakt.

jVan Poppel: „Ik was vorige herfst
ioch maar naar de Sun Tour in
Australië gevlogen. Anders kom
je helemaal nergens. Maar toen we
In de Sydney Tower gingen eten,
een gebouw van 82 verdiepingen,
dat bovenin nog ronddraaide ook
Wist ik niet hoe gauw ik moest be-
stellen. Soep meteen overgesla-
gen in de hoop dat deanderen het
ook zouden doen. Want dat
scheelde weer een kwartier."

Kamikaze
Toch, zou je zeggen, is enig kami-
kazewerk hem van tijd tot tijd niet
vreemd. Een massasprint is ook
niet van de wet op de zwaarte-kracht gevrijwaard. Met dit ver-

Moeizaam
Jean-Paul van Poppel kwam we-
derom wat moeizaam op gang,zijn
bloemen ontluiken traditiege-
trouw pas rond de 17e/20e week
van het jaar, maar zijn handen
mennen inmiddels het stuur, zijn
benen geven de pedalen weer het
juiste spoor. Ook in zijn nieuwe
omgeving, de ploeg-Post. De groe-
ne trein van Raas, met Peeters, Ja-kobs, Poels, Verhoeven, Solleveld
en Nijdam was vermaard, succes
bijna op voorhand verzekerd. En

„Afspraken maken? Die komen er
gewoon niet. Ik heb niets tegen
Freuler, begrijp me goed, ik vind
het een aardige vent, maar ik zal
eerder last' dan gemak van hem
krijgen. Hij wil niet dat er voor
hem wordt gereden, maar de
sprint aantrekken voor een ander
doet hij ook niet. Een egoïst? Nou,
hij zegt het in ieder geval eerlijk
van tevoren: ik zit hier voor me-
zelf. Dan kun jeachteraf niet roe-
pen: wat een klootzak. Het zal
Post waarschijnlijk weinig uitma-
ken wie er wint, als het maar
iemand van de ploeg is. Maar ik
heb toch liever niet, dat Freuler

Twee ritten in één Giro d'lt*
enkele jaren geleden. Zes k'
eerste in twee keer Tour de Fll
cc. Is van Poppel een man van
cords, streeft hij een doel na?
„Waarom niet? Als je doelt op'
aantal ritzeges door Nederland1
behaald, dan is dat best een d<
ja. Zo scherp staan ze niet (3 sW
in de Giro: Wout Wagtmans en'
han van derVelde; lOx in de To
Knetemann/ Raas/ Zoetem*
red.). Het is natuurlijk geen K
derspel, een ritje winnen, ze'
niet met dat aimaa/ uitdijende 1loton, de concurrentie wordt v
alle kanten groter. Maar als ik
huidige gemiddeldenkan hand
ven, waarom niet? Ik zie me'
voorbeeld best nog een Tour of'
rijden."

Doel

vóór me zit. Nou ja, het is een n
ander soort sprinter. Hij zoekt2
eigen gaatjes, maar het is geW°
een tegenstander die ik eerst
moeten verslaan. Ik ben extra
m'n qui vive."

„In het kort komt het erop neer,
dat wij met Panasonic de finales
niet zo zullen domineren als met
Superconfex in de laatste twee
Tours. Dat hoeft niet: er zijn meer
ploegen die geen late ontsnappin-
gen willen, het peloton dus geslo-
ten houden. Maar het kan ook
niet: dan rijd je je hele ploeg ka-
pot. We hebben trouwens niet ge-
noeg renners om hetzelfde te
doen."

Freuler
Van Poppel is niet de enige sprin-
ter die Post (de eerste week waar-
genomen door Walter Panckaert
en Ferdi VandenHaute) kan uit-
spelen. Er sprint ook nog iemand
als Urs Freuler mee. Hij heeft al
dertien Giro-etappes op zijn naam
staan. Twee rappe mannen in één
ploeg, een nieuwe situatie. Waar
de vroegere Brabander niet vrolij-
ker van gaat kijken.
„Freuler zal zijn eigen plan wel
trekken, want daar is het een
Zwitser voor", aldus Van Poppel.
Chef d'equipePost was deze week
nog geruime tijd* met Freuler aan
de telefoon, waarin de ploegleider
'snorremans' de hiërarchie nog
eens uitlegde ('het is 1. Van Pop-
pel, 2. Freuler'), maar Van Poppel
denkt daar het zijne van.

Bruguera verbrijzelt illusies van Nederlander

Koevermans strandt
in kwartfinales Rome

ROME - De verrassende op-
mars van Mark Koevermans is
in de kwartfinales van het
open Italiaans tenniskam-

Koevermans gafbeter partij dan de
cijfers doen vermoeden. In een
hardnekkig baseline-duel deed hij
met name in de tweede set niet veel
onder voor de pas 18-jarige Span-
jaard, die het tennis leerde van zijn
vader Luis (tevens coach van Arre-
se), onder. In de vierde en zesde
game had Koevermans breekpun-
ten in handen. Hij kon echter op de
beslissende momenten net niet
doordrukken.

In dekwarttfinales van het toernooi
in West-Berlijn heeft Steffi Graf
aangetoond dat haar spel niet gele-
den heeft onder een zware verkoud-
heid. De Westduitse topspeelster,
die herhaaldelijk naar de kant
moest om haar neus te snuiten, ver-
sloeg in 54 minuten de Italiaanse
Sandra Cecchini met 6-2, 6-0.
Wel trok Steffi Graf zich terug uit
het dubbelspel (met Sabatini) om
het risico zo veel mogelijk te beper-
ken. Dat had voor Brenda Schultz
met haar Hongaarse partner Andrea
Temesvari het verheugende gevolg,
dat zij zonder verder spelen de halve
finales haalde. In de halve finales
speelt Steffi Graf tegen de als zesde
geplaatste Canadese Helen Kelesi,
die met 6-3, 5-7 en 6-3 won van de
Oostenrijkse Barbarta Paulus.

pioenschap in Rome tot staan
gebracht. De 21-jarige speler
uit Bergschenhoek, gehandi-
capt door een gebroken grote
teen, was na aansprekende
overwinningen op de als derde
geplaatste Zweed Carlsson, de
Argentijn Clerc en de Italiaan
Nargiso niet opgewassen te-
gen de Spanjaard Sergio Bru-
guera. De pupil van Frits Don,
die op de computerranglijst nu
waarschijnlijk de 'eeuwige'
beste Nederlander Michiel
Schapers (73e) is voorbij ge-
streefd, verloor in twee sets:
2-6, 4-6.

altijd niet te boven. De als eerste ge-
plaatste Zweed, die eind vorig jaar
korte tijd eerste stond op de wereld-
ranglijst (nu derde), ging in een par-
tij voor de derde ronde (achtste fina-
les) ten onder tegen de Amerikaan
JayBerger: 3-6, 4-6.

Gabriela Sabatini kwam tegen Syl-
via Hanika tot precies dezelfde sco-
re als Graf. De Argentijnse speelt in
de halve finales tegen een andere
Westduitse, Isabel Cueto. Deze won
in drie sets van de Tsjechoslowaak-
se Rajchrtova: 3-6, 7-6, 6-2.

Bruguera, die een ronde eerderkor-
te metten maakte met zijn jeugdi-
dool Jimmy Connors (6-1, 6-1), treft
nu in de halve finales de een jaar
oudere André Agassi. De Ameri-
kaan bracht vrijdag eerst zijn door
regen afgebroken duel met de Mexi-
caan Lavalle tot een goed eind om
vervolgens de Argentijnse gravel-
specialist Guillermo Perez-Roldan
kansloos te laten: 6-3, 6-1. ■
Mats Wilander is zijn inzinking nog

straf, waarvan de helft
voorwaardelijk.

Heizel-proces
wordt heropend

leerd door video-beel-
den, waren in beroep
gegaan. Tien andere ge-
daagden werden vrijge-
sproken.

# De Amerikaan Jay Berger juicht. Hij zorgde voor knap werk
in Rome, door Wilander uit te schakelen.

Vierde plaats
springruiters

KOPENHAGEN - De Nederlandse
ploeg is tijdens het CSIO van Ko-
penhagen gedeeld vierde geworden
in de Landenprijs. De Nederlandse
ruiters liepen, evenals Zwitserland,
in twee manches in totaal 28 straf-
punten op. De Verenigde Staten ze-
gevierde met 12 strafpunten, voor
Frankrijk en België, die de tweede
plaats deelden met 24 strafpunten.
Er namen twaalf landen deel.

Vossen stat
met nieuwe

Lancia Delts
Van onze medewerker

VENLO - Henk Vossen heeft &,
schikking gekregen over de l^a
Delta HF Integrale die bij Fiat j
Abarth is gebouwd. Met e..|
maanden vertraging beschikt Wjj
eindelijk over zijn eigen Martij
brieksauto. Met de 275 pk st^vierwiel aangedreven Lancia ?a
(met Ton Hillen als gelegenheid j(
vigator) morgen gestart in de pi
heuvel-rallysprint in Breda. Dj
beurt als training voor de voU£
week te verrijden Hessen-rawj
Duitsland, die meetelt voor hei
ternationaal open Nederlands r
kampioenschap.
Ton Hillen is normaliter de n3v[i
tor van Lancia-teamgenoot v<Bakker. De klassementsproef^
de rallysprint wordt morgen >maal verreden op industriete'^Emer in Breda vanaf 11.00 uUf- a\
dere Limburgse deelnemers^Vojacek-Uytenhaak met Opel V.

ta met startnummer 21, Cille^^iAldenkamp met Ford Escort «
startnummer 66 en de gebro^j
Paulissen met Renault 5 GT A$
met startnummer 72. Ook Pöjt| \Lemmens met Toyota Corol'j\<
met startnummer 73 en JenniS*^Bens met Peugeot 205 Rally.
startnummer 76 behoren to
deelnemers.

" NOVI SAD - De Nederlandse vof^iploeg is het internationale toernooi &.ii
Sad slecht begonnen. De nummer
de Olympische Spelen verloor in de. jlr
Slavische stad met 1-3 van Bulgarije
15-8, 6-15, 14-16.

MORGEN
Honkbal - Weert, sportpark BosJ1,
ven, 14.30, Phantoms Weert-Mulo He
mond.
Honkbal - Kerkrade. Sancta M'>r'
college, 14.30, Samacols-Venlo. ,iVoetbal - Beek, sportpark De CarnI*'1*'
14.30. Caesar-Roda JC 2. halve f"18
beker.
Trimloop - Tungelroy, scoutings<"lu?
gebouw Tuurkesweg, 10.30 (inscW
ven vanaf 09.30). Wallenloop, m»*
maal 15 km.

TRUTNOV - De Oostduitser Uwe
Ampler kan als eerste wielrenner in
de geschiedenis voor de derde keer
in successie de Vredeskoers win-
nen. De 24-jarige inwonervan Leip-
zig werd vrijdag winnaar van de elf-
de en tevens voorlaatste etappe in
deze Oosteuropese koers voor ama-
teurs, een tijdrit over 35 kilometer in
de Tsjechoslowaakse plaats Trut-
nov.
De wereldkampioen van 1986 en
Olympisch winnaar in de ploegen-
tijdrit nam de gele trui over van
landgenoot Olaf Jentzsch, met wie
hij de leiding deelde. De Pool Jas-
kua staat derde. Vandaag is de laat-
ste rit, over. 144 kilometer naar
Praag.

Uitslag elfde etappe: 1.Ampler 35 km in 45
minuten en 19 seconden; 2. Jentzsch op
0.16; 3. Liptak 0.43; 4. Halupczok 1.13;5. Te-
terjoek 1.14; 6. Rich 1.21;T. Osols 1.24;8. Pe-
trov z.t; 9. Svorada 1.26; 10. Klimov 1.29.

Algemeen klassement: 1 Ampler 43.U2 432. Jentzsch op 16 sec; 3. Jaskula 2.32; 4. Ha-lupczok 2.45; 5. Liptak 4.32; 6. Raab 4.49- 7Teterjoek 4.57; 8. Rich 5.10; 9. Petrov 5.3110. Vasicek 5.57. Klassering Nederlanders37. Nederlof op 12.57; 42. Van Veenendaal13.35; 56.Knuvers 19.24; 64. Van VlimmerenfV? „V?6 U'Grand 1-15.27; 98. Van Moorsel1.44.27.

Ampler heeft
Vredeskoers
bijna op zak

Atletiek - Bemelen, Bemelerlo*
A-loop 13.5 km om 17.15, vanaf 16 j*l
B-loop 5.5 km om 17.00. vanaf 14 j»
beide afstanden zowel voorKnau-a'
ten als voor recreanten/trimmers. 'schrijven gemeenschapshuis Mo"
weg Bemelen, vanaf 15.00.

VANDAAG

die de wedstrijd organi-
seerde, waren van hun
kant schuldig bevon-
den aan nalatigheid. Zij
werden respectievelijk
tot achttien en zes
maanden voorwaarde-
lijk veroordeeld.

SITTARD- Het programma van het
Sittards stadsvoetbaltoernooi voor
vandaag, zaterdag, is als volgt:
Poule A (terrein Limbricht): 18.00
uur Limbricht-OVCS; 19.45 uur
DVO-GVCG. Poule B (terrein Sit-
tard): 17.00 uur Sittard-Sander-
bout.

Stadstoernooi

(ADVERTENTIE)

Stormloop op apotheken
Gezocht:

eeuwige jeugd
Er heerst een koortsachtige be-
drijvigheid, sinds hooggeleerde
dermatologische onderzoekers in
Amerika en Europa hebben be-
vestigd dat de wetenschap nu
werkelijk op het punt staat de
strijd tegen rimpels te winnen.
In Europa hebben de onderzoe-
kers van een internationaal
cosmetica-bedrijf nu een cosme-
tisch preparaat met retinol uitge-
vonden, dat ze aan wetenschap-
pelijke tests hebben onderwor-pen. De resultaten zijn buiteng-
woon verrassend gebleken. (Reti-
nol is naaste familie van retinyl-
zuur, maar wordt in tegenstelling
hiermee niet alleen voor farma-
ceutische doeleinden gebruikt).
Dr. M. Puschmann van de Experi-
mentele Dermatologische Kliniek
te Hamburg heeft een onderzoek
uitgevoerd, waarbij hij een cosme-
tisch preparaat op basis van
0,034% retinol heeft bereid. Pro-
fessor Puschmann verklaart: .Het
produkt Is werkelijk bijzonder
doeltreffend: het vermindert zicht-
baar het aantal rimpels en de
diepte ervan en heeft geen enkele
negatieve bijwerking".
Sinds het nieuwtje de ronde heeft
gedaan, lopen de liefhebbers van
de eeuwige jeugd storm op de
apotheken (zowel in Zwitserland
als in de Verenigde Staten).
De revolutionaire anti-rimpel crè-
me met retinol wordt geprodu-

ceerd door Korff, een internatio-
naal cosmetica-bedrijf dat uitslui-
tend voor apotheken produceert.
De crème, die de naam "Anti-Age
Retard" meekreeg, bestaat in
twee verschillende varianten: voor
de gebruiker tussen de 25-35 jaar
en voor 35 jaar en ouder.

Ook de Belgische offi-
cier van de rijkswacht,
Johan Mahieu, die ver-
antwoordelijk was voor
de handhaving van de
orde en de voormalige
secretaris-generaal van
de Belgische voetbal-
bond, Albert Roosens,

De meeste partijen wa-
ren in beroep gegaanna
de uitspraak van de
rechtbank in Brussel op
28 april jongstleden.
Daarbij werden veer-
tien supporters van Li-
verpool veroordeeld tot
drie jaar gevangenis-

BRUSSEL -Het proces
in Brussel tegen dege-
nen die verantwoorde-
lijk worden gehouden
voor de doodvan 39 toe-
schouwers bij de EC-fi-
nale Liverpool-Juven-
tus in mei 1985 in het
Heizelstadion wordt
heropend.

BORDEAUX - De 66-jarige Ray-
mond Goethals is vanaf komend
seizoen vier jaar trainer van Giron-
dins Bordeaux. De Belg is nu nog
verantwoordelijk voor het techni-
sche beleid van Anderlecht. Goet-
hals was eerder trainer van Bor-
deaux in 1980.

Goethals: vier
jaar Bordeaux

De veertien veroordeel-
de supporters, tegen
wie het bewiis was ge-

Eerder waren familiele-
den van Italiaanse
slachtoffers in beroep
gegaan tegen de vrij-
spraak van de Europese
voetbalbond. Het Open-
baar Ministerie was van
zijn kant in beroep ge-
gaan tegen de vrij-
spraak van de majoor
van de rijkswacht Mi-
chel Kensier, die in de
hiërarchie boven Ma-
hieu staat.

" Jean-Paul van Poppel: >fJe wint niet zo maar eventjes een etappe, zeker niet als er twee-
honderd man aan destart komen.". dries linssen

nu: „Ik zal nu zelf wat meer lei-
ding moeten geven in de finales,
we zullen ze ook anders gaan rij-
den, maar ik heb alle, en dan be-
doel ik ook alle vertrouwen."
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'Tour heeft grootste uitstraling, maar de Giro is het einde'

Van Poppel verliefd op Italië Van onze sportredactie
TAORMINA - De 72e Giro
d'ltalia, die morgen in TaoT-
mina op Sicilië begint, ken'
een deelnemersveld van hoge
kwaliteit. Giro-directeur Vin*
cenzo Torriani heeft in zijn
vermoedelijk laatste jaar bij-
na alle ronderenners van
naam naar de tweede belang-
rijke ronde van het jaar ge*
haald. Alleen Delgado, Parra,
Rooks, Theunisse en Mottet
ontbreken.

Tweeëntwintig ploegen van
negen renners oftewel 19»
renners starten. Tien Italiaan-
se en twaalf buitenlands*
merkenformaties. Debutan-
ten in deGiro zijn onder metf
Lucho Herrera, Claude Cfl*
quielion, Maurizio Fondries'
en de Sovjet-profs.

De deelnemende ploegen me'
hun kopman:

1. Seven Eleven (Hampsten).
2. ADR (Le Mond).
3. Alfa Lum (Oegroemov).
4. Atala (Massi).
5. Café de Colombia (Herrera).
6. Caja Rural (Lejarreta).
7. Carrera (Zimmermann)
8. Ariostea (Rolf Sörensen).
9. Del Tongo (Fondriest).

10. Fugur (Roche).
11. Frank (Stutz).
12. Gewiss/Bianchi (Argentin).
13. Hitachi (Criquielion).
14. Jolly (Giuliani).
15. Malvor (Giupponi).
16. Panasonic (Breukink).
17. Pepsi (Tomasini).
18. Chateau d'Ax (Rominger).
19. Selca (Conti).
20. Seur (Giovanetti).
21. Système U (Fignon).
22. TVM (Anderson).

Cracks als
debutanten

Anders? Van Poppel legt het uit.
Er zijn twee factoren die een rol
spelen: de Giro-sprints verschil-
len nogal van die in de Tour, plus
de andere ploeg, waarin ook voor
hetklassement moet worden gere-
den (Breukink/Winnen). Niet
iedereen zal in zijn dienst komen
te staan. Hij zegt dat niet erg te
vinden, zich weleens bezwaard te
hebben gevoeld.

Limburgs dagblad sport

agenda



Al weken wordt in het gouvernement reikhalzend
uitgekeken naar het moment waarop de Limburgse

werkloosheid onder het landelijk niveau duikt.
Eigenlijk had het deze maand ook al zover moeten

2lJn; een onverwacht knikje in de werkloosheidscurve
gooide echter roet in het eten. „Maar het zal in 1989

zeker nog zover komen," luidt min of meer het
dwingend devies van het provinciaal bestuur.

Bureau voor de Statistiek (CBS).
Met nog andere onderdelen die
Limburg in het kader van de
spreiding van de rijksdiensten
kreeg, waren die goed voor 7.000
arbeidsplaatsen.
Ook het Noorden van het land trok
hard aan de overheid om zijn deel
op te eisen (PTT). „Maar we
verschilden in aanpak. Het
Noorden wilde grote diensten in
hun volle omvang krijgen. Wij
hebben nadrukkelijk gezocht naar
nieuwe diensten, die weliswaar wat
kleiner waren maar een sterke groei
konden doormaken. Het ABP is
bijvoorbeeld met enkele honderden
banen begonnen, nu zijn het er,
geloof ik, 3500. Het CBS in Heerlen
is een nevenvestiging van
Voorburg. Je moet proberen te
vermijden een instelling met
duizend man te krijgen, want dan
krijg je ook alle weerstand," aldus
Kremers.
Hij wijst ook op praktische nadelen
die Groningen, Friesland en
Drenthe ondervonden: „Hier is
alles in één bestuurlijke hand. Bij
het Noorden praat je over drie
provincies, terwijl hier altijd
gezamenlijk één consistent beleid is
gevoerd. Een samenleving is tot op
zekere hoogte maakbaar, mits je
met zn allen een bepaalde kant uit
kunt gaan."
Belangrijkere oorzaken voor de
uiteenlopende ontwikkelingen in
het Noorden en het Zuiden van het
land, noemt Kremers echter de
demografische en geografische
verschillen. Limburg mag dan wel
voor de Randstand een
buitengebied zijn, internationaal
bezien komt de provincie beter uit
de bus dan Zeeland of Groningen.
En de bevolkingsgroei, zeg maar de
verstedelijking in met name
Zuid-Limburg, helpt daar de
provincie een handje bij.
Kremers, nog immer strijdlustig:
„Limburg had de groeipotenties in
zich en heeft die nog steeds."
De genoemde terugval in de
economie, die volgde op de
energiecrises in de jaren zeventig,
zorgde er echter voor dat Limburg
die groei (nog) niet waar kon
maken. Tegelijkertijd liep de
pendel naar Duitsland sterk terug
en kreeg de arbeidsmarkt een
enorme toeloop van vrouwen te
verwerken die op zoek waren naar
een baan.

# Met name op het gebied van medische technologie speelt Limburg tegenwoordig een vooraanstaande rol. Foto WIDDERSHOVEN

Noord-Limburg dan ook op een
zacht pitje te staan."

vergelijking van Limburg met het
Noorden des lands ook niet op zijn
plaats. „Het regionaal
industrialisatiebeleid is in -
Nederland op gang gekomen in de
jaren vijftig. De
achterstandsgebieden waren toen
de sterk agrarisch gerichte streken,
waar door de mechanisering in de

door I

ammmm

Dit jaar bereikt Limburg
dus een mijlpaal. Want
het is meer dan 20 jaar
geleden dat de■ , rkloosheid in de provincie lager

dan in de rest van Nederland.aa-rm ec is Limburg er, wat de
* "atie op de arbeidsmarkt betreft,
f: '6 bovenop gekomen.. enduizenden banen gingen in deren vestig immers in de

'Jnindustrie verloren en dat was eroorsprong van dat Limburg door
v
en diep dal moest. Nu, aan de, oravond van de jaren negentig

Lj],Vee' onzekerheden over de
.^komst van de Europese markt)
lkt de provincie beter dan ooit

° gapend voor de economische
'Jd in het grenzenloze Europav<in morgen.

°uverneur dr J. Kremers is ervan
dat Limburg nu

v rU(;tureel gezond is. Een
i rëi*lijking met het Noorden van

jJJ*I'and (dat in de jaren '60 en *70een adem met Limburg werd
als men het had over de

nterstandsgebieden) leert volgens
"i bovendien dat Limburg het

l,e f
noB eens veel beter gedaanett. De regionale component, het

wcrM.'hil tussen de. rk'()osheidscijfers in de regio en
' eindelijk gemiddelde, is in het
°°rden dit jaar het hoogst.

j* 'mburg heeft in vergelijking met
y Noorden jaarlijks20 miljoen

'n(Jer gekregen. Maar de cijfers
Oerstrepen dat dit gebied. Uctureel betere mogelijkheden ., e|t dan het Noorden van hetdH" aldus Kremers.

Omslag
bereiken van de mijlpaal ishet een en ander vooraf gegaan.

rmjnsluitingen gingen gepaard
ark ■ massale verlies aanne'dsplaatsen. Een

omslag die zijn
t/erga niet kende, zo omschreef
st T,ITlers bet vorig jaar op een
v "d'edag van de Belgischemi "°nden naar aanleiding van de
rKrimpmg van de
j^ ë'sch-Limburgse kolenmijnen.
na J*erW°osheid in Limburg nam. °e mijnsluitingen fors toe. Van
Za r^ er'ngsbelofte (geen ontslagen
Welt \vervangende
'er §eleëenheid) kwam niet veel
0|

C 'toen een economische crisis
ta\ve s'uitingen volgde. Begin jaren
i. n''g liep de werkloosheid inmburg op tot 60.000 en was het
fiemC. ' met het landelijk "

het hoogst. Inmiddels is
tot i,ant?l' werklozen teruggelopen
de

l 3().0(K). Dat is 13,4 procent van
eroepsbevolking, gelijk aan het

ge ijentage dat nu ook landelijk

Succes
v0

cc'e
e' ".eë'?naal beleid dat Limburg

«ew " 's een groot succes
een °rden ' constateert Kremers in
T 0

op de moeilijke jaren,
aan" Jin 1977 aantrad was de
Pc Zet tot dit beleid, vervat in de
(p^Pectieven-Nota Limburg
fje .. a' gegeven. In het begin was
.aandacht sterk gericht op het
"ovenrehnha'en van
voo neidsdiensten, die in Limburg
kOnHLen stukJe werkgelegenheid

nden zorgen.
A
, kvvam Heerlen aan het

p 'gemeen Burgerlijk
nsi°enfonds (ABP), het Centraal

landbouw een uitstoot aan
arbeidskrachten op gang was
gekomen. Dat was ook een
structureel probleem: er was
immers geen zicht op vervangend
werk. Maar om Limburg en
Noord-Nederland onder één
noemer te brengen, dat is zo
ontzettend ongenuanceerd. Net zo
ongenuanceerd om nu te zeggen dat
alle problemen in Limburg zijn
opgelost," aldus Swartjes.

Instituut Limburg (ETIL) mag het
effect van deze psychologische
aanpak niet onderschat worden. I lij
noemt het regionaal
sociaal-economisch beleid zelfs een
Limburgse uitvinding. Kremers
heeft in dat proces, aldus Swartjes,
een belangrijke rol gespeeld.
Swartjes: „Hij pleitte voor
zelfwerkzaamheid, in plaats van
zelfbeklag. Hij zei dat Limburg zelf
met ideeën moest komen als er niet
genoeg gebeurde. Limburg had een
negatief imago en daar moest wat
aan gebeuren, anders zou de
economische toestand alleen nog
maar verslechteren."
Vóór de komst van Kremers, zo
zeggen Swartjes en
ETIL-onderzoeker drs W.Derks,
werd aan Den Haag overgelaten
hoe en of een probleem opgelost
moest worden. Door een andere
koers te varen, groeide zowaar het
zelfvertrouwen in de eigen
omgeving. Derks: „En als er meer
vertrouwen in de toekomst is, dan
durft een ondernemer ook weer te
investeren. In het begin waren we
sterk gericht op maatregelen van
tijdelijke aard. Als er dan geen
structurele maatregelen genomen
kunnen worden, moet je een
voedingsbodem vinden waarop dat
wel kan. Anders vallen de effecten
van de tijdelijke maatregelen weer
weg."
Swartjes en Derks constateren
eveneens dat de ligging van de
provincie dan een niet te
onderschatten rol speelt. Met de
ligging noemen zij in één adem:
verstedelijking, opleidingsniveau,
potentiële afzetmarkt en
toeleveringsindustrie. Swartjes:
„Kremers en Van Zeil
(burgemeester van Heerlen, red.)
zouden dit karwei in Groningen ook
niet geklaard hebben."

genoeg wordt, moet die wel stoppen
met stijgen."
Opmerkelijk is dat op het moment
dat de Limburgse werkloosheid een
top bereikt (1978) het PNL-beleid
pas goed begint. Toeval? Swartjes:
„Daarvoor heette het nog
herstructureringsbeleid. De
werkloosheid liep op omdat de
conjunctuur tegen zat. Maar voor
die tijd en met de inzichtenvan toen
zeg ik: het was een uitstekend
beleid. Achteraf is het makkelijk
zeggen dat ze zich verkeken
hadden."

Alle beleidsvoornemens ten spijt
bereikte Limburg in 1982 het
dieptepunt van het dal, volgens
Derks ook het diepste punt sinds de
tweede wereldoorlog. In de daarop
volgende jaren zijn er wat
oplevingen in de
werkloosheidscijfers geweest, die
Derks toeschrijft aan de invoering
van arbeidstijdverkorting en
deeltijdarbeid. Landelijk sorteerde
ook de invoering van Vut effect,
maar in Limburg niet meer. Die
effecten waren in Limburg al eerder
te zien geweest door de talrijke
vervroegde uittredingen en
arbeidsongeschiktheidsverklaringe
n in met name de nadagen van de
mijndustrie. Derks: „Herverdeling
van arbeids heeft in het algemeen in
Nederland wel gewerkt, maar de
regionale component juist niet
gedrukt."

Zeuren
Inmiddels, in maart 1989, is
Limburg dan toch op het punt
geland dat de regionale
werkloosheid niet meer onder hoeft
te doen voor de landelijke. In het
herstructureringsgebied is het
weliswaar nog niet zover, maar daar
valt zelfs Kremers niet over: „Het
overgrote deel is weggewerkt. Maar
zelfs als het weggewerkt was, dan

Impulsen
Inmiddels was duidelijk dat deregio
meer impulsen nodig had, dan die
van de spreiding van de
rijksdiensten. De provincie ging de
aandacht richten op specifieke
gebieden of sectoren, veelzeggend
speerpunten genoemd: medische
technologie, telematica
(kabelexperiment), luchthaven etc.
Limburg, nog steeds in het dal,
werd naar buiten toe verkocht als
een regio met toekomstperspectief.
De Industriebank Liof ging
Limburg in financiële bladen
adverteren als het balkon van
Europa. Het sombere beeld van de
provincie zou en moest plaats
maken voor het gezonde
toekomstperspectief dat het
centrale Limburg in de Europese
Gemeenschap te bieden had.

Spiraal
Hij wil Zuid-Limburg alles behalve
een achterstandsgebied noemen.
Directeur Swartjes: „Toen was in
Zuid-Limburg van het omgekeerde
sprake: de arbeidsmarkt was
gespannen (meer vraag dan
aanbod, red.) en de inkomens
waren relatief hoog. Pas na de
mijnsluiting is dat beeld veranderd.
Toen is het regionaal beleid ook
toegespitst op het
herstructureringsgebied. Eind jaren
zestig en beginjaren zeventig kwam
het regionaal beleid voor

Swartjes en Derks zijn dan ook van
mening dat de Zuidlimburgsc
economie niet structureel in het
slop zat. Deze regio was geen
traditioneel probleemgebied.
Dat er aan Limburg niettemin
speciale aandacht geschonken
werd, vinden de
ETlLonderzoekers op zijn plaats.
Derks: „Anders hadden de
problemen misschien langer
geduurd. Bovendien zou net gevaar
ontstaan dat Limburg in een
negatieve spiraal terecht kwam."
En Swartjes: „Het gevaar is dan dat
de bevolking gaat wegtrekken.
Kerkrade bijvoorbeeld heeft tien
procent van zijn inwonertal
verloren. Als dat soort
ontwikkelingen zich voortzetten,
dan gaat ook de jeugdwegtrekken
en begint het verval." Derks weer:
„Maar het beleid is erin geslaagd de
negatieve spiraal te doorbreken.*'
Limburg mag dus niet op één hoop
met de achterstandsgebieden
gegooid worden. De economische
neergang die na de mijnsluitingen
volgde, waardoor een oplossing van
de problemen niet meer binnen
handbereik lag, trof immers niet
alleen Limburg.
Swartjes: „In het begin van de jaren
tachtig ontstaat dan ook de
discussie over de doelmatigheid en
de rechtvaardigheid van het
regionaal beleid. Je krijgt ook een
egalisatie van de problematiek:
overal liep de werkloosheid op."
Derks: „Ineens bleek het een
landelijk probleem. De regionale
component, die aanvankelijk flink
daalde, gaat minder snel omlaag.
Het kon in Limburg niet meer erger
worden."
Swartjes: „Elk groeiproces heeft
Zijn maximum. Net zoals elke
daling aan een limiet is gebonden.
Als de werkloosheid maar hoog

Vertrouwen
Volgens directeur drs J.Swartjes
van het Economisch-Technologisch De ETIL-onderzoekers vinden een

Nuance
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Succesvol regionaal beleid maakte
Limburg weer gezond

LimburgsDagblad

nog waren we niet klaar. Limburg
heeft nooit een gemiddelde
provincie willen zijn."
Na 1990 zal ook in het
herstructureringsgebied de '
regionale component weggewerkt
zijn. „Dan hoeven we ook niet meer
te zeuren en te vragen om extra
geld. We moeten de regionale
component ook niet overdrijven,
het is nu (0,8 procent in het
herstructureringsgebied) een fractie
van wat die ooit geweest is," aldus
een opgeluchte gouverneur.
Maar Kremers zou zichzelf tekort
doen als hij het daarbij zou laten.
„Wat we willen is: nog één keer geld
voor de Oostelijke Mijnstreek,
want daar moeten we zeker nog een
tijdje doorgaan. We hebben ten
opzichte van de Oostelijke
Mijnstreek een bijzondere
verplichting, een morele
verantwoordelijkheid."

Liof
Kremers vindt dan ook dat het Liof
moet blijven voortbestaan. De
plaats van het instituut verandert
niet, ongeacht de situatie op de
arbeidsmarkt. „Het belang van de
acquisitie is er niet minder om
geworden. Ik zeg niet dat het in alle
eeuwigheid moet blijven
voortbestaan, maar dat is nu niet
aan de orde. Het Liof was en is nog
steeds van grote betekenis."

Hoe historisch het moment ook is
waarop de regionale component ten
gunstevan Limburg gaat uitpakken,
Kremers is de laatste om te beweren
dat het regionaal beleid een groot
succesverhaal is. Zo vindt hij het
jammerlijk dat het veelbesproken
themapark in Terworm (Heerlen)
niet is doorgegaan. „Dat is nou
eenmaal het leven. Als je tien keer
schiet en acht keer raakt, is dat toch
een aardige score. Je moet
accepteren dat sommige dingen niet
lukken ... maar zon themapark,
dat komt er uiteindelijk. Voor de
ontwikkeling van het toerisme is dat
een geweldige stimulans. Net zoals
de Oost-Westbaan er overigens ook
komt," probeert Kremers te
overtuigen.

Al pratende over deze onderwerpen
constateert hij dat het voeren van
een beleid ook niet altijd
gemakkelijk is. Kremers: „Bij bijna
ieder punt zitten mensen onder
struiken om je af te schieten. Dan is
het een kwestie van het hoofd koel
houden en laten zien wat je
uithoudingsvermogen is. Het
besluit waar ik het meeste moeite
mee had was het positieve advies
voor de afgraving van het plateau
van Margraten (ten behoeve van de
cementindustrie Enci, red.). „Dat
betekende voor het plateau een
onomkeerbare ingreep. Dat is iets
heel anders dan geluidsoverlast.
Wat in Beek gebeurt is een fractie
van wat er in het buitenland kan.
Nog afgezien van de ontwikkeling
van nieuwe, veel stillere
vliegtuigmotoren."
De gouverneur geeft echter
onmiddellijk toe dat de verhuizing
van het hoofdkantoor van Enci naar
Den Bosch een belangrijke rol heeft
gespeeld in de uiteindelijke
beslissing, begin dit jaar. om het
plateau te willen behouden.
Kremers neemt het Enci nog steeds
kwalijk: „Het advies van toen was
een geweldige stap. Behoud van
werkgelegenheid was toen een
volstrekte prioriteit. Als dan blijkt
dat het bedrijf zn hoofdkantoor uit
Limburg verplaatst, dan denk je
werkelijk dat je door de stoel zakt.
Ik heb in het eerst volgende gesprek
met de directie ook geadviseerd om
Vught af te graven. Ik heb hen de
volle waarheid gezegd. Enci heeft
de rol van de provincie aardig
onderschat," zegt hij met een
genoegzame ondertoon.

Maar Kremers bevestigt ook -ronduit - dat het milieu nu meer
aandacht kan en moet krijgen dan
voorheen. „Als een belangrijk deel
van de bevolking bij wijze van
spreken geen brood meer op de
plank heeft, dan is milieu een
betrekkelijk begrip. Nu krijgt het
terecht meer aandacht." aldus
Kremers die het niet kan nalaten te
blijven hameren op de noodzaak
van de nieuwe landingsbaan bij de
Luchthaven Maastricht, ook een
van de speerpunten („als die baan
niet door zou gaan, maakt dit land
zich volstrekt belachelijk").

Saldo
Al met al, besluit Kremers, is
Limburg nu in staat de sprong naar
het vrije marktgebied van de
Europese Gemeenschap te maken.
„Ik moet er niet aan denken", zegt
hij, „dat '1992' in 1978 geweest zou
zijn. Ik wil niet generaliseren, maar
een groot deel van het bedrijfsleven
heeft in de mijnperiode eigenlijk
nooit aan concurrentie en
marketing gedaan. Nu is het
vernieuwd, verjongd en innovatief
genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat
'1992' per saldo positief voor
Limburg uitpakt."

vrijuit
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Eldee Offset
Vakmensen die Méér Mogelijk Maken

ÏÏ^JZZZ* ERVAREN VERKOPER (M/V)
drukkerijen van
Zuid-Nederland,
gespecialiseerd in tJ komt ons team van verkopers versterken. U kunt zelfstandig werken en weet
rotatie-offset van hoge Door uw enthousiaste en gedegen inbreng verantwoordelijkheid te dragen.
kwaliteit, zowel in vier weet u nieuwe relaties te verwerven die U beschikt over contactuele en
kleuren als krantachtige rotatieve-drukopdrachten bij Eldee Offset commerciële kwaliteiten en natuurlijk bent
producties in voornamelijk gaan onderbrengen. U weet deze u slagvaardig, initiatiefrijk, resultaatgericht
grote oplagen. contacten tot langdurige relaties uit te en kostenbewust.

bouwen. U werkt zelfstandig met een
Eldee Offset maakt deel uit aantal collega's binnen Nederland en het W H hipri pnvan Uitgeversmaatschappij grensgebied. Bij het uitoefenen van uw '
Limburgs Dagblad BV., {unctie wordt _ op,imaai ondersteund door een honorenngovereenkomstig de
uitgeefster van het onze verkoopbinnendienst zwaarte van de functie. Uitstekende
gelijknamige dagblad en secundaire arbeidsvoorwaarden (auto etc.)
daarnaast drukster van Uwprofiel en de achtergrondvan een gedegen,
andere dag- en

„__*, , . reeds 70 jaar opererend bedrijf,
weekbladen, zoals de U heeft een gedegenopleiding (algemeen
Europese editie van The en grafisch), die u in staat stelt om op
Wall Street Journal en de niveau met relaties te onderhandelen.
Japanse Nihon Keizai U heeft aantoonbare ervaring in het
Shimbun. De onderneming verwerven van rotatieve-ofisetdrukorders.
is gevestigd in Heerlen en
er werken in totaal ca. 500
medewerkers. Uw sollicitatie

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad 8.V.,
postbus 3100, 6401 DP Heerlen, ta.v. de heer A. Robbe, hoofd personeel en organisatie, bij wie
u ook verdere inlichtingen kunt krijgen. Telefoon 045-739321 of 043-256639 (privé).

Arbëld&JÉureau
op zoek naar

opleiding of baan?
Het Gewestelijk Arbeidsbureau Westelijke

Mijnstreek organiseert

donderdag 25 mei van 12.00-21.00 uur
vrijdag 26 mei van 10.00-21.00 uur

SCHOLINGS- en
BANENBEURS
Plaats: Sportcentrum Glanerbrook
Kummenaedestraat 45 te Geleen

TOEGANG GRATIS
189964

tID streekziekenhuis helmond-deume
Van het Streekziekenhuis Helmond-Deume maken deel uit het
St. Lambertusziekenhuis te Helmond en het St. Willibrordusziekenhuis
te Deurne, die samen 531 bedden tellen.
Op de operatie-afdeling is plaatsing mogelijk van een

anaesthesie-assistent(e)
en een

leerling anaesthesie-assistent(e)
Voor deeerstgenoemde funktie is hetdiploma operatie-assistent van
de N.Z.R., differentiatie anaesthesie vereist.
Salariëring vindt plaats in funktiegroep 45.
Degenen die deopleiding tot anaesthesie-assistent willen volgen
dienenbij voorkeur in het bezit te zijn van een Havo- ofgelijkwaardig
diploma met exacte vakken en het diploma verpleegkundige-A.
Belangstellenden nodigen wij uit een schriftelijke sollicitatie te richten
aan de dienst Personeelszaken van het Streekziekenhuis
Helmond-Deume, Postbus 98,5700 AB Helmond.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch kontakt opnemen met de
heer P. Vree, personeelsfunktionaris, telefoon04920-73201.

Internationaal

projekt manager
de logische stap voor een hts-er,
die zich als kreatieve konstrukteur bewezen heeft
Onze relatie ontwerpt, fabriceert en - ervaring met aluminiumen stalen gevel- en
monteert stalen en aluminium raamkonstrukties is een absolute
raamkonstrukties, gordijngevels, voorwaarde
geïntegreerdegevelsen andere - goede kennis van Duits en Engels. Kennis
hoogwaardige metaalkonstruktiesvoor van hetFrans is een pluspunt
opdrachtgevers in heel West-Europa. - leeftijd: 28 tot 35 jaar.
De omzet bedraagt ca. 45 miljoen guldenper
jaaren ca. 300 mannen en vrouwen vinden er Geboden wordt een interessante en
een interessante en prettige werkkring. boeiende funktie, waarin devereiste

kreativiteit en innovatief vermogen alle kans
Binnen de "tekenkamer" zijn enkeleprojekt krijgt.
managers verantwoordelijk voor dekomplete De optimaal geschikte kandidaat kan
organisatievan deprojekten: kommercieel, rekenen op een inkomenvan
ekonomisch, financieel en technisch. Zij ’ 75.000- per jaar.
onderhouden de kontakten met architekten
en ingenieursbureaus, opdrachtgeversen Geïnteresseerden worden uitgenodigd
aannemers. Dit brengt regelmatig reizen in kontakt op te nemen met deheer B. Leclercq
Europa met zich mee. van hetAdviesburo Herold te Maastricht,

kantoor 043-212999of privé 04459-1450.
Funktie-eisen: Een diskrete behandeling wordt- opleiding:hts werktuigbouw of gegarandeerd,

bouwkundeof gelijkwaardig

J UPDHI ni^^^ 1 f I ■ Adviesbureau dr. Joseph L. Herold
ÊmÊÊ I L> | l \—-m\mm/ Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht

lid van de organisatievan adviesbureaus voor werving en selektie/oaws

*>

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 le 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. i8 ?822

Onze opdrachtgever is een middelgroot aannemersbedrijf dat
zich beweegt in de woning-utiliteitsbouw, renovatie en
onderhoudswerk, met een personeelsbestand van ca. 130
medewerkers en een jaarlijkse omzet van 30 miljoen, gevestigd
in de regio Midden-Lintburg.
Voor de dagelijkse leiding van de timmerfabriek zoeken wij een

chef werkplaats
De chef' werkplaats werkt rechtstreeks onder de bedrijfsleider en
wordt belast met de dagelijkse leiding van de produktie van het
machinale timmerwerk.
Tevens behoren tot zijn werkzaamheden het intrekken en
voorbereiden, calculeren, budgetbewaking, kwaliteitscontrole en
planning.
Voor deze functie geldt een ruime ervaring en goede technische
organisatorische kennis, leeftijd 30-40 jaar.

Heeft u belangstelling?
Schrijf dan een brief met uw achtergrond en werkervaring aan
MORET & LIMPERG
postbus 1228
6040 XE ROI-RMOND J^y

Ro^l<aa/001 Topk't' nrofpQ^ion^ilc dpn wie en wat is Rockwool?
■ *^^WIK Wlr \mw\JË &iV/wl\L Ml Wl wJJlwl 'tIIJ Wl I wie aan isolatie denkt, zegt Rockwool. Rockwool is 's werelds grootste producent van steenwol-

■ ■ ■ . um^m-am ■ produkten en heeft een onbetwistbare reputatie opgebouwd door constant hoge kwaliteit en voort-
t?Ë^^am_^_\_^S_\_\_\C^^am_^_\ É^_^ H I ni\/|3l^|| I durende innovatie. Steenwol heeft grote voordelen ten opzichte van andere isolatiematerialen, zoals
j|^wV« ICI 11JLwl I II I mmo 111 VwCIU zeer hoge thermische isolatiewaarden, vochtwerendheid en brandbestendigheid. Die eigenschapperl

■ ■ buit Rockwool uit in een breed scala van produkten voor bouw en industrie maar ook in toepassifl'
gen als akoestische plafonds (Rockfon) en hoogwaardige asbestvervangende produkten (Rockfil). .__rx_ mm_ a . r

_
L ■—■— mmm mm --* ■ ■■■—■ Daarnaast wordt steenwol onder de naam Grodan op een specifieke en succesvolle wijze als groel'PlD^jljl ll^j ll*--.FfVI tillVf JFFf? \3f//\l^H | Upp medium voor diverse gewassen, bloemen en planten in de glastuinbouw toegepast.

. Rockwool is van oorsprong een Deens bedrijf, dat nu in 9 Europese landen en Noord-Amerika
Opdruk- en Verftechnieken produktiebedrijven of verkoop- en researchafdelingen heeft met ruim 5200 medewerkers.

In Nederland heeft Rockwool twee bedrijven: Rockwool Lapinus B.V. en Rockwool Grodan B.V.
De afdeling Rockfon produceert Rockfon plafondplaten, welke door hun Eén van de onderdelen van het Produktiecentrum te Roermond is de Hoofdkantoor, produktiecentrum en verkoop- en marketingafdelingen zijn gevestigd in Roermond^hoge akoestische en esthetische waarden een snelle groei realiseert in de 200 medewerkers tellende Pijpschalenfabriek waar, met behulp van Bovendien kent Rockwool een verkoopkantoor in Brussel. In totaal telt Rockwool in Nederland zon
markt van verlaagde plafonds. geavanceerde apparatuur in een 4-ploegensysteem, hoogwaardige isole- 1400 medewerkers, welke te zamen een omzet van ongeveer f 400 miljoen realiseren.
Verdere groei is gebaseerd op assortimentsuitbreiding door nieuwe struc- rende ommantelingen worden gefabriceerd voor industriële toepassingen, g |. ____^turen, dessins en modebewuste kleuren. als ook voor airconditioning, centrale verwarming en ander soortige leidin- Wat biedt Rockwool?

gen. Voor een van de vier produktieploegen binnen onze Pijpschalenfa- Rockwool biedt u de atmosfeer van een sterk, f :iVoor deze ontwikkeling zoeken wij een produktie-engineer die verven en briek. zoeken wij een wachtchef (m/v), zelfbewust bedrijf waarin mensen meetellen h~"f%'-^'' f'ffcli -minkten in eigenschappen en samenstellingen zodanig kent dat hij ant- en prestaties op hun waarde worden geschat. L j~i.,„..33k-i--~~.-?_\ _ MmWr^^^,"^__-
woord kan geven op de vraag welke resultaten bepaalde combinaties en Hij geeft leiding aan een produktiegroep van 27 medewerkers en is ver- Promotiekansen zijn voor de juiste man of *;'-^...._."'i^._. -:-^r-~^T^^i^Z':iw^^^^verwerkingen geven. Naast onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen ver- antwoordelijk is voor de optimale realisatie van het produktieprogramma vrouw nadrukkelijk aanwezig. Aanvullende ;7,.^'V~^.T3C.'-^Syjj m !lj| |jc^
wachten wij ook inbreng in optimalisatie van huidige kleurprocessen en in kwantitatieve en kwalitatieve zin. tiaining en opleiding worden graag en ,^^^-^^B^^ - T/H \ Jm^lni

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen vragen wij kandidaten van management development en BUfÜHffl liuWÜlé^llp -Vm IÊksLTVoor deze nieuwe functie zoeken wij kandidaten (m/v) met een HBO- met een HTS- of vergelijkbare opleiding. Tevens stellen wij hoge eisen ten individuele ontwikkelingspro- MSfiS NhLl^lmÉl : ŷfflßferOT
opleiding Chemische Technologie of Grafische Technieken, aangevuld met aanzien van sociale vaardigheden, leidinggevende capaciteiten, inventivi- gramma's. a »_\\__\ ÉÉ^B&Pdlfc. \ÉS| WWwmde cursus Verftechnologie. Ervaring op het gebied van verfdrukeigen- teit, flexibiliteit en zelfstandigheid. J_*JïSÊë\ ______m\\ Wwv \schappen is absoluut noodzakelijk. Een gedegen praktische ervaring kan Leeftijd: 28 tot 40 jaar. Sollicitaties: JsPÉIBE urrWmÊt"uiJf'f ■in dit verband compenserend zijn voor een beperkte theoretische scho- Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer M.K. Post, die Geïnteresseerden yHI i|&Nf
ling. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer B. Cuijpers, bereikbaar is op tel.nr. 04750-88523. kunnen reageren door ...JÊÊÊM w—t JËgw?^^
die te bereiken is onder tel.nr. 04750-88236. een kernachtige brief WKÊÊ^_W^^^^^amr_^^^^.^

PROJECT-ENGINEER PROJECT-ENGINEER gSn^Z",^ TISSSSp} Bl-
elektro-/meet- en regeltechniek werktuigbouw t.av. de heer 'b. cuijpers respectievelijk I %_JÊê -*"

de heer M.K. Post. /\Ons Engineeringsbureau is belast met de project-engineering van nieuwe Ons Engineeringsbureau is belast met de project-engineering van nieuwe / \
en/of te modificeren machines, outillages en gebouwen. Binnen de groep en/of te modificeren machines, outillages en gebouwen. Binnen de groep / \^van E-ingenieurs wordt de project-engineer als hoofdconstructeur belast van W-ingenieurs wordt de project-engineer als hoofdconstructeur belast / \.
met onder andere het aanleveren van voorstellen en budgetten van met aanleveren van voorstellen en budgetten van projecten op werktuig- /___r^mW^^^^^
projecten op elektrotechnisch en besturingstechnisch gebied. bouwkundig gebied. Hij stelt projectspecificaties op, overlegt in- en / \.
Hij stelt projectspecificaties op, overlegt in-en extern, verricht systeem- extern, verricht detail-engineering en bewaakt de voortgang van het / I ; i | \^analyses en bewaakt de voortgang van het project. project. < M y>
Voor deze functie zoeken wij kandidaten (m/v) met een TU/HTS-opleiding, Voor deze functie zoeken wij kandidaten (m/v) met TU/HTS-opleiding JAAR /Jr JAARrichting Elektrotechniek of Besturingstechnologie. Werktuigbouw. Ervaring met project-engineering is noodzakelijk. .^^-^S^x _____%. /awL* .^-^^ r\Ervaring met PLC-technieken - zowel soft- als hardware - alsmede met Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer B. Cuijpers, V^k _^ wn__w^_\_ ËWawm. ÊÊtd-t wmm. ÉmW \\mm. ll®project-engineering is noodzakelijk. tel.nr. 04750-88236. \\m_W __\__\__\ _wÊZ f||B|l- Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer B. Cuijpers, H^Hk. v \rm W Itel.nr. 04750-88236. I m^^^ I W I^H
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Good Morning America succes in VS en Nederland

OLV-plein
in rep en
roer door
flitsende

ontbijtshow door I

spreken over welke soort televi-
sie beter of slechter is. Ik weet
alleen dat het voor het Ameri-
kaanse volk op deze manier
moet. Anders kijkt er namelijk
geen hond."

bineerde Nederlands/Ameri-
kaanse televisieteam nemen de
gasten persoonlijk onder hun
hoede.

'Kremers is er nog niet' wordt
ineens paniekerig geroepen.
Onmiddellijk wordt telefonisch
contact gezicht met het Gouver-
nement: Gouverneur Kremers
blijkt in een Statenvergadering
te zitten. „Zorg dat hij meteen
hier naar naar toe komt." De
leider van het 'crisiscentrum'
snauwt het een medewerker toe.
In het kleine kantoortje staan
minstens vijf telefoons, drie tv-
toestellen en er lopen veel te
veel mensen door elkaar. Met
het vorderen van de ochtend
loopt ook de spanning ziender-
ogen op.

Spiegel

'Droog' oefenen

"Presentatrice Joan Lunden van de succesvolle ontbijtshow Good Morning America neemt haar tekst
door voor de ingang van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht.

heeft, is het enthousiasme van
sommigen gewekt. „Kom op
joh, we gaan vooraan zitten,
dan komen we misschien nog in
beeld ook!"

Telefoonrekening
Dat in beeld komen is eveneens
het doel van Marian uit San
Fransico, Jean en Diane uit
Minneapolis en Gail uit Michi-
gan. Opgewonden kletsend zijn
ze met hun kinderen neergestre-
ken op de plaatsen vlak achter
het podium. „Mijn telefoonre-
kening rijst nu waarschijnlijk de
pan uit," zegt Jean. „Ik heb al
mijn vrienden en familieleden in
de VS gebeld, eigenlijk om
maar één ding te zeggen: kijken
vrijdag!" Marian is het er roe-
rend mee eens. Ook zij heeft
iedereen 'back home' gebeld.
Ze vindt het enig om de live-uit-
zending mee te maken. „Ik
woon hier al twee jaar, maar
Amerika blijft nog steeds mijn
thuis."

De afgelopen dagen hebben ze
zoveel mogelijk gekeken naar
de ontbijtshow, die steeds een
dag later in Nederland wordt
uitgezonden. „Omdat de mees-
ten van ons hier al een paar jaar
wonen, zijn ook wij trots op Ne-
derland. We zijn biij dat ze alle-
maal van die mooie dingen oyer
dit land laten zien. Ik weet zeker
dat de mensen in de VS ook heel
enthousiast over Holland zullen
zijn. De ontbijtshow is zo ge-

Op het Onze Lieve Vrou-
weplein worden die och-

tend, zoals op elke zomer-
Se dag, al vroeg de terras-

meubelen klaargezet,
zorgen de nog maarhalf uitgeslapen obers ditkeer niet voor het eerste

teken van leven. Al voor
"et krieken van de dag zijn
"Medewerkers van de Ame-

r,kaanse televisiegigant
ABC en van het NOB be-gonnen met het opbouwenvan de set voor Good Mor-
n'ng America, de Ameri-kaanse ontbijtshow die,
°m 13.00 uur onze tijd en07.00 uur Amerikaansel-Jd, rechtstreeks per satel-
liet in de VS wordt uitge-
zonden. Grote camera's
worden op en om het po-
dium geïnstalleerd, felle

'ampen krijgen op de cen-
timeter nauwkeurig een
Plaats, kilometers draadvoor electriciteit en micro-
toons worden afgerold eneen plantenbedrijf komt
sPeciaal de bloembakken
°P het plein bijvullen. Het
Podium zelf wordt opge-s,erd met kleurige bloem-

stukken.
maakt, dat ik, als ik thuis was en
bijna niets over Nederland wist,
zou zeggen: Gosh, daar gaan we
volgend jaar naar toe met va-
kantie," zegt Jean.

„De Nederlanders worden be-
hoorlijk opgehemeld in de uit-
zendingen" beaamt Van Bek-
kum. „Maar het is maar net met
welke ogen je er naar kijkt.
Want de Amerikanen menen
het echt zo. Ze zijn werkelijk zo
enthousiast over alles. Wat ik
zelf hel leuke van deze program-
ma's vind, is dat je het Neder-
landse volk en het Hollandse le-
ven geportretteerd ziet in de
spiegel van een ander. Ze kijken
er steeds net even anders tegen
aan. Dat is heel leuk."

Toch werd hij van het perfectio-
nisme van zijn Amerikaanse
collega's soms doodmoe. „In
Nederland zijn alle presentato-
ren en programmamakers min
of meer vriendjes. Niet in de
VS, daar beconcurreren ze el-
kaar bij het leven. Voor alle 38
reportages die er de afgelopen
weken zijn gemaakt kwam dan
ook een andere man of vrouw.
En stuk voor stuk riepen ze al
bij aankomst op Schiphol dat ze
het fucking beste item gingen
maken van de hele fucking se-
rie." Het gevolg was dat ze voor
vier minuten televisie wel twin-
tig uur film opnamen en de re-
gisseurs van hot naar haar ach-
ter zich aan lieten lopen.

Bewondering hebben de twee
voor de grondigheid waarmee
onderwerpen werden aange-
pakt. „Ze hebben voor alle
items heel veel research gedaan,
waren overal erg goed van op de
hoogte." zegt Van der Goot.
Van efficiënt werken houden ze
ook. „Ze belden rustig een dag
van te voren op met de medede-
ling dat ze. bijvoorbeeld voor de
reportage over euthanasie, de
volgende dag een lijst wilden
hebben met namen van mensen
die dood wilden, van doktersdie
voor en dokters die tegen waren
enzovoort enzovoort.

De plannen voor het realiseren
van ontbijt-tv in Nederland - tij-
dens de ABC-uitzendingen heb-
ben gemiddeld tussen de twee-
en tweehondervijftigduizend
mensen gekeken - hebben de
programmamakers maar even
op de lange baan geschoven.
„Met de veranderingen in de
mediawereld op dit moment
wachten we eerst maar even rus-
tig af waar het allemaal op uit-
loopt," vertelt Van der Goot.
„Hoewel ik overigens vind dat
het onlosmakelijk bij een goede
televisieprogrammering hoort."
Zeker is wel dat ABC volgend
jaar niet weer naar Nederland
komt voor een week uitzendin-
gen. „In Amerika doen ze iets
echt niet twee keer."

Op het terras zitten Van Bek-
kum en Van der Goot opnieuw
het draaiboek door te nemen.
Laatste wijzigingen worden uit-
gewisseld. Op de set is het
'droog' oefenen inmiddels be-
gonnen. De presentatoren zijn
er al wel, maar de shotswisselin-
gen worden door de crew met de
regie doorgenomen. „Hé Joan."
zegt een cameraman tegen een
collega, die op de plek zit waar
de echte precentatrice Joan
Lunden straks plaats moet ne-
men. Weer een andere mede-
werker staat in zijn eentje een
fictief groot publiek te spelen
naast het podium. De rijdende
cameraman speelt het spelletje
mee en zoomt professioneel op
het 'publiek' in. De regie is te-
vreden, het draaiboek klopt.

Het idee voor deze ontbijtshow
is eigenlijk heel toevallig ont-
staan," zegt Van Bekkum. Van
der Goot en ik maken al jaren
programma's en tussendoor eet
jedan meestal in de NOB-kanti-
ne. Tijdens de Olympische spe-
len van Calgary liep daar een
meisje met een ontiegelijk lang
gezicht de koffie te schenken.
Ze baalde omdat ze de ontbijt-
show van Koos Postema moest
missen. Dat zette ons aan het
denken. Later zijn we plannen
gaan maken voor een vaste ont-
bijtshow in Nederland, vijf da-
gen per week."

Zweden
Om zich te oriënteren gingen de
twee naar Engeland en de Ver-
enigde Staten. Ook aan de
ABC-studio's werd een bezoek
gebracht. „Van het een kwam
het ander en op een gegeven
moment zeiden wij: 'come to
Holland!' Daar moesten ze eerst
vreselijk om lachen. Maar een
bezoek aan Zweden zat toen al
in de planning. Als onze ontbijt-
show van daaruit een succes is,
nemen we contact met jullie op,
zeiden ze. Daar geloofden we
eigenlijk niet meer in. Maar ze
deden het inderdaad en toen
ging de bal aan het rollen, de
onderhandelingsronden van
start."

Verbazing

Maanden van werkbezoeken af-
leggen, draaiboeken in elkaar
zetten, stroomvoorzieningen re-
gelen, belichting meten en aller-
lei dingen tot in den treure tes-
ten volgden. Met als resultaat
een ontbijtshow vanuit Neder-
land die vlekkeloos verloopt.
„Het is echt Amerikaanse tele-
visie," vindt Van der Goot.
„Het aantal shotswisselingen in
een item kennen wij alleen van
de Ster-reclame, het tempo in
het hele programma ligt sowieso
erg hoog."

De voormalig Veronica-pro-
grammamaker heeft absoluut
geen moeite met het feit dat Ne-
derland nogal rooskleurig wordt
afgeschilderd. „De luchtigheid
en lichtvoetigheid waarmee ook
zwaardere onderwerpen worden
behandeldzijn inherent aan
ontbijttelevisie en eigenlijk ook
wel aan Amerikaanse televisie.
Ik wil geen waarde-oordeel uit-

Vlak voor de uitzending, het
Onze Lieve Vrouweplein zit on-
dertussen bomvol, wordt de weg
naar de basiliek even vrij ge-
maakt voor een pater op leef-
tijd, in het zwart, met alpinopet
en wandelstok. De verwonde-
ring straalt uit zijn ogen bij het
zien van al die mensen en bij het
voelen van de stresserige sfeer.
'De wereld blijft je verbazen',
lijkt hij te denken. Voorde kerk
zegt hij extra nadrukkelijk,
goed te verstaan voor veel om-
standers, 'Ave Maria.

%Een cameraman is even van de wereld tijdens een korte pauze. Hij heeft er al vier etmalen aan een stuk
werken opzitten. De uitzending vanafhet Onze Lieve Vrouweplein is de laatste. Foto's: WIDDERSHOVEN

e" eindje verderop, zittendan een tafeltje op het nog rus'ti-
*e terras, houden de twee Ne-edandse producenten en initia-
'etnemers werkoverleg. Ze
orden constant gestoord voor
cri dringend telefoontje of een
fdere spoedeisende kwestie.
*-"o van der Goot en Allan van

Q
ekkum zijn het echter gewend, m twintig dingen tegelijk aan

'vn hoofd te hebben. Onver-
k°orbaar nemen ze het draai-

voor de show voor de zo-
eelste keer van seconde tot se-onde door. „De hele week is al-

gs Perfect gelopen," zegt Van
?

ekkum. „Ook deze laatste wi-nding mag er niets mis gaan."

en initiatiefnemers Alan van Rekkuni (links} en Leo van der Goot (rechts) tijdens
een werkbespreking op de vroege ochtend. Ze werden voortdurend gestoord voorspoedeisende kwesties.

0
et gebied rond het plein en

de suhlokatie Begijnenhof,aar vandaan de weerman zo nu.n dan van zich zal laten horen,
°ngemerkt helemaal geconfis-

jWeerd door apparatuur. Overal
waan beeld-, regie- en geluids-
.pdgens en opslagkarretjes.
s , cc hoogwerkers zijn inge-. "akeld om ook beelden van

aastricht-in-vogelvlucht te
Jannen maken en bovendien. ëen twee straalzenders voor
j. rechtstreekse satelietverbin-
s n& niet New Vork en vice ver-
nj' "Er staan hier verdacht wei-
|B auto's geparkeerd, vergele-
Pelï ITlet anclere dagen," mom-
*ek Cen voort>ijganger. „Zijn
tic v door de poli-
v .' Rijgen die Amerikanen een
he

s beeld voorgeschoteld. 'De
kl e stad is auto-vrij. Daar°Pl niets van."

Bevrijding
Eén van de onderwerpen die
worden behandeld is de bevrij-
ding door de Amerikanen, die
een einde maakte aan de tweede
wereldoorlog. „Je merkt echt
goed dat Amerikanen daardoor
hoog aangeschreven staan bij de
Limburgers," zegt Gail. „Voor
veel mensen hier is Amerika
nog altijd het land van de onbe-
grensde mogelijkheden."

In het coördinatiecentrum is in-
middels een aantal van deze be-
vrijders gearriveerd. Het zijn
natuurlijk al wat oudere man-
nen, veelal vergezeld door hun
vrouwen. Leden van het gecom-

Marian plaats ook wat kritische
kanttekeningen bij het pro-
gramma. „Ik vind het toch wel
een beetje eenzijdig. Er wordt
bijvoorbeeld niets gezegd over
de hoge belastingen hier, over
de hoge benzineprijzen. En ook
niet over de drukte in dit landje
doordat zoveel mensen zo dicht
op elkaar wonen." Ook een
item over de hoge werkloosheid
heeft ze tot nu toe gemist. Maar
over het algemeen vindt de
Amerikaanse dat de Hollanders
goed worden geportretteerd.
„De prioriteiten van de Neder-
landers liggen anders dan die
van ons. In Amerika is een
eigen huis bezitten erg belang-
rijk, hier zijn de mensen al ge-
lukkig met een flatje. Wat mij-
zelf opviel is dat de familieband
in Holland en vooral in Limburg
zo hecht is. Dat is in de VS veel
minder. Maar dat komt mis-
schien ook wel door de grote af-
standen daar." Haar dochtertje
doet ook nog even een duit in
het zakje: „Ik vind kroketten
het leukst van Holland," zegt ze
verlegen. Wat de hilariteit en de
pret nog eens verhoogt.

Kanttekeningen

Een
ka Sc,lu'feldende non, met een
de'ry'6 'n dc *lant' °P we^ naar

?et Ze Eieve Vrouwebasiliek,
na. er lr>eens de pas in als vlak
aanff haar de fe,le tv-'ampen
w '"tsen. Ze moeten evenrm worden, waarna controle

volgt. Terwijl
ver*°n meer en meer terrein
?0 ?Vert op de frisse schaduw,
be| °°k een groeiend aantal
.angstellenden een plekje op
Üj. terras. Als eenmaal duide-
voo ?rdt wat alle bedrijvigheidr de basiliek te betekenen

Tussen de twintig en de zestig miljoen Amerikanen heb-
ben de afgelopen week gekeken naar 'Good Morning
America from Holland. De laatste in de serie van vijf
uitzendingen kwam gisteren rechtstreeks vanaf het Onze
Lieve Vrouweplein in Maastricht. In het coördinatie-
centrum aldaar stond met koeieletters op een informa-
tiebord geschreven: We're number one again, congratu-
lations. Tien uur uitzending vanuit Nederland. Een su-
perpromotie voor ons kleine kikkerlandje en tevens
troef in de strijd van ABC om de hoogste kijkcijfers in
de Verenigde Staten.
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$M Provincie
Ik^J Limburg

Voor de realisatie vanhet automatiseringsbeleidbeschikt de provincie Limburgovereen mo-
dernetechnische infrastructuur: centraal isgekozenvoorVAX/VMS apparatuuren decentraal
voor MS-DOS microcomputers.
De provincie heeft de beschikking over een breedbandnetwerk en maaktvoor de ontwikkeling
van eigen systemen gebruikvan Oracle. Bij de ontwikkelingvan informatiesystemen wordt de
SDM-methodiek gehanteerd.

Het bureau organisatie van de Stafgroep Personeel en Organisatie is o.a. belast met de ont-
wikkeling en de uitvoering van hetautomatiseringsbeleid. In verband met de benoemingvan
een van de huidige functionarissen tot informatie-adviseur is per 1 september defunctie va-
cant van

project-adviseur automatisering v/m
vac. no. P.89.04
functie-informatie: sollicitaties en inlichtingen:
- het mede verder ontwikkelen van het au- schriftelijke sollicitatiesbinnen 8 dagen te

tomatiseringsbeleid; richten aan GedeputeerdeStaten van Lim-
- het mede opstellen van het jaarlijksauto- burg en in te zenden aan de Directeur van de

matiseringsplan; Stafgroep Personeel en Organisatie, Postbus
- het begeleiden van automatiseringspro- 5700,6202 MA Maastricht, onder vermelding

jectenvan vooronderzoek tot en met ac- van het vacaturenummeropbriefen envelop-
ceptatie doorde gebruikers,waarbij tot en pc.
met defase van het basisontwerp een
grote eigen inbrengwordt verwacht; Vrouwelijkekandidaten, dieaan de functie-

-de advisering van het managementen het eisen voldoen, worden uitgenodigd te sollici-
besluur over automatiseringsvraagstuk- teren.
ken. De mogelijkheid totkinderopvang is

aanwezig.
functie-vereisten:- een op de functie afgestemde universi- Informaties worden verstrekt door het bu-

taire opleiding (bestuurlijke informatica), reauhoofd, de heer drs. J.P.H. Jongen,
danweieen door opleiding en ervaring tel. 043-897155, of de heer ing. R.J.C. Görtz,
verkregen gelijkwaardig niveau; projectadviseur automatisering,

- enige jaren ervaring in hetbegeleiden van tel. 043-897207.
automatiseringsprojecten;

- goede mondelinge en schriftelijke uit- In de laatstefase van de selectieprocedure zal
drukkingsvaardigheid; een delegatie van het bureau worden inge-

- goedecontactuele eigenschappen. schakeld, terwijl een psychologisch onder-
zoek tot de procedure kan behoren.

salaris:
het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd

\£ll/20-'B9 en ervaring, maximaal / 7.063,- per maand.

Heerlen is een stad met ruim 94.000 inwoners en
vervult een centrumfunctie in de regio Oostelijk
Zuid-Limburg.
De ambtelijke organisatievan de gemeente Heerlen
isgestructureerd volgenshet zogenaamdediensten-
model. In dit model wordt onderscheid gemaakt in
operationele diensten en concerndiensten.
De dienstfinanciën is een concerndienst. De dienst
telt ca. 45 medewerkersen bestaat uitdeafdelingen
financieel beleid en beheer, financiering, kas-
beheer en incasso, belastingen en verzekeringen
en comptabiliteit.

Op de Afdeling Belastingen en Verzekeringen van
de dienstFinanciën komen twee vacatures vrij van

MEDEWERKER ONROEREND GOED-
BELASTINGEN M/V (19 uur per week).

Functie-informatie:
De aan te stellen medewerk(st)ers zullen in team-
verband worden belast met de administratieve
werkzaamheden ten behoeve van de heffing van
de onroerend goedbelastingen, waaronder:- het bepalen van de belastingplichtigen aan de

handvan onder anderekadastrale enbevolkings-
gegevens en deverwerking daarvan in het geau-
tomatiseerde ogb-systeem;- de controle op de mutatie-verwerking;- de behandeling van bezwaarschriften;- het verstrekken van inlichtingen.

Functie-eisen:
- voltooide middelbare schoolopleiding.

Sollicitanten die een verdere vakgerichte studie
(willen) volgen genieten de voorkeur;

- ervaring op het gebied van gemeentelijke
belastingen strekt tot aanbeveling;

- kennis van geautomatiseerde gegevensverwer-
king;- goederedactionele en contactuele vaardigheden;- accuratesse.

Een medisch en een op defunctie gericht psycho-
logisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
kan maximaal een salaris worden geboden van

’ 2.993,- (maximum schaal 5 bij een 38 urige
werkweek) bruto per maand.

Nadere informatie over deze functie kan worden
verkregen bij de heer H. Schrijvers, hoofd Afdeling vBelastingen en Verzekeringen (tel.: 045-764208).

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen
10 dagen onder vermelding van nummer 288 op
zowel brief als enveloppe zenden aan de directeur
van de dienst Personeel en Organisatie van de
gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen

I CASINO LANDGRAAF I
Voor direct gevraagd

* leerling-croupiers

* croupiers
Telef. aanmelden 045-315080
Vragen naar dhr. Jansen

CASINO LANDGRAAF
Moltweg 82 Landgraaf

Randstad éf&kheeft volop »S\werk JPI& /)
industrie
Heftruckchauffeur m/v
U kunt meteen aan de slag bij een bedrijf in de omgeving van
Kerkrade. Eigen vervoer is noodzakelijk. De opdracht gaat
enkele maanden duren.
Informatie bij Petra Eleveld. tel. 045-45 15 00.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

techniek i
KMBO'er/MTS'er
Procestechniek m/v
Voor een opdrachtgever in Kerkrade. U heeft uw
MTS-diploma behaald en bent bereid in 5 ploegen te werken.
Hetwerk gaat lange tijd duren.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Zelfstandige elektromonteurs m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen e.o. U kunt zelfstandig
werken en u heeft een LTS- of VEV-diploma. De opdrachten
variëren van 2 tot 6 maanden.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

MTS'ers Bouw m/v
Voor verschillende bedrijven in Heerlen e.o. U heeft bij
voorkeur uw MTS B-diploma behaald en heeft (stage) ervaring
met calculatie en werkvoorbereiding. U bent flexibel,
representatief en stressbestendig. Het werk is voor lange
tijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.
Heerlen, Akerstraat 26.

Rolluikenmonteur m/v
Voor een bedrijf in Hoensbroek. U bent in het bezit van het
rijbewijs en kunt zelfstandig rolluiken en zonwering
monteren. De duur van de opdracht is onbekend.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

gezondheidszorg
Bejaarden-
ziekenverzorgenden m/v
U heeft recente werkervaring of u benteen aantal jaren niet
actief op de arbeidsmarkl*geweest. In beide gevallen kunt u
via ons aan de slag, zowel full-time als part-time. Wij
plannen in overleg met u een passend werkrooster.
Informatie bij Franci van Bladel of Eveline Lemmens,
tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

horeca
Kantinemedewerkers m/v
Voor in het bedrijfsrestaurant van verscheidene bedrijven in
Heerlen e.o. U heeft bij voorkeur enige ervaring in de
horeca. Het werk is zowel fulltime als part-time.
Informatie bij Franci van Bladel of Eveline Lemmens,
tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

ir randstad uitzendbureau

p—N^IUTSBEDRIJPHEERLENi
Bij de afdeling Algemeen Technische Dienst bestaande uit twee sekties, te weten Installaties en
metingen en Technische dienst, is bij eerstgenoemde sektie, o.a belast met de aanleg en het beheer
van meetinstallaties (inclusief Kwh- en gasmeterpark), van de schakelwacht, van het signaalkabelnet en
van het geiserpark en met de uitvoering van speciale metingen, de funktie vakant van:

CHEF SEKTIE
INSTALLATIES EN METINGEN (M/V)

(vakaturenummer 08.89)

De funktionaris, die rechtstreeks aan de chef Een medisch en een op de funktie gericht
van de afdeling rapporteert, zal onder meer psychologisch onderzoek maken deel uit van de
worden belast met de volgende taken: selektieprocedure.
" leiding geven aan de sektie Installaties en

metingen, bestaande uit 29 personen; N.V. Nutsbedrijf Heerlen biedt een uitstekend
" optreden als plaatsvervangend afdelingschef; pakket van primaire en sèkundaire arbeids-
" optimaliseren van het beheer van de meter- voorwaarden, waaronder ook de pensioenvoor-
parken, het bestand van TF-relais en geisers; ziening van het ABP en deziektekosten-

" adviseren m.b.t. nieuw aan te schaffen meters, voorziening van het gemeentelijkziekenfonds,
relais, geisers, meetapparatuur etc; De salariëring is volledig in overeenstemming

" begeleiden van speciale metingen in het kader met het nivo van defunktie en ligt tussen
van netvervuiling e.d.; ’. 3.675,- en ’. 5.726,- per maand.

" onderhouden van kontakten met klanten, Vanzelfsprekend zal inschaling plaatsvinden
installateursen fabrikanten. afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Aan sollicitanten stellen wij devolgende Voor nadere informatie omtrent de funktie kunt u
eisen: zich wenden tot Ing. P.G.L Hoven, chef afdeling

" diploma HTS- elektrotechniek, bij voorkeur Algemeen Technische Dienst, telefoon 045-
-afstudeerrichting energie-techniek; 764345.

" enige ervaring met elektronika en/of meet- en
regeltechniek; Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk

" leeftijd ca. 30-35 jaar; verzocht te solliciteren.
" goede kontaktuele vaardigheden en leiding-

gevendekwaliteiten; Kandidaten worden uitgenodigd om hun
" bereidheid tot het volgen van aanvullende sollicitatiebrief vóór 1 junia.s., onder

studies; vermelding van hetvakaturenummer zowel
" rijbewijs BE en in het bezit van een auto; opbrief als enveloppe, te richten aan de heer
" bereidheid om mogeijk in de toekomst C.C.F. Bogaardt, direktiesekretaris N.V. Nuts-

periodiek storingsdienstente verrichten. bedrijf Heerlen, Postbus 58 6400 AB Heerlen.

hoerEßraenfc
Lucas-Stichting voor Revalidatie
Het Centrum Beroepsopleidingen "Hoensbroeck" is een modern en bedrijfsgericht
opleidingsinstituutvoor volwassenen met een lichamelijke handicap.
Het centrumvormt een onderdeelvan de Lucas-Stichting voor Revalidatie, telt
150 opleidingsplaatsenin vier vakgebieden en is landelijkvan opzet. Doel van
het instituut is (re)integratie in het arbeidsproces door middel van erkende en
kwalificerende opleidingen.

Bij het centrum is defunktie vacant van

directie-secretaresse (m/v)
voor een volledige weektaak in een - in eerste instantie- tijdelijke aanstelling
van 1 jaar,waarna bij gebleken geschiktheideen aanstellingvoor onbepaalde
termijn volgt.

De secretaresse werkt met name voor één van de directieledenvan de Lucas-
Stichting voor Revalidatie naast haar taak bij het Centrum Beroepsopleidingen
"Hoensbroeck".

Verwacht wordt:- V.W.O. + secretariële opleiding (Schroevers of vergelijkbare opleiding);- minimaal 5 jaar ervaring als secretaresse;- goede contactuele eigenschappen;- grote zelfstandigheid;
- (goede) kennis van Engels, Duits, en Frans.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.0.-Ziekenhuiswezen.

Volledigheidshalvevermelden wij dat een samenwerkingsverbandwordt nage-
streefd tussen de Lucas-Stichting en het Kinderrevalidatiecentrum
"Franciscusoord".

Nadere informatie kan opgevraagd worden bij Dhr. J.Albers, Direkteur Lucas-
Stichting voor Revalidatie, tel.045-239421.
Schriftelijke sollicitatiesbinnen 2wekenrichten aan: Lucas-Stichting voor
Revalidatie, t.a.v. Afdeling Personeelszaken, Zandbergsweg 111,
6432 CC Hoensbroek.
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SS Sproncken bv
M.C.A. Sproncken B.V. gevestigd te Bunde is een dochteronderneming van

Schelde Industrial Construction B.V. met ca. 100medewerkers in vaste dienst en
is ondermeeractief op het gebied van de procesindustrie, papierindustrie,

keramische industrie en cement industrie.
Wegens noodzakelijke uitbreiding van ons bestand leidinggevendetechnische

medewerkers binnen deafdeling Montage, worden kandidaten gevraagd
voor de funktie van:

montageleider (m/v)
Funktie-inhoud: projectorganisatie, welke in omvang
De werkzaamheden vinden plaats op de kan variëren van ca. 50 tot 150 mede-
montagebouwplaatsen van opdracht- werkers van verschillende niveaus.
gevers, welke zich voornamelijk in de - Goede contactuele vaardigheden,
rsgio Limburg en aansluitende grens- kennis van de geldenderegels met
gebieden bevinden. betrekking tot kwaliteit en veiligheid.
Na een inwerkperiode wordt van de - Kennis van de Engelse en Duitse taal.
betreffende funktionaris verwacht datop - Wonend in deregio Limburg of bereid
grotere bouwplaatsen zelfstandig een hier naar toe te verhuizen,
projectorganisatie kan worden geleid, - Leeftijd 32 tot 40 jaar.
of meerdere minder omvangrijke onder-
houds- en ofreparatiebouwplaatsen Een psychologisch onderzoekkan deel
worden begeleid en waarbij veiligheid, uit maken van de selectieprocedure,
kwaliteitsborging, kostenbewaking,
projectvoortgang, contacten met Eventuele nadere inlichtingenkunnen
vertegenwoordigers van opdrachtgevers worden ingewonnen bij de bedrijfsleider
en onderaannemers, essentieel onderdeel de heer Blom, tel. 043-645800.
uitmaken van het totalefunktioneren.

Schriftelijke sollicitatieskunt u
Voor de funktie is vereist: binnen 14 dagen na het verschijnen- Opleiding HTS-werktuigbouwkunde of van dezeadvertentiezenden naar

gelijkwaardig. M.C.A. Sproncken 8.V., Postbus 12,- Bedrijfservaring, opgedaan in een 6240 AA Bunde, ondervermelding van
vergelijkbaar of aanverwant bedrijf. vakature Montageleider, in de linker- In staat om leiding te geven aan een bovenhoek van de envelop.

Dochteronderneming van
Schelde IndustrialConstruction bv Ccqnj
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Zeggen wat
niet gezegd
kan worden

verleden aan te veel valium, dilantin, eodeine, tylenol en nog
"at verdovende pillen er achteraan.

eer kan de lijkschouwer van Los Angeles niet noteren op die
uterdag, 25 augustus 1984, de doodsdag van Truman Capote.
°Th begint de ondergang van Amerika's meest gevreesde, li-

craire genie op 16 november 1959. Op pagina 39 van de New
Ork linies van die dag leest Capote een artikel over het af-

tochten in Holcomb, Kansas van een rijke boer Herbert Clut-
r > zijn vrouw Bonnie en twee van hun vier kinderen. TC

■Pi'edt zich naar dit stofnest. Samen met zijn jeugdvriendin
elle Harper Lee (zelf net klaar met haar bestseller To Kill a

■^°ckingbird', later verfilmd met Gregory Peck in de Oscar-
'nnende hoofdrol ht) legt hij het door dit bloedbad geschokte
°rP onder het vergrootglas.

makende man, raakt Lillie verslin-
gerd aan Joseph Garcia Capote, een
zwierige Cubaan met een goed
voorkomen en navenant inkomen.
Vlak voordat hij tien jaar wordt,
krijgt Truman een nieuwe achter-
naam: Capote. En blijft New Vork
zijn honk. Van zijn moeder, die
zich inmiddels Nina noemt, moet
hij naar een militaire academie om
kerel te worden. Wat Truman er
echter vooral leert, is 'buikschui-
ven.
In 1937 belandt hij op een even
duur als nuffig internaat, waar hij
niet alleen opvalt door zijn onder-
maats uiterlijk. Zijn spitse, vaak
sarcastische maar levendige vertel-
trant blijkt de cocon te zijn waaruit
hij zich nog voor zijn 21ste zal ont-
poppen als een literaire reus.
Alleen zijn door steeds meer lege
drankflessen omgeven moeder blijft
hem kleineren. Op hun door haat
geblakerde relatie zou een peloton
psychiaters cum laude kunnen af-
studeren.

★★★

Hoe bouw je een geboren verteller
om tot een even begaafd schrijver?.
Door er verliefd op te worden,
vindt Newton Arvin, die in het na-
oorlogse New Vork de meest onder-
legde kenner is van zowel de Ame-
rikaanse als de Europese literatuur.
Hij loodst 'dit genie, dat ongeloof-

Book Award als erkenning van het
literair establishment. Als deze
prijs, o ironie, wel wordt toegekend
aan Norman Mailer, in wiens bloed
hij zijn pen wel kan dopen, kan heel
Amerika van hem doodvallen.
Zijn woede is niet helemaal zonder
reden. Met 'The Aniiies of the
Night' heeft Mailer het door VC uit-
gevonden non-lictie genre nage-
aapt.

***
Steeds vaker en nog valser zal Tru-
man Capote de schuurmachine ha-
len over hen die hem beledigen. Af-
wijzing van zijn liefde of ontken-
ning van zijn geniale gave als schrij-
ver vormen tenslotte de aanleiding
voor 'La Cote Basque'. In dit venij-
nige verhaal herkennen zich tal van
zijn beste vrienden en vriendinnen.
Ineens is IX' voor hen een vreemde.
'Hij beet in handen die hem hebben
gevoed.'

TC voelt zich (opnieuw) in de steek
gelaten. En huilt steeds heviger«il
bij zijn Iwee enige bondgenoten:pillen en drank.
Daarvan raakt hij literair impotent.

lijke wezen dat zo belabberd weinig
onderlegd was' naar de voet van de
literaire Olympus. En trekt TC
overeind als hij afglijdt naar drassi-
ge barok.
Al na Capote's eerste korte verha-
len, gepubliceerd in ondermeer
'Harper's Bazaar', gaat literair
Amerika plat voor de/e kleine, ge-
vaarlijk begaafde opdonder uit de
'South'. En in 1948 is TC de be-
roemdste romancier, terwijl zijn
eerste roman 'Other Voices' alleen
nog maar op zijn gele schrijfblok
staat! Zijn populariteit heeft hij ook
te danken aan zijn geolied talent de
'happy few' en wat daar omheen
hangt, onvoorwaardelijk aan zijn
lippen te kluisteren. TC zwelgt
daarin. „Want juist hij, die zijn hele
jeugd is afgewezen door zijn moe-
der, heeft een onverzadigbare be-
hoefte aan liefde en aandacht," ver-
duidelijkt Gerald Clarke.

★ ★★

Wie hem echter afvalt, zowel lite-
rair als tussen de lakens, kan reke-
nen op schimpscheuten. En later
zelfs op knokploegen, uitgerust met
brandspiritus en honkbalknuppels.
Zijn vaste vrienden zoals zijn le-

Zijn zachte Blackwing-potloden,
waarmee hij hel liefst schrijft, wor-
den nog nauwelijks aangepunt. „Hij
was ook bang voor het langdurig en
eenzaam zwoegen," vergoeilijkt
Clarke. „Hij wilde heel graag aan
de langbeloofde roman 'Answered
Prayers' beginnen. Maar omdat het
weer een meesterwerk moest wor-
den, durfde hij niet."
In 1979 lijkt hij uit zijn ellende om-
hoog te klimmen. Na de zoveelste
ontwenningskuur, aangevuld met
een verfrissende facelift, slijpt TC
zijn potloden voor een serie korte
verhalen, waaronder 'Handcarved
coffins'. De kritici jubelenover zijn
schrijfstijl waaraan 'geen onsje vet'
zit.
Toch blijken zijn inmiddels drie
bondgenoten, drank, pillen en co-
caine, sterker dan de net opgeflad-
derde literaire condor.
En op die zaterdagochtend in
augustus 19X4 sterft de 'stralende
doemengel van de/e eeuw' aan een
overdosis verdovende pillen.
Net als zijn moeder.

H.T.

Truman Capote, een biografie.
Uitgeverij Veen. Prijs f 4°,50

vensgezel Jack Dunphy, en later
ook en vooral John O'Shea, maar
ook de heerschaar van 'mannen
zonder gezicht' kunnen over de ve-
nijnige miet TC een boekje open-
doen. Velen van hen hebben dat
ook gedaan tegenover Gerald Clar-
ke.
Het is juist de kracht van ('larke's
biografie dat Truman Capote in al
zijn naaktheid toch overeind blijft
als literaire condor die vaak dwars
door de poeha van de gevierde up-
per class heen kijkt. Neem de Ken-
nedy's en hun sexy uitstraling. TC,
jarenlang bevriend met Jacky Ken-
nedy-Onassis en haar zus Lee Rad-
ziwil, snapt weinig van deze onder
de heup gerichte aanbidding voor
de Kennedy's. „Ik weet een hoop
over pikken, heb er ook heel wat
gezien. Maar bij de Kennedy's niet
een behoorlijke."
Van 'Teddy, de enig overgebleven
broer van het beroemde drietal,
hoopt TC dat 'deze onbehouwen
lerse zuiplap met zijn woedeaanval-
len nooit president zal worden 'Vooral na zijn op 'Breakfast at Tif-
fany's' volgende meesterwerk 'In
Cold Blood' trapt TC nog harder
van zich af. Hij had gerekend op
meer bewondering. Op de National

Ontroerend
boek van
Walschap

Levende taal
bij Bernlef

Het was voor hem een geruststel-
lend gevoel dat hij klaar was met
hetgeen hij wilde zeggen, verklaar-
de Gerard Walschap negen jaar te-
rug. „De som van mijn leven is dan
ook tevredenheid en diepe ge-
moedsrust. Daaraan kan niemand
nog iets veranderen." Niemand
heeft dat geprobeerd. De agitatie
rond de schrijver is in de maat-
schappelijke omwenteling na de
oorlog uitgewoed. Men heeft ge-
tracht zijn gemoedsrust nog te ver-
diepen door hem met onderschei-
dingen te behangen en hem tot ba-
ron te benoemen in 1975. En door
hem Ere-doctor te maken van de
Vrije Universiteit van Brussel in
1957. „Het werd tijd, ik ben bijna
dood" schijnt toen de bijna negen-
tigjarige te hebben gezegd; hij hield
tenslotte bij de plechtigheid een
rede die menigeen met de ogen
deed knipperen.

Na het opmaken van de som van
zijn leven en van zijn vruchtbaar
schrijverschap, dat romans voort-
bracht in tientallen, heeft Walschap
weinig meer geschreven. De uitge-
verij Manteau begon aan de bezor-
ging van zijn verzameld werk. In de
omstandigheden moest de andere
Antwerpse uitgeverij, die van Wal-
schaps meestgelezen boek Houte-
kiet de naam aannam, een maand
geleden wel verrassen met de uitga-
ve van wat dan ook wel Wa4schaps
laatste boek zal blijven: 'Autobio-
grafie van mijn vader. Een flap-
tekst vermeldt dat het door de
schrijver een kwart eeuw van publi-
catie werd weerhouden, zonder ver-
melding van de reden daartoe, die
zich achteraf wel laat raden: in deze
sleutelroman zijn veel leden van
een Vlaamse familie naar het leven
getekend. Als de dochter van Wal-
schap aan die bezwaren niet lichter
had getild, was het waarschijnlijk in
de la gebleven waarin het werd ge-
vonden. En dat zou verdrietig zijn
geweest, want het heeft een aan de
vele eerdere boeken toegevoegde
waarde.

Met de fictieve waarneming door

M
Cs ).;>;ir later, op 14 april 1%5,

„.'!'" '^ hij de 'Big Swing' ofwel de
°alë Waaraan ('lutter's moorde-daai's en inmiddels Capote's vrien-denDick I liekok en Perry Smith dieacht worden opgehangen., aa«s daarop start The New Yor-

r|'iet de serie "In Cold BJood',
meeslepende meesterwerkarmee 'een ondermaatse schrij-r met een kinderstemmetje uit

£?°nroeville, Alabama' de top van
V(|!* Pampus bereikt. Om er ver-gens langzaam maar onstuitbaar

at te glibberen in een spoor van
roddels, drank en cocaine,

'Wakzuchtige affaires en verlam-nende schrijfangst.

★ ★★

(.o(,r de dollars en jubel rond 'In(>|d Mlood' voelt Truman Capote -
£l42 en toch al dik 20 jaar berucht. b(-'roenid - zich als 'Napoleon bij
sla terlitz en als Alexander n;l tle
''gom l ssus' _o typeert de Ame-T^i;inse schrijver Gerald Clarke

ln zijn zes centimeter dikke.
I(laar smakelijke pil 'Truman Capo-
f'I en biografie.

"-'h zal ook Capote, met wie Clar-
j

negen jaar mocht optrekken om
Ven . 'n'l'eve biografie te schrij-
r-, J' jaren later toegeven dat 'In
" d Blood' de waterscheiding was"2'jn leven. „Het boek heeft het

Ü'H. uit mijn botten geschraapt,"
TC, vooral doelend op de

Pende vriendschap met de twee
re °°rdenaars die hij vijf jaar langU^'lmatig in hun cellen in DeathRo* bezoekt.

★ ★★

g'Senlijk is TC vanaf die tijd zelf in,eath Row blijven hangen. Of, zo-
sch/l,n bioSraaf Clarke het om-r 'jtt: Truman raakte steeds meer
u^dWaald in een zonloos labyrint.
fc'ni^'1 'c als 'ezer echter voortdu-
p u tegen zijn moeder Lillie Maeau|k opbotst. Want naar haar ge-

liefde blijkt Truman
't 'even lang op zoek te zijn ge-

est. Over de rol van Truman's
(:jUl-'r. Arch Persons, is Gerald
Ha- ezo uitgeschreven. Een ordi-
c„

r° sJacheraar met de babbel van
y. snoever, wiens aandacht voor
Ori °P M) 1930 in New
~ eans geboren zoon Truman
gerfl eerder in uren dan in da-
"j,

n kan worden geteld.
ee

r*'j' hun huwelijk uiteen valt als
Anh Sr>n> *" een S las wier, blijft
t!o i.'ntusscn JaBen °P een 'pot met

n " En t.illie lonkt naar min-
st,, fS' ' rumans moeder had min-
Wer ~^ affaires in haar 7-jarig hu-
m.' waaronder een vluggertje
j. ' c'e wereldkampioen bokser
fj. k Dempscy in de sneltrein van

CniPhis naar St. l.ouis.
★ ★★

a. " lun zoon kijken beiden alleen
j " "m als het hun uitkomt. In dat
() feldcn Aan |ruman kleeft dan
kj 'Vr'j vroeg de oerangst van elk
% I Vcr'a,en worden door je
t))
,trs- ..ledere dag was een nacht-

g ,rr,e- omdat ik bang was alleen
WepH-? tL worden als het donker
uv, °»thult TC later over de

"den waarop hij door zijn, op
jje enuutjes, provinciaaltjes jagen-
l hoeder is achtergelaten in hotel-,a,Hers
;„ *- Zomer van 1930 komt zijn oer-lijst uit. Zoonlief wordt gepar-
een^ h't ''"e twistzieke tantes en
(jj t Sl"llige oom in Monroevijle. In
een°°r<l raakl *"j ontredderd door
j "^aajpheid. Niet in het minst om-
tlet ï}fn,ornëeving geen raad weet
v;i 'C's curieuze uiterlijk: te klein
h,, sluk en blond haar dat op zijn
Sten, Pakt. Voeg daarbij zijn piep-
en '^'i*-' en zÜn verwijfde manie-
al v' .*n weet je meteen waarom hij
Ui t„r^ Vfoeg voor een mietje wordt
°Ud n,aa'ct. Troost zoeken bij zijn
w, n t7rs h(-'eft het effect van tegen de
<.|c.r fln spuwen. Vooral zijn moe-
"iet llLl /c',s tot aan hi'*'r t*(HK*
ten Verkroppen dat juist haar zoon
is. I'Se (later ook nog valse) nicht

★ ★★
t
v f n,i-aal in New Vork, eindelijk

r w«g van haar alleen schulden .

beide broers, hebben de toneelspe-
ler en de autisticus hun eigen relatie
met woorden. Het zal daarom zijn
dat Wim op late leeftijd niet meer
om zijn broer heen kan. Heel mooi
geeft Bernlef in Vallende Ster die
relatie aan. Zo neemt Wim in het
toneelstuk van Beekett een perso-
nage op sleep met een touw. Precies
zoals hij zijn broer altijd meenam
aan een touw. De dood van Peter
lijkt zelfmoord te zijn, maar door
de wijze waarop stelt Wim de-
schuldvraag aan de orde.
Al met al lopen alle feiten in elkaar
over, heeft alles met alles te maken,
maken alle gebeurtenissen in dit
boekje deel uit van één gebeurtenis.
En loopt de taal als olie door dit dif-
fuus ogende raamwerk van onbe-
grip en emotie.
Het kan niet zo zijn dat iemand na
deze novelle nog durft te tornen aan
Bernlefs vooraanstaande plaats in
de Nederlandse literatuur.

E.H.
J. Bernlef
Vallende ster
Querido
’18,50

'Geboorte werd hem zijn dood.
Met deze zin van Samuel Beekett
begint Bernlefs novelle. Steeds
weer schieten Witteman woorden of
kleinere zinssneden van Becketts
tekst te binnen. Meestal komt hij
niet verder dan 'deze nacht. Ik heb
geen idee hoe het andere lezers ver-
gaat, maar steeds weer schoot mij
de eerste zin 'geboorte werd hem
zijn dood' te binnen als Witteman
zijn hoofd brak over de monoloog
die hij als komiek moest voeren met
de woorden van Beekett. De zin
ging een eigen leven leiden, geheel
los van het boek. Ik wil er slechts
mee aangeven dat de filosofische as-
pecten in Vallende Ster zo helder
zijn dat ze voor dagelijksgebruik op
maat gesneden zijn..
Afgezien van de bloedband tussen

Evenals in Bernlels boek Hersen-
schimmen speelt,ook in Vallende
Ster taal weer een hoofdrol. Was
het in het eerste boek nog het ver-
schijnsel dementie dat afrekende
met de logica van een levende taal,
nu is het de komiek Wim Witteman,
de helft van een komisch duo, die
voorwerpen andere namen geeft om
het publiek te verpozen. Deze Wit-
teman is op het einde van zijn leven
nog slechts bij vlagen helder. Herin-
neringen aan het toneel komen bo-
vendrijven, hij probeert een tekst
van Samuel Beekett op te roejien,
maar nog veel sterker laat zich zijn
overleden autistische broer Peter
gelden. Op voortreffelijke wijze en
zonder veel woorden nodig te heb-
ben geelt Bemlef inzicht in de rela-
tie tussen de twee broers.
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Even onthullende als smakelijke biografie over Truman Capote

Ondergang van een
literaire opdonder

Limburgs dagblad vrijuit

Voor de verleden jaar door hel
Venlose museum van Bommel van
Dam georganiseerde tentoonstel-
ling Asparagus Asparagus - over de
cultus van de asperge in woord en
beeld - stuurde Ruiger Kopland
een gedicht in: „En daaronder, op
een gesteven laken/ook wat asper-
ges, gerangschikt als herinneringen ■aan een hand./Zij zijn het stilst en
hel witst in dit portret, zoals een
hand/nooit kan zijn geweest."
In zijn onlangs verschenen bundel 9
'Dankzij de dingen' kwm ik het ge--
dichl opnieuw tegen, en ook nu ben-
ik getroffen door de kracht van ver-.,
stilde beelden, de vergelijking met
de hand als de dichter een moment
lang stilstaat bij wat hij ziet en voelt
bij de vers afgesneden asperges op
een stilleven van oude meesters als
Adriaen Coorte of Frans Snijders.
Pas geleden nog in een dichtgehou-
den bed vol met naar binnen ge-
keerde bloei liggen ze nu. afgesne-
den, in het volle licht. Ze-herinne-
ren hem. zo wit en roerloos als ze
daar liggen uitgestald, aan een
hand. Die van de plukster? Die van
een opgebaarde dode? De spanning
die Kopland oproept door het
voortdurend aangaan van sterke,
steeds wisselende associaties zorgt.
wat mij betreft, voor een span-
kracht die met de herhaling van te-
rugkerende beelden over liefde en
dood. een klein opus wordt van een
vragende, zoekende man: „Je weet
dat het er is. maar wat is het". Kop-
land heelt het dan een vijftal ge-
dichten lang over water, dat dan
weer stil en vluchtig, dan weer aan-
gespoeld nabij is.
Ik houd van deze gedichten, hun
ogenschijnlijk kalme toon die soms
misschien ietwat neigt naar een ze-
kere monotonie in klank- en beeld-
herhaling, maar juist daardoor de
gedichten, bij alle zoeken naar het
Onbekende, iets meegeeft van ver-
trouwdheid met de omgeving: het
raadselachtige labyrint van echt en
onecht, dat wat buiten ons is en ook
weer niet. waar men zich aan hecht
en ook weer niet.
(tok Rutger Kopland weet niet wat
hij met de dood aan moet. Waar hij
zich direct uitspreekt (..Maar het is
de dood die zoekt naarwoorden
vtMjr het moment waarop") doet hij
dat met krachtige stem: ..Ik. erl wat
hij ook zegt. ik ben het". Maar
meestal gaat Kopland ingekeerder
te werk. zoals bijvoorbeeld in 'Hen
middag op het land' waarin hij een
man (de inmiddels overleden schrij-
ver en uitgever Geert van Oor-
schot.' | in de nadagen van zijn leven
bezoekt: „Langzaam, zei hij, later
in de schaduw van de bomen op hel
terras, ga ik hegrijpen/dat dit mijn
huis is, mijn tuin, voorgoed**.

De dichter en criticus Wiel Küsters
wees er al eerder op in zijn verle-
den jaar in de Fragmentenreeks van
Gerards en Schrcurs verschenen
notities over Rutger Kopland ('Mo-
noloog in de bergen'): Koplands
voorkeui zo nu en dan om zijn ge-
dichten in de bergen te situeren,
een bij uitstek geschikte plaats voor
meditatie en overpeinzing. In zijn
laatste bundel zoekt hij. met name
in de reeksen 'Over een dorp' en
'De plek', opnieuw de steile hellin-
gen op. „We gaan weer het spoor-
dat /ich verloot in de stenen". Weg
uit het dal. weg van de grazige wei-
den, de grazende kudde (die de van
huis uit calvinistische dichter niet
zonder reminiscentie achter zich
laat), tegen de hellingen omhoog.
Voor de wereld beneden ben je
daar dood. „Maar", zegt Küsters,
„het is niet uitgesloten dat ook de
dingen die je niet meer ziet, er toch
nog zijn". In 'Dankzij de dingen'
komt dat uitzicht, het gevoel dat de
dingen ons ontsnappen en er tegelij-
kertijd toch nog zijn. in alle helder-
heid naar voren.
In een land waar het voor een deel
van de poëzielezers steeds meer om
het 'maximale effect' moet gaan. is
de/e naar binnen gerichte poëzie
van Rutger Kopland een plek om
lang en ingetogen te vertoeven. „Nu
het daar ligt. /o in zichzelf/gekeerd,
/o zichtbaar ik weet wel, je bent dat
niet meer maar wat moet ik,/het ligt
daar en ik heb het lief.
Onverstoorbaar, vol verlangen zoe-
kend naar de waarheid achter de
dingen.

F.B.

Dank /.ij de dingen - Rutger kop-
land; uitg. G.A. van Oorschot,

’ 18,50.

Walschaps vader lijkt het een sug-
gestiever, menselijker en gerelati-
veerde! beeld te geven van de socia-
le en geestelijke achtergronden van
het leven in Vlaanderen in de ne-
gentiende en de eerste decennia van
de twintigste eeuw dan uit een an-
der boek kan worden verkregen.
I let leven van de stamvader begint
met zijn kinderjaren rond 1860 om
le eindigen met het afscheid van de
jongste zoon die naar de Kongo
gaat als missionaris: „ik zei dat ik
even graag zou vertrekken voor
mijn reis, die nog verder ging dan
de zijne."

Aan de hand van de saga van Wal-
schaps stam komen alle thema's aan
de orde die de rest van zijn oeuvre
kenmerken: het geloof, het gezag,
de traditie en de moraal, lir is aan-
leiding genoeg in de dramatische
gebeurtenissen die de oude familie-
idealen op de proef stellen: twist en
overspel, afvalligheid, ziekte en
dood. Terwijl Walschaps kritische
gezindheid ooit ongenuanceerd en
cynisch is genoemd treft in de/e
autobiografie een mate van afstan-
delijkheiddie bijna doet twijfelen
aan het gelijk van de verlichte geest
en ambivalentie vermoeden in Wal-
schaps eigen filosofie. De redene-
ringen van de zelfbewuste maar ge-
zagsgetrouwe vader worden vaak
doorgeleid tot in het absurde, maar
eerder niet zachte ironie dan met
cynisme.

Zeker is dal de manier waarop hij
dit leven beschrijft getuig! van deer-
nis, van een onbenoembare hoog-
achting en begrip voor opvattingen
die de zijne niet zijn. Een boeiend
tijdsbeeld en in de beschrijvingen
van de relaties van een vader met
diens vader, met zijn vrouw en kin-
deren en zijn omgang met de over-
mijdelijkheid der dingen bovendien
vaak een heel ontroerend boek.

PD.
Autobiografie van mijn vader - Ge-
rard Walschap; uitgeverij lloulc-
kitt, ’ 24,50

V^*"2^#**A
\ Fra£ Detesche' \
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HOOFDKANTOOR:
Middenbaan 210
postbus 63
3190 AB Hoogvliet
tei 0104160011 INGENIEURSBUREAU
telex 28646 T \ I 7
FILIALEN: ■ \ V /
&, vicoma bv
Roermond ***■Veghel W
Zoeterwoude "
Voor onze.binnenkort te openen vestiging in ROERMOND vragen wij

" PROCESS ENGINEER (HTS)

" HOOFDCONSTRUCTEURS (hts)

" CONSTRUCTEURS (hts)

" TEK.-CONSTRUCTEURS <hts, mts)

" TEK.-CONSTR. C.A.D. (hts.mts)

voor de afdelingen " piping

" procestechniek

" algemene machinebouw

" elektro en instrumentatie
" staalconstructie

SOLLICITATIES: telefonisch of schriftelijk aan bovenstaand adres of op onze
vestiging in Veghel, Eisenhowerweg 16, tel. 04130-40635, t.
a.v. Th. Wigger

Vicoma, opgericht in 1962, is een onafhankelijk, dynamisch, technisch ontwerp-
en adviesbureau, waarin een groot aantal disciplines zijn ondergebracht. Met
onze 450 medewerkers hebben wij reeds aangetoond in talloze projecten
effectieve oplossingen te kunnen bieden Oplossingen voor problemen van
verschillende moeilijkheidsgraad in de chemische en petrochemische industrie
en de voedingsmiddelenindustrie. Van het ontwerpen van eenvoudigeprojecten
tot het compleet uitvoeren, al dan niet binnen de eigen organisatie, van
geavanceerde procesinstallaties. Behalve kwaliteit staat ook de service hoog in
het Vicoma-vaandel geschreven.

Regionale Groene Kruisvereniging :

Sittard-Swentibold 1
De Regionale Groene Kruisvereniging Sittard-Swentibold bestaat uit drie
basiseenheden. Vanuit deze basiseenheden wordt door
wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden thuisgezondheidszorg
verricht. 1|
Per direkt of op korte termijn bestaan vakatures voor:

A. een wijkziekenverzorgende m/v fc
in een full-time dienstverband voor het werkgebied Groot Bom. 1Voor deze tunktie zoeken wij kandidaten die: - zelfstandig en in teamverband kunnen
- bij voorkeur de applikatiekursus hebben; werken; H|
- bereid zijn tot het geven van groeps- - over goede kontaktuele eigenschappen

voorlichting; beschikken;- geïnteresseerd zijn in ouderenzorg en de - een auto ter beschikking hebben.
zorg voor chronisch zieken; |||

B. een wijkziekenverzorgende m/v I
voor de dorpen Limbricht, Einighausen, Guttecoven en de wijk
Limbrichterveld. 1|
Het gaat vooralsnog om een vervanging wegens zwangerschapsverlof per 1 juli 1989 in een
tijdelijk dienstverband van 80%, dat mogelijkerwijze per 1 oktober 1989 wordt omgezet in
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Il*Kandidaten moeten bovendien bereid zijn per 1 januari 1990 full-time te gaan werken.

Voor deze funktie zoeken wij eveneens - zelfstandig en in teamverband kunnen
kandidaten die: werken;
- bij voorkeur de applikatiekursus hebben; " over goede kontaktuele eigenschappen- bereid zijn tot het geven van groeps- beschikken; |||

voorlichting; - een auto ter beschikking hebben. |||- geïnteresseerd zijn in ouderenzorg en de
zorg voor chronisch zieken; H|

C. vervangende wijkziekenverzorgenden m/v |
Voor deze vakatures vragen wij kandidaten - bereid zijn tot het verrichten van dag- en |1|
die: weekendzorg; |s|- bij voorkeur ervaring hebben als (wijk) - op afroep beschikbaar zijn;

ziekenverzorgende; - een auto ter beschikking hebben.

D. vervangende wijkverpleegkundigen m/v |
Voor deze vakatures vragen wij kandidaten - bereid zijn tot het verrichten van dag- en :Ë|
die: weekendzorg;
- bij voorkeur als verpleegkundige ervaring - op afroep beschikbaar zijn;

hebben in de extramurale zorg; - een auto ter beschikking hebben

Voor alle funkties geldt: ;É|
GEBODEN WORDT: INLICHTINGEN:
- een gevarieerde werksituatie; Voor inlichtingen over vakature A kunt u
-"prettige samenwerking en ondersteuning kontakt opnemen met mevrouw M. Alleleyn

in teamverband; en voor nadere informatie over vakature B- ondersteuning door de hoofdwijkver- met mevrouw E. Caris, die beiden als
pleegkundige. hoofdwijkverpleegkundige werkzaam zijn. ||s

SALARIËRING/ARBEIDSVOORWAARDEN; Beide" vers,rekken °°k informatie ||
Ten aanzien van de salariëring en de over de vakatures C en D. Zij zijn

arbeidsvoorwaarden ,s de CAO voor het ° nUmmer

Kruiswerk van toepassing. ww-iMW. m
WÈËÈ- PENSIOENREGELING: co^!^ll^ .." ... , .

P g g u Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 3 Junil^k a.s. richten aan drs. J.A.Th, van Veggel,üü^. wnd' d'rekteur van de Regionale Groene

BB Feijen
IE Staalservice b.v.
te Maastricht, richt zich op de bewerking van plaatprodukten uit staal,
aluminium en roestvrijstaal. Toeleveringsbedrijf voor o.a. algemene staalbouw,
tank- en apparatenbouw, offshore, transport, scheepsbouw, automobielindustrie
en andere specialistische gebieden. Op het moment zijn er ± 200 mede-
werkers werkzaam.

In verband met de verdere ontwikkeling en uitbouw van de afdeling Personeel
en Organisatie zoeken wij kandidaten voor de functie van

Organisatieprofiel:
— in ontwikkeling tot beheersmij. met te zijner tijd drie werkmaatschappijen
— servicegerichte instelling naar afnemers
— stijgend marktaandeel
— ± 200 medewerkers/sters en groeiend
— onderdeel van British Steel.

Functie-inhoud:
— verantwoordelijk voor uniformering, opzet en uitvoering van het personeel-

beleid voor het moederbedrijf (200 medewerkers) en de zusterbedrijven— stelt in overleg het opleidings- en scholingsprogramma samen en zorgt voor
de implementatie

— toepassen van de C.A.O. en arbeidsvoorwaarden
— geeft richting aan de functiewaardering, beoordelings- en functionerings-

gesprekken— begeleidt invoering van de kwaliteitsborging— begeleidt de implementatie van het R1.N.F.0.5.— verantwoordelijk voor de correcte gegevens t.b.v. de salarisverwerking.

Functie-eisen:— vakgerichte opleiding op HBO-niveau (AP/PB, PW/AV, HEAO-EJ)
— minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de

metaalindustrie
— een zelfstandige inslag, gekoppeld aan een open mentaliteit
— doorgroeicapaciteiten tot staf-niveau in holdingsverband
— bereid tot het maken van overuren
— bereid tot het volgen van studies (Bedrijfskunde, c.g. PAO)— leeftijd ± 30-35 jaar.

Salariëring conform arbeidsvoorwaarden en afhankelijk van ervaring en oplei-
ding.
Uw sollicitatie wordt discreet behandeld. Gegevens worden pas na overleg aan
opdrachtgever doorgegeven.

Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de heer
H. Schulze, telefoon 043-686613 (na kantooruren
045-259461).
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van uitgebreid curriculum
vitae, gelieve u onder vermelding van ref.nr.
POMA/890504, te richten aan:

W^mmmmmmmmmm Schulze en Partners, Adviesgroep voor Personeel en
B——^ Organisatie, Kasteel Holtmeulenstraat 9, 6222 AV Maastricht.

I schulze en partners
adviesgroep voor personeel en organisatie

■

Van de BOEL Kleiwaren b.v. te Thorn
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de produktie van
gebakken dakpannen en hulpstukken.

De keramische industrie maakt thans een boeiende technische
ontwikkeling door, waarop door ons allert wordt ingespeeld.

Wegens recente uitbreiding en vernieuwingen zijn de volgende
functies vacant:
i

1 operator/onderhoudsmonteur
2 man voor de produktie van

pannen en hulpstukken
2 sorteerders/palletteerders
Heeft u interesse voor een van deze functies, dan kunt u zich
voor nadere inlichtingen wenden tot de heren A. van de Boel of
A. Lenoir op het kantoor Meers 23 te THORN of telefonisch
onder nr. 04756-1741.

AVAN DE BOEL
KLEIWAREN B.V.
Pannenmakers sinds 1740!

Super 10, Nuth
is een supermarkt die een allesomvattend assortiment biedt
voor uiterst scherpe prijzen, de hoogste kwaliteit in
kruidenierswaren en versprodukten en met een goede service.
Voor uitbreiding en verbetering binnen ons filiaal, willen wij
graag in gesprek komen met mensen die gaan zorgen voor een
uitstekende bediening en werken aan een steeds groter
marktaandeel. Binnen ons team is plaats voor:

- verkoopsters
die gaan zorgen voor de verkoop, presentatie en advies aan
klanten op diverse afdelingen. Zowel full- als part-time werken
is mogelijk. Leeftijd vanaf 16 tot 25 jaar;

- caissières
die snel en nauwkeurig zorg dragen voor de
kassawerkzaamheden binnen onze supermarkt, met een
aanstelling voor minimaal 32 uur per week.
Leeftijd vanaf 16 tot 25 jaar.

Heb je interesse?
Schrijf dan een sollicitatiebrief en richt deze aan

Super 10,
Markt 21,
6361 CB Nuth.

Gaarne nodigen wij schoolverlaters die interesse hebben in de
levensmiddelenbranche, uit om ook te reageren.

fSH bbN BEROEP MET TOEKOMSTmm Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

■■■■ RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
|m 1.1, HE.I, HE.2, HP.6, HS.I, HS.2, HS.3, HS.4

Kursusplaatsen: Maastricht, Heerlen, Eindhoven. Venlo, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen.
Vooropleiding: HAVO. VWO. MBO, HBO
Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.0.,

|^^^^^^^ antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

I naam: dhr.mevr opl.:
Mmmmm' I adres: leeft.:

woonpl.: tel.:
H1989

—'

Tlrpp Stichting Ziekenzorg
'-4-j--' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

yTenbehoeve van de Verplegingsdienst op de lokatie Sittard, zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van

verpleegkundige <ioo%ofBo%>
voor de afdeling Geriatrie, waar in een multidisciplinair team wordt
gewerkt.

Vakaturenr. GM 22.

funktie-informatie: " Is belast met de verzorging en verpleging van aan de afdeling
toevertrouwde patiënten en verricht in dit kader een aantal verzorgend 6verpleegtechnische, instrumenteel agogische en administratieve taken;

" begeleidt leerling verpleegkundigen.

Men is voornemens - in het najaar - een bijscholingscursus voor
geriatrieverpleegkundigente organiseren.

funktie-eisen: " diploma A-verpleegkundige;
" belangstelling voor geriatrie.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 40.

inlichtingen: Dhr. H. Oude Hengel, coördinerend hoofdverpleegkundige,
telefoonnummer 04490-18666, toestel 1346.

Ten behoeve van de Centrale Sterilisatie op de lokatie Sittard, zoeken wij
_„J kontakt met belangstellenden voor de funktie van

_J medewerkster (sterilisatie)
Vakaturenr. GM 14

funktie-informatie: " is belast met het schoonmaken, desinfekteren, steriliseren en inpakken
van aan de afdeling aangeboden materialen en artikelen met behulp
van de aanwezige apparatuur;

" verzorgt het transport van zowel vuil als schoon materiaal.

Het betreft hier een part-time funktie, waarbij de ene week op 2 hele
dagen en de andere week op 3 hele dagen zal worden gewerkt.

funktie-eisen: MAVO en diploma sterilisatie-assistent en bewijs van deskundigheid
gassterilisator of de bereidheid tot het volgen van de opleiding
sterilisatie-assistent en het bewijs van deskundigheid gassterilisator.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 25.

inlichtingen: Mw. R. Doggen-Frielink, koördinerend hoofdverpleegkundige,
telefoonnummer 04490-18666, toestel 2303.
__________^__ m__________^____________________ mmm___^^

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.

Buningh & Van de Wetering 8.V., gevestigd in 's-Hertogenbosch,
Rotterdam en Sittard is een onafhankelijk bureau voor taxaties,
waarderingen en expertises van onroerend goed, installaties, machi-
neparken en inventarissen. De opdrachtgevers zijn afkomstig uit
het bedrijfsleven, de non-profit sector, de overheid en de verzeke-
ringsbranche.

Met het oog op groei van de opdrachtenportefeuille zoeken wij op
korte termijn voor de vestiging Sittard eenI taxateur/expert m/v I
De functie omvat het taxeren en waarderen van roerende en on-
roerende goederen in verband met verzekering, financiering, in-
koop en verkoop en going concern waardevaststelling, alsmede
het beoordelen van brandschaden, het vaststellen van schadebe-
dragen en het verrichten van aansprakelijkheidsonderzoek.

De functie dient in grote mate van zelfstandigheid te worden ver-
vuld en bij gebleken geschikthejd zijn doorgroeimogelijkheden
aanwezig.

Van kandidaten verwachten wij:— opleiding op HTS-niveau (werktuigbouwkunde of bouwkunde);— goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk;— commerciële feeling;— kwaliteiten om de vestiging Sittard verder uit te bouwen;— goede contactuele eigenschappen;— bereidheid tot verdere studie;— leeftijd tot 40 jaar;
.— makelaarsopleiding en of het assurantiediploma (B) en enige

jaren praktijkervaring.

Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen contact opnemen met
de heer M.B.M, de Vries, bedrijfsleider vestigingen 's-Hertogenbosch
en Sittard (073 - 42 35 35).

Sollicitaties gelieve U schriftelijk te richten aan onze afdeling
Organisatie & Personeel, onder vermelding van vacaturenummer
889.02. H
Buningh & Van de Wetering B.V. (Ë_____wmmW__
Het Wielsem 10, Postbus 90161
5200 MP 's-Hertogenbosch J

Vl mtl*Bm W
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Agent
Zondagmorgen, windstil, bewolkt.

De weg Wutem-Vaals - met een
kalm gangetje onderweg naar een

plek in België waar hel goed wande-
len is.

Een hlik naar links, waar zich iels
beweegt. Een donkergrijze Volvo

mét een zwaar gebouwde heer achter
het siuiir, die een gebaar naar me

maakt. Hij passeert me en stopt
langs de kant van de weg. Ik kan nog
net uithalen om hem op mijn beun te

passeren. Hij die manoeuvre zie ik
dat de zwaargebouwde heer gehuld

is in polilie-uniform. Ik slop vlak
voor hem. Hij komt uil de auto en

hurkt naast mijn inmiddels open ge-
draaide raam.

..Meneer." zegt hij. ..Wij hebben in
dit land met elkaar een paar afspra-
ken gemaakt. Bijvoorbeeld over de
maximumsnelheid op wegen binnen
en buiten de bebouwde kom. Het is
natuurlijk wet de bedoeling dat een-
ieder zich aan die afspraken houdt. "

Ik knik. meegaand als ik ben, zeker
in dit soort situaties

„Dal bent u dus met mij eens. Mooi.
Maar dan vraag ik me toch al waar-
om u sneller rijdt dan wij hebben af-

gesproken, mei elkaar. Ik bedoel,
wij kunnen natuurlijk de wegen wel
vol gaan zeilen mei borden waarop

slaat dal u met sneller mug rijden dan
luchtig... "

..Reed ik dan sneller dan tachtig?"
probeer ik. in hel besej le vechten

vooreen verloren zaak.

.Jazeker, wel honderd. " zegt onze
politieman, nog altijd hurkend.

Omdat ik een zeer goed werkend
overlevingsinstinct heb probeer ik
mijn twijfel aan die verklaring zo

rustig mogelijk in ie kleden. ..Ik heb
er niet zo op gelet, maar ik betwijfel

toch dal ik honderd... "

Ja, nou en of," zegt de politieman.
Ik doe er het zwijgen toe.

..Ik weel niet of u ergens heen moet
of z0..." vervolgt hij.

Daar schiet ik me toch bijna uu mijn
slof. „Nee, ik rijd maar wal voor me
uil." hoor ik mezelf zeggen. Stom.

Maar hel ontgaat onze zwaarge-
bouwde gestalte, die nog immer ge-

hurkt op het wegdek zu.

„Nou, dan zou ik zeggen, rijd u dan
maar door. maar rustig aan. " zegt

hij, vol van genade.

..Ik zal mijn best doen, " beloof ik
braaf.

..Ik heb alles op de foto, ik zal wel
zien wal ik daarmee doe. " deelt hij

de genadeslag uu.

Mistroostig draai ik het raam dicht,
het zwerk lijkt aanzienlijk somber-

der geworden, de weg naar Lemiers
en Vaals nog troosteloze! dan ge-

woonlijk.

Terwijl ik optrek en zie dal onze ver-
vaarlijke weishandhaver vlak achter

me blijft rijden, bekruipt mij de
espril de l'eualier. Ik had natuurlijk

veel gevatter moeten reageren, de
man terug moeten roepen toen hij

wegsi hrced. hem zijn naam moeien
vragen en die van zijn chef, zodat ik
me kon beklagen. Maar daarvoor is

het allemaal le laai.

Waarmee ik maar wil zeggen: kun-
nen politiemensen ook zonder kat-
en-muiss/H'l bekeuringen uitdelen.'

Gewoon aanhouden en zeggen:
..Goedenmorgen miv, ik ben hoofd-
agent Lindeluuf van de gemeentepo-
litie van Vaals en ik heb zojuist ge-
constateerd dal u mei een snelheid

van 91 km per uur hebt gereden op
een plaats naar een maximumsnel-

heid geldt van SO km per uur. LI ont-
vangt daarvoor dezer dagen een

voorstel lot schikking. " Dal is nor-
maal optreden voor een ambtenaar.
Kletspraatjes houden ze maar thuis.

Dal moei ik ook.

santé brun

" Snelheids-
beperking in de
Bondsrepubliek
voorlopig nog
slechts
'aanbevolen.
I oio
DRIES LINSSEN

heid krijgt om snelheidsmaniakken
het rijbewijs af te nemen. Tevens
dienen onverantwoorde snelheids-
overtredingen in de toekomst als
een misdrijf te worden gezien.

i

De nieuwe president van de West-
duitse automohlistenelub ADAC.
Otto Flimm, maar ook bijvoorbeeld
de federale minister van verkeer,
Friedrieh Zimmermann, hebben
zich inmiddels in verschillende in-
terviews in de Duitse pers een-
drachtig afgekeerd van het instellen
van een maximumsnelheid. Vol-
gens Flimm heeft de huidige situatie
met een adviessnelheid van 130 ki-
lometer per uur op de Autobahn
bewezen goed te functioneren. „Fr
is helemaal geen noodzaak die snel-
heid ook wettelijk vast te leggen,"
meent hij.

Milieu

ÖIJ snelheidscontroles in Ne-
derland maken ze steevastpn belangrijk deel uit van de
ingehouden automobilis-ten: Duitsers, die met een

felheid van tegen de 200 ki-
ometer per uur naar huis ra-zen. Met name in Limburg
betrapt de politie bij herha-"në 'coureurs' uit de Bonds-
republiek, die zonder blik-ken of blozen de hen opge-egde boete van vaak honder-rde 'i guldens betalen en hune's, ietwat langzamer, voort-
Ze"en. Vooral na een óf an-

er racekampioenschap op
n^ circuit van het BelgischeZolder is het 'bingo. Nudreigt er - net als in de restVur> Europa - ook een eindee komen aan de onbegrens-de mogelijkheden op deüuitse Autobahn, waar tot

foe alleen een adviessnel-.
ü
"eid van 130 kilometer perr geldt, waar weinigen zich
Jan houden. In West-Duits-
and zijn opnieuw stemmenopgegaan om ao^ 0p f_€
U|tse snelwegen een maxi-

mumsnelheid in te stellen.e vanouds stevige autolob-y bij onze oosterburen heelt*lcn uiteraard al heftig verzet
gen de plannen, die vooral

va'konistig zijn uit de kokeran minister van binnenland-
Se zaken Herbei t Sehnoor(SIM)) van de deelstaat

Noordrijn-Westfalen.

De minister kan zich vreselijk erge-
ren aan automobilisten die, gebruik
makend van woedende lichtsigna-
len, de onhebbelijke gewoonte heb-
ben om vlak op de achterbumper
van een wat langzamer rijdende
voorligger voort te razen. „Auto's
woiden door sommigen als wapens
gebruikt," fulmineert hij. „De weg
is een arena geworden. Eén op de
tien ongevallen is terug te voeren op
te weinig afstand houden."

In de deelstaat Noordrijn-Westfa-
len is er overigens een traject, de
'Kohier Ring' een van de drukste
autowegen in West-Duitsland -,
waar een snelheidslimiet geldt van
honderd kilometer per uur. Geble-
ken is dat het aantal ongevallen met
slachtoffers drastisch is gedaald. Op
andere autowegen daarentegen
nam het aantal slachtoffers toe.

„Deze cijfers geven toch duidelijk
aan dat er iets moet gebeuren." legt
Schnoor uit. „Ik begrijp niet waar-
om er niet overal een snelheidsli-
miet kan worden ingesteld. Elke
dode door moord is hét gespreks-
thema onder de bevolking Waarom
is dat ook niet het geval bij ver-
keersdoden. De mentaliteit moet
veranderen. Medemenselijkheid en
milieubewustzijn moeten een be-
langrijkere plaats gaan innemen in
ons leven."

Minister Kamer Bruederle van ver-
keer van de deelstaat Khcinland-
Pfaltz is er tegen 'alle automobilis-
ten collectief te straffen vanwege
enkele scheurders'. In een inter-
view niet een Keuls blad loonde hij
zich wel voorstander van een fikse
verhoging van de boetes vooi zware
overtredingen van snelheidsbeper-

Zimmermann op zijn beurt stelt dat
het instellen van een maximumsnel-
heid het verkeer niet veiliger maakt
en het milieu ook niet schoner. Het
voorstel om alleen aan auto's zon-
der katalysator een snelheidsbeper-
king op te leggen, noemt hij "onbe-
spreekbaar. „Dat zou mensenle-
vens in gevaar brengen," aldus de ,
minister.

Minister Schnoor is het duidelijk
niet eens met deze mening. ~Verk-
eersveiligheidscampagnesblijken
jammer genoeg met te helpen,"
/egt hij. „Nog steeds zijn er veel te-
veel verkeersdoden. De Autobah-
nen zijn zo langzamerhand race-pis-
tes geworden. Zelfs vrachtwagens
denderen met onwaarschijnlijk
hoge snelheden over de weg en ha-
len andere wegreuzen in. Een groot
deel van de ongevallen op de weg
wordt veroorzaakt door te snel rij-
den. Het on'gevallencijfer in Noord-
rijn-Westfalen alleen al steeg in
IMBB tot circa vijftien procent. Voor
scholen worden soms snelheden ge-
nieten van 134 kilometer per uur.
Dat kan zo toch niet verder gaan."

Waarom er de laatste tijd in West-
Duitsland weer harder wordt gere-
den, kan minister Schnoor ook niet
een-twee-drie verklaren Volgens
hem heeft het te maken met de
'tijdgeest. „Het leven is nu een-
maal jachtiger geworden." meent

kingen, die wel voor bepaalde delen
van de autowegen gelden. Zijn re-
gering zou van snelheidsmaniakken
die het werkelijk te bont maken,
het rijbewijs willen afnemen.
In Noonlrijn-Westlalen zal in elk
geval dit jaar nog een mobiele ra-
darinstallatie in gebruik worden ge-
nomen op plaatsen waar wegwerk-
zaamheden worden uitgevoerd. Ge-
bleken is dat juist daar vaak tot ne-
gentig kilometer sneller gereden
wordt dan is toegestaan. Het bum-
pei-aan-bumper-rijden wordt aan-
gepakt via metingen en video-opna-
men. Maai minister Schnoor wilde
duidelijk verder gaan. „We kunnen
het niet langer volhouden dat alleen
in West-Duitsland onbeperkt over
de wegen wordt gejakkerd".

Luc somers

Volgens Schnoor worden er tegen
woordig-regelrechte raketten gefa-
briceerd met motoren van wel vijf
honderd paardekrachten. „Bela-
chelijk gewoon, 'tot voor kort werd
het koperspubliek nog met name
geattendeerd op allerlei milieu-
vriendelijk aspecten. Dat lijkt nu
weer naar de achtergrond te zijn
verdrongen, terwijl we daar in de
toekomst toch het meeste aandacht
aan moeten besteden."

hij. „Bovendien is een snelle auto
zoiets als een prestigeobject. De
automobielindustrie alleen wil ik
niet direct de schuld geven, maar
het is wel duidelijk dat in devele re-
clamecampagnes aanzienlijke aan-
dacht wordt besteed aan het aantal
pk's van een motor en tic prestaties
ervan."

Raketten

Fotostudio moet je groot
aanpakken

tyi.Tl 1 rect'nt interview met het
Der Spiegel* laai minis-

►j, Schnoor geen spaan heel van de
l<.'n'TUlilUSC'' van zn '""dgeno-

" "ij heeft onlangs een wetsont-

leerP ontwikkeld dat hij enkele col-gas van andere Duitse deelstaten
|*d in de smaak is gevallen.
den-)r vind' tlat liet scneua'n °P
j 'Juitse Autobahn onverantwoor-

V()rmen begint aan te nemen. I Itj■ tl;'t er een maximumsnelheid
01111 en dat de politie de mogelijk-

" hl </(' studio
van John Baggen.

I oio
PI II K KOO/I-N

Vuur suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar Lint
burgs Dagblad redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp Heerlen, uf bel 045
739263

krijgen wij er liet Ruhrgebied als
werkgebied bij. Wie in 1992 |*as be-
gin! is te laai. Als een Duitser op
mijn aanbod ingaat, rij ik erheen
mei een hele bos rode rozen."

l^ Griekse tempel mei zuilen,
?'den en godinnen of een Bel-

onk *lrüeg me' har en terrasPboiiWen als achtergrond voor
l^1reportage, of even een dia

()U>graaf John Baggen in Ge-
L'Li draait er zijn hand niet
C(~'r voor om. Als voor een re-
Portagc jn hartje winter een

j '"-"skolf met bladeren nodig is,
uiM°rtoert ***it,c/c simPel even
Vr
l l'alië. De klant krijgt wat hij

js l,;,gt, voor zover dat mogelijk
ur

'la,uurlijk. En in de tot fotofa-c'k omgebouwde sporthal van
si, , ' Baggen Fotografie kan
"-'ntt, llc^m vor'8 Jaar veel l-en. nousiast team jonge mensen,

tlr 'ing naar perfectie en klant-& r'cht werken leverden inmid-
s een rij tevreden opdracht-

d
Crs °P- Landelijke groothe-

"e" ;>ls DSM en Volvo Car en. kele reclamebureaus staanaa"n vooraan.

der de 'megalight' - een aan lieren
opgehangen 6,5 meter lange flitser-
de grootst mogelijke voorwerpen
worden geplaatst, zelfs een vracht-
wagen is geen probleem. Met een
technische camera kan elk voor-
werp haarscherp worden vastgelegd
op negatieven die in een eigen foto-
laboratorium worden ontwikkeld
en afgedrukt. schikt hij over een volledig geauto-

matiseerd archief voor negatieven.
Nabestellingen kunnen in een mum
van tijd worden afgehandeld. Bo-
vendien is bij de grootste opdracht-
gevers ook een terminal geplaatst,
zodat zij het negatievenbestaiid van
hun zaak permanenl kunnen raad-
plegen. Kleinere bedrijven krijgen
na elke opdracht een nieuwe uit-
draai van hun negatievenbestaiid.
„Hier snijdt het mes aan twee kan-
ten. Feu klant hoeft nu niet meer
met mij een uur lang over een licht-
bak te hangen om mij duidelijk te
maken wat hij precies bedoelt. Het

In de strijd niet zijn spaarzame con
currenten heeft Baggen nog een
aantal troeven in handen. Zo be-

bespaart dus met alleen fouten en
ergernis over zoekgeraakte negatie-
ven, maar ook tijd en dus geld

Baggen beschikt sinds begin deze
week ook over een bestelbus, waar-
mee bestellingen direct door het
hele land kunnen worden bezorgd.
Geen overbodige luxe, meent Bag-
gen. „Vorig jaar gaven we nog 25
mille uit aan taxi- en koerierskos-
ten. Vaak moest een enkele dia niet
een taxi naar Amsterdam worden
gebracht. Dat kostte telkens 4(1(1
gulden. Bovendien weet ik met een
eigen koeriersdienst zeker dat de
spullen goed en tijdig worden be-
zorgd."
Een andere zekerheid die hij voor
zichzell maar ook voor de klanten
heeft ingebouwd, is een constante
kwaliteit van het fotomateriaal.
Dia's worden in een ruimte naast de
studio ontwikkeld.
Omdat bij bedrijven ook vaak op-
namen worden gemaakt in prema-
ture fasen als research en produkt-
ontwikkeling, biedt Baggen zijn
klanten optimale geheimhouding,
die vaak schriftelijk wordt vastge-
legd. „Dat is ook de reden waarom
ik'veel geld heb gestoken in eigen
dia-ontwikkeling. We zijn daardoor
niet meer afhankelijk van andere
bedrijven, waardoor de kans op
'lekken' nihil is. Ik prijs me dan ook
gelukkig dat wij niet voor verden-
king in aanmerking kwamen toen
de nieuwe Volvo 4411 nog voor de
presentatie in een blad stond afge-
drukt."

eric van dorst

J,)lin u
t L.r ''..Baggen (32) zit onderuit ach-
enL 'I'l bureau in de ruimte waar
lepri- J;,ren geleden nog mavo
C| "'gen na het sporten een dou-
&|) lUl,>ien. Eind 1987 kocht Bag-
'if>,,\'"' tl gemeente Geleen deze
Sportko**'l*' maar nog vrij nieuwe
cc„ ■al aan de Parallelweg. Met
ir, l ?Ve*>tering van enkele tonnen

een o»rtCStinB en aPParatuur'zag hij
B'ia . wensdroom in vervulling
'udi een eKen volwaardige fotos-
N a ,'; "a| is het ook geworden,
tjgj en vierjarige vakopleiding ves-John Baggen zich in zijn eigen
da» 'n^ a's freelance fotograaf voor
ha!j en "luis-en-luiisbladen. Daar-
h e !j ~<**dhijfotowerk voor andere
klein JVen' ,let huis block snel te
ic'nv ' V(H)r''l toen hij ook nog
k ()C|'''1d in dienst nam. Baggen
'"'luis * leegstaande sporthal -
Wee 'K*cn wc ,oen eindelijk
35(j .een eethoek kwijt' - waar een
heni

ler'can,e meter grote studio
lied *. dc mog*-'l'ikheid biedt zijn

"daagse broodwinning creatief

en naar wens van de klant gestalte
te geven: de industriële en reclame-
fotografie. Dat bleek in deze regio
een gapend gat in de markt.

„De markt waarin ik werkte, was
verzadigd met jongensdie allemaal
mooie foto's willen maken die ze
.dan via de media proberen te drop-
pen. Ook ik was zon grijze muis in
de massa maar wilde me daarin dui-
delijk van de anderen onderschei-
den."
Dat lijkt aardig te zijn gelukt. Bag-
gen heeft de wind dan ook mee. I let
gaat veel bedrijven weer beter,
waardoor ze vanzelf meer geld gaan
besteden aan reclame en public re-
lations.

De grootte van de studio speelt een
belangrijke rol in hel succes. „Dit is
de enige studio in Limburg met zon
grote omvang. Ik heb collega's in
Maastricht en Venlo, maar die zijn
kleiner behuisd en dus beperkter in
hun mogelijkheden. Door de facili-
teiten die dit pand biedt is een na-
tuurlijke zuigkracht naar klanten
ontstaan. Als hier iemand binnen-
stapt die opnamen nodig heeft van
een grote koelvitrine, komt hij niet
omdat hij op de hoogte is van ons
vakmanschap maar omdat ik hier*
met zon gevaarte kan werken. Als
ik dan vervolgens goed werk lever,
heb ik er wel weer een vaste klant
bij," aldus Baggen die zegt dat hij
toch nog aangenaam verrast was ge-
weest toen ook DSM zich enige tijd
geleden als klant bij hem aandien-
de. „Dat kwam door mond-tot-
moiidreclame, die voor ons net zo
belangrijk is als de bereidwillige
medewerking van andere onderne-
mers. De Griekse tempel bijvoor-
beeld heb ik van een Sittards bedrijf
geleend. Dat hele geval kost zeker
15 mille. Veel geld, maar dat is niet
het enige probleem. Als je zoiets
koopt, moet je het vaker gebruiken.
En ik wil juist niet dat mensen aan
het decor kunnen zien dat de foto's
hier zijn gemaakt."

De enorme studio wordt voor alles
en nog wat gebruikt. Zo kunnen on-

Het bedrijf groeide in het eerste
jaar op de nieuwe locatie sterk. De
omzet verdrievoudigde ten opzichte
van 1987 en voor dit jaar verwacht
Baggen nogmaals een verdubbeling
van de omzet. Hij heeft inmiddels
vier medewerkers in vaste dienst.

maar door structureel overwerken
bijbenen. Een bedrijfskundig advi-
seur werd erbij gehaald om allerlei

Baggen dreigde verleden jaar in de
sterke groei van zijn zaak verstrikt
te raken. Hij kon het alleen nog

groeiproblcmen op te lossen. Bo-
vendien nam Baggen een communi-
catie-adviseur in de arm, die samen
met hem de externe contacten ver-
zorgt.
Dat contact werpt inmiddels de eer-
ste vruchten af. De afgelopen we-
ken stuurde Baggen achthonderd
exemplaren van een eerste nieuws-
brief over zijn bedrijf naar klanten
en bedrijven die dat naar zijn me-
ning zouden kunnen worden. Ook
West-Duitsland krijgt zijn portie.
Bij vijfhonderd geselecteerde on-
dernemingen wordt binnenkort een
koker bezorgd met daarin een rode
roos en een mailingbrief van John
Baggen Fotografie. Het jonge be-
drijf slaat zijn vleugels al gericht
over de grenzen uit, met het oog op
1992. „Een collega in het zuiden
laat zijn klanten weten dat hij veel
en graag in de Randstad werkt.
Voor mij ligt hier de Randstad. Als
de grenzen in Europa verdwijnen.
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ander-cijdsHardrijden in Duitsland
nu ook ter discussie
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1 w nEuramax Coated Products 8.V., gevestigd in MMÈËËËËËËÊÈËËÈÊÊLRoermond, is een toonaangevend toeleverings- Wj||pi9SwHffißrom
bedrijf van gelakten bewerkt aluminium- en ___WÈ_W__fflè
staalband, dat hoofdzakelijk wordt afgezet in de
bouwwereld en in de caravanindustrie.

Het bedrijf maakt deel uit van het amerikaanse
Alumax concern, een van de grootste
aluminiumproducenten, met zon 100
vestigingen in Europa en Amerika.

De opmerkelijke groei van Euramax in de
laatste jaren is terug te voeren op degelijk en
innoverend ondernemerschap, geruggesteund
door een sterke financiële positie. Omvangrijke
investeringen hebben detoekomstpositie in de
markt aanmerkelijk verstevigd.

Bij ditzeer moderne bedrijf werken momenteel ■" | | W% JL mm Ék yzon 140 medewerkers, voornamelijk in E W ■■ M\ IVI M\m\
technische en ondersteunendefunkties. COATED PRODUCTS
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte
termijn een

LABORANT / HTS-nivo
In deze funktie rapporteert u rechtstreeks aan Euramax Aluminium kent uitstekende primaire
het hoofd van het bedrijfslaboratorium. Het en secundaire arbeidsvoorwaarden waarover
bedrijfslaboratorium is o.a. verantwoordelijk wij met de geschikte kandidaat zeker
voor dekwaliteit van de inkomende produktie overeenstemming bereiken.
basismaterialen.
Naast het onderhouden van externe kontakten Uw schriftelijke reakties zien wij graag spoedig
met toeleveranciers bent u intern tegemoet en kunt u richten t.a.v. dhr. R.P.M.
gesprekspartner in het kader van een verdere Ridderbeek, manager personeelszaken.
optimalisering van de kwaliteit. U voert Wenst u vooraf meer informatie, dan kunt u
zelfstandig onderzoek uit op materialen en bellen met de afdeling personeelszaken,
processen en leverteen bijdrage in het kader telefoon 04750-70303.
van research en develqpment.
Met uw know-how ondersteunt u het
verkoopapparaat en de produktie-afdeling bij Euramax Coated Products b.v.
specifieke vraagstellingen of troubleshooting. *fd* Personeelszaken

Postbus 29
Wij denken voor deze funktie aan een aktief, 6040 AA Roermond
analystisch ingestelde persoon, die goed kan
luisteren, maar ook kan overtuigen.
U heeft met succes een opleiding HTS-
chemische techniek of gelijkwaardige studie
afgerond.
Bedrijfservaring in een soortgelijkefunktie is *
een pré. Uw leeftijd schatten wij tussen de 21 A
en 30 jaar. i m%^L i

ff
: MUVA GREETINGS

Muva Greetings B.V. is een toonaangevende onderneming op het
gebied van wenskaarten.

" Behalve in wenskaarten is Muva Greetings B.V. aktief in tal van

" andere produkten zoals kado-papier, schrijfwaren en

" geschenkartikelen.
« Muva Greetings B.V. voert een actief exportbeleid gericht op o.a. de

" Scandinavische landen, Belgje, Frankrijk, Zwitserland en tal van
andere europese landen.
Dit moderne bedrijf is gevestigd in Heerlen en verschaft aan circa
100 mensen een interessante werkkring.

" Voor de afdeling automatisering zijn wij thans op zoek naar een

PROGRAMMEUR M/V
voor IBM-systeem 36

Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij een wezenlijke
bijdrage levert aan het functioneren en optimaal onderhouden van
de bestaande programmatuur.
Verder zal hij/zij onder supervisie van de systeem-analist mede
gestalte geven aan de ontwikkeling van nieuwe programmatuur

" waarbij de accenten liggen op het optimaliseren van de algehele
" performance van verschillende programmatuurcomponenten.

" Daarnaast is het vanzelfsprekend dat hij binnen het team

" ondersteuning verleent aan collega's.

Voor de geboden funktie vragen wij:

" - vooropleiding op HAVO/MBO-niveau

" - grondige kennis van RPG2 en systeem 36
« - goede kontaktuele eigenschappen
a - een flexibele instelling en het vermogen om in een klein team

" onder een soms grote werkdruk te opereren

" - leeftijd bij voorkeur tot ca. 30 jaar

IWat wij u bieden is een interessante baan in een
modern, gezond bedrijf. Wij verzoeken u een
handgeschreven sollicitatie met vermelding van
opleiding, ervaring en motivatie te richten aan de heer
J. Burggraaff, Muva Greetings 8.V., Postbus 2613,
6401 DC Heerlen.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

CENTRUM VOOR BEROEPSORIËNTATIE
EN BEROEPSOEFENING

Het C.8.8, heeft tot doel werkloze volwassenenI een oriëntatietrainings- en scholingsprogramma
aan te bieden, zodat doorstroming naar vervolgop-
leiding en arbeidsmarkt mogelijk wordt.
Vanwege uitbreiding van projektmatige aktivitei-
ten zoeken wij op korte termijn de volgende
medewerkers:

A. BEROEPSKEUZE ADVISEUR (m/v)

Het takenpakket bestaat uit:

- het verzorgen van groepsgewijze beroepen-
voorlichting en individuele counceling

- kursistenbegeleiding- het uitvoeren van beroepskeuze-
onderzoeken

- het opmaken van rapportages- het uitvoeren van intake aktiviteiten

Funktie-eisen- Akademie Mens en Arbeid, richting beroeps-
keuze- enige jaren ervaring in soortgelijke funktie- goede kennis van de regionale arbeidsmarkt,
arbeidsomstandigheden en funktieprofielen- goede kontaktvaardigheden.

B. INSTRUCTEUR METAALTECHNIEK
(m/v) (niet verspanend)

Het takenpakket bestaat onder meer uit:

- het geven van lessen vaktekenen/vaktheorie
I - het verzorgen van praktijkinstruktie in de

werkplaats- het maken van beoordelingen en schrijven
van rapportages.

-i I Funktie-eisen- Brede bedrijfservaring in diverse
metaaltechnieken.

- M.8.0.-H.8.0. niveau. |- Goede contactvaardigheden en didaktische
kwaliteiten.

Kandidaten voor beide funkties dienen bereid te
zijn op meerdere lokatieste werken en over eigen
vervoer te beschikken.

De omvang van funktie A betreft tot 31/12/89
38 uur, na dietijd voorlopig 19 uur.
Funktie B is een full-time funktie.
Het projekt heeft een looptijd van 2-3 jaar.

Een medisch onderzoek zal en een psychologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de selektiepro-
cedure.
De salariëring bedraagt afhankelijk van leeftijd,
opleidingen ervaring voorlopig maximaal’ 4.144,-.
Voor de funktie A geldt een uitloop tot max.
’4.757,-.

Sollicitaties binnen 10dagen, onder nummer 287,
met vermelding zowel op brief als enveloppe,
zenden aan de direkteur dienst Personeel en
Organisatie, gemeente Heerlen, Postbus1,
6400 AA Heerlen

CO, Computer + Opleiding bv
Computer+ Opleiding is een snel groeiendejonge

J organisatie die zich gespecialiseerdheeft in het
automatiseren van het midden- en kleinbedrijf._ Vooronze verkoopafdeling zijn er momenteel enkele
vacante vacatures voor defunctie van:

i Adviseur.
Defunctie: de adviseur zal na een korte
inwerkperiode en produkttraining zelfstandig inzijn
rayon gaan functioneren. Het functioneren zal bestaan
uit hetadviseren en verkopen van hard- en software met
de daarbijbehorende opleidingen.
Wij vragen personen die:
- over uitstekende contactuele eigenschappen

beschikken;
- hetvermogen hebben omcreatiefen inventief te

denken;
- ervaring hebben inverkoop aan midden- en

kleinbedrijf;- een middelbare opleidinghebben genoten;- een leeftijd hebbentot 35jaar;- in het bezit zijn van een eigen auto en telefoon.
WIJ bieden:- een uitstekend salarismet provisieregeling;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Als u denkt tevoldoen aan bovengenoemde functie-

eisen kunt u uw
f> '{y^^*************^, schriftelijke sollicitatie

a sturen naar::
S____r—\___y Computer + Opleiding.

"******^^s^> <St^_r Tav. F.M.H. Wissing.
Postbus 1308
7500 BH ENSCHEDE.

% TILTRA
wf industrial nMnteiianffi&services

Tiltra: industrial maintenance & service - een
dynamisch bedrijf, gevestigd in Geleen;
centrumplaats van o.a. de chemische bedrijven van
DSM en gespecialiseerd in de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de
procesindustrie, vraagt met spoed voor langdurige
projecten:

■ STEIGER BOUWERS/
HULP-STEIGERBOUWERS
Voor projekten door heel Nederland.

■ PIJPMONTEURS /
HULP-PIJPMONTEURS

■ ELEKTRON-MONTEURS
(1.t.5./m.t.s./e/vev)

■ CO2 LASSERS
Voor alle funkties is ervaring beslist vereist.
Uitstekende honorering en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.
U kunt een afspraak maken met de
Heer M. van Tilburg, tijdens kantooruren
tel. 04490-55522. Na 18.00 uur, tel. 04490-55434.
Tiltra, Burg. Lemmensstraat 125A, Geleen.

psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastricht
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan
ca. 400 klinische en ca. 600 poliklinische patiënten.

Op de afdeling Neuropsychologie is een functie vacant voor een

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG m/v (50%)

De afdeling Neuropsycho- logisch georiënteerde met de afstudeerrichtingen
logie is gespecialiseerd in behandelingen bij diverse functieleer en klinische
neuropsychologische en patiëntengroepen, in het psychologie,
neuropsychiatrische diag- bijzonder psychiatrische en - Postdoctorale ervaring in
nostiek, functietraining en . psychogeriatrische patiën- de klinische psychologie,
rehabilitatie ondersteuning. ten. Op basis van de diag- bij voorkeur in de klinische
De afdeling is geacademi- nostiek worden behandelin- neuropsychologie,
seerd in een samenwer- gen in de vorm van functie- - Een goede mondelinge en
kingsverband met de Vak- trainingen, functiebegeleiding schriftelijke communicatie-
groep Neuropsychologie en en rehabilitatieprogramma's vaardigheid. .
Psychobiologie van de ingesteld. Daarnaast levert - Vaardigheid in het omgaan
Rijksuniversiteit Limburg. de functionaris een bijdrage met patiënten; ervaring met

aan verbetering van de zorg neuropsychologische
Functie-profiel: voor deze patiënten. behandelingsprocedures
De functionaris zal in multi- strekt tot aanbeveling,
disciplinair teamverband Vereiste opleiding en
participeren in patiëntenzorg vaardigheden: Arbeidsvoorwaarden:
dmv. neuropsychologische - Doctoraal examen in de - Conform de CAO Zieken-
diagnostiek en neuropsycho- psychologie, bij voorkeur huiswezen en FWG funk-

tiegroep 60.

■ " Inlichtingen: Prof. Dr. J. Jolles, 043-888430 en
Dr. P G. J. Ganzevles, 043-633444 tst. 2260/2106.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
het vacaturenummer8914 binnen 14 dagen te richten aan

hethoofd Personeelszaken en Organisatie van het
Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",

Postbus 88, 6200 AB Maastricht. Tel. 043-633444.

J
—'

SSS Sproncken bv
M.C.A. Sproncken B.V. gevestigd te Bunde is een dochteronderneming van

Schelde Industrial Construction B.V. met ca. 100 medewerkers in vaste diensten
is ondermeer actief op het gebied van deprocesindustrie, papierindustrie,

keramische industrie en cement industrie.
Wegens noodzakelijke uitbreiding van ons bestand leidinggevende technische
medewerkers binnen de afdeling Begrotingen, worden kandidaten gevraagd

voor defunktie van:

hoofd afdeling begrotingen (m/v)
De werkzaamheden omvatten: - Goede contactuele vaardigheden.
Na een inwerkperiode, het zelfstandig - Kennis van de Engelse en Duitse taal.
leiding kunnen geven aan een aantal - Wonend in de regio Limburg of bereid
begroters en projectbehandelaars, hier naar toe te verhuizen,
waarbij betreffende funktionaris verant- - Leeftijd 30 tot 45 jaar.
woordelijk is voor de complete behande-
ling van alle aanvragen, dievariëren in Een psychologisch onderzoek kan deel
omvang en betrekking hebben op: uit maken van de selectieprocedure,
prefabricage en montage van pijpleiding-
systemen, apparatenbouw en staal- Eventuele nadere inlichtingen kunnen
constructies. worden ingewonnen bij debedrijfsleider
De betreffende funktionaris rapporteert de heer Blom, tel. 043-645800.
aan de bedrijfsleider en assisteert deze
tijdens de onderhandelingen met
vertegenwoordigers van de opdracht- Schriftelijke sollicitaties kunt u
gevers en de eventuele subcontractors. binnen 14 dagen na het verschijnen

van deze publicatie zenden naar:
Voor defunktie isvereist: M.C.A. Sproncken 8.V., Postbus 12,
- Een opleiding op hoger technisch 6240AA Bunde, onder vermelding van

niveau. vakature Hoofd Afdeling Begrotingen,- Ervaring in een soortgelijke funktie, in de linkerbovenhoek van de envelop.
opgedaan in een vergelijkbaar of
aanverwant bedrijf.

Dochteronderneming van <***"*"**"*"■Schelde Industrial Construction bv <uü> J

\\\\ _- \ Bergamasca Mobili Nederland b.v.
I^o &___m\^^\ gevestigd te Roermond,
!y \^_\3—^*^~^ wenst voor de afdeling Spuitgieten van

T^^i^J^^^ Kunststoffen op korte termijn in contact te

M.T.S.er Werktuigbouw m/v
om opgeleid te worden voor een leiding- Leeftijd 23 tot 30 jaar.
gevendefunctie op de productie afdeling.
De kandidaat moet bereid zijn:- te werken in meerploegendienst;
- zich door studie te bekwamen in de

kunststoftéchnieken.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
nader overeen te komen.

Algemene informatie:
BMN Bergamasca Mobili Nederland b.v. is de De hoofdvestiging, met een tweetal
Nederlandse vestiging van een vooraanstaand moderne productiebedrijven (totaal 600
internationaal opererend concern, dat gespe- medewerkers), ligt in Italië.
cialiseerd is in de productie van zowel houten In de Nederlandse vestiging zijn ongeveer
als kunststof behuizingen voor de electronica- 90 personen werkzaam.
industrie.

BMN b.v.
Dr. Philipslaan 200
6042 CW ROERMOND

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan: T.a.v. de heer W. Oornis
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DE LIMBURGSE _fwf
PERSONEELSGIDS

beri6^ te Landgraaf is een jong, dynamisch en sterk groeiend
Qu/rt mcl rum 150medewerkers en een jaaromzet van 125 miljoen.
g' n Wekelijks worden er 8000 varkens en 200 runderen geslacht.
Da

a,Zel van d vlees vindt voornamelijk plaats in Zuid-Nederland,
ernaast wordt naar alle EEG-landen geëxporteerd. Om een
nstante kwaliteit te waarborgen, investeert Benedik niet alleen in
schines, maar vooral in goedpersoneel.

K .
"^ benedik /*=EXPORTSLACHTERU V ■*»*%»■ ■*»»*^ll-%y—

I boeken voor ons bedrijf op korte termijn enkele gemotiveerde

Produktiemedewerkers
* lee,tijd tot 23 jaar
en
Chauffeurs
h fn"!? 6 ervann9 vereisthet bezit van het chauffeursdiploma
P
tf>i^ me ,elefonlsch reageren van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00uur,Ble'oon 045-325000

J- Benedik & Zn. 8.V., Exportslachterij
6°9elzankweg 245

STICHTING Aanvullende |
Thuiszorg Limburg I

n toenemende mate kiezen mensen bij hun ziek zijn en ouder worden voor ii|*erPleging en verzorging in de thuissituatie. Mensen die gaan sterven willen |||°at doen in de vertrouwde omgeving van hun huis en familie. De reguliere
*°r 9 is nog onvoldoende ingespeeld op deze ontwikkeling. En toch hebbenJansen recht op verzorging in hun eigen thuissituatie. |||
jjaaroi), heeft de Provinciale Vereniging Het Limburgse Groene Kruis de«lichting Aanvullende Thuiszorg Limburg in het leven geroepen, die nu ruim

B6n Jaar aktlef Is. $||
k Vaag naar aanvullende thuiszorg neemt toe. Om deze zeer specifiekevorm van zorgverlening te kunnen blijven verlenen, heeft de Stichting
invullende Thuiszorg Limburg dringend behoefte aan

verpleegkundigen en |
ziekenverzorgenden m/v |
die op oproepbasis in hoofdzaak 's nachts tfiuiszorg gaan verlenen aan
"tet name terminale patiënten. §|

BIJZONDERHEDEN: 1|Naar de funktie van verpleegkundige Ten behoeve van de twee in het Heuvelland |||*unnen kandidaten solliciteren die: opererende erkende kruisorganisaties wordt ls|
" Je opleiding tot A-verpleegkundige of de door de Stichting Aanvullende Thuiszorg

MGZ gevolgd hebben; Limburg medewerking verleend aan de
"ln het bezit zijn van het rijbewijs en over personele invulling van het Projekt |||

auto kunnen beschikken. Substituerende Thuiszorg.
Naar de funktie van ziekenverzorgende INLICHTINGEN:Kuhnen kandidaten solliciteren die: Nadere informatie over het werken als
" een opleiding ziekenverzorging gevolgd oproepkracht kunt U verkrijgen bij mevrouw |||nebben; M van Gils-Muysers en mevrouw
" "et rijbewijs hebben en over een auto M. Blezer-Brekelmans, die beiden als
kunnen beschikken. intaker werkzaam zijn. Zij zijn telefonisch

**» beide funkties geldt bovendien dat bereikbaar onder nummer 0449°-27474' j|
Kandidaten over een ruime levenservaring SOLLICITATIES: H*J^ten beschikken en geïnteresseerd zijn in Wanneer U belangstelling heeft om alsac terminale zorgverlening. oproepkracht te werken, verzoeken wij U

om binnen een termijn van veertien dagen ||
aanzien van de arbeidsvoorwaarden en na ne verschijnen van deze advertentie een ||

* salariëring is de CAO voor het Kruiswerk sollicitatiebrief te sturen aan de
tj^ en de Tuberculosebestrijding van £ "I.^^ Sus ZsT'9 '' 1toepassing. ■ TOSIDUS 'öy'

DURUNGER 1
e^ " Brunssum - Deurne - Echt - Eindhoven - Geleen - Heerlen - Helmondhoensbroek . Kerkrade - Maastricht - Sittard - Venlo - Venray - Weert

ürlinger met (otaa| rujm 100 medewerkers en 15 zaken, is een van
V 9r°tere schoenbedrijven in het zuiden van het land.°°r onze vestiging Maastricht zoeken wij kontakt met een enthousiasten resultaatgerichte

filiaalmanager m/v
n *e nieuwe medewerk(st)er dient geheel zelfstandig te kunnen werken

team van verkopers/verkoopsters te motiveren.
uhktie-eisen: - Goede kontaktuele eigenschappen;.- Persoonlijke inzet en zakelijk inzicht;- Organisatorische en leidinggevende kapaciteiten;- Ervaring in de schoenbranche.

Ai

v6-u denkt geschikt te zijn voor deze verantwoordelijke funktie,
(me!'achten wi

* graag zo sPoedi9 mogelijk uw schriftelijke sollicitatie
refiJ recen,e pasfoto). Zonder ervaring in schoenbranche onnodig te'ecteren.
O i'fj£le,Ve in de linkerbovenhoek van enveloppe te vermelden*'"'manager.

DURLINGER'S SCHOENBEDRIJF BVt.a.v. de direktie, Leyenbroekerweg 31, 6132 CA Sittard.

Heerlen is een stad metruim 94.000 inwoners en
vervult een centrumfunctie in de regio Oostelijk
Zuid-Limburg.
De ambtelijke organisatievan de gemeente Heerlen
isgestructureerdvolgens hetzogenaamdediensten-
model. In dit model wordt onderscheid gemaakt in
operationele diensten en concerndienstenI De dienst financiën is een concerndienst. De dienst
telt ca. 45 medewerkersen bestaat uit de afdelingen
financieel beleid en beheer, financiering, kasbe-
heer en incasso, belastingen en verzekeringen en
comptabiliteit.

In verband met de invoering van een nieuwe
heffing: Rioolrecht van de eigenaren, wordt op de
Afdeling Belastingen en Verzekeringen gevraagd
een

I MEDEWERKER OVERIGEI BELASTINGEN M/V (19 uur per week).

Functie-informatie:
De aan te stellenmedewerk(st)er zal belast worden
met de administratieve werkzaamheden ten be-
hoeve van de heffing van dit rioolrecht, waaronder:
- het bepalenvan de belastbare objecten alsmede

de daarbij behorende belastingplichtigen en de
verwerking daarvan in het geautomatiseerde
rioolrechten-systeem;- de controle op de mutatie-verwerking;

- de behandeling van bezwaarschriften;
- het verstrekken van inlichtingen.

Functie-eisen:- voltooide middelbare schoolopleiding.
Sollicitanten die een verdere vakgerichte studie
(willen) volgen genieten de voorkeur;- ervaring op het gebied van gemeentelijke
belastingen strekt tot aanbeveling;- kennis van geautomatiseerde gegevensverwer-

- goede redactionele en contactuele vaardigheden;- accuratesse.

Een medisch en een op defunctie gericht psycho-
logisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
kan maximaal een salaris worden geboden van

’ 2.993,- (maximum schaai 5 bij een 38 urige
werkweek) bruto per maand.

Nadere informatie over deze functie kan worden
verkregen bij de heer H. Schrijvers, hoofd Afdeling
Belastingen en Verzekeringen (tel.: 045-764208)

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen
10 dagen onder vermelding van nummer 289 op
zowel brief als enveloppe zenden aan de directeur
van de dienst Personeel en Organisatie van de
gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

w^__________\ i^^^**^^^^
#■ JURGEN«| AUTOBEDRIJVEN

Wegens uitbreiding vragen wij op
korte termijn

* 1e MONTEUR

* MAGAZIJNMEDEWERKER
Bij voorkeur voor beide functies
ervaring met Nissan en/of Mercedes.

Belangstellenden kunnen hun
sollicitatie, welke vertrouwelijk wordt
behandeld, richten aan:
Langheckweg 32-40
6468 EL Kerkrade (afd. Personeelszaken) Ë
Tel. 045-452570 #

Mercedes :A| t' | \^*^ t' | ___^r
| Specialist [ |M issan dealer
i

—Brouwers bv.
BrouwersB.V. te Maastricht heeftzich in 24 jaarontwikkeld van eenmans- IX bedrijftot een bloeiende ondernemingmetruim 60 medewerkers. Naast de I \^^^^k\ I Vf hoofdvestiginginMaastrichtzijnerfüialeninWylre,Schijndelenßilzen(B).De I \M belangrijkste activiteitenrichten zich op de verhuur en verkoop van machines, I \\^____T \

Ë gereedschappen en tijdelijke huisvesting. Daarnaast beschikt hetbedrijfover een I jE*^3k \■ divisie dienstverlening, o.a. kraak-, boor- en zaagwerkzaamheden in steen, asfalt en I m~~^ \
beton. Brouwers B.V. heeft in deachterliggende periode eengoedeen gedegennaam I Awopgebouwd,gebaseerdopserviceenkwaliteit,eengezondebasisvoorverderegroei. I V_^^_kDeafdeling verhuurspeelt in op de groeiendebehoefte bij bedrijven, overheiden parti- '^^^^^^""^^Bculierenomtijdelijkover specialistische machinesenmateriaaltekunnenbeschikken.
VoorBrouwers B.V. zoeken wijeen m/v È^e-^

Chef Afdeling verhuur I
dietijdelijkebehoeften vertaalt inpermanent rendement

De functie: Gevraagdwordt: Gebodenwordt:- Ubentverantwoordelijk voor de - U hebt hetvermogenom in te - Een afwisselendefunctie binneninstandhouding van een opde spelen opontwikkelingen in de een groeiendbedrijf.
markt afgestemd pakket machi- marktzowel commercieelals - Eenbij defunctie passend
nes en materialen. technisch. arbeidsvoorwaardenpakket.- U draagtzorg vooreen soepel en - U bent in staat uwmensen te
efficiënt verloop vanhetverhuur- motiveren en hetpositieve Spreekt dezefunctie u aan, schrijfproces. service-imago van Brouwers B.V. daneen korte briefmet c.v. onder- U coördineert en initieert de verder uit tebouwen. vermeldingvan ref.nr. 41.7154 aan:B verhuuractiviteiteninalle - Ubent in staat contactente leggen MercuriUrvalß.V., _fafdelingen en filialen en geeft en/ofte onderhouden metpoten- Vrijthof 50-51, Ë\ direct leiding aan het team tiële en bestaande klanten. 6211LE Maastricht Ë'V verhuurmedewerkersinde - Ubeschiktovervoldoende _f

\^ Maastrichtse vestiging. technische know-how om
_______*___________t^ *X. - U rapporteert recht- klanten opprofessionelewijze te _f__\ /

\^ streeksaande kunnen adviseren. m^^^^^^^^tt^mi^^mdirectie. - Uwleeftijd ligtrond 30 jaar.

PERSONEELSMANAGEMENTB. V.

EGMOND
is een flexibel en praktijkgericht adviesbureau voor personeel en organisatie. Onze dienstverlening richt zich op alle facetten van
het personeelsmanagement en -beheer in het midden en kleinbedrijf.
Een speciale plaats hierin neemt het Egmond Personeels Abonnement Systeem in.
Verder verzorgen wij opleidingen en trainingen, funktieonderzoeken, werving en selectie en ontslagzaken Ook begeleiden wijveranderingsprocessen, doen onderzoek en interimmanagement alsmede managementsbegeleidmg.

Onze relatie, OAJA D.V. is producent van metalen en kunststof wielen en halffabrikaten voor tal van toepassingen.
Door de ruim 40-jarige ervaring heeft CAJA een uitstekende kwahteitsreputatie opgebouwd en wordt er met de meest geavan-
ceerde technieken gewerkt. De produktie is ingesteld op zowel massafabricage als relatief kleine series.
Wegens uitbreiding van de afdeling kunststoffen zoeken wij voor onze relatie:

EEN MEEWERKEND VOORMAN SPUITGIETERIJ
PRODUKTIEMEDEWERKERS SPUITGIETERIJ

Dt fynct!t: u Gevraagd wordt: Geboden wordt:" het met behulp van CNC . een op|eidlng op LTS MTS-n,veau. * salaris en overigeDrSkt *VefVaardigen Van eventueel BEMETEL arbeidsvoorwaarden conform CAO
Z . ~e.n . ■ machinebankwerker aangevuld met groot metaal:

' tSoIT^ZTaZI" °Pleid,n9 kUnS,S,°f B; * -««Kostenvergoeding:
Deooroeien van matrijzen, . ervanng me, kunststofextrusie en * onregelmatigheidstoeslag:et verricnten van spuitgietwerkzaamheden: * een dynamische werkkring in eenmachine-instelhngen en opstellen van . het kunnen (nterpre ,eren van expansiegerichte onderneminghet instellingsprogramma; tekeningen. ' Solliciteren:

■ het draaien van proefsenes; " zelfstandig kunnen beoordelen van Kandidaten m v kunnen hun
" de meewerkend voorman dient kwaliteit en kwantiteit. sollicitatiebrief binnen 10 dagen onderleiding te geven aan een aantal vermelding van ref.nr 92013 PGproduktiemedewerkers; zenden __ n.
" de werkzaamheden worden verricht Egmond Personeelmanagement B.V.

in ploegendienst. Deken van oppensingel 63. Postbus
430, 5900 AK Venlo. 077-542983 isooos

I

! TEGELZETTER I
als Subunternehmer gesucht.

Möglichst Finnen mit Erfahrung in Deutschland
(geen bemiddelingsfirma's).

Fliesen Zillgens
Geilenkirchen

,8977, Tel. 09-4924518070

VY»^ JC BAMFORD N.V. TE ULESTRATEN
\M wj?**-5 importeur voor de Benelux van Graafmachines, Wielladers\_5—"" en VERreikers van het bekende merk JCB, zoekt voor haar

afdeling Demo/Transport

2 CHAUFFEURS/DEMONSTRATEURS (M/V)
voor vervoer en demonstratie van machines in Nederland,
België en Luxemburg per dieplader.

Vereisten:
- Groot rijbewijs
- Ervaring als machinist op bovengenoemde machines- Commerciële instelling
- Kennis van Franse, Duitse taal en technische

vooropleiding strekt tot aanbeveling
- Bereidheid tot onregelmatige werktijden
- Leeftijd vanaf 24 jaar

Geïnteresseerden worden verzocht een sollicitatiebrief te
sturen naar:

JC Bamford N.V.
Postbus 20, 6230 AA MEERSSEN
T.a.v. Dhr. M.J.M. Lemmens

Telefoon 043-663838

ff In het De Wever Ziekenhuis te Heerlen ontstaan binnen de \\
Paramedische en MedischOndersteunende Dienst in het0.K.-complex
vacatures voor

Leerling operatie-
assistenten (m/v)

(diff. chirurgie)

en Operatie-assistenten (m/v)

Informatie afdeling.
Het 0.K.-complex van het De Wever Ziekenhuistelt in totaal 14
operatiekamers waarbinnen vrijwel allespecialismen worden
uitgeoefend en bestaat uit een A-septisch blok en een septischblok.
In het A-septisch blok, waarbinnen de vacatures ontstaan, zijn ca. 45
medewerkers werkzaam.

Opleiding.
De inservice opleiding tot operatie-assistent duurt 3 jaaren is deels
theoretisch en deels praktisch van aard. De theoretische opleiding vindt
plaats aan deRegionale Opleiding tot Operatie-assistent, onderdeel
uitmakend van de Hogeschool Heerlen.
De praktische opleiding vindt voornamelijk plaats middels stages in het
Operatiekamer-complex.
Wie zoeker, wij.
Voorde opleidingzoeken wij afgestudeerde M.D.G.0.-verplegenden met
als vooropleidingMAVO-4 met allevakken opD-niveau. Bij de start van
de opleiding moet de leeftijd van 17 jaarbereikt zijn.
Daarnaast zoeken wij N.Z.R.-gediplomeerdeoperatie-assistenten (diff.
chirurgie) die accuraat en secuur kunnen werken. Ook leerlingen die in
augustus afstuderen kunnen reageren. Niet alleen vaktechnische
kwaliteiten stellen wij op prijs, ook goede kontaktuele eigenschappen
zijn van groot belang alsmedehet willen werken in teamverband.
Arbeidsvoorwaarden.
De leerlingenontvangen na hun pré-klinische periode een leer-
arbeidsovereenkomstvoor onbepaaldetijd. Het eerste jaar
leerlingsalaris bedraagt minimaal’ 1.242-bruto(afhankelijk van
leeftijd).
De salariëring van gediplomeerde operatie-assistenten bedraagt
maximaal ’ 3.690- bruto (FWG 451 afhankelijkvan ervaring. Overige
arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuiswezen.
Belangstellendenkunnen informatie inwinnenbij dhr. F. de Esch, hoofd
O.K. Algemene Chirurgie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer
045-767048.'
Schriftelijke sollicitatieskunnen tot uiterlijk 1 junia.s. gericht worden
aan de Personeelsdienst van hetDe Wever Ziekenhuis, Postbus 4446,
6401 CX Heerlen.
In de linkerbovenhoek van Uw sollicitatiebriefdientU te vermelden
EH7S.

il —De J
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■ BEIERSE ALPEN 7 dg 799. ffBRUNNEN 5 en 10 dg 499. f
■ LUGANO 7 dg 749.-fIDIANO MARINA 10 dg 1079.1
INICE MONACO 7enlodg 599,-f■PARIJS 2,3.4 en 7dg 139.-f

ILONDEN 4 dg 449,-f
■BERLIJN 3 en 4 dg 299,- ff
■KOPENHAGEN 3 en 4 dg 299. I
fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-1IMERANO DOLOMIETEN Bdg 799.- 1
ITORBOLE-GARDAMEER lOdg 889,-ff
«ZELLAMSEE 8 dg 779,-ff

fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095, ff
f WENEN 7 dg 789,-f
fROME-FLORENCE 10 dg 989, ff
fLOURDES 7 dg 699,-fffARNSBERG SAUERLAND sdg 499, ffINORMANDIE LOIRE sdg 499.- M=_^___

"ffNOORSE FJORDEN 8 <lq 1289 /_"_tLaT^U

I' '"'"'» maW______2 W'LlJ^3l-~*''.-~ym

Ameland. Hotel-pension „Bos en Duinzicht", 3-, 5- en
8-daagse arrangementen (mcl. boot- en fietskaart) v.a.
135 per pers. Tel. 05191-2368.

Terschelling. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4 of7 dg. mcl.kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf

’ 139-bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HS
Midsland.

VLIELAND, nét even ANDERS!
WADDENARRANGEMENTEN, 3-, 5- of 8-daags
gedurende het hele jaar v.a. f 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.

\yËftn_W_^!_ Luxe 6-persoons bungalows,
W__W_W' comfortabel kamperen, 5-sterren; .***MB| voorzieningen met zwembad,
li r' i, pony's, tennis enz.Vraag de folder.

. .... TEXEL 02220-16275

Terschelling. Appartementen De Reizen. Comf. 2-
pers. app. prachtig gelegen a.d. rand van natuurgebied.
Tel.: 05620-8750.

TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24, 1790AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

Naar TEXEL gezinscamping „De Bol", centraal gel. in
de nabijh. van bos en duinen, voor tenten en caravans.
Fam. v.d. Berg, tel. (02220) 14675.
TERSCHELLING: bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). Inl. folder Knop Bungalows, tel. 050-
-343453.
AMELAND en Terschelling, stacaravans t.h.
met alle comf. Vrij voor 8-7 en na 19-8. Tel.
058-666074.

m______f_l * ' l _________fa___m_U
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Herberg 'Oer't Hout',
ANWB erkend, Lid NJHC, VZN en Recron.

" Een moderne akkommodatie metgroot terras aan het water.

" 40 kamers van 1 t/m 12 pers.

" Uitermate geschikt voor gezinnen en groepen.
Kom kijken of vraag om onze folder, met een scala van arran-
gementen zoals zeil-, surf- en kanokursussen.
Herberg Oer't Hout, Raadhuisstr. 18, 9001 AG Grouw (Fr.)
Tel. 05662-1528.
De Lauwer. ANWB-bondzeilschool lid Hiswa en Recron. Een gave
en sportieve vakantie met een zeil- of surfcursus v.a. 7, 12, 16 jr.
Voor gratis info: 05193-9000, postbus 1, 9976 ZG Lauwersoog.

FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3/
1-5, 19-5/7-7, 11-8/31-10, een visboot met b.b. of een
zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook ide-
aal voor het maken van trektochten. Vraag kleurenfol-
der, Sjerp de Vries, TERHERNE , 05668-265.

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd, volw. en gezinnen. Ook
surf- en kanovakanties. Nieuwe accomm. Lid VZN/Recron.
Inl. + folder: 05663 - 13 92.

KOLLUM Camping de Poelpleats. 15 julit/m 12 augustus
recr.team, nw. eigenaar, grote stapt, verhuur stacar's,
verk. Wemo demo. stacar's. Tel. 05114 - 2058 b.g.g. 2223.
ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschoof 'Heegermeer', uitslui-
tend voor volwassenen (max. 65 jr.) & NJHC Zeilschool 'It beaken'
voor jeugd v.a. 8 jr. en gezinnen. Lid VZN/CWO.
Bel nu 05154-2363 of 3284.

EcastMtel, Delfzijl: Comfortabel slapen en eten boven zee Uniek in
Europa' Riant uitzicht over de Eemsmond vd Waddenzee, Nieuwe
luxe kamers sauna, fitness 05960-12636 i42»8

V Jl J/Vakantiecentr. Boszicht, Smalbroek 46, Gem BeilenNjAXi* 05930-2334. Wij zijn gel. A/h Nat. Park Owingelo. Op
_MÖ_V decamping is alle comf. aanw. o.a. zwemb, wasseret-

_fr,\s^ te, kantine, enz.

'*''* ~ Gratis pony rijden. Kampeerboerderij voor groepen,
scholen, fam. dg. enz. TT-bezoekers opgelet stacaravans te huur
15 min. van het circuit.

DWINGELOO, gezellig familiehotel, uitstekend geschikt
voor uw fiets- en/of wandelvakantie.

restaurant De Drift jjrflSfc-r
Drift 3-4. Dwinaeton Teletonn OVI9-M8 WUrü

■—"■—-—«————»——l_^__________ w^______—_________
DEN EN DUIN VERLAAGT DE HUURPRIJZEN

a y^ Vakantieplannen maken? Vraag dan
*^^K^V ce nieuwe 'older aan van Den en
_^ff t*^w Duin. De huurprijzen van onze prach-
-__■________, tige vakantiehuizen in Norg zijn

enorm in prijs verlaagd, en dat voor
deze moderne verblijven in een schitterend bosgebied
met vele wandel- en fietsmogelijkheden. Den en Duin
ook voor korte vakanties!
En vanaf april ook voor kleine groepen Ideaal!
Reservering, info en kl.folder: tel. 05928 - 1 31 64,
Langeloërduinen L 17 - 9331 VH Norg.

'___3_W&%§ — Bungalows / Camping

— Groepsaccommodatie
| ; M^P — Stacaravans ANWB-classificatie
■ ,' ■ , »é«o« *■*■*■+■?■

\\ ASSEN 05920-55688

Langelo. Voor een mooie,rustige fietsvakantie in eenschitterende bos-rijke omgeving. Vanaf / 32,50p.p.p.d. Gratis fietsen beschikbaar. Cafe-
Petit Restaurant Pension LANGELO, Hoofdweg 10, 9333 PB Langelo
(Dr), Tel. 05928-12289.

VAKANTIE IN DRENTHE. Keus uit tientallen BUNGA-
LOWS, HOTELS en CAMPINGS. Bel voor gratis reisgids of
campingfolder: VW VAKANTIECENTRALE DRENTHE,
05920-54888.
HIENDERHOEVE, RUITERKAMPEN van 8 juli t/m 12 aug. houden wij
weer onze bekende individuele ruiterkampen, nwe. ace. in huisel.
sfeer tot 16 jr., max. 15 pers. desk. begel., buitenbeentjes welkom.
VAKANTIEBOERDERIJ na 12 aug. geop. voor familiedgn., kleine groe-
pen, creatieve cursussen, ruiterpens., instructie mog. op basis v.
zelfverzorging H.p./V.p., max. 18pers., aangepastverbl., para-medi-
sche hulp en ambulance verzorging op aanvr. Dit alles in recreatieve
omg. Inl. en folder VW en de Hienderhoeve, Gieten, tel. 05926-2248.

VLEDDER - 'Hotel Brinkzicht'. Heerlijk uitrusten in een prach-
tige omgeving met prima verz. half/voll.pens. Voor groepen
geheel verz. weken mcl. halen en brengen, diverse busreizen.
Info: fam. G. de Jong, Brink 14, 8381 BE, tel. 05212-1403.

SCHOONLO, midden Drenthe. Bungalowpark in
bosrijke omgeving heeft nog bungalows vrij vanaf
19-5 tot 14-6 en na 11-8. Inlichtingen: 05925-485.

I Voor ’7.50

" K 2 jtaiLaW ein de maar|den mei °' iun' een 4/6 persoons
boschalet bi| ons boekt voor een ontspannen

KjShIÉÉP*' week- of weekendverblijf verrassen we niet alleenWtfgSßß»*** met ontbi|t-op-bed maar bieden we (op zaterdag)
l' '^^yWÊ ook een geheel verzorgd bezoek per luxe tounng-.- V car aan het NOORDER DIERENPARK te Emmen

■ "' aan voor slechts ’7 50 p.p.

Overdekt zwembad, sauna, tennisbaan, midgetgolf, speelvijver,
huifkarren, huurfietsen, kinderspeeltuintjes. recreatie & animatieteam.

SALLAND. Camping deSpekhoek. Met crèche, verw.
kl.bad. Ruime kampeerpl. voor vakantie of weekends.
Ook verhuur stacaravans. Bel 05726 -1577.

VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoën, vissen, wa-
tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na-
tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66.

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 opt Spec. aanbieding Holten vak.oord De Lindenberg 33
vrijst. vak. bungalows in bos gelegen metalle comf. zoalskl. tv,
verw. zwembad, kantine, speeltuin, enz. Prijzen alles inbe-
grepen: mei ’250.- p.w. 1e Vs juni ’325.- p.w., weekend of
midwk. resp. ’ 185.-// 200.-, tev. week 7 t/m 14 juli’ 450.- p.w.
Vraag gratiskl. folder Postweg 1, 7451 TS of bel 05483-61364.

'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.

CAMPING 'NATUURBAD HARFSEN' (tussen Deventer en
Zutphen). Reserveer nu een vakantieplaats voor Uw vouw-
toercaravan of tent. ’ 150,- p.w. all-in voor het hele gezin.
Spec. aanbieding: Staanplaats t/m SEPT.’ 695,-. Vraag gratis
folder: 05733-1359.

Ruurlo...^Achterhoek
Volop hotels, pensions en vakantieoorden Vr. infomap■ | bij VVV, Margrietl 26. 7261 CD Ruurlo, 05735-1499

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB****, verw. zwemb., tennis,
peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 - 1354,

*Recreatie-centrum 'HET EIBERNEST', EIBERGEN.
Verh. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kampeerpl.
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, tel. 05454-
-7 12 68/7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ’ 500,- korting.
Nu last-minute aanbiedingen.

ÉA LOENEN/VELUWE
j_g£L Hotelvakantie. H.p. vanaf / 55,-. Kinderen

" iJJvjlvv*X speciale prijs. Tennissen, zwemmen, mid-
{_■_«£*■ \ getgolf, paardetram, lift, biljart, vliegen metjVjJy^A^ uw gastheer. Ook voor groepen.

rs&r ml.: Hotel Bosoord, tel. 05765-12 64 tev. fax.nr.

$jÊ&_W_§& Bungalow, kamperen, hotel,
*Nï «mi groepsaccommodatie. Overdekt-
i' .*^l| en openluchtzwembad, manege,
i " ,; tennis, restaurants. 62 hectare.

LOCHEM 05730 53 151

HOTEL - PENSION DE HOOP', NUNSPEET. 1 week volpen-
sionv.a. ’ 335.-. GRATIS NIEUWE fiets in bruikleen. Gel. nabij
dorpscentrum en bossen. Vr. folder: 03412 - 5 23 93. Lid VW

VELUWE APELDOORN Camping De Veldekster, 20 ha. Tel. 055
424711 Modern sanitair, verw. zw.bad, kleu.bad, babyroom, vr
folder.

BUNGALOWS EN LANDHUIZEN IN NUNSPEET
4en 5-sterren huizen te huur in heuvelach- /\ y^\ S*\tig bosgebied. Grenzend aan Nunspeets^ jT^ ~f _^golfbaan en 10 min. lopen v.h. dorp- Geh. *Tlf^^irSj^|])fI jr. geop. Ook weekends en mktweken.-Jr It'jiniiife'^F "JK-Ontdek het: ~^" " l"*"^
HOOOWOLDE IS QEEN PRETPARK, Tv^V*;TAE.CEÏJïLI^V-
we) een prettig park. HOOGWOLDE~. .. «..- vtvtiwrr

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE.
T.h. bungalows, stacaravans, privé-woningen aan zee. Nabij
zwemparadijs. Tel. (02246) 1596, na 18.00 u. (02230) 22662.

\wi >r*K L a"L.Té*W*TTT'"*l"***'

St. Maartenszee nabij strand en duinen t.h. voll. inger.
bung's 4-6 pers., eethuisje, supermarkt, sub.trop.
zwemp. Kl.folder op aanvr. Mooijes b.v. (02246) 1377.

Hotel-Pension Rozenoord in Bergen (N.-H.). L.o. van / 27,50
tot ’47,50 p.p.p.d. Gel. tussen bos en centrum omgev. Inl.
02208-12913.

Noordwijk aan Zee... Hotel De Branding.
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. ’ 265.- p.
pers. Bel fam. Scholten, 01719 - 1 24 25 voor folder.

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE

TE HUUR S"'"BUNGALOWS OP 400 M VAN ZEE
INFO + FOLD. TEL. 01878-3099

RENESSE VERHUUR CENTRALE
Luxe bung.'s/vak.huizen. Inl. en folder 01116 -13 28.

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.).

■ag&KgëjpNSS 5 sterren en een beetje meer. Op zoek
fjffijffi naar een onvergetelijke kampeer- of

j. IPInW bungalowvakantie direct aan het. vr^Pl strand? Vraag nu onze folder aan.- .'; ■ Ook caravanverhuur.

lil'. «««*«* NIEUWVLIET 01171-1391

Voorzomer-voordeel. Kom eert paar
daflenkemais makenmetAquadeha!

--!—"****T**\^__fifP^ Ga er eensdichtbij lekker op uit.Profiteer van
\___Ul*r*fl^T_4iw*' Aquadelta's populaireVoorzomer-arrangementen.
f"WEjJia«''"^Tleer rust en toch volop mogelijkhedenom van alles te

«►*■■—" ondernemen. Aquadelta is altijd gezellig. Zeeland is altijd mooi.
Zwembadenpeuterbad " squash " bowling " sauna " 1(

o^'
solarium " gezellig restaurant m Pleincafé " crècht___t_*i nkl- "■". n „
" winkels enz.Aquadelta is betmeesl __\ ,skl/ v„stei*

Zeilen, surfen, vissen, strand, natuur, historie? U vindt 't
op en bij GEZINSCAMPING DE MEEUW"", BRIELLE, di-
rect a.h. Brielse Meer. Rekreatieprog. Ook stacaravans te
koop. 01810-12777. Pb. 28, 3230 AA Brielle.

VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELAND
f*"!*?*T*| GRATIS VAKANTIEGIDSIVVJ STRAND Burgh-Haamstede 01115- 15 13■_V_l ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120____■ NATUUR Zierikzee 01110-12450

VW „Mooi Chaam", 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
11 ■>!>l )Y■ Havefteweg 59 . 5433 w H_nóei.<3t9J// anA m V aV . Tel' 04922-1852. 3 zwembaden.

ÏW^9j^/\. VI 'lIH sPortveWen, kantine, disco en■ I sna<* Groot zomerprogrammai/_W^_ty ~~~~~~~~\ | voor groot en klein Caravans te
' yf~ nuur en te koop, jaar- en seizoen-

' plaatsen.

| VALKENBURG a/d GEUL
■mvvl

J^\loofat T "
In mei en juni is de natuurrond Valkenburg op zn mooist.- Al dat jonge groen, dieveelkleurige bloemenweeldein de
weilanden en de wegbermen. Kom ervan genieten, nu het
nog heerlijk rustig is. Valkenburg zal u verwennen!
Een 5-daags arrangement v.a.f. 172,- p.p.- VW Het Geuldal. Tel. 04406 13364.
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg.

Hotel Pension Bergrust, Emmaberg8, tel 04406-12755,bgg
045-219254 vol.p ’ 43,50, voor en naseizoen ’ 270- voor 7
dagen, voor en naseizoen ’ 160,- voor 4 dagen, toeslag
D+T/ 10,-p.d.p.k.

Hotel Heineken Hoek gezelligheid met levende muziek
voor jongen oud inCentrum Valkenburg 04406-12795

Parkhotel Rooding * * ** Gratis brochure 04406-13241
HP Weekendva ’ 176,-p.p. Weekarr. va ’ 539,- p.p. Kamers
bad/douche, wc, ktv, tel. Overdekt Verwarmd Zwembad____________________________________________ _y^_\

Camping- en bung.park 'DeBousberg', Schaesberg,

! Zuid-Limburg. Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.
Kl.folder: 045-31 12 13.

i BEL NU! Luxe stacaravans t.h., aanbieding maand
juni 2 weken voor / 495,-. Camping High Chaparell,- Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg. Tel. 04492-2044.

Geulhem bij Valkenburg (L.). Rustig gelegen hotel Lame-- richs, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg en Terblijt, ver-
zorgt voor u: 1 vakantiewk. per autobus v.a. of bij uw woon-
plaats, halen en brengen + 2 dagtochten naar Duitsland en
België v.a. hotel f 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:
ruu/WL—nnu;

Bungalowpark Het Roekenbosch, midden in de Noord-
limburgse bossen bijBlitterswijck, de Maasen 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.
|3—■—■ kinderboerderij, gratis tennissen
| Reserveer nu u* I en overdekt zwemmen. sI zomervakant t Bg| djrect (qo|<

_
s avon(js en jn het 2

i *i per weekend) ï

GULPEN VVV WIJLRE Voor een fijne f?-"-""!vakantie in 'tZuidlimb. heuvelland prachtig gele- |V V|
gen in Geul- en Gulpdal. Vraagt de infogids: __\__|
Postbus 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444. ******

""HOTEL RICHE te VALKENBURG
Gastvrij en comfortabel familiehotel, lift, bergterras, bar en

uitstekend restaurant, eigen parking en garages.
Vraag vrijblijvend info.

Fam. Roodlng - Tel. 04406 - 1 29 65
Neerhem 26 - 6301 CH Valkenburg.

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 camping voor
het hele gezin.

Nieuw Neuborgerhof luxe apparte-
menten in Gulpen. Tel. 04450-2793.
Hulsberg Pension van Someren diverse arrangemen-
ten. Prima keuken, kinderzwembad, speeltuin eigen
parking, gelegen 2 km v. Valkenburg. Info: 04405-1646.

Valkenburg. Hotel, café, rest. Astoria, Geneindestraat
2, 6301 HC, biedt u diverse hotelkmrs aan.
Bel voor info 04406-12125.
Stacaravans te huur op gezinscamping bij Valken-
burg vanaf ’ 375.- per week, all-in. Tel: 04492-1822.

~VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt
___È£*TALLOZE RECREATIEMOGELIJKHEDEN

«subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad
"~ü*ÖSj* __lf' ,am'|ieglijbaan " wildwaterbaan " zon-_"ïi"'',,*___*,___9£f. neweide speeltuin " manege * kanti-
_"£. RB*wSwKË[g*É_^, ne.'restaurant/fnture " tennisbanen
Fm '_^__ rr Ti mSf*T * m'd9e,9°" * lietscrossbaan

Tevens mogelijkheid tot huren

' ' *HhsfG. __ó_ 'lf* *■'»'■ * van stacaravans/bungalows

mV==~mmW^^mmaW^llaaaa»lamamamTmCmm^^ËmWmM

Vakantie in de Ardennen. Th. vakantieapp. 4-5 pers. in
voorseizoen, prijs p. wend v.a. / 132 (3 overn.). Zomervak. v.a. / 385
p.w. Inl. Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,
4720 Lacalamine, België, tel 09-32.8765.9702.

STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf ’2OO- p.w. all-in. Inl.: dhr. van Dijk, tel. 04459-1598.

:___^^_f_i^/^)^ _ Uw 2° verblijf aan de
___■£. lIIFSCÓTED'AZUR~-/~~W v&_V aanzee- aan golfterrein

jH"ZJlsTTtgi Bwnrl, rendement gegarandeerd)

mn^ TT7f^..^^^~^**^^ENTERPRISE STRATEGIES N V

mW nnJnllr il f B-2018ANTWERPEN

DORDOGNE. Gezellige camping, grote pi., 2 zwem-
baden, bar restaurant, paarden, pony's.
CampingLes Tourterelles, 24390 Tourtoirac - tel. 09 -
33.5351.1117, Ned. leiding.

Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staanvoor u gereed op
de mooisteviersterren **** campingsin heel FRANKRIJK. Ook
busreizen mogelijk.
Vraag onze brochure aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus
166, 6970 AD Brummen (05756-4153).
COMFORT-LUXE- (Nederlandse) SERVICE-CONCURREREN-
DE PRIJZEN

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691
NJ Son. BEL 04990 - 7 46 77 (GRATIS BROCHURE)

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 me-
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretagne.
Geen ervaringvereist. Info in België: 09-323.651.40.62.

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.

ST. MICHAEL IN LUNGAU, 1075 mt. hoogte, 220 km wan-
delwegen, vissen, zwemmen, enz. Hotels-pensions v.a.. ’ 40.- p.p.p.d. halfpension. Alle kamers met douche/w.e.

iBel voor inf. 01880-15142. (Ook op zondag).

Voor uw zomervakantie zeer comf. en voordelige va-
kantiewoningen voor 2 tot 8 personen in boerderij of. chalet van Oostenrijkse families, tel. 05910-22293.

ZILLERTAL. Mooie, rustige en goedkope vakantie v.a. 90-210
O.Sch. Zeer aantr. voor studenten en jeugdgroepen.Berggasthaus
„Mandlerhof", fam. Fankhauser, 6263 Fügen. Tel. 094352883149.

TIROL. Gezell. fam.pension, heerl. rustige ligging. Comf. kmrs.
en app. Tennis, zwemmen, paardrijden, meer dan 100km wan-
delw., fietsverhuur, daguitstapjes, gezeli. avonden, goede keu-
ken. H.P. v.a. ’42,50, kinderkorting 50%. Pension Tschirgant
A.RARA TarronT/lmct tol nO-4"-" <"u! 19 O-VU

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar SP
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek eIW
dag. Info: (020) 241010, (010) 4130978.

EURORAPIDE REIZEN
2 X PER WEEK NAAR SPANJE

Nog geen zomervakantie geboekt? Vraag onze zomerW
Appartement, mcl. busreis al v.a. ’ 379.- p.p. Royal ClasstoesM

INLICHTINGEN: 030-628004

_f/lM^jMjj /REIZEN
Voorjaarsreizen naar deCosta Brava vertrek iedere rr*
en donderdag per luxe Royal Class touringcar 10 en 1 <o.a. Lloret, Blanes, Malgrat, Caleila, Pineda hotel vp <<*
’312,-, juni v.a. ’327,-, juli v.a. ’507,-, app. 6-p- "*’ 197,- p.p., juniv.a. ’ 222,- p.p., juli v.a. ’ 338,- p.p. ':
Royal Class ’ 45,-. Vraag uw ANVR reisbureau of BEL"
2000. Lid ANVR/SGR.

y

SUPERSTUNT (
10-daagse super luxe touringcarreizen, touringcarreiz**!
Class (toeslag ’ 50.-). Vertrek iedere maandag en vtf
en met 23 juni.
Gratis ontbijt op heenreis.
LLORET DE MAR lOdgn 1'
Hotel Dcx"
volpension
direkt aan zee, zwembad mei/juni/okt 299'
centrum, alle kamers met juli/aug. 599/
comfort sept. 349/
Luxe appartementen Joraan****
nieuw app. 200 m van zee _|
centrum, zwembad juni/okt. 229/
4 personen mei/sept. 259/
(3 pers. toesl. ’ 30.-) juli/aug. 449/
Hotel Samba"
logies en ontbijt mei/okt. 239/
halfpension juni
200 m van zee, zwembad, juli/aug. 599/
tuin, alle kamers met sept. 289.'
comfort
(toesl. haltp. / 60.-)
logies/ontbijt
Appartementen Columbia"
400 m van zee, zwembad v.a. 23 juni 22»'
luxueus ingericht
4 personen juli/aug. 448-'
Hotel Acapulco"
± 300 m af strand, mei 379/
zwembad, tuin, alle juni
kamers met comfort juli/aug. 699-'
rand van centaur*, sept. 499/
keuzemenu
halfpension
Hotel Surf-Mar'"
Ned. directie, rustig mei 399'
gelegen direct aan strand 2-5 juni 449'
Fanals, alle kamers met juni 539/
comfort 26-30 juni 644/
zwembad - kinderbadje. juli/aug.
schitterende palmentuin, sept. 579-'
2 tennisbanen
zeer luxueus - keuzemenu
groot terras, halfpension

MALGRAT DE MAR
Hotel Alhambra"
volpension v.a. 28/4 mei/juni/okt. 279/
direkt aan zee, zwembad, juli/aug. 599/
alle kamers met comfort sept. 349/
Hotel Papr
volpension v.a. 28/4 mei/okt. 299]
direkt aan zee, zwembad, juni 349/
alle kamers met comfort juli/aug. 599.'

sept 399/
Hotel Bella Playa"*
halfpension mei/okt. 399
nieuw, zeer luxe hotel, " juni/sept. 449/
binnen- en juli/aug. 59»'
buitenzwembad,
tennisbaan, keuzemenu
Camping Bon Repos v.a. I**

CALELLA
Hotel Veil Park**
volpension v.a. 28/4 mei/juni/okt. 27*/
200 m van zee, zwembad, juli/aug.
alle kamers met comfort sept. 349-'
Hotel Noa Noa** okt. 17J'logies en ontbijt mei/sept.
200 m van zee, alle juni
kamers met comfort juli/aug. 3"'
Hotel Volga** mei 299/
volpension juni/okt. 34*
direkt aan zee, zwembad, juli/aug. 64*
alle kamers met comfort sept. 399-
Appartementen Peleyo ll*** .
50 maf strand, mei/juni/sept. 22*
1 km af centrum, juli/aug. 399/
rustige ligging

SALOU
Hotel Belvedère—
volpension mei/okt. 39*
Superluxe hotel, juni
zwembad, 200 m van zee, juli/aug.
keuzemenu, alle kamers sept. 58»-
-met comfort at.Appartementen v.a. 1»*

AZUL TOURS
Tel. 045-322224; 013-427777;
020-137459; 04904-17695;
05735-3512
Dagelijks boeken van 9.00 tot 22.00 uur.
Ook 's zondags. Lid Stichting Garantiefonds Reisgeld*

IËmmmMmMMMMmMMMMMMmmm^
tIESTAËOURS

DE GARANTIE VOOR EEN ZOMERS VAKANTIEFEES
vertrek elkema.+vr. 10dfl-

LORETT DE MAR in *» P6"o**»
hotel CLIPPER" v.p. mei 27»-'
modern hotel in centrum 2 t/m 19 juni/okt 299-'
zwembad, zonneterras 23en 26 juni/sept 399/
ontbijtbuffet 30 juni t/m 31 juli 599/

I 4 aug. t/m 28aug 529-'
Hotel MUNDIAL" v.p. 1 t/m 22 mei 279-*

26 mei t/m26 juni 349-'
BLANES

Hotel MAR SKI* v.p. 22 mei 229-'
het populairste hotel 26 en 29mei 259-'
uit onze catalogus 2 t/m 16juni/okt 259-'
direkt aan zee juni/sept 279-"
ideaal voor de echte 26 juni t/m aug 499-"
Spanjevierders
Apt. EUROPA LUX
6 p./kj 19 mei t/m 19 juni I**"
6 dgs. weekendreis
bez. 6 pers. vertrek 23 juni 14*'

MALGRAT DE MAR
Hotel LUNA PARK" v.p. 1 t/m 22 mei 279-'

26mei t/m26 juni 339/
Apt. PLAYERS 6 pers./lg mei t/m 12juni 1»*"
6 dgs. weekendreis
bez. 6 pers. vertrek

14.7,11.8,1.9 139'"
7 dgs. midweekreis
bez. 6 pers. vertrek 31 juli I*9

CALELLA
Hotel CALELLA PARK" 1 mei t/m 22 mei 279-'
v.p.

26mei Vm 26 juni 349-'
Hotel CALELLA" v.p. 26mei t/m 26 juni 339/

- Luxe touringcarreizen met bar, video, toilet, ROYAL CLA-
-50 p.p. retour. Gratis ontbijt op heenreis. OPSTAPPLAA
.geheel NL, geen verzamelplaatsen, vaste plaatsindeling'r. sen. Info: zie Skytekst pag. 360.

FIESTA TOURS HOLLAND
Tal n^C.IOOOOO/TJilfWn
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ME vaKallllC CIl HCKiCatIC
De iets betere manierom van de LENTE te genieten

OORINT HOTELS
deEifel, Sauerland, Ardennen,Rhon en ZwitserseAlpen.

_°*'NT Hotel Wlnterberg-Neuastenberg, Sauer-
"*w. Weekend half pension,
* n*chten p.p DM 228.- M'^_&tenrm halfpeneion p.p PM 387.-

-vraag nu de gratis Hotelgids aan met nog meer
aantrekkelijke lente arrangementen. Bij uwreisbureau !°' DORINT, Postbus 123, 6040 AC Roermond,

of bel gratis 06-0221333 ___««, 1

L_ Dorintw
U pB'RGE - Paderbornerland. Luxe vakantiewonin-
knn rras en ligwelde, 2-6 pers. va. 40 DM p.d. Zomer-""^lgrj^vrij. Tel. 09-492944466.

i °shotel-cafe-restaurant Engelsberg
rle9en d 79en vakan'ieplaats in de EIFEL, dir. bij het bos
pers km naar de Moezel- Hier kookt de chef zelf! GezI (Va' 2°nneterras, het geh. jaar open. Alle k. m. do./wc,
15561 u d9n' DM 40- Ei 9 : we*ner Kramer, Benglerstr. 7,
h^Jjg^hoLTel. 09-4965324431.
\ j?"6 in comf. vak. woningen v.a. 2 pers. 30DM p.d.
i, onth osten* u',rusten, aktiviteit, ontspanning. Kamer'59Qnlv*a* 19'50 DM Anneliese Brune, Am Scheidt"^_°ödefeld. Tel, 09.49.2977.1274.

SSILe'Ütbergst^e b^nth^
en gezellig familiehotel n[**£}___. hotel ter I

«ngeven stad,, Bad Benthetm. Het.Wl kasteel I
tetse, gelegen aan de«J^g^ kapkamers met
nteidromerige slottuin. Zeer co"»1 Groolbinnenzwem-i~^***»%__$£*■**»'"
tod, sauna, zonneterras, negen «

'«««« fa.tos.s arr. h.p. DM34B, W
»d 6", **. ««P*__^mv*»-i>--"^■**«^-CL_v>-_*'S_St^________ï

' do/wJ?'9e2el* Ho"'fam' ANWB-hotel, dlr. a. d. Rijn. Alle krs.
"flrijfqT klv' HP- va' DM 40" PPP-d- Bel (wij spr. Ned.) of
■5407 gS even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Mainzerstr. 4,

Tel. 09-49.6742.5088.
Natuurlijk KYLLBURGER Waldeifel!■tiii „(„

9rrj . eer van de heerl landschap genieten. Rust. huis. open
■"'(o ■ üQwei. K m do w.c, balk, huismuziek, dia en film,
0_ Wpl. diëtiste). VP DM 36-, juli aug. DM 39-, 10 dgn. DM
**<-^_Herres, D-5561 Gransdorf, lel. 09.40.6567-352

jfojfat_} Geniet van>--—-■_■■_. de ware
gastvrijheid

r "
*irrj f 9 familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad Bent-
9r, r 6sV'te woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle lounge,
stoornh urant- Caférterras, relax-center met solarium, Romeins
r°yaai ' W,l'r|-POOl en binnenbad (29°C). Ons aanbod mcl.

al ontbijtbuffet 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.

"flwTlE A.D. MOEZEL bij Lochem in de 'Pilsstube', Man-
13i jVrr5594 Nehren/Mosel, 09-49.2673.4532;tussen 3 juni
M3q 89- HP, uitgebreid ontbijt, 's avonds 3-gangenmenu:
irn6r 'j!.PPpd. Kinderkorting. Alle kamers douche/wc. 1-pers.

UM 35,-. Na 22 mei info 02159-17717.

C^i^ANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -;
°ofriu 5" 14 16- Dansk Feriehus Bookingburo Holland -aweg 99 - 9681 AC Midwolda.

ityj antiehuisjes met last minutekorting, 4 volle dagenp ,?n all-in ’ 389,- p.p. Weekend Kent v.a. f 220.--a"rnhouse B&B en Hotel-auto-rondreizen. Jeugd-
ir, r$ rondreizen v.a. / 169.- p.p.per week. Folders bij
1l4?!ain Specialist ALBION, L Bellingstr. 2, Hulst,
*°) 16188.

fcIJISES v.a. ’495.--L^^ -— Bk \

Wk 1 V
■tSk. **— "**"' sfr,!*

De prijs is het bewijs
i.

dat schitterende cruises niet duur zijnJ 6 " GRIEKENLAND - JOEGOSLAVIË - TURKIJEu dagen vanaf ’495.-
CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE

vanaf ’ 495 -
*8n Dr°chure d.m.v. de bon ongefrankeerd op te"aar antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg
"^r ■'8s:

OF BEL 03463-53778/52406

JOIYPAY CRUISES

Plezierig
vertoeven in

alle seizoenen.
Gelegen in de historische,
eeuwenoude bossenvan

hetRijk van Nijmegen, met
veelrekreatlemogemkheden

en bezienswaardigheden
Diverse arrangementen
Beleven: 08896-43514

en wij zenden u
uitvoerige Informatie.

Molenbosweg 17-BergenDal
(bijNijmegen) 08895-43514

' H<?9'EL \__t
i-1--Sl'__S_ HOTEL-CAFÉ 3Hks,ii"
[ RESTAURANT iHffcij'jfrjJ

Dreischor Sch.-Duivel.
Comf. zomerh. 4-pers.
tuin + terras, omg.
strand. Inl. 01112-2167.

— | \mimwiMMmimimmmm

1 ;eS^^o-aft- mw«4£ fcöS "«
p^°B ttN

tofKS:I n 5^* \ persoon

Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Netkermann-vignet, 0.a.: 1 1 I. Ul\L l\ IVI nM 11 \LIL I 11
BEEK GELEEN HEERLEN ' HOENSBROEK MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Floegel Reisburo Solair Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst
Weth. Saflgersstraat 57 Markt 114 Bongerd 9 Nieuwstraat 10 Stationsstraat 52 Markt 37 Th. Dorrenplein 10
04490-7 85 85 04490-4 97 55 045-7154 53 045-2115 27 043-211515/2114 51 04490-129 60 04406-16161
BRUNSSUM GULPEN HEERLEN KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VENLO
Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Solair
Kerkstraat 240 Rijksweg 25 Oranje Nassaustraat 15 Theaterpassage 17 Kesselskade 63 Steenweg 36 Parode 77
045-25 92 92 04450-12 75 045-7155 55 045-46 48 00 043-2127 41 04490-11155 077-5186 51

het idee voor uw vakantie

*~y Joegoslavië, Malta, Cyprus, Italië. Villa's,
f / bungalows, appartementen, hotels, auto-, bus-,
V I vliegreizen. Gratis bus ook in herfstvakantie
\ naar Joegoslavië in hotel/appartement, f^ro-.

gramma via uw reisbureau of bel 030-333744.
Voorstraat 94, 3512 AV Utrecht.

MILLE IDEE VACANZE... een zonnig idee.

SUPERSTUNT 10-daagse superluxe
touringcarreizen Royal Class (toeslag ’ 50,-).
Gratis ontbijt op de heenreis.
PORTOROZ 10 dgn 17 dgn
Hotel Palace***** halfpension
Hotel Apollo****
superluxe hotels direkt aan zee. mei/okt. 499.- 849.-
-4 keuzemenu's, ontbijtbuffet, alle kamers juni/sept. 559.- 959.-
-met bad, douche, toilet, balkon juli/aug. 699.- 1199.-
Hotel Neptune*** |ogies/ontbijtHotel Mirna***
direkt aan zee, centrum, mei/okt. 369.- 599.-

-alle kamers met bad, douche, juni/sept. 399.- 669.-
-loilet en balkon juli/aug. 599.. 989.-
STRUJAN
Hotel Svoboda**** halfpension mei/okt. 499.- 849.-
-direkt aan zee, keuzemenu, binnen- juni/sept. 559.- 959.--zwembad, tennisbanen, alle kamers met juli/aua rqq 11QQ
bad. douche, toilet, balkon o!***'' "****'"
IZOLA
Hotel Simonov*** halfpension mei/okt. 499.- 869.-
-direkt aan zee, binnen-Zbuitenzwembad juni/sept. 559.- 939.tennisbanen, alle kamers met juli/aug. 699- 1199'-bad, douche, toilet, balkon

PORTOROZ-IZOLA
Hotel Belverdere*** halfpension mei/okt 399.- 699.-

-luni/sept. 459. 799..juli/aug 669.. 1159.-

-■■ I H N| | | || || | || _—
IZOLA vertr. 9/6 -16/6 PORTOROZ-IZOLA
Hotel Simonov*** oen vertr 26/5 * 2/6
halfpension OÖB.- Hotel Belverdere***oenhalfpension ODH.-
AZUL TOURS 020-137459 Dagelijks boeken
Tel. 045 - 322224 04904 - 17695 van 9.00 tot
013-427777 05735-3512 22.00 uur

,_, _. „ Ook s zondagsLid Stichting Garantiefonds Reisgelden

MMYAR TRAVEL: app , huizen, holels. camping Vlieg- en busreizen va. ’235,-. InlCirkel Reizen. Hooldslr 4a, 5109AC s-Gravenmoer, tel. (01623) 22194, lid S.G.R

Ojfa Hongarije Tours
BUSREIZEN v.a. ’ 199.-Budapest. Balaton, Puszta. Pendel-en rondreizenBoek*ingervji[uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

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.

DISCOVERY sportieve zeilvakanties op moderne 12
meter jachtenin Turkije, Griekenland, Joegoslavië, Cor-
sica, Bretagne. Geen ervaring vereist. Info in België: 09-
-323.651.40.62.

Egypte trektocht 21 dagen ’ 1785,- mcl. vliegreisen hotel. Diverse vertrekdata vanaf 9-7.Folder? Djoser 071 -126400.
_HprVrflP,n_| I Fam.vakantle In het Westerwald
■ij_TiK<ljL« I ca. 30 km van Rijn en Moezel in

mmuuuuuuuuuuuu*u^MMMm natuurpark Rhein-Westerwald.

Z_m^^ _T ■ I Ontspanning en afwisseling in
f |VI fam,hotel, goede keuken, comf. ka-| mers, eigen zwemb., viswater, vele

7 daopn kannpn nn Ho recr mog 'd om9 HOTEL ZUM/ aagen Kanoen op de wiedbachtal, D-5419 DottesDordogne (Frankrijk) feid, tel. Q9-49.2685.1060

’175,- j± | wmm
05907-44 55 _~_~_\ S
030-3152 71 GET 'JuU JfTltl

FRANCE INDIVIDUELLE f7i ES Ift
Vakantiewoningen aan alle \_*_*f__% n*3S
Franse kusten. Compleet inge- I W__\k__m\ _L^"^<S
richte luxe bungalowtenten en I _WÊ_\ __L
comfortabele stacaravans op I H^~- __\
de mooiste campings van tP^^fe*^**************__L JËwi

Tel. 020-26 47 11. W\_*

BAD LIEBENZELL, I |*j|i§iffiTO|^|
mooie chalets m. tuin v. I
2-6 pers., zwemb. en ten- I IFjQ
nis, va. DM 25 p.p.p.d. _____i_S _________|
Tel. 09-4970522090. lÜljJlirotflfiii'lj
Eifel/Moezel, Vak.wonin- RSSrflfflffiPftffiPgen, pensions, bung.'s, ho- ffijfJMJtr7rt?WwJtels en boerderijvak. voor 2 f^WSs%iTmr_m\W^^
tot 15 pers. v.a. DM 30. Tel. ' MËTm%*T-\m(05920) 12475. Bc^S-S-iSSi

Voor een goed vakantie-advies naar
de Kupers reisinfo-filialen

r\_^_ 1 We zoeken voor eenieder de gewensteW I, vakantiebestemming in uw specifieke
j vakantieperiode.

fr^nzi \ We blijven zoeken, totdat we in ons werk
1 r \ geslaagd zijn.

r^L "%s j Aangezien we verkoopagent zijn van
_f^ "Ï* _f nagenoeg alle touroperators hebben we

/t"""" j^ Mr keus te over.
\ 'yw_ ®°^ zin Nna a"e aanbiedingen in dag-

,~~>T en weekbladen, die u elders aantreft, bij
1^Ëf __wÊ ons te boeken.

t "___\ Loop eens binnen bij een van onze
_V " talrijke reisinfo-filialen in Limburg en laat

J* '" *C/ \ ons bewijzen dat we serieus met ons vak
[ """"T■ bezig zijn.

|^' i
i
__m___J/fHeislinfn JI

Roermond " Stationsplein 1- 04750-11711 Stem - Haalbrugskensweg 28 - 04490-37666
Geleen - Groenstraat 4a - 04490-54466 ~„„,, Hoensbroek "Kouvenderstr. 11 - 045-226655

Goedkoop vliegen naar
Griekenland. Air Greece
Holidays, Nobelstr. 30,
Utrecht, 030-333280, lid
SGR/ANVR.

CIRKEL: de bétere
jeugdvakanties

in net buitenland.
8 t/m 17 jr. Brochure?

Tel. 080-773999.

RENT A TENT
compl. inger. bung.tenten
op camping in Ardennen/
Luxemburg.
Speciale aanbieding juni.
Inl.: 05765-10 71.

Vakantie

Drenthe
2-8 pers. VAKANTIEHUIS
te huur, van ’ 250,- tot

’ 500,- per week, vrij t/m 28
juli. Inl. J.W. Germs, Hoofd-
str. 17, Zweeloo en evt. VVV
Kantoor. Tel. 05917-1272

Vakantie en Rekreatle

Noord Holland
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.
vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795,-,
23.6./7.7. ’598,-. 30.6/14.7

’ 698,-. Lang weekend/mid-
week ’ 198,-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te h. van 7/7 tot 1/8 in N-
Holland vrijst. luxe WOON-
HUIS aan vis- en vaarwater
max. 4 pers. 10 km van
strand en duinen. Roeiboot
aanw., ’ 2.500,-. 02260-
-17465.
SCHOORL nog vrij in au-
gustus pas gerenoveerd
groepsverblijf, 15-19 pers.,
selfsupporting. Tel. 02209-
-1669.

Zuid Holland
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zeeland
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. juni/sept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7/15.7
’998,-. Lang weekend/mid-
week ’198,-. Herfstvak.

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 /14130

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. plm. 12 jr.-16 jr. en v.a.

plm. 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.
Te koop opvouwbare 2-per-
soons ZEILKANO, bestaan-
de uit houten frame en
kunststof/canvas huis. In-
clusief roer, mast, zeil, ped-
del en 2 stabilatoren. Prijs-
’sso,-. Tel. 04498-58118.
Man zkt MEDEZEILERS
voor nu en dan 'n dag te zei-
len met huur BM. Tel.
04499-1199, na 18.00 uur.

Sea Devil 2-pers ZEIL-
BOOTJE a.nw. vervoerb. op
auto-imp. ’ 400,-. Schan-
serweg 3 U.0.W.-Landgraaf.
Te k. SURFZEIL, mast en
Cariogiek, ’ 185,-. Tel. 045-
-220593.
Te k. SURFPLANK Red
Marlin compl. met tuig,

’ 600,-. Tel. 045-229825.

Caravans/tenten/boten

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds inrui-
lers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.

Adria
Caravan
Verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.
Prijzen vanaf

’ 295,- per
week

Aan het eind van het
seizoen worden de huur-

caravans 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.

Dethleffs
Caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19,
Brunssum.

Steeds ruime keuze
Inruil caravans va ’ 2.000,-

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels 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, Ind.
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.
04492-1860.
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.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel
04408-1251.

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 op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
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.
Te k. 2 pers. polyes. ZEIL-
BOOT i.z.g.st. Tel. 04498-
-56645.
Te k. CARAVAN Chateau,
m. voort, i.z.g.st. bwj. '83. vr.
pr. ’8.500,-. na 18.00 uur
043-644001/045-227753
CHEVROLET Kampeerauto
met gas, APK, bwj.'B2, pr.

’ 9.500,-, i.z.g.st. 04493-
-3066.
Riant gelegen 2/4 pers.
STUDIO in Seefeld-Tirol.
Tel. 043-215817.
UNIEK! Bel nu voor camper
"boeldag". Info 03495-
-72632/71308 (72737 door-
kiesnr.)
Te huur mooi gelegen 6 pers
VAKANTIEBUNGALOW op
camping 't Zoetedal te
Zutendaal. Info 045-222278
Te k. 4 a 6 pers. BUNGA-
LOWTENT, 1 jr. oud. tent
st. op. Granaatstr. 3 Heerlen
Te k. CARAVAN Tabbert,
'82, lengte 4,50 mtr. PVC-
voortent i.z.g.st. Tel. 043-
-643096.
Koopje! Pol. WEEKEND-
KRUIZER met trailer inter
570. 3a 5 slaappl.. keuk.,
w.c, event. met Honda BB
motor 10 Pk. 04492-2700.
Te k. luxe STACARAVAN
23 mnd. oud. 10 x 3 mtr.

’ 15.000,- onder nw.pr. Tel.
045-255247.
Te k. lichtgew. CARAVAN 3
a 4 pers., versch. toebeh t.e.
a.b. P. Heinstr. 3, Brunssum
Mercedes 307 D, modei
1980, in nw.st., inbouw
gloednieuw (nog nooit gebr.)
pr. ’ 19.500,-. Inr. van Oldti-
mer of iets anders mog. Tel.
04454-4752/4223.
Te koop T.E. King 3.80 mtr.,
4-pers., dubb. glas, koelk.,
kachel, voortent en vele ace.
i.z.g.st. Tel. 04499-1778.
Te k. STACARAVAN 7.50 x
2.50 mtr., compl. m. voort,
en inricht., 11 jr. oud
’6.000,-. Tel. 04404-1317.
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde, vr.pr. ’ 1.750,-. Teg-
gert 112, Voerendaal.
Boten voor uw vakantie me-
teen leverbaar! Veel nieuwe
boten en occasions met mo-
tor en trailer staan startklaar
voor uw vakantie. B.V.
Broom Apollo, 4 m met 40
pk Evinrude, 500 kg. Heku-
trailer, afdek en accessoi-
res, totaal nieuw, slechts
DM14.900,-, binnenborder
Renken 1700 CB met 128
PK OMC-Cobra slechts
DM27.900,-, Occasions al
vanaf DM 5.900,-, kompleet.
Voorjaarsmodellen van Met-
zeler en Bombard rubberbo-
ten al vanaf DM 799,-. Ac-
cessoires vindt U bij ons in
grote keuze tegen fantas-
tisch lage prijzen. Geopend
van ma t/m vrij. 9-18.30 uur
en zat. van 10-14 uur. Sport
Boot Center WOHLER, Bor-
sigstr. 5, D-5132 Übach Pa-
lenberg. Tel. 09-49-2451-
-43663. Telefax 46762.
CHEVROLET camper bwj.
'78 ’ 4.200,-. Caravan IT 3-
per. ’ 3.700,-. Opknapper
Adria 3-pers. ’BOO.- M.
Gewandenstr. 4 Hoens-
broek. vanaf 14.00 uur.
Te k. diverse CARAVANS o.
a. 5-pers. Kip, 6 en 3-pers.
Tabbert, 4-pers. Adria,
Mauritspark 4, Geleen,
04490-54302.

Te k. Zeilboot BM 16 m2,
i.pr.st. t.e.a.b. Tel. 043-
-475876.

Te k. 4-pers. CARAVAN
merk Tabbert met voortent.
Tel. 04499-4363.
Te koop VOUWWAGEN
Combicamp, met voortent
en luifel, staat binnen 15
sec, pr. ’3.700,-. Tel. 045-
-458686.
Te k. 5-pers CARAVAN
merk Eifelland. voortent en
koelkast. Nieuweweg 102,
Valkenburg. 04406-12424.
Te koop 4-5 pers. CARA-
VAN Bergland, ijskast, cv,
mcl. voortent, i.z.g.st.,, ’1.500,-. Tel. 045-316886,
na 18.00 uur.
VOORTENT geh. PVC, om-
loop 6.60 mtr - 7 mtr., nog; geen 2 jr. oud, ’ 350,-. Tel., 045-316078.

i Zomer; winter tourcaravan
Adria EXCLUSIEF 470 TD
bwj. '85, binnenafm. 470x
214, toiletruimte en ring-
verw. afzuigkap, voortent,
veel extra's. Tel. 04490-
-41015
Te koop CAMPER 5-pers.,
zeer fraaie orig. Midas op-
bouw, 45.000 km, verwarm,
electr., schoon- en vuilwater
tank, douche, toilet, oven,
ijskast, luifel, bagagekoffer,
fietsenrek etc. Prijs

’ 32.500,- Tel. 043-647556.
Te k. zeilboot pol. schakel,
mcl. trailer en lier. Tel. 043-
-615409.
Tabbert CARAVAN type
Comtesse 530 TN de luxe
met nw. voort. Tel. 045-

-i 223843.
ITe k. w omst. CABANON

' tent Piramide 4 si. 1 x gebr.,
van ’ 895,- voor ’ 595,-.
Tel 04490-15491.

; Te k. CAMPER merk Opel

' Blitz, krast. 44.000, laad-, ruimte v. 2.40 m. x 2.20 m. x
2.20 m., pr. ’ 9.000,-. Rijks-
weg Centrum 59, Geleen.

" Stacaravan te huur, compl.
■ ingericht, Camping DE

PIOEG, Zeeland, vrij vanaf. 21 mei tm 22 juli. Tel. na
1 18.00 uur 04454-3812.

Te k. TOURCARAVAN Kip
Cavalier m. voortent, gas-
fles, verwarming, i.z.g.st. vr.
pr. ’1.850,-. 045-461815.
Te huur CARAVAN met
voortent in Zeeland van 1-6
t/m 14-7 en na 12-8 Tel
04454-3171.
Te k. VOUWCARAVAN La
Bohème, 4 a 8 pers , vr. pr.

’ 650,-. Tel. 045-325859.
Te k. VOUWWAGEN Triga-
no '83. mcl. keuken,

’ 2.750,-. Tel. 045-326048.
Te k. VW CAMPER LT 35,
bwj. '79 voor 90% klaar,
APK 4-'9O. Tel. 045-324553
Te koop ADRIA 450, 4-6
pers., met PVC-voortent,
met betaalde jaarpl. te Zü-
tendaal (België). Pr.
’3.800,-. Tel. 045-228532
b.g.g. 04750-10264.
Te k. Alpenkreuzer Super,
bwj. '81, 5 pers. m. oploop-
rem en binnentent. Dorp-
straat 2. Oirsbeek. Tel.
04492-4879.
Koopje! Caravan ADIA 5 a 6
pers., bwj.'7B, moet weg. Vr.
pr. ’ 1.750,-. Gouverneur-
str. 33, Heerlen.
Te koop CONSTRUCTAM
Coral, '82, compl. mger.,
weinig gebr., pr. ’7.500,-.
Te bevr. 12.00-17.00 uur tel
043-647398.
Te k. 2 pers. BUNGALOW-
TENT, vr.pr. ’300.-. Tel.
045-325859.
Helaas moet mijn hobby
weg polyester ZEILBOOT t.
spanker ’4.500,-. mcl. trai-
lerbuitenb. motor 3 landvas-
ten pikh. anker trapeze en
trapezebroek genua groot
zeil en 2 stormvokken. 1
huik en dekzeil over de hele
boot en giekhouder. 045-
-715044 na 19.00 uur.
Te k CARAVAN 3 a 4 pers,
merk Adria, compl. m. voor-
tent, koelkast en spoiler. Vr.
pr. ’BOO,-. Tel. 045-451988
Te k. Fiat CAMPER 242, bwj
'76, enkele def., inruil mog.,
pr. ’ 800,-. Tel. 045-218186

■-'*■--' ■ ■ ■ —
i Div. Binnenland

Wie gaat mee op de MO-; TOR naar Zuid Frankrijk.
Tijd 21-7 t/m 5-8. Tel.

j 04498-56506, na 18.00 uur.

Te huurvan 17-06tm 15-07
appartement te SCHEVE-
NINGEN vlak bij strand, pr.
’BOO,- mcl. Info 070-
-453322.

! België .
Verwarmd Zwem- en peuterbad

Strand en groot sportveld. Jeu de boule, visvijver, gezellige
kantine, modern sanitair. Het gehele jaar geopend.

; camping j)eStcrrcpraof
Paalsteenln. 90, B-3761 Neerharen-Lanaken.

Tel. 0932-11721686
5 km. van MAASTRICHT.

" Zomervakantie? 4 pers. Van maandag tm vrijdag,

' app. te h. aan ZEEDIJK van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u

' Nieuwpoort. Tel. 04406- uw PICCOLO telefonisch

" 41748 043-213542. opgeven. Tel. 045-719966.

) Duitsland
In natuurpark Zuid EIFEL

' plm. 12 km. van Echternach. Kamers met douche op basis, van slapen en ontbijt DM 17,- p.p. Fam. Wirtz. 09-49-6522-632, Hauptstrasse 1, 5529 Nusbaum.

Diversen

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!

' Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211

I o°

Inpakken
weg wezen

'. niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

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

Ver of dichtbij
het is enerlij

U komt er gauw met 4 of 5.
Huur, niet duur een auto bij

Bastiaans Heerlen.
8e1... 045-724141

Voor Piccolo's
zie verder pagina 46
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# Uitrusten op de top van de Cöte de Wanne,
een helse berg na 151 kilometer op een
hoogte van 520 meter. Stijgingspercenta ge
om en nabij de twintig procent.

Foto's:
DRIES LINSSEN

Op eerste pinksterdag, 14
mei, werd het equivalent

van de profwielerwed-
strijd Luik-Bastenaken-
Luik gereden. Van Tilff

via Bastenaken weer terug
naar Tilff, een afstand van

220 kilometer, speciaal
voor trimmers en over al
die 'bergen', waar ook de
beroepsrenners nog flink
wat moeite mee hebben.
Met duizenden en nog

eens duizenden kwamen
ze erop af, uit alle hoeken
en gaten van Nederland en
in alle vroegte. Onder hen

zeker duizend Limbur-
gers, maar Belgen waren
ver in de minderheid.Te-

midden van een groep
Heerlenaren, leden van de
fietsclub 'Grand Ballon'

en hun invites, in totaal 23
pedaalridders en één jonk-
vrouw, reed ook onze re-
dacteur Peter Stiekema
mee. Zijn fiets: een elf

jaar oude, maar vakkun-
dig opgelapte Peugeot,

uitgerust met twaalf ver-
snellingen. Voor de ken-

ners: 52 en 42 tanden
voor, achter 14, 16, 18,20,

22 en 24 tandjes. De lij-
densweg van renner 2892.

Een dagje afzien
in de Ardennen

" Het hoogtekaartje van Tilff-Bastogne-Tilff Loodrecht zou er naar een hoogte van 3515 meter moetenworden geklommen. De route telde veertien geclassificeerde beklimmingen en ontelbare onofficiële.

Pinksterzondag in Tilff bij Luik.
Zes uur 's morgens. De tempe-
ratuur ligt om en nabij de vier
graden boven nul. De lucht is
bedekt en de atmosfeer is door-
trokken van een kil vocht. De
wegen zijn nat. Het door de
KNMI beloofde zonnige weer is
in geen velden of wegen te be-
kennen. We stappen uit de
auto's, zetten onze fietsen in el-
kaar en besluiten ons zeer warm
aan te kleden. Over de race-
broek een lange wollen broek.
Verder een sweatshirt, een col-
trui met lange mouwen en daar-
overheen een raceshirt. Wollen
wanten completeren het geheel.
De laatste happen worden geno-
men uit broodjes en koeken.
Anderen nemen slokken sport-
drank uit hun bidon. Op naar de

" start. Honderden en nog eens
honderden fietsen, meestal pe-
perdure. Maar toch zitten er
ook ongelooflijke wrakken tus-
sen, waarmee je bij wijze van
spreken nog niet naar de drogist
op de hoek zou durven fietsen.

Velen zijn ons al voorgegaan. Rond
vier uur 's morgens zijn de eersten,
met licht op hun sportfietsen, ver-
trokken. We moeten ons door een
enorm gedrang heenwerken om het
felbegeerde startstempel te krijgen.
Tot onze verbijstering zien we di-
verse deelnemers in korte broeken
en shirts met korte mouwen. Die
zullen het bepaald koud gaan krij-
gen, stellen we met enig medelijden
vast.
De startplaats Tilff iigt op 75 metet
boven de zeespiegel. De omliggen-
de toppen zijn gehuld in een nevel.
Ze zien er dreigend uit, met hun
donkerbeboste hellingen. Zijn de
pakweg duizend kilometer, die we
stuk voor stuk in de benen hebben
wel voldoende voor zon zware
tocht? Persoonlijk heb ik in één dag
nog nooit verder gereden dan 130
kilometer. De twee trainingstoch-
ten door Zuid-Limburg en de Voer-
streek lijken plotseling ook niet
echt voldoende meer om de klus
van vandaag te kunnen klaren.
Nog een extra excuus: een kuit-
beenbreuk begin maart was er de
oorzaakvan dat we pas in april weer
in het zadel konden.

Meteen na de start gaan we om-
hoog. De cöte de Dolembreux, die
ons na zeven kilometer van 75 naat
260 meter hoogte brengt. Het doet
nog niet echt pijn. Met een versnel-
ling van 42x18 trekken we de ber-
gen in. Boudewijn de Groots 'Het
land van Maas en Waal' spookt medoor het hoofd. 'En dan trekt de

stoet voorgoed de bergen in van het
Circus Jeroen Bosch', is een, mis-
schien verminkte, zin, die me te
binnen schiet. Je moet inderdaad
wel goed gek zijn om met duizen-
den tegelijk op een vroege, maar
niet mooie, pinksterdag op je fiets
te stappen om de Ardennen te gaan
bedwingen.
Ons gezelschap, de groep van 24, is
wat je gemêleerd zou kunnen noe-
men. PR-mensen van Heineken,
die nu ook trots op Brand zijn, fiet-
sen naast de rijwielhandelaar uit
Heerlen. Voorop rijdt de man uit
de Raad van Bestuur van DSM in
strak tempo omhoog, gevolgd door
een chirurg uit Noordwijk. De jour-
nalist waant zich een dagje een ech-
te prof in zijn Superconfextrui.
Achteraan rijden zij die vandaag
om alerlei redenen wat zwakker
zijn, zoals de Heerlense garagehou-
der. Sommigen van hen hebben de
avond tevoren in een Heerlens café
al hun beste krachten aangesproken
om de blonde toppen van talloze
pilsen te beklimmen, gevolgd door
te snelle afdalingen naar de bodem
van het glas. De groep valt uit el-
kaar. Bij onze eerste afgesproken
stopplaats, na zon 45 kilometer,
waar de volgauto met vlaaien en
drank gereed staat, moeten de eer-
sten al minuten wachten op de laat-
sten.

Jan uit Heerlen, normaal verreweg
de beste klimmer, zit bij de laat-
sten. Hij heeft last van zijn nek,
klaagt hij, of is het toch gewooneen
recht-op-en-neer kater? Later zal

_
Wat eet en drink je nu op zon inspannende fietsdag?
Renner 2892 stond om drie uur 's nachts op en nuttigde
in de auto op weg naar Tilff tegen heug en meug zes
broodjes met ham, om maar zoveel mogelijk reserve-
kracht op te bouwen. Onderweg op de fiets at hij verder
vijf stukken rijstevlaai, nog twee broodjes, zes gevulde
kano's en twee bananen. Gedronken werden een bidon
Isostar, een soort sportdrank, een bidon met een gluco-
seoplossing, een bidon water. Op de ravitailleringspun-
ten werkte hij een blikje sinas, een blikje cola, een blik-
je sprite en twee blikjes cassis naar binnen. En toch, op
het eind van de rit kom je nog tekort, je hebt dorst en
bent geneigd een overval te plegen om aan koel helder
water te komen, om je oververhitte lichaam af te koe-
len.

hij afstappen en als enige van onze
groep de finish niet halen.

Risico's
In de afdalingen worden belachelij-
ke risico's genomen. Sommige fiets-
toeristen laten zich als haviken naar
beneden vallen. In een Pedro Del-
gadostijl houden ze zo min mogelijk
rekening met de andere fietsers op
hun route en de tegemoetkomende
auto's, want het verkeer rijdt ge-
woon door. Het leidt tot hachelijke
situaties en zware valpartijen.
Rijkswachters op motoren doen er

nog een schepje bovenop. Zij rijden
de groepen fietsers tegemoet en ja-
gen alles wat niet genoeg rechts van
de weg houdt, van de sokken. En-
kele van de dik tienduizend fietsers
halen de finish niet door dergelijke
valpartijen. Ergens in een voor-
tuintje zie ik een renner die hele-
maal onder het bloed zit, stil op een
brancard liggen. De ziekenauto
komt met huilende sirene aanrij-
den.

Behoefte
Sommigen gaan wel erg ver in het

nabootsen van liet professionele
wielrennen. Normaal stap je tijdens
zon toertocht, waar immers niets
anders op het spel staat dan het ha-
len van de finish, gewoon van de
fiets om je behoefte te doen. Enke-
len gunnen zich daar de tijd niet
voor, leggen hun orgaan door de
korte broekspijp en plassen er al
fietsend op los. Jammer voor dege-
nen die achter hen rijden en zich af-
vragen waar die zure regen nu plot-
seling vandaan komt.

Na 90 kilometer een tussenstop in
Bastogne. Het zwaarste deel van de
tocht moet nog komen. Al met al
rusten wij, die als eersten van onze
groep arriveren, bijna anderhalf uur
uit. Veel te lang naar mijn smaak.
De ervaring leert dat je beter kort
kunt rusten, om snel iets te eten en
dan weer door te fietsen. Dan blijf
je in je ritme. Het is lang wachten
op enkele pechvogels. Fotograaf
Dries noteert op dat moment al drie
lekke banden. Hij heeft zijn foto-
toestel in de achterzak van zijn trui

en schiet al fietsend een aantal fo-
to's. Later gaat hij in een wei vol
bloemen liggen om van daaruit pas-
serende groepen fietsers vast te leg-
gen.

Côte de Wanne
De eerste vijftig, zestig kilometer
na Bastogne is het parcours wat
minder zwaar. Het blijft op en neer
gaan, maar de beklimmingen zijn
niet zo lang. Het venijn zit vandaag
duidelijk in de staart. Na 150 kilo-
meter doemt de Cöte de Wanne op,
heel steil, zon twintig procent op
de ergste stukken. In het begin
draai ik er soepel tegenaan, maar
op het steilste stuk word ik bijna ge-
mangeld tussen twee volgauto's en
een vallende renner en moet van de
fiets. Opnieuw opstappen lukt dan
niet meer, zodat we de eerste hon-
derden meters te voet afleggen. Na
de Wanne volgen in snel tempo de
Haute Levée, de Rosier en de Ma-
quisard, die ik relatief gemakkelijk
beklim, met versnellingen varié-

" Spitsroeden lopen op de Redoute, de steilste berg van Tilff-Bastogne-Tilff op| ongeveer 25 kilometer van definish. Stijgingspercentage 22 procent.

rend van 42x22 tot 42x24, dit \o°
de kenners. Relatief gemakkelijk
want je longen barsten bijna en all
spieren in je lichaam doen zeer.
Dan volgt de Redoute, een vrest*"
ke puist naast de autoweg Luik-Il
xemburg. De moed zinkt me lett*j
lijk in de schoenen. Dat red ik *j
met de '24', weet ik al heel snel 'plaats van, zoals in mijn drome**'
soepel dansend op de pedalen o*]
hoogte rijden, moet ik van de li*-'1'
Al glijdend op mijn gladde fiets-
schoentjes schuifel ik naar bovef*
Een ware gang naar Canossa. W"'
hier staan juist de meeste toesch*" 11
wers naast de weg opgesteld, aa*Jmoedigingen roepend naar de tr" 1

se, zichzelf pijnigende, fietsers ef
slechts een schamper oog overhe"
bend voor de wandelaars.

Bovenaan rijden we verder, het <_
ste leed is geleden. Wel volgen fl'
de hellingen van Hornay en Les
Forges, maar dat zijn maar kleintj
vergeleken bij de Redoute, denk'
we. Ook rijden we nog een keef
verkeerd. Wat dat betreft is een r
loton of een groep wielrenners 0'
geveer aan dezelfde regels onder
worpen als een kudde dieren. Als,
een. meestal de voorste, verkeek
rijdt, volgen er meer. Als makke
schapen rijden we zon tachtig
sterk de verkeerde kant uit. Gee
publiek meer te zien, geen volg*''
gen te bespeuren. Een vrouwtje ,
langs de weg vraagt ons vertwijf*-
wat we aan het doen zijn en zo "*'men we er achter dat we verkeef
zitten.
Ondanks onze vermoeidheid nad'
ren we betrekkelijk snel het eind'
punt Tilff. We hebben ons dan a 1
lang voorgenomen om voortaan
maar te gaan dammen of schakel
een andere nog minder arbeidsii 1'

tensieve sport te gaan beoefenen'
Maar toch, als we in Tilff na, vo>'
gens de fietscomputer, 223 lood-
zware kilometers, eenmaal ons laa
ste stempel op het deelnameforfl]
lier hebben ontvangen en op een Jmiddels zonnig terras de eerste g'
zen Stella Artois sissend naar h|rl(
nen gaan, denken we daar al * il
heel anders over. Tilff, volgend ja I
doen we weer mcc.

peter stieke^ j
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# Op een terras bij definish in Tilff. 223 kilometer zijn onder de wielen voorbijgegaan.
De verhalen worden sterker en sterker.



Nieuwbouw in koopsector
zorgt voor doorstroming

**■

t, uit goedko-
nuurwoningen komt voor

* belangrijk deel voor reke-
-8 van de nieuwbouw in de

°Psector. Van alle nieuw-uwbewoners die in 1987 eenurwoning met een huur on-, de 450 gulden per maand
errt ieten' verhuisde een

«e naar een nieuwe koop-°ning.
ievu ljl<:t uit het onderzoeksrapport«oners nieuwe woningen 1987',

isti Ministerie van Volkshuis-
ili nB Ruimtelijke Ordening en
iep eer dinsdag jl." heeft gepu-
'liilf Slnds 1969 vindt een der"
atst onderz°ek jaarlijks plaats. De
aan Jaren ''S 1 het zwaartepunt
'euwh bi

*-
de effecten van het

ir,» b°uwprogramma op de wo-
eVg, arkt. Het onderzoeksrapport
*°Uw een evaluatie van de nieuw-uit 1986; de bewoners zijnf*nqueteerd in 1987.

Doorstroming
%n„? doorstromers naar premie-rs gen komt 90% "'t de sociale
eVorHCt°r' De Premie-A-regeling
or>in K 1

US bi*' uitstek "h^ e'gen
aar Sbezit. Van de doorstromers
elfti "t Vri**e sector komt ruim de
et r%UL de sociale huursector, aldusonderzoek.
ir £w°ningen in de vrije sector
°or>n Voor doorstroming van de
e £: naar de huursector: 30% van

'euwe bewoners komt uit de

koopsector en daarbij gaat het voor-
al om oudere huishoudens met een
gemiddeld wat hoger inkomen.
Van de 103.330 huishoudens die in
1987 een nieuwbouw woning be-
trokken, maakten er ongeveer
75.000 een woning vrij, waarvan on-
geveer 25.000 huurwoningen met
een huur onder de ’ 450,-.

Doelgroep
Uit het onderzoek blijkt verder dat
een groot deel van de goedkope
nieuwe hurwoningen niet terecht
komen bij de mensen met de lagere
inkomens. Al eerder maakte staats-
secretaris Heerma bekend dat ruim
45% van alle nieuwbouw huurwo-
ningen met een huur onder de
’450,-, die in 1986 zijn gebouwd,
wordt bewoond door mensen met
een relatief hoog inkomen. Tegelij-
kertijd wonen in een kwart van de
nieuw gebouwde duurdere huurwo-
ningen huurders, die behoren tot de
lagere inkomensgroepen.

Van de 90.900 in 1986 gebouwd wo-
ningen bestond ruim de helft
(47.700) uit huurwoningen, waarvan
20.900 met een huurprijs onder de

’ 450,-. Van 17.600 woningen lag de
huur tussen de ’ 450,- en ’ 600,- en
ruim 9.200 waren duurder dan

’ 600,-. In 1986 werden ruim 9.400
goedkope huurwoningen toegewe-
zen aan huishoudens met een netto
besteedbaar inkomen van meer dan

’ 30.000 of' alleenstaanden die netto
meer dan dan ’ 22.000 te besteden
hadden.

Rapport bevat evaluatie nieuwbouw 1986

Nu ook veer voor
buigen koperen buis
Er zijn heel wat doe-het-zelvers die
er niet tegen op zien om de waterlei-
ding te veranderen, te vernieuwen
of uit te breiden. Het klemkoppe-
lingssysteem maakt het namelijk
klussers die in soldeerwerk niet zo
bedreven zijn gemakkelijk om de
daarbij nodige verbindingen te ma-
ken.

Een onvermijdelijk onderdeel vanzonklus (bijvoorbeeld bij de aanleg
van eenextra tappunt, zoals een bui-
tenkraan) is het buigen van de kope-
ren buis.
De vakman gebruikt daarbij meest-
al een buigtang, maar dat isvoor een
doe-het-zelver een nog al duur stuk
gereedschap omdat het slechts zel-
den gebruikt wordt.

De oplossing is de aanzienlijk goed-
kopere buigveer, die in de buis ge-
stoken wordt en die voorkomt dat
de buiswand vervormd wordt. Als
je na het buigen zonder een goed
hulpmiddel van die rare rimpels in

(ADVERTENTIE)

L imburgs Dagblad
biedt méér. Elke dag!

J^burgsDagblad wordt zaterdag 27 mei EXTRA
&t ifreid in °-m- Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek,*ek, Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zonder extra kosten. Extra
koopkrachtige lezers voor u. Want in een EXTRA oplage
van meer dan 10.500 exemplaren wordt onze
lezenswaardige zaterdagkrant huis-aan-huis verspreid. In
geselecteerde plaatsen en wijken.
Een complete krant met al het nieuws uit de regio, het
nieuws uit binnen- en buitenland, de achtergrondverhalen,
het sportnieuws van dichtbij en verderweg, met de
leesverhalen in Vrijuit en natuurlijk met het Woonblad.
Bij juistvoor u interessante adressen!

***» In die plaatsen en wijken waar koopkrachtige consumenten
wonen.

5^4 OPLAGE, EXTRA BEREIK, GEEN EXTRA KOSTEN

Leuk 'interieurspel' met
toog- en paneelspiegrels

Ouderen onder ons kunnen zich
nog wel de roemruchte 'drieluik-
spiegels' herinneren: één vlak en
statisch gemonteerde spiegel in het
midden en twee beweegbare zijspie-
gels. Ze maakten meestal deel uit
van een zogeheten toiletmeubel
voor de slaapkamer, waarin met
name de dames zich tijdens het kle-
den en opmaken in één oogopslag
van driekanten konden bekijken.
Een eigentijdse opvolger van dat
meestal zwaar geornamenteerd en
facetgeslepen drieluik is de op de
hedendaagse trend gebaseerde uit-
voering: de toog- en paneelspiegels.
Een produkt voor de dhz'ers dieeen
persoonlijk getint interieurspel met
spiegels willen realiseren. Verkrijg-
baar in de standaardmaat van 150 x
50 cm, in helder zilver en in een mil-
dere bronstint, in louter rechthoeki-

ge vorm (de paneelspiegel) en met
een half-cirkelvormige bovenkant
(de toogspiegel).

Mogelijkheden
Door middel van bijgeleverde clips
is montage heel eenvoudig. Er zijn
tal van variaties mogelijk. Enkel-
voudig montage of een aantal naast
elkaar met of zonder tussenruimte.
Of in de vorm van een nostalgisch
ogend drieluik in de slaap- of bad-
kamer door middel van passende
langbladige scharnieren ('hengen')
voor de bevestiging van de zijspie-
gels.
De ene helft van het scharnierblad
wordt dan met pluggen en schroe-
ven op de wand aangebracht en de
andere helft met dubbelzijdig kle-
vende tape op de achterkant van de

" Een 'doorkijkje' in een
woonkamer waarin drie toog-
spiegels op een van de wanden
zijn gemonteerd

zijspiegel. Of eerst een multiplex
achterwand zagen en daarop met
clips de spiegels bevestigen. Dit ter
versteviging. Ter volledige afwer-
king kan de achterzijde worden be-
plakt met vilt of passende gordijn-
stof.
De handige dhz'er kan er ook een in
de verticale richting verstelbare
pas- ofkleedspiegel mee maken, om
de volle lichaamslengte te overzien.
De fantasie en inventiviteit van de
koper bepalen de toepassingsmoge-
lijkheden.
Een plezierig aspect van de toepas-
sing van spiegels is dat ze een ver-
trek (smalle gang, krappe slaapka-
mer) optisch groter doen lijken.
Afhankelijk van de uitvoering kos-
ten de spiegels’ 100,- tot ’ 175,- per
stuk, inclusief bevestigingsmateria-
len. Voor meer informatie en leve-
ringsvoorwaarden: MirrorWall Be-
nelux in de Meern, @ 03406-63934.

Weigeren huurverhoging en aanvragen huursubsidie:

Wacht niet tot
het te laat is Design dagen bij

Noteborn Willem
Ter gelegenheid van de herin-
richting van de showroom houdt
Noteborn Design Promotion in
Wittem voor het leidinggevend
persooncel van haar landelijke
verkooppunten* 'open huis.

Tot en met woensdag 31 mei
toont het bedrijf de laatste nieu-
we ontwikkelingen in haar agen-
turen.
Van de nieuwe Italiaanse agen-
tuur in design Germa beschikt
het bedrijf over praktisch de ge-
hele kollektie rotan meubilair.
Verder kunnen de nieuwe mo-
dellen uit de kollektievan Kastel
beoordeeld worden.
Rosenthal brengt de nieuwe mo-
delserie 'Ypsilon' met als specia-
liteit de ronde glastafel. De tij-
dens de afgelopen designbeurs
in Keulen zeer positief gewaar-
deerde nieuwe modellen 'Garu-
da' en Caprice' van de agentuur
Walter Knoll zijn voor liefheb-
bers interessant.

Het huis Tonon presenteert de
nieuwe modellen Tiffany' en
'Halfmoon'.

ging onterecht is, moet dat
schriftelijk aan de verhuurder
kenbaar gemaakt worden. Een
bezwaarschrift-formulier is ver-
krijgbaar bij huurcommissie, ge-
meente of huurdersorganisatie.
Het bezwaarschrift moet voor 11
augustus bij de verhuurder zijn
ingediend.

Deze heeft dan tot 23 september
de tijd zijn kommentaar bij de
huurcommissie in te dienen of
de klachten te verhelpen. Blijft
dit kommentaar achterwege of
'wordt het te laat ingediend hoeft
de huurder de huurverhoging
niet te betalen. Maakt de ver-
huurder wel bezwaar, bestaat de
mogelijkheid dat een lid van de
huurkommissie zich ter plekke
komt oriënteren naar de staat
van de betreffende woning.

Niet betalen van de huurverho-
ging zonder bezwaar aan te teke-
nen is ook mogelijk. In dat geval
moet de verhuurder voor 23 sep-
tember een verzoekschrift bij de
huurcommissie indienen, die op
haar beurt de huurder een brief
stuurt met het voorstel van de
verhuurder. Daarna heeft de
huurder nog zes weken de tijd
zijn bezwaren rechtstreeks bij de
commissie kenbaar te maken.

Wanneer dan de 'oude' huurprijs
voorlopig wordt doorbetaald,
wordt geen huurachterstand op-
gebouwd en is de huurder niet
strafbaar. De huurcommissie be-
paalt uiteindelijk de hoogte van
de verhoging. Valt de beslissing

Ook ,
ring H°°r dit Jaar heeft de rege-
steiH huurverhoging vastge-
gec-a op 3% Dat is de 'trendmati-
vooXfrhoging'. Het kan echter
ger komen dat deze hoger of la-
rne Ultvalt, maar het mag nooit
°ent Zl*-n dan 7%' Elk hoger per"
ge a8e hoeft niet zonder meer
sorn Cepteerd te worden. Voor
begi^'Se woningen in bijvoor-
Win bepaalde stadsvernieu-
ho psgebieden bedraagt de ver-glr*g maximaal 5%.

'ik huur in verhouding tot het
du^en te hoog, dan kan indivi-
gev e UUrsubsidie worden aan-
ble^aagd- Uit onderzoek is ge-
rjersen datéén op de zes huur-
der/ 11 Nederland geen aanvraag
zj; roe heeft ingediend, hoewel
gaathr recht op hebben en dan
e,,!,. et al gauw op honderdengü-dens per jaar.

Rechten
00r bewoners van huurwonin-L i*"^.

gen zijn er drie hoofdredenen om
de huurverhoging te weigeren:
1. als er sprake is van achterstal-
lig onderhoud en dit bij de ver-
huurder bekend is;
2. als volgens de puntentelling de
huurverhoging te hoog is;
3. als de woning zogenaamde
nulpunten of relatieve nulpun-
ten heeft.

Van nulpunten is sprake wan-
neer er ernstige gebreken aan de
woning zijn. Hiervoor is een lijst
opgesteld waarin o.m. bodem-
verontreiniging, ersntige geluid-
overlast en het ontbreken van
riolering, kookgelegenheid en
ventilatie is opgenomen.
Relatieve nulpunten heeft de wo-
ning wanneer overlastwordt ver-
oorzaakt door o.m. verzakking,
lekkage, vocht en schimmel of
stank.

Wanneer de huurdervan mening
is dat de aangezegd huurverho-

Spiegelwerking
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Zomerbloeiers bepa-
len het aanzicht van
menig balkon en ter-
ras. Geraniums, Pe-
tunia's en Afri-
kaantjes, iedereen
kent ze. Zodra het
weer een beetje mee-
werkt staan ze overal
uitnodigend uitge-
stald in terracotta
pot of langwerpige
bloembak, maar ook
in borders of perken
in de tuin.

De zogenaamde IJs-
heiligen zijn voorbij
en daarmee de kans
op bijzondere tem-
peratuurval, want
een flinke nacht-
vorst kan de zomer-
bloeiers een voortij-
dig einde bezorgen.
Op een balkon is het
vaak al voldoende
om de bakken bij
nachtvorst tijdelijk
op de grond te zet-
ten.

Tips
Bij het planten van
de zomerbloeiers
kan eigenlijk niets
mis gaan omdat ze
tegen een stootje
kunnen. Wie echter
heel lang plezier wil
hebben van een rijk-
bloeiende plant gaat
simpel maar wel
zorgvuldig te werk.
Zorg ervoor dat de
wortels van de plan-
ten goed nat zijn en
maak uitsluitend ge-
bruik van verse pot-
grond, nooit aarde
uit de tuin.
Voor een weelderige
bloei in potten of
bakken is een goed
afwateringssysteem
noodzakelijk. Druk

Nu tijd voor
perkplanten

" Het opmaken van bloembakken of
-potten

de planten goed in
de potgrond en laat
een gietrand vrij.
De eerste zes weken
bevat deze grond
voldoende voeding,
daarna is wekelijks
bijmesten nodig.
Ook bij toepassing
van zomerbloeiers in
de tuin is de trend
waar te nemen om
de beplanting in een
bepaalde kleurstel-
ling te kiezen. De

mogelijkheden zijn
in dat opzicht legio,
het hangt er maar
vanaf waar in de tuin
de jonge plantjes ge-
plaatst worden.
Het is raadzaam te
kiezen voor een ge-
leidelijk in hoogte
oplopende beplan-
ting. Verwijder altijd
de kunststoffen
kweekbakjes, an-
ders stagneert de
groei en de bloei.

" Cartoonist Ad Oskam in Rotterdam gaf zijn zienswijze
op de ingewikkelde materie rond huurverhoging en indivi-
duele huursubsidie.

ten nadele van de huurder uit,
moet wel met terugwerkende
kracht de huurverhoging alsnog
worden betaald.

Huursubsidie
Om voor huursubsidie in aan-

merking te komen mag het be-
drag van het belastbaar inkomen
niet hoger zijn dan ’37.000(’ 33.000 voor alleenstaanden en
de maandelijkse huur moet lig-
gen tussen ’ 271,67 en ’ 750,-.
In enkele gevallen, bepaalde ca-
tegoriën bejaarden en gehandi-
capten, kan huursubsidie ont-

vangen worden voor een woning
die duurder is.
Aanvraagformulieren zijn veelal
verkrijgbaar bij gemeente en ver-
huurder of woningbouwcorpora-
tie, die ook helpen bij het invul-
len van het formulier.

De federatie Landelijke Organi-
satie Belangengroepen Huisves-
ting/Landelijk Ombudsteam
Stadsvernieuwing en het Neder-
lands Verbond van Huurders
(LOBH/LOS/NVH) heeft in sa-
menwerking met het ministerie
van VROM twee floppy-disks
uitgegeven. Eén voor het bereke-
nen van de individuele huursub-
sidie en één voor de berekening
van de huurprijs en de huurver-
hoging.
Deze disks kosten f 27.50 per
stuk (voor leden LOBH/NVH en
abonnees LOS-blad ’ 17,50) en
zijn te bestellen door het bedrag
over te maken op giro 57.82.072
t.n.v. NVH-scholingen te Utrecht
onder vermelding van 'Flop
huursubsidie' of 'Flop huurprijs
en de gewenste doorsnede van
s/4 0f3l/2inch.

Informatie
Voor meer informatie over huur-
verhoging of individuele huur-
subsidie kan de consument tele-
fonisch contact opnemen met
het gemeentehuis in zijn woon-
plaats of naar de informatiebalie
van het ministerie VROM, ® 070-
-262221.
De brochure 'De Huurverho-
gingskrant' is te bestellen door
overmaking van ’ 2,- op giro
57.82.072 t.n.v. NVH-schollingen
te Utrecht ondervermelding van
'Huurbrochure '89.

Limburgs
WOONBLAD

de buis ziet. is de kans op lekkage
groter.
Er waterleidingbuizen in diverse
diameters, en voor elk daarvan is
dus een passende buigveer nodig.
Een Nederlandse fabrikant heeft
aan zijn programma een buigveer
met een diameter van 10 mm toege-
voegd, voor het buigen van aansluit-
pijpen voor o.m. ééngats-mengkra-
nen.
De veer dient, alvorens hij in de buis
gestoken wordt een beetje 'ge-
smeerd' te worden: inwrijven met
zuurvrije vaseline. Dan kan hij er,
na het buigen, makkelijker uitge-
trokken worden. Je kunt de kope-
ren buis, waarin deveer is gestoken,
simpelweg 'over de knie leggen' en
hem onder elke gewenkte hoek, tot
90 graden, vormen.
Ook voor buizen in de standaardma-
ten van 12, 15, 22 en 28 mm zijn
buigveren verkrijgbaar. Dus kunst-
stofpijpen kunnen op die manier
eveneens zonder kans op breuk in
een keurige bocht geduwd worden.
Bij het buigen van kunststofbuizen
moet je er overigens wel op letten
dat ze niet te koud zijn; een tijdje in
de zon of bij de cv-radiator leggen
maakt het werk een stuk makkelij-
ker.
De nieuwe 10 mm buigveer voor ko-
peren buizen kost (adviesprijs)

’ 13,85. Voor informatie: Imposant,
Lisse, «r 02521-10503.
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Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
'89 te SITTARD: Eengezins-
woning. Huurpr. tot ’ 650,-.
Br.o.nr. B-0760, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dirigelstr. 37,
6163KC Geleen.
Jong werkend echtpaar
zoekt WONING 3 slpks. om-
g. Beek Spaubeek Schin-
nen/
Schimmert huur plm ’ 750,-
Bel na 19 u. 04490-79846.
Student zoekt per 1 juli
woonruimte in MAAS-
TRICHT, liefst centrum. Tel.
08306-22063.
Piccolo's in het Limburgs

"Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
Te h. aangeb. BEDRIJFS-
HAL 400 m2gelegenaan de
Grasbroekerweg te Heerlen

’ 2.000,- p.mnd. 045-
-721512.
Te h. gevr. RUIMTE ca. 30m2, met verw. en licht voor
opslag van kleine onderd.
omg. Sittard. 05293-4325.

BEDRIJFSRUIMTE div.
doeleinden, kantoor/fitness,
huurpr. ca. ’ 900,- p.mnd.
Tel. 045-252198.
Te h. te Merkelbeek, BE-
DRIJFS- magazijn of kan-
toorruimte ’ 750,- p.mnd.
Tel. 045-250238.

Predikantenechtpaar zoekt
ruim huis of FLAT te huur in
rustige omgeving. Max. 10-
-15 km van de Duitse grens
tussen Heerlen en Vaals. Br.
O.nr. B-0820, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. EENGEZINSW.
huurpr. ca. ’ 650,-. Tel.
045-324401.
ARTSENPAAR zkt woon-
ruimte te huur nabij Heer-
len-centrum bijvoork. Aar-
veld, Heeserveld of Douve-
weien. Tel. 045-222807.
Ouder ECHTPAAR, geen
kinderen of huisdieren zoekt
woning met garage. Huur tot
"’850,-. p.mnd. 045-740915
J. man zkt WONING m. 3
slpk., keuken, badk., 500,-
-tot 700,-. Tel. 045-458081/
■451500 325366 te Kerk-
Vade-Landgr.

Te h. gevr. met ingangj]
juli '89 WINKELRUIMTM
winkelstraat omg. MJtricht, geschikt v. klein "JJatelier. Event. m. woonfj
te. Tel. 020-935623, |
17.00 uur. J
Te h. aangeb. BEDRUI
magazijn- of kantoorru*]
gelegen aan de Gras^kerweg te Heerlen 1601

’ 750,- p.mnd. 045-721JJ
Te huur in Vaals, groot H
KELPAND gelegen aan
Kerkstraat. Het par»
voorzien van tegelvloer!
cv. Aanvaarding in ov<"*j
Inlichtingen H. Har*»]
Zandberg 82, Bocholtz. J
045-441697 b.g.g. °1
418989 (Dekora ParkejjJ
Te k. grote BEDFM
LOODS met ruime f"*
woning, opp. 2.672 ff*,
pr. ’695.000,-. Tel. \319891, tijdens kantoor1"1Onroerend goed te huur aangeboden

Appartement te huur in Sittard
woonkamer met kitchenette, 2 slaapk., badkamer met
' ligbad, balkon, kelder en cv. ’ 750,- per maand.

Tel. 04490-18803.

NIEUWENHAGEN. Vrijst.
herenhuis op 600 m2 grond
met garage, pr. ’ 190.000,-
-k.k. Inl. 045-315498.
Te k. gemeente ONDER-
BANKEN goed onderh. land
gel. gr. woonhuis, 4 slp.krs,
gr. tuin, zeer gr. garrage
(werkpl.), 2 stallen voor vele
doeleinden geschikt. Inf.
04492-2421.
SIMPELVELD te k. rust.
halfvrijst. woonh. Ind:
woonk. 30 m2, parketvl., gr.
keuk. met eiken keukenin-
richting, overdekt terras. 1e
verd: 3 slaapk. voorzien van
parketvl., badk. met 2e toil-
et, inpand. gar. en 2 kelders.
Tel. 045-440724. Pr.n.o.t.k.
SITTARD: Vrijst. winkel-
woonhuis: Rijksweg Zuid 12
/ hoek Wilhelminastraat.
Beg.gr. 2 winkels cq. kan-
toorruimte van o.a. 90 m2
elk, kantoor, toilet, met aan-
sluiting voor wasautomaat,
badkamer met ligbad, dou-
che, v.w., 3 slaapkamers.
Zolderverd. 3 slpk. en zol-
derruimte. Kelder: hoofd-
bouw geheel onderkelderd.
Parkeerruimte aanwezig.
Vraagprijs ’ 369.000,-k.k.
Ruber a/d Greune Poal 24 A,
Grevenbicht. 04498-51900.
Te k. APPARTEMENT met
ruim balkon, 2 verdiep., ro-
yale woonk., aparte keuken
en eetk., badk. met ligb.,
ruime berging, slaap.k. 5.50
x 6.00m. vr.pr.n.o.t.k. Over-
hoven-Sittard. 04490-
-25807, na 18.00 uur.
SITTARD, Dagobertstr. 41.
halfvrijst. woonhuis met ga-
rage, gr. woonkamer ca. 40
m2, luxe aangeb. keuken
ca. 24 m2, washok. Bene-
denverd. geh. betegeld,
badkamer mcl. ligbad en
douchecel, 3 slpks., zolder.
Perceelopp. 360 m2. Vr.pr.
’155.000,- k.k. Tel. 04490-
-28025.
Te k. SITTARD, Hillenraed-
str. 27. In sfeervolle wijk
Overhoven, goed onderh.
tussenwon. m. cv. Ind.:
woonk., keuk, bened. tegelvl
1e verd.: 3 slpks m. roll.,
mod. badk. m. ligb. en 2e
toilet. Vaste trap n. 2e verd.
m. 4e slpk. of hobbyr. Berg.
en tuin en achterom. Pr.
’125.000,- k.k. Tel. 04490-
-23925.
Te koop app. in het centrum
van SITTARD. Ind.: gr. slpk.
en bergkast, badk. met ligb.,
kamer, keuken met berghok,
grote zolder, pr. ’ 135.000,-
-max. subs. mog. ’ 27.500,-.
Walramstr. 6, Sittard. Tel.
04490-25756.
SPAUBEEK "voor de snelle
beslisser". Degelijk, goed
geïsoll. halfvrijst. woning
goede kwal., zeer gr. keu-
ken, zeer gr. garage, woonk.
4 slpks., ligbad cv. gas, tuin
zd., optim. privacy, pr.n.o.t.
k., dit huis moet u van bin-
nen zien. Afspraak 04493-
-1644.

Te huur aangeboden; zeer
sfeervol ingericht gezellig
CAFÉ, vele mogelijkheden,
te Hoensbroek. Meer info;
tel. 09-49-240572747.
HEERLEN, Akerstr. 170,
goed gesit., tussenw. met
tuin en mog. voor gar. Ook
gesch. als kantoorpand.
Huis is voorzien van cv. en
kunststof ramen. Ind: o.a.
kelder, woonk., ruime keuk.,
toilet. 1e verd: 2 slaapk.,
badk., vaste trap naar 2e
verd. waarop 1 slaapk. en
zolder. Pr.n.o.t.k. Dir. te
aanv. Te bezicht. zat. 20-05
van 14 tot 17 uur.
HEERLEN Rennemig, Fos-
sielenerf 628 te koop/huur:
vrijst. woonh. m. gar., tuin,
luxe afw. Vr.pr. ’ 127.000,-.
k.k. Huurpr. ’900,-. p.m.
Kijkdag zondag 21-5 14.00-
-16.00 u. Inl. 04493-4688.
HEERLEN, vrijstaand
woonhuis te koop. Riante
ligging, uniek uitzicht met
mooie tuin op het zuiden.
Oppervlakte ca. 735 m2.
Sousterrain: garage en twee
kelders. Begane grond: hal,
woonkamer, woonkeuken
en toilet. Verdieping: bad-
kamer met toilet en 4 slaap-
kamers. Zolder over het ge-
hele pand. Aanvaarding:
Herfst 1989. Prijs n.o.t.k.
Telefoon: 045-411531.
Te k. vrijst. landhuis in mooi
gebied te HEERLEN. Grote
woonk., 2 badk., 4 slpk., 1
stud.k., geh. onderkeld., gr.
tuin. 1000 m2. Vr.pr.
’448.000,- Tel 045-316491
HEERLEN, Agaatstraat 14,
te koop zeer goed onderh.
tussenwoning met tuin, ge-
heel voorzien van rolluiken.
Ind: entree, toilet, open aan-
bouwkeuken mcl. appar.,
woonkamer met dubb. be-
glazing. 1e verd: 3 slaap-
kamers, douchecel met vas-
te wastafel. Vraagprijs
’98.000,- k.k. Inl. BAC,
Heerenweg 316A, Heerlen.
045-210101 van mat/m vr.
HOENSBROEK, Akerstraat
Nrd. 326, eengezinswoning
met tuin. Huis is voorzien
van isolatie en deels dubbel
glas. Het pand heeft 4 ruime
slpks., badk., 2 toiletten. Pr.
’98.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc, zonder aanbetaling,
komt de netto maandlast op
ca. ’500,-. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel. 045-
-728671.
HOENSBROEK Akerstr.
Nrd. 196A, perf. onderh. ap-
partem. ruim van opzet (100m2) met lift, witte aanbouwk.
2 ruime slpk. 38 m2woonk.
balkons hardh. kozijnen
dubbel g1.,/ 1158.000,-k.k.
Snelle besliss. lage eindpr.
Tel. 04490-42550.
Te koop MUNSTERGE-
LEEN vrijst. hoekwoning
met garage (geschakeld),
bijkeuken, 4 slpks., grote
tuin, vr.pr. ’228.000,- k.k.Tel. 04490-12946.

FRITURE met restaurant in
Heerlen z. woning, goed gel.
en compl. ingerichte zaak
met hoge omzet. Huur
’1.500,- p.mnd. Kooppr.
bedrijf ’69.500,-. Horeca-
bureau Frits van Dyck (be-
ëdigd taxateur Horeca),
043-475732.
Te huur GARAGEBOX cen-
tr. Hoensbroek va. 1-6. Tel.
045-242676.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667. *

KERKRADE. Te huur voor
net meisje of jonge vrouw,
woonk. m. keuken, douche,
w.c, balkon, met eigen in-
gang. Tel 04748-2679.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te h. in K'rade-Chevremont
( 5 min v.a. station) gestoft
en gemeub. 3 kmr. APP.
wk., keuk., slpk., bad, wc,
berg., tel., tv-aansl. Huur-
subs. mog. 045-457406.
Te h. per APPARTEMENT
Kerkrade, 1 a 2 pers.,
’550,- p. mnd. mcl., huur-
sub. mog. Tel. 04492-1822.
Te h. aangeb. ruim rustig
gel. HOEKHUIS in de kaste-
lenbuurt te Roermond met
ing. v. 1.7. a.s. Nadere info
04750-28757.
Te h. SCHINVELD 1 of 2
pers. gem. appartement,
best. uit woonk. en kitche-
nette, slaapk., douche, w.e.
en gebr. groot balkon. Huur-
sub. mog. Tel. 045-252758.
SIMPELVELD - Markt, kan-
toorruimte met 5 ruimten, to-
taal ca. 130 m2, mooie in-
richting, direct te aanv. Tel.
045-443344.
SIMPELVELD, hoek markt,
luxe boyenwoning met apar-
te opgang, 2 slpks., badk.,
keuken, woonk. 7x7 m,
groot balkon, direct te aanv.
Tel. 045-443344.
CAFÉ Boszicht in Spaubeek
met grote woning en eigen
park. plaats. Huur ’ 1.150,-
-p.mnd. Kooppr. mv. slechts
’10.000,-. Horecabureau
Frits van Dijck (beëd. Tax.
Horeca-inv.) 043-475732.

Te koop aangeboden:
Dieteren-Susteren

Vrijstaand, karakteristiek grotendeels gerenoveerd ruim
woonhuis "1000 m3", met schuur en tuin "samen 625m2".
Ind.: gang, grote woonk."so m2" waarin tegelvloer en open
haard, open keuken voorzien van aanbouwkeuken, luxe
geheel betegelde badkamer. Boven: 5 slp.krs met overloop
en zolderruimte, gelijkvloers is nog een afzonderl. woon/
werk/kantoorruimte "40m2". Pt.f 235.000,-k.k.04499-1988

Villa Forsythia, Heerlen-zuid. Zandweg.
Hal met vide en studie, living 60 m2, open haard, keuken,
bijkeuken en garage. 1e verd: 3 slaapkamers en badk.

V.b. op 700 t/m 1200 m2vanaf ’ 375.000,- v.o.n.
Hamar info tel: 045-210719

Hoensbroek/Mariarade
Emmastraat 61. Halfvrijst. woning, garage en grote tuin,

L-kamer, aangeb. keuk., kelder, badk. m. douche en ligb.,
3 slpks., zolder, pr.n.o.t.k. Bez. na tel afspr. 045-219783.

Te koop ruim halfvrijst. woonhuis met garage en grote tuin,

Onderste Wehr 35, Hoensbroek.
Luxe afw., o.a. grote badk. met douche en ligbad, 2e toilet.

Prima onderhouden en prachtige ligging.
Vraagpr. ’ 169.000,- k.k. aanvaarding in overleg.

Te bezichtigen na tel, afspr. 045-225133 (na 18.00 u).

Oirsbeek
Te k. prachtige vrijstaande semibungalow. Perc. opp.
plusm. 750 m2, bwj. 1973. Ind.: souterrain: dubbele garage
gr. provisieruimte, c.v.-ruimte; beg.gr.: hal met garderobe
en toilet, woonkamer met open haard, gr. eetkamer, luxe
keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche,
dubbele v.w. en toilet; dakterras. Tuin met optimale privacy
Pand goed geisol. en voorzien van electronische beveili-
gingsinstallatie. Aanvaarding in overleg. Vr.pr. ’ 425.000,-
-k.k. Inl. tel. 04492-2588 (tijdens weekend overdag, op

werkdagen na 18.00 uur).

Te koop
Cafépand

te Schinveld, Brunssumerstr. 8. Geen brouwerijverpl. Ook
voor andere doeleinden gesch. Inl. Scholl. 04746-1285.

Te koop van particulier
Bij de Gracht 7, Susteren.

Vooroorlogs vrijstaand solide woonhuis met ruime
bergingsmogelijkheden. Perceelgrootte ca. 730 m2, royaal

van indeling en voor vele doeleinden geschikt.
Kijkdagen woensdag 24 mei en zaterdag 27 mei

van 16.00 tot 19.00 uur.

Suche
1-Familienhauser und Bungalows in Gulpen, Kerkrade,
Simpelveld, Vaals, Landgraaf, Heerlen, Epen u. Mechelen.
Immobilien Brausen Molenkamp. Tel. 04454-3637.

Te k. nabij centr. Groot ge-
mod. tussenliggend WOON-
HUIS met eigen zijingang.
Pr. ’ 130.000,-. k.k. Tel. ml.
betreffend indeling en lig-
ging 045-794066 b.g.g.
045-459115.
KERKRADE-West nabij
centr. ruim pand v.h. winkel-
woonp. voor slechts
’69.000,- t.k.a. Tel. 045-
-442332.
LANDGRAAF: Leuke een-
gezinswoning met garage,
Krijgersbergln. Schaesberg,
aantrekk. ligging 2 onder 1
kap md: kelder. Beg.gr.: hal,
woonk. keuken, studeerk.
1e verd.: badk. en 3 slpks.;

zolder, prijs slechts
’105.000,- k.k. nog enig
achterst, onderh. direct te
aanv. Inl: 045-322462.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, goed on-
derhouden hoekwoning met
3 slpks., badk. met ligbad en
2e toilet, tuin, dubbele gara-
ge. Ideaal voor hobby. Pr.
’102.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
MAASTRICHT. Tussenwon.
met voor- en kl. achtertuin,
berging, gr. woonk., open
haard, parket, serre, eenv.
keuken, badk. en dubb. be-
gl. 1e Verd.: 3 slpkrs, via
vaste trap naar zolder. Vr.pr.

’ 113.000,-, 043-625726.
MARIA-HOOP (gem Echt)
prachtig vrijst. herenhuis,
rustig gel. en voorz. van alle
comfort! Inhoud ca. 900 m3,
perceel 3.240 m2, met over-
dekt zwembad, flinke woon-
kamer en 4 slpks. Prachtige
als park aangel. achtertuin.
Een bezichtiging is zeker de
moeite waard! Aanv. in o-
verleg. Vr.pr. ’ 385.000,-
-k.k. Tel. zaterdag 045-
-353334, tel. va. maandag
043-643555.
MEERS/ Meerserkoestr.l,
rustig geleg. vrijst. wit boer-
enwoonhuis met ruime tuin.
Alles gelijkvloers. Prima on-
derhouden. ’ 99.000,- k.k.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
MEERSSEN patiobungalow
in zeer aantr. woonomg. met
oa. garage, woonk., keuken,
badk. met ligbad, toilet en 3
slpks. Prijs ’210.000,- k.k.
Mak. kant. Rob Dassen bv,
tel. 04490-78431.
MEERSSEN (appartement)
in centrum gel., modern en
luxe afgewerkt 2 slaapk.app.
met oa. intercominstall., lift,
woonk. met balkon, witte
keuken, compl. badk. en ei-
gen cv. Prijs ’227.000,- v.
o.n. Mak. kant. Rob Dassen
bv. tel. 04490-78431.
SCHINNEN, ruim degelijk
vrijstaand herenhuis op 900
m2grondperc. Ind.: Garage
met zolder, woonkamer,
woon/eetkeuken, hal, garde-
robe, 3 slpks., badkamer, 2e
toilet, dakterras, zolder. Vr.
pr. ’ 265.000,- k.k. aanv. in
overleg. Tel. 04493-2505.

BORN, Hubertushof 18
Leuk gelegen haltvrijstaand woonhuis met tuin.
woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, ver-
warmde inpandige garage, geheel geïsoleerd.
Vraagprijs f 145.000,- k.k.
HOLTUM, Velgraafweg 21
Haltvrijstaand woonhuis met kantoor en garage
Woonkamer, keuken met div. app., 3 slaapt*3*

mers, badkamer met ligbad en toilet.
Vraagprijs f 168.000,- k.k.
NIEUWSTADT, Elsenewal 7
Riant vrijstaand landhuis, 4 slaapkamers, badka*
mer, dubbele wastafel, woonkamer 55 m 2, lui*
keuken, hal 20 m 2, overdekt terras, stalling voor 3
auto's, kelders, luxe afwerking, siertuin etc.
Vraagprijs f 425.000,- k.k.
OUD-URMOND, Bergstraat 2
Vrijstaand kompleet herbouwd woonhuis met g3*

rage, kleine tuin. Prijs op aanvraag.
SITTARD, In de Kamp 4
Vrijstaand woonhuis met garage, w.k., keuken
met app., wasruimte berging, drie slaapkamer**'
badkamer, zolder en kelder. Grote tuin. Onder-
houd is goed. Prijs op aanvraag.
SITTARD, Bernhardlaan 27
Zeer goed gelegen appartement in goede staaj
van onderhoud en groot souterrain, tuin op zuw*
en. Vraagprijs f 125.000,- k.k.
SITTARD, Fr. Erensstraat
Zeer royaal woonhuis / kantoor. Living 4 x 9,5 m-
keuk. 3,5 x 5,8 m., hobby-ruimte 8 x 11 m., 3 Q\slpk., vaste trap zolder, balkon, nieuwe cv. kete
en boiler. Het pand verkeert in zeer goede sta*»
van onderhoud. Interessant pand.
Prijs / 198.000,- k.k.

©Bertschreurs
makelaar en taxateur o.g.

Rijksweg Noord 77, Sittard, 04490-27888,
j

Sittard
nabij station, ruime zit./

slaapk. voor alleenstaande
met gem. keuken en badk.

’ 400,- p.mnd. all-in. Tel.
04490-10792.

Kerkrade-Bleyerheide te
huur een nette rustige ETA-
GÉWONING, geschikt voor
echtpaar of alleenst.,
’7BO,- mcl. stookserv.kos-
ten. Inl. 04490-48180.
Te h. 1 pers. gemeub. ZIT-
KAMER met aparte slpk.,
gez. keuken, w.e. douche,
’5OO, - all-in excl. ’500,-
-borg. Te bevr. Hommerter-
weg 86, Hoensbroek, van di.
Tm za. v. 9.00 tot 18.00 uur.
Te h. CAFÉPAND omgev
Brunssum met compl. in-
ventaris, pr.n.o.t.k. Tel. 045-

-"224282.
'Te h. APPARTEMENT in
Landgraaf. Tel. 045-
-326547.
BORN per 1-7-89 luxe ap-
partement ’ 750,-. Tel.
04498-51328 na 18.00 uur.
Te h. gemeub. WOON
SLPK. ca. 40 m2, eig. keu-
ken en badk., p.mnd. Tel.
045-315674.
Te huur APPARTEMENT
Rijksweg Geleen, 5 kamers,
badk. m. ligb., keuken, gar.
Br. o. nr. B-0834 LD., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
RESTAURANT in Bruns-
sum. Reeds jaren goedlo-
pend bedrijf. Goede ligging
met veel park. ruimte. Huur
’1.285,- p. mnd. Kooppr.
mv. op aanvraag Horeca-
bureau Frits van Dijck. (Be:
ed.Tax.Horeca-inv.) 043-
-475732.
GELEEN Centr. ruim winkel/
woonhuis met oa. winkel-
ruimte (115 m2), magazijn
(125 m2), met achteringang,
boyenwoning met oa.
woonk., keuken, badk., 3
slpk. en zolder, ’ 3.500,-
-per maand. Mak. kant. Rob
Dassen bv, tel. 04490-
-78431.
Te h. Schaesberg-TER-
WINSELEN gem. apparte-
ment, nette heer boven 30 jr.
045-419144.

VALKENBURG ruwbouw
(nieuwbouw) bestaande uit
horecaruimte, met aparte 1e
en 2e verd. en zolder, direct
te aanv. Vr.pr. ’ 169.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
bv, tel. 04490-78431.
Ruim WINKELPAND met
royale privéwoning en werk-
plaats, velerlei mogelijkhe-
den. Rinkens, Heigank 149-
-151. Nieuwenhagen 045-
-319846.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-

cieringen - hypotheken.
Schelsberg 132, Heerlen.

Tel. 045-721866.

Schaesberg
uitst. onderh. woonh. met
diepe tuin 20m, CV en ber-
ging. Ind; o.a. woonk. met

parketvloer 32m2 mcl. open
keuken, 3 slpks., badk. zol-
der, bwj. '83. Pr. 109.000,-.

k.k. 045-243040.

Nieuwstadt
Orchideeweg 10 heden
open huis van 15.00 tot

16.00 uur in deze halfvrijst.
woning met o.a. hal, toilet,

woonk., keuken, gar., badk.,
4 slpks. en zolder, cv., tuin,

spec. te aanv. prijs

’ 129.000.- k.k.
Heerlen

in volkrijke omgeving gele-
gen ambachtelijke bakkerij
met winkel, werkplaats, gar.

en woonhuis met woonk.,
keuken 4 slpks., zolder en
tuin, cv. Aanv. in overleg.

Prijs ’ 230.000,- k.k.
Kerkhoffs

makelaardy o.g.
Beek, tel. 04490-73427.

Café
met feestzaal. Bovenhuis.
Vac appartement. CVgas

’ 225.000,-
Bar-Restaurant
met buitenterras en 3 vac.

app. Schin op G. 60 gasten
’435.000,-
Pension

Schin op G. Pr. staat. 25
gasten. Cvgas. Veel grond.

’435.000,-
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardy.
Ryksweg 67 Gulpen

04450-2182. Lid NVM.

LANDHUIS te koop, 4
slaapk., tuin, ca. 1200 m2.
Tricnterweg, vr.pr

’ 275.000,-. 045-724690.

Vrijstaand
Bungalow 3 sl.krs, badk.
keld. Cvolie. Gr. schuur.

Huiswei. ’ 395.000,-

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardy.

Ryksweg 67, Gulpen
04450-2182. Lid NVM.

Uw huis krijgt 27 mei nog
meer aandacht!

Op zaterdag 27 mei wordt
het LIMBURGS DAGBLAD

met het WOONBLAD
EXTRA

verspreid
in o.m. Hulsberg, Nuth,

Schinnen, Oirsbeek, Beek,
Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zónder
extra kosten. Bij huiseigena-
ren, de duurdere woonwij-
ken, bij koopkrachtige le-
zers. Want in een EXTRA
oplage van meer dan 10.500
exemplaren wordt onze le-
zenswaardige zaterdagkrant
huis aan huis verspreid. In
geselekteerde plaatsen en
wijken. Een komplete dikke
krant met al het aktuele
nieuws, en achtergrondin-
formatie, het sportnieuws,
de leesverhalen en natuur-
lijk met het Limburgs Woon-
blad. Bij juist voor u interes-
sante adressen! In die plaat-
sen en wijken waar koop-
krachtige konsumenten
wonen.

Extra oplage,
extra bereik,
géén extra

kosten!
Te koop vrijst.
Landhuis

Brunssum, Klingbemden 62,
Ind.: o.a. 3 sipkrs, badk. met
bad douche 2e toilet, grote
hal, woonk. 45m2 en eiken
keuken en app. zold. via vli-
sotrap, grote gar. met ber-
ging. Pand is luxeus afge-
werkt, hoogwaardig geïso-
leerd en heeft een onder ar-
chitectuur aangelegde tuin.
Totale oppervlakte 450m2.
Tel. 045-250087.

Te koop in
Kerkrade

Halfvrijst. woonhuis: Gr.
woonkamer, 4 slks., garage
en ruime mooi aangel. tuin.

Tel. 045-412113.

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

KERKRADE (Terwinselen)
t.k.a. ruim woonhuis met
grote tuin, berging. Ind.:
beg. gr.: kamer en voorka-
mer, keuken, badk. en kel-
der. 1e Verd.: 2 ruime slp-
krs, vaste trap naar zolder
alwaar 2 slpkrs en berging.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-271447..

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

U^mmm\__________________V*ï*mm\.
VODLPM*VAND£ pAS Bö \_H~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~ m

Frans Erensstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Tel 045-750600/750610

Masé Expositie Masa
over huizen in Spanje

op zondag 21-5-89 van 12.00 - 17.00 uur in:
NOVOTEL, Nijmeegseweg 90, VENLO

Nog slechts 2 bezichtingingsvluchten voor
' prijsverhoging! Reductie ’ 9.000 op ALEXANDRA.

Inl. MASA International 020-923087.

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

630 m2tot 1300 m 2
Prijzen vanaf ’ 93.000 v.o.n.

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

tel. 045-740900
Grouwels/Daelmans Vastgoed B.V.

,- tel. 043-254565

Uw huis krijgt 27 mei
nog meer aandacht!

Op zaterdag 27 mei wordt
het LIMBURGS DAGBLAD met het WOONBLAD

EXTRA verspreid
in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek, Beek,

Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zónder extra kosten. Bij huiseige-
naren, de duurdere woonwijken, bij koopkrachtige lezers.
Want in een EXTR^#oplage van meer dan 10.500 exem-
plaren wordt onze lezenswaardige zaterdagkrant huis aan
huis verspreid. In geselekteerde plaatsen en wijken. Een
komplete dikke krant met al het aktuele nieuws, en achter-
grondinformatie, het sportnieuws, de leesverhalen en
natuurlijk met het Limburgs Woonblad. Bij juist voor u
interessante adressen! In die plaatsen en wijken waar

koopkrachtige konsumenten wonen.

Extra oplage, extra bereik,
géén extra kosten!

Heerlen-Centrum ’ 125.000,-k.k.
Gouverneurstraat. Moderne, halfvrijstaande woning met
CV, tuin, berging en garage. Entree, moderne keuken,
woonkamer (plm. 32m2), 3 royale slaapkamers, grote
douche (bad mogelijk), zolder. Voorz. van alarm-installatie.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Tel. 045-717976.
Bocholtz

vrijst. dubbel woonh. met 2 garages. Alle voorzieningen
o.a. cv. apart. Landelijk gelegen op prachtig grondstukvan2000 m2. Met totale privacy. Voor diverse doeleinden te
gebruiken. Woonopp. 1e huis 140 m2; 2e huis 80 m2. Tuin-
werkplaats 38 m2. Pr. ’ 220.000,- k.k. Tel. 045-442989, op

werkdagen na 16.00 uur.

Te k. Vrijst. woonhuis bwj.
'26 met cv. gas, gar. en
1000 m 2grond. Ind: o.a.
woonk., eetkeuk., 4 slaapk.,
badk. m. ligb. en hobbyruim-
te. Prijs ’175.000,- k.k.
Rdr. Hoenstr. 137, HOENS-
BROEK. Tel. 045-228356.
HOENSBROEK, Kennedy-
str. 46, eengezinswoning
met mooie tuin, prima in or-
de. Ind.: 3 slpks., badk. met
.2e toilet, zolder, woonk., en
gesloten keuken. Pr.

’ 102.000,- k.k. Zonder
aanbetaling komt de netto
maandlast op ca. ’ 550,-.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.

Oirsbeek
Vrijstaand herenhuis, gara-
ge, studeer/werkk., cv., pro-
visiekelder, garderobe, hal,
w.c, w.k. mog. open h., gr.
eetkeuken, 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. 04492-1699.
SCHIMMERT. vrijst. bunga-
low met inp. garage, I-vorm.
living met parketvl. open
haard en schuifpui, keuken,
badk. m. ligb. 5 slpks., goed
onderh. en geisol. grote tuin
met veel privacy en aparte
hobbyr. Vr.pr. 345.000,- k.k.
Mak.Kant. Rob Dassen BV,
Tel. 04490-78431.
HEERLEN: Pr. Beatrixstr.
bijz. goed gelegen apparte-
ment op 3e verd., nabij cen-
trum, balcon voor- en ach-
terkant op zonzijde. Spoedig
te aanv., pr. ’62.500,- k.k.
Inl. 04490-73076 b.g.g.
740622.
HOENSBROEK 2 winkel/
woonhuizen naast elkaar
gelegen, eenmalige prijs

’ 200.000,- k.k. Ind. beg.gr:
winkel 50 en 30 m2en ap-
partement. 1e verd: kamer,
keuken, slaapkamer en
badkamer. 2e verd: diverse
slaapkamers en douche. 3e
verd: zolder. Aanvaarding
vrijwel direkt. Makelaardij
Ernens, Hoolstr. 42, Voe-
rendaal. Tel. 045-752142.
HASSELT: Vrijst. woonhuis
op 6 are grond, in villawijk,
bosrijke omgev., houten
systeembouw, bwj. '84. Ind.:
Ruime living, keuken met in-
stall., garage, 3 slpks. en
badkamer op verdieping,
tuin op zuiden, goed onder-
houden. Bezichtigen na telef
afspraak 09-3211227176,
na 20.00 uur.
HEERLEN: Hagendoornstr.
33, tussen gel. woonhuis;
Ind.; hal, toilet, gr. woonka-
mer, open keuken, 1e verd.;
3 slpks., badkamer met lig-
bad en 2e toilet, vaste trap
naar zolder. Inl. 04404-1260
BRUNSSUM, Hoofdbroek-
erweg 31. Uitst. onderhou-
den halfvrijst. woonhuis met
berg., kleine tuin, woonkmr.
met plav. vl., vlaamse
schouw, luxe eiken keuken
met app., prov. kelder, 3
slaapk., badk., zolder vlie-
zing, nieuw hard houten ko-
zijnen met dubb. begl. rond-
om rolluiken. Prijs

’ 109.000,-k.k.
BRUNSSUM, Walcundus-
str.9. Onder modern arch.
gebouwd halfvrijst. woon-
huis m. garage en gel. nabij
plantsoen. Ind.: r. hal,
woonk. plm. 42 m2. open
haard en schuifpui n. mooie
zonnige siertuin, keuken m.
app. Verd.: 5 r. slpks., badk.
m. ligb., 2e toilet etc. Vaste
trap zolder. Vr. prijs
’159.000,- k.k. Marinus
Krijntjes, Makelaar & tax.
O.G. Geleen. Tel. 04490-
-51544.
EYGELSHOVEN, Vasstraat
14, ruime tussenwoning (3
slpk.) met tuin, perc. 193m2, vr.pr. ’ 105.000,- k.k.
BopaO.G. 045-324133.
Halfvrijst. WOONH. op 300m2, garage, zolder, perf.st.
vaste pr. ’154.000,- Wim-
mersstr. 20, Eygelshoven.
Tel. 045-453300.
GELEEN, halfvrijst. woonh.
m. carport. Woonk. ged.
parket en ged. plavuizen,
keuk. (geinstal.) douche, wv
en toilet, verd. 3 slpks., zol-
der. Tuin plm. 25 m. diep.,
berging. Tel. 04490-44873.
Te koop vriendelijk landelijk
gel. halfvrijst. huis te GEUL-
LE: 5 slpks., studeerkamer,
atelier, stalletjes, dubbele
carport, geh. onderkelderd,
tuin op het zuiden, weilan-
den met fruitbomen, opp.
3500 m2, vlakbij scholen,
bos, tennisbaan en open-
lucht zwembad. Pr.
’218.000,-. Tel. 043-
-641239.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 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., vlie-
zotrap n. ruime zolder, ga-
rage m. cv., tuin. Ged. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Tuinstr. 10 Heerlen. Te
bez. na tel. afspr. 045-
-217426.
SCHAESBERGERVELD.
Amsterdamstr. 65 Heerlen.
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 geïsoleerde zolder
met 4e slpk. Prima st.v.
onderh. Aanv. in overleg, vr.
p'r. ’93.000,- k.k. 045-
-724373.
Te koop DUPLEXWONING
Hamerstr. 47/49, Heerlen
centr., t.o. ABP, ’105.000,-
-k.k. Tel. 045-718878.
Te k. halfvrijst. huis gel.
Groenseykerstr. 7A,
GELEEN. Prijs ’80.000,-.
Te bevr. 04493-1659.

UwlaaPsPe/qws am deKust!
Uw 2ethuis aan zee

op een '5sterren' locatie
vanaf f 127-000,-v.o.n.

'~%& Markante, ruime en sfeervolle rekreatiebungalow, die
aan de meest verwende eisen. Zeer

c^e9eüii< gebouwd, dubbel glas, cv. en
'^fj^ff^**' warmwatervoorziening. Riante living met

Éljjf^l^W open haard in schoonmetselwerk, een bij-
\_\4%¥ y^ " zonder grote badkamer met ligbad, wc. en

y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^^^^ wastafel. Een grote open keuken met veel
<astruimte en een in9ebouwdekoelkast.

*^e ouderslaapkamer is beneden. Op de verdieping
/i-l^-PIL trï^v n°9 slaapkamers met ingebouwde kasten en een

aParte berging. Aarzel niet en kom deze rekreatie-
v-K^^HlliJw:C-^^uiËP jÉSP^ bungalow bekijken. Ü zult ongetwijfeld met ons beamen:

Type Duinroos (standaardtype uitverkocht) .^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ook deze zijn net als de Zeester zeer degelijk gebouwd^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
in moderne vormgeving met onderhoudsarme mat6;;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
rialen. Isolatie, dubbelglas, cv. met warmwater-
voorzieningen berging voor fietsen en tuin- fr* 'liÏbIIëCIS | ffl f"l ffl f Iffi^l^^^^^^i^^^rSssj
stoelen. Op de begane grond de vergrote, $\ l|if^lÉ=]j'|'|! ,jl i{| I 11 fffdochknusse woonkamer met open keuken, .*. xA^ËpZl^lilklHüll 111 h-j***** V-r-\ lj|| I l|ll
slaapkamer, badkamer en w.e. Op de ver- <'V* ?■*"* wL^= _ | ~|l LelS*"- >^diepingeen tweede slaapkamer met een --^^Z_^^^y ,_^_____^^----—--^' '"'■ ruimte voor uw hobby's of evt. extra slaapruimte Duinroos - '^^■^—
Waar staat uw'vijf sterren'bungalow? . _^ "Jb^ybJ*
Alle bungalows staan op eigen grond in het direkt aan /V* \ - &__W^
duinen strand gelegenRekreatiepark Schoneveld te f~XI J _f______\£Mftf\ Q^Kr^arrolrl
Breskens. Voorlopig het laatst te realiseren bungalow-/ & \ feWWICII Ivl LjCnOlloV'Öltl
projekt aan het Zeeuwse strand. Een rustige, \^p» r
ruime en Prachtige omgeving met talloze rekrea- «^-, \ Rekreatiepark Schoneveld,
tieve mogelijkheden, daarom ook in dewmter Schoneveld 1, 4511 HR Breskens,zeer aantrekkelijk! Het park beschikt over zeer veel Telefoon 01172 3492vooraeningen. Wij noemen o.m. een overdekt
zwembad, een zesbaans bowling, tennisbanen, ★★★★★ir* f» f** f* "*"
supermarkt, restaurant, bruin café, enz. ,
Een ideale kombinatie van rekreatie en belegging Antwoordcoupon iomdat de verhuurmogehjkheden uitstekend zijn. Des- , - - lk wü meer weten over deze zorgelozegewenstkan Schoneveld dit geheelvoor u verzorgen, j J/\ rekreatieburigalows. Stuurt u mij vri]bli]vend zo jVul daarom snel de antwoordcoupon m. Ofbeter, kom ,

spoedig mogeüjk de uitgebreide dokumentatie toe.kijken naar de modelbungalows. Wij staan voor u
klaar elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. , D Zeester D Type Duinroos

! Dhr./Mw. !
-J—ft/)/ ln verband met de grote interesse voor deze ] Adresl/l[/l bungalows, raden wij u aan op korte termijn i

r'f' een afspraak te maken. J Postcode/Plaats
Dit voorkomt een eventuele teleurstelling, i„. , , .. ... ~9 i Tel. (privé) Tel. (zaak)

! LD„J

Limburas
Onroerend goed te huur gevraagd



t?n n?'uSlona*r staatssecretaris Heerma (Volkshuisves-
ting) heeft besloten de uiterste datum, waarvóór bouw-
Plannen moeten zijn ingediend, dit jaar te verschuivenan 1 juni naar i jujj De re <jenen hiervoorzijn derecente'jzigingen in de regelgeving voor de bouw van gesubsi-
dieerde woningen, aldus de staatssecretaris in een briefaan de gemeenten.

In deze regeling staat, dat jaarlijks zowel op 1 juni als 1
oKtober 50% respectievelijk 100% van de plannen moet
«jn ingediend. Is dat niet het geval dan wordt tot herver-ueiing overgegaan en wordt het contingent te bouwenwoningen voor de betreffende gemeente verlaagd. Tenvervloede wijst de bewindsdman er nog eens op, dat hetUk alleen voledig ingediende plannen in behandeling

De verschuiving van de uiterste indiendingsdatum geldt
niet voor de plannen voor woningverbetering.

In de brief wordt ook een wijziging gemeld van de rege-
ling van sociale huurwoningen in verband met een tech-
nische onvolkomenheid bij de renteherziening na tien
jaar.

Toename adviesaanvragen
Stichting Geluidhinder

Dalende politieke en beleidsmatige interesse

" Voor de amateur-tuinder
een handleiding voor het
kweken van exotische
groenten

" Veel informatie en tips
over druiven kweken" Geen rood

maar groen licht
voor batterijen
zonder zware me-
talen

[lij?Hkederlandse Stichting Ge-t '«hinder (NSG) heeft de af-
!dan 9^ Vler maanden al meer
'■^at ° aai~»vragen om infor-

i'ran6 en advies ontvangen,
ïenn ccl worden in de ko-ncle zomermaanden veel
„ lezen over geluidoverlast
f °r buren aangevraagd. De
°^ verwacht dan ook daar-

door dit jaar ruim boven de
10.000 aanvragen te komen.

Ten opzichte van 1988 betekent dit
een flinke groei. Vorig jaarkwamen
er bij de stichting in totaal 6.277
schriftelijke en telefonische verzoe-
ken binnen. Dat aantal bedroeg in
1987 nog 'slechts' 4.345. Naar alle
waarschijnlijkheid dus een verdub-
beling van het aantal aanvragen

De NSG verstrekt niet alleen op de
persoonlijke situatie toegesneden
adviezen maar geeft ook schriftelij-
ke informatie in de vorm van bro-
chures met praktische tips. Deze
omvatten het hele scala van facetten
vanaf geluidisoleren van huizen tot
bestrijding van burengerucht.
De stichting voert al twaalf jaareen
voorlichtingscampagne voor de be-
strijding van dit probleem. Het doel
is de Nederlandse bevolking meer
bewust te maken ten aanzien van de
omgang met en de produktie van
geluid. De grote toename van de in-
formatieaanvragen dit jaar is daar-
om uiterst positief te noemen.
Negatief punt is de dalende politie-ke en beleidsmatige interesse voor
de bestrijding van deze materie. Dat
is af te leiden uit de kleiner worden-
de bijdrage van de financiële mid-delen door de overheid aan de NSG
voor het voeren van voorlichtings-
campagnes.
Op een onlangs gehouden thema-
dag over bestrijding van geluidhin-
der, stelde de voorzitter van de
NSG, dat door een gebrek aan vol-
doende financiële middelen deze
campagnes een onaanvaardbaar
laag niveau hebben bereikt. Daar-
door bestaat het gevaar dat het in de
laatste jaren opgebouwde resulaat
uiteindelijk verloren gaat, een ver-
ontrustende ontwikkeling, aldus de
Nederlandse Stichting Geluidhin-
der.

Batterijen nu
zonder cadmium

en gelukkig ook enkele adressen
waar een groot assortiment te
koop is, goede beschrijving van
teelt buiten en binnen, kortom,
een handig boekje voor wie drui-
ven wil telen.

Het boekje kost bijna 27 gulden.

Tienduizenden soorten volko-
men winterharde en vaak zeer
fraaie planten zijn er, maar toch
willen veel mensen per se plan-
ten kweken die niet winterhard
zijn, en die dus, wil men dat ze de
koude overleven, in de winter
naar binnen moeten. Het vereist
echter veel kunst en vliegwerk
om grote bomen en heesters en
andere planten in een kleine pot
te houden, en niettemin te zor-
gen dat ze gezond blijven en
liefst weelderig bloeien. In het
boek Kuipplanten van Wim
Oudshoorn wordt eens uiteenge-
zet hoe dat in zijn werk gaat -
eenvoudig is het niet, dat zal blij-
ken. Vooral water en mest geven
vereisen de nodige zorgvuldig-
heid. Kan overigens iemand aan
Oudshoorn vertellen dat 'Datura'
intussen 'Brugmansia' heet?

boekbespreking

Het boek kost bijna veertig gul-
den en is fraai verzorgd met een
harde omslag.

Zouden er echt nog niet genoeg
algemene tuinboeken zijn? Ken-
nelijk niet, want Zomer en Keu-
ning heeft een zevende druk het
licht doen zien van het door Wim
Oudshoorn bewerkte Duitse
boek, dat de titel draagt 'Het
praktische tuinboek'. Fraai ge-
bonden, goed gedrukt, nog geen
25 gulden, met mooie, zij hetniet
spectaculaire foto's. Maar een al-
gemeen tuinboek is aardig als ca-
deau, en typisch iets voor de ab-
solute beginner, maar later kijk
je het nooit meer in omdat veel
dingen die je zoekt er niet in
staan en datgene dat er wel in
staat veel te oppervlakkig wordt
behandeld. Dat geldt ook wel
weer voor dit boek, dat overigens
voor deze gelegenheid geheel
werd herzien.

Groente kweken voor eigen ge-
bruik is al heel lang een bezig-
heid van veel mensen. Tegen-
woordig heeft het weinig zin
groente te kweken omdat ze dan
goedkoper zouden zijn, meestal
is het tegendeel waar, als met alle
kosten rekening wordt gehou-
den. Maar er zijn voldoende an-
dere redenen om het toch te blij-
ven doen: de versheid die de
groenteman niet kan evenaren,
het feit datje zelfweet watje met
de groente gedaan hebt - en, in
toenemende mate belangrijk, dat
je aparte groente kunt kweken
die meestal bij de groenteman of
op de markt niet te krijgen zijn.

Over dit onderwerp bestond al
een boek van Buishand; Zomer
en Keuning in Wageningen heeft
nu een wat handzamer en ook
iets goedkoper boekje uitgege-
ven van de hand van Dirk Criel.

Erg handig is de lange lijst met
adressen van zaadhandels.

Daarnaast staan er in het boek al-
gemene teeltaanwijzingen die
niet vaak- genoeg herhaald kun-
nen worden. De keuze van bij-
zondere planten is echter vrij
moeilijk te volgen. Groenlof is
geen echt bijzondere plant meer,
evenmin als broccoli; toch be-
handelt Criel ze. Evenals Vam-
wortels, die alleen in een grote
kas gekweekt kunnen worden,
en wel erg buitenissige groenten
als GroteKlis. Je vraagt jeverder
af of de schrijver zelf wel eens
aardperen heeft gegeten.

Niettemin: een aardig boekje
voor nog geen 25 gulden.

Druiven kweken is nog altijd een
activiteit die maar weinig men-
sen goed onder de knie hebben.
Voornaamste oorzaak van pro-
blemen is verkeerd snoeien. Men
wil de struik een muur of pergola
laten bedekken en ook nog flink
oogsten, maar meestal gaat dat
niet samen. Fred Lorsheijd heeft
nu bij Zomer en Keuning een
boekje het licht doen zien dat
Het Druivenboek heet.
Vrij duidelijke snoei-aanwijzin-
gen, een fraaie lijst met soorten

ten te verwijderen,
ook het cadmium
moet op een goede
en veilige manier
vervangen worden.

Dank zij langdurig
onderzoek is een En-
gelse batterijfabri-
kant er in geslaagd
een zogenaamde
'groene' batterij te
ontwikkelen. Begin
dit jaar is gestart met
de produktie van een
serie zowel kwik- als
cadmiumvrije batte-
rijen.
Met de verwijdering
van deze grondstof-
fen uit de batterijen
levert het bedrijf een
reële positieve bij-
drage aan.de oplos-
sing van het milieu-
probleem.
Ze worden in Neder-
land op de markt ge-
bracht door Ecron
Nederland bv in Am-
stelveen, _i 020-
-471698.
Het streven van het
bedrijf is er op ge-
richt om op korte
termijn deze beide
zware metalen ook
uit de zogenaamde
alkaline-energie-
bronnen te verwijde-
ren zonder verlies
van kwaliteit van het
produkt.

Het complexe ge-
heel, waaruit een

Het zoeken naar al-
ternatieve materia-
len, die niet duurder
en niet nadeliger zijn
ten opzichte van le-
vensduur (ook tij-
dens opslag) en mi-
lieu is voor de fabri-
kanten van batterij-
en geen eenvoudige
opgave.

om aneen net kwik
uit deze componen-

draagbare chemi-
sche krachtbron als
een batterij bestaat,
is een samenstel van
een serie componen-
ten, die tesamen een
milieu-onvriendelij-
ke tijdbom vormen.
Alle factoren tesa-
men genomen, is het
dus niet voldoende

Met kettinglicht
meer sfeer in huis

ÉEUp^
fffiJffißJ

De NSG heeft
iets tegen lawaai...

Gratis informatie enf^ I praktisch Ups

"Nederlandse Stichtingfiütudhincler
Postbus 381. 2600AJ De\rrW 01b 5627 23

" Met deze en andere stickers
propageert de NSG haar acti-
viteiten

Tuinomheiningen van kunststof
opvalt is deforse 'wanddikte'van de
elementen. Die varieert van mini-
maal 2,5 tot zelfs 3,6 mm. Daardoor
zijn de elementen uitermate stevig
en in hoge mate buigvast. Het
'zwabberen', dat lichter uitgevoerde
kunststof elementen vaak ken-
merkt, is dus uitgesloten.

Een omheining maken van dit ma-
teriaal is een gemakkelijke dhz-
klus. De palen kunnen zonder be-
zwaar in een gat in de grond ge-
plaatst worden, de overige (horizon-
tale) elementen zijn in een oog-
wenk, met een beetje hard-pvc-lijm,
gemonteerd.

Alle Plastival-elementen worden in
wit geleverd; op de kleurvastheid
daarvan geeft de fabrikant een tien-
jarige garantie.
Wie toch iets anders wil dan wit.
moet er wat meer tijd aan besteden.
Het materiaal is namelijk schilder-
baar in elke gewenste kleur. Voor
informatie: Oude Meer «" 02977-
-43666.

Open huis in
Bonsai-centrum

Problemen met neon-verlichting
brachten twee Arnhemmers uit de
reclamewereld per toeval op een
nieuw verlichtingsprodukt, dat niet
alleen een betere vervanger is voor
de bekende neon-reelameverlich-
ting, maar ook goed toepasbaar is
als sfeerverlichting in en rond het
huis.

Rendel Morales en Mario Muller,
die hun uitvindig Chainlight noe-
men, gingen uit van het principe
van de kabelverlichting die al enige
tijd op de markt is. Ze vervingen de
'kerstlampjes' van het verlichtings-
snoer door verplaatsbare kunststof
blokjes van vlamdovend en hittebe-
stendig noryl. De lamphouders zijn
gemaakt van hoogwaardig fosfor-
brons.

Het lampje kan 23 Volt verdragen.
De kettingverlichting werkt op 22
Volt laagspanning en is daardoor
zowel binnen als buiten en onder
water toepasbaar. De lichtketting is
smaller dan de smalste tl-buis en
gaat veel langer mee.

Vandaag, zaterdag, en zondag houdt
het hoveniersbedrijf Swinkels aan
de Rijskweg Noord in Sittard open
huis voor liefhebbers van Bonsai.
Tentoongesteld wordt een voor
Limburg unieke verzameling van
Bonsai-boompjes in de leeftijd van
2 tot 75 jaar. Door vakmanschap en
ambachtelijke kennis worden deze
planten kunstmatig klein gehou-
den, gesnoeid en bedraad in de
fraaiste vormen.
Deze collectie omvat ruim 1500
stuks met zeer zeldzame exempla-
ren uit Japanen jonge bonsai's voor
beginners.
Vader en zoon Swinkels maar ook
een aantal deskundigen verstrek-
ken alle informatie over het kweken
en onderhoudenvan deze exotische
plant. Vanaf de juiste samenstelling
van de benodigde teeltaarde tot het
geënt zijn van deze onbespoten
grond en de evenwichtige verhou-
ding van organismen daarin.

sDe openingstijden vandaag zijn van
09.00-17.00 uur en morgen van 10.00-
-18.00 uur.

Deze vorm van verlichting, ineerste
instantie bedoeld voor reclamedoel-
einden, kan dan ook goed worden
gebruikt als ingebouwde verlich-
ting in bijvoorbeeld kasten of wand-
meubels. Maar ook wanden, pla-
fonds en vloeren kunnen ermee ef-
fectvol van lichtpunten worden
voorzien. Omdat het om zwak-
stroom gaat is chainlight ook goed
te gebruiken in bijvoorbeeld een
donkere gang of 's-nachts als waak-
licht.
In de jachtbouw is het systeem ook
al bruikbaar. Buitenshuis kan bij-
voorbeeld de vijver of het zwembad
worden verlicht, al dan niet onder
water.
Het licht kan worden gedimd met
de hand of elektronisch en de lamp-
jes kunnen, als dat moet, knipperen.
De lampjes kunnen eenvoudig wor-
den vervangen en blijven branden
als er een uitvalt.
Het verlichtingssyteem kost 35 gul-
den per meter. Voor iedere meter is
een transformator nodig, die per
meter 20 gulden kost. Voor meer in-
formatie: Chainlight in Weesp, ®
02940-13989.

Kunststof als materiaal voor tui-
nomheiningen heeft een aantal on-
miskenbare voordelen: het heeft
geen onderhoud nodigen is bestand
tegen alle invloeden die houten me-
taal op den duur aantasten.

Hoewel een groot deel van de tuin-
bezitters kunststof afwijst omdat
het niet 'natuurlijk' is, blijft er toch
een grote groep over die daar niet
zwaar aan tilt en die juist de prakti-
sche eigenschappen belangrijker
vindt.

Kort geleden is er op dit gebied on-
der de naam 'Plastival' weer een
nieuw, uit Frankrijk afkomstig, pro-
dukt geïntroduceerd. 'Plastival' om-
vat een uitgebreid programma. Pa-
len, vierkant, rechthoekig en rond,
planken in diverse maten en enkele
andere dingen voor de afwerking,
zoals einddoppen om de palen aan
de bovenkant, en de planken aan de
uiteinden af te dekken.

Wat in het assortiment van Plastival

(ADVERTENTIE)

DE/MERBAU
SPECIALIST

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

%Potheekrente 16 mei 1989
t

ur lnlernulu>nale ontwikkelingen is de opwaartse druk op het ren-
aalye?u ce afgelopen week toegenomen. Levensverzekeraars en een
olm '-an'c'-'" hebben woensdag jl. al besloten de hypotheekrente met
zin 'e verf}°Oen, waardoor de basisrente boven de 8% komt. Deze wïj-
Va ll9en zÜn echler nog niet in dit overzicht verwerkt, in afwachtingan de maatregelen van de Nederlandsche Bank.

renle rentepercentages

Naam h- vasl afsluilpr. met gem.- zonder gem.-
-—^^ank gedur. in pet. garantie garantie

opgave werke- opgave werke-. bank lijk bank lijk
ANN i''HrriI^WÖTHIKËN

'BN- var." 1,5 7,1 "J.SO 7,3 7,71
1 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,1*2
3 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
5 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,1 8,58
7 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,6»

10 jaar" 1,5 8,1 8,58 8,3 8,80
15 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

Bl> 2 jaar"* 1 7,5 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20

10 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
15 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41

mrohank var." 1,5 7,1 7,50 7,3 7,71
2 jaar" 1,5 7,4 7,82 7,6 8,04
5 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,1 8,58
7 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69

°u**f.Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,1 7,60 7,1 7,60
10 jaar" 1,5 " 7,4 7,92 7,4 7,92
15 jaar" 1,5 7,6 8,14 7,6 8,14
30 jaar" 1,5 7,9 8,46 7,9 8,46

«Urale Volksbank 2 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98
7 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09

10 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
ideaalrente 1 7,3 7,66 7,5 7,87

lre''tbank/NCB-bank 1 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
3 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

'«"ens Wis.kant./CDK 1 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
1 jaar" 1 7,4 7,64 7,6 7,85
5 jaar" 1 8,0 8,27 8,2 . 8,48

cd- Midd. Bank 1 jaar" 1,5 7,2 7,61 7,4 7,82
3 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
5 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,1 8,58
7 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69

"cratiusbank var./5 jr." 1 7,6 7,98 7,8 8,20
ideaalrente 1 7,6 7,98 7,8 8,20
7 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41

10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63

°Stbank 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

ab<> (adviesrente) var." 1 7,1 7,44 7,3 7,66
2/3 jaar" 1 7.6 7,98 7,8 8,20
4/5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
stabiel" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
var.31 1 xxxx xxxxx 7,5 7,75
2/3 jaar*' 1 xxxx xxxxx 8,0 8,27
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,3 8,59
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 8,5 8,80

abo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,0 8,27
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,3 8,59

Paarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
3 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
7 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41

stanrfandl'tre<:h' stand. 1 jaar 2' 1,5 7,3 7,88 7,5 8,10
xtann rd 5 iaar2' LS 7,9 8,54 8,1 8,70
xtann rd 7 iaar2' L 5 8.0 8,59 8,2 8,81
*tai,daard 10 jaar 2' 1,5 8,1 8,70 8,3 8,92
int,.ri aard 15 jaarl' 1,5 op aanvraag op aanvraag
2e k'm, 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 7,4 7,99

■*■"*■ 1988 budget var." 1,5 8,0 8,41 8,0 8,41
Rente-Vrijheid Hypotheek

""KBETERDE* levenhypotheken

Kriil lj^apitaalhyp.l 1 8,23 7,9 8,34
IKapitaalhyp.) 5 jaar 2' 1 7,8 8,45 8,1 8,56

"-anir». 10 jaar 2' 8,0
*-ratiusb.(Spaarhypl 1 8,20 8,0 8,40

Spaai-K , 5 jaar" 7,8
IS Da JJ",k ''"«burg 1 8,20 8,0 8,40naarhyp.) 5 jaari, 7 8

(ZA°u <:ne AIR' ! 8,07 7,7 8,07
■■-vpotlieekplan) 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
5/10 jaar" - 7,7 7,98 7,9 8,19

15/20 jaar" - 8,1 8,41 8,3 8,62

<Se'|andlJtrecht«e lasten) 7 jaar" 1 8,0 8,40 8,2 8,61
14 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83

21 Maan^eta,ins achU-rai »> Halfjaarbetaling achteraf«andbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
-°Pyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^■ bouwelementen b.v. J
RAMEN -KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
rolluiken - Itolatlabagluing - ranovau* I
binnendeur-element»n. houtskeletbouw
Hommerterweg 35 HoensbroekI
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Om renterisico's voor corporaties zoveel mogelijk te ver-
mijden, is het echter noodzakelijk de subsidie op dezelf-
de dag aan te passen als de geldlening.

Chainlight

Zaterdag 20 mei 1989 "39

Blijvende stroom
van boeken voor
en over de tuin

In de oorspronkelijke tekst viel het moment, waarop de
rente ten behoeve van de subsidiebepaling wordt her-
zien, ongeveer een jaar eerder dan het moment waarop
woningcorporaties feitelijk een hogere of lagere rente
moeten gaan bepalen.

Datum indienen
woningbouwplannen

maand verschoven
Dit verschil ontstaat, doordat tussen de datum, waarop
een lening wordt gesloten en de datum waarop de lening
begint te lopen (als de woning klaar is) de bouwtijd ligt.
De subsidievoor elk tijdvak van tien jaarwordt voortaan
aangepast op de datum, dat ook de rente voor de geldle-
ning verandert.

Limburgs dagblad woonblad
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___frm*________i____ BRUNSSUM

__z 'WÊKKMfm' VfmM I Woonhuis met cv Ind ___
_\ -* ' —*s V IS^^B sout: kelderruimte: beg. """=

I 'ia Tl!* I mer 700x5 60 370 met j=

mwa7^aaa*r~m^mmw lïi i«rtrr uac;|<arner met douche *******''__ en vaste wastafel 2e verd.: bergzolder. Aanvaarding vrijwel =
HEERLEN (DE ERK) _=

= ’ 249.000- k.k. z=__ """f fe "__% Halfvrijst. woonhuis met
C^lß cv. Ind : sout : garage - =

'" *_t ~_T' 'imm—maaa\ _m\\ provisie- en wasruimte: =
== *£3P**** Ja i I 9r woonkamer met j****E= _%tï*m___ Ë* I parketvloer en open —== 9&V"'k'l haard '40 mZ> 9oed =_ )MM*I.,W_MMJ m

i. geout. keuken, terras i
z^ tuin. 1e verd : 4 slaapka-
=mers en fraaie badkamer. Aanvaarding in overleg.

■"""E tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers en goed geout. badkamer *■Aanvaarding in overleg

IT*"*"*>>^" *" HEERLEN-CENTRUM =
r * " "'"^*>-W f 85000-kk-__ I i(a*^«^_ Tim App mcl afgesloten par- *=;**""*_ ""*-#» keerfacihteiten Ind : hal, __

4\ Ltwf.l 'Jf^'m "I ■fT-.Wr woonkamer met balkon ==
l J-U IL[P en open keuken 35 m 2, 2 _=

WK____W_J_m_ ___"■, slaapkamers en badka- =**M I mer. dubbel glas, zeer **=""tII goed onderhouden. 5
Aanvaarding in overleg ~—

= keuken: terras + mooi aangelegde tuin 1e verd: 3 slaapka- ==bs mers + luxe badkamer met ligbad en douche. Hel huis heeft =**=
"= veel extra's. '=****

■^ __ VOERENDAAL
jgÊk^ f 129.000- k.k.

___\ m__ "'-»■». Halfvrijst woonhuis met *"****=
I Ma\\>rË*9Ê*Mlb&tb c v en berging Ind

Ë__ ' f __J"~± % sout: kelder; beg gr —■ hal, woonkamer ! 35 =■JS .jjn m goed geout keuken; *=BnJ| __**■ bijkeuken, badkamer, zI I j terras t tuin en berging __
s^s mammaWmmmmmmmm^amm_mmmt l 1e verd : 3 slaapkamers: ****=s*** 2e verd zolderruimte Aanvaarding vri|wel direct

WEUSTENRADE
(gem. Voerendaal)

’ 135.000,-k.k.
Halfvrijst woonhuis met S
garage Ind: sout : gara- s

I*l ge i was- en provisie- __
__aJ_ _* '■ kelder; beg gr. hal *=\± » i Hill' woonkamer, keuken, ter- ■*■__ "Bfj jH ras - tuin 20 m diep 1e __

**3 *'*»-^^^^^^^Py'''"r"""""""""""» verd 3 slaapkamers t s^£ douche; 2e verd : zolder Aanvaarding vrijwel direct

Woning of bedrijfspand verkopen? |§
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij _|
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
llllilllillllllllllllM

É^-fc^féë^S t_) 'M^

Ml*

PERFECT
WOONCOMFORT IN
'DE HEMELDER'

Op een voortreffelijke woonlokatie in het nieuwe
woongebied 'De Hemelder' worden bijzonder
fraaie drive-in-woningen gebouwd met inpandige
garageen entreehal op debegane grond. Verder
o.m. woon-/eetkamer met tuincontact, open
keuken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en
vaste wastafel.

Koopprijs vanaf / 147.607,- v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 44.000,- totaal,
volgens premie A-regeling.

E DRS.RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heeften
6411 AT heerlen " van grunsvenpfein 12 ■ tel 045-713746

~i L imburgsDagbladgpiccolos

I EYGELSHOVEN H
Halfvrijst herenhuis met
dubb gar Kelder Royale
woonk met mogelijkh voor

i openhaard Eenvoudige dichte
keuken 5 slaapk Badk met
ligbad en 2e toilet. Vaste trap
naar 2e verd. alwaar zolder

> Tuin ca 25 m diep Vrijwel
overal voorzien van alumi-

I mum koz. en ged. van therm
> begl
1 Prijs/175 000,-kk 3078

EYS H
t Wittem Halfvrijst uitst. on-
i derhouden woonhuis met

gar. Woonk. met ged. open
keuken 3 slaapk Badk en
vaste trap naar ruime zolder
Overname rijkssubsidie mo-
gelijk
Prijs/148 000.-kk 2840

I HEERLEN H
Grasbroek. Palemigerboord

I Woonhuis met tuin, moge-
lijkh voor gar, geheel onder-

i kelderd, woonk, luxe eet-
keuken met install. 3
slaapk.. badk. H.R. verwar

" mingsketel. Ged. aluminium

' roll __

j Prijs/ 109.000.-k.k. 2984

J HEERLEN
~

H
Centrum Uitst gel beleg-

' gingsobjekt. 3 appartemen-
ten Opp per appartement

i ca. 50 m 2Renovatie noodza-
kelijk

J Prijs/79 000.-kk 4129

i HEERLEN ~~H
1 Centrum-zuid Halfvrijst.

woonhuis met inpand gar.
en tuin. Kelders. Ruime hal

' L-vorm. living met parketvl.
Eetkeukeh met luxe install.
mcl. alle app. 3 slaapk. met
vw Bet badk Duurz mate-
rialen toegepast.

| Prijs’ 249 000.- kk 4128

HEERLEN H
Weiten Halfvrijst woonhuis

1 met berging en goed op de: zon gel tuin Royale hal

' Woonk met parketvl. Eetk
Grote keuken met install 4
ruime slaapk. Badk met ligb
Vernieuwd dak.
Prijs’ 178 000,- kk 4103I '; HEERLEN H
Zeswegen Woonhuis met
gar.. tuin. keuken, woonk
met parketvl, 3 slaapk,
badk met ligbad Zolder
Prijs/106000,-k.k. 4074

HEERLEN H
Weiten Tegenover plant-
soen gel. goed onderhouden
drive-in woning met blijvend
vrij uitzicht Tuink Woonk
Keuken met plavvl 3 slaapk
Badk. met ligb. Nieuwdak.
Prijs/122 500. -kk 4102

BRUNSSUM H
Kruisberg. Halfvrijst. woon-
huis met tuin Kelder. L-
vorm woonk Witte kunst-
stof eetkeuken met app 3
slaapk Badk Bergzolder
Kunststof koz Dubb begl
Dakisol Nieuw dak
Prijs/119 000,-kk 4035

BRUNSSUM ~~ H
Passart Royaal woonhuis
met grote tuin, carport en
achterom Kelder L-vorm
woonk met open haard.
Dichte keuken Badk met
douche 2 slaapk Zolder alw
3e slaapk. en bergruimte.

■ ,'■ i
WL_______.

Prijs/ 97 000, -k.k. 4033

BRUNSSUM ~H
Nabij centrum gel goed on-
derhouden woonhuis met
gar en tuin Woonk met par-
ketvl Keuken Bi|keuken met
plavvl 3 slaapk met par-
ketvl Luxe badk met aparte
douche, ligbad en 2e toilet
Hobbyzolder
Prijs/139000, -kk 4081

EYGELSHOVEN H
Woonhuis met kelder, door-
zonwoönk Ruime eetkeuken
met app. Berging. Gar. 3
slaapk Geh bet badk met
ligbad Zolder Geh pand is
voorzien van kunststof koz.
entherm begl Ged metroll.

Pri|s/ 112.500,-k.k. 4075

EYGELSHOVEN H
Zeer luxe uitst afgewerkte
patio bungalow Woonk
840 » 7 00/4 20, massief
eiken keuken Bijkeuken,
veel bergruimte 3 slaapk
Badk met ligbad Bar, sauna,
fitnessruimte Geh bet. gar
Op het zuiden gel tuin met
div terrassen. Bezichtiging is
beslist de moeite waard!

Prijs/269 000,-kk 4085

HEERLEN H
Schandelen Herenhuis met
dakterras Kelder Woonk
met parketvl Serre Keuken
met install Badk 3 slaapk
en grote zolder.
Prijs ’95 000, kk 2821

HEERLEN H
Zeswegen. Woonhuis met
tuin en inpand gar Woonk
Keuken 3 slaapk Badk met
douche en 2e toilet Zolder
bereikbaar via vaste trap

Bral - M I

Prijs/117 000.-kk 3077

HEERLEN H
Schandelen Volledig gere-
nov. woonhuis met berging
Tuin achterom bereikbaar
Woonk met open keuken 2
ruime slaapk. Badk met 2e
toilet Vaste trap naar 2e
verd.: 3e slaapk en bergzol-
der Alle voorzieningen zijn
nieuw.
Prijs/99 000,-k.k 4027
HEERLEN H
Centrum Appartement op
2e verd. gel met kelderber'
ging Grote L-vorm woonk
ca 38 m 2 met mogelijkh
voor openhaard. Balkon aan
voor- en achterzijde Dichte
keuken met eenvoudige aan-
rechtcombinatie. 1 slaapk.
Bet. badk met douche en
toilet
Pri|S/69 000,- kk 3016

HEERLEN H
Aambos Fraaie, goed onder
houden bungalow met tuin,
inpand. gar. 2 kelders, royale
hal, woonk 40 m 2met par-
ketvl. en openhaard, aparte
keuken, 2 ruime slaapk,
badk. met ligbad en douche

Prijs’ 237 500.- k.k 2972
HEERLEN H
Grasbroek, woonhuis met
tuin, zwembad, kelder,
aparte keuken, woonk., 3
slaapk en zolder Nieuw
dak
Prijs/100 000, kk 2764

HEERLEN H
Eikenderveld Woonhuis met
berging, terras, keuken met
install, woonk met open
haard, bet douche-ruimte, 4
slaapk., zolder.
Prijs/'99.500,-k.k. 4046

HOENSBROEK H
Gel nabij het centrum aan
plantsoen halfvrijst heren-
huis metgar. Sout met was-
ruimte. 2 prov.kelders en
wijnkelder met koeling. Part
Dichte keuken met aanbou-
wunit T-vorm woonk. met
tropische parketvl. en open-
haardpartij Verd 4 slaapk
en badk. 2 grote zolderruim-
tes Kunststof koz met dubb
gl Bwjr 1957.
Prijs/198 000,-kk 4126
HOENSBROEK H
Schuureik Uitst gesitueerd
vrijst. landhuis met inpand
gar Grote eetkeuken met
aanbouwkeuken. Bijkeuken.
Entresol Living 48 m 2 met
schuifpui naar terras en
riante tuin op het zuiden. 5
slaapk 2 badk Bwjr. 1974
Prijs’ 369.000, -kk 3085

HOENSBROEK H
Patio-bungalow met gar.,
rustig gel aan een groen
woonerf Ruime entree
Woonk met parketvl en
open keuken, 37 m 2 2 grote
slaapk Luxe badk Bijkeu-
ken Dak in 1986vernieuwd.
Ged. dubb begl. Omsloten
patio-tuin

Prijs/155 000, -kk 3093
HOENSBROEK H
Goed en rustig gel 2 onder
een kap woonhuis met grote
inpand gar 40 m 2.
Provkelder Woonk 30 m 2
Dichte eetkeuken 12 m 2
Voortuin 3 grote slaapk Zol-
der alw. hobbyruimte Bwjr.
1973
Prijs’ 139 000, kk 4124

HOENSBROEK H
Gel in centrum tegenover
gem plantsoen vnist woon
huis met 2 gar. 2 provkel-
ders Woonk 28 m 2 Dichte
keuken 13 m 2 Aansl was-
keuken in gar. Achtertuin 13
m diep, 4 slaapk Badk
Vaste trap naar zolder Bwjr
ca 1955
Prijs/149 000,-kk 4136

KERKRADE H
Bleijerheide Halfvrijst
woonhuis met kelder
Woonk met parketvl. en mo-
geli|kh voor open haard
Serre Dichte keuken Gar
Berging Tuin ca. 15 m diep
met veel privacy Ie verd 2
ruime slaapk Mogelijkh
voor 3e slaapk. Geh. bet
badk met ligbad Vliezotrap

naar zolder. Het pand is ged
voorzien van roll.
Prijs/129000. -kk 4122

KERKRADE H
Ruim ingedeelde halfvrijst.
split-level sout woning. Kel-
der Gar Grote woonkeuken
19 m 2met luxe install mcl.
app Luxe afgewerkte living
ca. 26 m 2. 3 ruime slaapk.
Luxe nieuwe badk. met lig-
bad Div bergruimtes Pand
ged met dubb begl en roll
Bezichtiging is zeer aan te
bevelen
Prijs/135 000,-kk 4086
KERKRADE H
Ruim woonhuis met eetkeu-
ken Royale woonk. Aparte
studiek Tuin ca 13 m diep
met prima bezonning. 4
slaapk Badk met ligbad en
2e toilet Gehele pand met
parketvl en ged therm begl
Prijs/ 117.000,-k.k. 2927

KERKRADE H
Holz Woonhuis met kelder
L-vorm. woonk. met plawl.
en open haard Royale eet-
keuken Badk met ligbad en
toilet Event. mogelijkh. voor
douche 2 slaapk Vaste trap
naar zolder alw. 2 mansarde
slaapk Tuin ca. 17 m diep.
achterom bereikbaar Vrijwel
het geh pand isvoorzien van
roll
Prijs/77 000,-kk. 4120
KERKRADE H
Luxe afgewerkte bungalow
metpatio, tuin, dubb gar en
sout. Royale hal Living 35
m 2 met openhaardpartij en
luxe afwerking Keuken met
install Luxe badk met oa
douche en ligbad 3 slaapk
Barruimte en kelder. Pand
vrijwel geh. voorzien van
therm begl Bezichtiging is
zeer aan te bevelenl
Pnjs/219000,-kk 4100

KERKRADE H
Schitterend onderhouden
woonhuis met kelder. Ruime
tuin. Gar Living ca. 25 m 2
Woonkeuken met install 3
slaapk Badk. met zitbad Zol-
der Pand geh met dubb
begl., kunststof koz en roll

i *BK ~?y^'

Prijs/126.000,-k.k. 4096
KERKRADE H
Terwinselen Zeer degelijk
en goed onderhouden woon-
huis met gar, royale hal, L-
vorm. woonk met plavvl en
mogelijkh voor open haard,
open eiken keuken compl
met app, bijkeuken, terras
en tuin ca 30 m diep, spil
trap naar verd., 3 slaapk,
badk met oa ligbad en dou-
che Vaste trap naar zolder
alwaar 4e slaapk
Prijs/173 000. -kk 4028

KERKRADE H
Tussengel woonhuis met
kelder Ruime woonk Dichte
keuken. Berging en hof. 2
slaapk. Badruimte met dou
che Vaste trap naar zolder
met mogelijkh voor 3e
slaapk
Prijs/73 000. kk 2287
KLIMMEN H
Termaar. Vrijst. woonhuis
met tuin Gar geschikt voor
2 auto's. Ruime hal. L-vorm.
woonk ca 42 m 2 met par-
ketvl Keuken met luxe in-
stall 4 slaapk met vw. Bet
badk Grote bergzolder Pand
is voorzien met dubb begl,
ged hardh koz Part aan de
achterzijde voorzien van roll.
Prijs/259 000,-kk 4123
NIEUWENHAGEN H
Optimaal geisol modern
vrijst landhuis Gar geschikt
voor 2 auto's. Woonk. 57 m 2
met openhaard, vide en
grote schuifpui Ged. open
keuken met compl zwart ei-
ken install Hobbyk Ie verd
4 slaapk Badk met ligbad.
douche en 2e toilet Zolder
bereikbaar via vliezotrap.
Bwjr 1974 Opp 1650m2

Prijs/409 000, kk 4108

NIEUWENHAGEN H
Oude Heide Rustig gel
woonhuis met gar./ateher
Carport Woonk met serre
ca 33 m 2 Dichte keuken
Waskeuken Tuin ca. 12 m.
diep Berging 3 slaapk en
badk Benedenverd ged met
dubb begl

f%i:

Prijs/139 500,-kk 2606
NIEUWENHAGEN H
Goed onderhouden woon-
huis met berging en tuin.
Prov.kelder Woonk 32 m 2
Halfopen keuken met eiken
install 2 slaapk Badk met
ligbad en 2e toilet 2e verd
via aparte ingang bereikbaar
alwaar woonk met open
keuken Badk met douche
en toilet Slaapged
Prijs/109 000,- kk 4068
SCHAESBERG H
Ringoven Hoekwoning met
berging, tuin, gel in jonge
wijk. tuin met luxueuze bar
becue, via pad achterom be
reikbaar. woonk 34 m 2met
houten vl., ged. open keuken
met kunststof install, 3
slaapk , bet badk met ligbad
en 2e toilet. Ruime bergzol-
der
Prijs’ 117 500, k k 2962
SCHAESBERG H
Goed gel modern halfvrijst
woonhuis met tuin op zuiden
ca. 8 m. diep met berging,
L-vorm. woonk ca. 32 nv,
keuken met install en app.,
parkeermogelijkh. achter de
woning, 3 slaapk , badk met

ligbad en 2e toilet Vaste trap
naar ruime zolder Modern
geisol Eventueel overdraag-
bare rijkssubsidie.

Prijs/ 119.500,--k.k. 4004
SCHAESBERG H
Centrum, ruim oudere een-
gezinswoning met tuin. On-
derkelderd Woonk Dichte
keuken met compl app Tuin
met div bergingen. Ged.
overdekt terras. 2 grote
slaapk. Badk 2e toilet Lig-
bad en douche. Div berg-
ruimtes en 3e slaapk.
Prijs ’92 500,- k.k 2678

SCHAESBERG ~H
Op uitst woonstand gel
halfvrijst. woonhuis met kel-
der. Inpand. gar. Woonk. met
openhaard. Dichte keuken.
Tuin ca 30 m diep 3 slaapk ,
waarvan 1 metbalkon. Badk
met ligbad en 2e toilet
Ruime bergzolder
Pri|s/165 000,-k.k 3013
SCHINVELD H
Goed onderhouden half-
vrijst. woonhuis met tuin.
Woonk./gesl. keuken Serre.
Badk met ligbad, aparte
douche, 2e toilet Ruime
slaapk Verd 3 slaapk ,vlie-
ring. Gehele pand metkunst-
stof koz., dubb begl
Prijs/129000.-k.k. 4010
SCHINVELD ~~H
Vrijst. woonhuis met inpand
gar Tuin met berging Dichte
keuken Woonk met plavvl
Open haardpartij Studeer-/
werkk. 4 ruime slaapk Badk
met ligbad en douche
Prijs/149,000,-k.k. 2901
SIMPELVELD H
Hulsveld Tussengel woon-
huis. Woonk. Ged open keu-
ken Grote serre Waskeu-
ken 3 slaapk Badk met dou-
che Aanvaarding in overleg

Prijs/105 000.- kk 4076

ÜBACH O/WORMS H
Uitst onderhouden vrijst.
woonhuis gebouwd met au
thent. mat. en grotendeels
voorzien van electr. roll. Be-
drijfsruimte 170 m 2 2 ruime
kelders Woonk 55 m 2 met
zitkuil en schuifpui naar ter-
ras. Keuken met fraaie ei-
kenhouten install Grote bi|-

keuken 4 slaapk Apart'
douche Badk met ligb. e*ldouche Vaste trap naar Dr
der
Prijs/375 000, -k.k 4106
ÜBACH O/WORMS-^Landhuis met fraai, blijver»
vrij uitzicht Kelder Woofl'.
keuken mcl app Living i"a-
-45 m 2 Serre Hobbyk 3
slaapk Badk. met ligb. en 2e
toilet

Prijs/269 000.-kk 408*
ÜBACH O/WORMS""^Nabij centrum Rustig ge-
goed onderhouden eenge'
zinswoning. Woonk. ca. 2°
m 2 met openhaard Keldsr
Keuken met app Badk ms*
ligbad en toilet. Tuin ca. 3'
m 2diep met terras en ber-
ging Ie verd 3 slaapk Zol-
der Gehele pand is voorziß"
van roll
Prijs/104 500, -kk 3080
ÜBACH 0/WORMS"Tf
Centraal en rustig gel uitst
onderhouden eengezinswo-
ning met carport Ruime bef-
ging 11 m diepe tuin
Woonk 34 m 2 met plavvl
Keuken aan voorzijde Ope**'
slaande deuren naar terras
3 slaapk Badk met ligbaden
2e toilet 2e verd. ruim"
bergzolder, evt. 4e slaapk.
Prijs/113 000.-kk 2785
VAALS H
Op goede lokatie gel vrijst
woonhuis met ruime ha
Woonk Compl keuken tot
ca 38 m 2Bijkeuken 3 slaap*
Badk mét ligbad en 2e toile'
Vaste trap naar ruime zolde*
met mogelijkh voor *"slaapk Opp 190 m 2
Pri|s/155 opO.-kk 4121
VIJLEN
Riant gel. uitst onderhou-
den sfeervol vrijst. landhuis
met woonk 48 m 2, open'
haard en schuifpui Lux*
witte keuken 9m2 4 slaap*
Luxe badk met ligbad o*1

douche Ruime bergzoldo'
Appartement 21 m 2 mB<
douche Event Hobby-
ruimte Carport Mogelijk!*
voor gar Grote goed aange-
legde tuin met prachtig "']'
zicht Het geheel is goed a
gewerkt en optimaal gelsol-
Pnjs/289 000,-kk 4130
WAHLWILLER A
Dubb vakwerkwoning Wo-
ning I in uitst staat Carpor'
Stal 27 m 2. Woonk Ope*l
keuken tot 50 m 2 3 slaapk.
Luxe badk Bergzolder Parw
is goed geisol tuin en terras
ca 36 m Woning II gevels
en dak prima Dient van bin-
nen afgewerkt te wordert
Veel mogelijkh Opp ca 880
m 2
Prijs/295 000. kk 4030

KUNSTSTOF en HARDHOUT

fS<hm.ti|
GmbH jgjaf^

v.Siernens-Str. 6
Geilenkirelien mlr-1

Gewerbegebiet I—lil—jI Tel 02451/ 80 69j[ |U|U

Pff I i RoEenI II ; Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

f^aujfik7 minigraat'machines

eventueel uitgevoerd met
een hydraulische stoophamer

lïWrfli.T'.riiiJ |[f*JI
m__^B_____j____m
i

ZOEKT U EEN
HYPOTHEEK?

Niemand heeft zoveel ervaring met huizen
en hypotheken als Stienstra.

Onze adviseurs berekenen met onze
speciale computer voor u de juiste

hypotheek. En dankzij onze uitstekende
relatie met alle hypotheekbanken kunnen
wij bovendien ook nog een concurrerend
voorstel doen. Neem kontakt met ons op.

Het is in uw eigen belang!

--§*<"»-BON-;
Ja, ik wil kosteloze iniormatie

I I
I Naam r!,H
■ Adres |

Posicode/Woonplaats ~<
| Telefoon |

-_ Ik ben wel/niet in bezit van een eigen huis
■ in ongetrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra Hypotheken "_ Antwoordnr 40 6400 VB Heerlen

_
§ü stienstra
HET BESTE ADRES VOORHYPOTHEKEN!

Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen, lel 045-712255*.
Wyckerbrugstraat 50. 6221 ED Maastricht, tel 043-252933*

Maandag t/m vrijdag geopend van 9 00tot 21 00 uur
Zaterdag geopend van 900 lot 18 00 uur

Kunst- en antiekveiling
ten bate van
missiewerk

zr. Huismans
Maandag 22 mei 1988 om

20.00 uur in hel
mullifunclineel centrum

Musschenberg 15. Spaubeek
Kijkdagen

zondag
21 mei 1989 12 00-18 00 uur

maandag
22 mei 1989 18.00-20.00 uur

_w_
ëmë_____________M

BRUNSSUM
Wagenmaker

Geschakeld woonhuis met
cv. en carport. Ind. 0.a.:
ruime woonkamer, keuken
met aanbouwkeuken, drie
slaapk., badk. met ligbad,
ruime zolder. Vraagprijs

’ 126.500-k.k.

HEERLEN, Weiten

___\ i_M

Vrijstaand landhuis met
cv., garage en tuin. Ind.
o.a. inpandige garage en
cv.-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, Weiten

Royale hoekwoning met
tuin. Ind. o.a living, stu-
deerkamer, woonkeuken,
drie slaapkamers en bad-
kamer. Vraagprijs

’ 162.500- k.k.
mammmT*a?_-aw-*aamar*___m '

Op 11 april 1989 werd in hethuwelijksgoederenregister
ter griffie van de Arrondis-
sementsrechtbank te Maas-
tricht ingeschreven de op
21 maart 1981) ten overstaan
van notaris Mr. .I.M.M.
Kreijn te Brunssum verle-
den akte houdende vast-
stelling van huwelijkse
voorwaarden tussen ""
Tjeerd Jan Van der Heide ■en Marie-Louise Gelissen,
beiden wonende te Bruns-
sum, in verband met hun
voorgenomen huwelijk,
welke huwelijkse voor-
waarden worden goedge-
keurd door de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht bij beschikking van
12 januari 1989.

Mr. J.M.A.M. de Wit
grocureurchaesbergerweg 8
6415 AH Heerlen

Verkoop bij
executie

Op dinsdag 23 mei
1989 te 11.00 uur, zul-
len ten laste van J.W.
in 't Veld, wonende
te Heerlen. Pappers
jans nr. 37 worden
verkocht enige roe-
rende goederen, te
weten:
een auto, merk Toyo-
ta Celica 2000 XT.'bj.
1979, exclusief ken-
tekenpapieren en
contactsleutels;
een auto, merk Opel
Rekord 19 N. bj.
1981, exclusief ken-
tekenpapieren, in-
clusief contactsleu-
tels.
De verkoop vindt
plaats aan het adres _
De Koumen 44 te
Hoensbroek (Garage
Silvertand) en ge-
schiedt a contant
zonder opgeld.
De goederen zijn een
V-2 uur vóór de ver-
koop voor een ieder
te bezichtigen.

De deurwaarder van
's Rijksbelastingen
belast met de
executie. 190053

■■ "DljQ'^jGaarne vrijblijvend Naam ,
mwm'mma9mlmm\ mmmmaMM * raf*?|#Bi"i vo ledige informatie over , ,

w . . ,
-~,,,,■__■ |

a Straat | H r u.toor Heerlen Tel 045 712255 _ I
| 1^ ■ I o Bestaande woning nr Postcode/plaats | | W^Wffifff***l?3rït:lll:tViïTJfWfffW| ********1 ■ "II ■|| *—% ■ | j^****" II | | M Kantoor Maastricht Tel 043 252933l~ II ll"M Tel ' I ËKMmmz\mMmm.i*m*MMi»vlimnwSÊ

__\^^^___^ mtL^^^M I Stuur mij GRATIS het nieuwe In ongefrankeerde gesloten enveloppe |Lw*yü"pW|^*WW*WlWi^^^Ll HUIZENMAGAZINE nr. 181 zenden aan Stienstra Makelaardij BV HPIH|B|fIP!IHiSra!SÏIH!xWp!*MM^H3it_W±_Qj£iljVl__n__l_U I uitgave mei/iuni Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen ' _____m\mfiwii'i9iUW_^________*___ ... ~ mmm'mTmmmÊmwy

■weruri
ramen + deuren________

_MMM__

" advies in onze M m f ■%
showroom ""rt

Hoensbroek: ' I
Akerstraat- N. 128 M_ "_ '0Tel 045-224581 //* jf I
en 04490-74739 M m~-——"^_\W*r m-*mrv, X]

Langbroich: *fp*' T >-<»fBQuellstrasse 40 W» Vs^ #*?*É
Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 Hk tril

LKFUNGS\
Zx PAUL ILS SIMONS!

MAKELAARDIJ O.G.
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN FINANCIËN I

I EUROFAWEGZUID 214 ÜBACH GVER WGRMS I
I Op zaterdag zijn wi| bereikbaar van 10 00 tot 13 00 uur
I Eygelshoven:I Rust gel tussenwon met cv , tuin en gar Ind o a hal, ruim II bet woonk, op keuk, 4 slpk en badk Vraagpr ’ 112000- II k.k.

I "SHH "'X Heerlen-Noord

I Schaesberg:
I Jong tussenligg woonh met cv., berg en tuin. Ind. o.a. II woonk , keuk, 3 slpk , badk en zold Vraagpr ’ 117 000,- II k.k.

I Schaesberg
I Ruim ouder woonh met cv., berg. en tuin (gar mogelijk). I
I Ind. o.a. ruime woonk., uitgeb. keuk.. bijkeuk , 3 ruime slpk~ I
I grote zohd en keld Pr. ’BB 000,- k.k.I Übach over Worms
I Goed gel jong woonh (type vrijst) met gar berg en tuin. II Ind. oa. hal, Z-woonk metop haard, keuk met luxe inst, 3 I
I slpk. en gr luxe badk Goed onderh. met o.a. nieuw dak, II deels nieuw voegw. en geh. pand rolluiken Pr ’ 145 000.- I
I kk

|*Q 045-318182 f

UIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHNIIIIIIIIIIIIIiniIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIi,j

I HET HUIZENMAGAZINE I
ISERWEEB^^

\j£____ , \
' 1 mmma%Wmsmma-mmm><l>>^mm\m\mm\ hH9 ËÜ 1. *hh*|H ni***^Y *r

"*■'<*' l^t^^^iZPr 1

\ 9ëstfcnstra J
ID|^\|k| Stuur mij gratis 't ■ I^^^SEID\#W* nieuwe Huizenmagazine l^Ê __m_\\^^j^\^_^^_^^^^^^^^^%
I Nd„n, 'LBéS ______{
lA*es 1 1 *fffflrß

PosiLode Plaats *£*■ H Hffl^WiïlKTïlßM^^I*I ■TnlPPrlAl^MP'iV^^
In i>Mgi'lr,inki'.'rilt' /r-ridcn , Slil-M'.lr.i I |UkrMrnK|UU^

I MdkeLi.irdijßVAiilwcHHdiiumnwr 40 6400 VB Hefilen I AtJlfjlWjÏMjg

iHiiiil!



Ihte - 4' BRUNSSUM: goed uitgevoerd
L_\ ;__., en onderhouden geschakeld
/<* MjMl'JI .; "SJJ-J__''d„m woonhuis met gas-c.v., garage

___U. mcl zolder en met vrij uitzicht,

e !" I 'nd ° a- '>e' na'' ruime woon-
'„ """* kamer met open haard, bet.

Ë_7_m\ _\ bouwkeuken met apparatuur.
_$. '"^jH Bf Sri' m Ruime badkamer met ligbad,

3 .'%m___ JÊm « * "Ouche, 2e toilet. Drie slaapka-
~ae^!mT!m'^^^~-^~ *-.?'.*»* mers, via vaste trap naar zol-,. n.o.t k slaaPkamer Vraagprijs: ’ 187.500- k.k. Aanvaarding:

3 overrtßk?UM: 'n het cenlrLim gelegen modern appartement met
« bereikh parkeerPlaa >s en kelderruimte. Gelegen op de 3e etage;

met Dia
r Va een ''"■ lnd- oa' entree' toile'. ruime woonkamer

'atuur t'U'ZenVloer en balkon: 9ed' °Pen keuken mcl diverse appa-
en ton',|e slaaPkamers, badkamer met douche, vaste wastafel
den d ma 9eïsoleerd, goed onderhouden, snel te aanvaar-aen Pnjs: ’ 98,000-k.k.

» EYGELSHOVEN: rustig gelegen

___ -M I naaru en eken keukeninstallatie

' badk-
, slaapkamers met parketvloer,

j EYGeIIL" 61 doucne- Vraagprijs: ’ 169.000- k.k
tuin en OVEN: rustig gelegen vooroorlogse tussenwoning met
bouwd "? S"° V oed "hdemouden. md. o.a. woonkamer, aange-

i tadkam tjken met moderne inrichting. Twee ruime slaapkamers,
senbe fi' me' lj9bad' Beplankte en beschoten zolderruimte. Fiet-

t in owi'"9 ln de tuin Pand is achterom bereikbaar. Aanvaarding

'' EYGELs9
Hfy;aca,SPri|S: '93 000'_ k k

huis m T N: aan buitenrand gelegen halfvrijstaand woon-
max 9as-cv,, twee garages en grote zijtuin, groot terras en
zend

Pnva<:y (totale perceeloppervlakte ca. 1050m 2); direct gren-
I °rtderhH root wandel9ebied. Dubbele beglazing; rolluiken, goed

ken mp?Uden 'nd oa kelder> woonkamer met open haard; keu-
l' s|aaDk 6en comP|ete keukeninstallatie met apparatuur; serre, vier

’ i7q,aim.ers' badkamer met o.a. ligbad en douche; zolder. Prijs:a.uOO,- k.k. __, I HEERLEN-Aarveld: aan-
, trekkelijk gelegen hoek-

j ■' woonhuis met gas-c.v., in-
***' pandige garage en prak-

J_ ******"* »a^^«J "J | tijkruimte. Ind. o.a. provi-

».^■^"""J'"',,''**" dne S|aapkamers, zolder
laar loon ap' vie'de slaapkamer met dakkapel Aanvaarding na-

-■ _[w Vraagprijs: ’ 159.000- k.k.

HEERLEN-Bekkerveld*L *^-_ loopafstand van het
MT < centrum zijn 16 royale en
.1 "*"r luxe appartementen ge-

lIS ij-i " /&"■: ■' \ J_ real' seerd aan het prachti-
■ ■*■"'

_ ' __m- '" \ "M\ ac Bekkerveld. Parkeerqa-
'___\ Ï'Ë' iMi'■' LiïJß ra 9e 'n hel sou'errain To-

Ë_}ËWÊÊm____f_______ tale woonoppervlakte va-
m 2

_ nerend van 140m 2 tot 160
Plet 'male ve'''9he|d en privacy. Ind. o.a. royale living, corn-
ea e ~ lu*e ingerichte - keuken, twee slaapkamers, twee bad-
a ers' balkon Nog slechts 3 appartementen te koop (twee
/ 3

p
Kar,^menten met tuin) Koopprijzen variëren van

Won" . ~uo n tot f 386 000- v.o.n, „Inruil" van uw eigen
bre !?® 's mo9elijk Voor serieuze belangstelling ligt een uitge-
W q°? brochure klaar COMPLEET INGERICHTE MODEL-
zicht ln9e'icht doorLendfers Decoration te Heerlen Be-[^^^"nging hiervan uitsluitend na afspraak.

9as-c /|'"Cen,r,'m: 'e huur appartement met garage berging,
baakaV' 00nkamer met balkon, keuken, een grote slaapkamer,mer Huurprijs: ’ 1150-per maand, inclusief servicekosten.

JÉSt ___\ HEERLEN: vrijstaand voor-

>*onin d'recl 9renzer|d aan het winkelcentrum. Ruime hoek-
ders £met 9as-c.v., garage, berging en tuin. Ind, o.a. diverse kel-
stall' woo*"-'eetkamer met open haard, keuken met een keukenin-
let ie met apparatuur 1everd drie slaapkamers. Badkamer, toi-

’ i4g*ÏÏ, verd drie zolderkamers, zolderberging Kooppr

tuin pEN"Grasbroekerveld: woonhuis mei gas-c v. en kleine
* inero T®"ccl onderkelderd. Woonkamer, keuken, drie slaapka-
y HEER|ba:akarner Vraagprijs: ’ 89.000,-.

Cy . "-EN-Zuid (Heerlerbaan): rustig gelegen woonhuis met gas-
le beoT9'"9 en tuin '2uiden' Mu*en en dak zijn geïsoleerd; dubbe-

' voerrj| j'2'n 9 lnd. o a woonkamer, keuken met een goed uitge-
ver m , kenlns,allal| e metapparatuur, vier slaapkamers, badka-
-1 00n' l9bad e" 2e ,o'le, VaSte 'raP "aar zolder Koopprijs:

lnu . s°ROEK: in centrum gelegen appartement op de 3e etage
Geogp3. berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapkamers,
dirert w'k dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aanvaarding

’ 57.000- k.k.

( KERKRADE: vrijstaand land-
_#_*___ buis (rieten dak) met gas-c.v.,

lijk _ i ■■■■ "'mlm^mmU_M stekend onderhouden Dege-
(Ca~7KXB2~ "itvoeringsniveau. Ind. o.a. royale hal, grote living
Plete L m ' met open baard, eetkamer, keuken met een com-
k6n keukeninstallatie met apparatuur (kookeiland), bijkeu-
bobb V slaaPkamers, twee badkamers, goed uitgevoerde

’ 575
yr
t 5nrTlle' diverse kelders, grote zolderruimte. Prijs:

. KERKRADE-Holz: halfvrij-

"* staand voormalig winkel- kan-
"■-<!"] toorpand met grote garagema-

'!","""~~~»»_ gazijnruimte. Voor vele doelem-

-18 ;j| ram: diverse kelderruimte. Par-

m_________*~ woon-eetkeuken, badkamer 2e

zolderruimte Vraagprijs
Kr=RKFIA * f 139-°°°-kk
en ca . E: rijstig gelegen woonhuis met tuin, gas-c v., berging
trier m°^ 'nd ' en,ree. toilet, open keuken met aanrecht, woonka-
s|aa mcl Parketvloer, stookplaats een tuincontact. 1e verd. drie
Vast»ifrners- badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet,
ren enrtP naar zolder alwaar vierde slaapkamer en berging Mv-
Vraa„ 2'in geïsoleerd Bouwjaar 1978. Aanvaarding in overleg
kerkr'a /11500°-kk
gang j *°E-West: hoekwoning met cv. en tuin Aparte zij-in-
keuke ° a ke|der, entree, woonkamer-ensuite, keuken ca bij-
de be": douche, toilet, berging, drie slaapkamers, vaste trap naar
rners P|ar|kte en beschoten zolderruimte met twee mansardeka-
*^EF<KßAnor,e ,erm'in ,e aahvaarden Vraagprijs: ’ 113.000- k.k.
niet oa rustig en blijvend goed gelegen vrijstaand woonhuis
del9ebi

S'rt V ' 9ara9e en tuin. Direct grenzend aan een groot wan-
Parketvf °ak 's 9eïsoleerd - rolluiken. Ind. o.a. woonkamer met
niet an°6r' kamer. eetkeuken met een luxe keukeninstallatie
badkam ratuur B'ikeuken"berging 1e verd.: drie slaapkamers,

I (vaste7er met ° a lj9bad en douche, grote zolder-hobbyruimte
\ G°ed onderhouden. Koopprijs: ’ 159 000- k k
i 9°ed or,derhouden en centraal gelegen apparte-

"l**t met t ve'diepmg met gas-c.v. en berging. Ind. gang, bet. toi-
ken, tweor"ein' woonkamer ca. 28 m 2met ruim balkon, open keu-

/ tatei v slaaPkamers, bet badkamer met douche en vaste was-"raagpnjs: ’ 75.000- k.k. Aanvaarding najaar 1989
f '%Kr- KERKRADE: een vrij jonge

jfc^^/ :r-—* .... ...tjjk woning (bouwjaar ca.
■Bjwpii^^^^^^, 1987 1988) met inpandige ga-

kß ff***T"****"**l rage: Goed geïsoleerd. Ind.
P*feii I °a woonkamer, keuken met|khJ I keukeninstallatie, drie slaap-

■ kamers, badkamer met dou-I che, vliezotrap naar beplankte
m Wm en beschoten zolderruimte.

■^ör Or, '' Hel Pand is achterom bereik-
KERKRAn d^e'bouden Prijs: ’ 122 500,- k.k.
IOQrPanri i 9ren'*end aan het centrum, vrijstaand winkel-/kan-
9e, na,i„. 66 m2' met boyenwoning; gas-c v., werkplaats/'gara-
KeRKRAn"' Vraa9Pr'lS ’ 149.500- k.k.
NV w A°E-Haanrade: bouwterrein Perceeloppervlakte ca 300. vraa9pnjs: ’ 40.000- k.k.

f^'<*Ht*Mii__ KERKRADE-Centrum: ruim
B***MnM*MSk«.:. ~ woonhuis met gas-c.v., berging

1 en tuin (zuiden). Rolluiken. Ind.
m Ml oa twee kelders, woonkamer-

!'"* iÉ ensuite, eetkeuken, drie royale
slaapkamers, badkamer, zolder■HH I (vaste trap). Prijs: ’ 137.000,--fi^^S^^V JL~£ k k_ I Walt _t. _MÊS&mmWÊÊÊMM

KERKRADE: een gescha-- -i keld woonhuis, landhuisty-
■*%f~-~~. '"**&«- Pc, met gas-c.v., garage

1 en tuin. Ind. o.a. L-vormige
■ woonkamer met open

B^SSS^BÏ^s^B^ispiüPPßii " haard en parketvloer,
eiken keuken met diverse
apparatuur, kelder. Drie
slaapkamers, badkamerHHI met ligbad, douche en 2e

toilet, geïsoleerde zolder (via vliezotrap). Kwalitatief is deze
woning zeer goed uitgevoerd en onderhouden. Aanvaarding:
in overleg. Vraagprijs: ’ 259.000,- k.k.

KERKRADE-Chevremont - Toupsbergstraat: voormalig winkel-
pand - gedeeltelijk verbouwd (niet afgebouwd) - met woonruimte.
Achterstallig onderhoud. Ind. o.a. vier kelders, winkel- kantoor-
ruimte: woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder Prijs:

’ 69.000- k.k.
KERKRADE-West - Terwinselen: rustig gelegen haltvrijstaand
woonhuis met berging (mogelijkheid voor garage) en tuin. Ind. o.a.
kelder, woonkamer, keuken, badkamer, twee slaapkamers (moge-
lijkheid voor 3e slaapkamer). Prijs: ’ 89.000- k.k.

NIEUWENHAGEN: uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis
met garage, mooie tuin en cv. Goed geïsoleerd. Ind. o.a. rui-
me woonkamerca. 42 m 2, luxekeuken met keukeninstallatie, 3
slaapkamers, goed uitgevoerde badkamer Vaste trap naar
geïsoleerde zolder, mogelijkheid voor 4e slaapkamer. Prima
onderhouden Aanvaarding in overleg Vraagprijs: ’ 225.000-
-k.k.

NIEUWENHAGEN: aantrek-
\j keiijk gelegen royaal halfvrij-

\ ï staand woonhuis met gas-c.v.
IH lJ*ÉiM*||_, en garage. Ind'. o.a. ruime hal,

1| >t & * ;̂t L-vormige woonkamer (ca. 35
__t'■'"l *É m 2) met open haard en ruime

-^ iL; bergkast, ruime open keuken
-a^gt J. met eiken aanbouwkeuken
"Jij B met apparatuur. Drie slaapka-

i iiS §1 mers, geheel complete badka-
Ëyp"y I fl mer. vaste trap naar zolder.W■m__m tËm Aanvaarding 1-7-1989. Vraag-mWmaammWM Br . prijs ’ 159.000- k.k.

NIEUWENHAGEN: zeer rustig aan natuurgebied gelegen
goed onderhouden semibungalow. Geïsoleerd en ged dubbe-
le beglazing Totale oppervlakte ca. 1000m 2 Verrassende md
o.a. entree, ruime woon-eetkamer ca. 55 mz, ged. open keu-
ken, drie slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar geïsoleerde
zolders en ruime logeerkamer. Sout.: grote inpandige garage,
slaap-zstudeerkamer, sauna, berging;c.v.-ruimte. Onder-
houdsarm door gebruik natuurlijke materialen. Aanvaarding in
overleg Vraagprijs: ’ 358.000,- k.k.

OIRSBEEK: vrijstaand woon-
huis met gas-cv., garage en

| -| goed aangelegde tuin met ler-
f;;-J rassen. Blijvend goed en rustig

%____. _\ gelegen. Geheel geïsoleerd.
:ï Dubbele beglazing. Sout.: grote

ËËËmjitÊ_\ m____ hobbyruimte. L-vormige woon-
mMmmmmmmWMMM kamer (ca. 50 m 2) met open

haard, compleet ingerichte keuken, bi|keuken, vier slaapka-
mers, werkkamer, badkamer met o.a. ligbad en douche.
Vraagprijs: ’ 245.000-k.k.

j_\ SCHAESBERG: goed onder-______ houden tussenwoonhuis met
aa»ajao_J_tpf/MMm ■ gas-c.v.. hobbyruimte, berging: fln^TJ! Ten ,u'n lncl ° a bet. 9ang.

**TriT!Ïl*lr"'*'-"Jï bel ,o'let' woonkamer, eet-
Br ' : BiIIbI?!1?!,, ü«ji keuken met kunststof aan-

SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met gas-c.v., ruime in-
pandige garage en rondom tuin. Rustig en blijvend goed gele-
gen - grenzend aan groot natuurgebied. Ind. sout.: provisie-,
was-, werk- en hobbyrumte. Part.: entree - royale hal, woonka-
mer (ca. 46 m 2) met open haard, zonneterras, ruime eetkeu-
ken Vier slaapkamers (een met kastenkamer). Luxe uitge-
voerde badkamer met o.a. ligbad, douche, toilet en twee vaste
wastafels Muren en dak zijn geïsoleerd Vraagprijs:

’ 345000- k.k.
SCHAESBERG: hoekwoning met tuin en gas-c.v. Ind. o.a. entree
met toilet, woonkamer met plankenvloer, open keuken. 1e verd.:
twee slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en aan-
sluitpunt 2e toilet. Vaste trap naar de zolder met derde slaapkamer
en berging. Prima geïsoleerd. Kleine achtertuin. Goed onderhou-
den Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 109.000- k k.

/"V SCHAESBERG-Cen-
M trum: ruim vrijstaand
f r-~r- woonhuis met cv., gara-

_■ / ÜÉ§ ge en ro"OOm tuin (ruim

■■ H 3 Bh woonkamer met erker

i -mwammr''i-i—~r■'! >II vloer, eetkeuken, bijkeu-
(■ffll^^ { MttWfc-' Wumwt ken' drie rulme slaapka-

jjjfc ~ uB IMÉ^fIHLjR mers, badkamer, zolder

kamer Prijs: ’ 260.000- k.k.

,' ÜBACH OVER WORMS: rus-
tig en blijvend goed gelegen
haltvrijstaand woonhuis met

» ,mm m-, gas-c.v, garage en tuin. Goedy M~ j onderhouden. Muren en dak
ML'mm~" zijn geïsoleerd. Rolluiken. Ind.

__f____W%wÊÈ- ür""i oa ruime woon-eetkamer,
WtSzCm ËWlli'**" dMe slaaPkamers, badkamer

"* _UrnrKlßi, Ko°PPriis: / 139.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS: nabij bosgebied gelegen goed onder-
houden hoekwoonhuis met gas-c.v., garage en grote tuin. Ind.
gang, woonkamer, woonkeuken met aanbouwkeuken voorzien
van diverse apparatuur, 3 slaapkamers, betegelde badkamer met
zitbad, bet. toilet Aanvaarding spoedig Vraagprijs: / 95.000- k.k.

""] ÜBACH OVER WORMS:
i. i, zeer goed onderhouden vrij-

J»m»Mfr'___m\__ ■, *»"**)'' baande bungalow met goed
Wk__\ ■ aangelegde tuin en dubbele

_____É_9Ê HBI garage Ind. o.a. sout.: 2
fflf^^^T slaapkamers, douche en—— i-uwmmmr, hobbyruimte. Part.: grote

woonkamer (ca. 50 m 2) met open haard, open keuken. Slaap-
kamer, badkamer. Overdekt terras. Goed geïsoleerd, ged. rol-
luiken, ged dubbele beglazing Aanvaarding in overleg
Vraagprijs: ’ 275.000- k.k.

VALKENBURG: prima onderhouden sfeervol herenhuis met
cv.-install. Ind. vestibule, hal met fraaie trappartij (glas-in-
lood). L-vormige woonkamer 70 m 2, schuifdeuren en oudeiken
parketvloer, woon-zeetkeuken, diverse kelders, 5 ruime slaap-
kamers, badkamer, toilet, zolder. Het pand is bijzonder ge-
schikt als kantoor-'praktijkpand. Vraagprijs: ’ 285.000,- k.k.
Aanv. n.o t.k.

Taxaties
Koop en verkoop i^kHypotheken b^

Pickée E-ftfflsw,
makelaardij bv

Eifl■■■ van Itersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
ÜY.'YJ Ook "azatardagagaopandvan 9.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 20 mei 1989 "41

,^I*^^^ tttflClCJ^' 1 Deze huurder ergert zich , \_^ „*-/■**» -J" ****f^f\C-Q&"V*^** ~ J gruwelijk, toch kan de // [TXj( e^jl,
/ \af**'*af ~:«e huurverhoging er niets . /£_// ï£i^lb/f_ \ .( Q.CLV***5'3 -___^r aan doen. hij zelf wel! Wy//f'frf r%JL_mgm^

mU^WmWmm99Wm^^ I Qeze ex-huurder wist wat hem te l ' ■*<-=?=^ /£-"****t'7" M.^-**V
y~\ doen stond. Hijkwam in _^_______r='—^-^ >***,iS^*>~*ai-^--i /r<t\_ aktie, informeerde bij _\ §_\W_\_\ m\-^m%MT<jfm\iaT^ //jf £ J? DV Stienstra en vond; keuze _T_V_i Wt ICMI WW ■iIUVI ■ /«"K SX ' 1%. kwanten en een U H*#W LUI%I IwXIl I^Xal

\ konstant betaalbare MËMm^^MMwUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

KONSTANIE WOONLAST
Eigen koopwoning Huurwoning Bij een huidige hUUI
- grote keuze woningaanbod - weinig keuze in huuraanbod van’ DUU,-en een
- u kunt uw persoonlijke wensen eenvoudig - persoonlijke wensen m.b.t. "aankleding" woning jaarlijkse nUUl-

realiseren in uw eigen koopwoning meestal niet te realiseren verhoging van 2%,- geen woonlasten meer na afgesproken periode - u blijft levenslang uw huurlasten betalen betaalt U Over 30 jaar
van de hypotheek - door jaarlijkse huurstijgingen gaat u steeds meer maai liefst ’ 906 -- u betaalt een vast bedrag aan uw hypotheek elke betalen mocrnd '
maand - u spaart geen eigen kapitaal, u krijgt alleen een Pei "ïaana.

- betalingen voor uw eigen huis worden een steeds hogere huurlast
kapitaal voor later: uw eige spaarpot!! - huursubsidiesworden steeds verder afgebouwd.- nu nog hogekoopsubsidies leiden tot
aantrekkelijke maandlasten. Met kopen zult u op den duuraltijd beter af zijn.

7 33 '% J 1 Gun uzelf juist nu Op deonderstaande
__- -—*TX~~7^iEU\NENH&Gfc"' '& ""** 4I’ 1 even de tijd en informatie-dagkunt u
GSsV tv*'?'!/. \\e*sw**"*Vo_JmM£;- ,M%?>.^l verzeker uw woon- tekeningenvan de\^J¥ \^y *"«*** r, '—f^l $$msF«y "1 toekomst. projecten inzien. Informatie
\% :''"%J--- — j, .„ f(^^\ .^c^y^-T^* 1 over de financiering in uw
\WÊ^O-Z/\ FÖ,/W v__\ \lPsi F' 1 persoonlijke omstandig-
\vfiJSp f\\\ \3-'-r* jf-T-i \lF^~^ '■■

heden wordt vrijblijvend

\ *"*"> .^SÉhB Kte*' .-■ __t^' '^^g (P**-**^^^^ i^ "*' '<£._\
i ~~

\\f^^____mwmS^^^^^^^^ H itljik 611 V©iy ©ilji». 101 3L*» J<■l/V*W I I nP ’ * \ *w^B

■■■ 6 ____________^km __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_ ■Ul^W^jJJKjlu^
B^B^,*,*,*,*''^BW,*^,*,***aW,fWßi HPM B^^^-T-ï^^a^^-^^^^^^^r—^Bk^M

Te huur aangeboden ~

bedrijfsloods
te Heerlen

oppervlakte 1500 m2, hoogte 5 meter,
gelegen nabij aansluiting autoweg Heerlen-Geleen
en bij industrieterrein De Koumen
Tevens te huur aangeboden nabij het centrum te
Heerlen

kantoorruimte
(groot 110 m2)

met aparte ingang, hal, 3 ruimten, archief, keuken,
w.c, bergruimte en groot parkeerterrein.
Direkt te aanvaarden.
Tel. te bevr., tijdens kantooruren, van ma.-vr.
045-238802 ,9009 e

■ l«kra&-|'AraT^LV^rfak*rl^a^ÉCj>a«riV I
GELEEN
Gedeeltelijk verbouwde gezellige woning mcl a
cv. aangebouwde keuken (oa eiken aan- Jbouwkeuken), berging en tuin

| Vraagprijs: / 85 000,- k.k.
GELEEN
Mooi verbouwd haltvrijstaand woonhuis metcv, |
en garage, oa. grote woonkamer.
Vraagprijs / 123.000.-k.k
GELEEN
In centrum gesitueerderuime woning met cv. en ■
tuin, eventueel geschikt voor kantoor of praktijk I
doeleinden. Vraagprijs / 148.000,- k.k.
HEERLEN
Ruim 2 slaapkamer app, centraal gelegen, I
goed afgewerkt en onderhouden.
Vraagprijs / 78.000.- k.k
BORN/BUCHTEN
4-slpk. woning met ruime indeling, rustige lig- ■
ging, goed onderhouden.
Vraagprijs: / 139.000.- k.k.
MAASTRICHT
Groot appartement met 3 slpkmrs. grote woon- |
kmr. berging, garage en tal van extra voorzie- I
ningen. Vraagprijs: I 119.000.-k.k.

■ BRUNSSUM
Centraal gelegen ruime 2-onder-l kapwoning
met cv. en garage. Vraagprijs / 139.000,-k.k.

1 VOOR TIENTALLEN RELATIES ZOEKEN WIJ WEKELIJKS I
WONINGEN IN DIVERSE PRIJSKLASSEN.■ VOORAF ALTIJD VRIJBLIJVEND ADVIES.

\^^^^Sma^amm^ma\wamÏMMM^m_W

SITTARD
6 PRACHTIGE VRIJSTAANDE WONINGEN

V" N,

Het bijna voltooide woongebied 'Kempe- op het zuiden. De L-vormige indeling met
hof' in Sittard ontwikkeltzich tot een woonkamer, eetkamer en open keuken
voortreffelijke woonlokatie. Het plan ligt biedt attractieve uitgangspunten bij de
bovendien op een steenworp afstand inrichting. De verdieping, te bereiken via
van voorzieningen die het wonen en een hardhouten open trap, heeft o.m.
leven in Sittard een aangename sfeer een badkamer met ligbad, vaste wastafel
geven. en tweede toilet en 3 slaapkamers. De

werkelijk riante oudersslaapkamer biedt
Aan de inrichting van het plan is veel optimale indelingsmogelijkheden. De
aandacht besteed, terwijl een goede grote, geïsoleerdezolder, die daarmee
afwerking van Kempehof een kwalitatief een uitgangspunt is voor een vierde
aantrekkelijkbouwplan maakt. U woont slaapkamer of hobbyruimte, is te berei-
erbijzonderprettig en comfortabel in een ken via een vaste, dichte trap.
prima omgeving op geringeafstand van
Sittards centrum. De woningen worden degelijk gebouwd

en uitstekend afgewerkt met o.m. een
In dit plan worden 6 royale, vrijstaande goede isolatie, hardhout en betegeling
woningen met garage/berging op ruime van diverse vloeren en wanden,
kavels gebouwd. De ligging van deze
woningen is uitstekend, met de grote tuin Koopprijs ’ 211.982,-v.o.n.

B DRS.RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastncht heerlen
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tei 04490-11611

ymburgs OT^MD^IIUkII ïS S?uSSS?Sbod mdKELdtIR
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f GELEEN, Uerbeek S SITTARD, Dagobertstraat
Rust. gel., royaal, halfvrijst. woonh. met cv., garage en Woonh. metcv., berging, carporten tuin. Ind. 0.a.: living.]
tuin. Ind. 0.a.: living, mod. keuken, 3 slaapkrs., badkr. mod. keuken metapp., 3 slaapkrs., bet. badkr. met doj":
metligbad, v.w.,2etoilet,vastetrap naarzolder met hob- che, vw., afvoer w.a. Overname subsidie is mogeH*

TG kOOU bykr. Aanv.: i.o.Koopprijs:/ 145.000,-k.k. Aanv.:i.o.Vraagpr:’ 119.000,-k.k.

GUTTECOVEN, Kerkstraat S SITTARD, Helnseweg
BINGELRADE,Geerstraat S Degelijk gebouwd, vrijst. woonh. metaanbouw, cv., kei- Nabij centrum rustig gel., halfvr. woonh. metc.v„ kelde1'
Monumentale Limb. carré-boerderi| metcv., binnenerf, der, garage,berging en tuin.Percopp.: 350m 2 Ind. 0.a.: aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3 slaap!*l*'werkplaats, opstallen en weiland. Percopp.: 2520 m 2. L-vorm. woonkr., keuken mcl. app., bijkeuken, 3 badkr. met douche, v.w. en apart toilet. Aanv.: direct
Geheel recent authentiekgerest., uitst. onderh. lnd. 0.a.: slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: Vraagprijs ’ 115.000,-k.k.
woonkr met centr. open-haard-partij, ruime keuken, ’ 174.000-k.k. c
wijnkelder, badkr met ligbad en vw, apart toilet, 4 SITTARD, Beatrixlaan
slaapkrs., 2e badkr. met o.a. douche en 2e toilet, grote HEERLEN, Geleenstraat H Ideaal, op uitst. stand gel. halfvrijst woonhuis met c-_\zolder. Aanv: io. Kooppr. ’ 365.000.-k.k. In centrum'gelegen luxe appartement met garage en kelder en goed onderhouden tuin en terras. Ind. o.£berging, lnd.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo- keuken, woonkr, 4 slaapkrs., doucheruimte met doucn»
HOENSBROEK BRUNSSUM,Akerstraat H dernekeuken, badkr. met ligb., slaapkr. Aanv.: i.o. Prijs en v.w., vaste trap naar zolder (mog. grote slaap*'-'-
Goedgelegen halfvr. woonhuis cv, garage en tuin. lnd.: ’ 155.000-k.k. Aanv: i.o. Vraagprijs: ’ 185.000-k.k.
grote kelder, hal, cv.-ruimte/berging, grote keuken, hob- ,
byruimte, woonkr. (±35 m 2) met balkon, toilet, 3 grote hffpi pm i«mni»n.w«, h STElN,Zwartdrlesstraat
slaapkrs., badkr. metligbad, v.w.en 2e toiletmetbalkon. £^H.JL„.!' „ TJÜafZ!S"„ .„~,„h...*m„t „ „ „ara" Rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin »
Aanv:, o. Koopprijs:/129.000,-k.k. a^^i^JS^^JS^^-ma^'i^T- hetzuid westen, lnd. 0.a.: woonkr.,keuken^ slaapt

hal J,J£! r-PP^?SiilSL^l^Z' bet.badkr.metligbad,2etoiletenv.w..zolderovergene-
BRUNSSUM, Hazelaar M tCl^^.^Srr: <e woning. Aanv.'spoedig. Vraagprijs:/140.000.- k.k-

moderne keuken me. alle app., garage. 1e Verd, 3 ZZTveitLTdooide staa van ond" Sv- Rustig gel goed onderh. halfvrijst. woonh met cv W
slaapkrs., hobbykr., luxe badkr. met ligb , douche, dub- fn p!" f,,, cnnfkk onoemouo. «Am/.. keuken kelder garage met kantoorc.q. hobbyruimte^
bele v.w. Apart 2etoilet. 2e Verd.:zolder. Hetpand is ge- "-rijs. ’ 1 j^.ouu, k.k. (ujn |nd 0a ■ keuken metapp Woo nkr. metparketvl''8'heel geisol. en luxe afgewerkt. Aanv.: i.o. Prijs: unfuconncv enopenhaard, serre, doucheruimte met doucheen v*c
/325.000-k.k. n„<,«V,", . k . 4 slaapkrs, zolder. Aanv: i.o. Vraagprijs: ’ 145.000'' Rustig gelegen patio-bung. met garage en mooie tuin. k k. va—i—-.. . lnd. 0.a.: L-vorm. woonkr., keuken metcompl. uitrusting,

OPEN HUIS 14.00-16.00 UUR "^T2ZZT SSW», woonh. me, cv., keJ
cv

(
en ,u,n

h
lnd

rt: kelder hal, luxe keuken woonkn gSV^ Aanv,, o. Vraagprijs: ’95.000,-k.k.
met open haard en schuifpui, toilet, bijkeuken 2 wegen en 3^^ IS uits,ekend. Het pand heeft o.a. valkenburg Emm»r»ra H"*slaapkrs, badkr. met ligbad, douche, v.w. en 2e toi- «„>■? mvab hai on uamiitri» mime li,,!"!* valkenburg, bmmaberg
let. 2e Verd.: 2 slaapkrs., berging. Aanv.: i.o. Prijs: fas aan de __^____ deÏÏXtaX SJrfw-' Royaal en rus,is gelegen halfvriiSt 'voonnuis met

*« Tf* 109 000-kk ras wn de y^oor- alsaan de achterkant te bereiken. Ver- garage, cv. en tuin. lnd.: Beg.gr: 3 slaapkrs, hobby*'; ' <>e'W er 3 slaapkrs., kantoorruimte, luxe badkamer, gadk
»

me, doucne ,oilet *na v w le\,erd.: entre*1 1 dubbele garage, wasruimte en berging aanwezig. Ver- woonkr (± 46 m 2) en ,
uxekeuken Aanv -, 0 Vraagp"ls

BRUNSSUM, Het Ambacht H dereSegevensenpnjs opaanvraag. ’ 289.000,-k.k.
Goed gelegen, halfvrijst. woonh. met cv en tuin lnd.: HULSBERG H
kelders, entree met toileten fonteintje, woonkr. metpar- ln een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis ——'ketvl. en open hrd, keuken, overloop, 3 slaapkrs., badkr metcv., garage entuin. lnd: Beg. gr:hal, woonkr. (±4O
met douche, ligb. en v.w., mogelijkheid tot zolder. Het m)■ luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en OPEN HUIS 14 00-16 00 UURpand is gedeeltelijk voorzien van dubb. beglazing en rol- badkr. met ligb., douche, toilet en v.w., ruime garage. 1e
luiken. Aanv: i.o. Prijs/ 125.500,-k.k. Verd: slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche en v.w. _...___ - HPand verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i o WIJLRE,Burg. Baron v. Hövellstraat
BRUNSSUM Touwslager H Vraagprijs:’349.ooo-k.k. Pnma gelegen hoekwoning met cv, grote garage «
Rustig gelegen woonhuis met cv, carport, berging en „„ pracht.g aangelegde tuin. lnd. 0.a.: entree toi'»
tuin. lnd: hal, toilet, woonkr, keuken met app (beg. KERKRADE-Haanrade H «°onkr., keuken met eetbar berging. 1e Verd
grond geheel voorzien van plavuizenvloer) leVerd.:3 Vri|st. woonh. metc.v„ kelder en tuin. lnd:Beg. gr: hal, slaapkrs. (mog. voor 3), badkr. met douche, v.w/
slaapkrs , badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: zolder, woonkr., keuken en bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs. en Verd : _°_°'- "f 9eheel verkeert in uitstekende sta
Het geheel verkeert in uitst. staat van onderhoud en is modernebadkr. met ligb, toilet en v.w. Zolder via vaste van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs:’ 140.000,-k.k.
geïsoleerd.Aanv.: i.o. Prijs n.o.t.k. traP,ebereiken. Aanv: i.o. Vraagprijs: ’ 159.000-k.k. ~EUGELSHOVEN, Mirbachstraat H LANDGRAAF-Schaesberg, Veldstraat H
Rustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. Goed gelegen tussenwoning metc.v., achterom en tuin. mr* I_oa: woonkr, open keuken, 2 slaapkrs, 2 zolderkr en lnd : kelder, hal, toilet, eetkr., woonkr, keuken. 3 iMIGtIWOOIiW
badkamer. Aanv: direct. Vraagprijs: ’ 89.000,-k.k. slaapkrs., badkr. met douche en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- uprijs:/98.000,-k.k. BRUNSSUM
EMS H Deze stijlvolle halfvrijstaande woningen hebben «JJPrima gelegen cafépand met woonhuis en slijterij, lnd.: PUTH, Onderste Puth S royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden vC*"
o.a. kelder, café (± 54m 2), zaal(± 70m 2), winkelen toi- Uitst. onderh.,vrijst. woonh. metcv, kelder, dubb gara- een sfeervolle inrichting. Tuin op hetzuiden. Debega**
letgroepen. 1e Verd : vergaderruimten en zolder Ind. ge (annex hobbyr), aparte loodsen royale tuin metwei. grond heeft o.m. een ruime hal, eethoek, woonkani»
woonhuis: inpandige garage, keuken, woonkr, 2 berg- Percopp. 2830 m. Ind.0.a.: woonkr., mod.keuken, bij- open keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en e**
ruimten. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., badkr. keuken, ap. douche, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. badkamer met ligbad, tweede toilet en vaste wastat». met ligb., bidet, douche en v.w. eraaparte toilet. Aanv.: en2etoilet,2zolders. Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’ 349.000- De zolder is te bereiken via een vaste trap. KOOPPV
i.o kk- ’ 163.975-v.o.n. Rijksbijdr. ’ 6500-belastingvrij, w*

genspr-C-regeling.
GELEEN, Heidestraat S SCHINNEN, Mgr.Savelbergstraat S uApart, naastelkaar gel., halfvrijst woonhuizen metcv., Op goede stand gel.,vrijst. bungalow metcv., bergingen BRUNSSUM J*
loods, kelders en tuin.Oe pandenzijn voor div. doelein- en royale tuin. Percopp.: ± 1.000m 2. Ind. 0.a.: L-vorm. Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan f
den geschikt, zoals magazijn, atelier. Aanv.: i.o. Vraag- l|vln9.. grote woon-eetkeuken en badkr, 6 slaapkrs Het Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het zuiden en te*
prijs: opaanvraag. Pand isvoor div. doeleindengeschikt zoals praktijk, kan- genoverpark. Percopp. vanaf 320 m 2 Zonder verpl»*'

toor. Gesch. voor dubb.bewoning. Aanv: i.o. Vraagprijs: ting aan aannemer of architect. Prijzen tot ’ 80.950'
GELEEN H Hermanslaan S /305.000-k.k. v.o.n.incl.BTW.
Uitst. onderh en goed gels. appartement met cv. en *—_-,______berging, lnd 0.a.: luxe keuken met app.,royale woonkr
met tegelvloer, 3 slaapkrs., doucheruimte met douche ■ii^l^^^Venv.w.Aanv :direct. Vraagprijs:’B7.ooo,-kk. n^^^ 1

S - Inlichtingen Kantoor Sittard m^__^ |IJ^^ L*Y*Pl La I_f
H- Inlichtingen Kantoor Heerlen jm_\ mmWMm __W_^WË__^m \^W^mmw\\^mW 9^

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
T .. v . . 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611iaxaaes \erzekenngen 6411 AT heer)en . vgn grunsvenp|ein 12 . te| 045-7137^
Hypotheken Fuumcieringen openingstijden: werkdagen 9.00-17.30 uur, koopavond tot 21.00 uur> ' zaterdag 10.00-14.00 uur

f AMSTENRADE f EYGELSHOVEN f HEERLEN f HEERLEN ’ HEERLEN N
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Rotterdamstraat 68 _ „
Hoofdstraat 18 M.L. Kingstraat 3 Laanderstraat 93 (Schaesbergerveld) Roebroekweg 44D
Ruim winkelwoonhuis in het Rustig in Waubacherveld gel. Nabij centrum. Woonhuis met Goed onderhouden woonhuis Klein woonhuis met cv, inpan-
centrum. lnd.: kelder, winkel- woonhuis met garage en cv. cv. lnd.: kelder, hal m. plavui- met cv. en tuin. lnd.: geheel d'9e 9araQe (me* erfdienst-
ruimte ca. 100m 2,kantoor, toi- lnd.: sout.: garage. Beg. gr.: zen, woonk. m. open haard en onderkelderd, hal, toilet keu- baarheid) en tuin. Ind. 0.a.:
letgroep, carport. Achterom entree, toilet, keuken met aan- parket, keuken, badkamer m. ken, woonkamer, tuin met ter- beg. gr.: entree en garage. 1e
bereikb. 1e verd.: royale bouwinstall., ruime Z-vorm. douche en vw, toilet, berging, ras (op zuiden) en berging. 1e verd.: woonkamer (16 m 2), keu-
woonk., badk., keukenruimte, woonk. met ged. plavuizen. 1e binnenplaats (achterom be- verd.: 3 slAapk badkamer met ken en hobbykamer. 2e verd.:
bijkeuken. 2e verd.: 4 slaapk. verd.: 3 slaapk., berging, badk. reikbaar). 1e verd.: 3 slaapk. douche en vaste wastafel. 2e 3 klelne s|aapkamers en dou-
Object is voor div. doeleinden m. zitbad, vw. en 2e toilet Aanv. in overleg. verd.: royale hobbyzolder cheruimte 3e verd.: zolder De
geschikt (horeca, eetgelegen- Aanv. in overleg. Aanv. direkt. Prijs ’ 67.500,- k.k. Hardhouten ramen en kozijnen woning is voorzien van dakiso-
heid, Irlture, boetiek cd). Aanv. Prijs ’ 98.500- k.k. met dubbele beglazmq en rol- latle' dubbele beglazing, gro-
direkt. luiken, nieuw dak Bjr 1952 tendeels rolluiken en hardhou-
Vraagprijs ’ 129.000-k.k. Aanvaarding in overleg. rf nramfrne„nnko*; linen'VHuurprijs/1.100,-p/mnd. / V l\ / \Prijs ’ 87.000-k.k. / \Pri|S ’ 8!}.000,-k.k. /

£ HEERLEN >v /^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>^^^^^^^^^\ f HEERLEN

- ,:;. ii 'A ■■èi <v^ Heerlen-Heerlerheide 1,1
:'ï_ Tkp« K<&_t>^ Marshallsingel 89 GOi WÊÊ

m\_mmwm__'éi amumm \&_\r*^^ Nog slechts één fraai halfvrijstaande wo- . s|WS^tflH^^j
"^ ning met garage kunnen wij u aanbieden .—...„

-Huskensweg 17a aan de Marshallsingel. De royale indeling van Limburg stirumstraat 49
.Halfvrijstaand woonhuis met Omvat O.a. hal, toilet, Z-VOrm. WOOnkamer, Hoekwoning met cv., tuin en«cv. en binnenplaats. Ind : beg. mat ' _ ' . berging (mogelijkheid voor qa-
,-gr.: woonkamer (ca 30 m 2), fi JÊ keuken, garage, tuin. 1e verd.: 3 ruime rage) lnd kelder Beg gr

BS 5 _W^_l____f\ W< SlaaPk- *"»<°""- 2e Verd': hobbyzolder
riet. berging 1everd : 2 slaapk *^_J^fn^ (vaste trap). Door de Uitstekende premiere- verd.: 3 slaapk. en geh bete-re verd.: 1 slaapk. en hobby- r ,v nTTItP , riPlinn hpHranpn uw maanHlacton clor>htc gelde badkamer met douche,kam met cv-ketel De woning '^_W___M ___. 9elm9 Dearagen UW maandlasten SiecntS ,ojlet en vaste wastafgj 2e"is in 1986 verbouwd. Aanv. in ~<Z_^^isMs__W&_*ï ’ 576,- p.m. verd : via vaste trap bereikbaar.overleg. "»»%»..'■*"■'!■ *****^Bï!*'/-^;' ]x u i- * ■ "■■ >-> «i metslaapkamer, cv-ruimte enpnjs ’ 89.000-k.k. "— **■' « Kom beslist kijken tussen 2en 3 uur. * zolder

Prijs ’ 109.000,- k.k.

f HEERLEN A f HEERLEN >. f HOENSBROEK >. f HULSBERG f KERKRADE

Rennemig, Fossielenerf 434 Koraalerf 40 Amstenraderweg 105 Aan de Dorekoel 45 Heerlenersteenweg 21
Fraai woonhuis met cv, tuin Rustig gel. hoekw. m. garage Vrijstaand woonhuis met gara- Fraai gelegen halfvrijst. woonh. Tussengelegen woonhuis met

'en carport lnd.: hal, toilet, lnd.: hal m. plavuizen, toilet, ge, cv. en kleine tuin. lnd : kei- m. cv, gar. en tuin. lnd: o.a. cv. en kleine binnenplaats.

'woonkamer m. plavuizenvloer! woonk en keuken m plav- der, hal, toilet, woonk. m. open hal, woon-eetkamer en keu- lnd: kelder, hal, woonkamer,
" kast, keuken m plavuizenvloer vloer, garage, hobbyberging haard, studeerkamer, keuken, ken (totaal ca. 40 m 2), berging keuken, badkamer, schuur en
en schroten Mooie tuin m ter- en tuin 1e verd: 3 slaapk., garage. Ie verd.: 3 slaapk,, m. wasmachineaansluiting. 1e binnenplaats. 1e verd.: 3

|ras, barbecue en tuinbergmg. badk m douche en vw 2e badk. m. ligb ,vwen 2e toilet, verd.: 3 slaapk. en luxe badka- slaapk. 2e verd.: vaste trap.
,1e verd: overloop, 3 slaapk, verd.: ruime bergzolder Wo- aparte douche. 2e verd: zol- mer m. douche, ligbad, v w en zolder met c v-ketel. Bjr. ca.
"bet. badkamer 2e verd: royale ning is geïsoleerd, ged. dubb. der. Bjr. ca. 1955 Perc 264 2e toilet Zolder bereikbaar via 1930 (enig opknappen nodig),. berg-hobbyzolder. De woning glas. Bjr 1983, overname sub- m 2 Aanv. direkt. vliezotrap. B|r 1982 1983. Per- Aanvaarding direkt
.is geïsoleerd B|r 1983 Aanv sidie mogeli|k Aanv in over- Prijs ’ 139.000,-k.k. c opp. 339 m 2. Prijs ’ 78.000,-k.k.. in overleg leg Prijs ’ 179.000-k.k.. Prijs ’ 109.000- k.k. Prijs ’ 120.000,- k.k.k A A A A J
f KERKRADE "^N. /"**" SCHAESBERG **\

f __J_J_j^mmm.
émL - -m _^_^m ■ ■ i i hm^ ___________%; Locht 44 A 9 Aan de Slagboom 4 ËWaf^Vm I mmmTM Ët^^ËËÏ ËwWf^^mARoyaal uitstekend afgewerkt Fraai vr||Sta

u
and |andhujs Ë\W I ■ ■ __Whalfvrijst. herenhuis met cv. c .v, garage en tuin Bjr. 1974 *^^_ I IB,der. Beg gr: hal woonkamer woonk (ca. 65 m 2) met o.a. !■ I■ B| ■,m. schuifpui naar terras en turn naard en k^uken (

"**i*'l^ "— *— *— 9MM

'keuken TOI luxeP(noten!),nTtal' '6 "^ me' 'UXe eken keUken" "";tatie. ieverdraai sfudiéruim- ove^op'Tsifapk 6 èn m,me Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen:m%fm9TgVardouchexe
vbw dk2ac bj£rZ Tn' toTeT leTd* RuVs de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen

toilet. 2e verd: 3e staar*., cv. via vaste tra 4e sla hob; {Mru nxebure: egoB,a teaes^aT *kame'' ''^ en f\AkaZ "fA CC**C*C ÓOk 'S Zaterdags iU
TlpP^\Z- U**lO-# I OOOb van 10.00-13.00 uur NVM
houten kozijnen, dubbel glas, zl ramen en deuren Perc. ~- '"El""

rolluiken cd Aanvaarding okt. opp 4 g2 m 2

’ 275.000,-k.k. )\"i* f 315000,- k.k. )\

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

Napoleonbaan 32 Bramert-zuid Looierstraat 13 O.L. Vrouwestraat 137
Ruime, sfeervolle vrij- In aanbouw: luxe vrijstaand Mooi en rustig gelegen Ruim halfvrijst. pand <^e
staande woning (bj. '59) landhuis met garage en halfvrijst. woning met gara- tuin en garage: voorma1'"
met flinke tuin en garage, tuin. Prijs ’ 225.000,- k.k. ge en grote tuin (op het zui- winkelpand met ruime ad1'
Ind. 0.a.: mooie ruime bal, Info op aanvraag. den), bouwjaar 1981. Ind. ter/boyenwoning.
L-vormige woonk. met par- , 0.a.: woonk. met half-open Prijs ’ 138.000,- k.k.
kef, aparte keuken met Ill*j*i;ll*iil keuken (compl. aanbouw- Einderstraat 88aansluitend garage, provi- ______________m keuken), 3 slaapks., ruime |n centrum een halfv'i]6'sie-en cv.-kelder. Verd: 4 *s&*£f%mm\ badk ' vaste ,rap zolder' ouder woonhuis met be'*'
slpks., zolder-hobbyruimte, js*#6f^^^&" cv. Prijs ’ 149.000-k.k. ging en binnenplaats. Ind

(

moet u beslist van binnen J_joja_f' ' 3 Tapk^ouchTzolde'-
flï ; IntaSl ! Prijs ’ 55.000,-k.k.

Dellevaetestraat 4 BffllflS menten, optimaal rende- Moltwea 58Goed gesitueerd, sfeervol iiliHs ment- lnfo °P aanvraag. Keuria onderhouden h3|f'
V^^nrn,;oo^?^- IBHII| ___-- X^won?"me, garagf75) met grote garage an- ■:j;IH. IS-Hl/fl en tuin. lnd.: hal, toilet, Kel'
en Xtu,n° (pnvac'y)6

Ind. b"g.: ËmÊ^ËËÉM Dorpstraat 12A qeLt e^tkeTken s'slaïhal, toilet, woonkamer (50 ■■■■■■■■■■ Goed gesitueerd, ruim douche met v-^'m2) met openhaardpartij Roebroekweg 61 pand met op b.g. 120 m 2c v pr ji's n35 000 - k.k-en veel schoonmetselwerk. Rujm goed gerenoveerd bedrijfsruimte, kantoortje, ' ' ' 'prachtig geïnstall. eetkeu- Sf eervol woonhuis met tuin toilet- verd middels aparte W_^_T[Trrrrmr_____\
ken, badkamer met ligbad, |nd bg . na| zjtkarner eet. opgang te bereiken: hal, Mmmmma\)m______m\mw'

***■ *»' kamer, portaal, keuken, toi- toile\ badcel* 3 slaaPl<s., Vosdaalstraat 28 ,Prijs/165.000,-k.k. ,et waskeuken. Verd woonkamer met eetkeu- Schitterend gelegen (<**
badk., 3 slaapk., vaste £en' «>lderslaapk., cv. vry ujtZ|C ht) vrijst. woniw
trap, zolder, alwaar 4e 's > 155000 >* kk- met ruime garage en tuMj
slaapk., cv. a____m-m------_____, 'nd- oa-: woonkamer me,
Prijs ’ 112.000,-k.k. parket, grote eetkeuken,

(
Sittarderweg 1128 slaapkamers, badkam6

.^ Ruime, goed gelegen, tus- ?vel;h°ven 71 met ligbad, zolder, cv.
senwoning ml. tuin ach- ru/ m Pand best- u" Pnjs ’ 210.000,- k.k.
terom bereikbaar), lnd.: f r

m 'T"' 9arBge"
amm b.g, hal, toilet, royale S> mfdiverse opslag- ■MTOTTTiiTflfll________ woonk., open keuken, ber- ""*£. '"n' w"*el/kan- tËm________mm\W____ a^-s^'c-s ES F" ttsz.*-**

inmr pii ecBB,870O°" siTSsa.» sszstx<■IfjM ___M ■■^■TTTTikT'HBBri Koekoekstraat 21 keuken, douche Verd.: J

■■WbBW ■PW ■bV'HKsUiBI^IH Drive-m woning met tuin, slaapks,, terras, vaste traP
_____m___m Charmant landhuis ruime woonk- met open ZO lder, cv. Ged. rolluiken-A_\ W Vrij en centraal gelegen keuken, 3 slaapks. Prijs ’ 77.000,-k.k.

M m met schitterende tuin. Per- K°°PP"JS f 99.000,- k.k.
■» ceel ca. 2500 nv'. Perfect Teve"s te huur: /850-" ■flflfnrTTiTiflflsl
■^ onderhouden. Pand o.a. P/mnd- ____________^__mmammm'

_W_Y voll. onderkelderd, met gar. Leeuwerik 12 en 12A Schuttersdreef 80________\\^ en carport, prachtige 2 goedgelegen nieuw- Goed gesitueerde tussen.
■tß*frflflß woonk. 80 m 2) met panora- bouwwoningen (momen- gelegen woning (bj. '8-^flßfflk misch uitzicht. De prijs be- teel in afbouw), beiden met met tuin. Ind. 0.a.: woon ■___ ___ draagt ’ 475.000,- k.k. tuin en garage, woonkamer met open keuken. Verd--

__\\ _W Verder is aankoop van het met open keuken, 2 ruime slpks., douche, vaste tr*v
■ 4m% achtergelgen weiland (ca. slaapks., badk., zolder, cv. zolder-etage alwaarI 8000 m 2) tegen meerprijs Prijzen ’130.000,- en slpk., cv., rolluiken.P^^^ mogelijk. ’ 135.000,-v.o.n. Prijs slechts ’ 95.000,-k-1*-

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855 j
AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

■ <*» _v- . »
■ i .n *- m, -w***

B*bfßAHilfnMHßHrißfnMkaaMfti>*BlAÉflMMtfJ^ÉßlH■ ___W' rMffiL'*^"'' I

In Benzenrade, vlakbij het De Weverziekenhuis in Heerlen, hebben wij te koop
bovenstaand bouwterrein. Liefst 5850 m2groot met plan voor de bouw van
een vrijstaand woonhuis.
Koopprijs voor dit uniek perceel ’ 160.000- k.k.
Inl. Makelaardij Peters & Partners 8.V., Agnes Printhagenstraat 36 Geleen,
tel. 04490-48191.

~^ï-^^^S^^-^- - --»"*■ I Deze nieuwbouwhuizen V^-1""—. 'g^JL ~r '~^**}"^ —-J voldoen aan de eisen van: O **J***k
y. ,-, 'flflg *

_ I f{*J oarantie' *^fl^§^
mmm__J_ST~^t__ I '"i'i'uul wnningcoa» y

In het uitbreidingsplan Welten-Kommert, aan de Dr. ir. Van Lennepstraat, worden
binnenkort 2 vri/staande en 12 halfvrijstaande erkerwoningen gerealiseerd.
De woningen worden gebouwd volgens de befaamde LIVINGSTONE-formule
Dit betekent:
» uiterst snelle bouwtijd, waardoor minimaal renteverlies;
* gebruik van hoogwaardige materialen;
« optimale geluids- en warmte-isolatie, waardoor grote besparing op energiekosten;
* royale en functionele indeling;
* opvallende architectuur.
Om u kennis te laten nemen van deze fraaie herenhuizen, wordt binnenkort in Weiten een
infoavond gehouden
Wilt u meer weten over deze unieke woonhuizen, bel dan éen van onderstaande
telefoonnummers voor toezending van een gratis en vrijblijvende uitnodiging.

PTTT-PPJfIIH Ê) HORBACH^ *
f _ | ** ' _ f ■"■*""■ toxaties + makelaardij o.g.

Schaesbergerweg 36 - 6415 AH Heerlen
mo_________\ 045-723262.

*----.--———————--———— i —. . .- . , . ...

Zaterdag 20 mei 1989 " 42Limburgs mODOD^KILAI» *% 0'
■■■■■■■■"■■"■■■■■■■—■■■—"^^^^^■^^^

liin«_^^^ —^mmmmmamaaamaammdKELtttR



r Te koop: Landgraaf
APPARTEMENTEN

Nog maar twee appartementen te koop
Op een prima lokatie, op slechts enkele meters van
het gemeentehuis, politiebureau en winkelcentrum,
kortom in het nieuwe hart van de gemeente Land-
graaf, zijn fraaie appartementen gerealiseerd.
Deze appartementen bieden u een praktische inde-
ling t.w. bij type A: woonkamer ± 25 m2, keuken ± 7m2, slaapkamers ± 12 m2en 6 m2, badkamer, apart
toilet, gang, hal, balkon en berging op de beg. grond.
Kosten: ’ 125.412,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 50.000-
Netto-maandlast ’ 423,-
-' Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.

Inlichtingen/verkoop:
van maandag I m vrijdag
van 9 00-17 00 uur en
volgens afspraak s zaterdags

■^mmm^^ volgens afspraak

RIKSEN
Edlsonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222 __

~j L imburgs Dagblad

*gpiccolo's
045-719966.

STIENSTRA ZET DE DEUREN VOOR U OPEN
Ook als u nu (nog) geen huis wilt kopen,

kunt u bij deze projecten een kijkje komen nemen^

5-tERLEN Qiesenßcrutsch
Er zijn er nog 3 te koop.

BBL ~_^.

m__L _ ] s ■— ""■**"■*- - --< ___\

r***"- S3"!* %■»**., to».-;.-.-." - ___%& — "*■■■ i—, ..*- k'% a ; Jl nr "** - nM
tl'"'"" * f—Jijt - Jtól i|L *f= i -Wf- V) jjli itt^HflLflflfk Wü ---\--9_h - Jr* ___*—,-. _________" __I______Wflnf ËËËr i ff

■flflfl*f*k. flflßflPtk JË> %*MUt ' ;HB*tak. Jfl^H■■■■■i^flfl&i' 4B> *«HPflMlfl»P^l9■n|UÉ ■ ■,;■ . -#i _P______mWvsWW. *IW|

1
'ödeüng: mT^mY%m\\\WWÊL-vorm woonk (mcl open keuken), tol groot ca 48 ËamWÊmw^maWm ffjfj T.p.v de eethoek bevindt zich een royale glaspüi _ /*** ~ —"aardooreen optimaal tuinconlact mogelijk is Bij- Ëmmm MMMT*- _WSï_\s°nder praktisch is deaan dekeuken grenzende Fllflm PP' ~ij I7®rkkast Garage ca 19 m2welke van binnenuit " ÈÊm_mMjW_Mr

is. le Verd 4 slaapk.. luxe badk. (met 7rrtorHrrrr *>n moigekleurd sanitair) met ligbad, vaste wastafel en „Jl i a vStft nn7T,7."^eede toilet of apart 2e toilet . van 14.00-16.00 UUI.
Aan de Riekhot kavel RIO. §■fjjzen vanai ’ 195.125,-v.o.n. tot ’ 200.000, - v.o.n. Volg deborden vanaf de LSH"^rceelsoppervlakten van ca. 215 m 2tot ca 243 m 2. Eastraat

"M»Vlil/VjIKAAr Ncnnlddagsche Driesen
'»onen met het Zicht OP morgen. De woningen liggen in Landgraaf, plan
ïf>or mensen dierust zoeken in een mooie omge- NamiddagscheDriesen, een idealewoonlokatie
Ving ** nabij deBrunssummerheide

Wk** __t. j«* jm&__£iï^^' - haUvrijstaande landhuizen’ 179.500,- v.o.n.:<*;;*!ïï;;'flflflflflPC^^^^^,^^^^|^^j>r' - type "vrijstaande" landhuizenvanaf’ 188.500-

Op basis van de LoonVast-Hypotheek bedraagt de
netto maandlast ca./ 795,-.

d"vormige living ca 42 nV mcl. open keuken, inpan-
r Ge berging, inpandig bereikbare garage De ver- _-_^ _^^ __I_M,'ePing telt 3 royale slaapkamers resp. ca 16 m 2, ca M[ _\m |Ufff
,«■ "V en ca 10.5 m 2. luxe badkamer met ligbaden m*_WË*mW VamWÊ W<etoilet. M m

'a een schuirtrap is de zolder bereikbaar M\\__\_\%aM' \W mmam\ !
zijn voorzienvan:

% hardhouten kozijnen Zaterdag 20 mei°Pouwisolaüe -,-,-, ia n/via t\n mi-rdakisolatie van 14.00-16.00 UUT "U
J vioeasoiatie kavel 3, nabij de Tichel. I^fflj ip*

dubbele beglazing (in woonkamer en keuken).

BRUNSSUM Oc oen _m

ReedS meer dan 70kODeiS besloten in Nu kunnen wij weer enkele bijgekomen woningen
"Op gen Hoes" te gaanwonen. aanbieden.
Het woonplan is gelegen inBrunssum, kent lichtehoogteverschillenen is omgeven doorvoldoendegroenvoorzieningen.Bij de opzetvan ditplan is
gekozenvoor eenruime variatie in bebouwings-typen, pleintjes, speels aangelegdevoetpadenen
voetgangerspassagestussen de huizen.

«*,■■", m _\ 'm^'i' ****)*»*■

'"'■'y^l '_j& '' Architektenprijs
' \Jf Voor het ontwerp is destijds een architektenprijs ver -____'■. ' ,<' strekt Er is een keuze uit maarliefst 12 woningtypen.

7_Vjr%><^^ c"*e onderverdeeld zijn in tussengelegen-, halfvnj-
/"■»'' / staandeen hoekwoningen. poort- en drive-in wonin-

m f gen. eventueel met garage of berging De huizen
'» w<f behoren tot de betere bebouwingsklasse met als
ï* W - -''" -■■ kenmerken

'TJn4!r 2_,.,, " de luxe van 2 badkamers (dit is in div'| i'-_%P_T mt __W' ':' ;^W?r"ff::" typen mogelijk)
$ÊÊÈÉÊéWmW&~' i%W ;lilfM^l * Mm 2b " luxekeuken met inbouwapparatuur

%%%^jm mmmmmm \ " gekleurd sanitair

Aantrekkelijke prijzen ,\__m^ m
Afhankelijk van ligging entype variëren deprijzen **fl>f ÊMËrna^, van’ 89.000- tot ’ 109.000,-k.k.; een meer dan § ÊW#<9voordelige prijs/kwaliteitsverhouding. Doordat meer
dan 70 huiseigenaren voor een huiskozen is het v-.-.*-,-, n ~j
goedwonen in dit plan Zondag 7 mei

van 14.00-16.00 uur. [Mm
wonen is nl. al mogelijk voor ca ’ 490- Adres: Op gen Hoes 72 flj
NETTO PER MAAND.

BORN, Hondsbroek.
H

VOOR DEZE PRUS KUNT U NUT MEER OM __*

DE HERENHUIZEN LN HONDSBROEK HEEN. PW

staandeherenhuizen direct tebetrekken, WL, ____
__*mt-■fl

É_WMMMMmM_ _\ a* __
mogelijkvoor ca./ 610- nettoper maand. pÉ< ■

L-vormige woonkamer ca 36 m< groot (mcl open
keuken). 3 slaapkamers, luxebadkamer, vaste trap _fm_ M/m_M___ gym
naar de zolder met mogelijkheidvoor 4eslaapkamer ■ Mm MËt~M 1

" Buitenkozijnen en -deuren in hardhout k_^ "**" Spouw-, dak- en vloensolatie alsmede dubbele ÈTmË ËtË__beglazing(op de begane grond) ff ÊËymgm_W
Op ditprojekt isvan toepassing 'ffTi'l'TKV Zondag 21 mei

M'fJXmV Kavel 12, van 14.00-16.00 uur.
■ ■ Volg de pijlborden Ëfl

In het plan Hondsbroek. LSflj

VM ___MWmË üdarne Naam■^^■^fl t^t^H . mmw^_w'MM^ volledige informatie overSP flflflfli AU^H^flßflflflflflfl IflflHflflfl | Straat | h i- ~, ■ . .■■ ~,ien Tel 045 712255
Bal^H I O Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats | BT:1H*ilItl 11*AV1!EüHffifl
fIJI^IB^LITi a__a\ ZTI _\^^ ' " M Kantoor Maastricht. Tel 043 252933

| i" | Tei I flVffl !f*jTn*irffßffni^«'i*>>i1-I»1AkEUBB SMH|^L^K|^^k|^AH^k^Ha^L^Ka^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H In ongefrankeerde gesloten enveloppe■J^P^W^Pff^^^PJ^fl^^^^^^S zenden aan Stienstra Makelaardij BV WfË flfl PfrüHP ïWH WrSP EffrtVlrs Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen ItaiJl'iiiiJUjiMMM"r^-*" ■■ I : 1 ■ -*"-'Pt-t..v-i.--"-"*Mir"i.iM-r*T

SOONSAMBY MAAKT
PUREKWALITEIT OP HET
GEBIED VANLUIFELS.
MARKIEZEN EN ZONWERING
Kwaliteit maakt Soons Amby namelijk zelf en
daarmee onderscheidt men zich wel zeer
duidelijk van iedere andere aanbieder.

_W **-* mmSvistilÊ? WmMa *£M H»

Als u dus voor kwaliteit kiest ~~^L_.en voor maatwerk dankiest u dus voor Soons-Amby ' 'Bel eensvrijblijvend voor meer inlichtingen ofvoor een afspraak

_4^^mSS soons amby
«üM,zo ' rolluikefi- zonwering bv
&rj_ HAfiBtSTRAAT 1-7

l| TE KOOP:
I GULPEN: uniek gelegen bungalow met

grote tuin (ca. 3000 m 2) en veel privacy, md.
0.a.: ruime living (55m2) met 0.h., moderne

I keuken, 5slaapk., completebadk., 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.

■ OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150m2) in goede staat
van onderh. is event. te gebruikenals 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. 1450nr), vrijbl.
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m 2),
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,
documentatievan bij ons in verkoop zijnde
panden sturen wij u gaarne op aanvraagtoe.

I JJAKELAARSKANTOOR O.G.
DRS. SCHREINEMACHER BV. MM

I kommel 22, maastricht, ||g
telefoon 043-21 91 57 tel.no. b.g.g. 21 6822 li-*üH

m*

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

Rumpenerstraat
Halfvrijst. woonhuis met
cv., gas, garage, flinke
tuin, kelder, woonk
(9x4), flinke (gesloten)
keuken, badk en toilet:
1everd.: 3 slpk., studeer-

kamertje, berging met
vaste trap naar zolder.
Vraagprijs ’ 118.000,-
-k.k.

i"E ___
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Ir. Op den Kampstr. 56
Te huur schitterend gele-
gen luxe appartement op
begane grond lnd.:
woonk. met open keuken
ca. 35 m2. 2 slpk., ber-
ging en badk. met ligbad.
Huurprijs ’ 938.50 per
maand

Mauritslaan
In het centrum op zeer
goede stand halfvrijst
woonhuis (ook geschikt
als kantoor-praktijkpand)
met cv.-gas. 750 m 2
tuin, 2 kelders, berging,
oprit, 4 slpk., toilet, vaste
trap naar 2e verd. met 5e
slpk. en zolder. Vraag-
prijs ’ 190.000,- k.k.
Rijksweg Zuid
Geh. gerenoveerd half-
vrijst. herenhuis met cv.-
gas, royale tuin. kelder,
royale hal, compleet m-
ger. woon-eetkeuken, gr.
woonk.. studeerkamer,
buitenberging 1e verd.: 2
slpks. en nieuwe badka-
mer. 2e verd.: 2 slpks. en
berging. 3e verd.: vlie-
ring. Vraagprijs

’ 185.000,- k.k.
Centrum *A. Printhagenstraat
Halfvrijst. woonhuis met
cv.-gas en tuin, bouwjr.
1942. Ind. 0.a.: kelder,
woonk.-ensuite (7 50 x
4), flinke keuken + bij-
keuken, 3 slpks.. badk.
met ligbad, vaste trap
naar zolder Aanv. in-
overleg. Vraagprijs

’ 145 000,- k.k.
Kummenaedestraat
Uitst. onderh. winkel-
woonhuis ook zeer ge-
schikt als winkel praktijk-
pand met aanbouw en
tuin. Ind. 0.a.: flinke kel-
der, showroom 40 nv,
nieuwbouwatelier (45 nV
+65 n-v-), flinke tuin. bui-
tenberging met achteruit-
gang naar parkeerplaats,
gr. boyenwoning met o.a.
L-kamer, keuken, badk.
en 6 slpk Koopprijs

’ 295.000,- k.k
Annastraat 39 + 39 A
Unieke aanbieding:
ruim winkel-woonhuis
met tuin (dubbel boyen-
woning) Geheel onder-
kelderd. lnd.: winkel-kan-
toor, grote keuken, dou-
che en toilet. 1e verd.:
boyenwoning. 2e verd.:
boyenwoning. Winkel
metkeldermagazijn vrij te
aanvaarden. Boyenwo-
ningen verhuurd (totaal

’ 7600,- per jaar). Koop-
prijs ’ 128 000.- k.k.

Pieterstraat
Ca. 74 m2moderne ver-
koopruimte met bet.
vloer, toilet en achterin-
gang. Dir. te aanv. Huur

’ 770,- per maand excl.
BTW

Henri Hermanslaan
Te huur goed onderh. ge-
heel gemoderniseerd ap-
partement op de 4e
woonlaag met berging en
cv.-gas. lnd.: grote
woonk. (9 50 x 3.80).
nieuwe keuken, bet. dou-
che. 3 slaapk. en 2 bal-
eons Huurprijs ’ 650,-
-per maand.

Beleggingspand
Hoensbroek
Akerstraat 88
Geheel gerenoveerd be-
leggingspand in de hore-
casfeer Huuropbrengst

’ 24.000.- per jaar.
Koopprijs ’ 135.000.-
-k.k.
Beleggingspand
Hoensbroek
Akerstraat 90
Voor de snelle beslisser.
Pand in de horecasfeer
Huuropbrengst ca

’ 13.000,- per jaar.
Koopprijs ’ 80.000.- k.k.

Millenerweg
hoek Brugstraat
Te koop zeer riant gele-
gen bouwpercelen voor
de bouw van vrijstaande
landhuizen. Oppervlakte
vanaf 726 nV tot 960 nv.
Koopprijzen vanaf

’ 92.000- k.k.

Past. Janssenlaan
Halfvrijst woonh. met
c v-gas. garage, tuin.
woonk. met parketvloer
(7.40x3.70), gesloten
keuken. 3 flinke slpk.,
bad met zitbad + v.w..
bergzolder via vliezotrap
Vraagprijs ’ 122.000,-
-k.k.

mmmmm__m___aa____m
Ringoven
Zeer fraaie midden-
standswoning met aan-
bouw, gr woonk. met
bet. vloer (8.40 x 3.90),
luxe keuken met appara-
tuur, berging, 3 flinke
slaapk., badk met ligb.
en 2e toilet, hobbyzolder
(vliezotrap), spouwmuur-
isol. en deels dubb. be-
glazing, bouwjaar 1981.
Koopprijs ’ 125.000,-k.k.
Rijkspremie

’ 5.000,-

Mauritslaan 33
Royaal gerenoveerd vrij-
st. woonh. met gr. tuin
(892 nT), dubb. + enkele
carport. cv.-gas. kelder,
woonk., keuken met
app., bijkeuken, hobby-
ruimte, 5 slpks , 2 badk.
2e verd.: logeerk. + zol-
der. Dubb. beglazing.
Vraagprijs ’ 195.000,-
-k.k.

É-nflflflflfll

Mauritslaan 36
Royaal vrijst. landhuis
met flinke tuin (tot. opp.
1130 nv) 2 kelders.
L-woonk. (45 nv), keuken
met app . bijkeuken, ga-
rage, berging hobbyruim-
te met zolder, werk-
plaats caravanstalling.

1e verd.: 4 slpk., badk. 2e
verd.: grote zolder via
vaste trap Koopprijs

’ 275.000,-k.k.

I
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Te huur gevraagd
in Kerkrade

verkoopruimte
met ruime parkeermogelijkheden

van 500 -1000 m 2
Alog Onroerend Goed- en Handelmij b.v.

postbus 304
5680 AH Best

AFDELING PROJECTONTWIKKELING



SPAUBEEK
De notarissen mr E.M. Huyben

en mr A.H.G. Wagemans te Geleen,
zullen op donderdag 1 juni 1989 om 15.00 uur in café-
pension, Het Wapen Spaubeek, Bongerd 6 te Spau-
beek, krachtens rechterlijk bevel om uit onverdeeld-
heid te geraken, in één zitting, bij opbod en afslag in het
openbaar verkopen:

HET WOONHUIS MET ERF,
tuin en weiland aan de Heggerweg 10, te Spaubeek, ge-
meente Beek, L., kadastraal Spaubeek, sectie B num-
mer 2429, groot 17.00 aren.
Indeling: hal, keuken, 2 kamers, slaapkamer, toilet op
de begane grond, alsmede 2 stallen, provisiekelder, 2
kamers en zolderberging op de eerste verdieping, 3
aparte stallen/bergingen.
Aanvaarding: na betaling van de koopprijs, welke beta-
ling moet plaatsvinden op uiterlijk 13 juli 1989. Het
pand is geheel ontruimd.
Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene Vei-
lingvoorwaarden Onroerend Goed 1987, vastgesteld
door de Koninklijke Notariële Broederschap.
Bezichtiging op de dinsdagen 23 mei en 30 mei 1989
van 16.00 - 17.00 uur en ook na afspraak met het notaris-
kantoor. Geïnteresseerden wordt geadviseerd vóór de
veiling kontakt op te nemen met het notariskantoor om
informatie te verkrijgen omtrent het aldaar van toepas-
sing zijnde gemeentelijk bestemmingsplan. 189706
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BRUNSSUM - HOENSBROEK
Notaris mr. J.M.M. Kreijn te Brunssum

zal op dinsdag 30 mei 1989 om 15.00uur in hotel Brons-
heim.Kerkstraat 5 te Brunssum, in het openbaarex art.
1223 lid 2 B.W. bij opbod en afslag in één zitting verko-
pen:
1. appartementsrecht te Brunssum, plaatselijk be-

kend: Kerkstraat 134,kad. bek. gem.Brunssum, sec-
tie D nummer 1697 A 37;

2. appartementsrecht te Brunssum, plaatselijk be-
kend: Kerkstraat 136,kad.bek. gem. Brunssum, sec-
tie D nummer 1697 A 36;

3. appartementsrecht te Hoensbroek, gem. Heerlen,
plaatselijk bekend Kouvenderstraat 50a, kad. bek.
gem. Hoensbroek, sectie D nummer 3305 A 21;

4. de massa van 1,2 en 3.
Alle appartementsrechten rechtgevend op het uitslui-
tend gebruik van woonruimten en bijbehorende ber-
gingen. Indeling appartementsrechten te Brunssum
aan de Kerkstraat 134 en 136: gang, woonkamer, keu-
ken, 3 slaapkamers, toilet en douche alsmede bijbeho-
rende berging in het souterrain:
Indeling appartementsrecht te Hoensbroek, Kouven-
derstraat 50a: benedeverdieping: hal, keuken, bergings-
ruimte, woonkamer en toilet;
lste verdieping: 4 slaapkamers, douchecel en balkon.
Aanvaarding: onder gestanddoening der lopende
huurovereenkomsten. Bezichtiging: woningen Bruns-
sum: dinsdag 23 mei alsmede maandag 29 mei van
15.00 tot 16.00 uur; woning Hoensbroek: conform over-
leg met notariskantoor.
Betaling koopsom: uiterlijk 14 juli a.s.
Algemene Voorwaarden: op deze veiling zijn de
„Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed
1987" van toepassing, behoudens uitzonderingen ver-
meld in de veilingakte.
Inlichtingen: ten kantore van de notaris. Op de Vaard 7
te Brunssum, te1.045-251284, waar verkrijgbaar is de
brochure „het kopen van een huis op een veiling". 139707
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H HOENSBROEK
Diverse appartementen
Nu uw eigen appartement voor de prijs van een kamer
Prima lokatie, hartje Hoensbroek. lnd.: gang, keuken, bad-
kamer, slaapkamer, woonkamer, gas-c.v,, berging aanwe-
zig. Totale woonlasten (excl. stoken) ± ’350- pc'
maand.H Prijs ’ 49.000- k.k.

HOENSBROEK
Ruim woonhuis (voorma. woon-/winkelpand). lnd.: kelder;
begane grond: winkelruimte/voorkamer, zitkamer keuken,
bijkeuken, doucheruimte, ruime loods. Eerste verd.: 2 rui-
me slaapkamers. Tweede verd.: 2 ruime slaapkamers
Pand is ook via achterzijde bereikbaar.
Prijs n.o.t.k.

; HOENSBROEK
Ruim woonhuis (voorm. woon-/winkelpand). lnd.: kelders;
begane grond: woonk.. hal, keuken, toilet, garages, bete-
geld achterterrein. Eerste verdieping: 3 ruime slaapka-
mers, badkamer. Tweede verdieping: ruime zolder (vliezo-
trap). Pand is ook via achterzijde bereikbaar.
Prijs n.o.t.k.
SCHINNEN
Fraai vrijstaand HERENHUIS, lnd.: souterrain: kelder; be-
gane grond: mooie hal mettrappartij, toilet, salon, woonka-
mer keuken, bijkeuken. 1e verd 4 slaapkamers 2e verd
zolder (vaste trap). Bouwjaar 1931. Gas-c,v. Percopp-
-565 m 2. In detuin bevindtzich een berging. Perceel grenst
aan de achterzijde aan natuur-wandelgebied.
Prijs ’ 219.000-kosten koper.
HOENSBROEK
Mooi gerenoveerd appartement (markt boven AH-super-
markt, 4e etage), lnd.: entree, keuken met aanbouw, bel-
badkamer, toilet, woonkamer, 2 slaapkamers, berging (lif
aanwezig), gas-c.v. Prijs f 65.000- k.k.

SCHINVELD
Bouwkavel voor vrijstaand woonhuis of bungalow. Opp-
-780 m 2.

II Prijs ’ 89.000- k.k.
HEERLEN
Keurige tussenwoning metberging en tuin/terras, lnd.: kel-
der, beg. grond: woonk., keuken met aanbouw en inbouw-
app., toilet + doucheruimte. Eerste verd. 3 slaapk., gas-
c.v.
Prijs ’ 95.000- k.k.

H HOENSBROEK
Ruim halfvr.st, woonhuis met inpandige garage en fraaie
tuin. Ligging hartje centrum. Bouwjr. '59. lnd.: souterrain
kelder, ruime garage. Beg grond: entree, toilet, grote
woonk., keuken. Eerste verd. overloop, 4 slaapkamers,
balkon, bet, badk. met 2e toilet. Tweede verd : zolder(vas-
te trap) met 5e slaapk., gas-c.v.
Prijs ’ 169.000-k.k.
BRUNSSUM
Halfvr.st. woonhuis met garage, berging en ruime tuin-
lnd.: souterrain: kelder. Beg. grond: hal met plavuizen-
vloer, toilet, woonk. (8x3.7 m), keuken met aanbouw, gro-
te garage, aparte berging Eerste verd.: overloop, 3
slaapk., badkamer. Bouwjr. 1963. Gas-c.v. (ketel 1987).
Percopp. 352 m 2.H Prijs ’ 165.000-k.k.

I g 045-223434
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR _

V Hoofdstraat 88, Hoensbroek ,

TE HUUR
IN HEERLEN
D KEMPKEN: 2- en 3-karnerappartementen met balkon en lift.
lnd.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 resp.
2 slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf / 533,24 per maand, exclusief voorschot servicekosten.

INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OBJECTEN IS MOGELIJK:
HEERLEN: Heerlerbaan, Comeliusplein, Lokerstraat, Wannerplein,
Wannerstraat, Eurenderweg, Benzenraderweg. KERKRADE: Drievogel-
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat, Veldhofstraat. BORN: Barbarahof.
GELEEN: Rijksweg-Noord. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan.
Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Woningbouw.
VOOR MEER INFORMATIE:

__/l VA-BOG [Ntedl©i?teiiJDdl few
Voogt-Abma

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
tel. 045-424515, fax 045-425439 884°4

<f*X DICKROSBACH
r*V y-y ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

BRUNSSUM
Nabij centrum gelegen, geheel gerenoveerd mooi groot
herenhuis met eventuele bouwplaats, lnd.: ruime woonka-
mer, open keuken met inbouwapp., ruime werk-;eetkamer,
luxe badkamer, 5 slpkamers, dubbele garage, berging,
kelder, mooi aangelegde tuin. Tot. opp. ±1155 m2. Dit
pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 315.000,- k.k.

gj^^ HEERLEN
_____ma__________^^Zeer mooi verbouwde woning

***- §| met cv., garage en geheel on-

»u ii»n. 3 badkamer met ligbad en dou-
» [j che, waskeuken en sauna,

BIU J moet u beslist van binnen

Vraagprijs: ’ 115.000-k.k.

HEERLEN
Ideaal voor startende ondernemer!
Ruim vrijstaand ouder herenhuis met cv., grote loods (120
m2) en koelhuis, lnd.: kelder, hal, grote woonkamer met
open haard, keuken, bijkeuken, 4 slpkamers, 2 badka-
mers, ruime tuin met veel privacy, privé-achterinrit. Tot.
opp. 550 m2.
Dit pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 185.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Rustig, in jonge wijk gelegen, geschakeld woonhuis met
garage en cv. lnd.: woonkamer met parketvloer, open
keuken met inbouwapp., badkamer met ligbad en 2e toilet,
3 slpkamers, berging, zolder via vaste trap, terras. Het
pand is geheel geïsoleerd en voorzien van rolluiken. Dit
pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 135.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
+ Op goede stand gelegen, zeer

mooie vrijstaande bungalow
J- £&*-__*** met aangelegde tuin. lnd.: hal,
ifVp-- ss 'A'i'Tt L-vormige woonkamer metfc^j^^gj open haard, open keuken met
|Hpf*raf9 I app. en eetbar, grote tuinka-
■B**XJ _ mer, 3 slpkamers, studeerka-

B mer, badkamer met ligbad, gr.'mm^mmmw inpandige garage v. 2 auto's,
waskeuken, relaxruimte met
bar, cv.-ruimte en berging.

Tot. opp. ± 1000 m2. Het pand is geheel voorzien van rol-
luiken.
Vraagprijs: ’ 285.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Mooi vrijstaand woonhuis met grote parkeerruimte, werk-
plaats (220 m2), garagebozen en grote weide met boom-
gaard. Ind. woonhuis: hal, L-vormige woonkamer met
open haard, open keuken met inbouwapp., berging met
cv., kelder, 4 slpkamers, badkamer met ligbad, zolder.
Tot. opp. ± 3000 m2.
Vraagprijs: ’ 300.000- k.k.

VOOR EVENTUELE INFORMATIE EN'OF AANBIEDIN-
GEN, GELIEVE U CONTACT OP TE NEMEN MET ONS
KANTOOR, MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 9.00-18.00
UUR.

HEERLEN: „Op uitstekende lokatie gelegen vrij-
staand landhuis!"
lnd.: souterrain: hal, toilet, prov.kelder, waskeu- 'ken, grote hobby-ruimte. Beg. grond: hal, woonk., |
m. vloer in Noorse leisteen, keuken, 4 grote
slaapk., vliering. Percopp. 740 m2. Zeer sfeervol,
representatief pand. Voorz. v. alarm.install. I
Vraagpr. ’ 395.000- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Modern, geschakeld woonhuis voor Iinteressante prijs!"
lnd.: hal, ruime woonk. (38 m 2) m. open haard, open i
keuken, berging, 3 mooie slaapk., badk., m. ligbad, >v.w. en 2e toilet. Pand is geïsoleerd. Bwj. 1976.
Vraagpr. ’ 105.000- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Patiobungalow, op prima stand."
lnd.: hal, zeer ruime woonk. m. open haard,keuken I
m. modern install., 3 fijne slaapk., badk. m. ligb.,
douche, v.w. en 2e toilet, berging, garage en bui- Itenberging. Alle ramen/kozijnen in aluminium m.
dubbele beglazing. Patio, ±100 m 2., vijver en ter- iras. Prachtig aangelegde tuin. Percopp. ± 390 m 2.

Vraagpr. f 260.000- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Nabij centrum gelegen zeer ruim he-
renhuis met prachtige tuin!"
lnd.: prov.kelder, kamer-ensuite (9.50x4.10) en
aansluitend serre, dichte keuken, berging, over-
loop m. "je toilet, 3ruime slaapk. en 2 mansardeka-
mers, badk. m. ligb. en v.w., kleine doka, zolder,
mooie diepe achtertuin m. optimale privacy.
Vraagpr. / 179.000- k.k. Aanv. in overleg.

M m——~mamn^^________m***—» l I

Acht van de tien woningen
worden door ons op korte termijn verkocht

KAN DAT ALLEEN TOEVAL ZIJN?
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 opzon-
kant. Gelegen in 't centrum. Vraagpr. ’165.000--k.k. Aanv. in overleg.

BRUNSSUM: „Uitstekend gelegen, sfeervolle, vrij-
staande bungalow op 1015 m2grond!"
lnd.: sout.: garage, berging. Pajprre: ruime hal,
woonk. m. hoek open haari**Ük\ isluitend serre
(4.00x3.10) woon eetk^|C\\]>l» m. compl.
luxe mr., 3 slaapi^CÖ^* iigb., dubbele v.w. en
2e toilet, aparMv>*ïndergrondse garage/werk-
plaats (± 14.00>Tu.00, hoogte 3 m) m. smeerput.
Alle ramen/kozijnen in hardhout, grotendeels voor-
zien van rolluiken. Vraagpr. / 289.000,-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,
dichte keuken, 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.

, TELEFOON
/>\ ZATERDAG_/\ l3 j

fr | f r***\| 9.00-13.00 uur

*^^—*^^ TELEFOON
beheer o.g. MA. t/m VR.
makelaardij 045-710909

! Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
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TE HUUR:

eengezinswoningen: KERKRADE-WEST,
Elisagracht 17 en 23.

Woonkamer met open keuken, hal, toilet.
De 1e verdieping is te bereiken via een open houten
trap in de woonkamer.
Op de 1e verd. bevinden zich 3 slaapkamers, grote
muurkast, badkamer met ligbad, 2e toilet en aanslui-
ting voor wasautomaat.
Op de 2e verdieping bevinden zich een vierde slaapka-
mer en een grote bergkast.
Gas-c.v. Benedenverdieping is voorzien van dubbele
beglazing.
Elisagracht 23 is gelijk aan no. 17, echter zonder 2e
verd.
Huurprijs p.m. + ’6OO- excl. servicekosten ’ 15-
-p.m.
Bel voor méér informatie tijdens kantooruren
045-712040
KOK BEHEER B.V. Akerstraat 23
190088 6411 GW Heerlen

Bijna dagelijks krijgen wij aanvragen voor panden in
hogere prijsklassen; daarom zoeken wij om

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
de prijs- en verkoopmogelijkheden te bespreken

kontakt met eigenaren, die nu of op langere termijn
hun pand willen laten verkopen.

Thans hebben wij aanvraag voor:
SCHAESBERG
Vrijstaande (semi-)bungalow in prijs ’ 275.000,- a

’ 325.000,-.
HOENSBROEK AMSTENRADE
Landhuis of (semi-)bungalow in prijs tot ’ 300.000,-
HEERLEN ZUID VOERENDAAL
Diverse panden in prijs vanaf ’ 250.000,-.

t TROOST
ONROEREND GOED,

WMWJ HEERLEN. TEL. 045-717976
2x in Heerlen

UNIEKE INRUILAKTIE!
VOOR A.S. KEUKENKOPERS

Bij aankoop van een kwaliteits-aanbouwkeuken van Vossen-Keukens
kunt u uw overkomplete vrijstaande apparatuur of uw oude keuken
inruilen. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke prijs!

t__mf\\ f A "^ Lid A.N.V.K.

lirVfrr! W N__f l_f,^J_t^_^^__,^^MfmËm
lIIMMii'"! A jW IM __^^m__^ËË~ \m_mT I

Irrrrrtiill \ \ Lêmmmmmm\mmmmmmmmmmmmmmmm\\mmm\
erkend A-Y Keukens
KEUKENSPECIALIST

VOSSEN DE ERKENDE Showroom: Showroom:
KEUKENSPECIALIST DESIGN-KEUKENS eiken keukens
DOET WAT VOOR ZIJN Glaspaleis-Kerkplein Eikenderweg 77
KLANTEN HPPr|f>nneerien Heerlen
60 jaar Tel. 045-717555
tevreden
kopers \<mm

-

Precies wat u voor ogen stond, Wm___ËËWÊKËË\ Jmm^ËËmmam\mmmmm^^ Maar u ook vertellen dat bij het

zon origineel Limburgs vakwerk- HBBMBBMBBMBIii^^^^^^"-****^^^^^^^^^ I Bouwfonds deze vaste rente zelfs te

huis. Maar u wilde zekerheid inzake AwW W I kombineren is met de SpaarVast

het financiële plaatje. Dus stapte u mmWt Ëm^^^^mmmmammmmmmmmj^m Hypotheek, waarbij u maximaal

naar het Bouwfonds voor Limburgse mWÊÊ ■(BBll^^^^B MÊW W__\ gebruik maakt van het belasting-

Gemeenten. U liet zich uitvoerig i^^^B l^^^^^^JË i^^^^^^^^^^^^W ; „<i _ voordeel.
:' £ ■ '~'%- '$^ëW __ ________________ j^r^^^^i W_\

adviseren door objektieve vak- ■ flexibele opstelling van het■ ■ ■ WWëëw \\__w
mensen, die de plaatselijke situatie m Bouwfonds blijkt, wanneer het

van haver tot gort kennen. Die u wenselijk is dat de hypotheek wordt

netjes voorrekenden welke hypo- ____|^^WBM___lKMMBMI I|HBHHVMM| aangepast. Want net als u, denkt

theek, bij uw inkomen, de meest ook het Bouwfonds graag aan de

gunstige is. Die u wezen op de moge- toekomst!

lijkheid van extra aflossing omdat COUPON'
HMHb^^^^^,^ M_ *_______________________________________ Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide

uw vrouw voor een tweede inkomen informatie over de hypotheken van het
Bouwfonds,

zorgt. Die de fiscale aspekten glas- Naam:

helder voor u op een rijtje zetten. ■P __—„ „,„„,,„.„. ~__ ._. JmwM k^ÊmWKK^wM I Woonplaats: .
■ w.. ',Z;M i Postcode:

lammammammmmmmmmmW Telefoon:

Bouwfonds zelf, zal uw hypotheek- —"**
bemiddelaar of verzekeringsadviseur Voor nadere informatie kunt u

u graag van dienst zijn bij het kiezen j I I a gebruik maken van de coupon

van de juiste hypotheekvorm. V' _T__ I^Ék. W I __**__ _t_r __i _P_i I of ons even bellen.

ook in financieel opzicht... !
Geleen, Jos Klijnenlaan 288,

Tel. 04490-88588

Gelukkig hebt u een hypotheek van hetBouwfonds. Roermond, st. o^ffdstn** 10,
informeren over de voordelen van

Tel. 04750-16555
een hypotheek met een rente die ~.'.-,Venlo, Nijmeegseweg 28

30 jaar vast blijft. (bij Trefcenter) wffi Bouwfonds Limburgse Gemeenten



SAT1

Duitsland 1

RADIOTV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

"n CAI-abonneesan alen zie schema exploitant

l»\2wart wit programma
0 0 stereo geluidsweergave
K tweetalig bij stereo-app.

teletekst ondertiteling

NviSIE
6r|and 1; 5. 26. 29 46 51. 53 en 57

Radio 1: 95.3en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz ivan 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 111Hz
BRT 2: 555 m 1540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHzi
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45,
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00| - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93 9 en 91 9 m Hz

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9 12 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
Belgiè TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/ TV 1

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstuck 7.lsWunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8 10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.00 Regionalma-

' gazin 905 LP-Markt 10.00 'HU
oder Niete' 12.00 Musik bei Tisch.
12 15 Veranstaltungskalender.
12 30 Presseschau 12 45 lm
Brennpunkt. 13.00 Hitparade.
16 05 Contra-Re - Jugendmagazm.
17.05 Das Kulturmagazin 18.00
Regionalnachnchten 18 30 Freie
Tribune: SP FGTB 18.45 Evange-
lium in unserer Zeit 19.00-21.00
Saturday Night Rock Show Aansl.:
nieuws en lottogetallen.

Luxemburg RTL
530 Guten Morgen 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
Elf 1200 Is jan Ding! 14 00 Viva.
15 00 Sportshop 18 00 Unglaubli-
che Geschichten 1900 Neunzehn- Vierundzwanzig: Charts; 20.00
Dance floor; 21.00 Rock Pop Con-
nection 22 00 Musik Non-Stop.
0 00-1.00 Traumtanzer

WDR 4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 805 In unserem Atter.
9 05 Musikpaviljon. 12 05 Pop-Re-
port 14.05 Orchester der WeH.
15 00 Cale Carlton. 17 00 5 Uhr-
Tee 19 05 Der Silbersee. 21.00
Musik zum Traurnen. 22.30 Nach-
texpress

Duitsland 2

22.41 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Trudy and Clyde. Hoop-
erman en zijn collega McNeil probe-
ren als undercover-agenten een
bankrover te arresteren.

23.05 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: Heaven's skate.
Dr. Kiem heeft een vreselijke erva-
ring, als zij een gewond lid van een
jeugdbende heeft geopereerd.

23.51-00.06 "«Opmaat. Theo Jelle-
ma bespeelt het orgel van de Martini-
kerk in Groningen.

Nederland 2

Nederland 1, J?L

05 Nieuws voor doven en[
'Lh'6' 1 achterover. Nederlandseeay-serie. Afl. 12 (slot): Wie gaat'°u met wie? Do en de kinderenj" aan de vooravond van de va"®- Dan blijkt dat Wijnand ineens, '"cc Wil. (Herh).
i. Dlack Beauty. Amerikaanse

" Jaserie. Afl.: Een verdachte agent.

'ckniß UWe agent komt vertellen da)

en HU,y iemand neeft aangeval-
irhi het paard moet verdwiinen
'Vrouwtje Theelepel. Teken
i

D't is Disney. Tekenfilmmf-.ga-l et Irene Moors,

ü Journaal.
ten '*den* Programma waarin; n- Christenen, Moslims en Hin-
"nst h" 2ien welke invloed gods-nai op het dagelijks leven.dvond praat presentator Sytze de?f*mkinderen-
G(rr)Ja, natuurlijk - extra. Frank

'aaf toont het boeiende levennde mug.
9 /"?rJrnaal*
ItQn 9 Vafl de sne,we9
a Pa- Toeristische serie. Afl. 1:
gunden, het land van de 150 da-i2 (Hern-).

rie Alieers* Amerikaanse comedy-
tlak ■"'" SlumDer party Massacred.Kr|jgt te horen, dat zij oma wordt

°n de gedachtealleen al wordt zePassief.
tleh west- Amerikaanse
ia 9e miniserie met Richard

in de hoofdrol. Afl. 3
'iIiPH o|*'dracht van een groep za-
kje vertrekt Fremont naar het
r^ Westen om een geschikte
C door de bergen te vin-

r. aJ,iP Verhaal komen in de Wes-
av ; Jakob en Jozef worden be-

Journaal.

VOO
07.25 Goodmorning America.

Feestelijke afsluiting van een week
lang Goodmorning America.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.30 F.A. Cup. Verslag van de Engel-
se Cup final in het Londense Wem-

bley Stadion. Commentaar: Harry
Vermeegen. (Vervolg om 17.00 uur).

16.50 Veronica Sport.
17.00 F.A. Cup. Tweede helft.
18.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: Familiegeheimen. Blake is bang
dat Gibson iets van de familiegehei-
men weet, Adam tracht Virginia voor
zich te winnen en het komt tot een uit-
barsting tussen Blake en Zorelli.

18.45 ««Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

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

kaanse serie. Afl.: Kanin. Catherine
ontdekt dat Kanin gezocht wordt we-
gens doodslag. Na confrontatie ver-
telt hij wat er destijds is gebeurd en
waarom hij zich voorgoed in de bene-
denwereld heeft gevestigd.

21.25 Koos Postema. Op leven en
dood, talkshow. Afl. 5: Topsport.

22.10 Street of fire. Muziekfilm van
Walter Hill, met Diane Lane, Michael
Pare, William Dafoe e.a. Ellen Aim
wordt voor de ogen van haar publiek " Richard Chamberlain en G.D.Spradlin in 'Dream West

(Nederland 1 - 20.24 uur)

Sky Channel

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden." Wüleke van Ammelrooy en Marnix Kappers in 'Mag het
iets meer zijn. (Nederland 3 - 20.29 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
computer.

10.55 E.M.U.-TV. Serie waarin deze
week Jim Bowen of optreedt in de
Last Night Show of een hemd gaat
kopen.

11.15 Defenders of the Earth. Afl.:
The future comes but once.

11.40 Lost in space. Serie ruimte-
vaart. Afl.: The questmg beast.

12.30 Pop Spot. De laatste nieuwtjes
op het gebied van popmuziek gepre-,
senteerd door Mark Page.

13.00 Film. As long as they are happy.
In de hoofdrollen Jack Buchanan en
Janette Scott.

14.30 Grandstand. Rechtstreeks ver-
slag van de voetbalwedstrijd om de
Engelse Cup vanuit Wembley tussen
Liverpool en Everton.

18.15 Cartoon Time.
18.35 News and Weather.
18.45 Little and Large. Komedie,

sketches en muziek door Syd Little en
Eddie Large. Gasten: Kenny Lynch,
Marty Wilde, Ellis Dale en Then Jeri-
cho

19.20 Macgyver. Afl.: The prodigal.
20.10 Bob says... Opportunity
Knocks. Serie afleveringen van
speciale programma's.

21.00 Columbo. Nieuwe serie rond in-
specteur Columbo. Afl.: Lovely but le-
thal.

22.15 News and weather.
22.45 Play on one. Afl.: These foolish

things.
00.10-00.50 Saterday night at the

movies. Presentatie: Tony Slattery.

van het podium gesleurd en ontvoerd.
Alleen Torn Cody kan haar redden....

23.46 Journaal.
23.51-01.25 TROS nachrfilm: De pa-

rade. Amerikaanse tv-film uit 1984
van Peter H. Hunt naar een verhaal
van N. Richard Nash, met Frederic
Forrest, Michael Learned, Rosanna
Arquette, e.a. Mart Kirby keert na 7
jaar gevangenisstraf terug naar zijn
woonplaats en wordt aldaar gecon-
fronteerd met zijn vrouw, dochter en
schoonmoeder. Het gezin kan slechts
met moeite opboksen tegen de klein-
burgerlijkheid en vooroordelen van
hun stadgenoten.

RTL Plus
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22.05 Stoppt die Todesfahrt der
U-Bahn Eins Zwei Drei. Amerikaan-
se speelfilm uit 1974 van Joseph Sar-
gent, met Walter Matthau, Robert
Shaw, Martin Balsam e.a.

23.45 BAusgestossen. Britse speel-
film uit 1946 van Carol Rees, met Ja-mes Mason, Robert Newton, Kath-
leen Ryan e.a.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

06.30 Fashion TV.
07.00 Pop Formulae.
08.00 Fun Factory.
12.00 Mazda Eye on Sport.
13.00 World Wrestling Federation

Mam Event.
14.00 Saturday Movie Matinee.
15.30 Transformers.
16.00 Planet of the Apes.
17.00 Nescafé UK Top 50.
18.00 Small Wonder.
19.00 Eurosport Overzicht.
20.00 Eye on sport.
21.00 Tennis in Rome.
23.00 Voetbal.
01.00 Rugby Union.
01.30 Arts Channel programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel program-

ma from Sky.

Super Channel

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie met Ted Schac-
kelford, Joan van Ark, Michele Lee
e.a. Afl.: Freispruch für Gary.

18.10 Landerpsiegel. Actualiteiten-
programma.

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

Serie met Thomas Fritsch, Jutta Spei-
del, Margot Hielscher e.a. Afl.: Das
Zukunftsrennen.

20.15 (TT)Vom Winde verweht. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1939 van Victor
Fleming, met Vivian Leigh, Clark Ga-
ble, Olivia de Havilland e.a. (1)..

21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Bernd Heller.
Aansl.: Lottotrekking.

23.20 Der phantastische Film. Das
Kabinet! des Professor Bondi. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1953 van Andrè
de Toth, met Vincent Price, Phyllus
Kirk, Carolyn Jones e.a.

00.45-00.50 Heute. Duitsland 3 SWF
liter Sirnbeck, Christine Kubis en Mike Krüger in 'Vier

'yen Willi'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

Duitsland 3 West

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 Gilette World Sport.
19.30 Videofashion!
20.00 Lone Wolf in Mexico.
22.00 Twilight Zone.
22.30 Roving Report.
23.00 Cisco Pike.
00.30-03.00 The Mix.

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Heute.
10.03 Sportschau.
10.35 ««Hitparade im ZDF. (Herh).
11.20 (TT)Der Atlas tragt ein Köni-
greich, Marokko. (Herh).

12.10 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal magazine.

13.00 Die Sport-Reportage. Tennis:
Internationale Duitse tennis-kam-
pioenschappen dames, halve finale,
vanuit Berlijn. Verslagggevers: Rai-
ner Deike en Hermann Ohletz.

16.05 Frankensteins Tante. Horror-
serie voor jong en oud naar de roman
van Allan Rune Petterson, met Vive-
ca Lindfors, Ferdy Mayne, Eddie
Constantine e.a. Afl. 4.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie met Ted Shackel-
ford, Joan van Ark, Michele Lee e.a.
Afl.: Steckfieflich gesucht.

"°0 u
"03
,3S
*>0 ""Hi».Parade i m ZDF. (Herh).,4o "rnschau.
"10 ,howfenster.
"SS pSpek,e-
■Oq rersoverzicht.
"IS la9esschau.Ia9esschau.
45 fcro9rammaweekoverzicht.
'la h "ol|ywood Boulevard. Hop-
tpePl!er kommt Merton! Amerikaanse
De, '^m uit 1947 van Robert Alton,
*0n » Skelton, Virginia O'Brien,

' Ames e.a.

17.05 Cartoons im Ersten.
17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau.
19.00 Markt.
19.30 -Duck Tales. Neues aus Enten-

hausen, serie. Afl.: Das Erdbeben.
19.58 Heute im Ersten. Programma-

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

gramma gepresenteerd door Mike
Krüger.

21.45 " «Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie van Isa Vermehren uit
Bonn/Hamburg. MTV Europe

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!
10.30 Club MTV.
11.00 MTV!
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Club MTV.
20.00 MTV Half-Hour Comedy.
20.30 Just Say Julie.
21.00 Party Zone.

09.50 Tele-Gymnastik. Afl. 31 (herh.).
10.00 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
10.15 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
10.30 Avanti! Avanti! Cursus Ita-

liaans. Les 17.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen

Chip? Cursus micro-elektronica.
11.30 Fernuniversitat im Driften.
12.15 Französische Maler des 19.

Jahrhunderts. Documentaire serie.
Afl. 2.

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits, les
32. (herh).

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,
les 6. (herh.).

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

180: Va banque. Met: Susanne Gan-
nott, Domna Adamopoulou, Kostas
Papananastasiou e.a.

17.30 Naturund Technik. Gewasser
ohne Lebensraum, documentaire
over dc gevolgen van kanalisatie.

18.00 Naturund Technik. Die Last
mit der Altlast, documentaire over dc
bodemsaneringsproblematiek.

18.30 Degraddi Junior High. Cana-
dese jeugdserie. Afl. 12: Elterabend.

radio

15.45 Sport im Burgund. (herh).
16.15 Schooltelevisie.
17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

32. (herh.).
17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-

desrepublik. Schrijvers vertellen
over hun land. Afl. 6: Petra Schnitt-
/Jörn Voss over: Hamburg, die sprö-
de Schone mit der Kaufmannsmoral.
(herh).

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl. 180: Va Banque. Met: Irene Fi-
scher, Andrea Spatzek, Thorsten Nin-
del e.a.

18.30 Beim Wort genommen. Frie-
den in Gerechtigkeit.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Internatinale. Documentai-

re serie. Afl. 1: Der Ausbruch der Wel-
trevolution (1917-1923).

20.15 «Der Bandit. Italiaanse speel-
film uit 1946 van Alberto Lattuada,
met Anna Magnani, Amedeo Nazzai
e.a.

21.35 Südwest aktuell - Neues.
21.40 Nachtcafé. Wieland Backes

ontvangt gasten in Slot Favorite te
Ludwigsburg.

23.10 het Radio Symfonie Orkest
Stuttgart. 0.1.v. Garcia Navarro
speelt Images pour orchestre Iberia,
Debussy.

23.30-23.35 Laatste nieuws.
r

! 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
I SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
I zicht. 09.30 Wirtschafsforum. Afl.: Top-
! Etage. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Mus-; kalischer Bilderbogen - Südtirol. 10.50.

Teletip Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05; Gefangene des Stroms. Amerikaanse; actiefilm uit 1955 van Henry Hathaway,
; met Van Johnson, Joseph Cotton, Ruth
| Roman e.a. 12.35 fiGeheimnis eines
| alten Hauses. Duitse komedie uit 1936
! van Rudolf van der NoB, met Wolf Al-
I bach-Retty, Grethe Weiser, Magda
| Schneider, Kurt Vespermann, Kate
I Haack, Arthur Malkowsky e.a. 14.00 Ihr
E Horoskop.' Aansl.: Programma-over-
| zicht. 14.05 Familie Feuerstein. Afl.:
! Feuerstein bleibt hart. 14.30 Mister Ed.
I Afl.: Mister Ed reißt aus. 14.55 Der Gol-
I dene Schuss. 15.05 Die Waltons. Afl.:
j Die Verwandten aus Kansas. 15.50 Te-
j letip - Tier. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
| 16.25 Der Goldenen Schuss. 16.35Bo-; nanza. Afl.: Annie steht ihren Mann.: 17.25 Teletip Reisen in Deutschland.
i 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
| overzicht. 17.50 Das Imperium - Die
[ Colbys. Nieuwe serie. Afl.: Die große
| Überraschung. 18.45 SAT 1 Bliek.

19.00Kmo News. Presentatie: llka Pe-
j tersson. 19.30 MacGyver. Afl.: Mord; auf bestellung. 20.25 SAT 1 Wetter.
j 20.30 Make-up und Pistolen. Afl.: Mord
! in der Musikszene. 21.25 SAT 1 Sport.
; 21.30 SOS inden Wolken, Amenkaan-; se actiefilm uit 1976 van Robert Butler,
; met Davis Janssen, Christopher Geor-
| ge, Lynda Day George, Ray Miland,: Broderick Crawford, Don Meredith,
| Maggie Blye e.a. 23.10 SAT.I Bliek.; 23.20 Stunde der Bewahrung. Ameri-; kaanse speelfilmuit 1977 van Ulu Gros-: bard, met Dustin Hoffman, Theresa Ru-
E séll, Harry Dean Stanton, Gary Busey,
I M.Emmet Walsh e.a. 01.15-01.25 Pro-
I grammaoverzicht.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om:

19.35 Sport im Westen.
20.00 West 3 Schau-Spiel. Der Büch-

senöffner, registratie van het toneel-
stuk van Victor Lanoux, met Dieter
Schmitt en Manfred Neubock, regie
Alexander Muller.

21.45 Kinder, wie die Zeit vergeht.
Spelprogramma met Rainer Ott. Gas-
ten: tv-correspondenten Klaus Harp-
precht en Peter Scholl-Latour.

22.45 Kultur im Gesprach. Wort-
wechsel, Gero von Boehm praat met
de architect Günter Behnisch.

22.30 Heben Sie es gut auf, es ist
mein ganzes Leben. Documentaire
over het geschilderde dagboek van
Charlotte Salomon.

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.25 Europa komt! 30-delige serie
over de Europese Gemeenschap. Afl.
23: De motor van Europa.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Marokkaans Arabisch en het
Nederlands.

18.30 You're welcome. Les 16.
19.00 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Consumentenvoorlichting.

Afl. 1.
21.00 Nieuwsspits. Jongerenpro-

gramma.
21.46 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Studio Sport.
23.26-23.31 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff. Der Kater, tekenfilm-
serie. Afl.: Allzeit bereit/Die Liebes-
kreuzfahr.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Der grosse Liebeskum-
mer.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Judys Geburtstagsüberra-
schungs-Party.

09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Explosiv. Vor Ort. (herh).
11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

(herh.).
12.20 Tekenfilm.
12.30 Klassik am Mittag m.m.v. het

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

kenfilmserie. Afl.: Von Willie, der aus-
zog, der Gruseln zu holen/Juniors
Vorbild. (herh.).

13.30 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-
ne.

14.15 Tekenfilm.
14.20 «Man rede mir nicht von Lie-

be. Duitse speelfilm uit 1943 van
Erich Engel, met Heidemarie Ha-
theyer, Mathias Wieman, Friedrich
Domin e.a. (herh.).

15.55 Polizeibericht. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Der Fail Mary Jen-
kins.

16.15 Motorsport-extra. Presentatie:
Willy Knupp.

16.45 Spiegelei. Spelprogramma.
Presentatie: Uwe Hübner.

17.15 Dance. Dansshow gepresen-
teerd door Martma Menningen.

17.45 Tekenfilm.
17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-

se serie. Afl.: Mondflug in Gefahr.
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.: A nice girl like you.

22.00 Dall-As. Talkshow.
23.00 Der Untergang des amerikani-

schen imperiums. Canadese speel-
film uit 1986 van Denys Archand, met
Dominique Michel, Dorothée Berry-
man, Geneviève Rioux e.a.

00.45-00.50 Betthupferl.

19.30-21.30 Turnen. EK dames, van-
uit de Heizel te Brussel, rechtstreekse
reportage. Commentaar: Louis de
Pelsmaeker en Jan Borms.

België/RTBF 1

Radio
; 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

i land- en tuinbouw 13 07 TROS ak-
: tua 13 30 TROS Country 14 30
i TROS aktua sport 18 07 Coulis-
j sen. 19 03 De Samenloop 23.06

Met het oog op morgen 0 02 Ver-
halen uit Limburg. 1.02-7.00 Nie-
mandsland

magazine. Presentatie: Arlette Vincent.
20.35 La chat qui vient de l'espace.
Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
Norman Tokar, met Ken Berry 22.20
Match 1. Presentatie: Roger Labou-
reur. 23.05-23.40Lotto en joker, laatste
nieuws en weerbericht.

België/Télé 21

Omroep Limburg
9 03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10 03 Limburg
boven 11 03 Festival: een uur cul-
tuur puur 12.03-1259 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17 03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg

Radio 4
700 Nws 702 Wakker worden
met (800 Nws) 900 Toppers
van toen klassiek 10 00 Caroline
11.00Kurhausconcerl: Hoogtepun-
ten uit eht afgelopen seizoen
12.02Strauss & Co: Groot Operet-
te Koor en Orkest 13 00 Nws
13 02 Veronica Klassiek: Radio Ka-
mer Orkest m.m.v. piano en viool
14 30 Veronica Kamermuziekserie
88 89 Raphaël kwartet. 14.50
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen 16.00 Lang leve de opera!
18 00 Nws. 18 02 Avondstemming
20 00 Nws KRO: 2002 Klassiek
op zaterdag 21 00 Prijswinnaars
van het Internationale Concours
voor Electronische Muziek; 22.00
Orgelrubriek; 22 20 Laudate
23.00-24 00 KRO-literair: Camera
Obscura.

De Nederlandse Antillen en Aruba
NOS: 17 55 Mededelingen en
Schippersbenchten 18 00 Nws
18 10 lyi Haberler (Goed nieuws)
18 25 Kayen Rasia (Er is hoop).
18 40 Arabisch progr 19 00 Progr

voor buitenl. werknemers 20.30
Laat ons de rustdag wijden 21 14
EO-Metlerdaad hulpverlening
21.15 Reflector 21 35 Deze week
22 00-23 00 Zaterdagavonduur

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 1404 Ty-
pisch Hollands 1604 Echo 16 10
Zin in muziek 17 04 Glas in lood
18.04Echo. 18.15Levensliel en le-
vensleed. 19.03 KROs country
time 20 00-7 00 Zie Radio 1

15.40 Voetbal: Engelse Cup Final, live
vanuit Wembley. Commentaar: Michel
Lecomte. 17.50 Turnen: EK dames
vanuit Brussel. Verslaggever: Frank
Baudoncq. 18.00 Vervolg Turnen.
21.50 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. 22.35-23.35 Onder voor-
behoud: Concert 21: Duran Duran.

TV5

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

108
20.25 Weekendfilm. Losgeld voor

een dode. Amerikaanse tv-film van
Richard Irving, met Peter Falk, Lee
Grant e.a.

21.55 Mona Lisa. Relaxen met ever-
greens en filmmuziek, uitgevoerd
door de BRT-Big Band 0.1.v. Freddy
Sunder. Deel 10: o.a. Never on Sun-
day, Besame mucho, The guru. Pre-
sentatie: Nancy Corneleis.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Cannes - Special. Nieuws over

het Filmfestival van Cannes 1989.
22.55 Sport op zaterdag.
23.25 In de hitte van de nacht. Ame-

rikaanse serie van David Hemmings,
met Carol O'Connor, Howard Rollins,
Dennis Lipscomb e.a. Afl. 2: Noodza-
kelijk kwaad.

00.15 Poolshoogte. Astronomische
rubriek van Dr. G. Bodifée. Vandaag:
Planetoide Betulia dicht bij de aarde.

00.20-00.25 Coda. Ik heb de lente ge-
zien, van H. Roelstraete en R. van
Welau, uitgevoerd door Dirk Ver-
brugghe, piano en Marijke Pyck,
zang.

België/TV 2

12.00 Thalassa. 12.50 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner avec
Nicolas. 13.30 Le Nez A La Fenètre.
15.00 Sacrée Soiree. 16.05 Brèves.
16.10 Visa Pour Le Monde. 17.25 Arts
Magazine. 17.55 Brèves et Météo.
18.00 JeLeur Laisserai Un Mot. 19.30
Gourmandises. 19.45 Architectures
Sans Architects. 20.00 Le Club De
L'Europe. 21.05 Alice. 21.50 Télétou-
risme. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Météo Européenne. 22.35 Le Monde Di
Cinéma. 23.30-00.50 Flasch.

08.15 Nouba nouba.Afl. 8 (slot); Martin,
ses copains et le chien, serie. Afl. 6
(slot). 09.30 Schooltelevisie. 11.40 In-
terwallonie, magazine voor Spanjaar-
den. 12.20 Interwallonie, magazine
voor Arabieren. 13.00 Tribune écono-
mique et sociale, (herh). 13.30La pen-
see et les hommes, (herh.). 14.00 Rad-
jou, filmportret van de acteurs Marcel
Melebeck en Fran,~*cois Duysinx.
15.00 Théatre wallon: Les Calmous-
sedjes da Scapin, toneelstuk van Jo
Duchesne naar Les fourberies de Sca-
pin van Molière, met Roger Castro,
Eugène Petithan, Maggy Namotte e.a.
Toneelregie: Eugène Petithan. 16.20
Bizness News, economisch magazine,
(herh.). 17.30Livres propos, literair ma-
gazine. Presentatie: Marianne Sluszny.
18.00 Genies en herbe, spelprogram-
ma voor scholieren. Presentatie: Eric
Frère en Michel Guilbert. 18.30 Gour-
mandises, culinaire tips. Presentatie:
Louis Willems en Gabrielle Davroy.
18.45 Télétouhsme, 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-

15.40 Voetbal. Cup Final, rechtstreek-
se reportage vanuit Wembley. Com-
mentaar: Rik de Saedeleer.

Radio 3
leder heel uur nieuws 7 04 Rabar-
bara 804 Drie voor negen 904
Gospel-rock. 10 04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio 14 04 Popstation
1604 NCRV-zaterdag-sport 18.04
Dnespoor 1903 Koploper 2003
Harro de Jonge, met om 20.03 El-
peepop special: Joan Armatrading;
21.03 Elpee- en CD pop; 22 03
Country style 2303-24.00 Late
date.

BRT 2
600 Nws 605 Welkom weekend
(7 00 Nws en RVA-ber, 745 In het
spionnetie) 8 00 Nws 8 12Te bed
ol niet te bed 1000 Nws 1003
Buitenspel 11 30 De Vlaamse top
tien 12 00 Top 30 14 00 Radio
Rijswi|Ck 17 00 Nws 17 05 Fris
van Leiever. 19 00 Dansbar 20 00
Gelegenheidsprogramma 23 30-
-06 00 Nachtradio met om 00 00 uur
nieuws

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktber.
en uitgebreid weerber 900 Nws.
902 NOS Sportief 925 Water-
standen 0930 Meer culturen in
een land 10 00 Hollandse Nieuwe
EO: 10 15 De muzikale fruitmand
11 15 Tijdsein Thema 12 00 Nws
12 05 Meer dan een lied alleen I
12.44 EO-Metterdaad hulpverle-
ning 1245 Vragen naar de weg
13.00 Nws 13 10 Hallo Nederland.
13 30 Opo Doro (Open deur)
AVRO: 14.00 Jazzspectrum 15 30
Minjon. 16.30 Homonos 1700
Licht en uitzicht. 1745 Postbus 51.

■-Oq Ar6lrj o "ct"aliteit. TV Tam Tam. We-
leijj. ler|tatie: Bloemen in lijnen en
'Dg n Verkeersopvoeding: Aan zee1~% Technologie: Atvalstof-

" -1S gdustneel afval; bijzonder afval.
»0or ?abel. Wekelijkse nieuwsbrief
""30 kse migranten.
lVr^"' rr*anjaro. Jongerenmagzine.
"On '?che *Jet ongetemde Tibet. Australi-
ër yocumentaire.
'5S JJJke Box.se s '"■ Diddle Diddle. Amerikaan-se elti|m Ult 1943 van Andrew L
«CoH'^t Adolphe Menjou, Marthar .0S ' Hola Negri e.a.
I*"*j ard

ook is wel tien moeders
Amerikaanse documentaire

"Ss J^oflook in al zijn facetten.
'Oq !:.'euws.
[W i Tak- Animatieserie. Afl. 175.

*0S pj
% J°ns- Afl: Plons en de sierdui-'"lo ferh.).
"""ie v OD* Trendgevoelig maga-
?(j|tijUoor jongeren over life-style en
Fïiiw

, Presentatie: Ben Crabbé en'VL el Dyck.
He^etje Vlaanderen. Toeristi-
*et , a9azine met -Toeristische por-
%s 'er: -Dit leuke land; -Agenda.

6st \/i ' le: Gerty Christoffels vanuit
Sh„ aanderen n.a.v. het Weekend»-ï0 d,e Westhoek.

er" en lotto-trekking. Me-
D«aM„9,en. programma-overzicht en
l. y6nknQrp««

SSVC
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B.V. GULPENER
BIERBROUWERIJ TE GULPEN

Kerkrade-West
Te huur

cafébedrijf met inventaris
en ruime boyenwoning op goede stand
gelegen. Ruime omzetmogelijkheden.

Geïnteresseerden die in het bezit zijn van
enig garantiekapitaal en de
benodigde diploma's, kunnen
contact opnemen met
B.V. Gulpener Bierbrouwerij,
postbus 51,
6270 AB Gulpen,
tel. 04450-1956; jffl*2B
vragen naar _\_^L
J. Halmans. $_**{
B.V. GULPENER M *-£%
BIERBROUWERIJ f[~j "ji^f _\\ |
6270 AB Gulpen Gl^S^SW^^^f^

MARRES STEELT
DE SHOW

met deze unieke
AANBIEDING

Kom eens kijken in de toonzalen van Marres Meubelen. Een ongelooflijke keus aan
kwaliteitsmeubelen in vele stijlen en uitvoeringen. Rustiek, klassiek, eiken of noten,

eigentijds of modern. Noem maar op, Marres heeft het. En voor prijzen die U
nauwelijks voor mogelijk houdt. Vooral tijdens onze show. Wat let U, kom eens langs.
Eén voorbeeld uit de Marres kollektie. Dit vorstelijk 2/2 ]n i eder slechts fl _jmm\ __£\ «■
zits bankje is een kroon op Uw interieur. Exlusieve ' MMf^Wdwm1m_9lj
afwerking, stijlvol vormgegeven. De prijs zal U verbazen. bijpassende hoge fauteuil fl.

§H f „.1532,- 891,-
-"*° IZo komt U simpel bij k,-,-^ s-^r-v r.^-\ s^iï/^r^openingstijden: Marres Meubelen. I ■> | ____, I -kV \\(**\( m \Dageh|ks van 10-12 en 13-19uur I) f] \V ""■"■fl *-" \\ " J. "■■l 11 -aaé} **1 I

Zaterdag en zondag 13-18 uur _ , Qver de E .39 fj Mj ■IJ U \m_\mj\ dJÉr/WUWU mJWoensdag gesloten Arilwerpen, na de grens- I ,-y—v-^ -—_ r-y-xr-VX / N x—^
TONGERSESTEENWEG37- _\^s^^ \\\\m\\(m\\ X^TjC*^*

LANAKEN L^^^l U* jij | J \3fCj
te1:0932-11 -714120 vrrÉTfèTrHrrßrarfÉTfÉTfÉ>Hrr*iTrÉTr*H ***■ mm mm _m _m *m_w

Wist u dat wij in Brunssum e.o. de meeste bestaande
woningen verkopen? Derhalve vragen wij voor onze
clientèle woningen te koop in alle prijsklassen., GEEN VERKOOP GEEN KOSTEN
Brunssum, Passage 44, zeer mooi, luxe appartement
in centrum met voor- en achterbalkon en lift. Ind: gr.
woonkamer, luxe aanbouwkeuken, 2 ruime sl.k., c.v.-
ruimte en hal, luxe badkamer met ligbad en v.w. en toi-
let. Vraagprijs ’ 162.000- k.k.

Brunssum, Kerkstraat 164, zeer luxe appartement,
mcl. stoffering en alle apparatuur. Ind: 2 sl.k. gr. woon-
kamer (6,15x7,00), berging, aanbouwkeuken. Vraag-
prijs n.o.t.k.

Brunssum, Oelovenstraat 14, halfvr. woonh. m. garage
P en grote tuin, woonk., keuk. m. aanb.. bijkeuk., terras,

3 ruime sl.k., luxe badk. m. ligb. + v.w. + toilet + aan-. af. w.a., zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 162.000,- k.k.

Heerlen, Kruisstraat 70d, appartement met parkeerp.,
woonk., open keuk., (7xsm), berg., 2 sl.k., toilet, badk.
m. ligb. + v.w. + aansl. w.a., voor- en achterbalkon.
Vraagprijs ’ 87.000,—k.k.

Assurantie-, financienngs- en adviesburo

M^jÊtTlA van Oppen bv
_Ëw___K*_xflSS^_f*m" Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30en 13.30 - 17.30*uur
donderdagavond 18.30 ■ 20.30 uur en zaterdag 9.00 - 12.00uur

LENTE SUPER KIEN
Zondag as. 21 mei 't Eikske te Landgraaf

Super kien ’ 250,-
Sneeuwbalronde ’ 250,-

-19 kienronden
Aanvang 20.00 uur

GRINDMEREN RACE 1989 *

Europese Kampioenschappen-
Hovercraft

GRINDMEREN
gSST RACE

Ohé en Laak
(tegenover camping De Maasterp)

20 en 21 mei
Aanvang 11.00 uur

*. 'STADTTHEATER UND MUSIKDIREKTION AACN?
Donnarstag, 28. Mal 1980, 20 Uhr

EUROQRESS AACHEN, EUROPA-SAAL
h

Einmaliges Sonderkonzert i
Klavierabend

MIECZYSLAW HOROSZOWSK' b
Werke von Bach, Mozart, Schumann und Chopi*l I

Preis: DM 10,- bis DM 50,-
Ab sofort:
40 % Ermaßigung für Schuier, Studenten und A"*;
zubildende etc.: jl
Kartenverkauf an dor Kartenkasse Stadttheater Aachen, MontM . .
Samatag, 11 bia 13Uhr und 17bla 19 Uhr; telefonisch jeweils 1/2S*J
spater sowie montags bla freltags von 14 bla 16 Uhr untor 09 49 -'220 06. Roatkarton Eurogress Aachon, Tolofon 09 .49-2 41 -1 5*(1/2 Stunde vor Konzertbeglnn).

Vakantie en Rekreatie

Duitsland
Gezellig fam. pension, kind
vriendelijk, mod. kamers,
gedeelt. m. douche en bal-
kon. Folders, overnachting
met ontbijt DM 20 tot 25.
Half- en volpension mog.
Haus MARIENFELS, Berg-
str. 17, 5372 Gemünd/Eifel.
Willy Ludwig, tel. 09-49-
-2444-2805.
Te huur 2 VAKANTIEHUI-
ZEN in Zd-Duitsland tot 7
pers. vlakbij autobaan
München-Salzburg 20 km
van ruhpolding - khiemsee
en Salzburg Inl. 045-714487
EIFEL/Moesel/Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d
wc/tv op vakantieparken juli
aug vrij, mei ’ 350,- p.w.
Lang weekend/midweek
’l9B, -. 3 wk juni sept.

’ 795,-. 24. 6./8.7. ’ 845,- 1.
7/15.7 ’998,-. Herfstvak.

’ 375,-p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130

WARBLINGSTRAAT
11 bouwkavels geschikt voor de bouw
van vrijstaande bungalows, landhuizen
en villa's. De kavels hebben oppervlaktes
van ca. 295 m 2tot ca. 365 m 2.
Prijzen vanaf / 42.000,- v.o.n.

-^^^WAUBACHERVELD
Direct tegenover het Burg Boyensbos
kunnen wij u een aantal bouwkavels
aanbieden Oppervlakte tot ca 500 m 2,
geschikt voor landhuisbebouwing
Prijzen vanaf ’ 72.500,- v.o.n.

c&#hiy
' INGBERGRACHT

Riante bouwkavels geschikt voor vrije
sectorbouw Oppervlaktes van 275 m 2tot
350 m 2.
Prijzen vanaf ’49.000,- v.o.n.

■■ " %i__i
UGUSTERSTRAAT

Royale bouwkavels met oppervlaktes
vanaf 400 m 2, geschikt voor vrije sector-
bouw
Prijzen vanaf ’ 56.000,-- v.o.n.

ZUID-OOST
Op uitstekende woonstand gelegenriante
bouwkavels voor vrijstaand bebouwing
in verschillende woonlagen Opp ca.
620 m
Prijzen vanaf ’ 78.000,- v.o.n.

SCHANSERWEIDE^
Percelen vanaf 650 m 2tot 2350 m2aan
de rand van de villawijk Hoefveld voor
diverse typen vrije sectorbouw.
Prijzen vanaf ’ 62.094,- von.

INDENMOEL
Mooi gelegenbouwterreinen van 360 m 2
tot 570 m2o.a geschikt voor landhuis-
bebouwing
Prijzen vanaf ’ 50.000,-- v.o.n.

■f ' x^ i Makelaardij onroerend goed Hypotheken -Verzekeringen

db stienstra
Stienstra Makelaardij BV
Kruisstraat 56, 641 1 BW Heerlen
045-712255*

Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21.00 uur.Zaterdag van 9 00 tot 18 00 uur

Boerderij zwembad To°, ui
Schwartzwald. logies J;
va. DM 16,- Tel-.J7.:
323496 Ot 09-497671*^17,

"Or"17 °|
Frankrijkj n

Speciale prijjj
(1 7-15/7) ook daarna, D
vrij. Goede vakantie*^

Sèjour en France. U fj'08854-1363'085J5
Te hr. LANGUEDOC. z*l||
nog enige luxe'eeny-,
won. van Ned. of Fr _ »
m/z zwembad. Wo^ f 1Wijndomaine. App- ~
Zee. Caravans (gen"*"
en mobil-homes. |nl-.»
Moerland, Prades sur
34360 Saint Chinia*1-

-09-33.67380791 .(Ngj^
Te h. in ELZAS moe
pers. vak. huisje in P 3
zwemb. en tennisD
043-644283.

J
Griekenl./Cypr^l

Griechenland, Insel T] 3SOS-LIMENAS, Gen*"]
Ein- und Zweizirnm"Vj
nungen mit Balkon, "*fl
en WC/Duch ab 60 D"* 1
noch frei. Nach 1" ]
0049-561-827096I_,1_,
J L

Italië^^
COMOMEER. Campini
Lak, Sorico, privé s^Nog plaatsen vrij t*71\
'89. 20% korting °° I I
zomerreisjes. Hollan0,,; I
heer. Tel. 09-39-3448*^

AJoegoslavië^
Comf. VAK.WONIN J |
aan zee, div. kustge^ A\landen. Jadran Q449g*y,

-iOostenrijk^y i
Westendorf Tirol, te.il(i
Ned. familie. Tiroler L-yJi;
HUIS, v. 2-6 pers. vrij N
juli t/m 27-7 en 26*'7^.9-9. Aantr. prijs. Tel
352731. _^y.
OOSTENRIJK. Mü^l,
am Hochkonig te
woning va. ’ 32t
045-410353.
Luxe VAKANTIE-AP? J
pers. in Sulzberg - B^J:zerwald (Oost.) op It-Y/:hoogte. Mooi uitzicht rj
TV, bad, balkon, Wd
Rust. ligging. |n'.o3«
Vogel, Kirchdorf 7, 69*y
ren Austria. Tel. 09-4*- j,,
2007. ___^*fl
Vakantie in TIROL- A
Hotel, gunst, prijzen. '^prospecten, tel. 0449^/

Spanje/Portug^;
ALGARVE: Top^
bung., app., a.d- j,
zwembad, tennis, 9°
va. ’495,- p.w. lof: v
!^?a -^ALGARVE villa met z.(
bad op 10.000 m2. ■'"jii
zee, 6-8 pers., v.a. ’ ..
p. wk. mcl. huish. hu'i-
-045-753010. _—^j*j
ALGARVE villa 4 min . ■van zee, pr. uitzien■ J
pers. v.a. ’ 1.300,- P-^
huish.hulp enz. ""■753010.

Div. Buitenlan^'
Te huur: Prima appar,e 0
in de Franse Alpen
België, de Panne, dire*
zee, met nog moge"!* g
in het hoogseizoen. 'ntenrijk, Tirol, voor- en
zoen nog beschikbaa^voor informatie:
92123 of 92909___--rx
Chalets, App., Stacar'j],,
gezen, Jura, Alpen er
de westkust. Wegens pi
lering in het Lo!fet"ot 1
bungalow 5 pers. 1 ' p"
/740,-p.w. Woning ° A
29-7 tot 12-8 ’70%?"
De ZWALUW. Tel- u

64457.

_JMaa/em:
-*SPAUBEKERHOF

Bouwterreinen tot 470 m- voor vrij-
staande landhuizen, gelegenrondom
een groenplantsoen.
Prijzenvanaf ’ 77.650,- von.

NAMTDDAGSCHE DRIESSEN
Bouwpercelen geschikt voor debouwvan
vrijstaande herenhuizen ot bungalows.
Oppervlaktes vanal 660 m 2.
Prijzen vanaf/ 66.000,- v.o.n. tot/ 96.000,--
-v.o.n.

GEMMENICHERWEG
Aan devoet van deVaalserberg gelegen
bouwpercelen, geschikt voor bungalow- .
en landhuisbebouwing. Opp. van 295 m 2
tot 808 m 2.
Prijzen vanaf / 50.000,- v.o.n.

_, /vetendaa/
RANSDAAL

Riante kavels geschikt voor vrijstaande
landhuizen oi semi-bungalows. Percelen
tot 790 m-
Prijzen vanaf ’ 60.000,- v.o.n.

—' Csj/~ ——-j—i
RANSDAAL

Aan derand van dekern Ransdaal liggen
7 bouwpercelen geschikt voor de bouw
van vrijstaandewoningen.
Inwoners van de gemeente Voerendaal
hebben het voorkeursrecht van aankoop
tot 10 juni 1989.
Opp. variërend van 210 m 2tot 260 m 2.
Prijzen vanaf’ 40.500,- v.o.n. tot/ 50.000,-
-v.o.n.

SINZELBEEK *
Ruime bouwterreinen op mooie locatie
geschikt voor vrije sectorbouw, opper-
vlaktes van 385 m 2tot 525 m 2.
Prijzen vanaf ’ 45.623,- v.o.n.

Uitvoerige gegevens van de bouwvoor-
schriften, ligging, perceels- . ■
afmetingen r HE££fjjt__NElQE__i_li2. 1
etc zijn op X-J^rr^e^FdaVr^fdJ I
ons kantoor risico lozeoverstap I
verkrijgbaar. naar nieuvv hu_________\
I Gaarne vrijblijvend volledige
I _W ËwË\ inlormatie over de bouwkavels te ■

■ Naam f'

I Adres: *|
Postcode/Plaats «

I Telefoon: '. -".I
In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I

■ Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen I
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WAKKER WORDENU

Aqua Limburg is een dynamisch en gespecialiseerd bedrijf met een rijke ervaring in
het adviseren en verkopen van kwalitatief hoogstaande waterbedsystemen.

MQUi4ZirnDUrQ ; stelt de norm en voor U 3 belangrijke zekerheden:
Kwaliteit- Komfort- Keuze

a4hSLVA ZimDUrg ; officieel Poseidon-dealer voor Nederlands- en
Belgisch Limburg

m*ISLuA éiimburQ ; is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Waterbed-Specialisten (Secretariaat: N.V.W.S - Wijk bij Duurstede)

-fiGLVA ZimbUrQ ; voor alle Europese en Amerikaanse waterbedmaten
voor Softsiders en Hardsiders
voor alle stabilisatie-vormen
voor hoogwaardige kwaliteitsombouwen
voor verwarmingselementen met Kema-Keur-Rapport
voor een deskundig en optimaal advies

AQU4 édlTlburg ; heeft voor elk bed de juisteKwaliteit-Prijs-verhouding
heeft voor elk bed de juiste nazorg
heeft voor elk bed een optimale service
heeft voor elk bed een nazorggarantie
heeft méér dan U optisch waarneemt

4ÖBl^mburg ; dan kies, 00k u voor«_ m_*__

A*<Q\jA ZllTlburg ; heeft meer kennis en ervaring van waterbedden

aASAjA ZimbUrg ; op zondag open in Smeermaas/Lanaken (B)

HAELEN PANNINGEN SMEERMAAS/LANAKEN
04759-4208 04760-71868 011-718203

Burg. Aquariusstraat 33a Wietelweg 13 Maaseikersteenweg 40 (B)

OPENINGSTIJDEN : HAELEN EN PANNINGEN
Maandag van 13.30 -18.00 uur. Dinsdag t/m donderdagvan 9.30- 12.30
en van 13.30 -18.00 uur. Vrijdag van 9.30 -12.30 en van 13.30 - 21.00 uur.
Zaterdag van 9.30 -17.00 uur.
SMEERMAAS
Woensdag t/m vrijdag van 11.00- 20.00 uur. Zaterdag van 10.00 -17.00 uur.
Zondag van 12.00-17.00 uur.

i f rikc^ZmmltDe kansen B m \ f****om uw eigen > Q Q
bouwplannen 1 i |
te realiseren *»***^■ " "»^ #** 4.-¥*%#*J4-%IAAI Stienstra heelt een ruime keuze in

Zljli ÏIlOIÏlwIlIGwl bouwterreinen, geschikt voor een-
**Tll T**» e+lft gezinswoningen, bungalows,
yUlloLiy. villa's en landhuizen.

Limburgs Dagblad



SSVC

België/Télé 21

België/RTBF 1
Luxemburg/RTL

WDR 4

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Skriuwers yn byld. Afl. 1: Fed-

de Schurer. (herh.).
11.00 Open Universiteit. Politiek en

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

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

12.45 Gollwitzer in gesprek. Richard
Schneider interviewt de Duitse theo-
loog Helmut Gollwitzer.

16.25 Europa komt! 30-delige serie
over de Europese Gemeenschap. Afl.
24: De vrouw in Europa.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De Trojaanse oorlog. Les 1.

Nerderland 1

Sky Channel

VPRO
09.00 Apie van de Hoek. Nieuws voor

kleuters.
09.20 Mevrouw ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.: Boven in de boom. (herh.).
09.45 Valley of the dolls. Serie. Afl.:

Luchtperikelen.
10.00 Vanessa de speurneus. Fran-

se serie. Afl.: Ze hebben knorro, knor-
ro gestolen.

10.15 Brillekoker. Kinderprogramma.
10.35 Cursus voor beginners in de

liefde. Afl.: Mannelijke onderdelen.
11.00 Reiziger in muziek. Live pro-

gramma waarin Han Reiziger musici,
experts, fanaten en andere liefheb-
bers ontmoet.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Filthy, rich and catflap. Engel-
se comedy-serie met The Young
Ones. Afl. 5. Filthy heeft voor Richie
een gastoptreden in Arme Diamand's
ontbijt-tv-show weten te versieren.

19.35 Onrust Ltd.. Muziekprogram-
ma.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Dis in de ijsbreker.

Adriaan van Dis ontvangt gasten.
21.30 French & Saunders. Engelse

comedyserie.
21.42 Youri Egorov 1954-1988. Por-

tret van dezeRussische-Nederlandse
pianist. i

22.43 Raspberry ripple. Engelse co-
medy van Rupert Haselden, met
Faye Dunaway, John Gordon-Sin-
clair, Derek Hoxby, e.a. De lichame-
lijk gehandicapte Riek probeert aan
zijn saaie bestaan te ontvluchten door
een fantasiewereld te creëren, die
zich afspeelt in de dertiger jaren.

00.05-00.10 Journaal.

06.30 Bailey's Bird. Avonturenserie '07.00 Hour of Power. Religie en gasj
ten.

08.00 Fun Factory. Ontspannende
weekendshow voor kinderen.

12.00 Shell International Motor
Sports. Motorsportnieuws.

13.00 Fashion Television. Mode-
nieuws.

14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000.
17.00 Pop Formulae.
19.00 Eurosport. Programmaover-

zicht.
20.00 What a week. Weekoverzicht

van de sport. jf|
21.00 Tennis in Rome.
23.00 Turnen in Brussel.
01.00 Motorsporten.
00.30 Surfer Magazine.
01.30 Arts Channel ProgrammeS

From Sky. Kunstprogramma.
04.30 Landscape Channel. Steefbeelden met muziek.

Super ChannelDuitsland 3 West
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Nor

stop tekenfilms, onderbroken doe
nieuwsberichten.

11.00 Coca Cola Eurochart. poprm
ziek.

12.00 Video Fashion. Modemagaz
ne.

12.30 Today's World. Actualiteiten»
portage.

13.00 It Is Written. Literaire reeks.
13.30 Blakes Seven. SF-feuilleton.
14.30 Salvage One. Komische serie
15.30 The Mix. Popmuziek.
17.30 The World Tomorrow. religie*

ze aktualiteiten.
18.00 European Business weekt

Nieuws uit de zakenwereld.
18.30 Roving Report. Aktualiteitenn

portage.
19.00 Lookout Europe.
20.00 The UK Top 50. De Britse hitp

rade.
21.00 The Twilight Zone. SF-thrille

sene.
22.00 NBA Today Basketbal. Baskt

ball uit de VS.
22.25 Just Me And You. Amerikaai

tv-drama uit 1978.
00.30-03.00 The Mix. Pop, mode <

nieuwsflashes.

Duitsland 1

La-n?r,yl Annah in 'Splash - Jungfrau am Haken. (Duits--9 uMI -20.15 uur)

MTV Europe

België/TV 1
België/TV 2

14.30-16.30 Turnen. EK dames, van-
uit de Heizel te Brussel, rechtstreekse
reportage. Commentaar: Louis de
Pelsmaeker en Jan Borms.

'Alle programma's in stereo.
00.00 Metal Hammer. Een uur heaj

bangen.
01.00 MTV Spotlight. The Cult.
01.30 Night Videos.
07.00 MTV. Nieuws uit de wereld vï

de popmuziek.
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun European Tdj

20.
15.00 Week in Rock. Belangrijks!

rock- en popontwikkelingen.
15.30 MTV Classics. Clips uit h§

MTV-archief.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
20.00 Kino. Filmrubriek.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.

12.30 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma met Nikki Townley. Afl.: Bar-
ney.

12.45 Dangermouse. Tekenfilmserie.
13.00 Highway. Harry Secombe be-

zoekt Oxford.
13.30 4 What it's worth. Nieuwe serie

consumentenprogramma's gepre-
senteerd door Penny Junor en Susan
Osman.

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

selijke verhalen uit de hele wereld.

Herh °9ramma-weekoverzicht.
-^■59 \z~10ec, om Geist Gottes bewegt.
,ii] E ür Urnenische slotviering van de't Fn ecPese oeconemische vergadering

U|t*B n'n Gerechtigkeit (Eurovisie-
/2.0n dln9 vanuit Basel.
'2.4S ""Presseclub.

/* Sbu a9esschau met Wochen-
'i3'lÓ mI"Jilaai Ma9azin der Woche. Regio-
A.4SI *T)a „ 'ddagprogramma. Program-
T-i-so ptr2ichtJ 6-0 , 'ano, Piano. Australische
ftQah )eu9dserie Afl. 2: Die grosse
V-15Ci *Ha **Level 43. Jongerenprogram-

i bai n RD*'Sport extra. 1. Zaalhand-
ltJa n?rTI de IHF-cup, 2. EK Turnen voor

'f^O r^D-Ratgebei\ Geld.
j *riach europaïschen Friedens-i Euro Live"magazine over de

■| Pri PrPSe oecomenische vergadering
fl CQen in Gerechtigkeit.

18.00 'Tagesschau.
18.05 Wir über uns.
18.10 Sportschau.
18.40 (TT)Lindenstrasse. Serie met
Ria Schindler, Thorsten Nindel, Ste-
fanie Mühle e.a. Afl.181: Zu neven
Ufern.

19.09 Die Goldene 1. Winnaars van
de ARD-tv-loterij.

19.10 Weltspiegel. Berichten van bui-
tenlandcorrespondenten.

19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Splash - Jungfrau am Ha-

ken. Amerikaanse speelfilm uit 1984
van Ron Howard, met Torn Hanks,
Daryl Hannah, John Candy e.a.

22.05 Kulturreportage. Viering van
het 200-jarig bestaan van de Franse
Revolutie door Franse kunstenaars.

22.35 Tagesschau.
22.40 Die Kriminalpolizei rat. Tips.
22.45 Erinnern und Mitteilen. Ver-

slag van de jaarvieringvan auteurs in
Keulen.

23.45 Bronk. Serie. Afl.: Alptraum.
00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Der Herr segne dich. Joods-
Christelijke discussie vanuit Freuden-
tal.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren. 1. Eichstatt an der Altmühl; 2.
Berta Hummel und ihre Kinder.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Van-
daag: fragmenten uit het optreden
van de componist/gitarist en schrijver
Christif Stahlin.

12.00 ««Das Sonntagskonzert auf
Tournee. M.m.v. Thomas Pfeiffer, Gi-
sela Stern, Musikkapelle Sachsen-
heim e.v.a. Presentatie: Michael Bra-
nik.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Die Sport-reportage. Interna-

tionale Duitse-tennis-kampioen-
schappen dames, finale, vanuit Ber-
lijn.

14.45 Umwelt.
15.15 Sechs kleine Detektive. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1979 van Joe
Camp.

16.50 Danke schön. Tussenstand
van de actie Sorgenkind. Aansl.: der
grosse Preis.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Int. ten-

niskampioenschappen dames, voet-
bal: 2e liga.

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

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

Presentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Querschnitte. Die Erfindung

des Mannes, documentaire over de
evolutie van de seksualiteit.

20.15 (TT)Vom Winde verweht. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1939 van Victor
Fleming. (2).

22.10 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.25 ""Faszination Musik. Die
grossen Instrumentalisten. Muziek-
programma rond het Alban Berg
Kwartet.

23.10 Schauplatze der Weltliteratur.
Documentaire over die gedeelten van
Amerika, waarin de speelfilm Gone
with the Wind zich afspeelt.

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 19. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-
formatie.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 19. (herh.).

10.30 Telekolleg. Cursus economie
Les 6. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

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

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Ursula
Lehr.

13.15 nßilder der Jahrhundertwen-
de. Documentaire. Afl.: Weltbühne
Berlin - Die Zwanziger Jahre.

14.45 nßilder der Jahrhundertwen-
de. Documentaire. Afl.: Metropolis.

15.00 Richard Löwenherz. Docu-
mentaire over het leven van de En-
gelse koning Richard Leeuwenhart.

16.00 Bilder aus Licht. Serie. Afl. 1:Die Pioniere.
16.45 Kaufen, koehen, essen a la

saison. Afl.: Champignons.
17.00 WDR-Publik. Gesprekken en

muziek.
18.00 Ueberraschende Tage. Jeugd-

serie. Afl. 3: Unglaubliche Geschich-
te.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Vanavond: Zuhause ster-
ben.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 West 3 TV-Spiel. Polizeiruf 110,
serie. Afl. 3: Ein Schrift zu weit.

21.22 West 3 aktuell.
21.30 Diahann Carroll. Hoogtepunten

uit een concert van deze Amerikaan-
se zangeres en actrice.

21 .50 So isses. Live-amusementspro-
gramma met Jurgen von der Lippe.

23.20 Experimente. Eingesperrte Vi-
sionen, video over de beeldhouwster
Magdalena Jetelova.

23.30 Jazz vor Mitternacht. Euro-
pean Jazz Ensemble.

00.30 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

nale. 22.35 Livres propos, literair ma- :
gazine. Presentatie: Marianne Sluszny !
(herh.). 23.05-23.40Laatste nieuws en I
weerbericht. =

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7 02 KRO's
ontbijtshow 753 Ter overweging.
802 Groot nieuws 902 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen 11.02
VARA Radio 1 zondageditie 12 02
Ophef en vertier 13.05 Hier en Nu.
1402 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 2202 Nows
the time 23 06 Met het oog op mor-
gen 0.02 TROS Nachtwacht: 6 02-
-7 00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder

David Friedrich (Kunsthalle Ham-
burg) uit de serie 100 Meesterwer-
ken.

08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.
Les 6. (herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6. (herh).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 19. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Informatief
sprogramma.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 19. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 6.

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Magazine voor gastarbeiders uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Dr Andreas
Kruse - Oud worden in onze tijd.

13.15 nßilder der Jahrhundertwen-
de 1880-1930. Documentaire serie.

14.45 fiUraufführung des Film-
Spektakels Metropolis. Documen-
taire n.a.v. de speelfilm Metropolis.

15.00 Onbekend.
16.30 Wanderer zwischen allen

Welt. Schuhe in Europa, reportage.
17.15 Sport treiben, gesund blei-

ben. Afl. 10: Haut, die verletzliche
Hülle.

17.30 Nimm's Dritte.
18.00 Touristik-Tip. Vakantietips. 1.

Inwisselen van geld in buitenland. 2.
Huurwagens. 3. Toeristisch nieuws.

18.15 Reden ist gold. Talkshow.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Schatzkammer. Spelprogram-

ma met Hans Heiner Boelte.
20.00 Das Beste vom Bahnhof.

Compilatie van Alfred Biolek's pro-
gramma Bios Bahnhof.

20.15 100 Jahre Eiffelturm. Europa-
laver, live amusementsprogramma
vanuit Parijs.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Actuele sportreporta-

ges.
22.45 Alias Smith and Jones. Engel-

se comedyserie. Afl. 9.
23.15 Heut'abend. Talkshow met

Joachim Fuchsberger. Gast: Dieter
Kronzucker. (herh.).

00.00 Denkanstösse: Natur.
00.05-00.10 Laatste nieuws.

08.05 Mister Ed. Afl.: Mr. Ed reiflt aus.
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Feuer-
stein bleibt hart. 08.55 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht 09.00
Die Waltons. Afl.: Die Verwandten aus
Kanada. 09.50 Teletip Tier. 10.00
SAT.I Sport. 10.30 Das wars diese
Woche. Armin Halle im Gesprach.
10.55 So gesehen. Kerkelijke uitzen-
ding. 11.00 Programma-overzicht.
11.05 Rebellion. Engelse historische
film uit 1961 van Lewis Gilbert, met
Alec Guiness, Dirk Bogarde, Anthony
Quale e.a.12.45 Mirten in Europa -
Deutsche Geschichte. 13.00 Die Wal-
tons. Afl.: Das Fahrrad. 14.00 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Teletip Koenen. 14.15 Tier und
Wir. 14.50 Der Goldene Schuss. 15.00
Der Kaira-Felsen. Russische docu-
mentaire uit 1970 van Jurii Ledin. 15.30
Deutsche Lebensbilder. 16.30 Auf und
davon. Reismagazine. 17.00 Der gol-
denen Schuss. Aansl.: Programma-
overzicht. 17.10 Flucht vor dem Feuer.
Amerikaanse aktiefilm uit 1952 (1) van
Edward Ludwig, met John Payne, Wil-
liam Demarset, Agnes Moorehead, Ri-
chard Arlen, Susan Morrow e.a. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Programma-over-
zicht. Aansl.: Gewinn in SAT.I 19.10
Kampf urn Yellow Rosé. Afl.: Vergebli-
che Flucht. 20.00 SAT.I Wetter. 20.10
Der GlockengieGer von Tirol. Duitse
Heimatfilm uit 1956 van Richard
Haussler, met Henrich Gretler, Nicole
Heesters, Claus Holm, Erica Beer, Wil-
ly Rösner, Harald Juhnke e.a. 21.55
SAT 1 Sport. 22.05 H Auf der Flucht.
Afl.: Eine tödliche Verwechslung. 22.55
SAT.I Bliek. 23.05 Stunde der Filme-
macher. 23.20 Nahaufnahme. Engelse
speelfilm uit 1975 van John Byrum, met
Richard Dreyfuss, Jessica Harper, Bob.
Hoskins, Veronica Cartwright, Stephen
Davies e.a. 01.10-01.20 Programma-
overzicht.

23.55 Brief aus der Provinz.
00.00-00.05 Heute.

""el T comen'sche viering in Ba-
Ie vj, a,sluiting van de internationa-
en h

eek v°or rechtvaardigheid, vrede. iw.eelheid van de schepping. Com-feam
c

Ad Langebent.
sio„J. 5 Nieuws voor doven enjBjhtnorenden.

lf Niet Serie. Afl.:
iij naam°nder de sneeuw- Een Sur~
iKald °ma wordt ,eesteliik ont"
idero door naar kinderen en kleinkin-
-16.22 tT Nederland- (herh).

P a . "^-Werkjournaal. Presentatie:
*J6.45

patricio en Pieter Jan Hagens.

' u,t ""Zomerro(c)k. Hoogtepunten
! Jan fv OrT'erro(c)k 1988- Presentatie:
J173n üpuwe Kroeske. (herh).'l/ 3g j!°urnaal.
'"eah de 'oop* En9else jeugdse-
0^ '■ 5- Paula heeft het moeilijk,jriagi' Cr|arlie Elkin het bewijsmate-

i fün Van zin overval op de juwelierte-■Jlejwil hebben.
*> 9isch/rVlde en zi'n vriendies- Bel-. 0 "Canadese tekenfilmserie. Afl.:

8-l49nte ui,da9in9
i fiirf. De Freggels. Engelse teken-

'Ser'e. Afl.: De uitnodiging.

18.27 De grote meneer Kaktus
Show. (Herh).

18.54 Europa 1992/3. Humoristische
vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

19.00 Journaal
19.07 ""Flying doctors. Australische

serie. Afl.: Kost en inwoning. Er daagt
ineens een onverwachte gast op: het
is Ron Hawkins met wie Maggie ooit
een relatie heeft gehad.

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

20.22 Zijn laatste vlucht. Britse 4-de-
lige .thriller. Afl. 4 (slot). Inspecteur
Courtney heeft Dean gevonden en
brengt hem terug naar Engeland.

21.12 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.42 Politieke barometer. Publikatie
van de recente opiniecijfers door het
bureau interview.

21.52 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Een onverdeelde
vreugde. Dorothy krijgt ineens be-
zoek van haar zoon Michael. En hij
heeft goed nieuws, want hij gaat trou-
wen.

22.17 De hoogvliegers. Engelse se-
rie naar het gelijknamige boek van
Derek Robinson. Deel 6 (slot). De
droeve restanten van Hornet Squa-
dron zijn naar Engeland gerepa-
trieerd en zijn nu, aangevuld met

15.00 Sunday Grandstand. Hoogte-
punten uit: Fa Cup Home Coming en
Sunday Cricket.

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

20.05 After Henry. Afl.: Going away.
20.30 Eastenders. Serie. Dot krijgt

onverwacht bezoek van haar aan-j
staande schoondochter en ziet voort
het eerst haar kleinkind.

21.25 Master Mind. Gepresenteerd?
door Magnus Magnusson.

21.55 Uncertainties. Afl.: How do i
create? Bob Peck verzamelt de ideen;
van hedendaagse denkers.

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

The dream. Industrieel Benedict Far'
ley consulteert Poirot over zijn zelffmoorddromen, maar wijst zijn profes?
sioneel advies van de hand. » j

23.13 The Groovy Fel lers. Nieuwe
komische serie.

23.55 The travel show. Een bezoek
aan San Tropez met John Thirwell. '

00.00-00.55 International boxing.
Verslagen van de britse kampioens-'
wedstrijden in London.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met. Die Welt
der Schnorchel, tekenfilmserie;
Heathcliff, tekenfilmserie.

09.20 «Des Brandner Kaspar
schaut ms Paradies. Westduitse
speelfilm uit 1949 van Josef von
Baky, met Paul Hörbiger, Georg Tho-
malla, Carl Wery e.a.

11.00 Spiegelei. Spelprogramma.
Herh.

11.30 Dance. Dansshow. (herh.).
12.00 Tekenfilm.
12.05 Formel 1 Spezial. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-orkest.

13.00 Die Spezialisten unterwegs.
Afl.: der Basketballprofi.

13.50 Gut geht's. Gezondheidstips.
14.20 «Capriccio. Duitse speelfilm uit

1938 van Karl Ritter, met Lilian Har-
vey, Viktor Staal, Aribert Wascher
e.a.

16.05 Bei dir war es immer so
schön. Westduitse speelfilm uit 1953
van Hans Wolff, met Zarah Leander,
Heinz Drache, Georg Thomalla e.a.

17.45 RTL Musikrevue.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz.
20.00 Meine Tante, deine Tante.

Westduitse speelfilm uit 1956 van
Carl Boese, met Theo Lingen, Hans
Moser, Georg Thomalla, e.a.

21.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Der dreifaltige Gott (1491), van
Jan Pollack.

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

Sonntagabend.
23.05 Videoshow.
23.30-00.05 Sexy Folies.

19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.

20.25 Hollandse nieuwe. Afl. 8: Een I
opvallend maatje.

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

21.25 Johan en loannis. Tv-spel van =Carel Donck, Hugo Hemen en Willem ==Capteyn, met Peter Tuinman en Van- jjjjE
nis Vellis. Johan, een werkloze Am- =sterdammer wordt op straat aange- =sproken door een Griek. Deze lonan- __\
nis is op zoek naar een vrouw die hij ___
in Nederland heeft leren kennen. Sa- =j
men zetten de 2 mannen hun tocht __
voort. (herh.).

22.06 Werken aan werk. Serie over I
de transportsector. Afl. 1: In de ha- =j=
ven. ==

22.36 Geschiedenis. Over instellin- i
gen van Rusland en de Sovjetunie, =les 4.

23.55 Journaal.
00.00-00.05 Nieuws voor doven en =

slechthorenden.

"Bram van der Vlugt en Leo Beyers in 'Klaverweide. (Ne-
derland 1 - 15.31 uur)

12 35 Rückblick 14.05 Die ö_msche Schlagerparade 16 05 _f
MINO - die Schielshow des Be
17 05 Sportmagazin 1840 Setm

renfunk 1900 WunschkonzK
21.00 Sportresultate vom Wocß
nende und Sendeschluss

9 02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek 10 02 Trefpunt: interviews,
discussies. live-muziek en een co-
lumn. 1102 Sport 12 02-13 00
D.S.M. - Limburg concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren 18.05-1900 Sport.

de Groene Linde 9 15 MusicaReli-
giosa et Profana 955 Progr-
overz. 10.00 Nws 1002 Eucharis-
tieviering 11.00 Fur Elise 13 00
Nws 13 02 Opera Matinee Phil-
harmonia Koor en Orkest. 14.00
Concert op zondagmiddag: Con-
certgebouworkest (Pauze: Praten
over muziek). 16.00 NOS jazzge-
schiedenis. 16.30 Diskotabel
1800 Nws. 18.02 Continu Klas-
siek 20 00 Nws 20 02 Specialitei-
ten a la carte 22.00Kamerconcert:
Van barok tot heden in kleine be-
zetting. 23.00-24 00 Finale.

Radio 2
leder heel uur nieuws 8.02 Vroege
Vogels 10.02 Tony van Verre ont-
moet John Ulipaly 10.30 Muziek-
mozaïek. 12.02AVRO muziekthea-
ter. 13.02 AVROs radiojournaal
1402 Nederlands op AVRO 2.
15.02Muziek met Meta 16 30 Kom
's langs in het Zielhoes. 18 02 Dat
zoeken we 0p... 19 02 Leuterkoek
en zandgebak 19 10 Ssssssst
1930 De hersengymnastiek
20 00-7.00 Zie radio. 1

14.30 Turnen, EK dames vanuit Brus-
sel, verslaggever: Frank Baudoncq.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Classiques du western: Bronco Billy,
Amerikaanse western uit 1980 van
Clint Eastwood, met Clint Eastwood,
Sondra Locke, Geoffrey Lewis e.a.
21.55 Le weekend-sportiff. Presentatie:
Richard Debeir. (herh.). 22.20-23.05
Top 21, hitparade. Presentatie: Mau-
reen Dor. (herh.).

TV5

4 00 Musik Non-Stop 7 00 Hein
melodie 900 Sonntagsfruhsti
1100 Rückblick - Oldies 12
Musikparade 1400 Wunsch
was 17 00 Sportshop 18 00 Na
gefragt 19 00 Volkstumliche Hil
rade 21 00 Country-Coach 23
Neunzehn - Vierundzwanzig Mi
Non-Stop 0 00-1 00 Traumtaru

BRT 2
600 Nws 605 Goede morgen,
morgen (6 30. 7.00, 730 Nws)
800 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 00Fies-

tag 17 00 Nieuws 17 05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws) 2000 Intermezzo. 20.30
Kom op tegen kanker 23 30-6 00
Nachtradio (000. 500 en 5.30
Nieuws).

405 Radiowecker 605 Morg
melodie 805 Das grosse PIJ
konzert 1005 Operette n|
Wunsch 12 05 Gestern, heul I
morgen 13.00 Heimatmelci
14.05 Was dart es sein? U
Singt mit uns. 18.05 SchelU
Schatzchen 19 00 Ennneru
21 00 Musik zum Tanzen. 2?
Nachtexpress

635 Fröhlicher Auftakt 745 Ver-
anstaltungskalender 8.00 Fröhli-
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kir-
che. 9 05 Mundartsendung: Ame-
röllcheren an Vertellchere Doref-
jeschwatz 1000 Übertragung der
Messe aus der Pfarrkirche Lont-
zen 11 05 Schlagersouvenirs

Belg. Rundfunk

6 30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 9.00 Nws 9.02 Woord op
zondag 930 Te deum laudamus
9 55 Waterstanden 10 00 Zo moet
het kunnen. 10.10 Kerkdienst
10.58 Wilde Ganzen 11 00 De an-
dere wereld van zondagmorgen
12 00 Nieuws 12 05 Het zwarte
gat 14.00Radio Romantica 16.00
Bodylijn 1655 Mededelingen en
schippersbenchten 17 00 Samen-
komst 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. 1955 Tambu 20.30 Zorg en
Hoop 21 20 Medelanders Neder-
landers 21.45 Medelanders Ne-
derlanders. 22.10-22.40 Jazz uit
het historisch archief

Radio 5

Radio 3
leder heel uur nieuws 802 Hek-
sennest. dorp der dorpen 9 02 Zin
in pop 10.02 De wakkere wereld
12.02KRO-mmiparade 13 02 Het
weeshuis van de hits 15 02 Tijd
voor toen. 16.02KRO s Zalige Lief-
deslijn 18 02 KRO's Hitweek
19 02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land. 2102 De krijsende tafel.
22.02-24.00 Op slag van maandag

10.00 Indépendants a votre service:
d'Apprenti a patron. 10.30 Les Chré-
tiens dans la vie sociale, politieke uit-
zending, (herh). 11.00 Culte Israélite.
12.00 Faire le point. 13.00Actualités a
la une, actualiteiten. 13.05 Journaal.
13.35 Variétés a la une. (herh). 13.30
Zwemmen: Belgische zwencup van
Seraing. Verslaggever: Michel de Ville.
16.30Cinéma a la une. 16.35The Mup-
pet Show. Vandaag met: Wally Boag.
17.35 Noubanimé, kinderprogramma
met tekenfilms. 18.00 Papa bonheur.
Amerikaanse serie. Afl. 6: La marche
de Washington. Met Bill Cosby, Phyli-
cia Rashad, Malcolm-Jamal Warner
e.a. 18.25 Rallye Himalaya, documen-
taire over de auto-rally door de Hima-
laya. 19.00 Le week-end sportif.sport-
magazine. Presentatie: Richard De-
beir. 19.30 Journaal en Weerbericht.
20.00 Cinéma a la une. 20.05 Jeunes
solistes, muziekwedstrijd voor ama-
teurs onder de 25 jaar. Vandaag: de fi-

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl 176(herh).
18.05 Plons. Afl.: Plons en het bosko-

nijn. (herh.).
18.10 Toen Lotte onzichtbaar werd.Noorse jeugdserienaar een boek van

Thorstein Thomsen, met Mathilde
Gersby-Rasmussen, Casper Hjul-
mand e.a. Afl. 2.

18.35 De collega's. Serie. Met Bob
Vanderveken, Nelly Rossiers, tessy
Moerenhout e.a. Afl. 2: De hoed.
(herh.).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip: Hard rijden op grote wegen.
20.30 Omtrent. Vier zangeressen lie-

gen hun waarheid. Vandaag: Bea van
der Maat. M.m.v. Katrien devos, Ray-
mond van het Groenewoud, Jean
Rousseau e.a.

21.15 Malinconia. Ballet op muziek
van Jan Sibelius, door Claudine
Swann en Richard Orzelski. Choreo-
grafie: Claudine Swann.

21.30 Steek-er-wat-van-op-show.
Praatprogramma met Emiel Goelen.
Thema's: Een gehandicapte is ook
een mens; 22 jaar na de tornado in
Oostmalle.

22.30 Nieuws.
22.45 Triomf van het Westen. Britse

documentaire van Chris Martin over
de invloed van de Westerse bescha-
ving op de hele wereld. Afl. 3: Het hart
van het Westen.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten: De IJszee (1823) van Caspar

r^-00 f,
o fwA,l- 37 rt'e Colar9ol. Kinderserie.

(f filmse °uwtie Theelepel. Teken-
l '«s/N Me Afl-: °P de bres voor zwem-
i V in het nauw/Het zoldercir-

VO.qq p°es. Tekenfilmserie. Afl. 19.
Vanuit het

j en1!Sch 'nstutuut SCheppers in

'll.0oi Tiet. P 6 zevende dag. Praatcafé
* de n 'ikvanger: in het oog springen-

liwleuwsbeelden; -Confrontatie: po-
Weplf discussie; Zeven op zeven:
W erzicht Met studiogasten en

l3onoanden Boscn
har s"nday Proms. Het BRT-Fil-
Hick niscn °rkest °' v Karl-Anton
0puKenbacker speelt Böcklinsuite,
VP„S, 126, van reger. Presentatie:

'5.15 ! XeuPPens. '

'urn *°ne Fox. Amerikaanse jeugd-
rn 6r

Van Harvey Hart, met Joey Cra-
r^ ' °uddy Ebsen, Belinda Montgo-ranyh

e aDe 12-jarige Willy moet de
Onrj Van z'jn °Pa van de 'iisnciële
proh^ r9ang zien te redden. Om uit die

i%n i te komen neemt hij deel
| het S ehondenwedstrijd, maar moet
lnd °Pnemen teehen een geduchte
\ l*j. sQaar»se5Qaar»se concurrent,

i seri
'**e speelvogels. Amerikaanse: ti s »,met Roger Moore en Tony Cur-

-1? 4ni ». 1: Het sPel be9int (t»erh.).u Malvira. Poppenserie. Afl. 20.

RTL Plus

satellietNederland 3
nieuwe manschappen gestationeerd
op de witte krijtrotsen van Dover.

23.09 Natuurmoment. Aandacht voor
Natuurmonumenten. Presentatie:
Hanneke Kappen. Herh.

23.14-23.19 Journaal.

Nederland 2

? 'O-ye Dunaway in 'Raspberry Ripple'. (Nederland 2
uur)

SAT1

Duitsland 2 Duitsland 3 SWF
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12.00L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-,
sé. 13.15 Entre Chat Et Loup. 14.45
Apostrophes. 16.05 Brèves. 16.10 His-
toires Naturelles. 16.30 Aventures Et
Sports. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Nouveau Monde. 19.00
Ushuaia. 19.30 Flash Varicelle. 20.00
Avis de recherche. 21.30 Trente mil-
lions d'amis. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Météo Européenne. 22.35 7 Sur
7. 23.30 Ex-libris. 00.30-00.45 Le quart
d'heure du procope. Radio 4

8 00 Nws 8.04 H-Vier. 9 00 Onder

Omroep Limburg

radio



'Het is belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te dragen'

'Frizzle Sizzle-meiden'
nu op dc professionele toer
Van onze showpagina-redactie

« UTRECHT - Vier jonge
I meiden: mooi, ambitieus,
[ intelligent en doordouwe-
■ rig. Frizzle Sizzle bestaat al
; een tijdje, maar heelt pas: sinds kort het initiatief' ge-

nomen om de eigen
boontjes te doppen. Karin,
Laura, Marjon en Mandy

'. willen nog steeds als pop-
! groep door het leven gaan -' ook al hebben ze de laatste
-' tijd niet zoveel van zich la-

" ten horen - maar dan welI zonder de hulp van mana-
l gers, agenten, producenten

of mannelijke collega's.. Na het programma 'Kinderen
voor kinderen' en het songfesti-

", val in Noorwegen (1987) hebben
de 'Frizzle Sizzle-meiden' zich
ontwikkeld van zingende scho-

t lieren tot professionele zangeres-
) sen. Een vrouwengroep in opti-

ma forma dus.
„Hier in Nederland lopen er niet
zo veel mannen rond die alle fa-

i cetten van het showvak beheer-
5 sen," legtKarin (22) uit. „Wij heb-, ben nu de ervaring dat we het al-
! lemaal zelf beter kunnen. Artis-
I tiek, zakelijk en promotioneel.
| Want een zakelijk ingestelde
j man is meestal niet erg artistiek,

» zo hebben we door de jaren heen
I geleerd. En een creatieve denker
! kan er financieel een puinhoop; van maken. Dat hebben we ook
i door schade en schande onder-
; vonden. Op dit moment voeren
i wij met zijn vieren een veelzijdig

beleid om onze popgroep weer- van de grond te tillen. We hebben
een marketingplan, een buiten-. land-aanpak, een zakelijk sche-- ma en een artistiek programma.

' Ieder van ons heeft nu haar eigen, specialisme en het werkt."
„Mannen?" zegt Laura (20). zusje
van Karin. „Er is een roadie die
ons helpt met de opbouw van de
spullen en de afhandeling van
het incasseren van geld, die de
auto rijdt en water op het toneel
zet. Daar blijft het bij. De rest
doen we zelf. Niet omdat we ons
fanatieke feministes voelen, of
omdat we mannenhaatsters zou-
den zijn (Karin: 'Kom zeg, ik ben
dól op mannen!'), maar zo is het
nu eenmaal gelopen. We zijn het
belangrijk gaan vinden om over-
al zelf de verantwoordelijkheid

! voor. te dragen zodat je nooit
meer het gezeur krijgt van: 'dat

250ste uitzending
van 'Kamerbreed'
HILVERSUM Ze zijn achter el-
kaar gesneuveld, de politieke ra-
dioprogramma's van NCRV,
AVRO, KRO en VARA. 'Kamer-
breed' van de TROS bleef be-
staan en viert op deze zaterdag-
ochtend zijn 250-ste uitzending.
Sjoerd Dijkstra (42), die samen
met Gerrit van derKooy 'Kamer-
brood' voorbereidt en presen-
teert, vindt het jammer dat zijn
programma geen concurrentie
moor hooft. „Want dat houdt do
zaak levendig. Nu loop jedekans
dat je inslaapt on gemakzuchtig
wordt. Dat govaar dreigt natuur-
lijk in het lund dor blinden waar
éénoog koning is."

Hij verklaart hot successievelijk
verdwijnen van do politieke ra-
dioprogramma's uit het feit dat
op een gegeven moment bepaal-
de programmaformules 'over-
leefd' zijn. „Wo moeten blijven
vernieuwen en veranderen, zoals
de kranten dat ook doen. Ér zijn
trends, ontwikkelingen. En 'Ka-
merbreed' heeft ook niet het eeu-
wige loven."
Volgens Sjoerd Dijkstra is zijn
politieke radioprogramma geba-
seerd op drie pijlers: eerlijkheid,
onafhankelijkheid on eon kriti-
sche benadering. „Daaraan toet-
sen wij ons programma altijd.
Door dio benadering krijgen we
iedereen in do uitzonding. De
grote politieke parijen, maar ook
klein links on klein rechts. Al
loon do SGF hebben wo nooit in
'Kamerbreed' gehad. Dio partij
voelt daar /.onder directe aanlei-
ding mots voor. Radio on televi-
sie is in die christelijke kringen
nog steeds een beetje duivels."
Dijkstra is er vast van overtuigd
dat 'Kamerbreed' eon succes is
bij gratie van hot feit dat het op
zaterdag uitgezonden wordt. „Op
doordeweekse dagen mislukt

zo'n programma bij voorbaat-
Want wij willen altijd de eer-1

verantwoordelijke mensen heb-
ben en die hebben nu eenm_a'
op werkdagen overvolle agen-
da's."

Leeuwen
Ooit is onderzocht of het -inv»
zou zijn het programma langer^
laten duren dan één uur. Uit d_
onderzoek kwam naar voren d_l
do huidige lengte van oen uur_£meest'ideale is. Gebleken is c-o"
dal ween discussie niet langer
moet duren dan een kwarti_r:
Muziek is geen vast onderde- 1
van 'Kamerbreed'. „Hot is puu[een praatprogramma. De tek- 1

op /.ich moot interessant gen_e-
zijn om de radio aan te zetten _n
aan te houden."
Volgons de laatste meting van d-
dienst Luisteronderzoek van de
NOS trekt 'Kamerbreed' gemid'
deld 350.000 luisteraars per uil-
zending. Eon mooi resul-a*'
vindt Dijkstra, al is hij van me'
innn dat vooi moor mensen -icn
in de politiek zouden behoren te
interesseren. „Om dat te berei-
ken willen we de zaken heel lie>'
dor en duidelijk neerzetten-
Daarom zitten Gerrit van der
Kooy en ik als leeuwen op on_e
stoelen als onze gaston een moe'"
lijk woord gebruiken. Niot dat de
luisteraars dom zijn, maar w'e
willen het programma toeganke-
lijk houden. Wij willen politie*
iets luchtiger maken. Licht, m-ar
wel degelijk en serieus. En be-
slist noon oubollige kletspraatjes
voor bij de koffie."
Overigens presenteert Sjoerd
Dijkstra vandaag voor de laatste
maal 'Kamerbreed'. Hij verlaat
dv omroep om per 1 juli hoofd
voorlichting bij het Produkt'
schap Voo en Vlees te worden.

hooft de manager nu net oven
vergeten, of dat vindt onze mana-
ger niet belangrijk'. Tegenwoor-
dig bepalen we dat zelf."

Dugtuuk

Henny Huisman: 'TV 10
als nieuwe uitdaging'

Ende. De omroepen hebben
vaak gepronkt met zrjn veren.
Daar zullen ze nu /oil' wat voor in
do plaats moeten stollen.''
Hot besluit van Van don Ende
om mei eon eigen (commercieel)
station te komen noemt Henny
Huisman 'een moedige zet'. „Nu
do omroepen de oen na dr ander
mot Van don Ende breken kiij^
jo een gekke situatie, maar ik ga
met m'n baas mee. Als hij failliet
uaat ■ wat ik niet verwacht - ga ik
mee failliet. Ik /ie dit als eon
nieuwe uitdaging."
Mot do KRO hooit Henny Huis-
man, zoals hij hol noemt,'nog
steeds oen prima verhouding.
„Wc zijn, zoals dat heet. als goeie
vrienden uit elkaar gegaan. Ze
hebben gezegd: als het niet TV 10
niet lukt willen we je graag te-
rug."

Samenwerking
Dat KRO. NKCV en VARA nau-
wer willen samenwerken noemt
Henny Huisman eon goode zaak.
„Op die manier kunnen ze eert
sterk blok vormen on hoeven ze
concurrentie van TV 10 ook niet
zo heel erg te vrezen. Er doemen.
ZO lijkt mij, grotere problemen
op voor Radio Télé Veronique.
Als Lex Harding roept dat hij de
sterren niet extra hoeft te betalen
omdat ze nu al bij hem op de
stoep staan, dan moet ik daar om
lachen. Ik vraag me af wie er dan
bij hom voor de deur staan. Het is
gewoon blufpoker, Veronica
eigen. Als jeziet met hoeveel pijn
en moeite ze nu de woensdag
avond vullen, vraag ik me af hoe
RTV hot zal redden, zeven dagen
in de weck."
„Er wordt nu geroepen' dat de
plannen van Van den Ende en
RTV oen bom onder het omroep-
bestel vormen, maar dat dit er
eens oen keer van moest komen
wist men in Hilversum al jaren
geleden. Mot een of twee com-
merciële stations, goeie pro-
gramma's van de geprofileerde
omroepen op Nederland 1, on op
Nederland 3 uitzendingen voor
oen minderheid die van de wat
zwaardere culturele program-
ma's houdt, heeft de kijker volop
keus. Er zal hooguit wat moer ge-
schakeld worden dan nu het ge
val is, maar dat is niet erg. Ik wil
gewoon, net als in het verleden,
goeie on aantrekkelijke pro-
gramma's blijven maken. Of de
mensen nog willen kijken mer-
kon wo dan wel."

Van onze showpagina-redactie

ZAANSTAD Henny Huisman,
naast Jos Brink en Ron Brand-
steder, Neerlands meest succes-
volle presentator van amuse-
mentsprogramma's, blijft in de
toekomst voor Joop van den
Ende werken. „Ik sta onder con-
tract bij Van den Ende en dat
blijft zo. Hij heeft me bij de KRO
binnengebracht en door de plan-
nen rond TV 10 zorgt hij er, on-
rechtstreeks, voor dat ik er ook
weer 'buitengebracht' wordt. Zo
simpel is dat."

Over de programma's die Henny
Huisman voor TV 10 gaat maken
wil hij op dit ogenblik nog niet in
detail treden. „Ik heb, met Van
den Ende. diverse programma's
gemaakt voor de KRO, maar het
lijkt me voor de hand te liggen
dat de Surprise Show of do
Soundmixshow door TV 10 ge-
handhaafd worden. Het zijn erg
populaire programma's en je
moet, als beginnend station, toch
voor een paar 'eye-catchers' zor-
gen."
Over de toekomst van TV 10 is
Huisman duidelijk optimistisch
gestemd. „Al kun je natuurlijk
nooit met honderd procent ze-
kerheid zeggen dat de zaak zal
slagen. Maar als ik er op uit zou
zijn om alle risico's te vermijden
had ik nooit voor dit vak geko-
zen. Toen de programma's die
we maakten nog door de KRO
werden uitgezonden, werd ook
per seizoen bekeken of er een
vervolg zou komen."

„Joop van den Ende heeft, bij
wijze van spreken, z'n leven lang
graag een eigen station gewild.
En dat hij in staat is om goed be-
keken programma's te maken
heeft hij de laatste jaren wel be-
wezen. Hij is niet voor niets zo
groot geworden. Hij weet don-
ders goed wat hij wil. En wat hij
heeft opgebouwd gaat hij niet,
door een onbezonnen avontuur,
in de waagschaal stellen. De
mensen uit het bedrijfsleven die

'Golden Girls'
mogen blijven

" The Golden Girls: Sopliia (Estelle Getty, in de serie $
jaar) met achter haar v.l.n.r. Blanche (Rue McClanahanl-
Dorothy (Bea Arthur) en Rosé (Betty White).

met hem in zoo gaar. hebben dan
ook alle vertrouwen in de zaak."

Sterren
De kranten, zo voorspelt Henny
Huisman, zullen de komende
weken nog genoeg stukjes kun-
nen schrijven over Nederlandse
sterren die met Van den Ende in
zee gaan. Namen wil hij echter ■niet noemen. „Ten eerste ben ik
ook niet van alle details op de
hoogte - dat hoeft trouwens ook
niet-, en ten tweede zou het ver-
velend zijn als ik met namen

kom die achteraf toch niet voor
TV 10 zullen werken. Er wordt
volop gepraat on vergaderd, de
situatie verandert bijna van dag
tot dag. Vorige wook, toen de
programmering van TV 10 ter
sprake kwam. riep Joop nog: 'Ik
denk dat ik jo op de zaterdag-
avond zet.' Nu wordt alweerover
de vrijdagavond gepraat. Mij
maakt het allemaal niet zoveel
uit, al zit ik op de maandag-
avond. Bij de KRO hadden we
trouwens ook op maandag uit-
zending en er werd daarom niet
minder gekeken. Als de mensen

willen kijken dan doen zo dat,
dan verzetten hun biljartavondje
wel."
Tijdens vergaderingen, zo vertelt
Huisman, wilden de omroepen
nog wel eens roemen over de
schitterendeprogramma's die zo
in hun pakket hadden. „De KRO
met bijvoorbeeld de Soundmix-
show, Veronica met Spijker-
hoek, de NCRV met Showmas-
ters. Maar ze vergaten er dan wel
bij te zeggen dat ze weinig ver-
dienstehddden aan die program
ma's. Ze zijn allemaal bedacht en
HODroduceerd door Van den

HEERLEN Slecht én goed nieuws over The golden guls', de pop^
laire tv-serie die de VARA al geruime tijd op zondagavond op n
scherm brengt. Morgen en óók nog do daaropvolgende zondagvo^
nog twee afleveringen. Daarna valt het doek, want in de zomerm-8

den (vanaf juni) staakt de VARA deze serie. Volgens deze omroep 9°^dat veel mensen dan met vakantie zijn. „Het ligt echter in de bed°
ling om in-het winterseizoen de draad weer op te pakken. Maar ov
die nieuwe programmering moet nog worden vergaderd", aldusPjellvoorlichtster Maria Meijer. „Maar neem maar aan dat deze 'goi-a
meiden' mogen blijven". *
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'De parade' als
tv-nachtfilm
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# Frizzle Sizzle: van zingende scliolieren tot professionele meidengroep.

HEERLEN - De
TROS brengt op de
late avond van deze
zaterdag vanaf 23.51
uur op Nederland 2
de nachtfilm 'De pa-
rade' waarin eon ge-
zin wordt geportret-
teerd dat vecht tegen
de maatschappelijke
vooroordelen in do
omgeving. Matt Kir-
by keert terug naar
zijn gezin na oen ver-
blijf van zeven jaar
in de gevangenis.
Zijn verleden be-
zorgt de familie eon

stigma, dat maar
moeilijk te overwin-
nen valt. Zijn vrouw
Rachel, zijn dochter
Tilda en zijn schoon-
moeder Sarah heb-
hen zich met moeite
kunnen redden. Sa
rah geeft les. Rachel
werkt in een zuivel-
fabriek en Tilda

heeft een baantje in
de horeca. Zij is ver-
liefd op een jongen
die in de ogen van
haar moeder nie'
echt deugt. Iedereen
in het gezin Kirby
vecht op zijn manie'
tegen de burgelijke
houding in de omge-
ving.

# Henny Huisman: „Ik
wil gewoon, net als in het
verleden, goede eit
aantrekkelijke
programma's blijven
maken."

Laura: „We beschouwen ons
werk als een volledige, serieuze
dagtaak, waar we oen gewoon sa-
laris aan overhouden. Nee. miljo-
nairs zullen we niet worden. We
werken vooral omdat we het
leuk vinden. Het is een uitdaging
om in een nachtclub in Turkije
met uitgesproken professionals
te mogen optreden. Het is fantas-
tisch om in een televisieshow te

staan, om als zangeressen ge-
vraagd te worden voor eon gala
ofvoor een groot feest. En de be-
kendheid die daarbij hoort is
doorgaans heel leuk."
Mandy: „Behalve natuurlijk
wanneer ze je op straat gaan toe-
roepen datje or niet uit ziet" Gie-
chelend: „Als je net je bed uit
bent bijvoorbeeld on even naai-
de hakker gaat voor eon vers
brood." Laura: „We vinden hot
heerlijk om in september onze
eigen arrangementen te kunnen
gebruiken voor een orkest, zodat
we wat af komen van de geijkte
discotheek-act. En het is prach-
tig om onze eigen promotie te

doen. Frizzle Sizzle heeft nu een-
maal naamsbekendheid en ik
vind dat dat het loven leuker
maakt. Er gaan tóch meer deuren
voor je open, al was het alleen
maar op kledinggebied."
Marjon: „We zijn hard bezig met
onze toekomst. Op dit moment
zijn er plannen voor oen uitge-
kiende show. Meer cabaret-ach-
tig, meer teksten tussendoor.
Eigen liedjes, zelfgeschreven
teksten." Laura: „Ik doe die po-
gingen om de teksten te schrij-
ven. Samen met Mandy. Het be-
gint te komen, al durf ik er nog
niet mee voor het voetlicht. Die
ontwikkeling is er in ieder geval.

We hebbon er ook zin in. Je kunt
nu eenmaal moer zodra je je
eigen gezicht laat zien. Wat aan-
slaat is onze Frizzle-Si/.zle med-
ley, door onszelf bedacht dus.
Zullen we 'm oven laten horen?"
Aan do kaïitinetat'el, met rinke-
lende koffïekoppen als onder-
steuning, roffelende vingers en
enkele moekletterende lepeltjes
rapt Frizzle Sizzle plotseling een
eind weg. Vier zangeressen live,
geen kuren; keurig, maar ont-
spannen, zonder valse noten en
technische foefjes. Het swingt
opeens en zo moet do toekomst
er voor de hernieuwde meiden-
groep uit saaii zien.
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