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De Korte: met
PvdA boven
modaal flink

achteruit
i ;rintEi?A "" Als de pvdA in de rege-r. s Komt en haar. zin krijgt met het

Jjj.l Uwe belastingsysteem, zullen de
JVp„°mens van de huishoudens bo-
k an.m°daal (40.000 gulden bruto per
Juitv il11990 25 tot 5,° Procent laBer|van o£n dan met de programma's

1lDr« DA of VVD. Dat heeft vice-
«eze^H 1"De Korte (VVD) gisteren
|ored ti^ens een spreekbeurt in

jrni PvdA wil twee miljard guldenLp- ;}er aan lastenverlichting invoe-Jhierhan de VVD en het CDA. Voeg
|0v 9'J.de wens van de PvdA om de
Üaat iJvende aftrekposten volgend

Ivan een in de eerste tariefschijf
Jen h t

procent mee te laten tellen,
JkenH ls duidelijk dat 'de hardwer-

£ra * middengroepers -de rugge-
'nipt ■ Van onze economie-' de PvdA

I.
ei m dankzullen afnemen dat hun

flink achteruitgaat, al-dus De Korte.

tra f6dS berekeningen van het Cen-
tjjif Planbureau van de vice-pre-
hni u

gaat die koopkracht voor eenuisnouden met een middeninko-men van 60 00Q guWen en een e.gen
EulH een hypotheek van 150.000
Kv h

er minstens 8 procent of 240aen Per maand op achteruit.

Het weer
Ap EN TOE ZON EN EEN BUI

Veïd,aag 2i^n er naast wolken-
Ui» 5" °ok zonnige perioden.
da„ eze bewolking kan over-
*tyakCn bui va,len- De wind is
oosten!,? 1 matiS uit noord-
ratun' J.ke «enting. De tempe-
in h °opt op tot 16 Braden
haoKi middag en de komende
den l daa,t deze naar 8 &ra"
of ,'/,ondag zal het een graad
«lert Worden- Verder veran-
°eelder ,Weiniß aan dit weer-
bij;f?" De kans op onweer
Wei? de komende dagen aan-

trefr event"ele informatie be-
kunTnde het weer in Limburg«m u bellen 06-91122346.

«op: 05 24 onder. 21.52««nop: 04.23 onder: 22.20MORGEN:«op: 05.23 onder: 21.53*a»op: 05.07 onder: 23.28

Onduidelijk
Het is op dit moment nog onduide-
lijkhpe een verbod van het autover-
keer in grotere steden effectief kan
worden gemaakt. Een ander pro-
bleem is het afkondigen van de
maatregelen, die snel aan de bevol-
king bekend dienen te zijn, willen
zij ook daadwerkelijk resultaat op-
leveren.

De financiering van de maatregelen,
ettelijke duizenden guldens per
stad, is evenmin rond. De werk-
groep meent dat de landelijke over-
heid hiervoor dient op te draaien.
De politiek moet zich hierover bui-
gen.

" Zie verder pagina 17

Speciale werkgroep komt in oktober met draaiboek

Geen autoverkeer bij
smog in grote steden

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - In gemeenten
met 40.000 of meer inwoners
moet het autoverkeer moge-
lijk geheel worden verboden
wanneer opnieuw sprake is
van ernstige luchtverontreini-
ging. In Limburg gaat het om
Maastricht, Heerlen, Kerkra-
de, Landgraaf, Sittard, Venlo
en Weert. Dat is het voorstel
van een werkgroep van ge-
meenten, provincies en het
ministerie van milieu.

Namens Limburg hebben twee ver-
tegenwoordigers van de provincie
en één van de gemeente Maastricht
zitting in de werkgroep. De werk-
groep hoopt rond oktober de tekst
van een draaiboek gereed te heb-
ben, zo heeft een medewerkstervan
de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) gisteren verklaard.

Daarnaast dient nog voor de zomer
een 'noodplan' gereed te zijn, dat
vooruitloopt op de maatregelen in
het model-draaiboek. De zaak is ur-
gent geworden, nu gebleken is dat
het fraaie weer in de afgelopen we-
ken heeft geleid tot concentraties
ozon en stikstofoxiden die schade-
lijk zijn voor de gezondheid.

Bevolking Peking houdt
opnieuw leger tegen

PEKING - De bevolking van Pe-
king heeft voor de tweede keer ver-
hinderd dat het leger oprukt naar
het Plein van de Hemelse Vrede.
Enige duizenden met elektrische
wapenstokken uitgeruste soldaten
waren tegen half twee vannacht
(plaatselijke tijd) via debrede Chan-
gan-boulevard het plein genaderd
toen van alle kanten het volk op hen
afstormde en hen tegen hield. Pas-
serende vrachtwagens blokkeerden
de kruispunten, taxi's sneden de
soldaten de pas af.

Vrouwen, mannen, kinderen en
zelfs bejaarde mannen hielden de
soldaten tegen en smeekten hem

onder tranen om terug te keren.
Toen de soldaten na drie kwartier
rechtsomkeert maakten, ginger een
daverend applaus op. De internatio-
nale werd gezongen, dehanden gin-
gen zegevierend omhoog en overal
werd het V-teken gemaakt. 'Het
volksleger houdt van het volk',
werd er gescandeerd. In koor werd
het vertrek geëist van premier Li
Peng.

" Onder de onbevangen blikken van twee voorbij fietsende studenten, marcheerden gisteren bij,
het aanbreken van de dag troepen van het Chinese Volksbevrijdingsleger in de richting van het
centrum, van Peking.
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Burgemeester
Gent wil van

kruisbeelden af
BRUSSEL - De socialistische
burgemeester van Gent heeft
voorgesteld alle kruisbeelden
en andere religieuze symbolen
uit openbare gebouwen te ver-
wijderen. Hij ziet niet in waar-
om ongelovigen overal kruis-
beelden moeten dulden, zo zegt
hij in antwoord op opmerkin-
gen van een CVP-gemeente-
raadslid.
De CVP'er wilde weten waar-
om het kruisbeeld plotseling
was verdwenen uit de trouw-
zaal van een deelgemeente.
Volgens de burgemeester is dat
gebeurd op uitdrukkelijk ver-
zoek van een bruidspaar.

rtv
# Programma

voor het
weekeinde

pagina 45 en 42

Voorhoeve wil
Europese politie
BREDA - Politie en justitie in de
Europese Gemeenschap moeten sa-
menwerken in 'Europol. Een Euro-
pese recherche-informatiecentrale
zou daartoe moeten worden opge-
richt. WD-fractievoorzitter J.
Voorhoeve heeft dit gisteravond ge-
zegd tijdens een WD-Eurocampag-
ne in Breda. Met zon Europol zou
bijvoorbeeld snel informatie over
voortvluchtigen kunnen worden
overgedragen. Voorhoeve vindt dat
om in Nederland de criminaliteit te
bestrijden flinke bedragen nodig
zijn. Beginnend dit jaar met een
paar honderd miljoen gulden extra,
oplopend tot een half miljard extra
in 1994. Hij denkt dat detotale poli-
tiesterkte de komende jaren met zes
a zevenhonderd man moet worden
uitgebreid.

Aandelen Daf meer
gevraagd dan DSM

Van onze redactie economie
HFERLEN - Beleggers in Zuid-
Limburg hebben de afgelopen we-
ken meer belangstelling getoond
voor Daf-aandelen dan begin dit
jaar voor aandelen DSM. De Lim-
burgse banken hebben extra perso-
neel op hun afdeling Effecten moe-
ten inzetten om aan de gigantische
toeloop te voldoen.

Hoe groot de belangstelling in Lim-
burg precies was, konden de ban-
ken gisteren nog niet vertellen. Wel
is duidelijk dat de banken vanwege
de gemaakte extra kosten niet veel
beter zijn geworden van de beurs-
gang van Daf.

Assistent districts-directeur P.
Broekaart van de Amro Bank in

Zuid-Limburg heeft overigens de
indruk dat de vraag zo groot was
doordat veel Limburgse beleggers
bij de DSM-beursgang de smaak te
pakken hebben gekregen. Boven-
dien wilden veel mensen die toen
slechts toekeken, nu ook een
graantje meepikken in de veronder-
stelling dat de koersontwikkeling
van Daf net zo gunstig zal verlopen
als bij DSM.

De Limburgse banken hebben ook
gemerkt dat enige tientallen Lim-
burgers probeerden de beperkte
toewijzing bij hun bank te omzeilen
door bij verschillende banken tege-
lijk in te schrijven.

# Zie verder pagina 17

Obas failliet: veertig
werknemers op straat

Van onze verslaggever
KERKRADE - De ruim drie jaar geleden geopende Kerkraadse matras-
senfabriek Obas (Europe) bv is failliet verklaard. Voor de veertig werkne-
mers is ontslag aangevraagd. Het bedrijf verkeerde vanwege forse aan-
loopverliezenal enige thd in surséance van betaling.

Het heeft er lang naar uitgezien dat de Kerkraadse fabriek, die gespeciali-
seerd was in de fabricage van orthopedische matrassen, gered zou kunnen
worden. Bewindvoerder mr Th. Oostdijk had met de schuldeisers over-
eenstemming bereikt over een reddingsplan.

Centraal in hetreddingsplan stond een grote order voor deKerkraadse fa-
briek, waarover Oostdijk overeenstemming had bereikt met de eigenaar
van deKerkraadse fabriek, de Engelsman Ward Smit. Deze heeft ook ge-
lijksoortige fabrieken in Engeland en Amerika. De order ging op het laat-
ste moment niet door omdat Ward Smit besloot de matrassen in zijn fa-
briek in Engeland te fabriceren.
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Bij Brilmij tijdelijk:
twee brillen halen

betalen!

/Tegen inlevering van deze bon bij Brilmijm
/twee brillen halen en maar één betalen! -.

/.' (Geldig t/ml JuliNOT) ""| a Het montuur datu welbetaalt, mag aln de gratis bril gaan normale, |
niet goedkoper zijn danf 100,-. blanke glazen in dezelfde sterkte .IaDe gratis tweede bril is bestemd als in de eerste (betaalde) bril.

" voor dezelfde persoon die ook de Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, "eerste (betaalde) bril gaat dragen. anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt I
I «De gratis bril komt uit de kollektie een toeslag.

' monturen met het rode drie- aGeen andere kortingen te zelfder 'hoekje. tijd.

Heerlen, /^m ■ HlWlala^S Maastricht, I
l ,/ Sittard, (M I ■»]■! I LiiUIJB) Beek I
;Aq IndeGoudenGidsvindtudeadressen. 025 I
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BBapaBMBBBBBM Informatie-avond Advies -en Studiecentrum. " R IW] Maandag 5 junivan 18.30 tot 21.00
LbMbSlm Diepenbrockstrsaat IS. Heerlen I Tel. (045)712106

■ leder kindersandaal met voetbed. dm -rB |i
'In de kleuren wit, blauw en lichtgrijs^* *->4l| Maten 20 - 35.Adviesprijs 39.9^
I Alléén m\ok $
■ vandaag Mm M mm /M. Mri#■■■ I^Hjßj SB^^<KMT>

MM 1 af) Vlk af E ■ ■ Kerk'ada" NuHanderetraat 102. ■ m B^m ■IV af ■af ■ J Maartaan : 'Au Cial' Kuilanstraat 75 | |MJmM. \mh^M m*i Sittard : winkelcentrum 'den Tampal' ■



Expositie in galerie Zabawa in Sittard

De sobere kunst
van Dicteren

SITTARD - Het is al eerder
opgemerkt: bij het opsporen
van galerie Zabawa in Opho-
ven herinnert alles aan een
Limburgs verleden waarvan
de ooggetuigen uitsterven. De
straat, de gerenoveerde boe-
renbehuizing en de uitheemse
naam van gastarbeider avant
la lettre. Daarbinnen niets:
hier heeft een nieuwe genera-
tie de macht overgenomen;
haar bestaan heeft met zware
industrie niets meer van doen.
Zij groeide op in een plurifor-
me samenleving waarin de
gang naar de Maastrichtse
stadsakademie - anders dan
die van de mijnwerkerszonen
Diederen en Lataster - als een
vanzelfsprekendheid en met
gemak verliep. De nieuwe ge-
neratie verricht hier haar taak
in de zachte sector met moti-
vatie en bekwaamheid, naar
de consistentie van haar ten-
toonstellingsbeleid doet ver-
moeden. Zij doet dat ook zon-
der last van traditie of nostal-
gie - al loochent zij haar lim-
burgse herkomst niet. Niet in

haar activiteit en niet in de
klank van de begroeting.

Met vanzelfsprekendheid is de
kunst die in Zabawa thuis is jong.
En met vanzelfsprekendheid is zij
uitwisselbaar met de hedendaagse
kunst tussen Keulen en Parijs. Tot
de generatie van de galeriehouders
behoren de schilders diehun activi-
teiten begonnen in de jaren tachtig,
met gecoördineerde en vier maan-
den durende activiteiten in een
oude melkfabriek in de buitenwij-
ken van Maastricht onder de naam
Kontrast. Het experiment was 'de
moeite waard' zo luidt de bevinding
achteraf. „Ondanks of misschien
dankzij onze intensieve samenwer-
king zijn de onderlinge kontrasten
sterker geworden. leder van ons
gaat dan ook door op de weg diehij
al eerder was ingeslagen." leder van
ons waren vijf te samen en Jacques
Dicteren uit Geulle was er een van.
In hun gezameüjk optreden naar
buiten had de oplettende Wanda
Reiff de hand: Wim Claessen, Ton
Slits en Joop Vugs zijn in haar stal
gebleven. Voor de andere eerste
presentaties voor wat Jacques Dic-
teren betreft zorgden Trajecta 1985
en het Limburgs kunstcentrum Het
Bassin, sinds kort samen met Tra-
jecta ter ziele. De meeste initiatief-
nemers van Kontrast vonden elkaar

op de stadsacademie en zij zijn niet
ver over de dertig: de kunsthistorie
misleidt onze perceptie van de leef-
toijd van kunstenaars. Zij beeldt ze
meestal af met baarden, wandel-
stokken en een oor af.

Rijpingsproces
De werken van Jacques Dicteren -in 1957 in Heerlen geboren - die in
de heldere galerie met zorg zijn ge-
presenteerd, vier acrylschilderijen
van groot formaat op doek, tien
acrylschilderijen op papier, stam-
men niet uit de beginfase van een
ontwikkeling: de grote doeken die
de binnenkomende bezoeker ver-
rassen zijn de overtuigende resulta-
ten van een rijpingsproces.
Zij zijnvan een soberekleurstelling,
in hun hoofdstructuur groot en een-
voudig -van bijna geometrische ab-
stractie. Ofschoon ieder van eigen
spanning en evenwicht vullen zij
getweeën elkaaraan door de gelijke
maat van hun rechthoeken. Hun op-
pervlakken, ontdaan van ieder te-
veel aan visuele informatie- een en-
kele cirkel in kleur of meander in
zwart resteert - is in alle onderde-
len, laag over laag geschilderd, be-
zienswaardig. En tenslotte fraai in
zijn totaliteit.
Het zal een andere verklaring heb-
ben dan epigonisme dat de kon-

trastleden, ofschoon dan uiteenge-
groeid, meer verwantschappen
schijnen te hebben dan kontrasten.
Hun streven naar een nieuwe diep-
tewerking bij het gemis van figura-
tie en traditioneel perspectief, of-
schoon allerminst tot hun groep be-
perkt, is een opvallende bekommer-
nis. De cirkels en meanders zijn de
hulpmiddelen die - samen met een
nagenoeg monochrome achter-
grond zonder horizon - zorgen voor
een leegte met de evocatie van een
kosmos.

Het rijpingsproces van Dicteren
lijkt in de weinig jaren dat het in be-
slag kan hebben genomen een ont-
wikkeling in de houden van een be-
wogen en kleurige expressie, zoals
de gouaches uit 1986 die vertonen
met verwijzingen naar bomen, land-
schappen en natuurlijke figuratie -
ook door de veelheid van groenen
en blauwen - naar beeldvlakken
van grotere rust, soberheid en be-
heersing. Dat maakt ze monumen-
taal, ook in hun middelgrote forma-

ten. Al ontbreken nu de traditionele
schilderachtigheden- ze zijn , zoals
al gezegd, ook in hun nieuwe
idioom fraai en aangenaam om mee
te verkeren.

Het zijn niet alleen de sobere kleur-
stellingen en de druiplijnen van de
dunne verf - zij druipt hier soms in
meer daneen richting - die tenslotte
doen vermoeden dat Dicteren be-
hoort tot de jongere schilders die
hun probleemstellingen herkennen
in het oudere oeuvre van Bram van
Veldeen zijn groteretrospectieve in
het Bonnefantenmuseum met onge-
duld tegemoet ziet.
Enkele uiterst vaardige grafiekbla-
den, van houtblokken gedrukt,
completeren de collectie. Zy vor-
men de resten van een grafiekten-
toonstelling waartoe Zabawa in
1988 het initiatief nam en waarop
dertig Limburgse kunstenaars met
een nieuwe prent zorgden voor een
verdiend succes.
Jacques Dicteren, Acrylschilderijen
op doek en papier. Galerie Zabawa
tot 26 juni.

pieter defesche

" Gemengde techniek van Jac-
quesDicteren, te zien bij Zaba-
wa.

exposities
Foto's van
Kim Zwarts

SITTARD - In het Sittardse
Kritzraedthuis wordt vandaag
een foto-expositie geopend met
werk van Kim Zwarts. De ten-
toonstelling, die de titel 'Sittard
in beeld' heeft meegekregen,
loopt tot en met 2 juli en is ge-
opend van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur,
zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.

Kim Zwarts (1955) voltooide zijn
opleiding aan de Stadsacademie
in Maastricht en de vakopleiding
fotografie in Hasselt. Hij reali-

seerde in eigen beheer diverse
portfolio's, fotografeerde archi-
tectuur van Louis Barragan in
Mexico en leverde een bijdrage
aan 'analfabeet uit vrije wil' van
Bas van Stokkom. De tentoon-
stelling in Sittard kwam tot
stand naar aanleiding van een
opdracht van de gemeente Sit-
tard in 1987 om alle beelden met
een openbare functie in beeld te
brengen. Een publicatie met een
selectie van deze foto's ver-
schijnt in het kader van de ten-
toonstelling.

" Foto van Kim Zwarts, te zien in het Kritzraedthuis.

Peter Verheijden
in galerie Wansink

ROERMOND - In galerie Wan-
sink, Neerstraat 76, zijn tot en
met 2 julirecente schilderijen en
werken op papier te zien van Pc-

ter Verheijden. De expositie
duurt tot en met 2 julien is te be-
zichtigen van woensdag tot en
met zaterdag van 11.00 tot 17.00
uur, zondag van 14.00 tot 17.00
uur.
De in 1944 in Venlo geboren Pe-
ter Verheijden exposeerde reeds
in 1984 in galerie Wansink. Hij
toonde toen werken, die waren
geïnpsireerd op oude culturen en
de daaruit ontsprongen mythi-
sche verhalen. De motieven, die
hij gebruikte varieerden van ko-
ningsfiguren en oud Germaanse
tekens tot Afrikaanse symbolen.
In het recente werk, dat bh Wan-
sink wordt getoond, zijn thema-
tiek en werkwijze niet wezenlijk
veranderd; het is alleen monu-
mentaler geworden en minder
verhalend. Opvallend is het ge-
bruik van de stoelvorm, waarin
menselijke figuren opdoemen.

Twee maal 'Tussen
Heerlen en Zolder'

HEERLEN/MAASTRICHT - In
de zomerreeks 'Tussen Heerlen
en Zolder', die in het kader van
de viering van de splitsing van
beide Limburgen wordt gehou-
den, beginnen dit weekeinde in
NederlandsLimburg twee expo-
sities. Vanmiddag om 14.00 uur
wordt in galerie Simera, Bogaar-
denstraat 40b, een tentoonstel-
ling geopend met schilderijen en
beelden van Dirk Boes en Willy
Peters. Morgenmiddag om 14.00
uur begint in galerie Signe, Aker-
straat 82a te Heerlen, een exposi-
tie met werk van Guy Bleus.
De schilderijen en beelden van
de Belgische kunstenaars Dirk
Boes en WillyPeters hebben veel
overeenkomst. Beiden zijn nl.
bezig met 'minimal art. Dirk
Boes maakt grote 'schilderij-for-
maties' waarbij kleurvlakken en
kaders naar elkaar verwijzen.
Willy Peters maakt beelden, die
'lichaam en ziel omvattten'. Zijn
aandacht gaat daarbij vooral uit
naar de bewegingsvorm van de
hand.

Guy Bleus, afkomstig uit het
Belgische Wellen, brengt in gale-
rei Signe een conceptueel werk,
dat werd geïnpsireerd op de slui-
ting van de Belgisch-Limburgse
kolenmijnen. Daarnaast is er ook
een aantal andere werken van
Bleus te zien, voorbeelden van
zijn 'mail art' en een videoband
van een performance.

De pas geopende expositieruim-
te van Signe wordt verder tot be-
gin augustus gevuld met een zeer
uitgebreide zomertentoonstel-
ling.

" Beelden van Willy Peters, te zien in Maastricht.

verder...
... is er tot 2 juliin kasteel Hoens-
broek een expositie te zien van
Fijnschilderschool Driemaal
Nul.... toont het Generaalshuis in
Maastricht tot 10 juni eindexa-
menwerk van afgestudeerden
van de afdeling plastische vorm-
geving in metalen van de Acade-
mie Beelden Kunst Maastricht.... wordt in galerie Artanne, Pis-
summerweg 1 te Susteren-Heide
werk getoond van Klaas Bosker.
T/m 8 juli.

recept
Moussaka
Benodigdheden voor 4 personen:
500-600 g magere lamslappen (bij
voorkeur van de bout), 200-250 g
droogkokende rijst, bouillontablet of
-poeder, 4-6 tomaten, 1 middelgrote
aubergine, 4 eieren en 2-3 el fijnge-
raspte kaas.
Kook de rijst gaar en droog in de
bouillon. Dep het vlees droog met
keukenpapier en snijd in blokjes van

± IV2 cm. Bestrooi vlees met meng-
sel van zout, peper en snufje paprika-
poeder. Ontvel de tomaten op de ge-
bruikelijke wijze en snijd ze in plak-
ken. Was de aubergine. Verwijder
uiteinden en snij in plakken. Beboter
een ovenvaste schaal. Schep er de
helft van de rijst in en verdeel daar-
over de helft van de tomaten en de
aubergines. Leg daarop het vlees en
spreid daarover de rest van tomaten
en aubergines. Dek alles af met de

rest van de rijst. Klop in kom 4 eieren
los en voeg naar smaak wat zout en
peper toe. Schenk gelijkmatig over
het gerecht. Strooi er daarna de ge-
raspte kaas over. Plaats schaal 35-40
minuten midden in een tot 200°C. -
stand 4 - voorverwarmde oven.
TIP: In plaats van lamsvlees kan
men ook mager varkensvlees (ham-
lappen of fricandeau) of kalfsvlees
(fricandeau) nemen.

hub meijer

knust

kunst en cultuur redactie: josfrusch
'Alles is drama' toont aan:

Openluchtspel
heeft kansen

MAASTRICHT - Het gemoderni-
seerde abele spel 'Lanseloet van De-
nemarken' werd deze week door
Studentenvereniging 'Alles is Dra-
ma' in de open lucht opgevoerd. Of-
schoon de late avond kil was, en
steeds kouder werd, had de groep
niet te klagen over gebrek aan be-
langstelling. Er was onverwacht
veel volk op de been, vooral jonge-
ren bleken door het spel te zijn aan-
getrokken. Het Pater Vinktorentje
in het Faliezusterpark, temidden
van veel groen, leverde een fantas-
tisch mooi decor op. Veelvuldig op
en af klimmen van de speciaal ge-
bouwde houten trappen tegen de
oude walmuur hield de voorstelling
levendig. Lanseloet en Sanderijn
zijn verliefd op elkaar, maar het
meisje is van gewone kom-af en dat
bevalt Lanseloets moeder niet. Ze
zal alles doen om een huwelijk te
verhinderen. Een thema dat van alle
tijden is, zij het dat haar dat in deze
opzet ook lukt en er bij het Pater
Vinktorentje geen bruiloft wordt
gevierd.

Het is een kinderlijk naïef verhaal,
in feite een persiflage op de middel-
eeuwse versie, grotesk, maar amu-
sant, en allercharmantstin scène ge-
zet. De studenten toonden zich ware
acteurs, die met houding, gebaar en
dictie van wanten wisten.

Pieter Kersemakers vertolkte de rol
van Lanseloet uitbundig. Tessa van
Mourik als zijn geliefde Sanderijn
speeldelicht en luchtig.Leonie Rik-
sten stond in derol van moeder van
Lanceloet, Gert van Vliet was Rei-
nout, zijn knecht. Ad van Heijst als
'ridder ' heerser van het vreemde
woud, en André Casteleyn als diens

boswachter, gaven kostelijk gf
peerde rollen weg. Vooral Ad IHeijst in de schertsfiguur van r
der-op-jacht, maakte er iets ple
rigs van. De ontmoeting van R«
hout met de 'ridder van het vreetfWoud' was een van de vele mem'
bele scènes. De regie van doc«
drama Peer Wittebols, beantwoo
de aan de eisen die een openluc
spel stelt. Hij benutte de enoi"
speelruimte zo, dat er, met te;
slechts zes acteurs, geen leegte.,
leemte ontstond. Die werd ti<
wens ook opgevuld door volui,
neuze muziek. Het einde van l
drama kwam wat onverwacht, ' J

hadden het ons, als volksspel trX
kernachtiger gedacht. Maar alles[
elkaar konden wij echt genieteni
al dat jonge, dynamische, geestif,
waarmee wordt aangetoond datr
openluchtspel echt weer kans
heeft.

mya maa

Oplossing
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gisteren
1

-s-a-eg-p
-terapeldi
-agri ppaj
page- e e m^
-I ena-paüi

i k
-wn-l ee-zj

do-woerd^
-I egende 1*

cryptogram

Horizontaal:
1. Onecht echt (12); 10. Voor de sport ligt
het gevoelig overhoop (5); 11. Rommel in
de gevangenis? (9); 12. Hond voor achter
een kar? (4); Vindt u de violist uit Zagreb
niet een beetje een krasser? (5); 14. Maat
van de race (4); 17. Afstammelingen vallen
met vrucht in het water (8); 19. Ruig om 't
pittig te maken (6); 21. Neemt u met opzet
een sneltrein? (6); 22. Hoofdlijn boven aan
een bladzijde? (8); 24. Dier dat geldt als het
symbool van de onwetendheid? (4); 25.
Werd duidelijk niet rood (5); 26. Hoe je het
ook bekijkt: het is een plant! (4); 30. Hier-
door kan een tocht met het veer worden
verboden (9); 31. Dier met 80% geestdrift
(5); 32. Gevoelig omdat het niet zwaar te
treffen is? (12).

Verticaal: ,a
2. Het beste smeersel? (5); 3. Beroep' 3
een rijke? (4); 4. Het is bar met zijnk^van de taal van de Israëlieten (8); 5. <]\
uitgeslapen? (6); 6. Prijs het geblaf
(4); 7. Ondanks haar hoge leeftijd is de! „
zige vrouw nog erg lenig! (9); 8. Ki"J *
persoon op het gebied van het inschrijf t
(14); 9. Voedsel voor een collegehenü y
(14); 15. 't Is oppassen als u dat op i
hoofd heeft! (5); 16. Daaraan wordt %
gelapt! (5); 18. Vermaakt mantelpak?',
20. Tot de boom is alles koek en ei (8)! j1
'k Stort mijn hart uit voor de grap! (6K'
Mis hem niet bij het slaan! (5); 28. l\ f
horen geldt dit foefje een vrachtwage"l.(
29. Haar moet u inSiberië zoeken (4)- ,
<
1
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Politiemensen
toch op vakantie
naar Zuid-Afrika

SCHIPHOL - Vanaf Schiphol is gisteren eengroep van achttien politiemensen en oud-po-
utiemensen voor een drieweekse vakantie-
reis naar Zuid-Afrika vertrokken. Tegen deze
reis is stelling genomen door burgemeesters,
Politiechefs, politiebonden en individuelepolitiemensen. Zij plaatsten afgelopen don-derdag nog een krantenadvertentie met eenoproep aan de betrokkenen om van de reis afte zien.

Volgens E. Kolthof, één van de politie-offi-
cieren die zich verzetten tegen deze reis, zyn
ief van deachttien personen dievrijdag ver-

trokken agenten die nog in actieve dienst
zijn. De overigen zijn oud-politiemensen ennun echtgenoten.

Een groep politiemensen, vakbondsverte-

genwoordigers en leden van de Anti Apart-
heids Beweging Nederland (AABN) was gis-
teren op Schiphol aanwezig om de vakantie-
gangers pamfletten uit te reiken en te discu-
siëren over het nut van dergelijke reizen.

Dat ging met enige moeite gepaard want de

reizigers waren voortijdig door de paspoort-
controle gegaan. De tegenstanders liepen
hen daardoor in eerste instantie mis. Een
aantal politie-officieren beschikte echter
over pasjes waardoor zij toch de pier konden
bereiken waar vandaan het vliegtuig naar
Zuid-Afrika zou vertrekken. Daar ontspon
zich een discussieover het nut van devakan-
tiereizen, die echter geen nieuwe gezichts-
punten opleverde.

De reis is georganiseerd door de Stichting
Herstel van de Culturele betrekkingen met
Zuid-Afrika. Zij mikte ditkeer vooral op offi-
cieren van politie en Marechausee. De reis
kost de deelnemers slechts 1.500 gulden. Het
is de bedoeling dat zij in contact komen metZuidafrikaanse collega's en met de werk-
zaamheden van de Zuidafrikaanse politie.

Frankrijk en Engeland niet langer dwars binnen EG

Milieunormen kleine
personenauto's strenger

Van onze correspondent

Uv??EL ~ De EG-landen
»jn het zo goed als eens over

■ ren verscherping van de nor-I rti^,Voor de uitstoot van scha-delijke stoffen doorkleine per-
-3 l^enauto's (tot 1400 cc). Vol-lende week zullen de Europe-
nr£ müleurninisters besluiten«e strenge Amerikaanse mi-
kr U"u?rmen vanaf !993 vanrncht, te laten zijn. De twaalf«en af van de verplichting datI Jieuwe auto's eerst in 1991 aanmlnder strenge EG.normRoeten voldoen. De Europeseautoproducenten zouden doorr#° n tussenmaatregel' in pro-

!fcifi!?en raken ' omdat hun Pr°-in twee Jaar twee
*%Yir?r+

aan nieuwe eisen zou'toeten worden aangepast.

few?11* Jaeen Frankrijk en
' blr,"ff. , n°£ dwars, maar in het di-Hiomatieke overleg dat de minis-
I Ssticc"k°Kmst voorafging, zijn de
tiuT > problemen opgelost. Er is
in„„° n ër°te meerderheid voor deI dit nrmg van de scherpere normen,

aang maatreBel zeker zal worden

Overwinning
rj . . o

deSnH? overwinning voor
die steeds& vTster jpels'Passie, ft gepleit voor de toe-

nÓnrrnennMeitr1
enge Amerikaan"

totIQOT n" Nederland zal intussen
fiscaal9?t.mo«en doorgaan met het

kaanse n
die nu aan de Amen-' anse normen voldoen.

Eurjfnit3l' bCSliSte de EG tot eigen
1991 v^ normen, die op 1 januari

krachi hadden moeten
anderPn

drukvan onderEuroS" Nederland scherpte de
gere aoorstelten aan. De veel stren-
"itganJrenkaanse normen zijn alsanfpunt gekozen, maar die
autoinn f later ingevoerd om de

'aan te passen kanS * gGVen ***
tyDen , U

4a^ 1993 zullen züe nieuwe
ten vniH s aan die normen moe-
alle „. °-°en en tien maanden laterouriZeuwe auto's' dus ook die van
nemaVlmod

Lellen- D"itsland en De-Am£-t «ebben liever dat de
'kracht nse normen al in 1991 van
de Worden, maar dat tempo gaate andere landen te snel.

van 7un| auto's vormen 60 procent
Er«tQ

europese automarkt. Voor
eerder

6 T 0 hebben de twaalf al
vaarrt scnerPc milieunormen aan-
sie '*' maar de Europese Commis-
boven i 1?nan ook voor decategorie
eisen te k

°C "^ n°g scnerpere

Havel opgepakt
PRAAG - De onlangs vrijgelaten
Tsjechoslowaakse toneelschrijver
en dissident Vaclav Havel is samen
met 69 andere activisten voor de
mensenrechten in Praag gearres-
teerd wegens het houden van een il-
legale bijeenkomst. Uit dissidentebron in de Tsjechoslowaakse hoofd-
stad verluidde gisteren dat de groep
donderdagavond bijeen was geko-men om te praten over de komende
nieuwe grondwet, toen depolitie in-greep. Nadat de identiteit van dedeelnemers was vastgesteld, wer-den zij weer op vrije voeten gesteld.

Vanwege uitlatingen over oorlog Afghanistan

Sacharov uitgejoeld
in Sovjet-parlement

MOSKOU - Andrej Sacharov is gis-
teren uitgejoeld en weggefloten in
het Congres van Afgevaardigden,
het nieuwe Sovjet-parlement in
Moskou. Conservatieve gedeputeer-
den en militairenvolgden elkaar op
het spreekgestoelte om de winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede aan
te vallen over diens kritische uitla-
tingen over de oorlog in Afghanis-
tan.

Een leider van de communistische
jeugdorganisatie Komsomol open-
de het vuur op Sacharov door deze
te beschuldigen van leugens in een
interview met een Canadese krant
over Afghanistan. Daarin had de
kernfysicus en activist voor de men-
senrechten gezegd dat de beman-
ningvan helikopters in Afghanistan

het bevel hadden gekregen te schie
ten op militairen die door het isla
mitische verzet waren omsingeld
om te voorkomen dat deze gevan-
gen zouden worden genomen.
De afgevaardigde las een brief voor
van militairen, waarin de 'beledi-
gende laster' van Sacharov werd
aangevallen. Daarna prees hij het le-
ger, 'het communisme en het vader-
land. Zijn toespraak werd met een
staande ovatie door de meerderheid
van de 2.250 aanwezigen ontvangen.
Op de televisie, die de zittingen
rechtstreeks uitzendt, zag men ook
partijleider Michail Gorbatsjov
staand applaudisseren.
Sacharov stond toen opom met vas-
te stem zijn mening over Afghanis-
tan nader toe te lichten. Zijn stand-
punt over de oorlog heeft hem al ze-
ven jaar verbanning in Gorki, 500
km ten oosten van Moskou, gekost.
Hij zei 'trots' te zijn op die jaren in
ballingschap.
Terwijl de vice-president Anatoli
Loekjanov, die de zitting voorzat,
trachtte de Nobelprijs-winnaar te
onderbreken, zei deze dat hij zich
niet hoeft te verontschuldigen te-
genover het leger 'dat hij niet heeftbeledigd. Hij verklaarde dat zijn
uitlatingen alleen bedoeld zijn voor
'degenen diehet bevel hebben gege-ven tot deze misdadige oorlog.
Sacharov zei dat er een onderzoek
was geopend naar aanleiding van
zijn uitlatingen over de bevelen aan
de helikopterbemanningen. „Nie-
mand kan mij van leugens betich-
ten voordat dat onderzoek is afge-
sloten. Ik krijg nog steeds nieuwe
feiten te horen," aldus de bejaarde
kernfysicus. Geen enkele gedepu-
teerde nam het woord om Sacharov
bij te staan, zelfs niet onder de
meest progressieve met wie hij nau-
we banden onderhoudt.

Westduitsers
pessimistisch

over hereniging
Duitslanden

BONN - Maar liefst 80 procent vande Westduitsers wil een hereniging
van de beide Duitslanden. Slechts
13 procent gelooft dat die hereni-
ging werkelijk zal plaatsvinden. Dit
blijkt uit een opiniepeiling onder
ruim 1.000 personen die gisteren
door het Westduitse dagblad Bild is
gepubliceerd. Vooral Westduitsersdie oorspronkelijk uit déDuitse De-
mocratische Republiek, Polen en
Tsjechoslowakije afkomstig zijn,
zijn vurige voorstanders van de her-eniging. De oorspronkelijke Oost-
duitsers zijn het meest optimistisch
over de kans op hereniging.

binnen/buitenland

Waldheim wil
van zwarte
lijst VS af

WENEN — De Oostenrijkse ambas-
sadeur in Washington, Friedrich
Hoess, zal 'in de komende dagen'
een memorandum overhandigen
aan de Amerikaanse regering met
het verzoek president Kurt Wald-
heim van de zwarte lijst te halen zo-
dat deze de Verenigde Staten weer
kan bezoeken. Dit is gisteren verno-
men in kringen van het Oostenrijk-
se ministerie van Buitenlandse Za-
ken.

Een zegsman zei dat het memoran-
dum de positie van Wenen wil dui-
delijk maken aan de nieuwe Ameri-
kaanse regering van president
George Bush en daarnaast erop wil
wijzen dat de beschuldigingen aan
het adres van Waldheim 'onge-
grond' zijn. Volgens hem is het ini-
tiatief voor de Oostenrijkse démar-
che afkomstig van Waldheim zelf.
Washington besloot deOostenrijkse
president op 27 april 1987 op de üjst
met ongewenste personen te zetten,
nadat het Joodse Wereldcongres
Waldheim ervan had beschuldigd
dat hij tijdens de Tweede Wereld-
oorlog betrokken was geweest bij
oorlogsmisdaden.

Actie Greenpeace
tegen vervuiling
van Noordzee

ROTTERDAM - De milieu-organisatie Green-
peace is gisteren inRotterdam een tien maanden
durende campagne gestart tegen de steeds ver-
der gaande vervuiling van de Noordzee. De cam-
pagne is er vooral op gericht om de Noordzee-
conferentie van de acht oeverstaten die in maart
volgend jaar in Den Haag wordt gehouden, tot
verstrekkende maatregelen aan te sporen.

„Het Noordzee-milieu heeft de afgelopen jaren enorme
klappen gekregen," zo omschreef H. Kersten aan boord
van het langs de Rotterdamse Parkkade afgemeerde ac-
tieschip Greenpeace de huidige stand van zaken. Drie
schepen van Greenpeace - deGreenpeace, de Moby Dick
en de Beluga - zullen de komende maanden een rond-
tocht maken langs alleacht landenrond deNoordzee. De
acht zijn: Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Bonds-
republiek Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en
Groot-Brittannië. Daarbij zal vooral actie worden ge-
voerd tegen het lozenvan tal van schadelijke stoffen door
de industrie in rivieren. Via derivieren komt 60 procent
van de vervuiling van de Noordzee tot stand, aldus
Greenpeace.

Kersten beschuldigde de Nederlandseregering er aan het
begin van de campagne van veel te weinig initiatievente
nemen met betrekking tot de Noordzee. „Men laat kan-
sen liggen, terwyl Nederland als gastland van de derde
Noordzee-conferentie in belangrijke mate het voortouw
zou moeten nemen," aldus Kersten. De terughoudend-
heid van de Nederlandseregering werd geïllustreerd met
het gegeven dat 50.000 schadelijke stoffen via de Rijn
"naar de Noordzee worden afgevoerd, terwijl de Neder-
landseregering van slechts 40 stoffen de lozingen wilver-
minderen.

Greenpeace vindt dat de afspraken die er op vorige
Noordzee-conferenties werden gemaakt - Bremen (1984)
en Londen (1987) -uiteindelijk veel te weinig hebben op-
geleverd. Er bestaat tussen de verschillende Noordzee-
staten veel te weinig duidelijkheid over te hanteren stan-
daarden en lijsten van stoffen waarvan de lozing sterk
moet worden teruggedrongen, zo vindt de milieu-organi-
satie. De Haagse conferentie zou volgens Greenpeace
moeten afspreken dat de lozing van vervuilende stoffen
in rivieren zo snel mogelijk met 70 tot 90 procent moet
worden teruggebracht. Aan het eind van dezeeeuw moe
ten de lozingen tot nul zijn gereduceerd.

# Bij destart van de tien maanden durende campagne tegen de vervuiling van de
Noordzee haalden Greenpeace-'alpinisten' gisterenhalsbrekende toeren uit om een
reusachtig spandoek vanaf het dak van deRotterdamse Euromast te ontvouwen.
Op het spandoekstaat in het Engels 'Noordzee, geen tijd te verliezen, Greenpeace'.

Weer geen
NRC en AD

ROTTERDAM - NRC-Handelsblad
sn hetAlgemeen Dagblad zullen za-
terdag niet verschijnen. Dat heeft
redactiewoordvoerder H. Kool van
NRC-Handelsblad gistermiddag
meegedeeld. Besloten werd op een
redactievergadering van NRC-re-
dacteuren dat men gisteravond om
half negen opnieuw in vergadering
bijeen zou komen, waardoor het
verschijnen van de zaterdagkrant
onmogelijk werd. Ook de al geplan-
de vergadering van AD-journaüsten
vrijdag aan het begin van de avond
had dit effect.
De journalisten van de twee NDU-
kranten hebben een conflict met de
directie van hun bedryf, omdat zij
een dertiende maand salaris willen
hebben. De directie weigert echter
volstrekt om daarop in te gaan. Gis-
teren is er in de loop van de dagwel
overleg geweest tussen de hoofdre-
dacteuren Abram (Algemeen Dag-
blad) en Woltz (NRC-Handelsblad)
en NDU-directeur Voors, maar dat
heeft niets opgeleverd. Als het con-
flict voortduurt zal NRC-Handels-
blad ook volgende week tweemaal
niet verschijnen. Het besluit daar-
toe zal echter pas op een zodanig
tijdstip worden genomen dat de di-
rectie adverteerders niet meer op de
hoogte kan stellen van het niet ver-
schijnen van de krant.
Inclusief zaterdag is het Algemeen
Dagblad nu al drie dagen achtereen
niet verschenen. Op de redactie van
het Rotterdamse ochtendblad wil
men aan deze lijnvasthouden totdat
er beweging in het conflict met de
directie komt. NRC-Handelsblad
laat vandaag voor de tweede keer
deze week verstek gaan bij de abon-
nees.

Nieuwe Japanse premier:
drastische hervormingen

TOKIO - De 66-jarige Sosuke Uno is
gisteren door het Japanse Lager
Huis gekozen tot premier van Ja-
pan. Hij kreeg 285 van de 477 stem-
men. Vlak voor de verkiezing van
Uno legde de vorige premier, Nobo-
ru Takeshita, officieel zijn functie
neer. Takeshita moest na 17 maan-
den premierschap het veld ruimen
vanwege zijn betrokkenheid bij het
Recruit-schandaal. Direct na zijn
verkiezing kondigde Uno aan dras-
tische hervormingen in het Japanse
politieke systeem aan te brengen.

Hij zei nietvan plan te zijn vervroeg-
de verkiezingen uit te schrijven
voor het Lager Huis. Die verkiezin-
gen zijn gepland voor juni volgend
jaar.

Uno heeft al laten weten dat hij bij
het samenstellen van zijn kabinet
geen rekening zal houden met de

verschillende fracties binnen zijn
partij. Hij kondigde aan jongeparle-
mentariërs en 'nieuwe mensen' te
willen aanstellen.
Uno wil niet alleen hervormingen
aanbrengen in het politieke sys-
teem, maar tevens in zijn eigen par-
tij. Beide zijn de afgelopen tijd he-
vig aangevreten geraakt door net
schandaal rond het telecommunica-
tiebedrijf Recruit. Deze firma gaf
aandelen en grote hoeveelheden
geld aan vooraanstaande politici,
functionarissen en zakenlieden. Be-
halve premier Takeshita sneuvel-
den nog drieandere ministers onder
het corruptieschandaal.

Premier Uno wil nogvóór de Parij se
top van geïndustrialiseerde landen
op 14 tot en met 16 juligesprekken
voeren met de westerse regerings-
leiders om zijn politieke beleid uit
de doeken te doen.

Europa
Europa leeft nog niet echt.
De opiniepeilingen in de
verschillende lidstaten van
de EG wettigen deze pessi-
mistische conclusie ten volle.
In Nederland ging vier jaar
geleden iets meer dan de
helft van de kiesgerechtig-
den nadY de stembus. Dit-
maal zal de opkomst waar-
schijnlijk iets groter zijn,

maar daarbij past de kanttekening dat die wat grotere 'gedreven-
heid' rechtstreeks voortkomt uit de door deWD veroorzaakte val
van het kabinet Lubbers 11.
Zelfs met het magische jaar 1992 voor ogen ontbreken het geloof,
de geestdrift en de overtuiging van een groot deel van het electo-
raat. Veroorzaakt wordt de passiviteit door onwetendheid over het
verloop van de inspanningen voor Europese integratie en door de
nog te geringe armslag die het Europarlement geniet. Nationale
belangen prevaleren geregeld boven Europese en zij vormen al-
dus een welhaast permanente blokkade op de lange weg naar het
nagestreefde doel.

Voor pessimisme op de lange termijn is nochtans geen enkele re-
den. Naarmate de binnengrenzen vervagen en de stroomlijning
zichtbaar wordt in concrete afspraken en akkoorden op het econo-
mische, sociale en milieuvlak, zal de besluitvorming zich meer in
Brussel voltrekken en moet het Europees Parlement wel naar de
beoogde volwaardigheid toegroeien.

Wat betreft de Nederlandse situatie is het weliswaar onvermijdelijk
maar desalniettemin betreurenswaardig dat alles en iedereen al
de mond vol heeft over de vervroegde stembusgang van 6 sep-
tember. In dereeds venijnige aanloop op die dag valt het begrip
Europa nauwelijks of helemaal niet meer te beluisteren.
De politici zelf geven hiermee onverholenaan dat ook voor hen het
nationale hemd aanzienlijk nader is dan de Europese rok.

F.S.

punt

Dieven
De Renkumse politie is er, in
samenwerking met korpsen uit
Noord-Holland, Twente, de
Achterhoek en Amersfoort, in
geslaagd een vinger te krijgen
achter een grootscheepse fïet-
senfraude. Met de aanhouding
van 21 personen, voornamelijk
afkomstig uit Renkum, Wage-
ningen en Ede, zijn 70 diefstal-
len van dure, nieuwe fietsen en
bromfietsen opgelost.

Referendum
De Chileense ministervan Bin-
nenlandse Zaken, Carlos Cace-
res, heeft aangekondigd dat de
kiezers eind juliover de grond-
wetswijzigingen kunnen stem-
men die woensdag door presi-
dent Pinochet voorgesteld zijn.
De oppositie is in grote lijnen
akkoord met de wijzigingen.

Vergoeding
Klanten van de Haagse sociale
dienst kunnen straks in aan-
merking komen voor vergoe-
ding van de zogenoemde spe-
cialistengeeltjes. Ze moeten
over geheel 1989 de maximale
eigen bijdrage van 75 gulden
hebben betaald, dus drie keer
een 'geeltje' in een jaar. Vanaf
devierde keer hoeft geen enke-
le ziekenfondspatiënt nog het
specialistengeeltje te betalen.

Aanslag
Een krachtige bomontploffing
heeft schade toegebracht aan
het gebouwvan het Griekse mi-
nisterie van Justitie in Athene.
Er vielen echter geen gewon-
den. De aanslag was drie minu-
ten van tevoren in een tele-
foontje aan de krant Ethnos
aangekondigd door de linkse
organisatie Revolutionaire
Volksstrijd (ELA). Een verkla-
ring die later bij de krant be-
zorgd, werd bevatte een felle
aanklacht tegen het rechtsstel-
sel en de wetten van Grieken-
land. De ELA heeft sinds 1975
meer dan 2000 bomaanslagen
opgeëist.

Neergestort
Aan de Amerikaans-Canadese
grens zijn delen neergestort
van de derde trap van deafgelo-
pen woensdag gelanceerde
Sovjetrussische raket Proton.
Proton was gelanceerd vanaf
de raketbasis Baikonoer in Ka-
zakstan om de drie satellieten
Cosmos-2022, 2023 en 2024 in
een baan rond de aarde te bren-
gen. De raket is bij terugkeer in
de dampkring kennehjk niet
volledig verbrand.

Neergestort (2)
Een Amerikaanse legerheli-
kopter met drie Amerikaanse
militairen aan boord en vier
personeelsleden van de Ecua-
doraanse oliemaatschappij
CEPE is in het noordoosten
van Ecuador neergestort. Alle
zeven inzittenden verloren het
leven. CEPE en het Ameri-
kaanse bedrijf Texaco exploite-
ren samen olievelden in het ge-
bied waar het ongeluk plaats
vond.

Brand
De Sovjetunie heeft dehulp in-
geroepen van de Amerikaanse
specialist in het blussen van
branden bij olieboringen, Red
Adair. Sinds vorige week vrn-
dag staan drie olieplatforms in
de Kaspische Zee in brand.

.^____
(ADVERTENTIE)

|04S-719966l
I — LiwburgsDagblail- |1 éPtoCOJ2s i

mm^mmMmm\

(ADVERTENTIE)

Als uitzendkracht hebt u recht op
24 doorbetaalde vakantiedagen per jaar: twéé
dagen voor elke (volledig) gewerkte maand.

Terwijl u de zon aanbidt,betaalt Tempo-Team
uw salaris door. Prettige vakantie vast!

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

Elders in dezekrant vindt u onze personeelsadvertentie.

Zaterdag 3 juni 1989"3Limburgs daablad



DE LIMBURGSE VClff PERSONEELSGIDS

Met uw HTS (E ofW) wilde u toch
als inkoper doorgroeien naar de top?

Denk 'ns aan de marktleider
in draadbomen.

DSM is marktleider op veel gebieden. Net als een prima onderhandelaar zijn. Enbestand tegen soms grote

aantalvan de gespecialiseerde dochters. Eén daarvan is werkdruk.
ABB, voluit Assemblage Bedrijf Bouwberg. Dat met de U bent ambitieus- en jong- genoeg om het in uw

produktie en verkoop van draadbomen een jaarlijkse specialisme ver te willen brengen. Welnu, er zijn maar
omzet realiseert van ca. ’ 55 miljoen. weinig organisaties met zoveel doorgroeimogelijkheden

Ukunt zich voorstellen dat metzon omzet een als hetDSM-concern.
inkoopbudgetvoor grondstoffen en hulpmiddelenvan Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op
vele miljoenen gemoeid is. Daarvoor wordt u, als chef met de heer G. Buyssen, Personeelsdienst FvSI/SBF,
inkoop, verantwoordelijk.Waarbij hetvooral van belang tel. 045-229759, privé 04490-20470 of met de heer
is om altijd alert in te spelen op prijsontwikkelingen aan J. Niens, Chef Produktievoorbereiding en Materiaal-
de leverancierskant. De veranderende behoeften aan de verwerving, tel. 045-251880, privé 04490-34301.
kant van deklant. Direct solliciteren kan ook: schrijf naar DSM

ABB is een modern, goed georganiseerd bedrijf, dat Limburg bv,de heer T.Ancion, afdeling Personeelsvoor-
werkt volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. zieningen beheer, Mauritspark 1,6163 HM Geleen,

Er werken in Brunssum 500 man binnen, en nog eens ondervermeldingvan nr. 48/89 PVB.
400 buitende deur, merendeelsbinnenhet kadervan de Volledigheidshalve melden we dat een medische

wet socialewerkvoorziening. keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-
De 12 medewerkers van uw afdeling zorgen voor procedure behoren,

orderafhandeling, bevoorrading en magazijnadministra-
tie.

Om uw afdeling tekunnen managen hebtu, behalve
een opleiding tot ingenieurE ofW, aangevuld met rv O*m

NEVIE I + 11, een brancheverwante inkoopervaring
nodigvan zeker vier jaar.Verder moet u natuurlijk een We hébben een oplossing ofwevinden er een.

■ m m W
I Binnen de sektor Technische Zaken is plaats voor Itr

i

| jt MTS-ers iV^m^gmpp Werktuigbouwkunde jm/v, l
die na een gedegen inwerkprogramma en een opleiding in de l_

Ifff'iÜlrM gastechniek ingezet kunnen worden in leidinggevende en I
jgT specialistische funkties in een van onze vestigingsplaatsen. I

Funktie-eisen
De voorkeur gaat uit naar kandidaten die naast het diploma I

jffi MTSWTB: I- een MAVO of HAVO vooropleiding hebben; I- in het bezit zijn van rijbewijs BE; I \
- bereid zijn aanvullende kursussen te volgen op het gebied van I

gastechniek; I- niet ouder zijn dan 30 jaar. I ;"

Arbeidsvoorwaarden I
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing de I
CAO voor nutsbedrijven in NV-vorm, de Algemene Burgerlijke I

Iffl3 Pensioenwet en de Ziektekostenregeling IZA-Limburg. I
PMMfMlfl ■

TOjft Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie binnen I
14 dagen te richten aan het hoofd Personeelszaken, de heer I v
Ing. J.P Linssen. 11I i
Telefonische informaties worden desgewenst verstrekt door IVTwl de heer J.C.M, de Jong (tel. 045-329494). I

jIM I
I L

'—■ : — n,

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Assistent-inkoper m/v
voor een bouwbedrijf in Landgraaf. Wij zijn op
zoek naar een kandidaat met een (afgebroken)
MTS-opleiding bouw en enige gevoel voor
administratief werk. Geboden wordt een baan
met zeer goede toekomstperspectieven bij een
modern bedrijf met een jongebezetting.
Leeftijdsindicatie: 22 - 23 jaar.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Dymphy Beekman
Heerlen, Op de Nobel 1

"

ARBEIDSBUREAU
m^tlmltHllK IIKüOtllt— Oostelijk e^^l ijnstreek —

ALS WERKEN MET KUNSTSTOFFEN
VOOR U GEEN KUNST IS,

DAN IS DIT DE BAAN VOOR U!
Op 1 januari 1990 start PLALLOY MTD BV in Kerkrade een nieuw bedrijf voor
de produktie van hoogwaardige kunststoffen ten behoeve van de auto-industrie,
de etektro-industne en de elektronische industrie.
PLALLOY MTD BV is een joint-venturevan Mitsui & Co LTD en Dainichiseika
Cokx & Chemicals MFG Co LTD, twee zeer bekende Japanse ondernemingen.
Reeds nu is het bedrijf op zoek naar vakbekwame krachten voor de volgende

3 SHIFT-SUPERVISORS (M/V)
Een shift-supervisor draagt de verantwoordelijkheid voor het mengen en
inkleuren van hoogwaardige kunststoffen gedurende zijn dienst. Hij geeft leiding
aan een kleine groepvan operators die de diverse menglijnen bedienen. Hij is
bereid ook zelf de bediening op zich te nemen. Tevens geeft hij mede inhoud
aan en draagt zorg voor het naleven van de procedures op het gebiedvan de
SPC (Statistical Proces Control).

1 COLOUR-MATCHER (M/V)
Deze functionaris begeleidt het inkleuren van de kunststoffen qua
grondstoffenvoorbereiding, receptuur en procesmatige verwerking. Hierbij kan
hij gebruik maken van o.m. geavanceerde optische instrumenten. Hij blijft
niettemin ook afhankelijk van zijn menselijk oog om de gevraagde
hoogwaardige produktiekwaliteit te handhaven.
Aanstelling in de functie gebeurt zo spoedig mogelijk.
Ter voorbereiding op de functie volgt u een interne opleiding. >v

Functie-eisen: ir—-—_.
- MTS- of HTS-opleiding (o.a. wtb. e, 3^s***Sj ' /ffchemie, procestechniek); IH^LmIL \[v \^^nfn^V--^\/ SS- leeftijd 2S-45 jaar; |iT| JnHy|J(J mf )J SS- leidinggevendecapaciteiten; "fj J I'- goede kennis van de Engelse taal; «S* Ml^SillSniiflTjft ff^ff1 « ü?A-rt- nauwkeurig kunnen werken; irwfn ))] Uil Jlpjj üiUMH V J/m- kennis/ervaring in het werken met 710 (MMnfxlu öüöj^J //iu

automatische procesoestu ring; ju-iHI __ffi_"^ . JtT/7vl.J7ri H- kleuronderscheidingsvermogen: yjlj^iïk/- ervaring in procestechniek of Si^ÏS^<?piasbcverwerkende industrie strekt tot " \^^^^\ *~7y
- bereid tot werken in ploegendienst (3 : ' ...J S I

diensten).

Als u een nieuwe uitdaging zoekt, biedt PLALLOY u zeer goede mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in een van de functies? Neem dan voor 7 juni telefonischcontact op met het GAB Oostelijke Mijnstreek te Kerkrade. tel. 045-456341.Vraag naar de heer W. Schleyper of naar de heer A. Vliex. Zij maken met u een
afspraak voor een eerste selectiegesprek. Kandidaten die voldoen aan de
eisen, worden op korte termijn voorgesteld aan PLALLOY MTD, waar het
vervolg van de selectieprocedure zal plaatsvinden. ,96428

MET AMEIDSBUBEAU, DE PERSONEELSAFDELING VAN HET BEDRIJFSLEVEN.

- I ,

rtt) Stichting Ziekenzorg
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)

yVoor de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis van de lokatie
Sittard zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

eerste sekretaresse
vakaturenr. JH 11.

funktie-informatie: " geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de
sekretariaatswerkzaamheden;

" draagt zorg voor de planning en organisatie van deze werkzaamheden
en neemt initiatieven, die bijdragen tot een efficiënte werkwijze;

" bewaakt de privacy ten aanzien van de patiëntendossiers;
" notuleert vergaderingen;
" draagt tevens mede zorg voor de patiëntenadministratie, archivering,

(vertrouwelijke) korrespondentie en overige sekretariële
werkzaamheden;

" is betrokken bij de invoering en voorts de bediening van het
geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem.

Het betreft een full-time funktie.

Degenen die reeds eerder hebben gesolliciteerd hoeven niet opnieuw te
reageren.

funktie-eisen: " diploma HAVO of WVO, aangevuld met een sekretaresse-opleiding (bijv.
Scnoevers).

" goede kontaktuele eigenschappen;
" kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
" leidinggevende kapaciteiten en bij voorkeur ervaring in deze;
" ervaring in een soortgelijke funktie;
" leeftijd + 25 jaar;
" kennis van medische terminologie is gewenst.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring conform F.W.G.-funktiegroep 35 (minimaal ’ 2263,- en
maximaal f 3122,- bruto per maand, in de uitloop te bereiken). De
overige arbeidsvoorwaarden conform C.A.0.-ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Dr. P. J. M. van Alphen, hoofd P.A.A.Z., telefoonnummer 04490-18666,
toestel 2064.

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.

„jd

TENNECO TRANSICOL B.V. I
d

Tenneco Transicol is een toeleveringsbedrijf voor de " z
papier- en synthetische rubberindustrie en onderdeel van p
het Engelse chemieconcern Albright & Wilson, een e

dochteronderneming van Tenneco Houston USA. n

Wij vragen voor spoedige ]indiensttreding een s

laboratoriummedewerker m/v 5
z

voor: s
j

- applicatiewerkzaamheden met voor de £
papierindustrie specifieke testapparatuur;

- het zonodig aanpassen van bestaande
produkten t.b.v. genoemde applicaties; *

- het uitvoeren van klantenservice d.m.v. analyses |j
met technieken als U.V., G.L.C, en I.R.

t
Opleiding: \t
- HBO-A (chemie) of gelijkwaardig; "e- enige ervaring in genoemde werkzaamheden c

strekt tot aanbeveling. T

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan i
TENNECO TRANSICOL B.V.
i

Ankerkrade 81, postbus 3045, 6202 NA Maastricht, ter
attentie van dhr. J.M. van Uijen. .

CsW^ Werk aan uw toekomst, kies \
Electro Automatisering-Graus! c

B. V Electro Automatisering-Graus is een adviserende electro
groothandelwerkzaam in deprovincies Limburg. Noord-Brabant , *en Zeeland met vestigingen in Maastricht, Roosendaal en '

nevenvestigingen in Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland. .
Voor de vestiging Maastricht zoeken wij voor spoedige
indiensttreding een
■

Technisch-
Commercieel
Medewerker

Gevraagd wordt:
MTS-E ol gelijkwaardig. F
Ervaring met vrij-programmeerbare besturingen (PLC). f
Leeftijd 25 - 30 jaar. \

Taakomschrijving: j
Adviseren en verkopen van ons industrieel technisch leveringsprogramma {
waaronder vrij-programmeerbare besturingen aan de industrie en [
installatiebedrijven.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto kunt u .
richten aan de directie van:
B. V. Electro Automatisering-Graus, Postbus 324. 6200 AHMaastricht.
Voor eventueel telefonische informatie kunt u vragen naar de heer
GG.P. Hermans. 043 - 630155

BV Electro Automatisering-Graus ;
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Realiteit
De media zoeken de macht op,J«e mensen die de besluiten ne-jmen die de burgers raken en de

J slaatsen5laatsen waar die genomen wor-den. En het is diezelfde realiteit||jat Straatsburg daar niet bij-
;noort. Dat zou en wellicht zal'noeten veranderen. Want aan de! democratische controle op wat''en in de EG afspeelt, valt nog
neel wat te verbeteren. De Euro-Parlementariërs zullen dat alseersten toegeven. De EG bestaat
"_«■ twaalf echte democratieën,maar zelf is zij dat zeker niet.
Toen Jacques Delors, de presi-
dent van de Europese Commis-■ we vorig jaar voorspelde dat overien jaar 80 procent van alle be-langrijke sociale en economischebeshnten in Brussel genomengouden worden, ontstak de Brit-se premier Thatcher in woede
nooitn?olt'; riep 2iJ uit- Z« zounooit toestaan dat een 'linkseeuropese bureaucratie' in Brus-
;„ , zou, faan uitmaken wat goedis voor de Britten.u is 80 procent misschien ookZ. wat veel> maar een feit is dat'" aieen groot aantal beslissin-

i Til ,aje van invloed zijn op wat ine lidstaten gebeurt, in Brusselworaen genomen. Met medewe-
ten e£.medewerking van de Brit-n binds de oprichting van de
hpKkPese Gemeenschap in 1957e°ben de lidstaten geleidelijk
del^neestal zonder morren grote
rei

n Van nun nationale soeve-
dew?1* uit handen gegeven aan
I ~^u-|nstellingen in Brussel of

Over hun land-
stat

Wpr°duktle kunnen de l»d-
-bf»Jien niet meer °P eigen houtjepussen, industriële produkten
voJh aan Europese normen
bpri en ' Brussel kan fusies van

). ffL riJven verbieden en de Euro-
/ vin rechter tikt landen op de

Ij en 3^113^ de grenzen vervagen
i WorrhUropa meer een eenheid

taj '"ff zal de besluitvorming over
Bn onderwerpen meer naar

' vroi gaan- Dat kan ook me"
den »*

Thatcher niet tegenhou-n. Maar de grote vraag blijft:e controleert dat Europa?

Gat
het n

i
democratie controleert

treeHtu ent de regering en
deur* Parlement op als me-
com,Tver' Maar van een echte

iin r le van de besluitvorming. rnentrUSSel door het Eur<>parle-
ke n lSnu nog maar weinig spra-
van k°r de overheveling van tal
hehh oegdheden naar Brussel, een H,de nationale overheden
den van hun macht uit han-
lanH moeten geven. Het Neder-
vrüw , parlement heeft immers
Br., ,geen invloed op wat in£ssel gebeurt.
Pee* d taak is do°r het Euro-; men £arlement niet overgeno-men- En niet omdat het zelf niet
hi»t maar omdat de lidstaten er
Pep Vn or voelen om het Euro-
te J Parlement dezelfde macht
Dari ven als thuis de nationale
Earlementen hebben.
Cratgaapt dus een enorm 'demo-
Worrit gat'- De laatste Jaren

"■ heerri JtukJe hu beetje gepro-
het ï gat te dichten. Maar
er Jt vele Jaren duren voordat
rinß " so.ort van Europese rege-
Eür 'S die door een volwaardig
cont?ces Parlement wordt ge-untroleerd.

' blij, dat moment zal de machtIWs bi-> de Raad van Minis-
van' 'n feite dus de regeringen
C orn " hdstaten. De Europese
te .missie is er om voorstellen

u°en en als 'dagelijks bestuur'

de uitvoering ervan te verzorgen.
Maar de Raad beslist.
De Europese Commissie heeft
slechts op een klein aantal terrei-
nen een eigen bevoegdheid, zo-
als de handel met landen buiten
de EG, de landbouw en het con-
currentiebeleid. Op de andere
gebieden maken de lidstaten de
Europese dienst uit. Dat de
Europese Commissie de laatste
jaren desondanks een rol van be-
tekenis heeft gespeeld is meer te
danken aan de aanwezigheid van
politieke zwaargewichten als De-
lors en 'onze' Frans Andriessen
dan aan haar echte bevoegdhe-
den.

Hef Europees Parlement en de
nationale parlementen werden
op deze manier jarenlang voor
voldongen feiten gesteld. Een
besluit dat in de EG-minister-
raad is goedgekeurd, kon nauwe-
lijks meer geamendeerd worden.

Verwerpen was er al helemaal
niet bij. Bovendien kunnen mi-
nisters nooit in het Europees
Parlement ter verantwoording
worden geroepen. Dat kan alleen
in de nationale parlementen,
maar dat gebeurt in de praktijk

Daarbij komt dat het over het al-
gemeen ook weinig uithaalt om
een minister thuis op het matje te
roepen. Het Brusselse besluit
kan niet meer worden veran-
derd, ook al omdat het vaak pas
na lange en moeizame onderhan-
delingen tot stand is gekomen.
Een minister terugsturen naar
Brussel is zinloos, want de ande-
ren willen zeker niet meer heron-
derhandelen. Die machteloos-
heid van de parlementaire demo-
cratie kan alleen doorbroken
worden door aan het Europees
Parlement meer bevoegdheden
te geven.
Medebeslissen doet het parle-
ment alleen over de EG-begro-
ting, die het zelfs kan verwerpen,
en ook de toetreding van nieuwe

lidstaten en het sluiten van inter-
nationale overeenkomsten heeft
toestemming van het parlement
nodig.
Het parlement heeft tot nog toe
viermaal de begroting verwor-
pen, in 1979, 1982, 1985 en 1988.
Dan kan het ook de Europese
Commissie ter verantwoording
roepen of zelfs naar huis sturen.
Sinds de vaststelling van de
Europese Akte in 1985 is er voor
het parlement veel verbeterd en
werd zijn invloed op de besluit-
vorming uitgebreid. Het parle-
ment kan nu adviseren over
voorstellen van de Commissie,
voordat het in de ministerraad
wordt behandeld.
Na goedkeuring door de minis-
terraad kan het parlement wijzi-

gingen voorstellen of het zelfs
verwerpen. In dat geval moet het
voorstel opnieuw door de minis-
terraad worden behandeld.

Als het parlement een voorstel
verwerpt kan het alleen alsnog
van kracht worden als de minis-
terraad daar unaniem toe besluit.
Indien het parlement duseen lid-
staat als bondgenoot weet tekrij-
gen, kan het voorstel alsnog wor-
den getorpedeerd. En als de mi-
nisterraad niet binnen drie
maanden een nieuw besluit
neemt, dan wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Van de
mogelijkheid om wijzigingsvoor-
stellen te doen is door het parle-
ment sinds 1987, toen de Europe-
se Akte in werking trad, volop

gebruik gemaakt. En met rede-
lijk succes. De ministerraad
heeft een kwart van alle amende-
ringen overgenomen. Deze be-
voegdheden blijven tot nu toe
beperkt tot onderwerpen die be-
trekking hebben op de totstand-
koming van de vrije interne
markt, het sociale beleid, de eco-
nomische en sociale samenhang
en ook het wetenschappelijk on-
derzoek.

" JACQUES DELORS
over tien jaarwordt 80 procent van be

sluiten in Brussel genomen... " MARGARET THATCHER
.linkse Europese bureaucratie maakt

niet uit wat goed is voor Britten...

'Forum'
Medewetgever is het Europees
Parlement echter niet. Het parle-
ment kan geen initiatief-west-
voorstellen indienen en goed-
keuren. Ook in het Europa zon-
der grenzen na 1992 zal de wetge-
ving achter gesloten deuren
plaatsvinden. Het parlement is
daardoor meer een 'forum' voor
discussieover de groteEuropese
thema's dan een democratisch
controle-orgaan dat de belangen
van 320 miljoen EG-burgers be-
hartigt.

De regeringen van de meeste lan-
den hebben geen haast om daar
snel verandering in te brengen.
Met uitzonderingvan dievan Ne-
derland, België, Luxemburg en
Italië voelen zij er niet voor om
hun huidige beslissingsmacht
uit handen te geven. De minis-
ters verkeren daardoor in een
comfortabele, niet erg democra-
tische positie: zij kunnen beslis-
sen wat ze willen, maar in Euro-
pa noch thuis hebbenzij veel van
parlementaire pottenkijkerij te
duchten.
Daar zal pas verandering in kun-
nen komen, als ook de EG veran-
dert van een organisatie van soe-
vereine staten naar een echte
Europese Unie. Dat federale
Europa is er nog lang niet en het
zal ook niet komen tijdens de
nieuwe termijn van vijfjaar die
het Europese Parlement straks
ingaat. '1992', waarop heel Euro-
pa nu de aandacht gevestigd
heeft, is slechts een stap in die
richting. , , ,hans de bruijn

Visie op EG
PvdA - Europese overheid die
'actief, stimulerend en corrige-
rend' optreedt. Nationaal parle-
ment en EP als controlerende or-
ganen. EP krijgt meer wetgeven-
de bevoegdheden en beslist over
alle uitgaven. Raad moet aantal
bevoegdheden opgeven ten gun-
ste van Commissie.
CDA - Verenigde Staten van
Europa. Hogere (Europese) over-
heid moet alleen doen wat lagere
(nationale) niet kan (subsidiari-
teitsbeginsel). EP beslist mee
over alle wetgeving en neemt
deel aan benoeming van Com-
missieleden. Commissie functio-
neert als Europese regering.
Raad teruggebracht tot 'Kamer
van Staten.
VVD - Europa wordt federale
staat zonder nationale beperkin-
gen. Verregaande politieke en
culturele integratie. EP moet ten
volle delen in politieke, wetge-
vende en budgettaire bevoegd-
heden van EG. Raad terugge-
bracht tot Europese Senaat. EP
benoemt Commissie.
D66 - EP controlerend en met
grotere bevoegdheid. Europese
Raad moet bevoegdheden van
begroting en wetgeving delen
met EP.
Regenboog - Gedecentraliseerd,
pluriform Europa. Culturele ver-
scheidenheid en democratische
besluitvorming op alle niveaus.
EP krijgt volledige wetgevende
en controlerende bevoegdheden.
SGP/RPF/GPV - Geen verdere
integratie. Geen VS van Europa.
Behoud van de 'kostbare Neder-
landse waarden' noodzakelijk.
Geen uitbreiding van bevoegd-
heden EP.

Vrede, veiligheid
PvdA - Meer gezamelijk Westeu
ropees optreden vanwege veran
derde relatie tussen West-Euro

pa-VS en Oost/West. Voorlopig
binnen NAVO. In het kader van
Europese Politieke Samenwer-
king (EPS) eigen Westeuropese
rol bij economische en politieke
kwesties. Meer gelijkwaardige
positie ten opzichte van VS. Ge-
zamelijk programma om defen-
sielasten terug te brengen. Ver-
vlechting van Oost- en West-
Europa.
CDA- Uitbouw van EG tot Euro-
pese Veiligheidsunie in het ka-
der van Westeuropese Unie
(WEU) en EPS. Herstel Duitse
eenheid in een Europees kader.
Ten aanzien van Oost-Europa
streven naar gemeenschap van
allevolkeren in vrije zelfbeschik-
king.
VVD - In kader van de NAVO
grotere verantwoordelijkheid
Europa bij ontwikkeling ge-
meenschappelijk Westeuropees
veiligheidsbeleid. WEU moet
daar een belangrijke rol bij spe-
len. Economische samenwer-
king met Oost-Europa.
D66- Zolang EPS niet is gereali-
seerd, is WEU het meest geëi-
gend om het Westeuropese vei-
ligheidsbeleid uit te werken. Sa-

menwerking moet leiden tot
structurele verlaging van West-
europese defensieuitgaven. Eco-
nomische samenwerking met
Oost-Europa in ruil voor hervor-
mingen.
Regenboog - Defensie is geen
beleidsterrein van EG. Dat moet
zo blijven, geen ontwikkeling in
de richting van militair machts-
blok.
SGP/RPF/GPV - Geen bijdrage
van EPS aan militaire veiligheid.
Voorbehouden aan NAVO. Te-
gentoenemende bemoeienisvan
EP met militaire en strategische
zaken.

Soc.-economisch
PVDA- Europees raamwerk van. CAO's. Vermindering werkloos-
heid is hoofddoel. Herverdeling
van arbeid en actief arbeids-
marktbeleid. Bij bedrijfsfusies
meer zeggenschap voor werkne-
mers. Streven naar hoog niveau
sociale voorzieningen.
CDA - Werkgelegenheidsbeleid
op basis van de sociale markt-
economie. De interne markt le-

vert een bijdrage aan het veilig
stellen van de economische en
sociale toekomst van Europa.
Vastellen aantal sociale basis-
normen voor gehele EG.
VVD - Meer zeggenschap voor
werknemers. Bescherming posi-
tie werkende vrouwen. Europese
eenheid bevorderen door ver-
dubbeling regionale fondsen.
Overleg sociale partners op
Europees niveau.
D66 - Europese medezeggen-
schapsregeling voor bedrijven.
Europees stelsel sociale zeker-
heid. Economische groei inzet-
ten voor meer werkgelegenheid.
Regenboog - Interne markt pas
mogelijk als het komt tot ge-
meenschappelijk sociaal beleid.
In alle EG-landen uitkering op
ten minste het niveau van be-
staanszekerheid.
SGP/RPF/GPV - Stelsel van so-
ciale zekerheid moet zaak van de
nationale overheid blijven. Kri-
tisch over interne markt.

Milieu
PvdA - Omvangrijke milieu-in-

vesteringen zijn noodzakelijk.
Daartoe creatie van Europees
milieufonds. Formuleren van
Europese milieunormen.
CDA - Ook bij milieu inhoud ge-
ven aan subsidiariteitsbeginsel
dat probleemgebieden gemeen-
schappelijke aanpak eisen. EG-
milieubeschermingsstandaard.
VVD - Milieubeleid en economi-
sche groei niet met elkaar in te-
genspraak. Streven naar een van-
uit milieu-oogpunt te verant-
woorden economische groei.
Uitgaan van principe 'de vervui-
ler betaalt.
D66 - Zo nodig accepteren ach-
teruitgang materiële welvaart
ten gunstevan het milieu. Stimu-
leren Europese export van mi-
lieutechnologie.
Regenboog - Geen verdere groei
gemiddelde particuliere con-
sumptie om milieu te ontzien.
Hiervoor is verandering van eco-
nomische structuur noodzake-
lijk.
SGP/RPF/GPV - Wegens inter-
nationale karakter milieuproble-
matiek gelijktijdig versterkte
aanpak milieu noodzakelijk.

binnen/buitenland

Wie controleert Europa?
Van onze correspondent

BRUSSEL - 'Met het oog op 1992...' Die
paar woordjes worden de laatste maanden
te pas en te onpas gebruikt door onderne-mers en politici die nieuwe produkten, een nieu-we economische filosifie of nieuwe ideeën aan de

[ftan willen brengen.1992. Het nu al bijna magische jaar aan het eindwaarvan Europa grenzeloos zou moeten zijn,
handelsbelemmeringen moeten verdwijnen en
ie burger binnen dat vrije Europa ook kan rei-
'en, werken of van zijn oude dag genieten waar
W maar wil. Meer dan ooit staat die Europese
eenwording in het centrum van de belangstel-

| lrig. Het aantal burgers dat in meer of mindere
fnate het Europese gebeuren volgt neemt toe.M-och blijft het voor de meesten een 'ver-van-
pujn-bed-show'.

Pp 15 of 18 juni mogen alle EG-Purgers naar de stembus om7°J de derde keer (na '79 en '84)Pc 518 leden van het Europeesparlement te kiezen. Maar ookj^oor de derdekeer moet wordengevreesd dat de kiezer daarvoorpaaar weinig warm zal lopen,waarom zou hij ook? Hij weetweinig van het Europees Parle-ment en de Europarlementariërs
nauwelijks bekend. Zij ver-schijnen ook maar zelden in de«ram of op de buis. Maar dat

Komt niet omdat ze niets zinnigsje zeggen zouden hebben. Dat"omt vooral omdat het er (nog)weinig toe doet wat ze zeggen.
Pet Europees Parlement is een
"ogal machteloos parlement. Enmacht trekt nu eenmaal wel de
aandacht.

Europarlement in cijfers
Lidstaten BDK D FGR IT IRL LNLPSPVK Totaal

Socialisten 8 3 33 20 10 12 2 9 7 29 33 166
Europ. Volkspartij... 6 1 41 8 827 6 3 8 4 1 113
(chr.-democraten)
Europ. Democraten. 4 17 45 66
(conservatieven)
Communisten 2 10 4 26 3 3 48
Liberalen 5 2 13 6 1 1 5 10 2 45
Europ. Democraten. 20 1 8 1 30
(gaullisten e.d.)
Regenboogfractie.... 4 4 7 2 2 1 '20
Europees Rechts 9 15 1 16
Fractieloos 1 13 17 1 14

Totaal 24 16 81 81 24 81 15 6 25 24 60 81 518

ïWjünTi^i^i^B
«i^i^H

Verschillen in politieke visie op EG
Van de redactie buitenland

DEN HAAG/HEERLEN - Van
de 518 zetels in het Europees
Parlement zijn er 25 voor Neder-
land beschikbaar. Het parlement
bezit enkele belangrijke be-
voegdheden; zijn feitelijke in-
vloed mag ook niet onderschat
worden. De vraag is wat de Ne-
derlandse politieke partijen met
die invloed willen gaan doen, als
zij op 15 junizetels krijgen in het
parlement.
CDA en VVD nemen wat betreft
hun verkiezingsprogramma's
een aparte positie in: alleen hun
programma's zijn identiek aan
die van de Europese moederpar-
tij, respectievelijk de Europese
Volkspartij (EVP) en de Federa-
tie van Liberale en Democrati-
sche Partijen (FLDP). Onder-
staand de partijprogramma's:

Onderwijs/cultuur
PvdA - Ontwikkeling van geza-
melijk Europees cultuurgoed,
met behoud van culturele ver-
schillen. Bevordering van uit-
wisseling voor studenten en wer-
kende jongeren. Wederzijdse er-
kenning van diploma's. Plurifor-
miteit media bewaken. Commer-
cie krijgt geen directe invloed op
programma-aanbod.
CDA - Ontwikkeling van geza-
melijk Europees cultuurgoed,
met behoud van culturele ve-
schillen. Europese omroeporga-
nisatie voor goede benutting van
het programma-aanbod van alle
lidstaten.
VVD - Ontwikkeling van geza-
melijk Europees cultuurgoed,
met behoud van culturele ver-
schillen. Bevordering van uit-
wisseling. Beëindiging van
staatsmonopolie omroepen. Ge-
meenschappelijk omroepbeleid.
D66 -Ontwikkeling van gezame-
lijk Europees cultuurgoed, met
behoud van culturele verschil-
len. Europees mediabeleid met
behoud van nationale omroepen.
Meer samenwerking in onder-
wijs. Geen BTW op boeken, wel
vaste boekenprijs.

Regenboog - West-Europa moet
culturele diversiteit behouden.

SGP/RPF/GPV - Handhaving
gelijkberechtigingvan talen. EG-
activiteiten moeten zich beper-
ken tot uitwisselingsprogram-
ma's, wederzijdse erkenning di-
ploma's, samenwerking tussen
universiteiten.

Derde Wereld
PvdA - Beleidrichten op de arm-
sten in ontwikkelingslanden.
Overeenkomsten sluiten voor
stabilisering van grondstoffen-
prijzen. Rol van de vrouw en be-
schermingvan het milieu krijgen
bijzondere aandacht.
CDA - Lidstaten moeten zich
verplichten 0,7% van het BNP
aan ontwikkelingssamenwer-
king uit te geven. Aandacht voor
milieu.EG-vluchtenlingenbeleid
opzetten.
VVD-Biletarale fondsen van lid-
staten moeten in overeenstem-
ming zijn met EG-beleid. Steun
voor particuliere initiatieven.
Aandacht voor milieu en de
schuldenproblematiek.
D66 - Afspraak protectionisme
en herstructurering industrie in
EG geeft Derde Wereld nieuwe
kansen. Hulp doeltreffender
coördineren. Norm van 0,7% van
het BNP voor Europa is te laag.
Regenboog - Op alle beleidster-
reinen rekening houden met de
Derde Wereld. Rigoreuze oplos-
sing voor de schuldenproblema-
tiek. 1,5 a 2% EG- begroting voor
ontwikkelingssamenwerking.
SGP/RPF/GPV - Bij voltooiing
interne markt extra maatregelen
voor ontwikkelingslanden.

Landbouw
PvdA - Prijsbeleid kan niet zui-
ver marktgericht zijn en moet re-
kening houden met de sociale
gevolgen voor boeren. Bevorde-
ring van biologische bedrijfsvoe-
ring.
CDA - Marktgerichte landbouw,
waarbij winstgevend familiebe-
drijf centraal staat. Met name in
berggebieden blijft inkomens-
steun nodig.
VVD - Marktgerichte landbouw.
Via GATT streven naar vermin-
dering subsidies. Steun voor
boeren die andere bestemming
voor landbouwgrond zoeken.
D66 - Maatregelen voor inko-
menssteun en behoud markte-
venwicht blijven noodzakelijk.
Echter streven naar verminde-
ring garantiesysteen en subsi-
dies.

Regenboog - Overproduktie en
overbevissing tegengaan. Daar-
bij kleine boeren en vissers on-
dersteunen. Terugdringing ge-
bruik van kunstmest en hormo-
nen.

SGP/RPF/GPV - Marktgerichte
landbouw, waarbij soms inko-
menssteun nodig is. Landbouw
moet meer rekening houden met
milieu-eisen. Commerciële toe-
passing biotechnologie vereist
eerst discussie over ethische as-
necten.
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N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

De NV Waterleiding Maatschappij Limburg (W.M.L.) te Maastricht verzorgt
B^^^^b^"^^(bl de drinkwatervoorziening in 68 gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 68

miljoen m3water geleverd aan 330.000 afnemers. Bij de W.M.L. zijn
momenteel ca. 410 medewerkers in dienst.

Bij de afdeling informatievoorziening van ons bedrijf is op ons hoofdkantoor te Maastricht
plaatsingsmogelijkheid voor:

a. een medewerker organisatie en informatie (m/v);
b. een medewerker informatiecentrum (m/v).

Ad a. Functie-inhoud

De functionaris zal t.b.v. de sectie organisatie en informatie in hoofdzaak belast worden met de
volgende werkzaamheden:

Administratieve organisatie:

- het adviseren over:- organisatiestructuur en procedure uit het oogpunt van controle en beveiliging;
- het inbouwen van controle- en beveiligingsmaatregelen in informatiesystemen;
- het opzetten van noodprocedures tegen calamiteiten als gevolg van gestelde
beschikbaarheidseisen;

- het geven van richtlijnen voor het beveiligen van apparatuur en programmatuur, inclusief het
persoonlijk computergebruik.

Functioneel beheer:

- het registreren en bewaken van de werking van het systeem aan de hand van overeengekomen
prestatienormen en het toezien op een tijdige verwerking van gegevens en oplevering van
informatie vanuit het systeem;

- het coördineren van de onderhoudswensen van systeemgebruikers bij de voorbereiding van nieuwe
versies van het systeem;- het in samenwerking met systeemontwikkelaars van de sectie technische ontwikkeling en
onderhoud regelmatig evalueren van de werking van het informatiesysteem.

Gegevensbeheer:

- het opstellen van conceptuele modellen voor gemeenschappelijk gegevensgebruik;
- het bewaken van de integriteit van de gegevensverzamelingen of onderdelen daarvan;- het toezien op eenduidige definiëring van begrippen en relaties en het beheren van de

metagegevens in de datadictionary;
- het geven van voorlichting over de interpretatie en het geven van instructies aangaande het gebruik

van gegevens.

Functie-eisen:

- een afgeronde HBO-informatica-opleiding, eventueel aangevuld met cursussen op het gebied van
administratieve organisatie en interne controle;- in het kader van het samenwerken met gebruikers, is het een vereiste dat de functionaris zich zowel
mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken;- analytisch denkvermogen.

Ad b. Functie-inhoud:

De functionaris zal t.b.v. de sectie organisatie en informatie in hoofdzaak belast worden met de
volgende werkzaamheden:

- het evalueren van op de markt beschikbare computerfaciliteiten en applicatiepakketten voor
persoonlijk computergebruik op bruikbaarheid in de eigen organisatie;- het begeleiden van de gebruiker bij het ontwikkelen en opstarten van zijn toepassingen en het
ondersteunen bij het oplossen van voorkomende problemen;- het analyseren van de behoefte aan gegevensoverdrachtnaar en van de gebruiker van een
programmapakket voor persoonlijk computergebruik en indien noodzakelijk het bouwen en
onderhouden van daarvoor benodigde voorzieningen (programmatuur);- het oplossen van technische problemen welke door de gebruiker geconstateerd worden en het
onderhouden van contacten hierover met de systeembeheerder van het computercentrum en
zonodig de leverancier;

- het adviseren van de leiding van de afdeling bij het tot stand komen van
(middel)langetermijnramingen van de automatiseringsbudgetten voor benodigde hulpmiddelen ten
behoeve van persoonlijk computergebruik;

- het mede definiëren en bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de afdeling
informatievoorziening.

Functie-eisen:

- HBO-werk- en denkniveau;- vaardig zijn met het bedienen, installeren en onderhouden van personal computers en het
bijbehorende operating-systeem;

- inzicht hebben in de werking van programmapakketten ter ondersteuning van
kantoorwerkzaamheden;- kennis hebben van hardware en systeemsoftware, datastructuren, informatiesystemen,
administratieve organisatie, interne organisatie, databases, kantoorautomatisering, software voor
PC's, systeemontwerpen en samenwerking in projecten;

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Salaris
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Opname in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Ziektekostenregeling volgens I.Z.A-regeling. Rechtspositie volgens de Collectieve
Arbeidsovereenkomst van de Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.

Inlichtengen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het hoofd informatievoorziening, de heer G.
Gagliardi, tel. 043-217841, toestel 631.

Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen
van dit blad te richten aan de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, tav.de afdeling
personeelszaken. Prins Bisschopsingel 2, 6211 JX Maastricht.

196324

J2ÜU
ST. GREGORIUSZIEKENHUIS
VERPLEEGHUIS SCHUTTERSHOF
BRUNSSUM

In onze apotheek, die voor de
medicijnverstrekking in het St. Gregorius
ziekenhuis (230 bedfJen) en het Verpleeghuis
Schuttershof (198 bedden) zorgdraagt, is door
uitbreiding van de werkzaamheden
plaatsingsmogelijkheid ontstaan voor een

Apothekersassistent(e) 1
In eerste instantie zal de functie voor 20 uur per
week ingevuld dienen te worden. Binnen
afzienbare tijd zal aan geschikte kandidaten
gevraagd worden een dienstverband voor 40 uur
per week aan te gaan.
Kandidaten dienen het diploma
apothekersassistent(e) te hebben behaald en te
beschikken over enige ervaring in - bij voorkeur -
een ziekenhuisapotheek.
De funktie is vooralsnog ingedeeld in
Funktiegroep 35, minimaal ’ 2.263,- maximaal

’ 3.122,- bruto per maand bij een fulltime
werkweek. De overige arbeidsvoorwaarden zijn
conform de C.A.0.-ziekenhuiswezen.
Inlichtingen worden gaarneverstrekt door dr. J.
Lohman, ziekenhuisapotheker tel. 045-279267 en
ir. H. Halferkamps, coördinator paramedische
dienst, tel. 045-279471.
Schriftelijke sollicitaties vóór 12 juni 1989 te
richten aan de personeelsdienst van het St.
Gregorius Ziekenhuis, postbus 255, 6440 AG
Brunssum t.a.v. mw. Y. Dassen,
personeelsfunctionaris.

*mm^—mmmmm——mmm—*

(J£& rekl.buro drukkerij\
imantwan

Gevraagd:

leerling-zeefdrukker
Leeftijd vanaf 17 jaar.

Opleiding via GOC leerlingenstelsel,
min. vooropleiding Mavo of LTS grafici.

Bel voor afspraak 045-316550; Grensstaat 135, Landgraaf. M

(LLc±) D,(i][b®[?(l]Ü©rf[ÏÏDDQSö[lD©©D Staijré]
middelbaar laboratorium onderwijs
Het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (M.L.0.),
gevestigd aan de Montgomerystraat 7 te Sittard,
leidt optot laboratoriummedewerkersvoor bedrijfs-
leven, ziekenhuizen en research-instellingen.

Ten gevolgevan een toename van het studenten-
aantal en natuurlijk verloop, roept het bestuur van
de Stichting Zuidlimburgse Laboratoriumscholen
Sittard sollicitanten opter vervulling van onder-
staande vacatures, met ingang van het school-
jaar 1989-1990:

docent m/v
" biologie 14 uur
" chemie 29 uur
" chemie/natuurkunde 29 uur
" wiskunde 9 uur
" audiovisuele technieken 2 uur

Voor alle vacatures geldt dat er een tijdelijke aan-
stelling in een 11-functie (2e graads gebied) zal
plaatsvinden.

De voorkeur gaat uit naar personen met een dub-
bele bevoegdheid.

Inlichtingen worden verstrekt door drs.L. Curvers,
directeur, tel.: 04490-19204 óf 04490-21667
(privé).

Schriftelijke sollicitatiesvóór 16 juni 1989 met op-
gavevan persoonlijke gegevens en referenties te
zenden aan:
hetbestuur van de Stichting ZuidlimburgseLabora-

" toriumscholen Sittard, Postbus 51 55,
6130PD Sittard.

ULIPS -^Lips Heerlen b.v. is een zelfstandige dochterondernemingvanLips United, een internationaal opererend
Ë bedrijfdat 50 jaartoonaangevend is in de marktvan scheepsvoortstuwingbijv. boegschroefinstallaties. Lips Heerlen

Ë heeft tweespecialisaties, beide gebaseerd op precisie en vakmanschap: * De produktie van stuur- en voortstuwings-
Ë schroevenvoor descheepvaart en offshore industrie. * Hetbewerken van machine-onderdelen voor diversebedrijfs- %
Ë takken, zowelin kleine als middelgroteseriefabricage. In hetbedrijfwerken 60 mensen in een uiterst plezierige collegiale %
m sfeer. Openheiden vertrouwen zijndebasisvoor samenwerkenenresultaten behalen.Vooronze relatie zoekenwij een*n/v M

I Technisch inkoper I
diemiddelscommerciële inzichten deresultaten opschroeft

De functie: - lemand die detechnische aspecten van Lips biedt:- Vanuit uwtechnische kennis bentu projectenkan beoordelen en daardoor Een interessanteen verantwoordelijke
verantwoordelijkvoor debeoordeling eenterzake kundige gesprekspartner functie voor iemanddiegraagzelfstandig
van leveranciers, materialen, hoog- is. werkt en zijn commerciële entechnische
waardige onderdelenen gereed- - Wij zijn daaromvanmening dateen kwaliteitenverder wilontwikkelen en
schappen. opleidingop HTS-niveau - bijvoorkeur inzetten.Dit alsrepresentant van een- U onderhandelt met leveranciers in WTB of SWTK- een vereiste is. technisch hoogwaardigen financieel
binnen- enbuitenlandover specifica- - Ervaring in hetinkooptraject strekt tot zeergezondbedrijfmet wereldnaam.
ties en prijzen. aanbeveling. Ukunt een uitstekendsalarisverwach-

H - U maakt dekostprijscalculaties voorde -De kennis ommet moderne informatie- ten.
eigenprodukten. systemenom te gaan ofu dezeeigen te Bovendien isZuidLimburg een prachtige ■V - U rapporteert aan devoorzittervan het maken. streekom te wonen. M

Wt managementteam. - Leeftijd 30-40 jaar. M
% - Er is op de afdeling een vaste mede- Ë% werker. Spreektdezewereld u aan, stuur danuw Ë

sollicitatie metcv. ondervermelding van Ë
X^ Lips vraagt: .^un^^^^^^^^^^^^k. ref.nr. 6.7159 naar: Ë- lemand die vanuiteen commerciële A\ Ék MercuriUrvalß.V,

X^ instelling in staat is om goed te Vrijthof50-51,
onderhandelen. Ai^J^éiM al 6211 LE Maastricht.

Randstad heeft |Ê^
volop werk JfiLf
Secretaresse m/v Inpakker m/v
Voorverschillende bedrijven in Heerlen. U heeft een afgeronde se- Voor een bedrijf in Heerlen. Hetbetreft werk op oproepbasis v*
cretaresse-opleiding en enige ervaring. U kunt werken met een ca. 25 uur p/w. U kunt voor lange tijd aan de slag.
tekstverwerker en u bent fulltime beschikbaar. Ook schoolverla- Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
ters kunnen reageren. Heerlen, Akerstraat 26.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40, -^Heerlen, Akerstraat 26 Magazijnmedewerker m/v \
n j iHiomorloiAiorUorc ml\i Voor een elektr°groothandel in Heerlen. U heeft een LTS E-dipJJrrOUUKuemeueWerKerS m/V ma en bij voorkeur reeds enige werkervaring. De opdracht g*
Voor een bedrijf in de omgeving van Vaals. U bent bereid om in lange tijd duren. _
2-ploegendiensten te werken. Leeftijd: 18-20 jaar. De opdracht Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22, 'gaat lange tijd duren. Heerlen, Akerstraat 26.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. ASSlStent hOVenier ITI/V ïï.
r"U-» ff . irc m/.. u bent bereid alle voorkomende werkzaamheden aan te pakWÜe;
LnaUTTeUrS m/V Enige ervaring is gewenst. Leeftijd tot 24 jaar. 3r
Indien vin hetbezit bent van hetchauffeurs-diploma en groot-rij- Informatie bij Lillian Fijten, tel. 045-25 91 91, -p
bewijs, kunt u direct aan de slag bij een bedrijf inKerkrade. U gaat Brunssum, Rumpenerstraat 79.
rijden in het hele land. Na een korte inwerkperiode kunt u voor Je
lange tijd aan de siag Machinebediende m/v it
Informatie bij Carmen Melotte, tel. 045-45 15 00, ~ „ ~.., .*...._....... . ~, . . ,„*.,.
te \, a u fH.traat Via u heeft een afgeronde LTS-opleiding en u wilt in dagdienst ww
KerKraae, Hoorasiraax «d. kgn Enjg technisch |nzjchten ze|fstandig functjoneren wordt veC^
LOOdSmedeWerkerS m/V Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91, M
U kunt direct gaan werkenbij een bedrijf in Hoensbroek. De werk- Brunssum, Rumj>enerstraat 79. Ir.
zaamheden bestaan uit hetklaarmaken van orders. Bij voorkeur _ j^
heeft u hierin al enige ervaring. Leeftijd: 20-24 jaar. Werktijden: Vaklieden IT|/V L
13.00-21.00 uur. De opdracht gaat lange tijd duren. ~ . . ■" „_i (
,;:... . . .jTi ,_u ■ . , n.c i. ot « Voor diversebedrijven in Heerlen e.o. hebben wij werk voorer*| cnformatie bij Jo ande Lambr ex, te. 045-71 85 15, _, , . ■ _ ..' , cwl^""' ""t"1 ~, ,■»!.»»# -, ren CV-monteursen loodgieters.Tevens zijn er diverse mogelijk^
Heerlen, AKerstraa dgn voQf mensen met g^ LTS-opleiding. Werkervaring is n*

ChaUTieUr-natlOnaal m/V Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15, D<
U kunt direct gaan werken bij een bedrijf in Hoensbroek. U bentin Heerlen, Akerstraat 26. 3c
het bezit van groot rijbewijs, chauffeursdiploma en enkele jaren pc
ervaring. Ervaring met een aanhanger iseen pre. Het betreft een HoreCcHTiedeWerkerS m/V be
InformaVeTuolande Lambriex, tel. 045-71 85 15. V°°r een

Hh°te' in "M*n" U ,k
H
unt a's oproepkracht naar ego

Hpprlen Akerstraat 26 wens worden ingepland,zowel door de week als in hetweeke^-Hneerien, AKersx a<\
Dg werkzaamri eden bestaan o.a. uit het serveren van ontbijt<va

Crhnnlwödatorc m/w (7.30-10.00 uur) en lunches (11.00-13.30 uur). Ervaring is nietv« lejCnOOlVerialGrs m/V eist, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel des te meer kt
Ben jeklaar met je studie en zoek je een baan voorlange tijd of ter Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00, e]
overbrugging van een periode voor een andere studie of militaire Heerlen, Akerstraat 26.
dienst, kom dan je mogelijkheden bij ons bespreken.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15, c
Heerlen, Akerstraat 26.

->r randstad uitzendbureaij
Bij de STICHTING /^

maatschappelijke/ ÉK £
DIENSTVERLENING ( [fS^j
ZUIDELIJK V J
ZUID-LIMBURG \J \^S

is plaatsingsmogelijkheid in alle tot het
werkgebied behorende gemeenten (te weten
Vaals, Wittem, Gulpen, Valkenburg a/d Geul,
Meerssen, Margraten en Eijsden) voor

ALPHA-
HELPENDEN (M/V)

Zij verrichten huishoudelijke werkzaamheden
bij oudere en/of zieke mensen.
Vereiste leeftijd 23 jaar.
Schriftelijke sollicitaties voor deze functie kunt
u rechtstreeks sturen aan afdeling
ALPHA-hulp, p/a Steegstraat 9, 6231 KA
Meerssen;
aldaar kunnen dagelijks tussen 9.00 en 10.00
uur nadere inlichtingen worden ingewonnen
(tel. 043-644222, toestel 4). ,95432

Bi

mmg MESTRECYCLING W

Schinnei

gespecialiseerd in vervoer en recycling van ~
organische meststoffen d
vraagt voor spoedige indiensttreding:

- Tankwagenchauffeur nationaal
(vast dienstverband) st

- Tankwagenchauffeur nationaal :,
(part-time) 'a

Zonder benodigde papieren alsmede
ruimschootse ervaring met zowel N
oplegger/aanhangwagen onnodig te
reflecteren. „

ol
Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan: W'
Mestrecycling Stassen-Schinnen
t.a.v. dhr. Swelsen
Panoramaweg 23
6155LZPuth J

VOOR VERANTWOORD
vU.l»]jA EN EFFICIËNT INDUSTRIEEL

S ONDERHOUD
De Vecom Groep is een dynamische, snel groeiende en internationale onderneming.
Zij omvat een netwerk van eigen vestigingen en agenten in meer dan 30 landen met
een gezamenlijke omzet van 61 miljoen gulden in 1989 en een personeelsbestand
van 240 hooggekwalificeerde medewerkers.

De Vecom Groep legt zich toe op:
- de levering van chemische reinigings- en onderhoudsmiddelen aan de scheepvaart

en industrie; i

- het verlenen van technische service aan de scheepvaart en industrie;
- het adviseren bij en het uitvoeren van chemische/technische reinigingen.

De ontwikkelingen wijzen erop dat binnen afzienbare tijd met een stijgende omzet
rekening gehouden moet worden.
De sterk toenemende vraag bij het adviseren en uitvoeren van chemische/technische
reinigingen vragen om aanpassingen en uitbreiding.
In verband hiermee zoeken wij contact met een

ERVAREN PROJECTLEIDER M/V- t
die, na een gedegen inwerkperiode, verantwoordelijk zal worden voor het district
Limburg.. De kandidaat die wij zoeken, beschikt over: i
- opleiding op het niveau M.T.S. werktuigbouw of een scheepswerktuigkundige B 2

met ervaring;
- commerciële instelling;
- kennis van de Engelse en Duitse taal;
- zelfstandig kunnen werken en leiding kunnen geven;
- enige kennis van chemie is een pré;
- woonachtig is in of bereidt te verhuizen naar Limburg.

Geboden wordt:
- een zeer zelfstandige werkkring, waarbij iemand met een ondernemersachtige

instelling tot zijn recht komt;
- een goed salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden;
- goede onkostenvergoeding;
- bedrijfsauto;
- gedegen opleiding.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer P. Dijkstra, telefoon' '01899-30399, na 20.00 uur 03413-1548.

Heeft u direct belangstelling in deze baan met toekomst? Reageert u dan door uw
schriftelijke sollicitatie te sturen naar:

Vecom 8.V.,
afdeling personeelszaken,
postbus 27,
3140 AA MAASSLUIS.
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Somberder
He,. rR1999 is het beeld nog somber-Eer udlnë beeft de Kamer al eer-
CL °nder druk gezet door over eenL a"cieel gat van 1,5 miljard gulden
(Voo i-

als men met nog snel
jst ,[ l Januari zes fiscale wetsvoor-biifien zou willen behandelen. Hetr J er maakte bij de parlementariërs
lan lndr"k- Men legde het ver-f genvan Ruding naast zich neer.

duier,e becijferingen maken echter
He lat u

dat Rudings gat nog aan
80 u, f ant was- Uitgaande van de
ÊoW SVOOrstellen die het kabinetteEJTmier Lubbers nog graag
de andeld Z°U WÜlen (ondank!
Ket v^miSS!,onaire status), ontstaatL"ogend.e beeld. Mindere belas-pginkomsten 1,6 miljard, tegen-

valler bij sociale premies 500 mil-
joen, hogere rijksuitgaven 200 mil-
joen. Totaal 2,3 miljard gulden. Ef-
fecten die allemaal in 1990 optre-
den.

Buiten de 2,3 miljard gulden als fi-
nancieel gat zullen ook de door Ru-
ding opgesomde besparingsverlie-
zen doorwerken. Ook hier gaat het
immers veelal om ingrijpende be-
zuinigingsmaatregelen waar de me-
dewerking van de Kamer bij nodig
is. Zonder behandeling van devoor-

stellen, kunnen de maatregelen niet
doorgaan. Reeds geboekte inkom-
sten komen niet tot stand. Gaat het
dit jaar al om 750 miljoen gulden,
dan kan een soortgelijk bedrag ge-
voegelijk ook voor 1990 ingeboekt
worden. Met een gerede kans dat
het allemaal veel erger wordt.

Gruwel
De huidige situatie schept echter
ook nog een andere probleem: hoe

dient hetkabinet te handelenbij het
maken van de begroting 1990? Wet-
telijk is de ploeg-Lubbers, demis-
sionair ofniet, gehouden aan het in-
dienen van Miljoenennota en bijko-
mende stukken. Maar wat moet erin
komen te staan? Nieuw beleid aan-
kondigen is uitgesloten gezien de
status van de ministersploeg. Het
indienen van een begroting met tal-
rijke onzekerheden is een gruwel,
zeker voor iemand als minister Ru-
ding. Om nog maar niet te spreken
van een begroting vol financiële ga-
ten.

Voor het kabinet zijn er echter en-
kele 'zekerheden' op basis waarvan
de begroting in elkaar gezet kan
worden. Uitgaande van een econo-
mische groei van 2,5 procent ont-
staat een financiële ruimte van 10
tot 12 miljard gulden. Daarvan zal
allereerst de reductie van het finan-
cieringstekort, vastgelegd in het re-
geerakkoord, betaald moeten wor-
den. Dat vergt een dikke drie mil-
jard gulden. Het tekort komt dan op
de voorspelde 5,25 procent uit.

Daarnaast zal er circa 3 miljard gul-
den op tafel gelegd moeten worden
om uitkeringstrekkers, ambtenaren
en trendvolgers te laten delen in de
toenemende welvaart. Het kabinet
wordt gedwongen hiertoe over te
gaan nu de Wet Aanpassingsmecha-
nismen (WAM) nog niet is vervan-
gen door een nieuwe wet waarin de
koppeling tussen lonen, uitkerin-
gen en salarissen van ambtenaren
en trendvolgers 'beleidsmatig'
wordt bepaald.

President bekend om snelle koerswijzigingen

Amerikanen blij
met nieuwe Bush

Van onze correspondent

Wee?¥ TON ~De Amerikaanse president Bush, inmiddels
triornf Ug in de VS' mag teru£zien op een succesvolle, zelfs
het dl nteliJke reis door EuroPa- Alle Amerikaanse media zijn
Pa aarover eens. Dat is ook geen wonder. Niet alleen in Euro-verv!Tatr vooral ook in Amerika zelf had niemand al te hoge
Pesv ■ tin&en van de NAVO-top in Brussel. Ooorzaak van datWitfln?TSme: net tekort aan ideeën en initiatieven vanuit hetUle Huis.
Sinds uj.

de d3alspresident aantrad zei
hij *lesident steeds maar weer dat
aari k0g over het Oost-Westbeleid
niet ve nadenken was, maar dat hij
te toe ZOU veranderen. Twee gro-
h°udi Praken over de Oost-Westver-
v°oravo ie de President aan de
gaf v 5 d van zi Jnreis naar Europa
tinèfl d,den de sombere verwach-sn alleen maar verder.

Wen df bespraken klonk wantrou-
Jegens en zelfs irritatie over

Gorbatsjovs vloed van ontwape-
ningsvoorstellen. En er zaten ook
geen nieuwe eigen ideeën in.

" President Bush, op defoto geflankeerd door de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken
Genscher, had deze week alle reden tot lachen. De NAVO-top werd dankzij de voorstellen van
Bush een groot succes. Na de top bracht Bush nog bezoeken aan de Bondsrepubliek en Groot-Bri-
tannië alvorens terug te keren naar de VS.

Posiliever
Achteraf had misschien wat beter
moeten worden gelet op een derde
toespraak die Bush medio vorige
week aan de Oost-Westverhouding
wijdde. Die klonk in ieder geval al
heel wat positiever. „De Sovjets zijn
ons tegemoetgekomen", gaf Bush
in die rede toe en hij had meer war-
me woorden voor Gorbatsjovs rijk
over.
Die speech, zo is deze week geble-
ken, werd op het allerlaatste mo-
ment geschreven. De door ambtena-
ren van zijn ministerie van Buiten-
landse Zaken en nationale veilig-
heidsraad opgestelde oorspronkelij-
ke rede zag er namelijk heel anders
uit. Die oorspronkelijke toespraak
was van dezelfde snit als de twee
daarvoor: vol zurige teksten over de
Sovjetunie, zonder ook maar één
oorspronkelijke gedachte.

Maar Bush zei: „Dit is niks. Over-
doen. Het moet positiever". Hij
kwam zelf met suggesties, en in één
avond en nacht werd niet alleen een
speech herschreven, maar ook het
buitenlands beleid van de Ameri-
kaanse regering op een nieuwe leest
geschoeid. Want tijdens dezelfde'bijeenkomst in zijn huis in Kenne-
bunkport waar hij een nieuwe
speech eiste, werkten Bush en zijn
naaste adviseurs ook de ontwape-
ningsvoorstellen uit waarmee de
president deze week in Brussel zo-
veel furore maakte.

De Amerikaanse minister Baker,
(Buitenlandse Zaken) deed in Brus-
sel echter alsof de ontwapenings-
voorstellen die Bush zojuist had ge-
daan geen wijziging van koers be-
helsden, en het logische gevolg wa-
ren van het evoluerende denken
binnen het Witte Huis over de ver-
houding met de Sovjetunie.

O ja? Zowel de Washington Post als
de New Vork Times hebben de afge-
lopen dagen geschreven dat de
voorstellen van Brussel het gevolg
waren van de al genoemde zeer plot-
selinge omslag in het denken van de
president. Tijdens de bijeenkomst
in Kennebunkport eiste de presi-
dent nieuw beleid, geïrriteerdals hij
was geraakt door destroom van kri-
tiek uit Europa en eigen land. Het
moest heel anders, en snel ook, zei
de president in Kennebunkport.

Is het vreemd of zorgelijk dat de
president van de VS op een achter-
namiddag heel nieuw beleid be-
denkt? In het geval van Bush in
ieder geval niet. Hij heeft er altijd
om bekend gestaan, plotseling het
roer te kunnen omgooien. Denken
we nog maar eens terug aan de ver-
kiezingscampagne. Tijdens de eer-
ste vuurproef, in de staat lowa, had
hij 'presidentieel' campagne ge-
voerd. Dat wilde zeggen: hij kwam
niet onder de mensen, praatte niet
met de pers, lietzich in grote limou-
sines rondrijden en was afge-
schermd door een haag veiligheids-
#mensen

Hij verloor in lowa dik van Bob
Dole. Maar bij de volgende slag, in
New Hampshire, deed Bush het
heel anders. Hij deed rare over-
hemdies aan, en at, daarin gehuld,
in cafetaria's hamburgers met ruw
arbeidersvqlk. Hij gooide sneeuw-
ballen met journalisten en was door
en door toegankelijk. En hij won.
En sinds hij president is geworden,
is Bush ook een paar keer echt 180
graden van koers gedraaid.

Praktisch
Dit is een wezenskenmerk van

Bush: als hij ziet dat een bepaalde
aanpak niet werkt, dan kiest hij
voor een desnoods totaal andere.
Bush is geen ideologisch president,
hij is een praktische problemenop-
losser, een pragmaticus, een - wat
negatiever geformuleerd, maar het
komt op hetzelfde neer - opportu-
nist.

Is dat, om op een eerdere vraag te-
rug te komen, zorgelijk? Nee, niet
noodzakelijk. Bush moest in Brus-
sel twee dingen doen. Hij moest om
te beginnen iets stellen tegenover
de vele plannen over ontwapening
van Gorbatsjov. Dat deed hij, zo ef-
fectief zelfs, dat nu Gorbatsjov (tij-
delijk?) in het defensief gedrongen
is.
En Bush moest verder proberen een
scheuring in de NAVO over de kor-
te-drachtswapens te voorkomen. En
ook dat deed hij, door een compro-
mis te steunen dat het midden hield
tussen de eisen van West-Duitsland
aan de ene, en Thatchers Engeland
aan de andere kant. Het resultaat:
Bush heeft de positie van Amerika

als leider van de NAVO op een in-
drukwekkende manier bevestigd.

Maar waar het nu om gaat, is aus-
dauer, om in de taal van Genscher
en Kohl te blijven. Willen de con-
ventionele ontwapeningsplannen
van Bush enige kans van slagen
hebben, dan zal er in Wenen, waar

over deze materie wordt onderhan-
deld, hard gewerkt moeten worden.
Het Witte Huis zal aan die onder-
handelingenrichting moeten geven,
met compromissen durven komen,
de spanning erin houden. Om de
New Vork Times te citeren: Bush
moet nu in onderhandelingen met
Moskou bewijzen dathij aan zijn lei-
derschap kan vasthouden.

binnen/buitenland

Besparingsverliezen' al opgelopen tot 750 miljoen gulden

Demissionairkabinet
worsteltmet bekoring

J>EN HAAG - 'Besparingsver-liezen. Dit mooie woord ge-
bikt minister Onno Ruding
r lnanciën) om aan te geven
Jat het kabinet bepaalde, eer-er afgesproken bezuinigin-

it<en' met heeft gehaald of niet
J^er zal halen. De term komt

voor in de zoge-
sto6^ll^6 Voorjaarsnota, een"Uk waarin Ruding aangeeft

er^9Bq gaat met de besrotinê

t>oeekl2orußuding inmiddels inge-
Bpn i DesParingsverliezen belo-
ted Z°'n 75° milJ°en gulden. Een

"n«n«,r^gj^at noS weleens kan stijgen,
cefoor u-J*31- als in volgende jaren.
3l jt(«,a 2aak is de demissionaire status
t *üp k-

karjinet als gevolg waarvanr Warner debehandeling van talrij-
ILnomstreden geachte wetsvoorstel-
het ï?^ gesmakt. Bovendien kan
LrJ. a lnet zelf geen controversiëleprstellen meer doen.

i teTÜSt de besparingsverliezen laat
RUdmg de Kamer dan ook weten

ln 1989 een gat in de begro-dreigt van zon 300 miljoen gul-
Ja£n: feeds ingeboekte baten die

"bin°n de 'staking' van deKamer nietnnenkomèn. Besparingsverliezen
laa S misSel°Pen baten komen zo dit
/ *"" al °P een miljard gulden uit.

" Onno Ruding
onzekerheden en gaten

Reserves
Was er gezien de demissionaire sta-
tus van het kabinet al weinig 'be-
leidsmatige' ruimte binnen de be-
groting 1990, ook financieel schiet
er weinig over. Mogelijk dat de re-

serves bij de sociale fondsen (ge-
schat op 8 miljard gulden) nog uit-
komst kunnen brengen. Maar ook
hier dreigt het kabinet tegen het eti-
ket 'controversiële maatregel' aan te
lopen. Niet iedereen in de Kamer
denkt immers gelijk over de beste-
ding van deze gelden of het tempo
waarin ze worden gebruikt.

carel goseling

Koppeling
Het wetsvoorstel beleidsmatige
koppeling ligt weliswaar bij de Ka-
mer maar is te omstreden om be-
handeld te worden. Datzelde geldt
voor een eventueel nog in te dienen
wetsvoorstel waardoor de WAM, dat
de automatische koppeling regelt,
opnieuw voor een jaar buiten wer-
king wordt gesteld. Dat is ook de
laatste jaren steeds gebeurd om zo
uitkeringstrekkers, ambtenaren en
trendvolgers te kunnen korten. Het
buiten werking stellenvan de WAM
ligt binnen de Kamer ook te moei-
lijk.

Verder zijn er ettelijke miljarden
nodig om de nu reeds voorziene be-
sparingsverliezen en nog te ver-
wachten mindere baten op te van-

gen. Volgens de meerjarenramin-
gen zouden de overheidsuitgaven
van 1989 op 1990 niet toenemen en
blijven staan op 150,7 miljard gul-
den. Daarbij is al rekening gehou-
den met de besluitendie hetkabinet
in missionaire status nog nam over
de opzet van de begroting 1990 bij
de discussie rond de zogenoemde
Kaderbrief van Ruding. De minis-
tersploeg besloot toen weliswaar op
papier 2,4 miljard gulden te bezuini-
gen waar het grootste deel van dat
bedrag bestond uit verschuivingen
binnen de uitgaven. Echt bezuinigd
werd maar 400 miljoen gulden.

Tegenvallers
In de sociale zekerheid zal het kabi-
net rekening moeten houden met
forse tegenvallers. Niet alleen blijft
de werkloosheid veel hoger dan
voorzien, maatregelen die werklo-
zen aan werk moesten helpen ko-
men niet van de grond. De wets-
voorstellen worden niet door de Ka-
mer behandeld. Een aantal van de
plannen is overigens pas zeerrecent
bij de Kamer ingediend. Uit 1988
stammende voornemens om het
aantal arbeidsongeschikten fors te
beperken en om werkloze jongeren
te korten op hun uitkering, zijn nog
steeds niet bij de Kamer. Met alle
gevolgen van dien voor de reeds be-
cijferde opbrengsten van de maatre-
gelen (500 miljoen gulden).

Extra geld vergt ook een reeds eind
1988 beloofde verhoging van dekin-
derbijslag in 1990 met circa 6 pro-
cent, een percentage dat met twee
procent inflatie omhoog zal moeten.Kosten een kleine 500 miljoen gul-den. Hogere uitgaven voor infra-
structuur, milieu, defensie en ont-

wikkelingssamenwerking vragen
ook pecunia. Voorts zal een gasba-
ten-tegenvaller van 1,3 miljard op-
gevangen moeten worden.

Wilkens nieuwe
VS-ambassadeur

in Nederland
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - President Bush
heeft gidteren de nieuwe Ameri-
kaanse ambassadeur in Den
Haag aangewezen. Het is de za-
kenman C. Howard Wilkens jr.,
afkomstig uit Wichita, Kansas.
Hij is een vooraanstaand lid van
deRepublikeinse partij. Wilkens
is de opvolger van John Shad,
die inmiddels naar de Verenigde
Staten is teruggekeerd. De be-
noeming moet nog door de Se-
naat worden goedgekeurd.

De nieuwe ambassadeur stu-
deerde Europese en Amerikaan-
se geschiedenis en Duits. Ho-
ward Wilkens is rijk geworden
door de franchise van de pizza-
keten Pizza Hut Ine. Inmiddels
heeft hij een eigen bedrijf opge-
richt, Maverick Develop'ment
Company, dat zich eveneens be-
zighoudt met de franchise van
restaurants. Wilkins investeert
tegenwoordig ook in onroerend
goed, olie en gas, en in motels.

Voor de Republikeinse partij
heeft hij zich ingezet voor het
verwervan van fondsen voor de
campagnes van president Ford
(1976) en later van Reagan en
Bush. Ook leidde hij de senaats-
campagne van senator Robert
Dole. Van 1979 tot 1982 was hij
voorzitter van het financiële co-
mité van de Republikeinen in de
Senaat.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

PRESENTEREN
GAAT BETER

ALS JE DE ZAAL
MEEHEBT

Novotel heeft naast moderne
zaalruimten zijn flexibele
restaurant en comfortabele
kamers. "

maastrkht
Tel: 043 - 611 811
Fax:o43-616 044

(ADVERTENTIE)

IALUMINIUM BVaVßaftsßVam■KUNSTSTOF I^^^^^B[HARDHOUT

ALKUBOUW
I'Psstraat 7 Ntuth, tel. 045-241917

M Émt
«§P I Q

■■rjf

(ADVERTENTIE)

IB.aa^Baaaaaaaaaaajaaajaa»I Wf I J^^j^j^J^j^i^M

Klein in jmr |^^"~"~^»«jr^ \
meters —* il^^^^^ T^v. JGROOT II Mll-Baa^taßal.
SERVICE Ë BEZEMS! I^^^^^^^^^M
GROOTSTE ■ jßéiaMkiMÉßlMMßfl HPlffimlfllfflïcollectie fen collectie ■n^'^'MCTIÉÉÉÉB■ merkmonturen van jm MftTfjlfnmi
Richting M hoogwaardige kwaliteit M |feÉJH| (ÉHEmmastraat^^ °-°- Rothschild, Pascal m W£\ WUW£*
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UT,-DE LIMBURGSE
AM/1TPERSONEELSGIDS
' , i

’""" J[ $Ê, j De M.A.B, is een regionale krachtenbundeling op het brede werkterrein van de
/'"" //. WJI mf accountancy en de belastingadvisering, waarbij kwaliteit, effectiviteit en ver

I ~~]/■■ 'ff. 11 ::7 doorgevoerde efficiency even belangrijk zijn als de totale begeleiding van de
/ 11$ Wil M*- 1(1 ondernemer door middel van management-informatie, organisatieadviezen en

/ //'"'"" //'""// / taxplanning. Een moderne aanpak, waarbij de betrokkenheid van de mede-
/ //'": "V J- 1/ W werkers met derelaties van de kantoren een belangrijke rol speelt.

/ / fraiPtaf fomrtfJ [<ffmiiJ pc jqq,. m.a.B. gekozen strategie blijkt vele ondernemers in het Midden- en
/ / Kleinbedrijf aan te spreken. Een gezonde groei in hetrelatiebestand is daarvan

' het gevolg. Vandaar dat wij op korte termijn versterking zoeken.
Accountantskantoor
P. W.S. JaspersRA. M Eerste Assistenten-Accountant m/v
Sparrenhoven S, 6225 HC Maastricht M
Tel. 043-622425 Fax. 043-622425 - Leeftijd vanaf 26 jaar
Accountantskantoor - Voltooide SPD/HEAO-opleiding of gevorderde NIVRA-studie
W. Kousen bv - Ervaring in financiële administratieve computertoepassingen—'- - Bij voorkeur ervaring in een leidinggevende funktie
Akerstraat Noord 292, J 6

6431 HW Heerlen/Hoensbroek
tei. 045-220165 Fax. 045-225012 M Tweede Assistenten-Accountant m/v
Accountantskantoor "»

Drs. C. van Putte RA. . Leeftijd tot 26 jaar
Euterpelaan 6-8, 6411 BH Heerlen - Voltooide HAVO/MEAO-opleiding ofMBA-diploma
tel. 045-714037 Fax. 045-715826 - Enkele jarenervaring strekt tot aanbeveling

TB M~ A M m Sollicitaties, vergezeld van een recente pasfoto kunt urichten aan:

l\/m AM MM M.A.8., t.a.v. de heer W.C J.Kousen A.A./Fb.,
A. V JL%A. M.%JL^% Postbus 284,6430 AG Heerlen/Hoensbroek

/ DE STEVENS GROEPtuU
Ê zoekt, ter versterking van het commerciële apparaat van Plastak BV, een

/ vertegenwoordiger m/v
E Stevens HoldingBM, met haar vier In deze zelfstandige functie onderhoudt hij Geboden wordt:
f werkmaatschappijen, is met circa actief en intensief contact met bestaande en . i=en veelomvattende verantwoordelijke

65 medewerkers een in de branche nieuwe relaties. functie.
toonaangevende toeleverancier van Centraal staat de aan zijn persoonlijkheid " i=en salaris en bijbehorende emolumenten
materialen die hun toepassing toe te schrijven vasthoudendheid, doelge- 0p het niveau van de functie.
vinden in de woning-, utiliteits- en nchtheid en deskundigheid.
wegenbouw en enkele bijzondere Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan:
marktsegmenten. Vereisten: DE STEVENS GROEP, ' -" Opleiding op MTS-niveau Postbus 172, 6130 AD SITTARD, E

" Ervaring in een commerciële functie (bij tav. de heer J. M. G. Stevens, directeur. E
voorkeur opgedaan in de toelevering aan E
de bouw) /

" In staat op niveau (ook technisch) te E
stevens bouwmaterialen bv / i m onderhandelen. E
stevens bouwservice bv /■f *W " Goede uitdrukkingsvaardigheid (monde- E
bouwmarkt srnAno bv /f / ling en schriftelijk) E
PUSWK m mm—' " Een psychologisch onderzoek kan tot de E
Dr. Notensiaan 122, Sittard selectie-procedure behoren. E

M\]COUMANS & ZN
EF N internationale kipper- en containertransporten bv

====^^== vraagt voor spoedige indiensttreding:_ ERVAREN DIESELMONTEUR
Vereist wordt:- zelfstandig kunnen werken- bekend met CO2-lassen- kennis van zware voertuigen

Geboden wordt:- Prettige werkkring- Salaris in overeenstemming met zwaarte funktie

Sollicitaties kunt u richten aan:
G. Coumans en Zn. Bv
Meerstraat 50, 6241 ND Bunde
Tel.: 043-645631 t.a.v. J. Coumans

nll n n i kantoorsystemen
H K ÜMlir Projectinrichting

InUnlü en automatisering
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal

NEDERLAND B.V.
Burotronic Nederland B.V. te Voerendaal zoekt een dynamische en
ambitieuze

vertegenwoordiger m/v
kantoormachines/systemen
Algemene informatie:
Burotronic Nederland B.V. is een dynamische verkooporganisatie in de
kantoorinrichtingsbranche en bestaat in Nederland ruim 10 jaar.
Zij adviseert op het gebied van de toonaangevende kantoormachines
en kantoorautomatiseringssystemen en zorgt daarbij voor eigen
opleiding. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het compleet inrichten
van grote en kleine kantoren. Burotronic is dealer van onder meer de
volgende merken: IBM, CANON
Van de geschikte man of Deze man of vrouw bieden
vrouw vragen wij: wij:
- Goede contactuele en - Salaris naar kennis en ervaring

commerciële eigenschappen - Prettige werksfeer in een
- Persoonlijke verkoopervaring in hardwerkend team

de buitendienst is een noodzaak - Ruime zelfstandigheid binnen
Deze ervaring behoeft echter het kader van de mogelijkheden
niet binnen onze branche in de onderneming
verkregen te zijn - Optimale inwerkmogelijkheden- Uw opleidingsniveau
HAVO-MEAO- Uw leeftijd valt binnen de
leeftijdsgroep 22-30 jaar

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u uw
sollicitatie, voorzien van een recente foto en volledige informatie over
persoon, opleiding en ervaring, sturen naar Burotronic Nederland 8.V.,
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal. 193202

De Sociale Dienst is belast met de uitvoeringvan
de Algemene Bijstandswet en een aantal aanver-
wante wetten en regelingen. Hierbij geldt als uit-
gangspunt,dat aandacht dientte worden gegeven
aan met de uitkering samenhangende immateriële
problemen.
Naast de directie en het daaraan gekoppelde
bureau Toetsing omvat de dienst de afdelingen
Bijstandsmaatschappeiiik Werk, Algemene en
Juridische Zaken en Administratie. De gehele
dienst telt ongeveer 120 medewerkers.
De administratiegeschiedt metbehulp van door de
dienst beheerde standaard GIDA-software van de
firma L + T. op IBM-apparatuur.
Een onderdeelvan deafdeling Administratie wordt
gevormd door het bureau Comptabiliteit. Dit bureau
bestaat uit de sector financiële administratie, de
sector debiteurenadministratieen de sector Wet
op de Bejaardenoorden. Het bureau telt 9 mede-
werkers.
Bij het bureau Comptabiliteit is defunctie vacant
van:

CHEF BUREAU COMPTABILITEIT M/V
(38 uur per week)

Functie-informatie:- geeft leiding aan medewerkers bureau compta-
biliteit;- heeft het dagelijks beheer over geldmiddelenen
geldbewegingen; ~

- heeft deverantwoordingvoor een juistefinanciële
verslaglegging;- stelt de begroting en de jaarrekening van de
dienstsamen;

- verzorgt de jaaropgaven ten behoeve van minis-
terie, belastingdiensten bedrijfsvereniging;- overlegt met controlerende medewerkers van
ministerie, bedrijfsvereniging, belastingdienst
en accountant;- participeert in in- en externe overlegstructuren.

Functie-vereisten:- HBO -werk- en denkniveau gebaseerd op een
financieel/economische opleiding;- ruime ervaring met bovengenoemde functiebe-
standdelen;- goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en ge-
schrift;- goede contactuele eigenschappen;- affiniteit met geautomatiseerde gegevensver-
werking.

De salariëring bedraagt, afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring, maximaal ’ 5.290,-- bruto
per maand (schaal 10) op voltijdbasis.

Een medisch en een op defunctie gericht psycho-
logisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Het beleid van degemeente Heerlen iserop gericht
het relatieve aantal vrouwen in leidinggevende
functies te verruimen. Vrouwelijke kandidaten
worden derhalve nadrukkelijk opgeroepen te solli-
citeren.

Sollicitaties binnen 10 dagen met vermelding van
nummer 279 op zowel brief als enveloppe, te
zenden aan de directeur dienst Personeel en
Organisatie, Promenade 54, 6411 JK Heerlen.

c

Bent u als service engineer W !
Si

pas op uwbest als het !
wat moeilijk begint te worden?!

Bij procesinstallaties draait alles om goed onder- U zat wellicht niet te wachten op deze baan. Toch is dit

houd. De kostbare installaties moeten storingsvrij hèt moment voor uw volgende carrièrestap. Temeer

draaien. Daarvoor zorgen de deskundige onderhouds- daar u weet dat uw toekomstperspectief bij DSM kan

organisaties. . liggenin het engeneeringsmanagement.
Maar soms zijn er ingrijpende reparaties ofrevisies Geïnteresseerd? Neem dan snelcontact met ons op.

noodzakelijk. Ofer moet een stuk (ver)nieuwbouw Meer informatie wordt u gegeven door de heer J. Feron,
gedaan worden. In veel gevallen wordt dan de know- Manager Klantenservice, tel. 04490-66707, of de heer

howvan de klanten-service engineersvan DSMLimburg F. Hupkens, Sector Personeelsmanager Engineering,

Services ingeroepen. tel. 04490-65068. Direct solliciteren kan ook: schrijf

Op de afdelingwerken verschillende groepen een brief met cv. aan DSM Limburg bv, afdelingPerso-

specialisten. Eén van diegroepen gaat u managenbij het neelsvoorzieningen beheer, t.a.v. de heer J. Janssen,
ondersteunen en adviserenvan de divisies in Limburg. Mauritspark 1,6163 HM Geleen onder vermeldingvan jl

il
U bent verantwoordelijk voor de basic engineering nr. 45/89 PVB.

in eigen huis en de detailedengineering- deels- buiten Volledigheidshalve melden we dat een medische

de deur. Als leverancier de inventieve vertrouwensman keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie- k

van uw interne klant. Als klant de kritische partner van procedure behoren. n

uw toeleveranciers. . E
Een functie die past bij iemand die pas echt actief o

I!
wordt als het moeilijk begint te worden. Het type

"problemsolver". DSM t®
Mogelijk werktu nu als seniorengineerbij een inge-

nieursbureau. Ofelders in dechemische procesindustrie. We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

: J
De toegenomen zorgwerkzaamheden in
ons kloosterbejaardenoord doen het
noodzakelijk zijn om, ter verlichting van de
taak van het Hoofd Verzorging, over te
gaan tot benoeming van een

Sub-hoofd
In goed overleg met het Hoofd zullen aan
betrokkene met name een aantal
organisatorische taken worden
opgedragen. Deze taken zullen naar
verwachting rond 20 werkuren per week
vergen. De overige 20 uren zal de aan te
stellen kracht als

Ziekenverzorgster
moeten funktioneren.
Kandidaten, die van oordeel zijn aan deze
dubbelfunktie te kunnen voldoen, dienen
hun sollicitatie, onder overlegging van hun
curriculum vitae en behaalde diploma's
vóór 15 juni 1989 te richten tot

Direktie KBO Loreto
Kloosterstraat 68
6369 AE Simpelveld. 1%265

' 1■ar aluzniniumbouw Een middelgrote onderneming voor de
I . fabricage en montage van aluminium l

■TtT*" #y| | wy>/\i/ puien, deuren en vliesgevels.
0 IiCX °nze opdrachtgevers komen voor een

laL* belangrijk gedeelte uit Nederland,
België en Duitsland.
Gezien de toename van het aantal L
opdrachten, hebben wij behoefte aan:

a) montagemedewerkers buitendienst;
b) monteurs voor de werkplaats;
C) leerling-monteurs werkplaats (interne scholing) j
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Bij gebleken geschiktheid, aanstelling in vaste dienst.
!

Zij die reageren op vacature a en b, dienen aanbtoonbaar een aantal
jaren ervaring te hebben.

Voor sollicitaties kunt u zich schriftelijk en/of mondeling in verbinding
stellen met aluminiumbouw Alimex, Kissel 53, 6416 AA Heerlen, afd. ,
personeelszaken, de heer Th. v.d. Wetering, tel. 045-727470. |96^

" "J

Voor de Financiële Administratie zoeken wij een

ffIiÊÊÊËSfk Chef Boekhouding (mv,

Idie
na een inwerkperiode de leiding van de afdeling op zich

gaat nemen.

Funktie Inhoud
De chef Boekhouding geeft leiding aan 11 medewerkers en is
verantwoordelijk voor de voorbereiding van definanciële jaar-
stukken en de prognoses.
Daarnaast verzorgt hij het opstellen van periodieke financiële
verslagen.

Funktie-eisen- HEAO-BE of een daarmee vergelijkbare opleiding.
- Een man of vrouw met een creatieve instelling, die samen met

de medewerkers instaat voor de kwaliteit van de financiële
informatie.

- Enkele jaren leidinggevende ervaring in een soortgelijke funktie.
- Kennis van geautomatiseerde administraties.- Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
- Leeftijd omstreeks 35 jaar.

Wij verwachten dat de chef Boekhouding een aktieve bijdrage zal
leveren in de verdere ontwikkeling van een financieel informatie-
systeem en dat hij in kontakten hierover een motiverende en
initiërende rol zal vervullen.

Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing
de CAO voor nutsbedrijven in NV-vorm (ondermeer met een
13e maand en een gunstige spaarregeling), de Algemene
Burgerlijke Pensioenwet en de Ziektekostenregeling IZA-ümburg.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie met
curriculum vitae binnen twee weken te richten aan de afdeling
Personeelszaken, t.a.v. de heer ing. J.G.M,van Loo, diedesgewenst
ook telefonische inlichtingen verstrekt (tel. 045-329531).

Zaterdag 3 juni 1989 "8Limburgs Dagblad



FNV en CNV willen
uitkering verhogen

I Van onze redactie economieDEN HAAG - De FNV en CNVwillen een verhoging van het uit-keringspercentage van 70 naar 75procent. Daarnaast moet er per 1luti 200 miljoen extra voor de uit-keringsgerechtigden ter be-schikking komen en moet de«oppeling tussen uitkeringen enponen worden hersteld.
Pat zeiden FNV-voorzitter Jo-f>an Stekelenburg en CNV-voor-jitter Henk Hofstede donderdagWiens een landelijke manifesta-tie voor uitkeringsgerechtigden
EL g-De eis van 2uo mil"P°en extra is overigens al eerder

in de Tweede Kamer afgewezen.
Volgens Stekelenburg hebben
de uitkeringsgerechtigden door
de bevriezingvan de laatste jaren
een bruto-inkomensachterstand
van 14 procent opgelopen. De
minima zijn netto zelfs 10 pro-
cent in koopkracht achteruit ge-
gaan.

Daarnaast zijn de uitkeringsge-
rechtigden door deverlaging van
het uitkeringspercentage en de
verkorting van de uitkerings-
duur in de problemen gekomen.
„De afgelopen zeven jaar is ons
stelsel van sociale zekerheid een
bron van voortdurende onzeker-
heid geworden", aldus Stekelen-

burg.

De nieuwe armoede werkt vol-
gens hem op de hele samenle-
ving door: „Sociale tegenstellin-
gen verscherpen. De volksge-
zondheid wordt aangetast. De
nieuwe armoede leidt tot allerlei
extra overheidsuitgaven om die
symptomen te bestrijden".

Dat geld kan volgens hem beter
worden gebruikt voor verbete-
ring van de uitkeringen en het
bestrijden van de werkloosheid.
Dat laatste is een doelstelling
waar ditkabinet volgens hem ab-
soluut niet in is geslaagd.

Transportwereld in overdrive, Nederland in 3e versnelling

'Transporteurs moeten
snel op overnamepad'

Van onze redactie economie

VERDAM - De Nederlandse transport- en scheepvaart-cerns moeten snel op het overnamepad offuseren met ge-
waardige partners, omdat zij nu te klein zijn om in de we-
Nur rol Van betekenis te blijven spelen. Dat meent prof. dr.

* / v 1hoogleraar in 'Maritime business studies' aan deechnische Universiteit Delft.
e wereld zit op dit moment in de

maar onze concerns zit-
n°g in de derde versnelling.

Irf, ondernemingen hebben on-
oende 'kritische massa' en drei->'zonder onmiddelijke schaalver-

ren gwot de Periferie te Saan be-en- Want hun groei is onvoldoen-■ De Nederlandse concerns zijn
ff; op de Atlantische Oceaan,«rac markt per jaarslechts 2 tot 3reent groeit. In de Pacifïc, waar.nauwelijks aanwezig zijn, is de*j jaarlijks20 tot 30 percent.

* hoeft volgens Wijnolst echterde vorm van 'Eurolines', het■e van de Noor Thorstein Hageneen grote Europese rederij te'/rfn en waarbij Nedlloyd hettltüw zou moeten nemen. „Inllerdarn heeft men nog steedsvan bewustzijnsvernauwing,"
stelt hij vast. „Het is de grootsteven ter wereld en dat geeft de illu-dat Nederland iets te zeggenDoen over de loop van de goede-stromen. Maar die positie dar-m we alleenaan het feit datwe een°rvoerhaven zijn. De beslissin-'i Worden elders op de wereld ge-inen: in Japan, Taiwan, de Ver-gde Staten en Londen, dat welis-
£f geen haven meer heeft, maarrder wel alle maritieme expertise
huis heeft, zoals de assurantiën,scheepsmakelaardij en tal vanv»esbureau's".
Jnolst heeft gedurende het eerste

hij op de TU Delft do-, ?en geweldige opleving in de
-reidwijde scheepvaart en
nePsbouw gezien. „Uit de huidi-

blijkt dat men eenor niet te snel mag afschrijven,
is de kern van het eco-"'sche systeem en wordt dat nog«oor de decentrale produktie

i nandel, waarbij grote afstanden

steeds vaker overbrugd wordenHet vervoer is er voor de eeuwig
heid en is geen mode-artikel".

'Italianen
zijn te gui'

ROME - De Italiaanse consu-
menten hebben teveel uitgege-
ven. Dat heeft de inflatie aange-
wakkerd en het handelstekort
vergroot. De uitgaven van de
consumenten moeten aan ban-
den worden gelegd. Dat heeft
Carlo Ciampi, president van de
centralebank van Italië, gezegd.

De inflatie kwam in mei uit op
6,8 procent op jaarbasis. In aprilwas dat nog 6,7 procent en in ok-tober nog 4,7 procent. Het han-
delstekort over de eerste viermaanden van het jaar bedroeg11,28 biljoen lire (16,9 miljard
gulden). In dezelfde periode van1988 was dat nog 7,13 biljoen lire(10,7 miljard gulden).
Volgens Ciampi zorgt de grotevraag van de consumenten er-voor dat de sterke dollar, de indi-recte belastingen en de hogere
grondstoffenprüzen allemaaldoorwerken in de prijzen. De
centrale bank zal haar maatrege-len nemen om de consumptieveyraag te verminderen. De liquidi-teit zal streng worden bewaakt,aldus Ciampi

beursoverzicht
Vast
JftfTERDAM - De Amster-
Jvrijd

Se effectenbeurs verkeerdejrnjnag in een opperbeste stem-
JrneeBr^r werkte deze keer veel
hvat" Ue dollar was weer lager,
po d voor rentestijging,
kon !e .er n°g was, drastisch delielj kte en de cijfers die in
ter.T, ag in de Verenigde Sta-
de n; eFden bekendgemaakt over
he.ri et-agrarische werkgelegen-
ere den de rest- Wall street
D a£ft.ei"de enthousiasten ook het
geste *i' dat de hele dag al vast
tra du -Was' kreeg nog een ex-

vrienH PDUSatiemarkt lag er zeer
Voor h

bi-> met forse winsten
ni n„ ac belangrijkste staatsle-
tïkii Het bericht dat een Ame-
hadt^f bank de ..Prime rate"
slu;t

erlaagd sloeg hier tegen het
aan rlvan de markt uitstekend
f1o u.e totale omzet bereikte
Jar'ri mi|Jard, waarvan f 1,1 mil-Jard m obligaties.

stj; e aandelen konden flinke
Bens k Worden genoteerd. Vol-
geen andelaren was er haast
On„ ~aanbod en stroomden de
öe u,miteerde orders binnen.
sloot

a'gemene stemmingsindex
2o 1, Punt h°ger op 183,2.
Ook n"1 °cé van der Grinten, die
cati

n°g eens in een bankpubli-
stijg„ Werd aanbevolen, f 14,70
nabeur 135'70' Pakhoed, die
koridi j

een claimemissie an-
f 13578de, was f4,70 beter op
ö'j de k .o,riho banken schoot NMB f7
Wer dPS naar f226,50. Amro
°t> f «naP f 2 hoger gewaardeerd
een Ö1J.20. DSM behoorde met
eok w

lnst van f 1,40 op f 142,10winstïeer tot de stijgers. Forse
v°Or pi1 Vlelen verder te noteren
en n^'sevier en VNU, Wessanen

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k s .k.
AEGON 97,60 98 40
Ahold 118,00 120 00Akzo 148,10 149,30ABN 41,40 42,30Alrenta 162,50 162,50
Amev 49,70 50,10Amro-Bank 78,30 80 20Bols 139,70 140^50Borsumy W. 140,50 142,30
Bührm.Tet. 66,00 66,60
C.S.M.eert. 65,40 66,00
Dordtsche P. 256,50 256,20
DSM 140,70 142,10
Elsevier 68,80 71,00
Fokker eert. 41,70 41,80
Gist-Broc. c. 34,40 34,40
Heineken 115,60 116,20
Hoogovens 105,10 106,50Hunter Dougl. 113,50 111.20
Int.Muller 91,00 92,00
KBB eert. 73,50 73,30KLM 48,90 49,40
Kon.Ned.Pap. 58,00 59,00
Kon. Ohe 139,00 137,40
Nat. Nederl. 61,60 6210N.M.B. 219,50 226,50
Nedlloyd Gr. 430,50 442,00
Nijv. Cate 95,50 95,80Océ-v.d.Gr. 311,00 325,00
Pakhoed Hold. 131,00 135,70
Philips 38,10 37,80
Robeco 105,90 106,20
Rodamco 165,10 165,20
Rolinco 105,50 105,30
Rorento 60.40 60.60
Stork VMF 37.00 37,20
Urnlever 138,10 138,10
Ver.Bezit VNU 105,90 107,70
VOC 49,10 49,90
Wessanen 85,00 87,70
WoltKluwer 172,80 174,00
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 122,60 122,70
12*4 NL 81-91 106,90 106,90
12/2 NL 81-91 105,80 105.90
12 NL 81-91 105,60 105,70
113/, NL 81-91 104,85 104,85
11V4 NL 80-90 103,15 103,30
lIV2NL 81-91 105,25 105,30
lIV2NL 81-92 105,65 105,75
ll'/2 NL 82-92 105,90 105,95
11/4 NL 81-96 109,70 109,80
11/4NL 82-92 106,05 106,20
11 NL 82-92 105,10 105,15
103/4NL 80-95 105,90 106,00
103/4 NL 81-91 103,60 103,70
lOV2 NL 80-00 114,20 114,60
10'ANL 82-92 104,95 105 10

lOV2 NL 82-89 100,65 100,65
10/4 NL 80-90 102,10 102,10
10/4 NL 86-96 111,40 11170
10'ANL 82-92 103,90 103*95
ÏO'A NL 87-97 112,50 113 00
10 NL 80-90 101,35 101,45
10 NL 82-92 103,85 104 00
10NL 82-89-2 100,90 100 90
9/2 NL 80-95 103,70 103 80
9V2 NL 83-90 101,10 101,10
9V2 NL 86-93 104,55 104,65
9'A NL 79-89 100,80 100,90
9NL 79-94' 102,45 102,60
9NL 83-93 103,05 103,15
8% NL 79-94 102,30 102,30
8% NL 79-89 100,35 100,45
83/4 NL 84-94 103,25 103,45
BV2 NL 83-94 102,15 102,35
BV2 NLB4-94-1 102,30 102,45
BV2 NLB4-94-2 106,10 106,40
B/2 NLB4-91-1 101,00 101,15
BV2 NLB4-91-2 101,45 101,45 |

BV2 NLB4-91-3 IUI.IÜ 101,10
BV2 NLB7-95 103,50 103,65
8% NL 77-92 101,10 101,10
BA NL 77-93 101,25 101,25
BA NL 83-93 101,65 101,75
BA NL 84-94 101,85 101,95
8% NL 85-95 102,45 102,65
BNL 83-93 101,25 101,30
BNL 85-95 101,60 101,85
7*l NL 77-97 100,90 100,9073/4 NL 77-92 100,10 100,30
7% NL 82-93 100,45 100,55
W* NL 85-00 101,00 101,15
7/2 NL 78-93 100,10 100,10
7/2 NLB3-90-1 100,05 100,05
7V4 NLB3-90-2 100,00 100,00Vh NL 84-00 99,90 100 10
V/2 NL 85-95 100,20 100,35
7V2NLBS-2 95 100.15 100,407/2 NL 86-93 100,20 100.25
7NL 66-91 99,20 99,20
7NL 66-92 99,20 99,207NL 69-94 99,00 99.00
7NL 85-92/96 98,30 98 50
7NL87p93 98,90 99,10
7NL 89-99 97,00 97,607NL 8999-3 97,00 97,55
6*l NLI-2 85-95 97,45 97,65
63/. NL 86-96 97,35 97,556%NL 88-98 95,45 95,85
6% NL 89-99 95,30 95,80
6/2 NL6B-93-1 98,00 98,00
6V2 NL6B-93-2 98,00 98,00
6V2 NL 68-94 97,80 97 80
6V2 NL 86-96 95,20 95,55
6V2 NL 87-94 96,30 96,556V2 NL 88-96 95,05 95,40
6V2 NL 88-98 93,90 94,306V2 NL 89-99 93,60 94,10
6NL 8' 93,50 94,006'A NL 66-91 98,30 98,306V4 NL 67-92 97,30 97,30
6V4NU6-92/6 95,20 95,456V, NL 86/96 93,65 94,106V4 NLB6p95 94,80 95,10
6/4 NLB7-3p95 94,80 95,10
61/4NLB7-1/95 94,55 94,85
61/4NLB7-295 94,45 94,75
6V,NLBB-94 95,80 96,00
63A NL 78-98 97 70 97 706V4NLBB-98 93,80 94,10
6NL 67-92 97,30 97,40
6NL 87-94 94,45 94,75
6NL 88-94 94,55 94,80
6NL 88-95 93.50 93,80
6NLBB-96 9245 92,70
5% NL6S-90-1 98,90 98,90
s¥t NL6S-90-2 98,60 98,60
s/4 NL64-89-1 99,50 99,50
s/4 NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 98,30 98,30
4/2 NL 60-90 99,20 e 99,20
4/2 NL 63-93 96,60 96,60
4'A NL 60-90 97,70 97,70
4/4 NL 61-91 97,40 97,40
4'A NL63-93-1 96,60 96,60
4'A NL63-93-2 96,90 b 97,10b
4NL 62-92 98,20 98,20
3% NL 53-93 96,10 96,10
3/4 NL 848-98 95,40 95,40
3'A NL 50-90 98,20 98,20
3'ANL 54-94 94,00 94,00
3'A NL 55-95 93,70 93,70

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 98,70 101,00
8 Asd.R.B4-92 100,20 100,20
BA A.1.R.85 105,00 105,00
6V2 Bobel 86a 86,00 85,80
6V48u.hrm.73 260,00
6'A Cham 86 83,00 83,00
5 Enraf-N.86 97,00 98,30
7HCS Techn. 123,80 124.50

6Hoogov. 85 156,00 157,00
B'/2HolecBs 110,50 109,00
sHoop Co 87 89,50 a 89,00a
83A KNSM 75 210,00 217.00b
7% Nutr.72 350.00
6'A Nijv.Bs 150,00 150,00
6/2 R01.67 98,30 97,50
14SHV 81 148.60 148.60
83A Stevin76 103,20 103,20
BA Volker7B 102,50 102,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,80 45,20
ACF-Holding 50,30 50,00
Ahrend Gr. e 294,00 288.00
Alg.Bank.Ned 41,20 42,10
Asd Opt. Tr. 23,30 23,20
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 89,40 89,40
Aut.lnd.R'dam 78,00 78,00
BAM-Holding 450,00 455,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 133,00 135,00
Begemann 108,80 109,00
Behndo 372,00 372,00
Berkels P. 4,95 5,00
Blyd.-Will. 23,20 23,50
BoerDe, Kon. 456,00 452,00
de Boer Winkelbedr. 60,40 59,70
Boskalis W. 16,40 16,75
Boskalis pr 13,00 14,00
Braatßouw 1010,00 1010,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft c 895,00 d 895,00
Calvé pref.c 4975.00d4975,00
Center Parcs 78,20 78,20
Centr.Suiker 64,70 65,30
ChamotteUnie 11,40 11,50
Chamotte div.B9 11,00 11,00
Cindu-Key 116,00 116,00
Claimindo 362,00 361,00
ContentBeheer 26,00 d 25,40
Cred.LßN 79,40 82,00
Crown v.G.c 116,00 118,20
Desseaux 208,50 209.00
Dordtsche pr. 254,80 254,20
Dorp-Groep 52,50 52,50
Eeonosto 237,00 238,00
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 53,80 56,50
Eriks hold. 366,00 364,50
Frans Maas e 68,30 70,30
Furness 131,30 133,50Gamma Holding 83,50 84,00
Gamma pref 5,80 5,90Getronics 27,00 27,00
Geveke 40,00 40.00Giessen-de N. 241,00 246,50
Goudsmit Ed. 302,00 302,00
Grasso'sKon. 89,80 89,00
Grolsch 128.00 130,00
GTI-Holding 185,80 186,00
Hagemeyer 89,70 90,00
H.B.G. 208,50 208,50
HCS Techn 16,40 16,20
Hein Hold 99,50 100,50
Hoek's Mach. 190,00 192,00
Holdoh Hout 705,00 715,00
Holec 31,50 30,50
HAL.Tr. b 1673,00 1710,00
Holl.Am.Line 1684,00 1715,00
Heineken Hld 99,50 100.50
Holl.Sea S. 1,44 1,47
Holl. Kloos 430,00 430^00
Hoop en Co 12,30 12,30
Hunter D.pr. 5,95 6.00
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 57,40 58,40
IHC Caland 34,00 34.30Industr. My 207,00 210,00
Ing.Bur.Kondor 531,00 531,00
Kas-Ass. 40.50 40.50

Kempen Holding 14,10 14,10
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 75,00 75,50
Kon.Sphinx 95,30 95,50
Koppelpoort H. 277,00 276,50
Krasnapolsky 187,00 d 185,00
Landré & Gl. 54,20 55,80
Macintosh 49,00 49.50
Maxwell Petr. 690,00 685,00
Medicopharma 74,00 74,30
Melia Int 7,10 7,10
MHV Amsterdam 24,00 24,00
MoearaEnim 1185,00 1185,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15400.00
MoolenenCo 32,90 31,60 d
Mulder Bosk. 50,40 53,00b
Multihouse 10,90 10,90
Mynbouwk. W. 447,00 447,50
Naeff 225,00
NAGRON 48,50 48.50
NIB 554,00 554,00
NBM-Amstelland 19,40 19,80
NEDAP 302,00 316,00
NKF Hold.cert. 368,00 368,00
Ned.Part.M(j 37,00 36,80
Ned.Spnngst. 9730,00 9730,00
Norit 840,00 840,00
Nutricia 247,00 248,00
Omnium Europe 16,90 16,90
Orco Bank c. 79,00 78,60
OTRA 699,80 700,00
Palthe 138,00 140,00
Polynorm 97,00 97,00
Porcel. Fles 138.00 138,00
Ravast 55,30 55.00
Reesink 66,00 67,50
Riva 55,50 55,50
Riva(cert) 55,00 54,20
Samas Groep 74,00 74,00
Sanders Beh. 100,00 100,00
Sarakreek 28,30 28,30
Schuitema 1600,00a1560,00a
Schuttersv. 123,80 124,50
Smit Intern. 44,00 46,70
St.Bankiers c. 25,20 25,50
Stad Rotterdam 151,30 152,30
Telegraaf De 471,00 471,00
TextTwenthe 248,50 248,50
TuüpComp. 61,50 61,90
Tw.Kabel Hold 147,20 148,00
Übbink 115,00 118,00
Union Fiets. 15,50 15,00
Ver.Glasfabr. 285,00 290.00
Verto 68,00 68,00
Volker Stev. 62,00 64,50
Volmac Softw. 65,40 65,00
Vredestein 19,10 19,30e
VRG-Groep 60,90 61,90
Wegener Tyl 205,00 204,80
West Invest 31,30 31,30
Wolters Kluwer 172,00 172,50
Wyers 50,30 50,30

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,50
ABNAand.f. 73.20 73,20
ABN Beleg.f. 54,80 55,10
ALBEFO 52,80 52,90
AldollarßFs 21,00 21,00
Alg.Fondsenb. 240,00 241.00
AllianceFd 12,00 11,60
Amba 45,80 45,80
America Fund 318,00 322,00
Amro A.in F 92,50 92.60Amro Neth.F. 74,00 74,40
Amro Eur.F. 69,50 68,70
Amvabel 96,90 96,10
AsianTigersFd 62,10 62,20
Bemco Austr. 61,70 61,70
Berendaal 115,50 116,00
Bever Belegg. 23,10 23,10
BOGAMIJ 108,50 108,20
Buizerdlaan 41,00 41,00

Delta Lloyd 39,70 39,80
DP Am. Gr.F. 24,40 24,40
Dp Energy.Res. 35,00 35,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 b 9.80b
EMF rentefonds 65,00 65,00
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,00 57,20
Hend.Eur.Gr.F. 191,50 193,10
Henderson Spirit 77,80 77,50
Holland Fund 72,00 71,80
HollObl.Fonds 119,50 120,00
Holl.Pae.F. 113,00 112,60
Interbonds 563,00 564,00
Intereff.soo 41,00 41,50
InterefT.Warr. 301,00 301.10
Japan Fund 39,80 39,80
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1490.00 1490,00
NMBDutch Fund 36.90 37,20
NMB Obhg.F. 36,30 36,30
NMBRtfite F. 102,30 102,30
NMB Vast Goed 40,70 40,60
Obam, Belegg. 212,60 213,50
OAMF Rentef. 14,25 14,10
Orcur.Ned.p. 48,50 48,50
Pac.Prop.Sec.f. 49,70 49,30
Rabo Obünv.f. 74,80 74,90
Rabo Obl.div.f. 49,90 49,90
Rentalent Bel. 1337,80 1338,40
Rentotaal NV 31,00
Rolinco cum.p 107.00 107,00
Sci/Tech 18,30 18,30
Technology F. 15,80 15,80
Tokyo Pac. H. 250,00 250,00
Trans Eur.F. 74,20 74,40
Transpac.F. 580,00 575,00
Um-Invest 115,50 115,00
Unico Inv.F. 85,20 85,60
Unifonds 28.80 28,80
Vast Ned 119,00 119,00
Venture F.N. 40,50 40,50
VIB NV 86,10 86.00
WBO Int. 77,30 77,30
Wereldhave NV 208,90 209,50

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4U) 102,10 102,10
3/2 EngWarL 35,00 35,30
53A EIB 65 99,10 99,10
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 67,70 68,20
Amer. Expres 32,30 33,10
Am.Tel.i Tel. 35,30 33,60
Ameritech 59,30 59,50
Amprovest Cap. 118,00 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine 27,70 27,70
Atl. Richf. 92,50 93,00
BAT Industr. 5,55 5,60
Bell Atlantic 86,80 87,00
BellCanEnterpr 38,60 38,80
BellRes.Adlr 1,10 1,10
Bell South 48,50 48,40
BET Public 2,55 2,55
Bethl. Steel 22,50 23,00
Boeing Comp. 80,30 79,75
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 23,60 23,30
Citicorp. 31,75 33.00
Colgate-Palm. 50,50 50,00
Comm. Edison 36,25 36,50
Comp.Gen.El. 435,00 435,00
ControlData 20,80 20,70
Dai-IchiYen 3340,00 3320,00
Dow Chemical 92,50 94,50
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 44,50 47,10
Elders IXL 3.50Euroact.Zw.fr. 227,00 227,00
Exxon Corp. 43,00 43,00

First Paelnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,80
Ford Motor 48,50 49,50
Gen. Electric 54,50 55,30
Gen. Motors 40,30 41,20
Gillette 40,50 42,40
Goodyear 53,00 53,50
Grace & Co. 33,30
HoneyweU 75,00 76,00
Int.Bus.Mach. 110,50 110,40
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 59,80 60,20
K.Benson® 5000.00 5000,00
Litton Ind. 80,20 80.30
Lockheed 48,10 48,00
Minnesota Mining 72,60 72,50
MobilOil 51,50 51.70
News Corp Auss 14,30 14,30
Nynex 78.50 79,00
Occ.Petr.Corp 28,00 28,50
Pac. Telesis 40,20 40,00
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 53,75 54,10
Phiüp Morris C. 138,80 139,50
Phill. Petr. 23,20 23,50
Polaroid 39,80 39,80
Privatb Dkr 262,70 264,30
Quaker Oats 58,75 58,75
StGobin Ffr 600,00 610,00b
Saralee 54,00 54,00
Schlumberger 39,10 39,50
Sears Roebuck 46,70 46,80
Sony (yen)
Southw. Bell 51,60 51,80
Suzuki (yen) 920,00 920,00
Tandy Corp. 43,80 43,75
Texaco 51,00 49,60
Texas Instr. 44,40 46,50
T.I.PEur 1,65 1,68
ToshibaCorp. 1450,00 1440,00
Union Carbide 27,00
Union Pacific 73,00 72,50
Unisys 26,40 27,30
USX Corp 34,80 36,75
US West 68,00 68.20
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,50 63,00
Woolworth 52,50 52,80
Xerox Corp. 63,80 63,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56.00 d 56,00
Am. Home Prod. 210,00
ATT Nedam 78,10 78,00
ASARCO Ine. 54,00 54,00
AU. Richf. 212,50 211,50
Boeing Corp. 178,00 178,00
Can. Pacific 39,10 39,50
ChevronCorp. 119,00
Chrysler 49,00 49,00
Citicorp. 71,00 73,50
Colgate-Palm. 112,00 d 110,00
Control Data 42,00 41,00
Dow Chemical 204,20 206,50
Eastman Kodak 100,00 102,00
Exxon Corp. 95,00 94,50
Fluor Corp. 61,50 61,50
Gen Electric 119,00 121,00
Gen. Motors 178,50 182.00
Gillette 88,50 90,50
Goodyear 118,00 118,00
Inco 63,00 63.00
IBM. 241.00 240.00
Int. Flavors 122,50 121,50
ITT Corp. 132,00 131,00
Kroger 27,00 28,00
Lockheed 107,50 107,00
Merck&Co. 151,50 152,00
Minn. Min. 162,00 160,00
Pepsi Co. 122.00 121,00
Phihp Morris C. 309,00 305.00
PhiU. Petr. 50,00 50,50

Polaroid 81,50 81,50
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 133,00 133,00
Schlumberger 85.50 87,00
Sears Roebuck 104,00 103,00
Shell Canada 82,50 81,00
Tandy Corp. 95,10 95,10
Texas Instr. 97.20 100,00
Union Pacific 162,00 160,00
Unisys Corp 58,00 d 58,00
USX Corp 76,00 80,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 141.50 140,60
Woolworth 116,00 116,50
Xerox Corp. 137.00 134,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 530,00 544,00
Dresdner B. 314.00 315,00
Hitachi(soo) 1450.00 1450,00
Hoechst 316,00 314,00
Mits.EUSOO) 700,00 700,00
Nestlé 7130,00 7170,00
Siemens 545,00 554,00
Warrants
Akzo 38,00 38,30
AMROwarr. 1,40 1,45
Bogamy 5,20 5,20
Falcons Sec. 19.10 18,70
Honda motor co. 2420,00 2400,00
KLM. 85-92 162,50 170,00
Philips 85-89 3,80 3,90
St.Bankiers a 0,70 0,80
St.Bankiers b 2.20 2,20
Euro-obligaties & conv.
ÏO'A Aegon 85 100.50 100,50
Aegon warr 12.50 12,50
10/2 ABN 87 97,00 97.00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 95,75
10 AmevBs 100,25 100,25
11 Amev 86 95,00 95.00
14'AAmro87 96,75 96,75
13 Amro-BankB2 100 50 Inn 50
10'AAmro 86 96.25 96,25
10 Amro 87 95,60 95,60

53/4 Amro 86 97,75 97,75
Amro Bank wr 21,50 22,50
Amrozw 86 67,10 67,75
9BMH ecu 85-92 99,10 99,10
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/nEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-eeuBs 101,00 101,00
12/2 HIAirl.F 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU 83 100,25 101,00
10NGU 83 100,25 100,25
2'A NMB 86 84,00 83,60
NMB warrants 60,50 63,50
BV4 PhiL 86 95,25 95.25
63/4 P1u1.83 96,00 96.00
11Rabo 83 101,00 101.00
9Rabo 85 101.50 101,50
7Rabo 84 101,50 101,50
12'AUmi. 100.00 100.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90 5,90
Bredero eert. 4,40 4,40
11 Bredero 3,70 4,00
Breev. aand. 16.00 17,00
Breev eert 16,00 17,00
LTV Corp. 2,10 2,35
Rademakers 27,00 27,00
RSV eert 1.04 1,01
V/t RSV 69 92,00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanhen 23.70 23.00 a
Berghuizer 68.20 7030

Besouw Van c. 49,00 e 49,50
Comm.Obl.F.l 98,90 99,10
CommObl.F.2 98,80 99,00
Comm.Obl.F.3 99,00 99,20
De Drie Electr. 28,30 28,30
Dico Intern. 116.60 116,90
DOCdata 33.80 32,00
Geld.Pap.c 96.50 96.50
Gouda Vuurv c 87,00 87,00
Groenendijk 38.00 39,50
Grontmü c. 148.00 148,00
Hes Beheer 292,00 292,50
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,40 4,40
Infotheek Gr 27,80 28,00
Interview Eur. 7,80 7,80
Inv.Mn Ned. 58.50 58.50
KLM Kleding 33.30 33.40 f
Kuehne+Heitz 34,80 35,00
LCI Comp.Gr. 43.00 44,50
Melle 250,00 249.50
Nedschroef 114.50 115,00 f
Neways Elec. 9.80 10.10
NOG Bel.fonds 28,80
PieMed. 11.00 11,50
Poolgarant 10,25 10,25
Simac Tech. 17,60 17,90
Text Lite 7,00 f 7,00
Verkade Kon. 232,00 237,00
Weweler 105.50 108.00

OPTIEBEURS
serie omzet vk. sk.

Abn c jul 45,00 827 0.30 b 0.60
abn c okt 40,00 1973 3,10 330
abn c okt 45,00 438 0,90 1,20
akzo c jul 150,00 630 3.60 4,00
akzo p jul 150,00 358 3,80 3,00
amro c jul 80,00 749 1,50 2,40
amro c jul 85,00 448 0,50 a 0,50
amro c okt 80,00 548 2,50 3,80
d/fl p jul 225,00 884 5,00 b 6.30b
dsm c jul 140,00 618 5,20 6,00
dsm c jul 145,00 822 2,70 3,70
dsm c okt 145,00 631 5,40 6,30
coc c jun 290,00 745 10,00 12,60
coc c jun 295,00 1439 6,40 9,00b
coc e jun 300,00 2363 3,30 5,10
coc c jun 305,00 1285 1,60 2,50
coc c jun 310,00 341 0,90 a 1,10
coc c jul 300,00 514 7,20 9,20a
coc p jun 300,00 1170 4,30 2,40b
coc p jun 305,00 1182 7,00 5,00
goud c feb 350,00 500 38,00 a 34,70
hoog c jul 95,00 537 12,00 a 13,30
hoog c jul 100,00 852 8,50 9,20
hoog c jul 105,00 637 5,40 6,10
hoog c jul 110,00 904 1,10 3,70
hoog c jul 115,00 522 1,70 2,00
hoog c okt 100,00 391 13,00 a 13,40
hoog c okt 105,00 423 10,00 10,50
kim c jul 45,00 711 4,80 5,30
kim c jul 50,00 552 1,40 1,70
kim c okt 50,00 852 2,60 2,80
kim c jan 50,00 529 3,70 4,00
knp c jul 60,00 337 1.80 2.20
nld p nov 100,00 850 1.20 a 0.80
nlh c aug 95,00 1010 2,20 2.50b
nlv c feb 100.00 500 o,Boa 0,70
nly c aug 97,50 500 0,30 a 0,30
nly c nov 97,50 500 0,50 a 0,45
nly e n9l 102,50 500 0,55 0,60
nlz c n9I 100,00 500 0,70 0,75
natn c jul 65,00 466 0,90 0,90
natn c okt 60,00 344 4,10 4,20
phU c okt 40,00 356 2,50 2,50
phil p jul 40,00 498 2,40 2,50b
olie c jul 140,00 777 3,50 3,00
olie c okt 140,00 558 5,50 5,00
voc c jul 45,00 1051 4,60 5,00
voc c jul 50,00 391 2,10 2\30
voc c okt 50,00 984 4,00 4,20

economie

Reactie op brandbrief van huizenbouwers

Nijpels gelooft niet
in tekort aan grind
DEN HAAG/ROERMOND - De-
missionair minister Nijpels van
Volkshuisvesting is het niet eens
met het Algemeen Verbond Bouw-
bedrijf dat er in ons land op korte
termijn een ernstig tekort aan grind
ontstaat, waardoor de woningbouw
in ons land in gevaar komt. De be-
windsman wijst er op dat de helft
van de 20 miljoen ton grind die in
Nederland wordt gebruikt al geïm-
porteerd wordt. Volgens de be-
windsman kan die import nog wel
wat worden opgevoerd.

Verder wordt volgens de minister in
de betonindustrie in toenemende
mate gewerkt met alternatieve
grondstoffen als vliegas en bouw-
en stortpuin. In het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan staat dat het ge-
bruik hiervan verder moet toene-
men.

In een brief aan de minister schreef
het AVBB onlangs dat de Neder-
landse woningbouw in gevaar komt

door een aanzienlijke inkrimping
van de grindproduktie in Limburg,
waardoor er een gebrek aan beton
ontstaat. Jaarlijks zullen daardoor
10.000 tot 15.000 nieuwe woningen
minder gebouwd kunnen worden.
Ook de aanlegvan tunnels, bruggen
en wegen zal stagneren. Bovendien
leidt de betonschaarste tot prijsstij-
gingen.

Zekerheid
Het AVBB vraagt de bewindsman
het grindtekort 'op zo kort mogelij-
ke termijn' in het kabinet aan de
orde te stellen. Nog voor de zomer-
vakantie moet er zekerheid komen
over de continuïteit van de Neder-
landse grindproduktie, aldus het
verbond.

Directe oorzaak voor de problemen
is het uitblijven van ontgrindings-
vergunningen voor het grindwin-
ningsproject Stevol in Midden-Lim-
burg. Daardoor kan de grindwin-
ning in één maand terugvallen tot 60
procent van de vorig jaar nog in
Limburg gewonnen hoeveelheid, zo
schrijft het AVBB. Provinciale Sta-
ten van Limburg willen met het uit-
geven van vergunningen wachten
tot de resultaten van het Milieu Ef-
fect Rapport voor het Stevol-gebied
(Stevensweert, Echt, Ohé en Laak)
bekend zijn.

Het AVBB betwijfelt ten zeerste of
de verminderde grindproduktie in
Nederland kan worden opgevoerd
door import.

Bezorgd
Anderhalve maand geleden hebben
de Nederlandse betonproducenten
al hun bezorgdheid geuit over het
dreigend grindtekort, zowel op kor-
te als lange termijn. Evenals het
AVBB vrezen zij een tekort van 3
miljoen ton op jaarbasis. Het Neder-
lands grindverbruik bedraagt zon
20 miljoen ton per jaar.

Nederland achter met robots
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Nederlandse in-
dustrie loopt, in tegenstelling tot
de algemene indruk, niet achter
bij het gebruik van robots of an-
dere flexibele, geautomatiseerde
produktiesystemen. Als land heb-
ben wij echter een achterstand
van twee tot vijfjaar op onze naas-
te concurrenten. De industriële
structuur (weinig automobiel- en
machine-industrie) en de relatief
kleine bedrijven in ons land zijn
daarvan de oorzaak.

Dit is het resultaat van een onder-

zoek dat het bureau Berenschot in
opdracht van minister De Korte
(economische zaken) heeft gedaan.
Volgens het bureau zal de overheid
een stimulerend beleid op het ter-
rein van robots en andere flexibele,
geautomatiseerde produktiesyste-
men moeten ontwikkelen. Anders
dreigt ons land af te zakken tot de
status van een ontwikkelingsland,
aldus het bureau.
Berenschot meent dat de overheid
de ondersteuning van het bedrijfsle-
ven op het betrokken terrein het
best vorm kan geven in een pro-
gramma dat vijfjaar loopt. Het pro-
gramma moet zich richten op het

totstandbrengen van een samen-
werking tussen industrie, commer-
ciële adviesbureaus, onderzoekin-
stellingen en universiteiten.

De overheid zou subsidies moeten
geven voor demonstratieprojecten,
verspreiding van kennis en echt
nieuwe ontwikkelingen. Het bureau
noemt het verder zeer zinvol dat de
overheid kredieten of garanties
geeft voor investeringen door be-
drijven in robots en dergelijke. Mo-
gelijk zou ook dehuur van dergelij-
ke zaken financieel gesteund moe-
ten worden, aldus Berenschot.

Het programma moet aansluiten bij
de wensen van de bedrijven die nu
al robots gebruiken, meent het bu-
reau. Kleine en middelgrote bedrij-
ven moeten extra aandacht krijgen.
Ook moet de kunststof- en electro-
nica-industrie een extra stimulans
krijgen. Deze dreigt nu te veel ach-
terop te raken. Hoeveel geld er voor
het programma nodig is, zegt Be-
renschot niet.
De aanbevelingen van het bureau
zullen dekomende maanden op het
ministerie bekeken worden. De
Korte wil dan voor 1990 beslissen
welke delen van het advies worden
overgenomen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 2-6-1989 om14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.660/ 26.160
vorige ’ 25.730-/ 26.230, bewerkt ver-
koop ’ 27.760, vorige ’ 27.830 laten.
ZILVER: onbewerkt ’335-/ 405, vori-
ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 450
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,39 3,64
Can. dollar 1,78 1,90
Duitse markvoo) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 153,75 158,75
Ital. lire. (10.000) 14,85 16,25
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,75 32.25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(100) 15,71 16,31
Spaanse pes.(lOO) 1,70 1,85
Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,21925-22175Brits pond 3,5145-5195
Duitse mark 112,645-695
Franse franc « 33.180-33,230
Belg. franc 5,3765-3815
Zwits. franc 130,675-725
Japanse yen 156,35-156,45
Ital. lire 15,515-565
Zweedse kroon 33,395-33,445
Deense kroon 28,915-28,965
Noorse kroon 31,105-31,155
Canad. dollar 1,84025-84275
Oost. schilt 16,0050-0150
lers pond 3,0040-0140
Spaanse pes 1,7720-7820
Gr. drachme 1,2650-3650
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 28,35-28.60
Nieuwz.dollar 1,3000-3100Antill.gulden 1,2325-2625
Surin. gulden 1,2325-2725
Saudische rial 59,10-59,35
Ecu gulden 2,3360-3410

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 244,70 244,90id excl.kon.olie 226,10 227,90
internationals 253,80 251,90
lokale ondernem. 234,20 237,00
id financieel 172,40 17490id niet-financ. ' 293,60 296,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 190,60 190,80
id excl.kon.olie 184,10 185,50
internationals 191,20 189,80
lokale ondernem. 191,80 194,00
id financieel 135,10 137,20
id niet-financ. 247,60 250,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 181,00 183,20
internation 187,80 187,90
lokaal 179,90 182,30
fin.instell 141,70 144,10
alg. banken 138,60 142,20verzekering 143,90 145,10
niet-financ 192,10 194,60
industrie 180,70 182,70
transp/opsl 233,60 238,80

Bezitters van
antiek, kunst of
kitsch wachten
op hun beurt
voor het taxeren
van hun bezit-
tingen. De taxa-
tiedag van het
Amsterdamse
veilinghuis So-
theby's werd
druk bezocht
door hoopvol ge-
stemde eige-
naars van kunst-
voorwerpen.
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I%M 1/aKdnilC tal nCHredüc wm
fBEIERSE ALPEN 7 dg 799. f
fBRUNNEN senlodg 499, f
fLUGANO 7 dg 749.- ff
fDIANO MARINA 10 dg 1079,-f
fNICE MONACO 7 en 10 dg 599,-f
fPARIJS 2,3.4 en 7dg 139.-fff LONDEN 4 dg 449.-ff■ BERLIJN 3 en 4 dg 299.-ff
fKOPENHAGEN 3 en 4dg 299. f
fPORTOROZ ADRIA 10 dg 945,-ff
IMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-ff
ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-ff
fZELLAMSEE 8 dg 779.-ff
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-ff■ WENEN 7 dg 789,-f
IROME-FLORENCE 10 dg 989.-1
fLOUROES 7 dg 699.-ffARNSBERG SAUERLAND sdg 499.-1

_|NORMANDIE LOIRE sdg 499 - ■=;=--
JNOORSE FJORDEN Bdg 1289 /^S^^W

aj&QÉ9£Jj| Luxe 6-persoons bungalows,
BwË*; comfortabel kamperen, 5-sterren

voorzieningen met zwembad,

■ !; v pony's, tennis enz. Vraag de folder.

02220-16275 |
Terschelling t.h. div. stacar. 2 slpk., toilet, koelk., verw., ktv,
water, elektra. Vrij 24/6 - 8/7 ’ 625.-; na 2/9 ’ 240.- p.w. Twee
of meer weken ’25- p.w. korting prijzen all-in. Tel. 05620-
-2562.
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. _w ■
é TERSCHELLING

HOTELEUROPA
72 kamers - 20 appartementen - Lift aanwezig. Uniek gelegen

aan de bosrand. Gratis gebruik van tropisch zwembad.
Ideaal eiland om te wandelen, fietsen, paardrijden, enz. ,

Hotel Europa, We»l-Tersch««ing, tat. 05620-2241 J
Terschelling. Direct gelegen aan de rand van bos en duin Hc-
tel-Bar-Bowling BORNHOLM. Alle kamers met eigen terras, al-
le voorzien van d.t. of b.d.t. Inl. 05620-2266.
TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24,1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

Eeaßkotel, Dtrhijl: Comfortabel slapen en eten boven zee Uniek in
Europa' Riant uitzicht over de Eemsmond v/d Waddenzee Nieuwe
luxe kamers, sauna titness: 05960-12636 nftoa

4-6 pers. appartementen uniek gelegen, direct a.h. meer, met
gratis gebruik tennisbaan, kano's en roeiboten. Inl. 05150-
-13625 (zat. en na 20.00 u.05154-9425). Nog enkele weken vrij
in hoogseizoen.

n^ |||
*^||7^lFO|_ J_i Wind is een fascinerend na-

J> I v"^ tuurverschijnsel. Hoe wind**»X*^ ontstaat, wat wind kan, en
wat mensen met wind presteren, daarover is van alles te
zien en te beleven in het windattraktiepark 'Aeolus' te
Sexbierum.

Ontdek het centrum van de geheimzinnige wereld
van de wind en kom naar Aeolus.
Gratis folder en Inlichtingen:
Heerewei 24A, 8855 AZ Sexbierum,
tel. 05179-1144.—————————————————I—————————————————>——————————————————Verken Friesland per boot, flets of auto vanuit Watersportcen-

trum 'Hart van Friesland. (3 km van Sneek) Bomotel-Uitwellm- .
gerga. Appartementen-Bar-Restaurant-Jachthaven-Bootverhuur.
FokJer/reserv.: Eastwei 8, 8624 TG Uitwellingerga, tel. 05153-444

FRIESLAND VAKANTIELAND
UNIEK AANBOD

" "s£i ln he merengebied, hart van Friesland,. . y^- ligt Grou.V j»i lijjé Schitterende 4-, 5- en 6-persoonsbungalows
Aan hetwater en voorzien van alle comfort

Tussenseizoen vanaf ’ 395,= en hoogseizoen vanaf ’ 500,=
perweek. In de maand juni,vanaf 2/6,9/6en 16/6,3weken
huren, 2 weken betalen.
De idealecombinatie: bungalow boot Een 4-, 5-, of
6-persoons vakantiebungalow met een perfecte 16 m2, "zeilklaar afgemeerd aan de steiger. Een speciaal aanbod in
voor- en naseizoen: van Pasen tot en met de herfstvakantie (
al vanaf ’ 420,= per week. Weekend en midweekverhuur ,
ook mogelijk.
Stoere trekkershutten. Sportief comfort met 4 slaapplaatsen
en kookgelegenheid. Prijzen vanaf’ 100,= midweek.

Speciaal tarieven voor 60+
Vn '"Lijte, vaste wal voor een unieke vakantie.
Vooralle inlichtingen en boekingenkunt u terecht bij
Recreatieoord Vn 'e üjte, Vn 'e Lijte 1,9001 ZR Grou.
Tel: 05662-1487.

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.

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd, vofw. 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 stap!., verhuur stacar's,
verk. Wemo demo. stacar's. Tel. 05114 - 2058 b.g.g. 2223.
ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 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.

Ben je geslaagd of over?
Dan nu als beloning een sportieve vakantie, wat wil je? Surfen,
kanoen, zeilen of alles in één week. Dat kan vanuit herberg
„Oer 't Hout", Raadhuisstr. 18, 9001 BG Grou (Grouw), tel.
05662-1528.
Gevr. goede zeilers (m/v 20 tot 45 jr.)voor de opleiding
tot instructeur. Start opl. 23-6. Infopakket bij zeilschool
Heegermeer 05154-2363.

ameiand
HETWADDENEILAND.rftffi***^OAT MEER BIEDT P^

DAN EENPRACHTIG J«-<CB'*^«rtiJ
STRANDALLEEN' rf^^^^ï^^ü
vraag de gids voor €^^^^&&ff*vakantie en vri|e ti|d *^
{(3.- +porto). <^*«i
de reservenngsgids
voor arrangementen er,
bungalow». £$2sZ^<4

O m <&*
ametand "* «^postbus 14 _—-^ \Z*9163 2L Nes
tel 05191-2020 ■■

MM

MWm OEROL: het jaarl. te-
fT 1 rugkerend straat-,
P" " 1 strand- en muziek-
NJHC (est. op Terschelling.
Boek een midweek-arrange-
ment in NJHC-herberg Hans-
kedüne' van 12-16 juni en
maak het zelf meel Voor /195
(mcl. bootretour, fietshuur) ben
je volledig onder dak. INL.
05620 - 2338.

Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet, 0.a.: Il LUl\ L II lil nl l 11 II LI L l
BEEK BRUNSSUM GULPEN HEERLEN MAASTRICHT JITTARD yALkKENBUf^
Reisburo »an Hulst Reisburo Smeets Reisburo van Huls. Reisburo Solair Reisburo van Hulst J*bu" ""Hulst ïtl^ln"?Weth.Sangersstraa.S7 Undeplein Rijksweg 25 Bangerd9 Kesselskade 63 SS. 17Q Ml Vrl7ftl
04490-78585 045-252876 04450-1275 045-715453 043-212741 04490-12960 04406-16161

BRUNSSUM GELEEN HEERLEN KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VENLO
Reisburo van Huls. Reisburo van Huls. Reisburo van Huls. Reisburo van Huls. Reisburo Solair Reisburo Solair Reisburo Solair
Kerkstraat 240 Mark. 114 Oranje Nassaustraat 15 Thea.erpassage 17 Stationsstraat 52 Steenweg 36 Knrade//

Ss-25 92 92 04490-497 55 045 7155 55 045-46 48 00 043-211515/2114 51 04490 -11155 077 -_51 86 51

i
E

/;

AMELAND
te h. bungalows en -
vrijst. woning. Inl. .
05191-2368. ,

Huur nu zeer voordelig op vak.oord Sonnevanck gel. aan
schitterend natuurgeb. tot 8 juli en na 2 sept. een mooie bung. .
Wij geven de 2e wk v/d huur 70% korting mcl. verw. zwemb.,
speeltuin, enz. of brengt u een bezoek aan onze mooie cam-
ping. Vraag info 05936-214. .
VAKANTIE IN DRENTHE. Keus uit tientallen BUNGA- v
LOWS, HOTELS en CAMPINGS. Bel voor gratisreisgids ofr.
campingfolder: VW VAKANTIECENTRALE DRENTHE, 1
05920-54888. '\f Ji «1/ Vakantiecentr. Boszicht, Smalbroek 46, Gem. Beilen
\JwyS> 05930-2334. Wij zijn gel. A/h Nat. Park Dwlngelo. Op

JjKSk de camping is alle comf. aanw. o.a. zwemb., wasseret-
ËifSQ 'e kantine, enz."iWff Gratis pony rijden. Kampeerboerderij voor groepen,

scholen, lam. dg. enz. TT-bezoekers opgelet stacaravans te huur
15 min, van het circuit. ~.

Recr.centr. 'De Zandpol'. Een mooie, schone en rustige fam. ;
camping in z.o. Drente. Wij beschikken over riante, luxe verh. t
stacar's met douche en toilet. Last-minuteboeking v. ’250.- i
voor / 175.- p. week (2-6 tot 30-6) Juni-aktie camping: week-f
end v.a. ’ 30.-, week v.a. ’ 60.-. Bel nu: 05915-53002. =
Camping- en bungalowpark „De Fruithof", een gezellige i
fam.camping, 5 km v. Limmen, ruime kampeerpl. en vrijst. |
bung's. Ook wend - m'week. Vraag folder 05919-12427.
3WINGELOO, gezellig familiehotel, uitstekend geschikt i ■voor uw fiets- en of wandelvakantie. "

Hotei- p| r%w.:fé vTCLOrestaurant UC UllU yTjTlvS^
Drift 3-4. Dwingcloo. Telefoon 05219-1538 Vr//W
I&jL^JPMII — Bungalows / Camping ■

'WBE tj — Groepsaccommodatie
V " "|7Tglf — Stacaravans ANWB-classificatie ,

ASSEN 05920-55688 |
'"■'■'' . , -I
Het Drouwenerzand, bung.park en camping. -,
Vrijst. bung's 3,4,5,6 en 8 pers. Uniek. 66 camping-r
pi. elke fam. heeft eigen toilet/douche en wastafel, "j
Recr.team juli-sept, bossen, fietspaden, water op 4 >km afstand. Steenholtenweg 1, 9533 PN Drouwer. I
Fkj. op aanvr. Tel. 05999-64201. l

ANWB camplng/bung. park 'De Haar*"f>f>t>l> Balkbrug/ |
Slagharen, o.a. zwembad, tennis, kind. boerd., kamp., 4-pers. .
’ 21.-,4/6-pers. bung. juniv.a. ’ 225.-, juliv.a. ’ 650.- p.w. Fol- I
der 05230-56232. 'Let opl Spec. aanbieding Holten vak.oord De Lindenberg 33 {
vrijst. vak.-bungalows in bos gelegen met alle comf. zoals kl.- 'tv, verw. zwembad, kantine, speeltuin, enz. Prijzen alles Inbe-
grepen: juni f 325.- p.w. weekend of midwk. resp. / 185.-/

’ 200.-, tev. week 7 t/m 14 juli’ 450.- p.w. Vraag gratis kl. fol-
der Postweg 1, 7451 TS of bel 05483-61364.
'Vakantiepark Collendoorn', nabij Ponypark
Slagharen. Verhuurvan vakantiehuisjes met rijpo- i
ny, overdekt verwarmd zwembad, familieavonden ]
en entree Ponypark Slagharen. Drie dagen met Jtwee overnachtingen voor slechts / 268,- per va- \
kantiehuisje. GaJangs uw postkantoor of post- r
agentschap en haal de gratis vakantiefolder! <Of bel: 05231 - 3000. v
VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoen, vissen, wa- ■
tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na- I
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 2
ruim 40 fantastische attrakties, gezellige familie- f
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 degratis vakantie-
folder! Of bel 05231 - 3000.

IVolop vakantiepret voor het
Ihele aezin s u eens ec^t er w( kampe-_ * ren met uw gezin dan is Camping

De Belten bij uitstek de beste keu-H_, ze. U vindt er nog ruimte en (zon-
_fc_. dagse) rust, maar ook veel ver-

I -3___B&j/K maakmogelijkheden voor jong enI "^^xS!^»7röi/i oud- Zoals o.a. een grote zwem-
If^J^M^ f^&*sl en sp^vijver met zandstrand, di-
HJititijm^^rj verse speeltuintjes en een tennis-
fcj^ baan. Ér zijn mogelijkheden voor

1 vakantie-, seizoen- en jaarplaat-
sen, carnvanverhuur etc. Tevens

I JLfMfEGSH&tt nebben we aantrekkelijke arrange-■ ■h-,,-JSHflpïEl menten voor u in petto en speciale ]
I****/'"r-- voof" en nazeizoenoanbiedingen.

Bel voor meer informatie of breng_
ons eens een bezoek.

■ Graag tot ziens!■Gebr. Schutte. Grote Beltenweg I I 7794 RA Rheeze F.
B IHordenberg) Tel. 05232^)2264. L

'n Echt aquo-centrum op de campina met 3 1Mih'-sy(fe>\ verwarmde zwembaden, Wildwaterbaan,
W^eSS/y Borrel ligbank, Onderwaterbank, overdekt

zonneterras, zonnebanken etc.

3EEKBERGEN. Gezell. fam.hotel, nieuwe kamers met-
'zondW douche/toilet, kleurentelevisie, telefoon, prima keu-
<en, dichtbij bos en zwembad. Voll. pension vanaf ’49,- p.
j.p.d. Vr. gratis folder. Hotel De Zwaan, tel. (05766) 1393.

GROENLO - Gelderse Achterhoek
Te huur tot 7-7 en vanaf 25-8: 4-6-8 p. bungalow of chalets op
recreatiecentrum. O.a. verwarmd openlucht zwembad met 38

mtr. lange waterglijbaan, tennisbanen, vis- en roeivijvers,
supermarkt.

Nu ook subtropisch zwembad, sauna, solaria, fitness,
bar-bowling en rest.

RECREATIECENTRUM MARVELD, Elshof 6. Groenlo, tel.
05440-61638. Folder op aanvraag.

tevens uw ideale gezins-vakantie-camping.
Veluwe-Vaassen: Recr.bedrijf ,De Bosrand'. Kampeerpl. en verh.
i/an stacar's (ook w'end/midw.) overdekt verw. zwembad, whirl-
-3001, sauna, midgetgolf, fitness, etc. Nu spec. voors.tarief. 05788-
-1343.

_^___

LA LOENEN/VELUWEjmL^L. Hotelvakantie. H.p. vanaf / 55,-. Kinderen
JmfcyX speciale prijs. Tennissen, zwemmen, mid-
fj_U^\ 9et9°lf. paardetram, lift, biljart, vliegen met
jltv uw 9astneer- o°k voor groepen.
■^ Inl.: Hotel Bosoord, tel. 05765-12 64 tev. fax.nr.

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.

jË§g_§_|Jl Bungalow, kamperen, hotel,
BRÉS- groepsaccommodatie. Overdekt-
i en openluchtzwembad, manege,

" )■ tennis, restaurants. 62 hectare.

lOCHEMOS73O-53151
In de mooie bossen van de Achterhoek tussen Ruurlo en Zel-
hem bevindtzich een klein rustig park met luxe vrijstaande, ste-
nen bungalows voorzien van 2/3 slp.k., badk., k.t.v. met video-
net enz. Restaurant-bar, verwarmde zwembaden (niet groot),
midgetgolf, speeltuintje, fietsverhuur en 14 ha wandelbos/
speelweide.
Huur juni, eerste helft julien september / 290.- p/w. Huur twee-
de helft juli, augustus ’490.- p/w. Info/folder 08342-1513.

Recreatie-centrum 'HET EIBERNEST', EIBERGEN.
Verh. v. 2-11 per^. 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 laat-mlnuto aanbiedingen.
Krimdal Hoenderloo Korting. Boek nu 1 week 5%, 2
weken 10% voor vrijst. zomerhuisjes. Bosr. omg. Ook
kampeerpl. Geen honden. 05768-1650.

ST.-MAARTENSZEE nabij strand en duinen t.h. voll. inger.
Oung's 4-6 pers., eethuisje, supermarkt, sub.trop., zwemp.
Kl. folder op aanvr. Mooijes BV (02246) 1377.
BERGEN AAN ZEE - HOTEL PRINS MAURITS ***
Voor een uitstekende verzorging, alle kamers met douche/wc/
lel. Halfpension ’ 70.-// 82.50 p.p. Garage, fietsenverhuur. Te-
lef. 02208-12364.

HP luf.f uM.lxlj..T?jlr
Zoekt u een rustige ruime camping met de nodigeactivitei-
ten? Informeert u dan eens bij CAMPING WESTERKOGGE in
BERKHOUT (nabij Hoorn) voor vakantie-, seizoen- of jaar-
plaats. Gelegen temidden van leuke stadjes als Hoorn, Enkhui-
üen, Volendam en Alkmaar. Op het terrein veel goede voorzie-
tingen, zoals: overd. zwemb. (28°), tennisbanen, div. sportvel-
jen, speelhoekjes, verh. van kano's en fietsen, veel vaar- en
viswater, gratis roeien en nieuw is de rondvaartboot. Geop. tot

1 oktober + herfstvakantie.
Geïnteresseerd? Belt u even: 02295 - 1208.

Te huur aangeb. Rijnsburg (5km van Noordwijk) mo-
dem ingerichte chalets-vijf persoons. 2 slaapkamers,
grote woonkamer, keuken, toilet en bad. Vrijstaand met
zonneterras. Viersterren camping Koningshof met alle
faciliteiten. Bel nü 01718-26051.

Sdumrej_SS
SS3SSS9 tv *1

«jgfefifJjPNli 5 sterren en een beetje meer. Op zoek
jjjlljg* naar een onvergetelijke kampeer- of

TtIHJ^BKj bungalowvakantie direct aan het
r * ir^p strand? Vraag nu onze folder aan.
;"'.'; Ook caravanverhuur.. ***** NIEUWVLIET 01 171-1391Jl. 4 . |
VAKANTIELAMP SCHOUWEN-DUIVELANO
fTjm GRATIS VAKANTIEGIDS
%y VA STRAND Burgh-Haamstede 01115- 1513_A/_I ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120(__■ NATUUR Zierikzee 01110 -124 50

I 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.).
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.

Dreischor Sch.-Duivel. Te h. groot appartement

Comf. zomerh. 4-pers. (3 s|Pk) + ,vin in monunnen-
tuin + terras, omg. ta<" Middelburg / eoo,- p.

strand. Inl. 01112-2167. Wk a"-|n TeL 011891542

Valkenburg, fam. hotel Buitenzorg. Wehryweg 33, t.o. sta-- tion. 7dgn h.p. / 295.-, v.p. f 345.-, 1.0. v.a. f 210.-. Eigen par-
keerpl. mooi terras. Vr. folder tel. 04406-13570.
Stacar's t.h. op gez. camping bij Valkenburg v.a. / 375.- p.w.
all-in voor 8 juli en na 20 aug. v.a. ’ 250.- p.w. 04492-1822.

VALKENBURG */d GEUL"
_yv_| I

Zó kent u Valkenburg vast nog ruet: alshet modernste
kuuroord van Europa. In het nieuwe Thermae 2000met zn
bronwaterbaden, saunalandschap,Romeinse thermenen
nog véél meer, komen lichaam en geest volledigtot rust.
Weer of geen weer!
Een 3-daags kuuxarrangement v.a. f. 133,-p.p.
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364.
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg.

■ Hotel Pension Bergmst, Emmaberg 8, 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 jong en oud in Centrum Valkenburg 04406-12795.

Parkhotel Rooding" " Gratis Brochure 04406-13241
HP Weekend va’ 176-p.p. Weekarr. va ’ 539- p.p.Kamers
bad/douche, wc, ktv, tel. Overdekt Verwarmd Zwembad

C7v3
f--i-fj*mmjmmifamjmimm _yjj
I :;.!

; Verhuur vak.woningen, ook aangepast voor gehandi-
capten. Vraag prosp. tevens verh. hotelkmrs. Hotel/rest.■ Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP Vijlen-Vaals -| Q4454-171Q of 04455-2273.

I 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.

""HOTEL RICHE te VALKENBURG
Gastvrij en comfortabel familiehotel, lift, bergterras, bar en

uitstekend restaurant, eigen parking en garages.
Vraag vrijblijvend info.

Fam. Rooding - Tel. 04406 -1 29 65
Neerhem 26 - 6301 CH Valkenburg.

VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
i In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping

genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt
RECREATIEMOGELIJKHEDEN

"SH Bfcai' «subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad. _,_"^HJhU Jh,» familieglijbaan " wildwaterbaan " zon-
__sï"__js^3_Ï*. j. neweiae/speeltuin " manege " kanti-

Ej ne/res,aurant/(nture " tennisbanen
■fHt ,-■§}-» | T -t^^TSS'i * m|dgetgolf " fietscrossbaan

Tevens mogelijkheid tot huren
*- 'J *7^3mL J_i Lrt USm ■ ' van stacaravans/bungalows

GULPEN VVV WlJLREVoor een fijne f"~l
vakantie in 'tZuidlimb. heuvelland prachtig gele- IVV|

l gen in Geul- en Gulpdal. Vraagt de infogids:
| Postbus 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444.
IbEL NU! Luxe stacaravans t.h., aanbieding maand
juni 2 weken voor / 495,-. Camping High Chaparell,

I Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg. Tel. 04492-2044.

CAMPING MOOI BEMELEN

' De mooiste camping in Zuid-Limburg met vele attrac-
I ties, w.o. een waterglijbaan van 40 m. ingerichte cara-

vans te huur, nog vrij tot 22-7 en na 12-8. Inl. Gast-
huis 102, Bemelen, tel. 04407-1321, b.g.g. 2327.

I OUD VALKENBURG 1 km v. Valkenburg café pension 'Uit-
i zicht', prachtige omgeving. Ideaal uitgangsp. voor wandel-,

fiets-, autotochten. Ook voor groepen! Bel 04459-2781.

I Boek nu voordelig uw vakantie in bungalowpark HetRoeken-
I bosch, midden in deLimburgse bossen bij Blitterswijck. Mooie
I omgeving metveel bezienswaardigheden.Gezellige 6-persoons I
I bungalows, restaurant, bar/bowling, midgetgolf, kinderboerde- I
I rij, gratis tennissen en overdekt zwemmen.

Op basis van half pension (overnachting, ontbijt, 3-gangen^
8 dag«ti (2 overnachtingen) f 135.00 p.p. ESMf C~6 dagen (4 overnachtingen) f 270.00 p.p. jfjjh_f I *8 dagen (7 overnachtingen) f 472.50 p.p. I.m .'■:■.'* __M__|_
(sei/oenloeslag in julien augustus)

Kamers mei Oarj oi douche, toilet. Kleurentelevisie en telefoon £,_"! L ffl''^_lBosrijke omgeving aan de Maas »oml _|
Wandel- en fietsroutes Nabij fhermaaibad ïj |«f■Arcen en kasteeltuinen Arcen. ""SJS^LIMBURG T^^^l ■

Camping De Bousberg, Scbaesberg Z.-L. F
Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.

KI. folder: 045-311213 _,
|Q__j __i I

Cursus zeekanovaren, brandingkanoën en tochten'
de Waddeneilanden ook voor beginners. Zeekant
trum Texel 02220-15066.

Een zorgeloze vakantie. Boek nu uw compl. inger. bun§:
tent op 4* camping in Belgische Ardennen. Inl. ELIANS "■
40818 b.g.g. 37602.
Ardennen t.h. fijne vakantiehuizen (2 tot
pers.) en moderne stacaravans. Inl. Nat^
reizen, tel. 04406-42428. 1B
STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf /
- p.w. all-in. Inl.: dhr, van Dijk, tel. 04459-1598. _
2 onvergetelijke weken In de Pays deLoirel Camping *' aan i
ne, onbeperkt gebruik verw. zwembad, tennisbanen, (water-rl <
Veder o.a. Franse les, kanotochten, jeu de bouleswedstr., 9**|
misch buffet, dagtocht Mont St. Michel, klank- en luchtspel LasSjjj
afwisselende zomervakantie voor ’ 380.- p.p. Bel Alliance FrBjU
Hoorn voor uitgebreide folder: 02290-32064. x?"
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN %,
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië Im
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 "w
NJ Son. BEL 04990 ■746 77 (GRATIS BROCH;
DORDOGNE. Gezellige camping, grote pi., 2 #
baden, bar restaurant, paarden, pony's. (r:
Camping Les Tourterelles, 24390 Tourtoirac -10'
33.5351.1117, Ned. leiding.

RECREATIE IN DE NATUUR Hel gebied Sigmaringen ... een typisch *j
se regio tussen Schwabische Alp en Bodensee. De „Alp", het overigo.
dal, het Oberschwabische kultuurlandschap bieden veelzijdige hiog** w
voor de vakantieganger. Bezienswaardigheden, wandelen, fietsen, kL^ tfi
valt van alles te doen! Landratsamt Sigmaringen, Postlach 440, D-74^ J^
ringen, tel. 09-497571102358.

EGGEGEBIRGE - SAUERLAND. h
Luxe vakantiewoningen m. terras en liQv
2-6 pers. v.a. 40 D.M. p.d. Zomervak. nog enk. vfl-È
09-49.2944.466. Jl

I Luxe en gezelig farml*^ Het bal geoutilleerde WU
I omgeven stadie Bad Ben*"" rom anUsche V>£I °pie, gelegen aan de*^J^ *tf»2>I P

met dromerige minibar, lift. Groot bmnen* |I Ugbad, toilet, telefoon W. ?\ büjarl,gezellig J

HotelAm Berchanc gastvrij^
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad *ffM

heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle < J7
bar, restaurant. Café/terras, relax-center met solarium, <\ '■$?

stoombad, whirl-pool en binnenbad (29°C). Ons aanbo<> j^
royaal ontbijt-buffet en elke avond 4-gangen-keuzeme' .

6-daagse tussendoor-vakantie 1
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,

„Die gute Wahl" is: 25 familievriendelijke hotels^
u veel vrijheid heeft. Uiteraard kinderkorting, ve^
zich met onze uitgebreidebrochure. Het Zwarte *»
weer in. *J
„Die gute Wahl". 25 hotels in vak.park Hochsc'
wald, Postbus 1230, Lenzkirch bij Titisee D I*ffff.tfi
BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.RIJ%^m. do/wc/tel/klv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr-'^
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Mai"*
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5068.
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Srf VLUG VAKANTIES
Sf VERTREKKEND VANAF VLIEGVELD

"*71 8 Dgn. KRETA
l~\ Vertrek: 9 en 16 juni.

studio Minoan, /jpqqlogies: nu p.p. J 3VÖ/"
8 Dgn. RHODOS
Vertrek: 15 en 22 juni.
2-kmr.-appt., Anita, X_,QClogies: 15/6 nü p.p. JÖOJa"

22/6 nü p.p. ’# 15,"
Ö? 8 Dgn. MALLORCAend* _. .. ,

BM Vertrek: 21 juni.
Jss 2-kmr.-appf., Jade, -'O

_k_t,'4 logies: nüp.p.^3#W/~
31 I 8 Dgn. COSTA DEL SOLlM | Vertrek: 10en 17 juni.
/jmmm Nucleo Cristaï, /SOrt -«SSS.» logies: nü p.p. J
Uhmjf 8 Dgn. GRAN CANARIA

Vertrek: 14 en 21 juni.
f m bun9-, Bali en Girasoles ■f£JQt\

W [jogiesj nü p.p. J^rf\3/m

p *'izen zijn per persoon en gebaseerd op bezetting vanminimaal 2 personen en 8-daagse reisduur.
Verlenging over het algemeen mogelijk.

WDe Amvd Inlichtingen en boekingen bij:— en reizen-verkopende banken.Br;
me

t HOL4ND' INTERM4TIOIVML 1
tot VliegVakanties / J^k

EÜRORAPIDE T^IZEN
2 X PER WEEK NAAR SPANJE

Nog geen zomervakantie geboekt? Vraag onze zomerfolder.
Appartement, mcl. busreis al v.a. ’ 379.- p.p. Royal Class toeslag ’ 50.-

INUCHTINGEN: 030-628004

[24SH
B»s«__^eT_«_s!llüül

vPmP HELE

Vaals, vak.hoeve 'De
Linde' 4 tot 6 pers. luxe
inger. app./huis. Mevr.
A. Peeters 04956-2245.

RENT A TENT
Compl. inger. bung.tenten
op campings in Ardennen-
/Luxemburg.
Inl.: 05765-10 71 of post-
bus 19, 7370 AA Loenen.

Vak. in het SAUERLAND. „Gasthol
Zur Post", k. m. do/wc, dichtb. panora-
mapark, spec. aanb. v. Juli/aug., 7 dg.
boeken, 5 dg. betalen, DM 160,- 10.
folder. D-5942 Kirchhundem-Ober-
hundem, Haupstr. 22, tel. 09
49272372255.
Fam.vakantle In het Westerwald
ca. 30 km van Rijn en Moezel In
natuurpark Rhein-Westerwald.
Ontspanning en afwisseling in
fam.hotel, goedekeuken, comf. ka-
mers, eigen zwemb., viswater, velerecr. mog. i.d. omg. HOTEL ZUM
WIEDBACHTAL, D-5419 Dötles-
feld, tel. 09-49.2685.1060.
Eifel/Moezel, rüïm 200
vak.woningen, pensions,
bung's, hotelsen boerderij-
vak. voor 2 tot 15 pers. v.a.
DM 30. Tel. (05920)12475.

ik Wv « w |>t DAUN - Vakantie en recreatie in het
MA MIMj \1 IIV * middelgebergte, dichtbij en in elk jaargetijde. I_■\ J' Mooielïotels, gezellige gasthöfe en pensions, prijswaardige kamers bij parti- I

Ml^^T^ .culieren, mdiv. vakantiewoningen en parks. Inlichtingen/prospectus: Ver-
W W' \ kehrsamt, Postfach 1140, D-5568 Daun 38, tel. 09-49659271477.

:m __ W^ vulkAnleifel
I "'s. dolhart/98'- pension' kindvriendel. +20km v. Winterberg,
'■ **" kirvioS7wc' l'9w., speelpl., recr.meer, volpens., 40.--*uludtZ?ior,,n9 tot 80% Prosp. Gasthof-Penslon W. Steuber,
H^ j^jgforf 20, 5789 Bromskirchen, 09-49.2984.8181.

yotuitstapje in het wandelgebied Hoogsauerland
>g t/mzondag 2xhp DM 129,- p.p.
Ag t/m vnjdag 2x hp DM 250,- p.p.
>g t/mvrijdag 7x hp DM 379- p.p.t do/wc, kabel-N, lel., terras of balkon. In het
ma. solarium, gr. zonneterras en kegelbaan.

winlerberg-Elkeringhausen, lel. 09-4929817079.

■ »«9I Ruim 1000 huizen, chalets, bungalows in
enri'k' Duitsland en België.

'Torb6elri- "°°GSEIZOENAANBIEDINGEN. Een vakantie-l!üen'anrt.6"pers- 5* ANWB gekeurd bung.park in hartje„i^an I'ls 'uli slechts / 1175-- (2 wkro- Bel voor de"jj.^^ BELVILLA 072-622544. Lid S.G.R.

t?77i n WALDPENSION PUTZ
h 7,273s4nl'Drau' Kar"len. tel. 09-434712533, fax 09-

-'(C gel L ComT bedrijf m. uilgebr. vrijetijdsaanbiedingen. Bij
Ür 'Vei>/1' m hoo9' 9ez- kamers, gr. zonneterras, mod. zwem-OT-^Sesties'1 sauna, solarium, massages, tennis, hengelen, dansen,|A^pU^ajrnvvandelingen, boottochten, vp. DM 55,- p.p.p.d.

t*l'wei^HAEL in LUNGAU, 1075 mt. hoogte, 220km wan-
iw4o.- o vissen, zwemmen, enz. Hotels-pensions v.a.
,4ei von'3'p"c'- nal'pension. Alle kamers met douche/w.e.I(^^_01880-15 142. (Ook op zondag).

v ALE AANBIEDING! in schitterend wandelgebied . 14
T 9naaV°Pr 2w-fr44o. Met gratis busretour van 13 tot 26
1_11 -8181 Kruit' Schloss Ta9stein. 7425 Masein, tel.

ii L 05Q7r NTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -
oA 14 16 Dansk Feriehus Bookingburo Holland -.\-^999-9681 ACMidwolda.l'lDfjn ' "

*°sn lï!?r,(en vakantiehuizen nog vrij in hoogsei-

' 5?oo-3?ór 15"7 en nó 12"8 kortin9- Flomy

f* '«hil "̂—^^MMMMMMi
"^J^iien h aptl' 'Ulizen' hotels, .camping Vlieg- en busreizen va. / 235,- Inl.
_~-~-^2°<"dslr 4a, 5109AC 's-Gravenmoer, tel. (01623) 22194, lid S.G.R.

' Voocaravan"en %.

\ J.RONGEN SISSS.S»»nn_^
Telefoon 0949/2405/92902 Kaninsberg

Vakantie
i

___________________________
Friesland

Te h. in Friesland, CARA-
VAN 6 pers. ’2OO,- excl.p.w. Tel. 045-229006.

Drenthe
Mod. verb. boerderij
(DRENTHE) op niveau bosvrij niet eenz. korting tot 14.7. Tel. 05930-3304.
i ■Overijssel
i Te huur in bosachtige omg.
i 4-6 pers. ZOMERHUISJES

en stacarvans. Vrij ponyrij-■ den en zwemmen. Tel.I 05246-1229, Gramsbergen-I Overijssel.. Te h. in GIETHOORN zo-, merhuisje aan het water. Te. bevr. 05216-1673.

" GIETHOORN. Prachtige- appartementen ’425,- perwk., in waterrijk gebied in
centrum dorp nabij hetmeer. Vrij voor 22 juli na 12
augustus. Tel. 05216-1270.

Waddeneilanden
TERSCHELLING te h. v.a. 3
juni tot 8 juli gezellige vrij-staand zomerhuis ’ 500,-
-p.w. telefoon 05620-2662.
| Gelderland
EPE; te huur 4 pers. zomer-
huis, mcl. fietsen, telefoon

' winkeltijden, 05250-1713.

Noord Holland
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv.» ju-li/aug.
vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795 -23.6V7.7. ’598,-. 30.6/14.7

’ 698,-. Lang weekend/mid-i week ’ 198,-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen'\RhenenoB376-14121/14130
CAMPING Klein Vamebroek
in Heiloo, ****, 3 vlaggen,
mooie grascamping, 4 kmvan zee, zwembad en visvij-
ver tegenover. Vraag kleu-
renfolder aan, tel. 072-
-331627.
Vacantie aan de Noordzee
te Sint Maartenszee: Te
huur gemeub. STACARA-
VANS met toilet en douche.
Inl. K. Wey, tel. 02246-1373.
Huis te huur in de maand juli
augustus te SCHAGEN, l
Noord-Holland. Tel. 02240- '16639.

BEEKBERGEN op de Ve-
luwe, hotel 'Klein Canada.
Rust, natuur, gastvrijheid.
Volp. v.a. / 49.50. Alle ka-
mers met d/wc/radio/tv en
tel. Ook bungalowverhuur.
Vr. onze kl.brochure. Klein ;
Canada, Ruitersmolenweg i
15, Beekbergen, (05766) <1303. j

Plezierig
vertoeven in

alle seizoenen. j
Gelegen In de historische,
eeuwenoudebossenvan

hetRijk van Nijmegen,met
veel rekreatlemogeHJkheden

en bezienswaardigheden.
Diverse arrangementen.
Bel even: 08895-43614

enwfj zendenu
uitvoerige Informatie.

Molenbosweg 17- BergenDal
(bij Numegen)oBB9s-43614

lH^ lll__!^
v *É__* __J3_
I RESTAURANT ipSSfcn
Iff KASTELENFIETS-

| TOCHT: fiets van her-l"« ■ I berg naar herberg,
NJHC langs 5 kastelen en
door de mooiste natuurgebie-
den van Nederland. Volledig
verzorgd voor 6 dgn. ’219.INL. 085-420114.

|~~| FIETSEN IN ZEE-
fj 1 LAND EN VLAANDE-
■*' ■ I REN: door de bossen "NJHC van W-Brabant, langs
het water van Zeeland en de
steden van Vlaanderen. Voor 7
dgn., volpension, betaalt u
’295.-. INL. 01640-33261.

WWm (BRANDING-)SUR- (
f T j FEN OP DE NOORD- If" ■ I ZEE: Leer nu water- j
NJHC starten, gijpen, sprin- c
gen of trapezevaren. Voor I
slechts ’ 545 ben je7 dgn. lang <volledig onder dak in NJHC- |
herberg 'De Kleine Grie' op ;
Ameland. INL. 05191 - 4133. I

REISBURO CON MECO
Kitsb. Alpen en Achensee

App., Pensions, Boerderijen
Log/ontb. v.a. ’175,-
-per persoon per week

010-4365015 ook 's avonds.

LISSABON, i.h. centrum
L/O ’ 24.-// 34.- p. dag.
Woning aan zeestrand bij j

Nazaré v.a. ’ 325.- p. week. ■Inl.: 08340-26384
I

Vakantie !
i

Zu,id Holland <
Bij particulier, 3 min. van I
strand en Kurhaus. Grote I
familiekamer ml. M.W. I
Vermey, Middelburgsestr. *51 2587 CT Scheveningen. I
070-545866 "Als u ons voor 12 uur 's mor- j
gens belt, staat uw PICCO- :LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045- l719966. <
——~^~^^—————— \<

Zeeland t
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- ï
week ’198,-. Herfstvak. '’ 350,- p.w. Keyman Reizen ;
RhenenoB376-14121/14130 !
Te h. MIDDELBURG 5 km. vvan de kust. Vrijst. woning j
voor 4 a 5 pers. van 5 tot 19 vaug. Tel. 01180-26270. I
Te huur in VROUWENPOL- c
DER vak.woning 8 pers. tot t8 juli 89. A. Overbeeke, De 1Horst 117, 4461 WZ Goes. j
01100-28382/01189-1945. t
Te h. zomerhuisje VERSE- cXE, 2 km strand, 1-7 tot E
15-7. Tel. 01131-3062. (
Te h. op GOEREE, 6 pers. ll
zomerh. ca. 10 km. van zee, s
vele watersportmog. Inl. c
03497-3396. ï
Te h. VAKANTIEAPPARTE- a
MENT 5e etage, uitz. op "*zee, 500 mtr. van strand, 2- *6 pers. van 10-6 tot 1-8 ?’650,- p.w. Tel. 01184- S68153/17848.

h
Limburg

Te h. 4-pers STACARAVAN T
op De Leijstert in Roggel, F
voor 1 juli na 14 aug. en n
bouwvakweek 15 t/m 22 juli e
04936-2977, na 19.00 uur, ’Met een PICCOLO in het ILimburgs Dagblad raakt u tuw oude spulletjes 't snelst -kwijt. Piccolo's doen vaak T
wonderen... Probeer maar' "Tel. 045-719966 0

i

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.
ZEILBOOT type schakel
met trailer en b.b.m. Tel.
045-322079.
SPEEDBOOT Coronet
Ivenrut motor 35 Pk, pr.
’2.500,-. Tel. 045-416342
Te k. SPEEDBOOT 35 Pk,
mcl. waterski's. 045-719364

Te k. kl. ZEILBOOT, 8 m2
en trailer. Prijs n.o.t.k. Na 18
u„ 04493-2828.
Te k. SURFPLANK mcl.drag-
er voor auto i.z.g.st^ 375,-
Beekstr.ll, Schinveld.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans/tenten/boten

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

* 4001 artikelen voor camping, caravan en campeerauto.
* CampiStar voortenten voor caravan en campeerauto.

* FRANKIA caravans en campeerauto's.
Geopend: di. t/m vr. 09.30 tot 17.30, zat. 09.30 tot 16.00

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.

Adria
Caravan
Verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.
Prijzen vanaf

’ 295,- p. week
Aan het eind van het
seizoen worden de

huurcaravans verkocht.
Huurders hebben eerste
keus en spec. kondities.

Informatie en prijzen krijgt u
bij de regionale Adria dealer.

U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.

FRANKIA
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.
’12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia campeerauto's koop
en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p. week. Fritz Berger recre-
atie, Rijksweg 21, Kessel-
Limburg. Tel. 04762-1465.

Te koop
Speedboot

met trailer, moter 65 PK.
Tel. 04498-51710.

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds inrui-
lers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
ECHTER Caravan Centrale.
Uw dealer voor Munsterland
caravans en Conway vouw-
wagens. Kwaliteit en exclu-
siviteit die betaalbaar is.
Kom vrijblijvend eens kijken.
Rijksweg Zuid 4, Echt. Tel.
04754-86097.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
deuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.
f 5995,- tevens reparatie,
/erhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
Dns nieuwe adres Prinsen-
Daan 180 Koningsbosch.
fel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
:en) voor caravans, boten
3.d. te Sittard, ’ 150,- plus
3TW. Tel. 04492-2601.
CARAVANSTALLING elec-
ronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
)4408-1251.
re k. diverse CARAVANSo.
i. 5-pers. Kip, 6 en 3-pers.rabbert, 4-pers. , Adria,
i/lauritspark 4, Geleen
)4490-54302.
Siistermans KAMPEERAU-rÓVERHUUR: VW Joker te
1. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers/W reisbus ’ 700,- pwk
)45-212146/04492-3311.
re k. VOUWWAGEN Scout'ivo, bwj. '80, i.pr.st., ge-
emd met disselbak, ijskast
sn kantelwagen, pr'2.900,-. Tel. 045-322081.
'e k. 4-pers. CARAVAN
nerk Tabbert met voortent
'el. 04499-4363.
'e k. stacarvan Chateau, op
nooie camping i.g.st. Tel
"45-222862.

Te k. 6 TOURCARAVANS
va. f 1.000,- tot ’ 9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te k. CARAVAN Knaus 4 a
5 pers. bwj. '79, i.z.g.st. pr.n.
O.t.k. Tel. 045-244438.
Te k. zelfbouw CARAVAN
bijna klaar, compl. met voor-
tent. Tel. 045-315621.
Te k. SPEEDBOOT en trai
ler 40 pk. 045-241461.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André Jamet
Vouwwagens, binnen één
minuut opgezet, va.
’4.995,-. Nu dealer voor
geheel Limburg. Bagagewa-
gens v.a. ’849,-, natuurlijk
weer: Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano ’ 1.500,-. Magdalena-
straat 14, Heerlerheide.
Te k. VOUWWAGEN merk
Roadmaster bwj.'Bl. Tel.
045-216782.
Te h. 4 pers. APPARTE-
MENT op boulevard te
Nieuwpoort (B) v.a. ’ 375,-
-p.wk. Inl. 04406-14162.
Te k. WILK caravan 4-pers.,
545 kg, compl. m. voort., res
wiel, koelkast, omvormer,
elec. waterpomp, afzuigkap,
gasfles. Vakantie klaar. Pr.
’5.250,-. Tel. 045-253410.
Te k. CARAVAN Hobby de
Luxe, bwj. '86, als nw., com-
pl., vr.pr. ’ 9.750,-. Te bevr.
043-477671.
Te k. BEDFORD Camper.
Vr.pr. ’10.000,-. Tel. 045-
-259707.
Te k. Speedboot MERCURY
35 pk. met trailer ’ 4.250,-.
Tel. 043-613052.
De OLDE CARAVAN BV.
Uw dealer voor Wilk-Beyer-
land-Award tourcaravans en
Walker vouwwagens, een
uitgebreide onderdelen en
accessoire shop, Lafuma
Camping meubel, tijdelijk 6
kilo prop. gasfles gevuld van

’ 95,- nu ’ 55,-. Langs de
Hey 7. Ind. park Nrd. Sittard.
Tel. 04490-13634.
Te k. zeer mooie Volkswa-
gen LT 35 CAMPER, bwj.
'79, opbouw '88, plm.

’ 20.000,-.event. mr. mog.
Kleinstr. 18,Berg en Terblijt.
Te k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace, trailer en ligpl. Pr.

’ 17.500,- Tel. 045-457415.
Te koop ALPENKREUZER
Super met voortent, luifel,
kuipgrondzeii, res.wiel etc,

’ 1.100,-. Tel. 04490-11393
Te k. CHALETS en stacara-
vans met grondstuk v.a.

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaar geopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar/Dilsen. Info 09-32.
11.755911.
B.b. moter 5 PK Evinrude,
compl. met tank, pr. ’ 275,-.
Tel. 045-417122.
Te k. SPEEDBOOT merk
Vega, kl. rood, 45 PK, bb. en
trailer, ’2.900,-. Tel. 045-
-440254 b.g.g. 459530.
CARAVAN Cassita, opv.-
bare vaste wanden, 4-pers,
perf. onderh., ’ 975,-. Tel.
045-451925.
Te k. polyester BOOT merk
Hannemeister met trailer en
b.b.moter Mercuri, 20 pk, en
waterskien, i.pr.st. vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-253282.
Te k. Placom polyester KA-
JUITBOOT 4.10 m. met ca-
brioletkap, trailer en 5 pk
Yamaha b.b.motor, pr.
’3.500,-. 04490-51171.
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde de Luxe, 8 pers., extra
grote leefruimte is kantelb.,
pr. ’ 2.250,-. 045-222910
Te k. VOUWWAGEN merk
E.T., als nieuw, 6-pers., vr.
pr. ’2.900,-. Kerkraderweg
154, Heerlen. 045-423100.
Te k. CARAVAN Chateau
Toering 320. Caumerboord
22, Heerlen. 045-415213
Te k. VOUWCARAVAN 6
pers. m. voortent. Vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-241041.
Te koop compl. inger. STA-
CARAVAN, 10 mtr. lang,
met voorbordes en luifel, 2
berghokken. Pr. ’12.000,-.
Kampeercentrum Reigers-| horst. Inl. tel. 04454-5752.

" VOUWWAGEN te k. merk
Trigano, vr.pr. ’ 2.500,- mcl.

" voort, en luifel. 045-223311.
Te k. TOURCARAVAN,. merk Eriba Pan, i.z.g.st., 3-4r pers., prijs ’5.750,-.. Tel. 04750-15964.
Te k. CARAVAN Kip Gold-

_
stream m. voortent, koelkast
enz. 4 pers., i.z.g.st. Pr

’ 2.950,-. 043-643667.
)Te koop luxe STACARA-

' VAN met voortent. Tel.

" 04744-2503.
Te k. i.g.st. CARAVAN Eifel-- land 3a 4 pers. 500 kg., bwj.
'76, mcl. kach. e.d. vr.pr.

’ 1.950,- 04498-52254.
Te k. WEGENBOUW-
WOONWAGEN mr. 2 slpkr,
keuken, woonk., douche en
w.c, ’2.500,-. 04450-2651
tus. 10-12 en na 18. u..Te k. WEEKENDCRUISER■ inter 570 met trailer, w.e. en
keuken. Vr.pr. ’7.500. Tel.

" 04492-2700.
Te k. orig. KAMPEERAUTO
'83, Bedford B, 04454-1970.
VOORTENT caravan loop
7,5 mtr. pr. ’ 125,-, bunga-
lowtent 2 a 4 pers. pr.

i ’lOO,-, Mitsubishi moter 2
Itr. pr. ’250,-. Prof. Lo-; rentzstr. 60, Hoensbroek

'Te k. Canadese KANO: ’850,-, tel. 045-314442.
Te k. Johnson 88-MOTOR;KS 6 PK, mcl. afst. bed. en
best. 045-316607.
Tek. 3 pers. CARAVAN met
jvoort., kachel, ijskast,. ’ 1.250,-. Kristalstr. 5,
Heerlen-Musschenmig.

| Te k. VOUWWAGEN Grand
Paradiso, i.z.g.st. (5 pers.)■ m. mooie voortent ’ 3.750,-.
Tel. 045-413724.,Te k. PVC VOORTENT ca.
5.50m. Tel. 04404-2213.
Camper BEDFORD APK 5-; '90, benz. en LPG, 4-pers.,;extra LPG-huish., dubbel

1lucht, verw., warm water,
douche, geïsol., i.pr.st.

’ 24.000,- ml. 04490-42033

Te huur TOERCARAVAN 4
pers., ml. 04493-3884.
Te k. VOUWWAGEN Alpen-
kreuzer Super GT '84 met
voortent. Tel. 04490-14301,
na 17.00 uur.
BOOT 16 PK, b.b., trailer,
waterski's, ’ 2.250,-; gevr. 8
PK b.b. Tel. 043-649393.
Te koop VOUWWAGEN
Travelsleeper met bermkeu-
ken, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
045-752411.
Te k. polys. MOTORKA-
JUITBOOT, I. 4.95 m., ca-
brioletkap, 40 pk buiten-
boordmotor, trailer i.z.g.st.,
pr. ’5.500,-. 045-210301.
Te k. SPEEDBOOT en trai-
ler geh. compl. ’ 2.500,-.
event. inruil auto mogelijk
045-229071.
Te k. 4 pers. CARAVAN Kip
380, bwj. '80, gew. 600 kg.,
i.z.g.st., voort., kachel, koelk
div. access. Tel 045-317041
Snijders watersport, speed-
boten waterscooters, KA-
NO'S, zeilbootpol. G.R. BM
16 m2m. trailer. Korvetweg
14 Beatrixh. Mstr. tel. 043-
-633034/214652. Rep.ond.
service,motoren.waterski's.
Zodiac opbl. boten.
CONWAY. Wij maken de
aanschaf van deze exclu-
sieve vouwwagen in juni bij-
zonder aantrekkelijk.
Nieuwsgierig geworden?
Kom vrijblijvend eens kijken.Echter Caravancentrale,
Rijksweg Zuid 4, Echt. Tel.
04754-86097.
Te k. SPEEDBOOT 80 PK
met trailer vr.pr. ’ 5.000 -045-720214 na 18.30 uur.
Te k. Camper MERCEDES
’8.000,-. Te bevr. Schout-
str. 43, Brunssum
Te k. VOUWWAGEN merk
Combi Camp, geh. compl.,
staat binnen 1 min. op. Tel
045-458686.
Te k. MERCEDES 307 D
verl. verh. goed voor cam-
perbouw, i.z.g.st. ’5.250,-,
tel. 045-253410.

1 -^__^

België

Camping Les Murets a/d Ourthe
dichtbij, ongedwongen, rustig, gezellig, mcd. leidingANWB-erkend, streek-info, spec. arrang., caravan verh'Als tussenstop of pleisterplaats. U komt er op terug! Honev/Esneux, tel. 09-3241801987 of 04902-44381.

Verwarmd Zwem- en peuterbad
Strand en groot sportveld, Jeu de boule, visvijver, gezelligekantine, modern sanitair. Het gehele jaar geopend.

camping 'De Sterret?raof
Paalsteenln. 90, B-3761 Neerharen-Lanaken.

Tel. 0932-11721686
■_ 5 km. van MAASTRICHT.
Campinghuis te koop of tehuur te LANAKEN. Tel. VAKANTIE-APPARTE-
-04490-24024/ 045-461031. MENT (4-pers.) te huur aan
-r u «nnADTcurnT

de 2eedijk Nieuwpoort Bel-Te huur APPARTEMENT gie, va. ’350,- pwk Telaan zee, Oostende België, 4 04406-41748/043-213542pers. Tel. 045-415744. :—

Duitsland
Te huur 2 mooie VAKAN-
TIEHUIZEN, dichtbij Salz-
burg. 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
Ferien. i. Deutschland im
Naturpark Südeifel,
deutsch-luxemb. Grenze,
waldreiche Gegend, schone
Wanderwege, Liegewiesen,
Reit- u. Angelmöglichk.,
mod. Zim. m. Dusche/WC,
Etagenbad, 1 Woche HP
DM 196,-bis DM231,-Wal-
lesch-Theis, D-5529
Uebereisenbach. Tel.
09-49-6524-822.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Luxemburg
Te huur 4' a 5-pers. CARA'
VAN met voortent, omg.
Clervaux-Luxemburg,

’ 325,- p.wk. mcl. camping-
geld. Inl. 045-214697.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Frankrijk
AVESSAC in Bretagne, te h
mooi comfort, vrijst. huis van
24 juni tot 8 juli 1989,

’ 750,-. Inl. 045-425726.

Spanje/Portugal
Portugal ALGARVE z. luxe 6
pers. vak.woning te h., dir.
aan zee ’ 1.000,- p. wk., vrij
van 4-6 tot 3-7 en van 14-8
tot 11-9 en van 25-9 tot
9-10, ook overwinteren
mog. Tel. 045-452865.
1 tot 15 juli te h. rustig gel.
bungalow Zd-Spanje (bij
Torremolinos) 2 a 4 pers. m.
ZWEMBAD 045-723250

Diversen
leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht, 043-212211

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

Oostenrijk
GESUNDHEIT und Sport im
Freizeitclub "Four Seasons"
Ramsau/Osterreich - Pen-
sion Waldrand 09-
-43368781190. Spezial aktivprogamma inkl. Halbpen-
sion ’666,- / Woche. USA
-platform-tennis, montain-
bike, rafting, gletscherwan-
derung, haltunge-u. funk-
tionsturnen, körpererfah-
rung und vieles andere mehr
Termine 18.6-25.6.'89 /
25.6-2.7.'89 / 2.7-8.7.'89
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

ModeTowal____ M

I hangt di<i k°s,^ra[e hangen.I i»P°'i daoA/u'o»'meigen- fl_ Moodzo ,Uen verkopen.
(Üeen P"*'!!ï"!PrcCOLCVde weerga een n "_ Bdu "_,___k# Ê|0«-7W96M

H het wel!_ m*»°«*u«___h

i rapiccojgs |

Italiaans design pr-___^-
van topniveau ■■■■I

tegen betaalbare i^i^i^H
prijzen! ______|

4fP^^_____fl__t ______■____,

" Slechts 5 minuten van Maastricht"
; " Zeer scherpe prijzen

" Zaterdag en zondag geopend van

»13.30-18.00 uur

" Maandag sluitingsdag
Dinsdag t/m vrijdag geopendvan 10-18.00uur

\ -.I ► I T A L I A

' - - Trichterweg 76A Zutendaal. Tel. 09-3211713919
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Kamperen in de zon
" 36 Autocampings met meer dan 40.000 plaatsen " Alle
voorzieningen voor uw boot " Kristalhelder water " Ideaal
voorallevormen van watersport«Schitterendkustlandschap

" Istrische wijnen en keuken " Istrië - naturistenparadijs "Dezelfde gunstige prijzen als in 1988 " Makkelijk en snel
bereikbaar.
Vraag meer informatie HSdSteinfo^a^eTveTm^tri?^bij uw reisbureau of | maarl2ookm. van Nederland. Istuurde coupon aan:
Nationaal Joegoslavisch Naam
Verkeersbureau,
JanLuykenstraatl2, I Adres
1071 CM Amsterdam, | Postcode
tel. 020-750496. j & |

j Woonplaats - «

*&*«!*;'£ --* ' »__r^.'^"^!!aisy-^r? te:isf»s«ai«fiffil
t*P_l __^*%,r^ri! »"'■■"■ i-: ' '^BfflMWlf
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De Joegoslavische kust is een van de mooiste ter wereld. Overal vindt u
lieflijke, oude stadjes met vaak Venetiaanse invloeden. Overal kunt u met
bootjes de haventjes in varen of een van de duizenden ongerepte eilanden
voor de kust bezoeken.

Costa Brava " Blanes
vakantiewoningen te huur
info: ook 's avonds
050-415210 codab reizen

SUPERSTUNT
10-daagse super luxe touringcarreizen, touringcarreizen Royal
Class (toeslag / 50.-). Vertrek iedere maandag en vrijdag tot
en met 23 juni.
Gratis ontbijt op heenreis.
LLORETDEMAR 10dgn 17dgn.

Hotel Dex~
volpension
direkt aan zee, zwembad mei/juni/okt 299.- 469.-
-centrum, alle kamers met juli/aug. 599.- 899.-
-comfort sept. 349.- 499.-
Luxe appartementen Joraan""
nieuw app. 200 m van zee
centrum, zwembad juni/okt. 229.- 398.-
-4 personen mei/sept. 259.- 449.-
-(3 per», toesl. ’ 30.-) juli/aug. 449.- 798.-

Hotel Samba"
logies en ontbijt mei/okt. 239.- 349.-
-hartpension juni 259.- 369.-
-200 m van zee, zwembad, juli/aug 599.- 999.-
-tuin, alle kamers met sept. 289.- 409.-
-comfort
(toesl. halfp. / 60.-)
logies/ontbijt
Appartementen ColumWa"
400 m van zee, zwembad va. 23 juni 229.- 398.-
-luxueus ingericht
4 personen juli/aug. 449.- 798.-
Hotel Acapulco"
± 300 maf strand. mei 379.- 639.-
-zwembad, tuin, alle juni 399.- 679.-
-kamers met comfort juli/aug. 699.-1149.-
-rand van centrum, sept. 499.- 799.-
-keuzemenu
haltpension
TkHel Surl-Mar—
Ned. directie, rustig mei 399.- 649.-
-gelegen direct aan strand 2-5 juni 449.- 749.-
Fanals, alle kamers met juni 539.- 949.-
-comfort 26-30 juni 644.- 1049.-
-zwembad - kinderbadje, juli/aug. 799.- 1399.-
-scnitterende palmentuin, sept. 579.- 999.-
-2 tennisbanen
zeer luxueus - keuzemenu
groot terras, halfpension

MALGRAT DE MAR
Hotel Alhamom" ...
volpension v.a. 28/4 mei/juni/okt. 279.- 439.-
-direkt aan zee. zwembad, juli/aug. 599.- 799.-
-alle kamers met comfort sepl 348-" 541,""

Hotel Papt" „. .„
volpension v.a. 28/4 mei/okt. 299.- 499.-
-direkt aan zee, zwembad, juni 349.- 54».-
-aile kamers met comfort juli/aug. 599.- 899.-

-sept. 399.- 599.-
Hotel Bella Ptaya~*
halfpenskxt rne^okt. 399.- 599.-
-nieuw, zeer luxe hotel, |uni/sept. 449.- 799.-
-binnen-en juli/aug. 599.- 999.-
-buitenzwembad,
tennisbaan, keuzemenu
Camping Bon Repos v.m. 129.- 15».-

CALELLA
Hotel Veil Park"
volpension v.a. 28/4 mei/juni/okt. 279.- 479.-
-200 m van zee. zwembad, juli/aug. 599.- 899.-
-alle kamers met comfort sept. 349.- 599.-
HotelNoaNoa" Okt 179.- 279.-
-logies en ontbijt mei/sept. 229.- 359.-
-200 m van zee, alle jun' 199-- 2»»--
-kamere met comfort juli/aug. 399.- 599.-

Hotel Volga" me' 299.- 499.-
-volpension juni/okt. 349.- 599.-
-direkt aan zee, zwembad, juli/aug. 649.- 999.-
-alle kamers met comfort sept. 399.- 639.-
Appartementen Petoyo ll~* „50nTaf strand. meVjurn/sept. 229.- 359.-
-1 km at centrum, juli/aug 399.- 599.-
-rustige ligging

SALOU
Hotel Belvedère*"
volpension mei/okt. 399.- 599.-
Superluxe hotel, juni 459.- 799.-
-zwembad. 200 m van zee, juli/aug. 699.-1199.-
-keuzemenu. alle kamers sept. 589.- 999.-
-met comfort
Appartementen va. 199.- 299.-

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 Reisgelden.

Voorjaarsreizen naar de Costa Brava vertrek iedere maandag
en donderdag per luxe Royal Class touringcar 10 en 17 dagen
o.a. Lloret. Blanes. Malgrat, Calella. Pineda hotel vp, juni v.a.

’ 327,-, juli/aug. v.a. / 507, app. juni v.a. / 222,- p.p., juli/aug.
v.a. ’ 338 p.p. Toeslag Royal Class / 45,-. Vraag uw ANVR
reisbureau of BEL 05911-2000. Lid ANVR/SGR.

riESTAÊOURS
OPENT HET HOOGSEIZOEN SPANJE - ZOMER 1989!!!

Vertrek elke ma. en vr. 10 dg. 17 dg.
LLORETT 0E MAH in de periode

HTL CASTELLA" volp. 300 m van 02 juni t/m 16 ókt 259,- 389,-
-zee, gezellige sfeer, zwembad met juni-sept 279,- 429,-
-zonneterras. alle kamers met bad, 26 juni t/m aug 499,- 769,-
-douctie en wc.
HTL CLIPPER" volp. 300 m van 02 t/m 19juni 299,- 479,-
-zee. zwembad met ligweide. om- 23 en 26 juni 399,- 699,-
-bi|tbuffet. uitstekende service, 30 |uni t/m 31 juli 599,- 959,-
-alle kamers met bad. douche, 04 t/m 28aug 529,- 799,-
-wc en balkon sept 399,- 699,-

-okt 299.- 479,-
HTL ROSAMAR*" volp. 50 m van 02 t/m 19 juni 409,- 639,-
-het strand. Luxueus HTL. met 23 en 26 juni 569,- 969,-
-sportcentrum, keuzemenu, alle ka- 30 juni t/m 28 aug 699.- 1149,-
-mers met bad, douche, wc en bal- sept 489,- 719,-
-kon. okt 379.- 569,-

MALGRAT DE MAR ,
HTLLUNA PARK" volp 400 m van 02 t/m 26 juni 339,- 579.-
-zee. met zwembad en tennisbaan, 30 juni t/m 14aug 639,- 999,-
-de maaltijden zijn van uitstekende 18 t/m 21 aug 599.- 919.-
-kwaliteit, alle kamers met bad. 25 en 28 aug 549,- 799,-
-douche. wc en balkon. sept 379,- 559,-

-okl 329,- 499,-
CALELLA

HTL CALELLA PARK" volp. 100 m 02 t/m 26 juni 349,- 599,-
-van het strand, zwembad en zonne- 30 juni t/m 11 aug 599,- 999,-
-terras. goede keuken, alle kamers 14 t/m 21 aug 569,- 929,-
-met bad, douche en wc. 25 t/m 28 aug 479,- 789,-

-sept 369.- 579,-
-okt 329,- 489,-

BLANES
APT. EUROPA LUX 6 pers/lg vanaf 199,- p.p.

6-daagse WEEKENDREIS bez. 6 pers. vertrek 23 juni 149.- p.p.
LUXE touringcarreizen met bar, video, toilet, ROYAL CLASS toesl. 50,- p.p. retour.
GRATIS ontbijt op heenreis, OPSTAPPLAATSEN in geheel NL, geen verzamelplaatsen,
vaste plaatsmdelingen in de bussen (zie SKY-TEKST PAGINA 3601.
FIESTA TOURS HOLLAND 045-322222 / 324000

Dagelijks boeken van 9-22 uur, ook 's zondags.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.
Floyal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrij-
dag. Info: (020) 241010, (010) 4130978.

Bij boekingenkort voor vertrek,
maximaal 50 uur, betaalt u voor een
reis van twee personen, de prijs van
één persoon.
Deze aanbieding geldt voor diverse
appartements-vliegreizen naar
Spanje, Portugal, Griekenland, en
Tunesië.

' Il—;_Bl^_ ir Meer weten ofboeken?
Ga naar uw ANVR-reisbureau

M H °freizenverkopende bank.
m M _JT Of bel Oad vliegreizen,

05483-64455.

REIZEN
i
i IB_ff^K^^|^_BP_ie»B_?lQEy_r_

11 SB

Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u gereed op
de mooisteviersterren **** campings in heel FRANKRIJK. Ook
busreizen mogelijk.
Vraag onze brochure aan: ROAN COMFORT CAMR Postbus
Ï66, 6970 AD Brummen (05756-4153).
COMFORT-LUXE- (Nederlandse) SERVICE-CONCURREREN-
DE PRIJZEN

Omgeving Bordeaux voll. i_^_ _p^_
inger. tenten en caravans _^ ÊT "_ ■VI
t.h. v.a. / 350.- p.w. Alle __—, Vae# I
comfort. Info 055-218726/ 7 dagen kanoën op de
221077' Dordogne (Frankrijk)

’ 175,- Jk^_j*^fe^\^_TT^ °5907 "** 55

MMMJM ~ COTE DAZUR
éM I Met FRANTOUR de relsspeclallst

voor Frankrijk

Franse FRANTOUR biedt u een grote ver-
Toeristen scheidenheid aan vakantiebestem-
Service mingen o.a. haar bekende bunga-lowpark 'lowpark 'Boulouris Sur Mer'.

Vraag onze brochure bij uw reisagent of bij: FRAN-
TOUR, Rokin 128 - 1012 LC Amsterdam - tel. 020-
-236800/231426.

°Pqjl Hongarije Tours I
VAKANTIEWONINGEN v.a. ’ 295.- p.w.
Ook campings, hotels, pensions, bus- en vliegreizen

Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

Qé^ Hongarije Tours I
BUSREIZEN v.a. ’ 199,-
Budapest. Balaton, Puszta. Pendel- en rondreizen

Boekingen: bij uw ANVR-reisbureauof bij GéGè 085-435050

snelen comfortabelnaar ruim 900plaatsen
in heel Europa.

fli_f E I Ê 'm " ê^mê iêT*Tm’ Eê 1 ê T*m

fZ^^^^ffff^\ alleen voor jongeren
1 Parijs va. ’ i65.00 \ tofen mef 25/aar.'■ Londen ’ 149.00 i Vrij doorEuropa voor een habbekrats:i I Berlijn ' , 225,00 I Reisonderbrekingen zijn meestal■ Kopenhagen v. "

, 249^n\ toegestaan! -.■ 11"" NIEUW! I

Haat snel bij het NS-station ofuwreisagentde speciale TransGo 25 folder.

WEER VOLOP MOGELIJKHEDEN! Extra ingekocht: div.
hotels/app./fly drive. Vertr. elke zat. en zond. Bel voor info: lllos
Travel de Cypruskenner bij uitstek, tel. 075-179417, lid SGR.

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.

ZEEZEILEN naar Engeland, rond Canarische Eilanden of in
Caribisch gebied met nieuw 12,5m jachtv.a. / 475.- p.p. Max.
4 deelnemers. Info: Harmony Zeezellen 010-4731117.

THAILAND a la CARTE
Exclusief voor de md. reiziger een programma met rondreizen, steden-
reizen en prachtige strandvakantiss, tegen zeer scherpe prijzen.
Informatie bij:

NOVA"TOURS H sgr & anvr ®m<&
tel. 020-938665.

«_________s®
Uw Egypte-specialist bij uitstek biedt aan: 15-dgserondreis
mcl. 4 dgn Nijlcruise voor / 2370,-; 22-dgse rondreis mcl. 4
dgn Feloukatocht + 5 dgn strandvakantie / 2280,-.
Voor meer info bel 070-451302.Lid SGR/ANVR.

vliegreizen
Portugal

apt. Oura vale/Albufeira
vertrek 12, 19 en 26 jun

8 dagen ’695
15 dagen ’895

Joegoslavië
hotel Inex Drim/Ohrid

vertrek 13, 20 en 27 juni
8 dagen ’ 695
15 dagen ’895

Griekenland
apt. Hermes/Corfu

vertrek 12, 19 en 26 juni
8 dagen ’ 695
15 dagen ’895

Al deze prijzen zijn mcl.
vliegreis, transfer en ho-
tel of apt. bij min. 2 pers.
Boek vliegensvlug bij uw
reisadviseur of bel reis-
buro Rijswijk, tel. 070 -

958575.

DISCOVERY sportieve
zeilvakanties op moderne
12meter jachtenin Turkije,
Griekenland, Joegoslavië,
Corsica, Bretagne. Geen
ervaring vereist. Info in
België: 09-323.651.40.62.
Doe-reizen het andere
Turkije. Ontdek met een
Ned. Turkije-kenner het plat-
teland. Goed hotel aan zee
buiten het toeristisch gebied,
v.a. ’llO2,- all-in. Trans
Culture Travel 020-236041/
149599.

Vakantie In de Ardennen. T.h. va-
kantieapp. 4-5 pers. in voorsei-
zoen, prijs p. wend v.a. f 132 (3
overn). Zomervak. v.a. ’ 385 p.w.
Inl. Vak.centrum Country Club
Benelux, Schnellenberg 36, 4720
Lacalamine, België, tel. 09-
-328765.9702

Discovery sportieve zeilva-
kantles op moderne 12 me-
ter jachten in Turkije, Grie-
kenland, Corsica, Bretagne.
Geen ervaring vereist. Info in
Belgiè: 09-323.651.40.62.

PARADIJSCRUISE
15 dgn MS Jason op 1 juli
Venetië " Corfu - Delphi - Athene - Mykonos - Istanbul
Kusadasi - Rhodos - Santorini - Itaca - Dubrovnik
Venetië
in 2-pers. hut, douche/toilet, bedden naast elkaar.

’1795.- p.p.
inkl. vliegreis-transfers.
Info. over deze en vele andere cruises 03418- 57767 -
lid SGR

CRUISE TRAVEL
ook vaak weekend en 's avonds.
Australië en/of Nieuwzeeland? Kies voor Holland Link
Travel, actief sinds 1976 als specialist op deze landen. U ont-
vangt gratis het Australië/Nieuwzeeland Magazine, boordevol
nieuws en reismogelijkheden. Bel of schrijf HollandLink Travel,
Laan 24 - Nunspeet - tel. 03412-56564.
Persoonlijker kan het niet.

CRUISES va ’495.-

BPP»W«»rJw $m>w ffffff:,. ... "">" "«**;■ "SP

J^B^^ „__________!

De prijs is het bewijs
dat schitterende cruises niet duur zijn

ITALIË - GRIEKENLAND - JOEpOSLAVIË - TURKIJE

10 dagen vanaf ’ 495.-
CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE

8 dagen vanaf ’ 745.-
Bestel de brochure d.m.v. de bon ongefrankeerd op te
sturen naar antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg
dhr^mevr.:
adres:
postc./woonpl.:

OF BEL 03463-53778/52406

HOLYDAY CRUISES
~-»-ft-s--s-arêTêTêTêTt-ft-ft-ft-ft--ft-ft-ft--s-s*

—_———i——— M^

NOVA EXCLUSIEF
Het hele seizoen 1989 op iedere Martinair vlucht naar Florida.
1 week gratis autohuur (min. 2oers).

«.« NOWTOURS -■
Ud ANVR/SGR. J

FLORIDA - 9 dgn. inkl. vlieg-
reis in mooi appartement
Naples - Golf van Mexico met
2 personen v.a. ’1495 p.p.
Florida Travel 03418-58034 -lid SGR.

Te huur mooie appj.
menten in FLORIDA J,
van Mexico v.a. ’*, r
per week (max. 6 p*^
Into. + res. 03418-5» \

[ JOEGOSLAVIË j
SUPERLUXE
WINDSPIRIT

SAILCRUISES
voor de halve prijs.

Op 9, 14,19 en 24 juli
8 dgn. ’ 2295,-.

Van Venetië langs 5 Joe-
goslavische aanlegplaat-

sen naar Dubrovnik of om-
gekeerd. Inkl. vliegreis v.a.

Amsterdam.

CRUISE TRAVEL
03418-57767*
ookvaak 's avonds tot

22.00 uur en in het
weekend - lid SGR.

n
LISSABON, i.h. cenlK I
L/O ’ 24.-// 34.- p. 41
Woning aan zeestrand jL

Nazaró va. / 325- p 41
Inl.: 06340-26384 "

SUPERSTUNT 10-daagse superluxe
touringcarreizen Royal Class (toeslag ’ 50,')
Gratis ontbijt op de heenreis.
PORTOROZ 10 dgn 17* %BSSS?-" ■""P-on
superluxe hotels direkt aan zee. mei/okt. 499.- WJ eff<4 keuzemenu's, ontbijtbuffet, alle kamers juni/sept. 559.- 95* s.u
met bad. douche, toilet, balkon juli/aug. ggg. 11JJ stc. Hotel Neptune*" mies/onm hv
Hotel Mimi*** A, nedirekt aan zee, centrum, mei/okt. 369.- S»J, >ralle kamers met bad, douche, juni/sept. 399.- &6Jtoilet en balkon juli/aug. 599. 96» °»te-
STRUJAN ~ 0rHotel Swoboda**** hailpension mei/okt. 499.- S» i
direkt aan zee, keuzemenu, binnen- juni/sept. 559.- 95*' l
zwembad, tennisbanen, alle kamers met juli/aug. ggg . H9i !'l
bad, douche, toilet, balkon /«,
IZOLA «i SPHotel Simonov*** hatlpension mei/okt. 499.- WJdirektaan zee. binnen-/buitenzwembad juni/sept. 559.- 93'
tennisbanen, alle kamers met juli/aug. 599. -| 19fl
bad. douche, toilet, balkon -,
PORTOROZ-IZOLA _~ "<'
Hotel Belverdere*** halfpension mei/okt. 399.- 6S»

juni/sept. 459.- 79» Jejuli/aug. Bsg.. 115». y|
—__ilMl~iMil-» MM II —i Te

IZOLA vertr. 9/6 -16/6
Hotel Simonov*** 0Knhalfpension OOÏJ.-

1 P
AZUL TOURS 020-137459 Dagelijks bo» el
Tel. 045 - 322224 04904 - 17695 «n 9 °°tot "013-427777 05735-3512 D

Lid Stichting Garantiefonds Reisgelden . e?, a,

Per auto naar Joegoslavië? «
| Gratis
j hotelovernachting

! Gratis ;
40 liter benzine

9Als u snel bij uwANVRreisburo een autoreis
uit het dikste Joegoslavië programma van rj
Inatours boekt, dankrijgt u - opvertoonvan
dezeadvertentie- bij een vakantie van min-
stens zeven overnachtingen één over-
nachtingen 40 literbenzine gratis.(In julien
augustus geldt het benzine-aanbod alleenj als u ten zuiden van Zadar reist).
Inatours voor het meest uitgebreide aan-
bod aan hotels, appartementen en privé-
kamers. Bel voor de uitgebreide gids
020-272162.

—W-K '

i ■ni«tours
_^-> HOLLAND BV i '

\ <fx\ y^tikezaterdag**^ //)

fep \
vakantierubriej
van 34 Nederlandse regionale dagblao

voor informatie en reservering: ,
TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOQT_A-W.HfjaiJI.MaM.MJI.hMbMr

U Postbus 2 -1800 aa Alkmaar
S 072-196314/19629?<1



Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Dat het imago van
Heerlen en de Oostelijke Mijn-
streek niet alleen journalisten
bezig houdt, blijkt uit het feit dat
gisteren het Conceptplan Stads-
marketingproject Heerlen bij de
daarvoor speciaal samengestelde
begeleidingscommissie op tafel
lag. Daarnaast wordt momenteel
ook hard gewerkt aan een nieu-
we huisstijl, oftewel logo, voor
de gemeente Heerlen.

het imago van de stad. Die komt
er ook. Ze moet resulteren in een
plan van aanpak.
Eén van de aanbevelingen in de
plannen is in ieder geval de op-
richting van een voorlichtings-
centrum.

te plannen waarop Heerlen zijn
toekomstig 'verkoop-programm-
a gaat baseren, worden binnen-
kort openbaar gemaakt. In de be-
geleidingscommissie zitten on-
der meer wethouder Andriesma
van Economische Zaken en bur-
gemeester Van Zeil. Vooral de
laatste zet zich in voor het dyna-
mischer maken van het Heerlen-
se beleid. Want voor je het weet
mis je de bootrichting 2000. Van-
daar dat Heerlen telematicastad
wil zijn en stedelijk knooppunt.

Stedelijk knooppunt, Europa
1992, de ligging aan de grens, te-
lematica en informatica. Dat zijn
de trefwoorden waaruit de baga-
ge bestaat die het ontwerpbu-
reau Vermeulen meekreeg om
het logo te ontwerpen. In dai
logo moet naar voren komen hoe
en wat Heerlen is.

In navolging van grote steden als
Amsterdam en Rotterdam gaat
nu ook Heerlen zich profileren.
In welke vorm? In samenwer-
king met de omliggende ge-
meenten? Een verder borduren
op Heerlen als telematicastad?
En met welk budget?

jes prijkt het grondgebied van
Heerlen in maisgeel met daar
overheen de sloganHeerlen Wer-
kelijk Anders. Overigens is het
niet meer dan een probeersel. Zo
heeft de gemeente nadrukkelijk
laten weten.

Op deze vragen zal de komende
tijd een antwoord komen.

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de Ooste-
lijke Mijnstreek met Heerlen als middelpunt. In deze zesde
aflevering aandacht voor het verkopen van een stad. Am-
sterdam heeft 't. Maar wat heeft Heerlen? Veelbelovende
plannen en een koffer vol goede bedoelingen.

Op pagina 20 alvast een onaf-
hankelijke visie op het imago
van Heerlen.

Overigens ligt er in het stadhuis
van Heerlen al een nieuw logo
voor het oprapen. Op suikerzak-

Volgens de opstellervan het con-
ceptplan, Onno Zwart van de
BCA-Marktplan Adviesgroep in
Amsterdam, bleek tijdens het
onderzoek naar de marketing-
mogelijkheden van Heerlen, dat
er onontkomelijk eerst een ana-
lyse gemaakt moest worden van

Mclnter naar Dentgenbach
Acht maanden

cel voor
tasjesrover

MAASTRICHT - Conform de eis
van de officier van justitie heeft
de rechtbank te Maastricht giste-
ren een 36-jarige man uit Ensche-
de veroordeeld tot acht maanden
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf.

De man had op 5 februari aan een
bushalte in Abdissenbosch de
chauffeur van een lijnbusdienst
een geldtas met 305 gulden af-
handig gemaakt, daarbij drei-
gend met een gasalarmpistool.

De rechtbank bepaalde voorts
dat de veroordeelde zes weken
voorwaardelijke gevangenisstraf
uit een eerder vonnis alsnog
moet uitzitten.

KERKRADE- Een 18-jarigejongen
heeft in de nacht van donderdag op
vrijdag een politie-agent van het
Kerkraadse korps mishandeld, al-
dus een woordvoerder.
De jongemanwerd aangehoudenop
verdenking van drugbezit. Hij ver-
zette zich tegen zijn arrestatie en
trapte daarbij een van de agentente-
gen zijn schenen.Met de wapenstok
werd de jongenvervolgens in de pa-
touillewagen gewerkt en later inge-
sloten.

Tegen zere been

Museum

door joos philippens
KERKRADE - Het voormali-
ge Kerkraadse textielbedrijf
Macintosh, dat nu officieel
Mclnter heet, verhuist uit de
woonwijk Terwinselen naar
industrieterrein Dentgenbach.
Door samenwerking met ver-
voersbedrijf Jan de Lely wordt
het personeelsbestand met 40
arbeidsplaatsen uitgebreid tot
negentig. Per 1 november
denkt men het nieuwe pand
van vijfeneenhalf miljoen gul-
den te kunnen betrekken.
Macintosh Kerkrade werd per 1 ja-
nuari verkocht aan Stercotex Am-
sterdam. In het gebouw aan de
Dr Nolensstraat in Terwinselen
brengt men confectieprodukten die
door transport beschadigd zijn weer
op peil. *
„Verhuizen is noodzakelijk. Dit
pand is absoluut niet economisch,
gezien onze huidige activiteiten",
zegt Mclnter-directeur J. Vaessen:
„Het bedrijf werd kort voor de oor-
log door Staatsmijnen opgericht als
confectieatelier voor de vrouwen
van mijnwerkers."

„Maar tegelijkertijd willen we aan
schaalvergroting doen gezien de
ontwikkelingen rond 1992", ver-
klaart Vaessen. Daarom ontstaat in
het nieuwe pand een intensieve sa-
menwerking tussen Mclnter, Jan de
Lely en McFalcon. Ze zijn alle drie
actief in de textielbranche maar op
verschillende onderdelen.
Naast de 50 man personeel in Ter-
winselen, komen er twaalf compu-
ter-ontwerpers van Mclntosh uit
Stem. „Maar we komen zeker boven
de honderd werknemers uit", zegt
Vaessen.

Bovendien gaat hij gaat er vanuit
dat van de optie, op nog eens twee
hectare grond op Dentgenbach, ge-
bruik zal worden gemaakt. Dit ge-
zien steeds intensievere contacten
met bedrijven in het Ruhrgebied,
waarmee zelfs computerlijnen op-
gesteld worden.
Het gebouwin Terwinselen is overi-
gens nog steeds eigendom van Ma-
cintosh. De gemeenteKerkrade kan
nu een bestemmingplan uit de lade
halen, dat bij eerdere geruchten
over een verhuizing van Macintosh
werd opgesteld. Kerkrade wil het
gebouw afbreken en vervangen
door ongeveerzestien premie A-wo-
ningen.

'Ikkon hem niet zijn gang laten gaan'

Vrouw (75) Nuth
werkt overvaller
zelf naar buiten

ja£? .fce£fc Jan V-romen (35«*£ UU Br^ssum toch welff"van op, toen wethouderJos
stnff?eest Bistermiddag klaarhijt °m cm te be9roeten toen
n<Wet ffhermenmuseum bin-, instapte. Met een gezicht vanff^e-Jongens-die-Heerlenaren-

ff et<-en-om-iedereen-te-be-
Zi^w 9reep MJ de hand vanJf^geest (ziefoto), 't Werd hemCQai duidelijk toen de wet-
400nZ hem veri*lde dat hij del^moste bezoeker ïn het mu-seum was.

Museum (2)
fcjfr°men kwam na*r hetJterrnenmuseum met een

Jfnbach, Dieter Kraus en ziinkaTo^eide herenaar op dewintersport ontmoetVutlT gein}eress"rd in com-

mer,T ?P
L

be2oefc en -70" Vro-ffiiir* het intere«a«t om deThprf! oast<" het Heertense
eriV^muaeum te lat<" zien■a, °P.a*e manier belandde hij
het erhonderdduizendste inRor^ Seum over hei vroegeren°metnse badhuis. Van onze verslaggever

NUTH - De 75-jarige mevrouw
Koonen, die in de Stationsstraat
van Nuth een tabakszaak be-
heert, heeft gistermiddag op
eigen houtje een overvaller naar
buiten gewerkt.
„Even voor één uurkomt die jon-
genbinnen. Een tenger knulletje
van misschien 18 of 19 jaar. Hij
vraagt om sigaretten en ik geef
hem die. Maar als ik wil afreke-
nen, haalt hij plotseling een
groot pistool tevoorschijn. 'Kas-
sa, kassa', begint hij te schreeu-
wen. Ik wist meteen hoe laat het
was."
Vier uur na de mislukte overval
zit mevrouw Koonen nog steeds
in haar gezellige winkeltje te
wachten op (eerlijke) klanten. Ze
is kalm. Kennelijk heeft het
voorval weinig indruk op haar
gemaakt.
„Terwijl hij dat pistool op me
richt, zeg ik dat ik geen geld heb.
Maar daarop wijst hij naar een

bepaalde plek in de winkel, waar
ik meestal wat centen bewaar.
Hjj moet van die plek dus afge-
weten hebben. Gek eigenlijk,
want ik heb hem hier nog nooit
gezien. In ieder geval was ik niet
van plan om hem ook maar één
cent mee te geven. Dus ben ik,
dat pistool negerend, aan hem
gaan duwen en trekken. En net
voordat ik hem buiten had, komt
er een andere klant aan. Daarop
springt die jongen naar buiten,
kruipt in zijn wagen en rijd in
volle vaart weg. Als ik niet zon
last van mijn knieën had, zou ik
hem zelf ook wel zover hebbén
gekregen. Maar het belangrijkste
is wel dat die overvaller hier geen
sigaretten meer komt halen."
De klant, die net na de overval de
winkel binnenstapte, was overi-
gens zo attent om het kenteken
van dewagen te noteren. De poli-
tie kwam er zodoende achter dat
de auto in Apeldoorn als gesto-
len te boek staat. Van de dader
ontbreekt nog elk spoor.

Vragen CDA over kabinetscrisis

Kerkradenaar
toch cel in
Van onze correspondent

DEN BOSCH - Mr J. Zeijl, de pro-
cureur-generaalvan het Bossche ge-
rechtshof zag gisteren geen enkele
aanleiding tot een milder oordeel.
Hy meende dat de 58-jarige M.B. uit
Kerkrade de door de arrondisse-
mentsrechtbank in Maastricht op-
gelegde straf van een maand cel-
straf ten volle verdiend had.
De verdachte had zich tijdens een
ruzie in februari 1987 te Kerkrade zo
gewelddadig gedragen dat van zwa-
re mishandeling diende te worden
gesproken. Dat meende destijds
ook de Maastrichtse rechtbank, die
de man veroordeelde tot zes maan-
den gevangenisstraf waarvan vijf
maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar.
De verdachte was van deze zware
sanctie danig onder de indruk ge-
weest en hoopte in Den Bosch, tij-
dens het hoge beroep, wat meer be-
grip voor de situatie te krijgen. De
procureur-generaal had echter geen
medelijden en vroeg bevestiging
van de opgelegde straf.

HEERLEN - De CDA-fractie in de Heerlense gemeenteraad heeft het col-
lege van die stad een overzicht gevraagd van de nadelige effecten die de
val, van het kabinet heeft op de gemeente Heerlen en de regio Oostelijk
Zuid-Limburg.
De fractie wil ook weten welke zaken dievan belang zijn voor de stad pas
na het aantreden van een nieuw kabinet afgehandeld kunnen worden.

Minder celstraf geëist

Politie overleeft
'auto te water'

KERKRADE - Het Kerkraad-
se binnenbad Dr Pool stond de
afgelopen twee dagen in het te-
ken van de cursus 'Auto te wa-
ter. Ongeveer 60 leden van di-
verse politiekorpsen gingen
zon zeven keer te water in een
gloednieuwe Volvo. Evenzo
vele keren ontsnapten zij uit de
auto die daarna naar de bodem
van het zwembad zonk.

Volgens bedrijfsdirecteur Vos
van Dr Pool is het zo spoedig
mogelijk uit de auto ontsnap-
pen essentieel voor een goede
overlevingskans als iemand
onverhoopt in het kanaal ofri-
vier terecht komt. „Dit in te-
genstelling tot de nog alge-
meen heersende opvatting dat
je eerst de auto vol water moet
laten lopen alvorens het voer-
tuig te verlaten", vertelde Vos
na afloop van de eerste twee
dagen.

In totaal nemen 350 cursisten
deel aan de natte oefeningen in
het Kerkraadse zwembad. Dit
zijn overwegend leden van de
Rijks- en gemeentepolitie,
douane en marechaussee.

Dat kennis van zaken op dit ge-
bied niet overbodig is mag blij-
ken uit het nare ongeval dat in
april plaatsvond bij de visvij-
ver van de kasteelruïne te
Landgraaf. Toen raakte een
mevrouw met haar auto te wa-
ter omdat vergeten werd de
handrem te gebruiken. Geluk-
kig konden twee wakkere
Heerlenaren haar onder w^ter
bevrijden door onder water de
achterruit van de auto in te
slaan.

De cursus in Kerkrade is overi-
gens ook te volgen voor parti-
culieren tegen een vergoeding
van 35 gulden.
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Van onze correspondent
DEN BOSCH - Twaalf maanden,
waarvan zes maanden voorwaarde-
lijk met twee jaar proeftijd, hoorde
de 23-jarige R. P. uit Heerlen giste-
ren tegen zich eisen.
Dat was heel wat minder dan hij in
Roermond van de rechtbank had
gekregen. Wegens diefstal met ge-

weldpleging in Ittervoort in juni "85
had hij van de Roermondse rechter
anderhalf jaar opgelegd gekregen,
waarvan zes maanden voorwaarde-
lijk.
De procureur-generaal hield er in
zijn requisitoir rekening mee dat
een en ander al weer lang geleden
was.

Karters scheuren door
straten van Voerendaal

Van onze correspondent
VOERENDAAL- Voor de eerste
keer in dit seizoen zullen karters
inLimburg komende zondag een
stratenrace onder de wielen krij-
gen. Het kartingcomité Voeren-
daal heeft gezorgd voor een uit-
stekend circuit op het industrie-
terrein in Lindenlaufergewande.
Het circuit is, onder auspiciën
van de Internationale Skelter-
bond Limburg (ISBL) zodanig
geconstrueerd dathet geschikt is
om internationale wedstrijden te
houden. Naast een groot aantal

Nederlandse rijders zullen ook
veel buitenlanders aan de start
komen, onder wie vooral veel
Duitsers.
Naast de kartingwedstrijden
heeft het organiserende comité
ook gezorgd voor een aantal acti-
viteiten die parallel lopen met
het motorisch geweld. Zo staat er
de Ford Escort KR 3i te kijk,
waarmee Jacky Stuart zijn trai-
ningen deed.
De wedstrijden in Voerendaal
beginnen zondag om 13.00 uur
na de trainingen.

(ADVERTENTIE)
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aflevering 6

imago

Heerlen werkt aan
verkoop nieuw imago

„Het probleem is dat de stad
geen duidelijke identiteit heeft",
zegt Chris Tiekstra, medewerker
van Vermeulen en overigens ook
ex-voorlichter van de gemeente.
„Heerlen is geen 'groene' stad.
De mijnen zijn verleden tijd. Het
heeft ons dus heel wat hoofdbre-
kens gekost om Heerlen in een
logo te vatten."

Inmiddels zijn de ontwerpen in
een vergevorderd stadium. Eind
junimaakt het collegeeen uitein-
delijkekeuze. Vanaf januari 1990
moeten briefpapier, visite-
kaartjes en advertenties dooreen
in het oog springend vignet een
bijdrage leveren aan het nieuwe
imago van Heerlen. Hoe dat er
ook uit zal zien.
Dat logo is natuurlijk maar een
uiterlijk verschijnsel. De concre-

Verhuizing uit Terwinselen Zeker veertig man erbij

" Voor de zoveelste keer duikt de Volvo met inzittenden in
het badwater. Foto: DRIESLINSSEN



In plaats van kaarten

Hartelijk dank
Ook namens onze kinderen en kleinkinderen.

'■ Aanfamilie, pastoor, buurtbewoners, dameskoor, verenigingen, vrienden
en bekenden voor de vele bloemen, felicitaties en kado's die wij bij ons
50-jarig huwelijksfeest
hebben mogen ontvangen.

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

W.E.G.M. Maessen
M.H.D. Maessen-Vaessen

Putweg 9, 6343 PD Klimmen
196729

Ons teven kreeg een nieuw begin.
Met zn zessen samen vormen wij nu één gezin.
Als bekroning op geluk en werk
trouwen wij voor wet en kerk.

Op vrijdag 9 juni 1989trouwen wij om 13.30uur
in het gemeentehuis te Maasbree.
De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00uur
in de H. Aldegundiskerk te Maasbree.
Wij houden receptie van 18.00 tot 20.00 uur in Zaal
Niêns, Baarlosestraat 2 te Maasbree.

Agnes van den Beueken en Jac Benders
Frank Benders
Yvonne Delissen
Ans Benders

Rinkesfort 4, 5993 PV Maasbree Bram Delissen

Ons huis heeft zijn inrichting al mogen beleven.
Maar mocht u ons toch nog iets willen geven.
Doe het dan in een envelop. Dan maken wij 't wel
verderop.

t I
Zijn /landen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Heden overleed, na een met geduld gedragen ziek-
te, in de leeftijd van 68 jaar, nog voorzien van het h.
oliesel, mijn onvergetelijke echtgenoot, onze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Antoon Berendsen
echtgenoot van

Annie Leuven
Heerlen: A. Berendsen-Leuven

Landgraaf: Marian en Henk
Rooyakkers-Berendsen
Armand en Rob

Beesel: Joke en Gijs Veerman-Berendsen
Bas en Daan
Familie Berendsen
Familie Leuven

1 juni 1989
Burg. Savelbergstraat 7, 6417 CN Heerlen.
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag6 junias. om 11.15 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen,
waarna aansluitendcrematie in het crematorium te
Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.45 uur.
Avondwake maandag 5 juniom 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Pa is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaart-
centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heer-
len (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danigte willen beschouwen.

~ IDankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, kalm en vredig, in
haar eigen, vertrouwde omgeving, van ons is heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, schoonzuster en tante

Anna Maria Körver
weduwe van

Wilhelm Vondenhoff
Zij overleed, in de leeftijd van 94 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Spekholzerheide: T. Geilenkirchen-Vondentaoff

J. Geilenkirchen
Kerkrade: Weduwe M. Vondenhoff-

Mohnen
Heilust: M. Mayer-Vondenhoff

A. Mayer
Kerkrade: A. Leerschen-Vondenhoff

J. Leerschen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Körver
Familie Vondenhoff

6462 XP Kerkrade, 2 juni 1989
Maria Gorettistraat 145
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 6 juni as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van deH. Maria Goretti teKerkrade-Nulland,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats te Bleijerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van maandag 5 junias. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Tot onze droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht is overleden, op de leeftijd van 73 jaar.

Marinus
van Wagenveld

In dankbare herinnering:
Neven en nichten

Heerlen, Molenwei 352
Corr.adres: Rötscherweg 21, 6373 XP Landgraaf
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 6 juniom 13.30 uur in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10, alwaar bijeenkomst om
13.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

t Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Hij wilde hier niet weg.
Hij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk,
en geheel niet terecht.
Hij wilde graag nog verder.

Aan familie, vrienden, kennissen en buren willen wij onze oprechte dank betuigen
voor de grote belangstelling, de begeleiding naar de laatste rustplaats, de vele
troostrijke brieven en het medeleven dat wij mochten ondervinden tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn goede en zeer zorgzame man, onze lieve en
dierbare vader, schoonvader en opa

Math Von den Hoff
Het heeft ons diep getroffen en is voor ons een grote troost en steun dat ons ver-
driet door zovelen werd gedeeld en dat hij door allen die hem kenden zo werd ge-
waardeerd.
Wij danken dan ook allen voor de vele condoleances, brieven, bloemen, kransen
en h. missen bij dit afscheid.

M.E. Von den Hoff-Muys
Kinderen en kleinkind

Brunssum, juni 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 10 juni 1989 om 19.00
uur in de St.-Josephkerk op de Egge te Brunssum.

Langs deze weg willen wij na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Math Von den Hoff
een speciaal woord van dank uit laten gaan naar dr. Nieuwdorp
en alle medewerkers van de huisartsenpraktijk aan de Dorp-
straat te Brunssum.
Ook het personeel van het Groene Kruis voor de goede zorgen
aan hem besteed.
Tevens de doktoren en het verplegend personeel van de zieken-
huizen te Brunssum en Heerlen, het academisch ziekenhuis St.-
Annadal te Maastricht en het radio-therapeutisch instituut Lim-
burg te Heerlen en de heren geestelijken.
M.E. Von den Hoff-Muys
kinderen en kleinkind
Brunssum, juni 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 10
juni 1989 om 19.00 uur in de St.-Josephkerk op de Egge te
Brunssum.

Enige en. algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, in de leef-
tijd van 46 jaar, mijn man, onze zorgzame vader,
zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Kurt Becker
echtgenootvan

Lêa Klings
Sittard: Lea Becker-Klings

Desirée en Frank
Pasealle en Harry
Familie Becker
Familie Klings

2 juni 1989
Jhr.Ruys de Beerenbrouckstraat 39
6136 GB Sittard
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Bedroefd vernamen wij het plotseling overlijden
van onze zeergewaardeerde medewerkeren collega

Kurt Becker
Zijn vriendschap en collegialiteit zullen altijd in
onze herinnering blijven.
De nabestaanden betuigen wij onze deelnemingen
wensen henveel sterkte toe.

Directie en medewerkers
Gèr Pfennings B.V. Sittard

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat na een langdurige
ziekte toch nog overwacht, in de leeftijd van 48 jaar
is overleden, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
zoon, broer, zwager, oom en neef

Piet Leurs
echtgenootvan

Bea Mulkens
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Oirsbeek: Bea Leurs-Mulkens
Maurice en Monique
Familie Leurs
Familie Mulkens

6438 GL Oirsbeek, 1 juni 1989
Populierenlaan 6
De plechtige uitvaardienst zal gehouden worden
op dinsdag 6 juni a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Lambertus te Oirsbeek, waarna aan-
sluitend de begrafenis op de r.k. begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Piet wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
maandag 5 juniom 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk. Gelegenheid tot afscheidnemen in de
rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoor-
singel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Geheel onverwacht hebben wij heden afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Franziska Jansen
weduwe van

Theodorus Ampts
Zij overleed, voorzien van de laatste h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 78 jaar, in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen.

De bedroefde familie:
Waubach: Annie Ampts
Waubach: Gonnie Ampts

Familie Jansen
Familie Ampts

6374 TD Landgraaf, 31 mei 1989
Don Boscolaan 6
De plechtigeuitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, wordt opgedragen op maandag 5 juni om
10.30 uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk; geen condoleance.
Op zondag, 4 juni, wordt de overledene bijzonder
herdacht in de avondmis om 17.30 uur in voor-
noemde kerk, vooraf om 17.15 uur rozenkransge-
bed.
Onze lieve moeder is opgebaard in de chapelle ar-
dente van het De Weverziekenhuis; bezoektijd da-
gelijks tussen 16 en 17 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en
zuster

Elia Klim-Conrad
weduwe van

Johannes Klim
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Lelystad: Ciska Speudel-Klim

Hoensbroek: Gerda Klim-Mos
de klein- en
achterkleinkinderen

1 juni 1989
Lodewijkstraat 34, 6433 GT Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van de overledene zal de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatshebben.

t
Met verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de heer

Jan Joosten
Zijn vakbekwame en enthousiaste medewer-
king aan het jaarlijkse Pinkpopfestival zal
steeds in onze dankbare herinnering blijven
voortleven.

Jan Smeets
namens Stichting Festivals Limburg
namens Buro Pinkpop 'namens alle medewerkers van Pinkpop

t
Tijdens zijn vakantie in Rome heeft God tot ons
groot verdriet plotseling tot Zich geroepen, mijn
lieve en zorgzame man, onze lieve en toegewijde
papie en opa

Charles Evers
Carolus Josephus Wilhelmus

* 7 maart 1921 t 28 mei 1989
Ridder in deOrde van Oranje Nassau

echtgenoot van

Maria Hubertina Leith
Brunssum: Miety Evers-Leith

Pyrford Eng.: Charles en Liesbeth
Evers-Veen
Nicoline en Willemien

Amsterdam: Pauline en Arthur
Tutein Nolthenius-Evers

Rotterdam: Marianne Evers
Vyverlaan 24, 6443 BB Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag6 junias. om 11.30 uur in de St-Vincentius-
kerk, Pr. Hendriklaan 378 te Brunssum.
Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 11.00
uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.

Tot ons groot verdriet is plotseling overleden onze
broer, schoonzoon, zwager en oom

Charles Evers
echtgenootvan

Miety Leith
Maastricht: Frans en Wil Evers-Schröder

Jan en Hanny Bos-Evers
Sittard: Hans en Paula Evers-Haanen

Beek: Joop en Marie Louise
Evers-Bergholtz

Maastricht: M.C.J. Leith-van Beneden
Joop en Ton Horck-Leith
Neven en nichten

Hij was een bijzonder mens.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Anna Rouschen
echtgenote van

Pieter JozefDonners
Zij overleed, in de leeftijd van bijna 73 jaar, in het
St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Bleyerheide-Nulland: P.J. Donners

Haanrade: P.J. Donners
A. Donners-Mierling
Peter

Bleyerheide-Nulland: M.E. Puts-Donners
H. Puts
Marion

Nieuwenhagen: M.S. Ploum-Donners
T. Ploum
Vivian en Eric
Roger

Bleyerheide-Nulland: J. Donners
M. Donners-Prickartz
Danny, Diana
Familie Rouschen
Familie Donners

6462 VE Kerkrade, 2 juni 1989
Vroenstraat 449
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 6 juni as. om 10.30 u^r in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Bleyerheide-Nul-
land, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake maandag 5 juni as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God hedentot Zich, in de leeftijd van 67
jaar, voorzien van de h. sacramenten der sterven-
den, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, mijn
dierbare vrouw, onze goede moeder, schoonmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Schepers
echtgenote van

Hans Meisters
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Hans Meisters
Heerlen: Bert Meisters

Simpelveld: Sandra en Peter
Familie Schepers
Familie Meisters

6369 AD Simpveld, 1 juni 1989
Kloosterstraat 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 6 juni om 10.00
uur in deparochiekerk van de H. Remigius te Sim-
pelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandag om 19.00 uur zal mede ter intentie van de
overledene een h. mis worden opgedragen in voor-
noemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheidvernamen wij het overlijden van
onze collega

Piet Leurs
In hem verliezen wij een dierbare medewerker, die
zich 25 jaarvolledig voor het bedrijf heeft ingezet.
Wij wensen Bea en de kinderen veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
Harreman transport B.V.

Hoensbroek, juni 1989.

Tot onze droefheid geven wij kennis van het plotse- ■
linge overlijden van ons lid, mede-oprichter, oud-
voorzitter en oud-lid Raad van Elf

Frans Moonen
Bestuur, Raad van Elf en leden
van de carnavalsvereniging
de Naate, Voerendaal

Enige en algemene kennisgeving
+ {■

Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor ztljn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij kenni
dat heden plotseling van ons is heengegaan, mij "
vader, onze grootvader, overgrootvader, zwagö ai

oom en neef Vl

Jozsef Burkovszki %
weduwnaar van ra

■tri

Maria Petronella Muijres po
op de leeftijfvan 86 jaar. J}e

In dankbare herinnering: 2n
M. Janszen-Burkovszki ra
kinderen, kleinkinderen ie

2 juni 1989 h<
Nuinhofstraat 25 de
6361 BA Nuth
Op maandag 5 juni as. om 19 uur wordt er ccl I'
avondwake gehouden in de St.-Bavokerk te Nuttige
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins »c
dag 6 juni om 10 uur, in de aula van het cremat»£c
rium te Heerlen. *1'
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers val*De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek
zoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en va"
19 tot 20 uur, zondag alleen van 14 tot 15 uur.

:

t |
Na een welbesteed en liefdevol leven, overleedhjj
den na een langdurige ziekte, op de leeftijd van v
jaar, mijn lieve man, onze goede en zorgzame v*
der, schoonvader, opa en overgrootvader

Antoon Hendriks
>

echtgenoot van
i

Ida Laumen
In dankbare herinnering:

Brunssum: I.A. Hendriks-Laumen
Willy en Sonja Hendriks-Majek \f
Danny en Rico
Jo en letjeKuckelkorn-Hendrik* \
Willie en Yvonne, Robin
Karma en Jan A
René rj

Brunssum, 1 juni 1989 t
Koekoekstraat 7 rj

De crematie zal plaatsvinden op maandag 5 juni a* C
om 11.30 uur in het crematorium te Heerlen, WH»
stenraderweg 10. t\
Bijeenkomst aan het rouwhuis, Koekoekstraat 7 CfBrunssum, vanwaar vertrek naar het crematoriuifr1'
om 11.00 uur. d
Voor vervoer is gezorgd. 0
Geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gHL
lieven deze annonce als zodanig te willen beschoi)&
wen. a

1

t
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezoch'jr

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij vo*Jvons betekend heeft, geven wij u kennis, dat tocrd
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn lie^w
man, mijn zorgzame vader, onze groot- en ov*^v
grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef v

Cor Heijnis
echtgenoot van s

Mien Steijns c
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd vaï°
79 jaar. t

eHeerlen: Mien Heijnis-Steijns
Heerlen: Clara Heijnis

Frans en Laura, Daphnee, Marc ;,
Maurice en Silvia
Familie Heijnis
Familie Steijns

6412 WE Heerlen, 1 juni 1989 s
Molenwei 354 a
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dir»5' I
dag 6 juniom 14.30 uur in het crematorium te He^ ;
len, Imstenraderweg \O, alwaar bijeenkomst <$ ,
14.15 uur.
Cor is opgebaard in het uitvaartcentrum De*
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden zate*]]
dag en zondag bezoekgelegenheid is van 14.00 tö 1
15.00 uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur. 1
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgev"1' i
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwt''1 t■
Voor de blijken van medeleven en belangstell'll' Jbetoond bij het overlijden en de uitvaart van

Mary Kooken-BeckerS;
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkindere"
Kerkrade, juni 1989 i
De zeswekendienst zal gehouden worden op z°f }
dag 4 juni om 11.30 uur in De Blijde Boodscha?
kerk te Rolduckerveld-Kerkrade.

*V. i >
Met droefheid hebben wij kennis genomen van Il'
overlijden van ons erelid

Jan Roks
Jan was gedurende vele jaren als zanger en als "'f
stuurslid een stuwende kracht in onze verenigill*
Wij verliezen in hem een goedevriend.

Mannenkoor Inter Nos
Schin op Geul, 31 mei 1989 J

Dankbetuiging
Voor uw zeergewaardeerde blijken van dccl11,,
ming, onsJaetoond bij het overlijden en de uitvaa'
dienst van mijn vader, schoonvader en opa

Martinus Ronda
betuigen wij u onze oprechte dank.

HansRonda
Coba Ronda-Boonen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zonda|,.
juni as. om 11.00 uur in de'parochiekerk van 'Barbara te Treebeek-Brunssum. ,

Vervolg familieberichten
zie pagina 16
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Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Heerlen is het
sterfhuis van kreperende junks",
concludeerde officier van justitie
mr J.Laumen gistermorgen toen hij
in de Maastrichtse rechtszaal mis-
dragingen van een 21-jarige aan he-
roïne verslaafde Heerlenaar ontra-
felde. „Deze jongeman is ten dode
opgeschreven, zijn toekomstper-
spectief schat ik op nul. Zelf is hij
nog deenige die zijn leven kan cor-
rigeren", aldus de officier.

Even later zinspeelde hij in zijn re-
quisitoir op stromingen die de
drugspolitiek gelegaliseerd willen
zien. „We dweilen permanent met
de kraan open. Alleen onze dweilen
slijten en er komen geen nieuwe
voor in de plaats. Als we dan onze
toevlucht gaan nemen tot decrimi-
naliseren zijn we nergens meer".

Waar de verdachte vóór hem zich
moest verantwoorden voor het
openbreken en leeghalenvan gepar-
keerde auto's trok mr Laum'en zijn
beschouwing even later door naar
de milieuproblematiek. „Als het
aantal potentiële daders, dat we nu
op ongeveer vijf procent van de be-
volking kunnen stellen, met vijftien
procent zou toenemen, is het mi-

lieuprobleem in één slag opgelost.
Dan immers zal niemand het aan-
schaffen van een auto nog verant-
woord vinden..."

Voor bestrijding langdurige werkloosheid

Ministerie beloont
GAB in Maastricht

*jlet schoolverlatersfeest werd zoalstngebruikelijk niet georganiseerd
nsfoor de schoolleiding maar door de.toßchoheren zelf. De beveiligings-pienst hield daarom een stevig oog-je in het zeil. Om 23.00 uur waar-

schuwde deze dienst de politie methet verzoek de feestende jongeren,
behorend tot de afdeling bouwkun-
de, van het schoolplein te halen.

De scholieren hadden daar een
kampvuur aangelegd, tenten opge-
slagen, een biertap geplaatst en de
toegangspoort tot het plein in plas-
tic verpakt en daarom heen beton
gestort, terwijl ze de sloten hadden
dichtgesoldeerd.
Tegen half 12 ging adjunct-direc-

Pff ontbrekende scholieren haddenfich zo 2eer te goed gedaan aan deraten bier die nog over waren van
fet feest, dat zij die morgen nietpeer aan het onderwijs kondenfeelnemen.

teur Cremers een kijkje nemen. Af-
gesproken werd met de feestvier-
ders dat zij nog even door konden
gaan, maar datna afloop alles opge-
ruimd zou worden. Inmiddels wa-
ren er bij de schoolleiding tele-
foontjes binnen gekomen van enke-
le omwonenden, die hoewel de jon-
geren hun feest in*de buurt hadden
aangekondigd, toch vonden dat er
teveel decibellen aan muziek wer-
den geproduceerd.
De volgende ochtend, tegen half 9

Door het kabaal van de disco en de
wanorde rond de school weigerden
de leraren met de lessen te begin-
nen. De jeugd werd gevraagd nu al-
les op te ruimen. Dat gebeurde in
snel tempo, zodat anderhalf uur la-
ter alle tenten waren verdwenen, en
alles weer in het gerede was ge-
bracht. Ofschoon de directie alles in
het werk zal stellen om herhaling te
voorkomen, toonde zij zich achteraf
tegenover de politie tevreden over
de vakkundige en snelle manier
waarop de scholieren de zaak had-
den opgeruimd.

bleek het feest nog in volle gang. Er
was bovendien een gat gemaakt in
de omheining, waardoor men zich
toegang tot het plein verschafte.
Omdat er nog enkele vaatjes bier
over waren, werd er verder getapt
en de gearriveerde jongste leerlin-
gen deden daar dapper aan mee.

MTS-feest loopt
fors uit de handtSTRICHT - Het schoolverla-

at van de Maastrichtse MTS
le Bemelergrubbe donderdag-
i heeft tot gevolg gehad dat de
ngen van de eerste twee klas-
ran dit instituut gistermorgen
an de lessen konden beginnen.

f
ras het derde lesuurkon het onder-is worden hervat en dat nog maaroor een klein aantal leerlingen.

(ADVERTENTIE)

h. 190 x br 98 x d 23

Massief eiken
boekenrek ’ 575,-
C^\ m Sinds 1910

Meubelen
Akerstraat 116-118, Hoensbroek

Fabriek: Hommerterweg 10, S 212352

(ADVERTENTIE)

[PERZISCHE TAPIJTEN!

Oranje Nassaustraat 19, Heerlen, 045 ■ 713650

HEERLEN - Het automatiserings-
bedrijf Volmac neemt per 1 januari
a.s. de vestiging Heerlen van het
Rijks Computer Centrum (RCC)
over. Volmac zal hetrekencentrum
onderbrengen in een nieuw op te
richten vennootschap. Ruim hon-
derd medewerkers van RCC-Heer-
len zullen in dienst treden van deze
nieuwe onderneming.

Ongeveer twintig mensen blijven
bij het ministerievan Binnenlandse
Zaken, waar het RCC onder valt, in
dienst. De huidige activiteiten van
RCC-Heerlen worden geleidelijk
verplaatst naar dehoofdvestiging in
Apeldoorn. Van het huidige RCC
Heerlen wil Volmac een facilitair
bedrijf voor de andere bedrijven
van de groep maken.
Zowel burgemeester Van Zeil van
Heerlen als gouverneur Kremers
hebben instemmend gereageerd op
de overname, dieal enkeleweken in
de lucht hing.

Promotie van
N. Keulen uit

Cadier en Keer

Van onze verslaggever

j-TTr!|ASrI'RIC:HT - Het arbeidsbureau in Maastricht krijgt twee
"H<rt oen S.ulden extra van het ministerie van Sociale Zaken.
" g^ is bestemd om zeer langdurig werklozen (die drie of

aJ hle r̂ uaren zonder werk zitten) aan een baan te helpen. Het ar-
Ti«asbureau verwacht met de extra bijdrage 150 tot 200 werk-.

3vla t 'KPerSpeCtief op een baan te kunnen geven. Het GAB
%0f>asr"lcnt *s net enige arbeidsbureau waaraan extra geld is

d P ' vooruitlopend op het vrijkomen van gelden die el-
on

S °P de Degroting van het ministerie stonden maar voor deP'OTspronkelijke besteding komen te vervallen.

arhliH d gaat naar het gewestelijk

* ornH
Ureau (GAB> in Maastricht

> ddk bureau zich vooral voor
':werj~,enStnJding van de langdurige
fort *S°osheld btjzonder heeft inge-
fa,.L jwerd gisteren officieel deleen K= te Jangdurig werkloze aan
'Moiukk 1 geholpen

' evenals de 50ste

Daarnaast heeft ook de slechte si-
tuatie op de Maastrichtse arbeids-
markt een rol gespeeld bij de toe-
kenning van de twee miljoen gul-
den. Het werkloosheidspercentage
in de provinciehoofdstad is al jaren
het hoogste van Nederland en ligt
hoger dan het percentage in de
Oosteüjke Mijnstreek.

CADIER EN KEER - De heer N.M.
Keulen uit Cadier en Keer promo-
veert op 8 juni aan de universiteit
van Amsterdam tot doctor in de fy-
sische chemie. Prof. dr J. van der
Elsken is promotor. De titel van zijn
proefschrift luidt „Dynamics of
fluids in bulk and near a vertical
wall. Studied by Photoncorrelation
Spectroscopy." Kort gezegd een on-
derzoek naar fluctuaties in dicht-
heid, temperatuur en concentratie
bij vloeistoffen.

Maastrichtse aangerand;
Kerkraadse verkracht

schappen (Roemenië en Honga
rije) en wat kleinere'gezelschap
pen.

Sroe°f-,fe defïnitieve verwerving van3. e hnanciele steun zal het GAB
*LWr^n m,?eten gaan indienen,Em

h*°f aangegeven op welkeEan^!. " bureau de kansen voorlangdurig werklozen denkt te verfeS O*» w«ordvoerderKm ls l.^ Maast»cht, H. Jans-pen, is er aleen plan in de maak.

Plannen

" Drs.Schoevaars (2e van rechts) van Sociale Zaken nam gisteren in Maastricht denieuwe huis-
stijl van het directoraat voor de arbeidsvoorziening in gebruik. Links naast Schoevaars de ad-
junct-directeurvan het GAB en wethouder Hoen van Maastricht enrechts directeurSmits.

Foto: WIDDERSHOVEN

Volgens GAB-directeur G.Smits
lijkt deze situatie in tegenstelling
met de inzet van zijn bureau. Hij
schreef de relatief hoge werkloos-
heid toe aan enkele bijzondere om-
standigheden, waaronder het feit
dat Maastricht nogal wat 'oudere'
werklozen kent (25 procent van de
werklozen is ouder dan40 jaar).Vol-
gens Smits een gevolg van de sane-
ringen in het Maastrichtse bedrijfs-
leven in het begin van de jaren '80.

Bijzonder

MAASTRICHT - Een 25-jarige in-
woonster van de woonwijk Rand-
wyck in Maastricht is in de nacht
van donderdag op vrijdag even na
middernacht bij het gouvernement
aangerand door een trimmer. In
Kerkrade werd een 24-jarige vrouw
op de hoek Koningsweg/Nier-
sprinkstraat verkracht.
De Maastrichtse vrouw fietste om
20 minuten over 12 langs de Lim-
burglaan toen zij op het fietspad
plotseling een trimmer ontwaarde.
Naargelang zy harder ging fietsen,
liep ook de trimmer sneller. Op een
gegeven moment greep hij haarvast
en trok haar van de fiets. Vervol-
gens sleurde hij haar een honderd-
tal meter voort tot onder het brug-
getje van het gouvernementsge-
bouw waar hij haar aanrandde.

De vrouw had bij de sleurpartij lich-
te verwondingen opgelopen. Tot
slot eiste de dader de beurs met 75
gulden die de vrouw by zich had.

De dader is volgens het signalement
1,75 meter groot, tussen de 25 en 30
jaar oud, heeft een tenger postuur,
donkerblond kort haar, een mager
gezicht en een spitse neus. Hij
spreekt het Maastrichts dialekt.

De politie van^Maastricht vraagt de
wielryder dieop het moment van de

aanranding langsfietste, zich met
haar in verbinding te stellen. Ook
aan eventuele andere getuigen
wordt dit gevraagd.

Weggelopen
De 24-jarige vrouw uit Kerkrade is
gistermorgen rond tien uur in de
struiken op de hoek Niersprink-
straat/Koningsweg in Kerkrade
door een nog onbekende man ver-
kracht. Een andere vrouw was ge-
tuige van de verkrachting, maar
rende in paniek weg.
De politie is op zoek naar deze
vrouw, omdat zij mogelijk verder
kan helpen bij het onderzoek. Het
signalement van de dader luidt:
Zuideuropees voorkomen, fors pos-
tuur, vermoedelijk een grijze pruik
en ongeveer 20 jaar.

Lucas Reijnders
over milieuplan

MAASTRICHT - Buitengewoon
hoogleraar milieukunde Lucas
Reijnders van de universiteit vap
Amsterdam zal dinsdag 6 juni een
lezing verzorgen in de collegezaal
van de Nieuwenhof in Maastricht.
Het thema van de lezing, die om
14.00 uur begint, luidt: 'Het milieu-
beleid, een crisis waard?'

Verder noemde hy de late opkomst
van de emancipatie in Maastricht
als een van de oorzaken. Dat bete-
kende de laatste jareneen forse toe-
treding van vrouwen tot de arbeids-
markt. Tenslotte blijkt de komst
van een universiteit niet alleen een
zegen voor Maastricht te zijn: gelei-
delijk neemt het aantal werkloze
academici toe.

C vlrïïrdt dC gr°ep lang"
Iten h Werklozen waarmee zogehe-kevoerri orßnt^ing^fsPrekkenziJnRordt h derBellJke gesprekkenJleen anH6keken of de werkloze via
-ling £?ere weg bijvoorbeeld scho-
fiaaA ,werk kan komen. Nage-SJ°rdt nu in hoeverre aan deW
derwt?Ldle meer dan drie Jaar zon-
den oTk J

zltten' alsnog nieuwekan-
seoodenkunnen worden. 'Te weinig opera en

ballet in Heerlen'

Directeur stadsschouwburg Bruins:

„Er waren er eigenlijk twee ge-
pland. Maar detweede productie
kan niet doorgaan omdat de or-
kestbak van de Heerlense
schouwburg te klein is voor dat
optreden. Ik hoop dan ook dat
wein de tweede fase van dereno-
vatie van de stadsschouwburg,
die orkestbak kunnen vergroten
en dat we de grote Nederlandse
opera- en balletgezelschappen
kunnen bewegen zich ook rich-
ting provincie te begeven," aldus
Bruins.

Het Nationaal Ballet komt in het
komende theaterseizoen één
voorstelling geven in Heerlen.

Van onze verslaggever
HEERLEN- De directeurvan de
stadsschouwburg in Heerlen
vindt het triest dat de schouw-
burgen in Limburg veel geld
moeten uitgeven om buitenland-
se opera- en balletproducties te
krijgen, terwijl in Nederland goe-
de gezelschappen op dat gebied
bestaan. „Wij halen nu uit Luik
in België en Polen gezelschap-
pen om opera's te brengen. Dat
geld zouden we ook kunnen be-
steden aan de Nederlandse Ope-
ra, het Nederlands Danstheater
en het NationaalBallet, maar die

Er is - met name in de omgeving
Heerlen - behoefte aan opera-
voorstellingen. Dat wordt afge-
leid uit het feit dat er regelmatig
bussen vol Limburgers naar de
opera in Luik gaan om daar voor-
stellingen bij te wonen.

Manvrijgesproken
van geweldpleging

STRICHT - Vanwege het ont-
hepft j

van overtuigend bewijs
rechtbank te Maastricht

i iiaar n- een 57-Jarige Maastrichte-
/ lastl riJgesproken van drie hem te-
/PW egde gevallen van geweld-

hierv '°e officier van justitiehad
4.'■ :nisstr°°/ ne?en maanden gevange-

'«,»„ v,al geëist waarvan drie voor-waardelyk.
s'*zwa lan was verweten door te

su" 11 met een bijl zijn in Bruns-
v " wonende vriendin naar het le-
haa hebben gestaan en een van
keel tZ° ven tot tweemaal toe bij de
uitJ te hebben gegrepen onder hetllen van bedreigingen.

Dit complex van factoren leidt ertoe
dat de werkloosheid in Maastricht
toch vry hoog blijft, ondanks de in-
zet van het arbeidsbureau. Direc-
teur Smits poneerde daarop de stel-
ling dat hoe meer het bureau een de
bestrijding van werkloosheid doet,
des te meer mensen zich inschrij-
ven.
Gisteren werd een vernieuwd infor-
matiecentrum officieel geopend en
ter gelegenheid daarvan kreeg het
GAB de extra twee müjoen gulden
toegewezen. Drs E.Schoevaars,
plaatsvervangend directeur-gene-
raal voor de arbeidsvoorziening,
verrichtte de opening en zegde
daarby ook nog eens toe dat het
GAB een nieuwe telefooncentrale
tegemoet kan zien.

gezelschappen reizen niet. Ze
gaan niet de provincie in. Dat is
jammer," aldus directeur Fons
Bruins.

Hij zei dat gisteren bij de presen-
tatie van het seizoensprogramma
1989-1990 van de Heerlense
stadsschouwburg. Opera Forum
treedt tweemaal op, de Staats-
opera van Poznan uit Polen en
enkele LSO-producties op ope-
ragebied, staan op het program-
ma. Voor ballet is het Heerlense
publiek aangewezen op het Ko-
ninklijke Ballet van Wollonië,
enkele Oosteuropese gezel-

EOC ingeschakeld; onderzoek kost f 180.000

Nog onduidelijkheid
over bom in Herten

van een groot explosiefen een eer-
ste onderzoek is besloten het terrein
af te graven. Een operatie, waarvan
de kosten geraamd zyn op 180.000
gulden.

om de zaak in de openbaarheid te
brengen. Ambtenaar Smolenaars
zegt zeker veertien dagen nodig te
hebbenvoor deopzetvan een romp-
plan. Er is al contact gezocht met
Solvay Chemie dat op ruim 300 me-
ter afstand ligt, maar ook met Rijks-
waterstaat en de Nederlandse
Spoorwegen.
Politie en brandweer zijn op de
hoogte en ook de Rijksluchtvaart-
dienst zal over de operatie inge-
seind worden. Schutgens ontkent
overigens dat de aanwezigheid van
Solvay Chemie in die buurt bepa-
lend isvoor de afgraving van het ter-
rein.
De feiten. Jan Timmermans vond
bij de bouw van een nieuwe loods,
een halfjaar geledenoorlogstuig dat
door het EOC opgeruimd is. Van
zijn inmiddels overleden 'vader wist
hij dat er op de binnenplaats aan het
eind van de oorlog een inslag was
geweest die stellig veroorzaakt " De binnenplaats aan deRijksweg in Herten waar mogelijk een groot explosief onder degrond

ligt, op vijfmetervan het woonhuis. Foto: janpaulKUIT

moet zijn door een raket of bom. Hij
heeft zich daar verder geen kopzor-
gen over gemaakt, totdat een tijd ge-
leden in het centrum van Rotter-
dam een wijk ontruimd moest wor-
den voor een groot explosief. Dat
gafhem te denken en hy melddehet
bij de gemeente.

Er zijn getuigen die dat bevestigen.
De buurman destijds, de familie
Heemels, heeft een dagboek bijge-
houden en meldt een bombarde-
ment op 29 november 1944 waarbij
een nabijgelegen woning van de fa-
milie Valk getroffen is. De gebroe-
ders Heemels wisten zich eveneens
de inslag op het terrein by Timmer-
mans te herinneren.
Een eerste onderzoek van het EOC
met een metaaldetector heeft nog
geen volstrekte duidelijkheid opge-
leverd, omdat op het terrein nogal
wat ijzeren leidingen lopen. „Als het
EOC tot afgraven besluit, gaan we
ervan uit dat de noodzaak daartoe
aanwezig is, al kan het evengoed dat
de zaak met een sisser afloopt.
De gemeente ziet vooralsnog geen
direkte aanleiding tussentijdse
maatregelen te treffen, maar heeft
zich wel meteen gestort op de voor-
bereidende werkzaamheden. Jan
Timmermans is bepaald niet geluk-
kig met de openheid van zaken.
„Laat de fotograaf gerust komen als
ze aan het graven zijn, dan weten de
mensen dat er wat aan gedaan
wordt. Maar onder deze omstandig-
heden zou het mij klandizie kunnen
kosten. Wie voor deze schade op-
komt, weet ik nog niet."

in "an onze verslaggever

VrapiAEN ~ "Er rijden hier dagelijks
terrl tWagens van 40 ton over het
ZüTsln' *n z°verre maak ik me geen
vijg *!n.over explosiegevaar van een
250 figraket> of misschien een
hier 500"Ponder vliegtuigbom die
2ai op het terrein zou liggen. Dat
het

eind dit jaar moeten blijken als
rn a explosieve opruimings com-
af^do (EOC) debinnenplaats komt
Oat "»

gel- Jan Timmermans van de
Hiii; amige rozenkwekerij aan de

t het u eg 42 in Herten. Tot dan is

' vraa achten op het antwoord op de

' naar K°f in herten gezocht wordt
cjat net monster van Loch Ness of
pla er een grootscheeps rampen-
k e

n m werking treedt om gevaarlij-
v xPlosieven op te ruimen.
ris'en

C Wil in elk geval geen enkel
gen ° nemen. Na enkele verklarin-over de mogelijk aanwezigheid

De kosten liegen er niet om en zijn
vooral terug te voeren op de bijzon-
dere voorwaarden die een aanne-
mersbedrijf zal stellen gezien de ge-
varenfactor, het afsluiten van verze-
keringen, het taxeren van panden
en een mogelijke evacuatie vanbuurtbewoners. Vaststaat dat het
merendeel van de kosten voor reke-
ning van het Rijk komen. De ge-
meente Herten zal 19.000 gulden
moeten bijdragen, waarvoor deraad
in een besloten vergadering al een
krediet heeft verleend.
Burgemeester M. Schutgens van
Herten zei gisteren alle geruchten
de kop in te willen drukkenen daar-

Bijzonder

Officier van justitie mr Laumen:
'Heerlen is sterfhuis

van kreperende junks'

Vohnac neemt
RCC over per

1 januari

provincie
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t
„God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd,
maar wel een behouden thuiskomst."

Na een langdurig ziekbed is toch nog vrij plotselingvan ons heengegaan,
op 82-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramenten, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hubert Nicolas
Lemmens

weduwnaar van

Maria Catharina Boijens
Arnhem: JeanLemmens

Marlies Lemmens-Lucassen
Manja,Katja, Fleur

Sittard: Marlies Coenemans-Lemmens
Jo Coenemans
Goyka, Kevin
Familie Lemmens
Familie Boijens

2 juni 1989
Bejaardenhuis St. Maarten, Putstraat 99, Bom
Corr.adres: Heerlenerweg 37, 6132 CX Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsheben
op dinsdag 6 junia.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Ophoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van maandag 5 juni a.s. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Voor de vele blijken van belangstelling, van u ondervondenbij het overlij-
den en de begrafenis van mijn moeder, schoonmoederen onze oma

Maria Helena
Ekermans-Reijnen

dankenwy u hartehjk.
De zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 4 juni om 11.Q0uur in
deSt.-Pauluskerk te Sittard-Limbrichterveld.

Familie Jörissen-Ekermans

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

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en kremaü'everzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. §iig|=
Oliemoienstnut 30 - Postbus 2755 HoensbroekCO.
6401 DG Heerlen - TeL 045-714427. mTfm N'"*^lllB
Tfearin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 uKWk MilKW Hoensbroek -TeL "45-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WFWJf/A DAG NACHT BERHKBAAR-
J.S.Post, gedipl. uitvaartverzorger. A fl

' UITVAART- EN CREMATEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV

1
GELDERSESTRAAT 18 Öl3ó AT SITTARD
04490-13572

I Steun de AVO-eolleete HH[
| air, 625000 f4:il..ni!lßßß

tAnna Leevels, 64 jaar, echtgenote van Johannes
Schaminée, Achter de Biënberg 18, 6019 CZ

Wessem. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-
den op maandag 5 juni om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Merardus te Wessem.
4. Johanna Strous, 72 jaar, echtgenote van Harie
f Franssen, Neerstraat 1, 6071 JJ Swalmen. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 5 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van Het Woord Gods te Swalmen.
4. Corrie Cox, 60 jaar, echtgenotevan JanKnoben,
I Reutjesweg 63, 6077 NA St.-Odiliênberg. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag5 juni 1989om 10.30 uur in de basiliekvan
de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.-Odi-
liënberg.

tSjang Gielen, 65 jaar, echtgenoot van Cristien
Dorpmans, Orchideestraat 15, 6014 AL Itter-

voort. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op dinsdag 6 junias. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Margarita te Ittervoort.

tHelena Langenhoff, weduwe van Johannes van
Dinter, 92 jaar, corr.adres Deemselstraat 9, 6041

XP Roermond. Deplechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op dinsdag 6 junias. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Geest te Roermond.

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.

Grote kollektie
i bankjes

W Kom u zelf overtuigen in JEWm onze showrooms *fIHÖ3^
ii ir van /loun Interieur

SITTARD GELEEN ROERMOND VALKENBURG
Industneslraal 4-23 Annastraat 19 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraal 1

Zwartbroekstraat 20

Een jonge internationaal opererende
transportonderneming, gespecialiseerd in transporten
naar en van 0.a.: Tsjechoslowakije, Hongarije,
Roemenië, Joegoslavië, Griekenland en Turkije zoekt
wegens uitbreiding

"
Internationaal
chauffeur
Reacties te richten aan dhr. Uerlings, Streeperstraat
41, 6371 GL Landgraaf, tel. 045-326114.

fLANDGRAAFSTRANSPORT
CENTRUM

196675

I TANDARTS I I
R.H.H.A. PULS

GEEN PRAKTIJK
VAN

5 t/m 9 juni '89
en

14 t/m 29 juni '89
Hoofdstraat 51

Schaesberg
Tel. 045-321112

Saneringskaarten
blijven geldig.

i jHj^i^HHIHi^HBI I
tempo-team
uitzendbureau
VAKANTIEKRACHTEN
Wil je in devakantieperiode een extra
zakcentje verdienen?
Laat jedan bij ons inschrijven. Wij hebben
wsrk voor jebij verschillende bedrijven in
Sittard, Beek en Stem. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Vraag ook op onze afdeling kantoor naar
vakantiewerk.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Jacqueline Smeets of
Helma Hillen
Sittard, Rosmolenstraat 4

-1 . AFD STOFFEN PAi£T

Gevraagd voor spoedige indiensttreding: «

Boekhoudkundig/financieel
medewerker m/v
Functie-omschrijving:- het uitvoeren en beheren van de

financieel/administratieve werkzaamheden- het voorbereiden van de jaarbalans + tussentijdse
rapporteringen

Functie-eisen:
- opleiding: minimaal SPD of gelijkwaardig- liefst enige jaren praktijkervaring
- enige ervaring en kennis van geautomatiseerde

gegevensverwerking gewenst- salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring
Sollicitatiebrieven met een uitvoerig curriculum vitae
zo spoedig mogelijk te richten aan:
Directie Fast Print b.v.
Postbus 2917, 6401 DX Heerlen. "f»"

J I

, V—*~ "** -/- /

Het Bestuur van de Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs te
Heerlen verzoekt, in het kader van het terugdringen van de overuren, **—
geïnteresseerden te reflecteren naar lessen in de volgende vakrichtingen: Ï)

1. Metaaltechniek
2. Elektrotechniek/Elektronica n
3. Installatietechniek j*
4. Motorvoertuigentechniek J0a;
5. Bouw-Banktimmeren
6. Meubelmaken
7. Machinaal houtbewerken

Wc

8. Schilderen ke

9. Autospuiten tr ge:
tesGezien de eenzijdige samenstelling van bovengenoemde vakgroepen,

worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 'eÉxa
tri

De sollicitant(e) dient: . ?!
- op grond van min. voorschriften, niet binnen of buiten het onderwijs een tej

volledige betrekking te vervullen;

- bij voorkeur bevoegd te zijn; zowel voor theorie als praktijk; aa
- aan te tonen relevante bedrijfservaring te bezitten; ''- bereid te zijn de lessen ook op avond en/of zaterdagmorgen te verzorgen; C<
- bereid te zijn zich, in teamverband op de hoogte te houden van m.n. "*""

vakinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. I \

Degenen, die onlangs hebben gereflecteerd op onze advertentie, waarin
we bevoegde docenten vroegen, behoeven niet nogmaals te solliciteren. r

Sollicitanten, die aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen, worden (

verzocht hun sollicitatie met uitvoerige curriculum vitae voor 12 juni as. in '
te zenden aan bovengenoemde bestuur, Postbus 124, 6400 AC Heerlen.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij dhr. H. Willems, direkteur SBBO, tel. \

045-718990, privé 045-315894. \

W^ STREEKSCHOOL VOOR g
1 BEROEPSBEGELEIDEND

ONDERWIJS HEERLEN ietle'
Rector Driessenweg 8 - 6411 GZ Tel. 045-718990 fee

ter
De SBBO te Heerlen is een dag-avondschool voor zowel jeugdigen als
volwassenen. Zij verzorgt de theoriecomponent van een groot aantal \x
leerlingstelselopleidingen. "
Jaarlijks bzoeken zon 1800 cursisten de Streekschool. Bij de school zijn ter:
± 120 personen in dienst. 19677j

-^«a
. >ki

'et

Gom Security Service bv is een landelijk werkende beveiligings-
organisatie, dieportiers- en bewakingsdiensten verleent.

Wij zoeken in Heerlen

Beveiligingsbeambten (m/v)
Voor het verrichten van bewakings- en t

portiersdiensten op afroepbasis.
Wij denken aan personen in het bezit I

van het basisdiploma Beveiliging (of de bereidheid dit diploma te gaan '*behalen), met eigen vervoer, leeftijd v.a. 21 jaar.
Indien u belangstelling heeft, kunt u bellen

"met de afd. Personeelszaken van het hoofdkantoor, tel. 010-4623333.

""" __^_ .
.^ ' «^
i

T-MEUBEL - DEZE NAAM MOET U GOED ONTHWENJ^y4
T-Meubel is een grote, sfeervolle T-Meubel is gevestigd in Kinrooi- Meubelen kopen is iets, wat je niet y'^k y'\_-7, v">^^^meubelzaak, waar uopeen opper- Kessenich in België. Even over de zómaar even doet. Daar neem je / |^^ '"\ >&■ '// "\.
yfëkte van maar liefst 5000 m 2een grens bij Ittervoort. Eigenlijk dus rfd wor. Om te kijken, om te ver- / A^* tv . TrsS?= /■ '"^^fi't-. " '■">- groot assortiment kwaliteits- vlak bij en goed bereikbaar! gelijken, om je goed te laten voor- Jk j_v %^f <^ jNs^i^^^^l \\^'Mh^ '' ':"'"'-^fl

■ meubelen vindt: heel veel degelijk- En notabene 's-zondags open! lichten. Daarom moet u zeker eens <&/'rY^t *^iTJ^^^^^^^m ZZZ.-,,..,,-,," N^«->W!l^' / L
mooi eiken in alle denkbare Goed idee voor 'n nuttig uitstapje! bij T-Meubel gaan kijken. Dat is 't T^^F'S*/ Ill^ljXT"*** '■'"BH^BI BB iSW GTjD^^^J/^'xo /^-Êuitvoeringen en natuurlijk ook ritje naar Kinrooi best waard! Wj&^3r<ï*/ Wpli^P^C^^^P^^^ ::::=^ X7/^^;- /^rmoderne meubels. Er hangen reuze T-Meubel bezorgt gratis thuis in P^J^vy TinßmïijFv TüW^^^^^^^^^^ rJêJrHvJ "$/'"schappelijke prijskaartjes aan en de Nederland, België en Duitsland. En onthoudt die naam: T-Meubel! >^ W^S^r^/ ~7 /\ll IV^^^^^Ï^^^^ r-^Fffl|, ]/I f \^ JL.^.^j3K^r
service van de mensen van T-Meubel i^^^ \<sffs (VW ■" "AVT ; VtïiU/-> ~"~" AkLy " ff^JT
grenst aan het onwaarschijnlijke. ALTIJD EERST EVEN KIJKEN BIJ T-MEUBEL! \jfe H H/O)" JWII XX£xr^M^tZLT ' Venlosesteenweg 160-161,3688K.nrooi-Kessenich, België, Telefoon 0932-11-565237. > jg/' Hl XV^aIS U meUlXilb gddl Kopen. Openingstijden dinsdag lm zaterdag 900 12.00 en 13.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 -18.00 uuj^naajidagjeslolen L_l_Q
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*»et initiatief voor het uitstapje
"aar het zuiden van het land ispnomen omdat Prudential Ba-
*s in deze omgeving een toege-
komen belangstelling voor be-
leggen heeft opgemerkt. Ale-
xander Franke, een in Maas-zicht gevestigde beleggingsad-viseur in dienst van Prudential
°ates, krijgt steeds meer cliën-
*n uit de Euregio.

MAASTRICHT - Neonatolo-
gen van de Rijksuniversiteit
Limburg - dat zijn artsen die
zich toeleggen op de medische
zorg voor pasgeborenen (ba-
by's in de eerste vier levenswe-
ken) - verrichten momenteel
onderzoek dat moet leiden tot
het voorkómen van infecties
bij baby's van AIDS-moeders.

"et bezoek aan Limburg komt
het eind van een dagvan le-digen over beleggingsonder-

*erpen in het Fokker Sales
Centre nabij het oude Schiphol.

Zij onderzoeken of en in hoeverre
infectie van foetussen en van pasge-
borenen voorkomen kan worden
door aan vrouwen die met het HlV-
virus besmet zijn neutraliserende
antilichamen toe te dienen. Dit zal
gebeuren tijdens het eerste trimes-
ter van de zwangerschap.

Vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 1

Naast de industrie is het autover-
keer de belangrijkste oorzaak van
de luchtverontreiniging. Bij schade-
lijke smogvorming moet het vol-
gens de werkgroep mogelijk wor-
den de straten van grotere steden
met speciale hekken af te sluiten.
Ontheffing van het autorij-verbod
zou, behalve brandweer en dergelij-
ke, aan slechts enkelen voorbehou-
den zyn.

Een opmerkelijk voorstel van de
werkgroep, waarover overigens nog
geen eenduidigheid bestaat, is ont-
heffing te verlenen aan personen-
wagens die zijn uitgerust met een
zogenoemde katalysator. Het Rijk
en de lagere overhedenzouden hier-
mee de aanschaf willen bevorderen
van wagens die standaard zijn uitge-
rust met dit apparaat, dat de uitstoot
van giftige stoffen aanzienlijk terug-
brengt.

De precieze sancties op overtreding
van het auto-rijverbod staan nog
niet vast. De werkgroep denkt hier-
bij op de eerste plaats aan de geld-
en eventueel celstraffen waarin de
reeds bestaandewet op de luchtver-
ontreiniging voorziet.

Overigens is de werkgroep zich be-
wust van de problemen die een tij-
delijk verbod van autoverkeer zul-
len geven voor het openbaar ver-
voer. Op dit moment kunnen de
spoorwegen en busbedrijven een
plotseling extra aanbod van reizi-
gers volstrekt niet aan.

Daf-aandeel in
'grijze handel'
al op ’56,90

Dit maakte vrijdagmiddag prof. dr.
C. Blanco bekend in Maastricht bij
de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar kindergeneeskunde aan
de Rijksuniversiteit Limburg. Wan-
neer het op die manier lukt om
AIDS in een vroeg stadiumrond de
geboorte te voorkomen, dan hoopt
prof. Blanco wel dat het huidige, op
privacy gebaseerde verbod om
zwangeren op AIDS te testen, als
onethisch bestempeld zal worden.

I
* vraag naar aandelen van de
.'entwagenfabriek DAF is zo gi-pitisch groot, dat er alleenal in Ne-J'and 25 maal meer aandelen zijn
l^teld dan de 18 miljoen die er
Jff de beursintroductie beschik-
te waren. De banken mogen dit
L/ r̂ zelf bepalen hoe ze het toege-
|/2en kwantum aandelen ondern klanten verdelen.

'Je moet het koppie
niet laten hangen'

Ex-kankerpatiënt wandelt naar Amsterdam

Stil

„Het provinciaal bestuur (eigenaar
van de Plem, red.) zegt immers de
werkgelegenheid in Limburg te wil-
len bevorderen, maar breekt die in
feite af wanneer de overval op Li-
magas doorgaat."

De voorzitter van de ondernemings-
raad bij Limagas, L. Deurnes, was
gisteren nog niet over zijn woede
heen en noemde de geplande stap-
pen van de Plem onbegrijpelijk.

Zowel bij de Plem als bij Limagas
werd gisteren een volstrekt stilzwij-
gen in acht genomen over de door
de Plem beraamde overval op Lima-
gas (zie LD van gisteren). En omdat
het provinciehuis was gesloten in
verband met een viering van 150
jaar beide Limburgen, was gouver-
neur Kremers niet bereikbaar om
zijn rol in deaffaire toe te lichten.

Straten met
hekken
afsluiten

Ook bepaalde ontwikkelingen, zo
als 'warmtekracht-koppeling' krij
gen dan een kans.

Nu bezit de Plem nog slechts 45 pro-
cent van de aandelen Limagas. De
elektriciteitsdistributeur zal dus
tenminste 15 procent van de aande-
len moeten kopen bij de Limburgse
gemeenten of de Gasunie. Welk be-
drag de Plem daar voor overheeft is
niet bekend. Maar omdat Limagas
altijd al flinke dividenden uitkeert,
zullen de gemeenten en de Gasunie
niet staan te trappelen om zon in-
komstenbron voor een appel en een
ei op te geven.

Concurrentie
Een samenwerking of fusie tussen
de Plem en Limagas zou in ieder ge-
val een eind maken aan de onderlin-
ge concurrentie. Nu verhuurt Lima-
gas nog gas-boilers en de Plem elek-
trische boilers.Als één bedrijf beide
produkten in de aanbieding had,
zou dat betere keuzemogelijkheden
voor de consument opleveren.

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Plem heeft om de
absolute meerderheid in Limagas te
krijgen niet voldoende aan 51 pro-
cent van de aandelen. Volgens de
statuten van Limagas is voor een
meerderheidsbelang drie-vijfde van
het aandelenkapitaal vereist, ofwel
60 procent.

Deumens verwacht dat na de tot-
standkoming van één provinciaal
energiebedrijf honderden ontslagen
zullen vallen en vooral tal van staf-
functionarissen overbodig worden.

ff spreekt vanzelf dat daarom nu
L goede, grote klanten beter be-

worden dan de kleine beleg-r die zijn spaarcentjes eens an-Ps wilde besteden. Met als gevolg
ff degenen die bijvoorbeeld bij de
ancratiusbank enkele honderden
Joelen hadden besteld, gisteren.l hun teleurstelling te horen kre-
Pf 1 dat ze op niet meer dan twee of
le stukken hoefden te rekenen.
aandag wordt DAF voor het eerst

I c e effectenbeurzen van Amster-
"i en Londen genoteerd. In de zo-

ro-oemde grijze handel werd don-
rdag circa 56,90 gulden voor een

DAF betaald. Dat is een
t^tje meer dan de uitgifteprijs van£ f «uiden.

Recente statistieken hebben, aldus
prof. Blanco, aangetoond dat circa
80 procent van kinderen lijdend aan
AIDS, een geïnfecteerde moeder
hadden. 25 tot 40 procent van kinde-
ren van geïnfecteerde moeders
blijkt ook met het bewuste virus be-
smet te zijn. Zij zullen op hogere
leeftijd AIDS krijgen.
De Rijksuniversiteit Limburg zoekt
tevens naar nieuwe methoden om
de long na de geboorte ontplooid te
houden en naar mechanismen van
de ademhaling. Een andere uitda-
gingvoor de neonatologie is het op-
sporen en behandelen van de zoge-
noemde asfyxie, die optreedt als het
kind via de placenta onvoldoende
zuurstofkrijgt. Hetrisico op hersen-
beschadiging is daarbij bijzonder
groot.
De technologie rond een te vroeg
geboren kind heeft als risico dat de
verhouding tussen ouders en kind
wordt verstoord. Op de afdeling is
daarom voorzien in videofaciliteiten
voor de ouders. Zij kunnen zoveel
ze dat willen hun kind filmen en de
beelden mee naar huis nemen om
die te tonen aan hun omgeving.

Statistieken

D66 bezoekt
Limburg

Van onze verslaggever
HEERLEN - In oktober 1985
werd hem verteld dat hrj aan
longkanker leed. Op maandag 12
juni wandelt de 62-jarige Jan
Stemkens uit Weiten binnen
twaalf dagen naar Amsterdam.
Jan wilkankerpatiënten een hart
onder de riem steken: „Om ze te
laten zien dat jeer bovenop kunt
komen, als je er maar voor
knokt." En passant verzamelt hij
ook nog sponsorgelden voor het
Kankerbestrij dings-fonds.

straat in Weiten naar Roermond.
De eerste etappe is direkt de
langste: 43 kilometer. Zijn zoon
zal hem op die taaie tocht bege-
leiden. „Alleen is ook maar al-
leen", vult zijn vrouw hem aan.
De overige etappes lopen er
steeds verschillende lopers mee.
Het zijn allemaal wandelvrien-
denvan Jandie in de loop der ja-
ren samengegroeid zijn door het
wandelen. Slapen doet hrj bij le-
den van het 1500 afdelingen tel-
lendeKankerbestrij dings-fonds.

De goede afloop van zijn ziekte-
proces bracht Jan op het idee
'iets te doen' om patiënten te la-
ten zien datzrj óók een dergelijke
weg kunnen volgen. Met in het
achterhoofd zyn hobby, het wan-
delen, kwam hij tot de wandel-
tocht vanuit Weiten naar de Ne-
derlandse hoofdstad.

van de Nederlandse
strijding (voorheen Koningin
Wilhelmina-fonds) ?n deze is nu
driftig sponsorgelden aan het
verzamelen, die uiteindelijk ten
goede zullen komen aan de be-
strijding van borstkanker.
De friture op de hosk schenktal
een gulden per kilometer. Maar
er is ook veel belangstelling van
particulieren. Voorzitster Mieke
de Smit van het Kankerbestry-
dingsfonds, afdeling Heerlen,
laat weten dat er al 15 gulden per
kilometer is verzameld. Ze hoopt
op 40 gulden per gewandelde ki-
lometer. Dat zou een totaal van
10.000 gulden opleveren.

3 —"

Vv
_ (ADVERTENTIE)

'■ 7)(Restaurant

Qourptte
Wk \

k HEERLEN
Kasteellaan 3
Tel. 045-724182

bondag vanaf 12.00-21.00 uur
Lunch van 12.00-14.30 uur

Diner vanaf 17.30 uur
I Woensdagavond en

donderdag de gehele dag
/L^ gesloten

Mensen die denken 'goh, leuke
actie, ik wil ook wel wat centen
schenken', kunnen terecht op
banknummer 233237240 van de
'Nederlandse Kankerbestrijding,
vereniging Koningin Wilhelmi-
nafonds', of gironummer:
1054825, met de vemelding van
jubileum-wandeltocht. Inlichtin-
gen kunt u inwinnen bij Mieke
de Smit, 5045-713044

Jan vertelt: „Ik kwam natuurlijk
in een diep gat terecht, toen ze
mevertelden dat ik aan longkan-
ker leed. Maar dat was van korte
duur." Zhn vertrouwen in een
goede afloop steeg en binnen de
kortste keren kwam hy er weer
bovenop. „En dat wil ik de men-
sen laten zien. Dat ze, als ze bij-
voorbeeld aan longkanker lijden,
zich vol zelfvertrouwen instellen
en hetkoppie niet laten hangen."

Zrjn idee viel toevalligerwijs sa-
men met het 40-jarig jubileum

Friture
Maandag 12 juni vertrekt Jan
vanuit de Professor Dumont-

HEERLEN- De Euro-karavaan van
D66 brengt woensdag 7 junieen be-
zoek aan Limburg. De delegatie
wordt aangevoerd door Jan Willem
Bertens, lijsttrekker voor de ko-
mende Europese verkiezingen, en
Hans van Mierlo, voorzitter van de
Tweede Kamerfractie van D66.
's Morgens om half elf brengen de
D66'ers een bezoek aan het meet-
ponton op de Maas in Eijsden. Om
14 uur gaat het gezleschap naar Océ
van derGrinten in Venlo en aanslui-
tend naar de gemeente Grubben-
vorst. Het bezoek wordt afgesloten
met een verkiezingsavond in café
Maagdenberg in Venlo.

Limburgse kwekers zwijgzaam over gevolgen tv-programma

Komkommertelers: iedere
dag één miljoen schade

Plem moet diep
in beurs tasten

Energiebedrijven zwijgen over overval

gen de Tros. Volgens hen heeft de
omroep ongegrond de hele bedrijfs-
tak zwart gemaakt.

Nederland een schadepost van zon
mihoen gulden. Door de uitzending
van de Tros word ik iedere week
voor 30 millegedupeerd. Begin deze
week kregen we zestig cent per
komkommer; nu nog maar drie
dubbeltjes."

verantwoordelijken op de veiling in
Grubbenvorst, waar we eerder vrij-
dagochtend zijn verzocht geen ver-
dereruchtbaarheid te geven aan het
gebruik van Vertimec. „We moeten
deze zaak laten rusten. Neen, ik wil
geen adressen van telers geven", al-
dus Jacvan derWerf, stafmedewer-
ker groente. .

De directeur van het Centraal Bu-
reau van Tuinbouwveilingen in Den
Haag heeft de beschuldigende
woorden dat de komkommertelers
de volksgezondheid in gevaar, heb-
ben gebracht, fel tegengesproken.
A. Sweep: „Bij minimale toepassing
van Vertimec moet men per per-
soon per dag zes kilo komkommer
eten om enig nadelig effect te kun-
nen constateren. In essentie is dat
dus ongevaarlijk."

In Van Lipzigs kassen (2,25 hectare
groot; 100.000 komkommers per
dag) werken in totaal tien mensen.
„In Limburg zijn ongeveer 100 hec-
tare kasoppervlakte waar komkom-
mers worden geteeld; landelijk zijn
er dat 700. Trouwens, in Limburg
wordt dat bestrijdingsmiddel hele-
maal niet gebruikt."

(, Van onze verslaggever

U^RLEN/HORST - Komkom-
'■''ihh ers in Midden' en Noord-
fev , Urg praten liever niet over de

' 'i ltj 01gen van de Tros Aktua-uitzen-
tt^ van dinsdag jl. In dat program-
It^^erd gezegd dat komkommerte-
V5. steeds vaker gebruik maken
\ e* gevaarlijk chemisch bestrij-

|t. ,1 s.middel Vertimec. Prof. dr
tti^'jnders van Natuur en Milieu
<jjn dde dat de stof schadelijk kan
5^ voor de voortplanting van men-
W °mdat het misvormingen kan
<\v?orzaken. Hij raadde met name
"soJlëere vrouwen af momenteelhommers te eten.
VW"ïiec mag alleen onder zeer
de^^ voorwaarden gebruikt wor-
t^. "ij siergewassen als chrysan-- >oh' het is verboden in de teelt vansumptieprodukten.

£W0ud-voorzitter van de Studie-us Komkommer Limburg, Pieter
g^Peut Ujt Horst, vond het pro-
sit ma 'schandalig. Hij is 'behoor-

edupeerd'. Verder wil hij niets. «ten. Depeut verwijst naar de

Neergesabeld
Dank zij tien minuten televisie heb-
ben deruim 6500 komkommerkwe-
kers in Nederland hun inkomsten
met minstens de helft zien dalen.
„Door die suggestieve beelden van
een actualiteitenrubriek is de hele
branche neergesabeld", aldus Loes
Kneppers van de gelijknamige teler
uit de buurt van Rotterdam.

ze steekproeven uitgevoerd, maar
men heeft nog nooit zulke bestrij-
dingsmiddelen ontdekt. Ik durf dan
ook te beweren dat de Nederlandse
glastuinbouw zeer schoon produ-
ceert. Neen, de consument hoeft
echt niets te vrezen."

al meteen kunnen ontkrachten.
Maar ja, dan is het niet meer interes-
sant, hè", aldus de directeur, die
zich onredelijk behandeld voelt
door de 'pseudo-deskundige Reijn-
ders'.
Eerder deze week zei de stafmede-

werker groente van de veiling in
Grubbenvorst de berichten zwaar
overtrokken te vinden. leder jaar
(van half januari tot half december)
worden in Grubbenvorst tientallen
miljoenen komkommers verhan-
deld. „De laatste jarenzijn hier tallo-

Gifschandaal
Ook in de Duitse pers wordt als ge-
volg van de uitzending op grote
schaal gewag gemaakt van het nieu-
we 'gifschandaal. Voor de kweker
uit Zuid-Holland kan het denekslag
betekenen: 95 percent van de han-
del is bestemd voor de export naar
de oosterburen. Men overweegt ju-
ridische stappen te ondernemen te-

Geld terug
Handelaren die afgelopen dagen op
de veiling komkommers hebben ge-
kocht, en door deze kwestie finan-
cieel nadeel hadden, konden hun
komkommers weer bij deveiling in-
leveren. Zij kregen hun geld terug,
aldus Sweep. Hij vindt het niet juist
dat de Tros geen deskundige van
Volksgezondheid in het programma
heeft opgevoerd. „Die had dan alles

Miljoen
In tegenstelling tot de meeste van
zijn (ongeveer honderd) Limburgse
collega's, is Van Lipzig uit Horst-
America iets spraakzamer. „Per dag
hebben alle komkommertelers in

#Jan Stemkens wil binnen twaalf dagen te voet naar Amsterdam. Foto: FRANSRADE

(ADVERTENTIE)

W Nieuwe
B collecties M

Deze tapijten, in
pasteltinten, met effen

middenvlak en eenvoudige
randmotieven zijn geheel
afgestemd.op de huidige

woontrend.

I HÜB DOLS £r Col
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905

" Peter van Lipzg in zijn kassen te Horst-America: Jedere week voor 30 mille gedupeerd."
Foto: JANPAULKUIT

Beleggers met
Fokker-100

naar Limburg
fIEERLEN - Het internationa-
* effectenconcern Prudential-
oache vliegt volgende weekdonderdag met een gezelschap
Nederlandse beleggingsdes-
jtUndigen naar Beek om in het

Vaeshartelt in Meers-en te worden, ontvangen doorgouverneur Kremers en Abp-
Qjrecteur Goslings. Voor devlücht naar Zuid-Limburg
*ordt een splinternieuwe Fok-ker- 100 gebruikt.

Hartaanval na
roofoverval

STEIN - Een 68-jarige vrouw uit
Stem heeft giserochtend in alle
vroegte een hartaanval gekregen
nadat ze in haar huis werd over-
vallen door twee onbekende
mannen. De mannen vielen haar
woning aan deDamiatenstraat in
de wijk Nieuwdorp binnen tus-
sen kwart over drie en half vier.
Ze dwongen de bewoonster al
haar geld en sieraden af te geven.
Toen het tweetal nauwelijks ver-

trokken was, werd de vrouw
door de schrik door een hartaan-
val getroffen. Het lukte haar nog
om zelf hulp in te roepen.

De Steinse werd vervolgens op-
genomen op de afdeling intensi-
ve-care van het ziekenhuis in Sit-
tard. Gezien de ernst van de toe-
stand heeft de politie haar nog
niet kunnen horen. Wel werd gis-
teren een uitgebreid buurtonder-
zoek verricht. Mensen die vrij-
dagochtend iets vreemds gezien
hebben in de wijk Nieuwdorp
worden verzocht contact op te
nemen met de gemeentepolitie
in Stem: S 04490-35555.

Prof.dr.C. Blanco pleit voor test zwangeren

Gevorderd onderzoek
naar Aids bij baby's

Zaterdag 3 juni 1989 " 17
provincieLimburgs dagblad



Limburgs Dagblad Zaterdag 3 juni 1989 " 18

cursussen+jö;
OPLEIDINGEN g

Praktijkdiploma informatica ,PDh

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

Naam:

| ',^| U? Adres: ,

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

NIEUWS VAN ISO - ZUID-LIMBURG
/^HT^ÊSSr Intensivering Scholing Onderwijsinstellingen
ff ■ lï"'*/Al y'J7 Eén van de doelstellingen van hel „ISO-project" is:

/s&< // OMSCHOLING DOCENTEN VOORTGEZET ONDERWIJS
i6:W:«V M _^yj

£y bedoeld voor werkloze of met werkloosheid bedreigde docenten voor
Af een 'unclie buiten het onderwijs.

Rjjt fcy In samenwerking met de arbeidsbureaus Sittard, Heerier en
yjij:j*JHMHH fff Maastricht worden in het schooljaar 1989/1990de volgerde

/s*&'*&^ yff cursussen georganiseerd:

ff yssBiï A.BELEIDSADVISEUR TELEMATICA M/V
M W'f B.FINANCIEEL MANAGER M/V

J&\ W C.ASSISTENT ACCOUNTANT M/V
***:*v jff D.PERSONEELS- EN OPLEIDINGSADVISEUR M/V/"WrattgSßSgßigff/ E.JOB HUNTING EN LOOPBAANPLANNING MVGmm^pimt flll Wilil I U I I I M I 1^

HET PROGRAMMA
Alle cursussen starten in sept./okt. 1989 Cursus A wordt verzorgd door Intercai B.V. Cursussen B, C en D door
KL-transfer Limburg en cursus E door het Instituut Mens en Arbeid.
Voor het volgen van de cursussen A l/m D dienen de cursisten in principe volledig beschikbaar te zijn. Elke cursus kent
een bedrijfsstage. De opleiders hebben zich verplicht er mede zorg voor te dragen dat tenminste 75% van de deönemers
aan de cursussen A tm D na afronding van de opleiding een nieuwe baan krijgt.

VOORWAARDEN
A. Beleidsadviseur telematica

1eof 2e graads onderwijsbevoegdheid, leeftijd maximaal 40 jaar, goede communicatieve eigenschappen, zelfstandig
kunnen werken en analytische kwaliteiten.

B. Financieel manager
le. 2e of 3e graads onderwijsbevoegdheid, leeftijd maximaal 30 jaar, vooropleiding Havo met economie en/of
handelswetenschappen of VWO met economie 1 of 2.

C. Assistent-accountant
1e, 2e of 3e graads onderwijsbevoegdheid, leeftijd maximaal 30 jaar. vooropleiding Havo met economie en/of wiskunde
en. of handelswetenschappen of VWO met economie 1 of 2 en/of wiskunde1.

D. Personeels- en opleidingsadviseur (specifieke groepen) Geen bijzondere voorwaarden
E. Job-hunting en loopbaanplanning. Geen bijzondere voorwaarden De training omvat 5 dagen verspreid ove

verschillende weken.

AANMELDING
Voor de projecten A t/m D worden op 8, 9, 12 en 14 juni a.s. voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Aanmeldingsformulieren voor deze bijeenkomsten zijn te verkrijgen bij:

ISO regio manager. Stadhuisstraat 4, Maastricht, tel. 043-293102, 043-292111

- GAB Maastricht, dhr. K. Kentgens, Het Bat 12A, tel. 043-211541- GAB Sittard, dhr. F. van Kessel, Kleine Steeg 4, tel. 04490-18644- GAB Heerlen, dhr. W Prickaerts, Putgraaf 210, tel. 045-714845
- De school waar u werkzaam bent (geweest).

Inzenden vóór 7 juni a.s. 195093

—
ELECTROTECHNICS MAASTRICHT BV

zoekt voor spoedige indiensttreding

VEV en LTS

ELECTROMONTEURS
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

E.T.M.

hoofd personeelszaken J. v.d. Veer,
postbus 4339, 6202 VA Maastricht,

telefoonnummer 043-634343. 19M35

I WANNEER UVAN II
PLAN BENT

WEER WAT AAN
STUDIE TE DOEN....

Vraag dan de studiegids van ISW/Oplei-
dingen, die vanaf september a.s. een aantal
opleidingen in Maastricht gaat verzorgen, Lw.:
" ManagementAssistente I
" Marketing Assistent
" Middle Management
" Managementvoornon-profit organisaties
" Voorbereidend HogerManagement
" HBL-Hoger Management

Wilt u nadere informatie overeen ofmeer
van dezeopleidingen, danbent u ook welkom
tijdens onze voorlichtingsbijeenkomst op dins-
dag 20 juni van 17.00-19.30 uur inGrandhotel
L'Empereur, Stationsstraat 2, Maastricht. Stuur
de bon op voor informatie, of bel 071-25 8585.

' Uitknippen, invullen en in een envelop zonder f
I postzegel versturen naar: ISW/Opleidingen,
I Antwoordnummer 10120,2300 VB Leiden.

I Dhr/Mevr: i
I Straat: . i
I Postende- i
I Plaats: i■ Ik ben geïnteresseerd in de opleiding(en) I

i i

ISW/OPLEIDINGENffl
SCHUTTERSVELD9,2316KG LEIDEN. TELEFOON 071"2585 85. RH

i IS W/Opleidingen is erkenddoordeMinistervanOnderwijsenwetenschap-
\ penopgrondvandeWetopdeerkendeonderwijsinstellingen,voorzoverhet

..—.Ja«...ie hinnaH A*_:i £Jk. ...... A . 11/-. .... I*

$ell College
St.-Lambertuslaan 9, Maastricht

Informatie op zaterdag 26 augustus van 11.X) tot
13.00 uur over

AVONDOPLEIDINGEN
te beginnen in september.

NIMA-A; Marketing

SEPR: Toerisme
NGPR: PR-Vooriichting

Marketing Praktijk

Middle Management

Business English

Word Perfect Tekstverwerking

Notuleren

Steno Nederlands + Engels

Bedrijfscorrespondentie Ned. + Engels

Begeleiding modulen KHO Bedrijfskunde

Prospectus op aanvraag: 043-218096 190057

J/ #B\PARFUMERIE^^
[ Dcfuqmr ]

In Nederland heeft Douglas vestigingen n alle grote
I steden. Bij deze parfumeriezaken, waar rjim 40 inter-

nationale topmerken worden verkocht, staan service
en een persoonlijk advies aan de kliënttle, voorop.

Voor onze vestiging in Maastricht
zijn wij op zoek naar een ervaren

Verkoopster (v/m, en

I Part-time Verkoopster, (v/m)
Van kandidaten verwachten wij dat zij mhimaal enige

jaren ervaring hebben in de verkoop van de
belangrijkste kosmetikamerkei.

I Oproepkrachten (\/m)
welke kunnen inspringen bij drukke seriodes.

Indien U interesse heeft in een van bovengenoemde
funkties kunt U Uw schriftelijke sollicitate richten aan

Parfumerie DOUGLAS A
X Grote Staat 27 - 6211 CT Maasricht
X\ t.a.v. Mevr. M. Kölker /f

DE LIMBURGSE TXfif PERSONEELSGIDS
d
c
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l/r /->r»ïnHiil/"/^ Qm^atc f^"f"feAt Koninklijke Smeets Offset is met bijna 1000 werknemers een toonaangevende drukkerij in Europa. \\

Als drukkervan een groot aantal internationale tijdschriften met een hoge aktualiteitswaarde zijn wij maatregelen
aan het nemen om ook na 1992een belangrijke rol in grafisch Europa te blijven vervullen.

Wij werken momenteel aan de uitvoering van een omvangrijk investeringsprogramma.
Ook onze personele bezetting zal in de toekomst kwalitatief versterkt dienen te worden.

Om aan deze toekomst te werken zijn wij op zoek naar:

MTS'ers (m/v) E
De nieuwe medewerkers krijgen een twee jaardurende opleiding.
Tijdens de opleiding wordt stage gelopen bij onze relaties in de U.S.A. en in Engeland.
In de uiteindelijke funktie van offset-rotatie-drukker dragen zij de verantwoordelijkheid over de organisatierond
de pers en voeren in teamverband werkzaamheden uit aan onze geavanceerde rotatiepersen. t»

Onze voorkeur gaat uit naar MTS'ers die binnenkort afstuderen in de richtingen werktuigbouwkunde of fl f
elektrotechniek en naar hen die reeds enige jaren bedrijfservaring opgedaan hebben. jjf

fKandidaten met andere MTS-opleidingen kunnen in bepalde gevallen tevens in aanmerking komen.
Voor LTS-C'ers bestaan aangepaste opleidingsmogelijkheden. I?'
Vanaf de aanvang van de opleiding zijn de uitstekende arbeidsvoorwaarden van de Grafische Industrie van 5,'
toepassing. {esIndien u belangstelling heeft voor de hierboven omschreven opleiding en funktie verzoeken wij u schriftelijk te

reageren naar onderstaande adres.
Een toonaangevende offsetdrukkerij in_

iii. , „„,, Koninklijke Smeets Offset b.v.,Europa, maakt deel uit van de VNU Postbus 17 (m AA Weert [
/-,/""; ij,- T.a.v. dhr. H.A. van der ZandenGrafische Industrie. Telefoon m5Q_ m5B i

19668»

"^r^Sj":lt DE STICHTING NUTS CENTRUM VOOR EBï|jjf| II ||| M

"ffmmMê BEJMRDENTEMAASTRICHT Ml landbouwenvissertH—*4» gil limi iiiiiiiii in hui *
zoekt opkorte termijn voor het bejaardencentrum Malberg (160 bewoners en 63 vraaot t b V de Directie ODenlllChtrecreatie een ie!aanleunwoningen) een = " v== Itr Hoofd Dienst Verzorging en Verpleging (M/V) medewerk(st)er openluchtrecreatie
De dienst rocht zich voornamelijk op: voor 19 uur Per Week 1
- verzorging en verpleging; = "
- vrilwiiifaersbeolleS HHHH Functie-informatie: " goede communicatievevaardigheden ,

J 9 9 9' ====== " mede behartigen van de belangen van ■ ervgring met geautomatiseerde
De functie omvat: ===== het beleidsterrein openluchtrecreatie systemen.- de coördinatie en de dagelijkse leiding van de Dienst Verzorging en Verpleging; ===== me( inbegrip van de sportvisserij en hel ft- het mede uitvoering geven aan het opnamebeleid alsmede aan het flankerend aauatisch milieu' Standplaats: Roermond.

- tezamen met de directeur en het collega diensthoofd maakt hij/zij deel uit van ===== ' voorbereiden van de standpuntbepaling Sa) ,s: ma f 4 757 bru(o per maal* ft

Voor de invulling van deze functie denken wij aan een kandidaat die: ===== uelejd de bos. en |an( jschapsbouw, het *tl- organisatorische en leidinggevende capaciteiten heeft; ===== beleid'inzake milieu en ruimtelijke orde- Telefonische inlichtingen over de fuiW 1(
-in het bezit is van het diploma Verpleegkunde Aenß of HBO-V, eventueel ... . h. h . ■~ ontQrond jnQen kunnen worden ingewonnen bij det&

aangevuld met kaderopleiding en/of cursussen op managementgebied; en^het toeriSh Sid A.P.A. loose, consulent voorde l- ervaring heeft in een soortgelijke functie; —= e"MCI 'uciibiibui ueiciu, nnanh,rMrarraoiia in i «n/mm nnrlpf ï- een uitgesproken belangstelling voor de ouderwordende mens; ==== - opstellen van deeladviezen inzake open- °PnlUCnl"r%f,'" :"?m.9; ?„ *- goedecontactuele eigenschappen heeft en zich zowel in woord als geschrift ===== luchtrecreatie t.b.v. de landinrichting; nummer w/oujw, toestel U£. tj
goed kan uitdrukken; ====== ■ voeren van overleg t.b.v. alle hierboven crhritoiiikp wlliritatipt nnrier verrn^' ti-de minimumleeftijd neeft van 30 jaar. \ ______%W genoemde aspecten; mI^SSE-sSmS^ \

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de = ' adviseren over C.g. zorgdragen voor de .. .ng ran g# frlaé, t,
CAO-Bejaardentehuizen. Opname in het Pensioenfonds PGGM. nog te automatiseren planning. nc/)/e*m mjnjsterje m j,

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige informatie omtrent opleiding en ervaring E Vereist: en Visserij, t.a.v. deDepartementale d
plus recente pasfoto binnen twee weken na verschijning van deze advertentie te = ■ HBO met gerichte ervaring en zo Personeelsdienst, Postbus 20401,
richten aan: de directeur van de stichting de heer J.Th. Ekers, Reinaartsingel - mooeliik kennis van de SDOrtviSSerii; 2500EK 's-Gravenhage.
70, 6218 AC Maastricht. 196737 = a ' mmmmmmmmm'mmmmm m *4>Lx\

| i. A

Ij!■■ ff— #*«■ ëë ÈÊ Vy^" l-v.m. de toenemende vraag naar onze producten hebben wij op korte termijn
IISS l^—lr~ll^—ll >U\ in onze vest'9'n9 Maastricht behoefte aan een:

dddd glasenverfvoordebÓÜw Aankomend bedrijfsleider m/v
De betreffende functionaris zal voorlopig als "assistent to" aan de directieFelix Glas B. V. met vestigingen te worden toegevoegd. Mettertijd zal hij bovengenoemde functie zelfstandig moet

Maastricht, Roermond, Venlo, Waalwijk kunnen uitoefenen.
Hij zal dan de verantwoording moeten dragen over de gehele productie (o.a.

en Rijnmond en een personeelsbestand isolatieglas), technische dienst, expeditie en bedrijfsbureau. Kortom een
van ca. 100 medewerkers is een organiserende, controlerende en initiërende functie.

Voor dezefunctie denken we aan een HTS'er WTB of gelijkwaardige opleiding.
toonaangevend bedrijf op glasgebied. Leeftijd tot ± 30 jaar.

Felix Glas B.V. is een onderdeel van OllderhOUdSmOnteUX ITI/V
Flachglas AG en maakt zodoende deel

Deze functionaris zal zelfstandig het preventief onderhoud en de storingen
uit van 's werelds grootste glas- (curatief) dienen te behartigen.. _.„ . „ ~ ,TO Opleiding: MTS-Electrotechniek/WTB + electr. kennis of gelijkwaardig niveau,
onderneming Pilkmgton Brothers LTD. bes(urjngen op het vlak van pLC.,echniek, hydrauliek en

pneumatiek. Natuurlijk dient de functionaris technische tekeningen te kunnen
lezen.Felix Glas B. V. Be- en verwerkt op , vm de aard van de werkzaamheden moet de bereidheid bestaan tot zeer

grote schaal vlakglas, is gespeciali- onregelmatige diensten bij storingen.
Ervaring is geen vereiste doch een pré, leeftijdsindicatie tot ± 35 jaar.

seerd in de fabricage van warmte-
isolerende, geluidsisolerende en Voor beide functies geldt een beloning met prima vooruitzichten. Ook de

secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een Bedrijfspensioen geheel voor
zonreflecterende glassoorten. Ook rekening van de werkgever) zijn goed te noemen.
de glastechnische beveiligingsmarkt Sollicitaties kunt u richten vóór 12 juni 1989 aan onderstaand adres t.a.v. de

heer J.M. Bons.
is een wezenlijk onderdeel van de. . . Felix Glas 8.V., Postbus 472, 6200 AL Maastricht. Vermeld in de
activiteiten. linkerbovenhoek van de envelop "sollicitatie". Felix Glas B-V., Galjoenweg 5,

6222 NS Maastricht. 196733.



Van onze verslaggever

STRAMPROY - Reeds op
23 juni zal het Schutterijen-
'fluseum in Stramproy wor-
den geopend. Omdat gou-
verneur Kremers op die dageen werkbezoek aan Stram-proy brengt, zal hem wor-
den gevraagd de openings-
ceremonie te verrichten.

i^t de inrichting van een aantal
leslokalen van de voormalige la-pre school van Stramproy, wel-
*& de laatste jaren nog als so-
£'aal-cultureel centrum in ge-
bruik was, zijn de leden van
schutterij St.-Catharina momen-teel druk doende.

Schutterijenmuseum
gaat 23 juni open

Voormalige lagere school in Stramproy HEERLEN - De
stichting het Lim-
burgs Landschap
probeert de komen-
de weken duizen-
den nieuwe leden te
werven. Door mid-
del van huis-aan-
huisacties, de boek-
handels in de pro-
vincie en bestaande
donateurs volgt de
Limburgse stich-
ting het voorbeeld
van het Gelders,
Zeeuws en Zuidhol-
lands Landschap
dat resulteerde in
vele duizenden

Limburgs Landschap
werft donateurs

nieuwe begunsti-
gers. Op dit moment
telt het Limburgs
Landschap 5500 le-
den.
De stichting Limburgs
Landschap koopt na-
tuurterreinen, herstelt
en beheert ze. Dit ge-
beurt in samenwerking
met de provincie, rijk
en andere organisaties.
Daarnaast voert de
stichting actie om de

bedreigde natuur te
redden. Via voorlich-
ting en educatie pro-
beert de organisatie
mensen duidelijkte ma-
ken dat Limburg mooi
is en dat dat ook zo
moet blijven.

De afgelopen maanden
heeft het Limburgs
Landschap ook steun
van bedrijven gekre-
gen. Zo schonk het
Bouwfonds "Limburgse

Lremeenten een tiink
geldbedrag dat be-
stemd is voor het infor-
matiecentrum bij kas-
teel Arcen en voor voor-
lichtings- en educatie-
activiteiten.

De Spaarbank Limburg
en de Pancratiusbank
sporen nieuwe spaar-
ders aan de natuur de
sponsoren. Als zij 7,50
gulden storten, verdub-
belt de bank de inleg.
Dit bedrag wordt be-
steed aan drie natuur-
terreinen: het Nationaal
Park de Hamert in Wel-
lerlooi, het Zwarte Wa-
ter in Venlo/Velden en
een holleweg in Beme-
len.

scholen en een schuttersdag in
oktober hopenwij van het schut-
terijenmuseum in Stramproy
meer uitstraling te doen uitgaan
dan van het schuttersmuseum in
kasteel Hoensbroek".
„Het kasteel wordt te dominant",
kantekent SAS-bestuurslid Bert
Stals (61), de keizer van schutte-
rij St.-Catharina uit Stramproy,
die de leiding van gebouw en in-
richting op zich nam. „Het schut-
tersmuseum viel bij dat monu-
ment in het niet. In een soberder
gebouw zullen de attributen be-
ter tot hun recht komen".
In de zomer zal het schutterijen-
museum dagelijks van 14.00 tot
17.00 uur zijn geopend, in de win-
ter alleen op woensdag, zaterdag
en zondag. Ook kunnen belang-
stellenden en op aanvraag te-
recht.

Eerder waren de attributen in
kasteel Hoensbroek tentoonge-
steld.
„Omdat we naar de zolder wer-
den verbannen, waar we nog
over tweehonderd vierkante me-
ter zouden kunnen beschikken,
hebben we naar een anderonder-
komen gezochten na driejaar in
Stramproy, de bakermat van het
OLS, gevonden", aldus Bob De-

gol (67), de voorzitter van de
Stichting Steun aan het Schut-
ters- en Gildewezen in de beide
Limburgen (SAS) die attributen
en documentatie beheert.
„Unaniem stond het bestuur ach-
ter de verhuizing, zo bleek tij-
dens de buitengewone vergade-
ring die ik op 16 maart had bijeen
geroepen.
Doormiddel van lesbrieven voor

j|EERLEN - Aalberts Industries in Venlo en Utrecht, DSM in
j*eerlenen Océ-van der Grinten in Venlo behoren bij de 49 on-. ernemingen die op grond van hun reputatie gerekend kun-
?.er* worden tot de betere werkgevers van Nederland. Finan-
,"leel journalistHenk Mulder noemt de drie Limburgse onder-
Pemingen in zijn pas verschenen boek 'De 49 beste bedrijven
«^ voor te werken in Nederland.

Volgens boek 'De beste 49 bedrijven van Nederland'

Aalberts, DSM en Océ zijn
beste werkgevers Limburg

(ADVERTENTIE)

ZONDAG

J| N75 TUSSEN GENK EN HASSELT

HORII keukensuper
HASSELTWEG 178 GENK (B)

TEL: 0932-11355576

'Toren van Babel'
toekomstvisie op
Euregio -gebied

Onderscheiden met de Eo Wijersprijs

Theo Olof
in Hunsel

HUNSEL - Nederlands
bekendste violist en con-
certmeester Theo Olof is
morgen te gast in Hunsel
waar hij een benefietcon-
cert geeft in het parochie-
huis. De baten zijn voor
het rusthuis oude pony's,
dat die dag wordt ge-
opend. Olof speelt o.m.
werken van van Bach en
ook samen met Alma Lm
en Miels Dees. Voor infor-
matie over toegangskaar-
ten kan contact worden
opgenomen met @ 04756-
-6185. Het concert begint
om 15.00 uur.

" THEO OLOF

i> (ADVERTENTIE)

O,TILIJI IJHITIIII-'

voor een baan !
045 - 718855

ark,-. de vacaturelijn van de"wosbureaus Heerlen, Brunssum,

rechtbank in Maastricht
rekening te hebben ge-
houden met het feit dat
H. in ernstige mate de
Zweedse rechtsorde
heeft verstoord en in
dat land een zware straf
heeft geriskeerd. Met
inachtneming van de in
dat land geldende re-
gels voor vervroegde en
voorwaardelijke invrlj-
heidsstelling zou de
man op zijn vroegst op
20 mei van volgend jaar
in Zweden worden vrij-
gesteld. Met de straf
welke hem thans in Ne-
derland is opgelegd, is
met deze datum reke-
ning gehouden.

Geleendenaar mag
'Zweedse' straf
hier uitzitten

ria: salaris, winstdeling, werkzeker
heid, promotiekansen en werkom
standigheden.
Aalberts Industries (aluminium on-
derdelen, matrijzen, precisie-profie-
len) scoordevooral goed op de crite-
ria 'salaris' en 'werkomstandighe-
den.Klein minpunt vond de auteur
het feit dat een werkdag bij Aalberts
niet altijd na 7,5 uur ophoudt en dat
vakantie opnemen moeilijk kan
worden.

L. s^lectie van de bedrijven die inI l boek mogen opdraven is vol-
les Mulder het resultaat van een
» 0 Urtocht naar bedrijven waar het
y°r iedereen goed werken is en
Lar net management probeert het|£ste uit zijn medewerkers te halen,
i langrijke leidraad was de mening
Ae

n e mensen die in deuiteindelijk
kerf cteei"de ondernemingen wer-
ïen e Deschreven ondememin-
»/ berden beoordeeld opvijf crite-

Vrouwen
Winstdeling, werksfeer en werkze-
kerheid scoorden hoog bij DSM.
Bovendien was er waardering voor
het gehanteerde systeem van ar-
beidsduurverkorting. Wie geen dag
verzuimt krijgt 25 extra vrije dagen
per jaar (27 voor medewerkers in
continuedienst), bovenop de nor-
male vakantie. Minpunten kreeg het
bedrijfvoor het feit dat er zo weinig
vrouwen op leidinggevend niveau
werken.

Statuut

Eerste eredoctoraat
Open Universiteit

Voor Amerikaanse Patricia Cross

ven komen om 14 uur in actie.

De wedstrijden staan onder lei-
ding van de keurmeesters Van
Kuyen uit Helmond, Th. Berkers
uit Ospel en M. Peerbooms uit
Urmond. Het boeventrio wordt
gevormd door de pakwerkers
Hub van Weersch (Oss), Dick
Watty (Venray) en Benny Steege-
mans (Geleen).

het appèlwerk. Omstreeks het
middaguur wordt 'Belgisch dres-
suur' gedemonstreerd. De boe-Om 9 uur wordt begonnen met

MAASTRICHT - Luik wordt
het zaken- en distributiecen-
trum, met een TGV-halte en
een nieuw vliegveld ten noor-
den van de stad. Aken/Kerkra-
de/Heerlen krijgt een concen-
tratie van arbeidsintensieve
produktie en research. Has-
selt/Genk moet het doen met
de arbeidsextensieve produk-
tie. Maastricht wordt het be-
stuurlijk congrescentrum van
het Limburgse heuvelland. De
Maasvallei en het heuvelland
worden parklandschap met
een beperkte landbouw en
ruimte voor landelijk wonen.

Dat is in een notedop de toekomst-
visie in de 'Toren van Babel', het
planologische ontwerp dat vorige
week werd onderscheiden met de
Eo Wijersprijs.

De Eo Wijersstichting werd in 1985
opgericht ter bevordering van het
ruimtelijk ontwerpen op bovenlo-
kaal niveau. Afgelopen jaar werd
voor de tweede maal een prijsvraag
uitgeschreven door de stichting.
Het thema was 'Stad en land op de
helling.

Schets
De opgave was een ontwikkelings-
schets te te maken voor de stedelij-
ke gebieden van Luik, Maastricht,
Hasselt-Genk en Heerlen-Aken en
het tussenliggendeen het omliggen-
de landelijke gebied. Dit gebied,
waarin zon 3,5 miljard mensen wo-
nen, wordt in drieën gesneden door
de landsgrenzen. Het ontwerp
moest die drie gebieden tot een een-
heid smeden, de verbeelding prik-
kelen en een zekere realiteitswaarde
bezitten.

De eerste prijs, 15.000 gulden, was
voor het ontwerp 'Toren van Babel',
dat was samengesteld door P. Bij-
voet, M. Brinkhuijsen, R. Santema,
W. Stenfert Kroese en J. Wiersma.
Een droom-team volgens de juryle-

den: zeer recent afgestudeerden
vanuit de studierichtingen stede-
bouw, economie en landschapsar-
chitectuur. Er kwamen 23 inzendin-
gen binnen, waaronder opmerkelijk
genoeg geen enkele uit België of
West-Duitsland. Ook bij de uitrei-
king van de prijs waren geen be-
stuurders uit deze twee landen aan-
wezig.

Dat biedt weinig hoop voor verwe-
zenlijking voor een dergelijke
grensoverschreidende planologie.
Ook de verdeling van de produktie
over de landsgrenzen heen - zoals
een luchthaven inLuik in plaats van
Beek - zal plaatselijke bestuurders
in Limburg niet aanspreken.
De tweede prijs, 10.000 gulden, was
voor de stedebouwkundige E. Keij-
sers met zijn ontwerp 'Planning
ohne frontières'. Er waren verder
twee aanmoedigingsprijzen van
3.000 en 2.000 gulden. Bijzondere
vermelding kreeg Flight to the Fu-
ture, een ontwerp van twee jonge
Russische stedebouwkundigen.

Folder over
rechten van

vakantiewerkers
HEERLEN - 'Vakantiewerk, gek-
kenwerk?', zo heet de folder van de
jongerenorganisatie van het CNV.
Met deze brochure wil het CNV de
jeugd dieaan de slag gaat, er op wij-
zen dat ze een groot aantal rechten
heeft. Onder meer op minimum-
(jeugd)loon, 8 procent vakantiegeld,
ziekengeld èn op vakantie.

Wanneer de jongeren iets bijverdie-
nen kunnen de kinderbijslag, stu-
diefinanciering of mogelijk ook debijstandsuitkering in gevaar ko-
men. Ook hierover handelt de fol-
der, die kan worden aangevraagd
bij de jongerenorganisatie van het
CNV: St. Franciscusweg 15, 6411
GH in Heerlen. Voor verdere vragen
kan men contact opnemen met Jac-
queline Hanssen, S 045-719342.

Wedstrijd voor
politiehonden
in Schimmert

SCHIMMERT - De Politiehon-
denvereniging 'De vrolijke Blaf-
fers' uit Schimmert viert het der-
de lustrum met een nationale
wedstrijd PH 1. De wedstrijden
worden op zondag 11 juni gehou-
den op het terrein aan de Mare-
weg nabij camping Horsmans in
Schimmert.

Océ-van derGrinten in Venlo wordt
geprezen om de winstdeling en de
werkzekerheid. Océ was een van de
eerste ondernemingen in Nederland
met een 'sociaal statuut' waarin de
rechten van de werknemers veran-
kerd liggen. Minder positief was het
feit dat ondanks de grote aandacht
die het bedrijfaanresearch schenkt,
„het nooit als eerste met nieuwe
produkten op de markt komt".
Het boek is uitgegeven door Veen
Uitgevers in Utrecht.

Statenleden
PNLhouden

spreekuur
'HJ^ASTRICHT - De vier Statenle-
-1|fco(j riVan de PartÜ Nieuw Limburg

Kiei-rt n voortaan °P de tweede en
llpsoh dinsdag van de maand telefo-

W ombudsspreekuur'. Op die
*Wn z'Jn ZÜ tijdens kantooruren
len °nisch bereikbaar voor dege-
,n aie met hen van gedachten wil-
\vfc *lsselen over politieke onder-

Pen van provinciale aard.

Werkdag BIS
inRoermond

■ tfcri^MOND - Het Buro voor In-
Woer nale Solidariteit <BIS> in

J''Jks tn°n<^ houdt vandaag de jaar-
voQre Werkdag. Dit jaar is gekozen

& fiaifp behandeling van de missio-
-4 '98g\a^enda voor het werkseizoen

"1990, waarin het thema 'Het
üe , it

v°^e leven' centraal staat.
K a J el slaat op het 'hongerdoek' uit
Maat

er°en, dat een belangrijke,s inneemt in deze agenda. Het
ri^hem eeldt het onze vader uit en

|genriatiseert tegelijk op een indrin-
'Jtiejf 6 wiJ2e de voedselproblema-

'n Afrika en meer in het alge-
j(Je r het ontwikkelingsvraagstuk:
s^an tsing tussen de eigen Afri-
ten ISe cultuur en die van het Wes-

J^l e arnara, afkomstig uit Afrika,
J§Jet^n 'leiding houden om zijn vi-

JDe j Seven op de situatie in Afrika.
Kïffl begint om 10 uur op het BIS,
v^ sbergerweg 12 in Roermond.

Volgens het college van hooglera-
ren heeft de Amerikaanse een in-
drukwekkende bijdrage geleverd
aan de verdere verfijning van de be-
staande didactische onderwijstheo-
rieën. Cross heeft zich daarbij ge-
richt op het onderwijs aan bijzonde-
re groepen, zoals volwassenen, stu-
denten met een beroep en minder-
heden.

De stichting Open Universiteits-
fonds kan bijzondere activjteiten
bekostigen van en voor studenten
en/of personeel waaarvoor geen of
onvoldoende reguliere middelen
aanwezig zijn. Het feestprogramma
vermeldt bovendien de prijsuitrei-
king aan studenten die bijzondere
studieprestaties geleverd hebben en
de oprichting van een Vereniging
Vrienden van de Open Universiteit.

HEERLEN -De Amerikaanse
hoogleraar Patricia Cross ont-
vangt op 29 september een ere-
doctoraat in de onderwijskun-
de van de Open Universiteit.
De uitreiking vindt plaats tij-
dens de lustrumviering van de
OU. Het is voor heteerst dat de
OU een eredoctoraat verleent.

De uitreiking van het eredoctoraat
vormt een van de hoogtepunten van
de lustrumviering van de OU in de
Heerlense schouwburg. Tijdens de
plechtigheid wordt tevens een
fonds in het leven geroepen bedoeld
voor de bevordering van de weten-
schap en de studie aan de OU.

De titel 'doctor honoris causa' die
mevrouw Cross van deOU ontvangt
is niet rechtstreeks terug te voeren
op een van de zeven leerstofgebie-
den, maar een algemene onder-
scheiding van de instelling als ge-
heel.

opvattingen 'herzien' en
teruggebracht tot twee
jaaren zeven maanden.

De nieuwe berechting
vloeidevoort uit een be-
roep dat de Geleende-
naar had gedaan op de
onlangs in werking ge-
treden 'Wet overdracht

tenuitvoerlegging straf-
vonnissen. Deze maakt
het Nederlandse staats-
burgers mogelijk elders
opgelegde strafrechter-
lijke sancties in het va-
derland te ondergaan.

In een toelichting op
het vonnis zegt de

Van onze
verslaggever

MAASTRICHT - Voor
de tweede keer in een
halfjaar tijd is de 25-ja-
rige E.H. uit Geleen ver-
oordeeld voor pogingen
drie kilogram amfeta-
mine clandestien in
Zweden in te voeren.
Legde de rechtbank in
het Zweedse Gotten-
burg hem in oktober
van vorig jaar hiervoor
een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van 3
1/2 jaar op, de recht-
bank in Maastricht
heeft dit vonnis naar
Nederlandse normen en

In de persoon van Patricia Cross
eert de OU een eminent onderzoek-
ster die de resultaten van haar we-
tenschappelijk werk ook vertaalde
in concrete activiteiten in beleids-
adviezen. Ze heeft nieuwe inzichten
aangedragen op het terrein van de
methoden van kennisoverdracht
aan volwassenen en raakt daarmee
een van de doelstellingen van de
OU. Cross is als hoogleraar verbon-
den aan de universiteiten van Prin-
ceton en Harvard. Zij schreef meer
dan 25 boeken en 100 wetenschap-
pelijke artikelen.

?»ns »Nt TT e Nederlandse Vereni-
?« W i bescherming van Vogels en

Behoud De Peel heb-
missionair minister Braks

re n gevraagd drainages en an-
"Selen Waterpeil-verlagende maatre-

:ler r 'n een straalvan twee kilome-
lt IWi het natuurgebied De Groo-
tfat ,? te verbieden. Ook willen zij
1i1985 zi' ontwateringen die sinds
«Hik \ff Jn doorgevoerd zoveel moge-
' WOrden teruggedraaid.

'taten
e oreanisaties hebben de resul-

r't'WVan twee in hun opdracht ver-. -^n „°nderzoeken aan de bewinds-aangeboden. Van Braks heb-

ben zij vooralsnog nul op het rekest
gekregen. De minister heeft alleen
toegezegd dat zijn ministerie eind
dit jaar, begin volgend jaar met
technische maatregelen komt,
waaronder het opslaan van overtol-
ligwater in de winter in een speciaal
bassin voor minder waterrijke tij-
den.

De resultaten van beide onderzoe-
ken zal hij laten bekijken door het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer
en het Staringcentrum, onderzoeks-
centrum voor het landelijk'gebied.
Op grond van hun bevindingen zal
hij zijn plannen zonodig bijstellen.

Betekenis
De Groote Peel is een van de laatste
hoogveengebieden in West-Europa.
Het gebied op de grens van Noord-
Brabant en Noord-Limburg is onge-
veer 1.300 hectare groot. Daarvan is.
900 hectare in handen van de Staat.
Zowel voor de flora als fauna is het
gebied van internationale beteke-
nis. Door aanpassing van de water-
stand aan de grenzen van het gebied
ten gunste van de landbouw dreigt
het oorspronkelijke hoogveen in
snel tempo voorgoed verloren te
gaan, aldus de belangrijkste conclu-
sie van het onderzoek.

Vogelbescherming vraagt
maatregelen Groote Peel

"Een pakwerker aan het werk opeen politiehondenwedstrijd. Foto: WIDDERSHOVEN
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automatisch in dat de gemeente
een daadkrachtig beleid moet'
voeren. Problemen aanpakken,
en daarmee niets beloven dat je
niet waar kunt maken.

Betlem gelooft niet zozeer in een
campagne met foldertjes en stic-
kers. „Het gaat om de uitstra-
ling." De visie moet grootschaüg
zijn, maar tegelijkertijd moeten
de dingen kleinschalig worden
aangepakt. „Bedrijf, gemeente
en individu moeten wat ze doen,
zo goed mogelijk doen. Alle rela-
tiefkleine succesjes zorgen geza-
menlijk voor een gezonde, dyna-
mische uitstraling. Dat trekt
nieuwe investeringen en kweekt
goodwill."

Heerlen redt het
echt niet alleen

bioscopen door sigrid de vries Reclamebureau Infour over 'verkopen' van een stad (nog) zonder allure

Betlem trekt ietwat aarzelend de
vergelijking met Amsterdam en
Rotterdam als het gaat om de
verhouding tussen Maastricht en
Heerlen. „Op dit moment gaat
het Rotterdam promotioneel ge-
zien beter voor de wind dan Am-
sterdam. Ondanks dat Amster-
dam die gezellige grachtenring
heeft, de oude kern die de bin-
nenstad zo bijzonder en volgens
velen zo aantrekkelijk maakt.
Rotterdam heeft de laatste jaren
veel gebouwd in het centrum,
veel grootschaligeprojecten aan-
gepakten zich daarmee de allure
van een metropool aangemeten.
Die stad leeft weer, heeft op-
nieuw een eigen identiteit."

In het klein gaat dit verhaal op
voor Heerlen en Maastricht.
Maar dan met een achterstand
van eenjaar of tien. Nu is hetnog
Maastricht voor en na. Heerlen
'heeft 't niet.
„Als het gemeentebestuur nog
harder gaat trekken aan de her-
structurering van de binnenstad
en projecten oppakt die, mede
door een goede promotie, aan-
zien afdwingen, dan kan Heerlen
nog vóór de eeuwwisseling het
aantrekkelijke Vrijthof van
Maastricht voorbijstreven."

Metropool

HEERLEN - „Allereerst moet je
wijzen op alle voordelen van
Heerlen. Maar daarna moet je
meteen wijzen op steden als
Aken, Luik en Maastricht en op
gebieden als de Ardennen en het
Heuvelland, die een meerwaarde
geven aan Heerlen." Dat zegt
Rob Betlem, commercieel direc-
teur van het reclame-adviesbu-
reau Infour in Heerlen.

Of Heerlen een slecht imago
heeft, valt volgens Betlem te be-
twisten. Toch kan steeds weer
uit zijn woorden worden opge-
maakt dat de kern van de Ooste-
lijk Mijnstreek het niet in haar
eentje redt. Een eigen, duidelijk
afgebakende identiteit heeft de
stad- nog- niet. En het zal hard
werken worden om die te krij-
gen. De concurrentieslag met de
al eerder genoemde steden
Aken, Luik en Maastricht zal fel
zijn.

Einde perikelen
De Wissel in zicht

Hardnekkige Hulsbergenaar houdt vast aan uitspraak

" Indien Infour-directeur Rob Betlem een Stadsmarketing Projectplan zou opstellen, dan
komt Heerlen goed uit deverf, zo luidt zijn overtuiging. Foto: DRIES LINSSEN

Wat niet wegneemt dat Heerlen
best een sterkepositie in dit Ne-
derlandse stuk Europa kan inne-
men. „De ligging van de stad is in
een woord fantastisch. Dicht bij
de grens, dus met voelsprieten in
zowel Duitsland als België, met
uitstekende uitvalswegen rich-
ting Aken, Luik en Parijs." Bet-
lem pleit ervoor afstanden an-
ders te gaan bekijken. „Vliegveld
Beek is in feite vlakbij, wat zijn
nou twintig minuten rijden?"
Het verstedelijkt gebied Sittard-
Geleen-Heerlen-Kerkrade is een
prima afzetmarkt, weet de recla-
meman. „De Duitsers moeten
meer gelokt worden hier te ko-
men kopen. Natuurlijk moet de
gemeente dan welzorgen dat het

Eilandjes
Het maakt volgens Betlem niet
echt uit of de nieuwe bedrijven
en instellingen zich in Heerlen of
in Maastricht vestigen. Hoewel
hij benadrukt datHeerlen uitein-
delijk meer kans maakt, omdat
die gemeente betere industrie-
terreinen tot haar beschikking
heeft. Hij vindt dat depolitiek af
moet van het in eilandjes den-
ken. „Het gaat niet alleen om
Heerlen. Ook nietom deOostelij-
ke Mijnstreek. Dat begrip zal ook
vervagen, als 't al niet gebeurd is.
Uiteindelijk gaat het om een stuk
Nederlandstalig gebied in Euro-
pa."

niet proberen te verbergen dat er
iets mis is, maar zeggen: 'Wij er-
kennen het probleem, inder-
daad, het is erg, maar kijk eens
wat we er aan doen. Dat houdt

Achterstand omzetten in winst.
Negatieve elementen omzetten
in voordeel. Vooral niets verdoe-
zelen. Dat is het devies van Bet-
lem.

Wat hem betreft geldt dat ook
voor het drugsprobleem dat
Heerlen rijk is. Heerlen zou in dit
geval juist het voorbeeld van
Amsterdam moeten volgen. Dus

oostelijke mijnstreek redactie: 739282
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Vermeeren blijft zich echter beroe-
pen op een Kroonuitspraak, diezegt
dat handhaving van het karakteris-
tieke pand gewenst is. Hij meent dat
het bouwplan alleen ontwikkeld is
om een lokale aannemer Habets
Bouw bv aan werk te helpen. Ook
zou de gemeente zeer onzorgvuldig
zijn omgegaan met de inspraakpro-
cedure.

Van onze correspondent
DEN HAAG/NUTH - De Kroonprocedures rond bouw van 27
portiekwoningen op het terrein van het gezinsvervangend te-
huis De Wissel in Hulsberg kregen deze week hun defitieve af-
ronding voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State.
Het beroep van buurman H. Vermeeren uit de Schoolstraat
werd daar door staatsraad mr. M.K. Kamperman behandeld.
De procedure is mosterd na de maaltijd want inmiddels is De
Wissel gesloopt en zijn appartementen gebouwd en verhuurd.

Forumavond Europees milieubeleid
Van onze verslaggever

HEERLEN - Ria Oomen (CDA Tweede Kamerlid), M.Lodewijks (lid GS
Limburg) en Eisso Woltjer (Europees parlementariër) vormen komende
woensdag het poütieke forum, dat onder leiding van radioverslaggever
Leo Hauben, zal debatteren over het Europees milieubeleid in de jaren ne-
gentig. De discussievindt plaats in het Grand Hotel aan de Groene Boord
in Heerlen en begint om 20 uur. De PvdA-afdeling Heerlen tekende voor
de organisatie.

De commissie beroep en bezwaar-
schriften zou de directeur van Ha-
bets Bouw bv alle gelegenheid heb-
ben gegeven om de zitting te domi-
neren. De gemeente meent dat door
de Kroonuitspraak vervanging van
De Wissel door een andere gezicht-
bepalend pand wel mogelijk was.

Domineren
Bonnefantenmuseum. Vroege Italiaan-
se schilderkunst. T/m 9/7. Open di t/mvr
10-17 uur, za en zo 11-17 uur. Retrospec-
tieve Bram van Velde. Van 11/6 t/m 3/9.
Kamer van Koophandel, Het Bat 2.
Werk van Mathilde PUI. T/m 10/6. Open
op werkdag. 8.30-16 uur. Galerie Signa-
ture. Kapoenstraat 24. Permanente ex-
positie van steeds wisselende objekten.
Open wo t/m vr 13-18 uur, za 13-17 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk van
Petra Hartman. T/m 7/6. Werk van Har-
rie Bartels. Van 10/6 t/'m 5/7, open wo t/m
zo 13-18uur. Galerie Artifort, St. Anna-
laan 23. Werk van Gerard Bijnens. T/m
18/6, open ma t/m vr 9-17.30 uur, za 10-16
uur. Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
Werk van Margriet de Bruin. Van 3/6 t/m
25/6. open wo 14-18uur, do 18-20uur, vr
14-18 uur, za 10-17uur, zo 13-17uur. Ga-
lerie Artisart, Grote Gracht 43. Werk
van Ursula Blasing en Jos van Wunnik.
T/m 24/6. open di t/m za 13.30-17.30uur.
Tuinen RL, Tongersestraat 53. Werk van
deelnemers Jan van Eyck Akademie.
T/m 9/6, open op werkdagen 9-17 uur.
Galerie de Blauwe Olifant, St. Ser-
vaasklooster 38. Skulpturen uit Birma,
Cambodja en Thailand. T/m 10/6, open
vr en za 14-18 uur. Galerie Fah, Brussel-

it 80. Werk van Ans Wortel. Tm
pen vr t/m zo 13-17 uur. Galerie.Schuw irth & van Noorden, Rechtstraat

64. Installatie van M.J. Veldhuis. T/m
18/6, open wo t/m za 14-18 uur, do 14-20
uur. Galerie Anny van den Besselaar,
'Tafelstraat 6a. Werk van Lamark. T/m
4/6. open do 13-17 uur, vr t/m zo 11-17

MAASTRICHT

Hofvan Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Trees Ruys en Pierre Everharz. T/m
17/6, open do t/m zo 14-17 uur.

SCHIMMERT

HEERLEN
Royal: DieHard. dag. 15 18.15en 21 uur.
Rivoli: The naked gun, dag. 15.30 18.30
en 20.30 uur. Maxim: My stepmother is
an alien, dag. 14.30 16.30 18.30 en 20.45
uur. H5: Tequila Sunrise, dag. 14.30 19
en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur. Rain-
man. dag. 14 en 20.30 uur, za zo ook 17
uur. Dangerous Liaisons, dag. 19 en
21.15 uur. do vrij madi ook 14.15 uur, za
zo ook 16.15 uur. The Bear, za zo wo 14
uur. One flew over the cuckoo's nest,
dag. 18.30en 21 uur, do vrij ma di ook 14
uur, za zo ook 16 uur. Twins, dag. 14
18.30 en 21 uur, za zo ook 16 uur. 'n
Avontuur met een staartje, za zo wo
14.15 uur. De Spiegel: Moonstruck, do
t/m ma 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Working girl, vrij t/m zo 22.15
uur. Twins, vrij t/m zo 00.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: The naked gun, do t/m zo 14.30 19
en 21.30 uur. ma di 21.30 uur, wo 14.30en
21.30 uur. My stepmother is an alien, do
t/m zo 14.30 18.30en 21 uur, ma di 21 uur,
wo 14.30 en 21 uur. Lady en de vage-
bond, za zo wo 14.30 uur. Rituelen, do
t/m zo 18.30 en 21 uur, do vrij ook 14.30
uur, ma t/m wo 21 uur. Married to the
mob, do t/mzo 14.30 18.30 en 21 uur, ma
di 21 uur, wo 14.30 en 21 uur.Cinema-
Palace: Rainman, dag. 21 uur, za zo ook
14.30 en 18 uur. Tequila Sunrise, dag. 19
en 21.30 uur, za zo ook 14 en 16.30 uur.
Dangerous Liaisons, dag. 19 en 21.30
uur, za zo ook 14 en 16.30uur. Palace 2:
Pornoprogramma, dag. beh. za zo doorl.
v.a. 13.30 uur. Ciné-K: The Accused,
dag. 19.15 en 21.30 uur. Lumière: A fist-
full ofdollars, dag. 20 uur. Bagdad Café,
dag. 21 uur. De Commissaris, dag. 22
uur.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Het
poëtisch moment.T/m 25/6, open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-
sterrenwacht, Schaapskooiweg 95.
Werk van André Offèrmans. Open di t/m
vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr ook
19.30-22 uur. NMK bank, Bongerd 13.
Werk van M. Philippens. T/m 31/6, open
op werkdagen 9-16 uur. De Spiegel,
Akerstraat 88. Werk van Mich Radema-
ker. T/m 13/6, open do t/m ma 20-1 uur.

HOENSBROEK

" Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.
Foto's van Ben v.d. Kruys. T/m 9/6, open

'0-12 en 13.30-17 uur. Expositie
üderschool Driemaal Nul. Van

4/8 Lm 2/7. Werk van Alfons Stadhou-
ders. Gedurende de zomermaanden,
open dag. 10-17 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat. Werk van Cor van
Hoof. T/m 14/7, ojjen tijdens kantoor-
uren. ABN. Foto's-van Klaas Schipper.
T/m 15/7, open werkdagen 9-16 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van P. Meuleners.

0/6, open werkdagen 9-12.30 uur,
dj ook 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
Raadhuis, Raadhuisplein 1. Werk van
Pierre van Soest. T/m 9/6, open ma t/m
irr 9-12 uur, ma en do ook 14-16 uur, za
14-16 uur. Ipomal Galerij, Kerkberg 2.
Werk van Silvia Weerath. T/m 25/6, open
wo, do, za en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Wim Mestriner.T/m 11/6, open di fm vr
10-15 uur, zo 12-15 uur.

BRUNSSUM

" Brikke-Oave, Lindeplein sa. Werk
van Nol Pepermans en Margreet Berk-
hout. T/m 4/6, open ma t/m vr 9.30-12.30
uur, 13.30-17.30 uur en 18.30-21 uur, zo
14-17 uur.

KERKRADE
Galerie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
stein. Werk van Jacqueline van Elsberg
en Janny van der Veen. T/m 25/6, open
za en zo 14-17 uur Rodahal. Onbekende
blaasinstrumenten. Van 25/6 t/m 23/7,
open ma t/m vr 14-17 uur.

Schinveld jarig jubileum viert. Zondag 18 juni
si de eigenlijke feestdag van het
koor.

waarna een limo-chocotafel en 's
avonds een feestavond voor leer-
krachten, ouders, oud-leerkrachten,
oud-leerlingen en vroegere ouders.

De afdeling rechtspraak doet over
enige tijd uitspraak.

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF
Wethouder Gybels
van Landgraaf heeft
gisteren de herope-
ning verricht van het

buurt- en jongeren-
centrum ORA aan de
Maastrichterlaan in
Landgraaf. Het cen-
trum werd onlangs
verbouwd, ten koste
van een half miljoen

Doordat deze geen contact meer
met de gemeente wilde opnemen,
zou de gemeente geen verwijt kun-
nen worden gemaakt.

Heerlenaar tegen
boete voor langer

openhouden winkel
Van onze correspondent

DEN BOSCH -Een overtreding van
de winkelsluitingswet op 23 novem-
ber 1986 in-Maastricht leverde de
heer G.J. uit Heerlen een boete op
van 550 gulden of 11 dagen vervan-
gende hechtenis, waarvan 450 gul-
den voorwaardelijk of negen dagen
vervangende hechtenis met een
proeftijd van twee jaar. Dit milde
vonnis van de economische politie-
rechter in Maastricht, uitgesproken
op 14 november 1987, was naar het
oordeel van de 60-jarige verdachte
nog te veel.
Hij ging daarom, gisteren, in Den
Bosch in hoger beroep. Ondanks
zijn vurig pleidooi dacht de procu-
reur-generaal mr Bergkotte er an-
ders over. Hij vorderde een bevesti-
ging van dein Maastricht opgelegde
straf. Het hof doetover 14 dagen uit-
spraak.

Vier mille voor
nabestaanden
Sheffield-ramp

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het Hillsborough
Disaster Fund, bedoeld voor de na-
bestaanden van de voetbalramp in
Sheffield, is vier millerijker. De Bri-
tish JuniorRanks, het lagere en jon-
gere kader van de Britse militairen
bij het Afcent-hoofdkwartier in
Brunssum, wisten dit geld via een
feest en een loterij bij elkaar te bren-
gen. Het bedrag is inmiddels over-
gemaakt.

gulden en biedt nu
veel meer ruimte
voor buurtactivitei-
ten dan voorheen.

De opening ging ver-
gezeld van een brui-
send feestprogram-
ma, dat zich ken-
merkte door dans-
en muziekdemon-
straties. Morgen
wordt de opening
nog eens dunnetjes
overgedaan met een
hard roek-dag, die
om 16 uur begint.

Het bouwplanzou onder andere zijn
ingegeven door vrees voor verloede-
ring bij leegstand van het pand. De
gemeente zou een bouwplan heb-
ben willenrealiseren dat ook de in-
stemming van Vermeeren had.

Kermis
Zeer tot mijn verontwaardi&ift

moest ik dinsdag jl. constateren ?**
het zoveelste negatieve artikel °. v
de Heerlense kermis in Uw k 1*);
stond. Als ferventkermisliefhek5V
bezoek ik elk jaardiversekermi^Jin Limburg. Uiteraard ken ik v]
schillende exploitanten en uit h^sprekken is gebleken dat het
haalvan dhr. Munnich onjuist is-Jii
exploitanten die het water echt >
dig hadden voor hun zaak
reeds voorzien van water. Er
ben inderdaad twee exploitanten»!
dhr. Munnich om water gevray
waarbij laatstgenoemde tegen ïj>
vergoeding toestemming heeft mj,(
leend. Die forse afrekening
over U schrijft is dus betaald ° f
de exploitanten. Indien de ëclii ot\\te Heerlen nalatig is geweest
trent de verzorging van water,
kan ik U bij deze wel meedelen
in nagenoeg elke gemeente ir> JJ*derland de exploitanten op de
misterreinen zelfvoor water m°
zorgen. Hopenlijk schrijft U de ,
gende keer eens iets positiefs .2i
de Heerlense kermis. Zo inforfl 1 ,?<
U het publiek en helpt U dekef'V
exploitanten in plaats van ao" , *om (bijvoorbeeld door een f. »
voorbeschouwing op hetkerrn'jj
beuren te geven). Als laatste V. i \nog mededelen dat deze kerm 1

j,
Heerlen de mooiste is die ik to i
toe gezien heb. In die mening s ..\
niet alleen, getuige dereacties o
niet alleen van publiek doch
van de kermisexploitanten heo
had.

HEERLEN C. Va»*V

Meerplek voor buurtactiviteiten

Jongerencentrum
Landgraaf open

Heerlen" Op zondag 11 juni houdt de
Schinskoel van 12.00 tot 18.00 uur
een rommelmarkt met fancy fair.
Wie spullen te missen heeft kan ze
in de Schinskoel afgeven of bellen
naar S 256092.

Kerkrade" Het Sintermeertecollege is giste-
ren gestart met een cultuurdrie-
daagse. Morgen, zondag, is er nog
een cultureel frühschoopen en op
donderdag 8 juni komt Herman
Pleij hoogleraar aan de universiteit
van Amsterdam, om op school een
Middeleeuwse avond te verzorgen.
Deze avond begint om 20.00 uur in
de aula van de school." VV De Leeuw zet zaterdag een

rommelmarkt op touw bij de Fran-
ciscus Mavo in Treebeek.

Treebeek

Hoensbroek

Amerikaan
geridderd

Van onze verslaggever
KERKRADE - Gouverneur Kre-
mers heeft gisteren de heer Earl
Bakken geridderd in deorde van
Oranje Nassau. De Amerikaan
kwam voor de hoge koninklijke
onderscheiding in aanmerking
vanwege zijn verdiensten voor
het Amerikaanse bedrijf Medtro-
nic, gespecialiseerd is in het ma-
ken van implanteerbare medi-
sche produkten, zoals pacema-
kers. Het bedrijf is in Kerkrade
gevestigd.
Bakken werd gistermiddag in
het Wijngrachttheater door Kre-
mers geprezen als de drijvende
kracht achter de totstandkoming
van Medtronic. Bakken is mo-
menteel ere-voorzitter van Med-
tronic, nadat hij in 1949 het be-
drijf mee oprichtte.

"De Amerikaan Bakken,
gisteren geridderd.

Schapen scheren - Morgenis
van 14.00 tot 16.00 uur in 'De »x
enhof in Weiten een demons*
schapen scheren. Ook v,o\t t^voorlichting gegeven over ond
dere spinnen, twijnen, karen e
verven van wol.

" Schuttersbroederschap St. Se-
bastianus houdt zondag vanaf 15.30
uur weer het traditionele koning-
schieten. De volgende hoogwaar-
digheidsbekleders schieten de wed-
strijd open: burgemeester Mans,
Rolduc-directeur Stassen, deken
Schnackers, keizer Van de Weijer
en koning Ruiters.
Ter voorkoming van ongelukken
worden er drie Onze Vaders en drie
Avé Maria's gebeden. Hierna gaan
13 schutters om de titel strijden.
Muzikale begeleiding komt er van
koninklijke harmonie St. Ceacillia,
terwijl collegakorps St. Pancratius
het buffet verzorgt. Rond 19.00 uur
wordt verwacht dat de nieuwe ko-
ning een kort danklof in deSt. Lam-
bértuskerk kan bijwonen.

" Basisschool Op gen Ing aan de
Oud Brunssummereweg 97 in Heer-
len viert komende week het 25-jarig
bestaan. Er is een hele feestweek ge-
organiseerd. Maandag een sportdag,
dinsdag schoolreisje, woensdag
vossenjacht en ballonnenwedstrijd,
donderdag een tekenwestrijd, ruil-
rommelmarkt etc. en een bonte
avond voor de ouders van groep 8
en opvrijdag een eucharistieviering

" In het kasteel gaan vandaag de
Zuidlimburgse zangersdagen van
start en wel om 20 uur. Ook zondg
wordt er gezongen vanaf 11 uur. De
zangersdagen worden in Hoens-
broek mede gehouden omdat zang-
koor St. Paulus van Heerlen het 25-

imago
winkelbestand ook meer te bic«
den heeft dan bij hen thuis."

Luik
Als Betlem een Stadsmarketinjfl
Projectplan zou mogen maken"
kwam Heerlen goed uit de verf
„Congresseren in het MECC in
Maastricht, recreëren in de Ar- é
dennen en het Heuvelland. On-
derwijs is in Heerlen voldoende
voorhanden alhoewel jevoor een
universitaire studie toch naaf^Maastricht moet. Wonen kaflp
men schitterend in de direct«L
omgeving. En voor culturele zak
ken is er de progressieve stads-^schouwburg, maar als dat niejM
genoeg is, heb je toch nog altijdßP
de opera in Luik?"

En Heerlen zelf dan?
Heerlen moet niet zeuren, maai
doen, lijkt Betlem tussen de re- H
gels door te zeggen. En: Heerlen C
moet zijn naam als toekomstig 6
telematica-stad snel waar ma-
ken. Heerlen moet gebruik ma-
ken van de prima faciliteiten in
de omgeving. J|
Zonder leentje-buur redt Heer-
len het niet.

Komende woensdag: Verliezen
'de mijnparels' glans onder roof JEHeerlen? 'e

19Het verbouwde buurthuis inLandgraaf

Foto: DRIESLINSSEN
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„Daarom ben ik benieuwd wat
Schulz doet. In voorafgaande partij-
en bokste hij erg statisch op afstand
en loerde op zijn kans om goede
combinaties te stoten en dat lukte
meestal. Die stijl is voor mij zo
slecht nog niet. Al is het mij wel op-
gevallen dat hij een erg gevarieerd
slagenarsenaal heeft en dat steeds
aanpast aan dezwakke plekken van
de tegenstander. Voor mh is het
zaak me niet van de wys te laten

Rust
In vergelijking met twee jaar gele-
den in Turijn kan Vanderlijde in
Athene in allerust naar hetkardina-
le gevecht toe leven. Tijdens het vo-
rige EK moest de Limburger steeds
als 'scheidsrechter' fungeren bh'
wrijvingen tussen zijn sponsor Rob
Noordman en de bonds-delegatie.
„Dat was alles behalve prettig, maar
daar heb ik nu gelukkig geen last
meer van. We zijn hier met een hele
fijne ploeg en die goede sfeer is na-
tuurlijk bevorderlijk voor je presta-
ties. Wat datbetreft ga ik in ieder ge-
val de finale in zonder allerlei akke-
fietjes aan mijn hoofd".
In Turijn tegen de Rus Sebiev wer-
den de kansen op goud voor de 26-
-jarige Vanderhjde op 'fifty-fifty' ge-
schat. Vandaag in Athene is hij de
gedoodverfde favoriet.

mijn optreden heb gekregen",
meent Mommers, dieeen positie-
ve score van maar liefst 88%
boekte tijdens de 25 partijen dat
hij als jury-lid aan de ring fun-
geerde.

Jagerman met 'lekker
gevoel' ten onder

tegen superieure Graf

van internationale faam met vol-
le teugen in Athene. „Naast het
vele jureren, heb ik als scheids-
rechter enkele zware partijen ge-
had. Zoals de voortijdige finale
tussen Olympisch kampioen
Zuelow en deRus Tsziu. Nader-
hand kreeg ik nog gevechten tus-
sen een Rus en een Bulgaar en
tussen een Griek en een Oost-
duitser. Het is toch een hele eer
als je van de commissie het ver-
trouwen krijgt om deze partijen
tot een goed einde te brengen".
De jurering was deze week in
Athene een hele verademing in
vergelijking met de schandalen
die het Olympisch bokstoernooi
in Seoel kenmerkten. Slechts
een enkele keer heerste er onbe-
grip over een beslissing en
slechts een keer werd een
scheidsrechter(een Schot) terug-
gefloten, omdat hy meer dan
hardleers was.

Van onze verslaggever
ATHENE - Naast Arnold Van-
derhjde staat vandaag nog een
Limburger te trappelen om tij-
dens de finales van het EK bok-
sen in de ring te komen. Sjeng
Mommers uit Echt hoopt te wor-
den uitverkoren voor de top-
twaalf van het arbiterskorps en
een van de finalepartijen te mo-
gen leiden. „Het zou een prachti-
ge beloningzijnvan het toernooi,
waarin ik alleen maar lof over

Na zijn nare ervaringen tijdens
het vorige EK in Turijn, waar hy.
op een zijspoor werd gezet nadat
hij per ongeluk de arm van de
verliezer in de lucht stak, geniet
Nederlands enige boksarbiter

AVIGNON - Het Limburgse zeven-
tal dataan de laatste kilometers van
de Euromarathon startte bezig is, is
door het wegvallenvan Wim Akker-
man en Wim van Dijke in het
teamklassement gezakt naar een
derde plaats. Eerste staat momen-
teel Herault, gevolgd door De Bol-
lenstreek en dan komt Zuid-Neder-
land met de Limburgers. De achter-
stand op nummer twee bedraagt
veertig kilometer. Ger Wijenberg
die met pijnlijke peesaanhechtin-
genrondliep, kan vandaag weer vol-
uit gaan. Hetzelfde geldt voor Peter
Atol, die met een spierblessure
kampte. Desiree Kikken heeft nog
altijd de leiding in het persoonlyke-
en puntenklassement bij de dames.

Zuid-Nederland
voorlopig derde

in Euromarathon

" EricBreukink toonde opnieuw zijn kracht in de Giro. Met moeite slechts kon Laurent Fignon
de Brabander in de Dolomietenrit volgen.

Koersen
Schaesberg
ROSBERG -De uit Eys afkom-end ne de Vries heeft gister-
Bhaes?p de draf- en renbaan van
■tkje , erS als jockey een-huzaren-
Kir, ""gehaald. Hij bleef name-
■rret3e rennen de volledige con-
fcr y;l^ de baas. Het aanloopje
fct sjin ongekend succes nam hy'
P>vo j ora in een bescheiden veld.

1farnfr n. hy Dschuna van
ter h Ue Meijer uit Abdissenbosch

/■ °verwinning.
pÜ^PEN-Rrim^en-Prijs: l. Duke Boszorg
Kreunt m^d 120-9; 2- Chiara Cassandra;

h *in* op- Niet gestart: Anais de Ha-fi'2.3o l'20' Pi- 1.00, 1,00; koppel 1,90;
A[,vr)es> ,*v's-Prijs (le afd.): 1. Sibora (A.

VK- Niét t*id 2.07.5; 2. Oxymoron; 3. Sar-
dCiPl liestart: Jollido Rivieren. Winn.
.4^'hm. ' 1,5°; koppel 3,50; 34,20.

»" Cassandra S (W.
IJSn p?en) km.üjd 1.20.4; 2. Cor Berg;
fli;M.l4n «Niet gestart: Asturia. Winn.if *«s a ' 27°; koppel 11,80; trio 32,60.
j> Vrrav>s-Prijs (2e afd.): 1. Dschuna
£*; 3 jiles) tot.tijd 2.09.2; 2. Blue Fire
ï£?' 68n ?bat- N»et gestart: Puma King.m. ,ou. pi. 3,40, 3,10; koppel 27,40; trio

l&Uta M^'Js: 1- Charly Ludwig (H. Grift)
nnNiM ;2- Zola Ek; 3. Atilla van
k 'l0 3\ngestart: Us to Glory. Winn. 1,20;
*lrtC|,eü;, ' 24,60; 141,80.
K? (R 5! dbachPriJs: 1- Dream Mere-K 0"; 3 o Stam> km.tijd 1.21.9; 2. Cora
J^fTam ram Buitenzorg. Niet gestart:
gjehe lng°. Viborg d'Ohey en BeUe de

Nr£'° 2l1,60 1,5°; PL I,l°' 1,6°; kOPPCI
'lVü(^ifjl- Boy Sneep Taxis (W. Dui-i^inj, v X' "^ 1211; 2' charlotta v;
I «?" 1 sn ,et gestart: Anton Riebrand.[?0. "", pi. i>soj 2,40; koppel 6,00; trio
6s>l°r-I»i.i.E»** totT?: l- Boxberger Turbo (A. de
K," Niet,„ . 155-6: 2- Shamanta; 3. Bara-K' 3,4ff. ?rrt: N'inesStar en Shoshony.CL73.90 ' Pl' 1,30, 2,00; koppel 7,30;

Nd i^^j*: 1 Anna Dakota (H. Grift)fer>s 4°,; 2- Valcovan Hulsel;3. AmberZi 2-90; t' Vaüant C. Winn. 3,90; pl. 2,30,
K°PPel 14,40; trio 260,60; kwartetJ,a,ckP°t> 2025,90; W-5 46,90 (95(2-4-8-9-6)

Hy blyft er nuchter onder. „De ene
etappe is deandere niet". Hy klinkt
als Zoetemelk, in de Italiaanse va-
riatie op Parijs: 'Florence is nogver. Toch mag de pupilvan Post te-
vreden zijn: Fignon staat op 53 sec,
Roche reeds op 1.32 en Herrera nog
altijd op 2.15. Breukink blyft echter
voorzichtig want een paar minuten
is zo gemaakt.

Offensief

Amstelveense zichzelf nauwelyks
iets te verwijten. "Nicole kan nog
aardig ver komen, ze maakte heel
weinig fouten", complimenteerde 's
werelds beste na afloop zo waar.
In de vroege avond schakelde Ro-
nald Agenor de als zevende geplaat-
ste Tim Mayotte in de laatste party
voor de tweede ronde uit. Mayotte
(29) kon, net als eerder Jimmy Con-
nors, de aanstormende Amerikaan-
se 'new wave' niet meer volgen. Zes
jonge Amerikanen haalden de laat-
ste 32 en dat was sinds 1984 op Ro-
land Garros niet meer voorgeko-
men. De gemiddelde leeftijd van dit
zestal is nauwelijks twintig jaar:
Chang (17), Courier (18), Agassi (19),
Berger (22), Arias (24) en Duncan
(24). Berger haalde na de regen, net
als Becker, de laatste zestien. De
Amerikaan, verantwoordelijk voor
de uitschakeling van Connors, won
simpel van de Peruaan Yzaga (6-4,
6-2, 6-2),Becker had alleen in deeer-
ste set wat moeite met de Britse
qualifier Bates (7-5, 6-1, 6-2).
Torn Nijssen is opgewekt bezig ty-
dens de Open Franse tenniskam-
pioenschappen op Roland Garros.
De teleurstelling van zijn vroegtijdi-
ge uitschakeling in het heren-enkel-
spel tegen de Spanjaard Alberto
Tous heeft hij verwerkt. In de dub-
bels is Nijssen nog volledig in de
strijd. In de eerste ronde wonnen
Nijssen en de Deen Michael Morten-
sen van dei Zweden Magnus Gus-
tafsson en Jan Gunnarsson.
De laatste is de oude dubbelpartner
van Mortensen. „Dit gaf een extra
druk voor Mortensen. Het was een
vervelende loting voor ons. We be-
gonnen met een 4-1 voorsprong in
de eerste set die we toch nog verlo-
ren. Uiteindelijk is het toch nog een
gemakkelijke overwinning gewor-
den".
In het gemeng-dubbelspel staat
Nijssen met Manon Bollegraf als
zesde geplaatst. Ze hebben in de
eerste ronde vrijgeloot. „Manon
speelt goed. Ze heeft van Lori
McNeil gewonnen. Ik zie het dus
wel zitten want we hebben al vaker
samen gespeeld".

even later ook Hampsten in het tem-
po terug". Resultaat was dat Herre-
ra zijn vlot bijeengetrapte minuut
niet verderkon uitbouwen.

Meer veiligheid
op Salzburgring

SALZBURG - De veiligheid op de
baan en demedische faciliteiten tij-
dens de Grand Prix motorsport van
Oostenryk, die zondag wordt ge-
houden op de Salzburgring, zyn
drastisch verhoogd. De maatregelen
volgen na het ongeluk van afgelo-
pen zondag bij de wedstrijd voor
kwartliters op het circuit van Hoc-
kenheim. De Venezolaan Palazzese
vond de dood, toen hij overreden
werd. De rijders hebben geëist, dat
dertig ton extra strobalen het par-
cours omzomen. Bovendien is het
aantal baancommissarissenvan 120
op 150 gebracht. Vorige maand
stierfdeOostenrijkse coureur Heinz
Hutter in het ziekenhuis aan de ver-
wondingen die hij tijdens een
kwartliterrace op de Salzburgring
opliep.

Breukink liet het gisteren niet zo
ver komen. De ploeg-Post begon
zelfs met Van Poppel mee in het eer-
ste offensief. Een groepje van zes,
later acht vluchters bouwde een ma-
ximale voorsprong op van ruim 6
minuten, en werd pas op 18 km van
het eind achterhaald door de hel-
pers van Herrera. Zes kilometer ver-
der sprong de kleine tuinman uit
Bogota weg.

Breukink: „Dat hij zo vroeg ging,
maakte meteen duidelijk dat het
hem niet alleen om deritwinst was
te doen. Hij wilde zoveel mogelijk
verschil maken". Herrera, die net
als de meeste anderenvoor het eerst
Tre Cime voor de wielenkreeg, had
zich door Francesco Moser laten ad-
viseren over het te kiezen verzet:
39x23. Breukink hield het op een
tandje meer: 39x24, Fignort nóg iets
lichter, 39x25.
Breukink zette zich vrijwel direct

Steven Rooks heeft deRonde Astu-
rië verlaten. De Noordhollander
heeft last van een keelontsteking.
De vierde etappe werd met ruime
voorsprong gewonnen doorCubino.
Hij nestelde zich meteen op de
tweede plaats in hetklassement. De
Portugees Silva behield de leiding.
Gert-Jan Theunisse, die vrydag vyf-
de werd, staat vierde.

Twintig kilometer voor de streep
werd de Limburger opgeslokt door
de groep.

Ex-voetbalcracks
naar Nieuwenhagen

PSV, Fortuna, Ajax en Anderlecht present
In het achtervolgende groepje toon-
de Breukink zijn kracht. Hy reed
tien meter voor de anderen uit,
dwong ze tot aanklampen en afzien.
Kortom hy gebruikte de tactiek van
echte rondewinnaars: de bluf. Ste-
phen Roche, toch een van de kans-
hebbers, kon het tempo nietvolgen.

na Herrera's versnelling op kop van
de groep. „Als hij werkelijk goed is,
rijdt hij zo twee minuten van je
weg". Op het vlakke stukje, 7 km
van de streep, gaf hy' vlot het com-
mando over aan de Italianen Conti,
Giovannetti en Chioccioli. „Als je
daar ook nog deachtervolging blijft
leiden, breekt het je op de steile
stukken weer op. Maar Italianen
doen zoiets in hun eigen ronde
graag. Bovendien wildeFignon zijn
kansen niet verspelen, en kwam

Kelly
VALENCE - Scan KeUy heeft zich
gerehabiliteerdvoor de grote neder-
laag in de derde etappe van de Dau-
phinéLibéré. Een dag na zijn verhes
van bijna zeventien minuten op de
Mont Ventoux, versloeg de lerse
kopman van PDM in de vierde rit
het hele pak in de sprint. VoorKel-
ly, kansloos dus voor de eindzege,
een schrale troost.

Patrick Tolhoek was met de derde
plaats de beste Nederlander van
vrydag. Hy flitste als derde onder
het finishdoek door. Frans Maassen,
uit de ploeg van Raas, het van zich
spreken dankzy een lange solo.

Huub Smeets naar Miranda
kt*

*Oeni^ADE -Na zeventien sei-
hehb ln het betaal<* voetbal te
Hu.üif7-, doorgebracht keert
at*iatP Smeets (32) terug naar de
SebfTUrs- ingang van het
v%r nn 1989/1990 komt hij uit
s^r ju- e Kerkraadse tweedeklas-jj'^^randa.

Smeets> afkomstig uit
loorfk Sittard. begon zijn prof-
vew jnby Fortuna Sittard. Hij
kJeur gde naderhand ook de
O^van onder andere MW,

AZ'67, Los AngelesAztics, DS'67
en - tot dusver - Roda JC.

" VENLO - Niet alleen MW
maar ook Vitesse en Sparta heb-
ben bij VWaangeklopt voor Re-
né Eyer. Sparta heeft bovendien
ook belangstelling voor Gerry
Slagboom. Rechter-spits Earnest
Stewart is in onderhandeling
met RKC. Remy Reynierse is ak-
koord meteen nieuw 1-jarigcon-
tract bij VW. Datzelfde geldt

voor Nijssen, Korsten, Herm-
kens, Peters, Graef, en Driessen.
Centrum-spits Jeroen Boere -eigendom van VW en uitge-
leend aan De Graafschap - keert
wellicht terug in De Koel.
# Gisteren tekende Marcel van
Helmond in het bijzijn van zyn
verloofde een tweejarig contract
by Fortuna Sittard meteen optie
voor een derde seizoen. De 22-ja-
rige aanvaller Van Helmond is
afkomstig van NAC.

ATHENE - De Europese titelstryd
boksen wordt voortaan beslist

over vijf ronden van twee minuten.
De première krijgt het toernooi van
Moskou in september 1990.

" LUDWIGSHAFEN - Waldhof
Mannheim versloeg in de Bundesli-
ga FC St. Pauli met 2-1 (1-0).

" HICKSTEAD - Rob Ehrens is tij-
dens CHIO in Hickstead in een in-
ternationaal springconcours op de
elfde plaats geëindigd. De hoofd-
prijs was voor de Amerikaan Joe
Fargis. Janette Haazen heeft met
Ushin de Prix St. Georges in het
concours hippique voor dressuur-
ruiters in het Belgische Schoten op
haar naam gebracht.

NIEUWENHAGEN - Vandaag
houdt SVN in net sportpark aan de
Heigank, Nieuwenhagen, voor de
derde maal in successie een interna-
tionaal toernooi voor vroegere voet-
balcracks. „Grootser dan ooit", al-
dus John Cremers namens de orga-
nisatoren. Het deelnemersveld be-
staat uit Ajax, PSV, Anderlecht, FC
Köln, Fortuna Sittard, Limburgia,
KFC Lommei en SVN.

Een en ander houdt in, dat onder
meerBarry Hulshoff, Theovan Dui-
venbode, Heinz Stuy, Pim van

Dordt en Dick Schoenaker namens
Ajax present zijn. PSV verschijnt
met onder andere Formanoy, Lub-
se, Stevens, Koster, Van Kraay en
Willy van de Kerkhof. Ook Ander-
lecht en FC Köln spelen in de
sterkst mogelijke opstelling. Dat wil
zeggen dat in de Belgische formatie
onder andere George Grün, George
Heylens en Pummy Bergholtz zyn
te bewonderen, terwijl voor FC
Köln Hans Malta, Gerd Ockenfels
en Lothar Richter in actie komen.
De poule-wedstrijden beginnen om
14.00 uur, de finale om 19.15 uur.
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Rose trui-drager dwingt concurrenten tot aanklampen en afzien

" Steffi Graf gundeNicole Ja-
german drie games in Parijs.

Aanval Herrera laat
Eric Breukink koud

Van onze tennismedewerker
PARIJS - Voor bijna alle tennis-
sters die op een kwade dag Steffi
Graf tegenover zich vinden, is er
slechts 'eer' te behalen bij de klok.
Het volmaken van een uur onder
het Westduitse bombardement
heeft inmiddels een welhaast magi-
sche betekenis gekregen by het le-
gioen der kanslozen. Op het court
central van Roland Garros slaagde
Nicole Jagerman er net in die 'mijl-
paal' te bereiken. Genoeg om tevre-
denterug te blikken op deongelyke
strijd met de blondineuit Brühl, die
het damestennis zo eenzijdig heeft
gemaakt.

Dik verhezen (6-1, 6-2) en toch met
een 'lekker gevoel' de baan afstap-
pen. Een ogenschijnlijk tegenstrij-
dige gemoedstoestand, maar in het
geval van Jagerman best begrype-
lyk. Hoewel ze tien minuten korter
('by snelle games lette ik af en toe
wel op de tijd') op het gravel stond
dan onlangs in Hamburg, toen Graf
met 7-5, 6-1 zegevierde, hoefde de

Van onze verslaggever
TRE CIME DI LAVAREDO -
Eric Breukink is geen moment
in paniek geraakt toen Lucho
Herrera gisteren op deflanken
van de gevreesde Tre Cime
zijn langverwachte grote aan-
val inzette. De drager van rosé
trui controleerde en zorgde er
persoonlijk voor dat het ver-
schil beperkt bleef tot een mi-
nuut.

Politiepaard
klem in

mensenmassa
Seffield

[^FFIELD - De druk van de
duizenden voetbalsuppor-

J'buiten het Hillsborough-sta-
t ln Sheffield was zo groot,
Jpn pohtiepaard met berijder
ht ?Pgetild en hulpeloos in dej"1kwam te hangen. Dat bleek
J^s het officiële onderzoek

de dramatische gebeurte-
r^» op 15 april, toen 95 men-
ht de halve finale in het FA-
j^ernooitussenLiverpool en
/Uftgham Forest het leven lic-

" Inspecteur Paul Hand-Da-
;Jue de leidinghad over debc-.P!1 politie buiten het stadion,
gaarde dat zijn ruim een hal-
*on wegende paard volledig
J? kwam te zitten tussen de
vloed van vechtende fans,

net stadion wilden betreden.

Breuking werd in de eerste Dolo-
mietenrit derde, achter Herrera en
kort achter LaurentFignon. Belang-
rijk was dat een aantal concurren-
ten op grotere afstand is gereden.
Uit de top-10 verdwenen Fondriest,
Jarmann en Zimmermann. In hun
plaats verschenen Herrera, Hamp-
sten (die gelykmetBreukink aan de
finish arriveerde) en Chioccioli. Als
Herrera vandaag in de korte rit met
vier cols opnieuw aan de lijn kan
worden gehouden, lijken Breukink
niet veel obstakels meer te wachten.

Arnold Vanderlijde
zeker van zijn zaak

'Het moet al heel raar lopen wil ik goud nog mislopen'Limburgs Dagblad sport Finalegevecht
Vanderlijde
op televisie

HEERLEN - De EK-boksfinale
tussen Arnold Vanderhjde en de
Oostduitser Schulz komt van-
avond op de buis. De NOS neemt
het gevecht op band op en zendt
het om 21.55 uur in zijn geheeluit
op Nederland 3.

maar de vraag of ik voor de derde
keer in vier dagen kan pieken".

Oogstrelend zijn de gevechten van
Vanderhjde in Athene niet te noe-
men. De tegenstanders doen alles
om de Europese kampioen het bok-
sen te beletten en zoeken continue
het lijf-aan-lijf-gevecht op. „Het ligt
voor de hand dat zij proberen de
partij te ontregelen. Na al die jaren
kent iedereen mij door en door. Zij
weten dat zij met boksen geen
schijn van kans hebben". brengen en gewoon mijn eigen plan

te trekken".

HUUB
PAUUSSEN
bij het
EK-boksen
in Athene

ATHENE - Arnold Vanderlij-
de is ervan overtuigd, dat wan-
neer hij vandaag zijn tweede
Europese titel pakt, hij een
van de zwaarste kampioen-
schappen uit zijn loopbaan
achter de rug de heeft. „Ik zat
in de zwaarst denkbare poule
en heb in feite al twee finales
moeten boksen, voordat het

echt pas om het goud ging. Go-
lota en Sudakov zijn absolute
wereldtoppers en die Oost-
duitser is straks ook geen klei-
ne jongen", houdt Vanderlijde
zich voor.

Voor het EK had de Sittardenaar
zijn opponent in de finale, Axel
Schulz, ingeschat als een van de

zwakkere boksers. Na het bestude-
ren van de video-beelden waakt
Vanderlijde echter voor onder-
schatting: „Het is een coming-man,
dietegen mij niets te verhezen heeft
en alles te winnen. Schulz heeft zijn
toernooi perfect kunnen opbouwen.
Hij heeft makkelijkere tegenstan-
ders gehaden jeziet gewoonhoe hy
steeds beter in vorm is gekomen. Ik
daarentegen heb er steeds keihard
voor moeten knokken en het is

Arbiter Mommers
scoort hoog

Limburger hoopt op finale in Athene



De nieuwe kollekties voor onze nieuwe__^.
showroom stromen binnen, r—'SjSif . \

Er moet nog meerplaats gemaakt
worden!

■MR MKljjfliiitf*"^

Tientallen meubelen die deze week nog in
onze showroom stonden hebben we
moeten verplaatsen en staan nu bij de ma-
gazijn voorraad. Hun prijzen zijn in een
dag gigantisch gekelderd!
Ook als u er al geweestbent. Nu vindt u
weer nieuwe woonideeen voor weggeef-
prijzen!bjHIUIHHIHI"

; Alleen vandaag gebeurt in onze magazij-
nen nog het onmogelijke.Om 17.00 uur is
het definitiefgedaan met deze buitenkans!

ALLEEN VANDAAG
VAN 10.00-17.00 UUR!

roermond!

11 IHIAINISSIINI "-— .;J&^ J
" trompetten - cornetten ■ bugels " trombones " tuba's *-fl^r^^^^^^^^" saxofoons - klarinetten £&■/" '» Hundagt

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten />KK-AB9e»loten
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /f^WBV^^B0 grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires Ifc ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop jj^^ J^Ê

IMarfct für HobbymalerA■ Profis J|
■Slip: Malkasten und Farben..aller Art - Aquarell-, fl

Gouache-, Acryl-, 01- und Air-brush- flI Farben, Malstitte, Pasteil- und Ölkreiden, II Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
malfarben - darüberhinaus eine Riesen- B

I auswahl an Staffeleien, Malgriinde, Mal- ■! blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- ] WÜ
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

"«*iju' Fachberatung - Kundenparkplatze "jffp-% pmus i SnV beisselll
m Gardinen Tapeten Teppichboden 1
f Farben ■ Künstlerbedarf ||

/ Aachen-Laurensberg, Kackertstrafie 6, Teleton 09.49.241/84027
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

Zwangerschapsmarkt

Het Groene Kruis Brunssum, Jabeek en Schinveld
houdt een informatiemarkt voor alle belangstellenden

over
zwangerschap, bevalling en

kraamperiode
dinsdag 6 juni van 18.00 tot 21.00 uur /

Groenekruisgebouw
Kloosterstraat 17

Brunssum
045-259090

Voor kinderopvang wordt gezorgd en voor iedere
bezoeker ligt een attentie klaar

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaan 128,2582GW Den Haag.
Bankrek.nr: 70.70.70.848. Giro: 324.

MfIRND VRN H€T ITnimflNS€ M6UB€L BIJ UUOONKULTUUR I
Deze maand ligt Italië 1
net over de grens. > 1

SnGedurende heel de moond juni is het bij Woon- Sj
kuituur allemaal la bello Italia wat de klok slaat. Sj
Kom het raffinement van het Italiaanse meubel- , m
design beuuonderen. €en prachtige kollektie iÉJÉv J#bankstellen van de zuiverste Italiaanse lijn
staat op u te wachten. Ook de zeer aktuele m
meubeltrend in glanslak ontbreekt niet. mË?'' P

Benvenuti a ■ WÊM jJÊP^k lü

uioonkultuur x^t\. " ■■^^■^^^" 10totl8uur 1zufccndool I
Dorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaal. Centrum Zutendaal aan G^^^ :r'
de stoplichten. Tel. 011 /61.11.36 vanuit Nederland: 09-3211 t£^V '""
61.11.36. Op slechts 13 km \/or\ Maastricht, 35 km van Heerlen ( T^?"!Pa4^en 20 km van Geleen. Geopend: dagelijks van 10 tot 18 uur, I 3/_rv-T^' Iiedere zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, 's uuoensdags 'gesloten.

Autobaan
iW^W^l^^W^^^^^^^r^F^F^^WpKyjf^PJPFf^^^^^^Sl^'ÏW Heerlen-Antwerpen.

I^^^^^JJAj^^fJ^fl^^^^^ffl^jj^g^^^lj^^^J^J^^ljfj^ia^iMhl^^ afslag Zutendaal

I 7^ tl

Limburglaan 10, Postbus 5700 r
6202 MA Maastricht, telefoon 043-897766 35

Een kwart minder verkeersslachtoffers t, u

ledereen inLimburg, dieeen bijzondere prestatieheeft geleverdof een idee heeft ofeen U "heeft uitgedacht voor de verbeteringvan deverkeersveiligheidkan in aanmerkingkom'
voor een r
aanmoedigingsprijs verkeersveiligheid 198-.
voorwaarden
De prestatie, het idee of het plan moet aansluiten bij de landelijke "Aktie-25%" (25 pr°<j*<
minder verkeersslachtoffers in het jaar2000). Anderen moeten het idee of het plan kunfj
overnemen. De uitvoering moet financieel haalbaarzijn. e

il,
kandidaten V|Particulieren, bedrijven, verenigingen, instellingen, waterschappen, gemeentebestureiV
kortom iedereen inLimburg kan zichzelf of iemand anders aanmelden als kandidaat voo ~-
aanmoedigingsprijs.

leiprijzen 'el
Erzijn aanmoedigingsprijzen teverdienen, onderverdeeld invier categorieën: gemeef'Kii
bedrijven, instellingenen particulieren.
VoorLimburg is er ongeveer een bedrag van ’ 45.000,-beschikbaar, waarbij alsrichts!»»
geldt: 1{- voor gemeenten ’ 10.000,-- voor bedrijven ’5.000-- voor groepen / 2.500,-- voor individuele personen ’ 1.000- «
Als maximum kan eventueel het dubbelevan de desbetreffende bedragen worden uitg* 'keerd.
De uitreiking van de prijzenzal in het najaarvan 1989 plaatsvinden in het Gouvernemef'
Maastricht. t]

jury Sr,
De inzendingenworden beoordeeld door een regionale jurybestaande uit: »ls
dhr. P.G.G. Hilhorst, voorzitterR.O.V.L. ' <
dhr. G.J. Aalbersberg plv. HID, R.W.S. Directie Limburg ld,
dhr.P. Geurts, verkeersadviseur Rijkspolitie Limburg h
dhr. S.G. Schouten, A.N.W.B. Lh
mevr. A. Roberts-Schouten, verkeersdocente PedagogischeAcademie basisonderwijs^
De prijzen worden opadviesvan deregionale jurytoegekenddoor de Ministervan Verk«f

le
Waterstaat. in
" „"

fl<inzendingen s(
De uiterste termijn van inzending is 31 juli 1989. -s
Inzendingen (in tweevoud) moeten zijn voorzien van een toelichting. yC
Inzendingen richten aan: | p /gjt
Jury aanmoedigingsprijzen verkeersveiligheid, \°"/FT°\'i\i 1 1r>7r!. secretariaatR.0.V.L., \ o f [ ° v °a 1 o V ° aff /,r
Postbus 5700, \ "oa| \ffsfJff«"''/l °A f
6202 MA Maastricht. V^ N*^ \^T \V} ,e

.... regionaal orgaan iiInlichtingen M, ~.a. i;rt,|»Tel.: 043-8977660f043-897618. verkeersveiligheid \\ffff. :

< I , ,

SPECTACULAIRE— VERJAARDAGS#2IïP^kAKTIES!!!

\ A/l/i 5 uni 1989 is het twee aar
. \^N Vy \^^7 geleden dat wij ons bedrijf aan de

Hfifc\**«*siïS> / Hamstraat 70 openden. U, als .
Ï^UÏ°# klant > zorgde voor de groei van A

"^Jm 1 - ons bedrijf. Wij willen u voor de . I\/ ’K\ klandizie en het vertrouwen k N -V,
H hartelijk danken en maken V4^*«"*Z^*%/'daarom van de junimaand een ,A '^^«JV*-**»^echte feestmaand. «--^ "tognetf*- """^^

l/oor iedere bezoeker en alle kinderen iJk */mis er een leuke attentie. j.\ /lv

cnTfilTfffl 11 1 » l i<pf^ifr
Op a//e nieuwe Escorts
en Or/ons ge/dr het Off. Ford-dealer
Ford Credit Aktie tarief voor Kerkrade e.o.
a 6'9%rente- Hamstraat 70, Kerkrade-W. Tel. 045-423030

_____ ___5___l ______

" onop inn
KtHKHAÜt HUOrOSIHAAI 76

GEOPEND: donderdag - vrijdag - zaterdag en zondag.
Kermiszondag vanal 14.00 uur geopend.

KERMISMAANDAG
THE RUN met

WALTER NITA
________________

FREILICHTBÜHNE 1006 eMul.c,n.ensemble Juni
-"^V 21.00 uur (12,-/10- DM)

/ 17.06. Grenzlandtheater Aachen\ I fr>*\ "^'e Schule der Ehemanner"
KÊ f S Komedie van Molière, in scène

JM ff l gebracht door Helmut Förnbacher en

JÊ 1 20.15 uur (12-10-DM)

J9j| In l_L_ss>>s?^ I 18 06 Theater Augenblick

HMi> <f ts(Rï§sS!'^77l "^ wie scnon 's' Panama"
=* | 7/ I Kindertheaterstuk van Janoschy^ jp? 16.00 uur (7,-/4-DM) -

\/l( j^^ J 24 06 Theater Das schiele Podium

-j-v "SchloG Gripsholm"
IjTTRCt Komedie van Tucholsky1W 20.15 uur (10,-/8-DM)

W IL/flli/JuJVIo 1 iJrIJN Bij slechte weersomstandigheden worden de
erholuncscebiet wurmtal voorstellingen verplaatst.
C^A^TST,~^\X7T*TT?QirT TTM Telefonische informatie: 09 49 2405 15039.ö 1t\L) 1 W U JTCOCLJMN Kaartenvoorverkoop: Die Mayerische

Buchhandlung, Aken. Tel. 09 49 241 4777111
196667 Kulturamt Würselen. Tel. 09 49 2405 67404.

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspi
Nederland telt ruim 90.000 mensen met g
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het lev^j
Praat mee. Word lid. Ep ,LEp$ ,E VEREN|G|NG NEDEfI|

r\ \s r\

SwfiSior TOriinriimcn*
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utregf

'T ■ «»!■■■* " "HIJ ■ 11^—^— ■■Pgi'-Ul ' ■ _1 m^—f *^
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KERKRADE - Achmed deKom,
nationaal recordhouder op de
sprintafstanden is uit op revan-
che. Na de sprintnederlaag tij-
dens de wedstrijd om de Gouden
Spike in Leiden tegen Regilio
van der Vloot, ontmoeten de
twee sprintkanonnen aanstaan-
de woensdag elkaar weer tijdens
het atletiekgala in Kerkrade. Be-
halve Elly van Hulst, Marjan Oly-
slager, Han Kulker is ook 800
meter-loper Robin van Helden
aanwezig. Vorig jaar goed voor
een tijd van rond de 1.45.0 minu-
ten. Hij was kwartfinalist tijdens
de Olympische Spelen in Seoul.

Op de 800 meter heren starten
maar liefst zeven atleten die vo-
rig jaarbij de beste tien stonden
van de nationale ranglijst. Ver-
der lopen op de 1500 meter vrou-
wen naast Van Hulst onder meer
de Surinaamse Letitia Vriesde,
halve finaliste in Seoul, Christien

HansKoeleman in Kerkrade op 3000 meter

De Kom uit op
sprintrevanche

Toonstra, Marjan Freriks, Car-
lien Harms, Wilma Onna, Yvon-
ne v.d. Kolk en de Limburgse
Rita Delnoye.

Han Kulker start op de 3000 me-
ter. Een zeer sterk bezet num-
mer. Kulker zal het niet makke-
lijkkrijgen tegen zijn jonge land-
genoot Paul Jaspers, vorige
week nog goed voor een tijd van
8.02.0 minuten. Ook Hans Koele-

man is op de 3000 meter van de
partij evenals de sterke West-
duister Uw Mönkemeyer en de
Belg Eddy Stevens. Luc Krot-
waar is aangetrokken om als
haas te fungeren voor het realise-
ren van een snelle eindtijd.

Dirk Sander is aan het lijstje van
de 10.000 meter toegevoegd. De
Westduister liep vorig jaar een
tijd van 28.12.0 minuten. De Belg

Theo v.d. Abbeel start eveneens
op deze afstand. Junior Marco
Gielen uit Tegelen zal een poging
wagen de EK-juniorenlimiet te
halen. Datzelfde streeft ook de
jonge Petra Huybrechtse na op
de 100 meter horden. Onze natio-
nale vedette op de400 meter hor-
den Gretha Tromp, komt uit op
de 100meter en de 100 meter hor-
den voor vrouwen.

De Maastrichtse Claudia Elissen
start op de 100 meter. Na haar
goederentree tijdens de zuidelij-
ke titelstrijd in Sittard, kan zij in
Kerkrade een goede tijd lopen.

Ook het polshoog heren wordt
een interessant nummer met at-
leten als Mare Maes, Lino Pani,
Richel Keh'sers, nationaal kam-
pioen tienkamp Vvo v.d. Heuvel
en de Westduister Peter Volmer,
goed voor een hoogte van 5.50
meter.

NeVoBo: hoge prijs voor kleinschalige topsportbenadering

Einde van historisch
volleybaltijdperk dreigt

Van onze verslaggever
FRIEDRICHSHAFEN - Piet
de Bruin zal de komende twee
weken alle zeilen moeten bij-
zetten om het einde van een
historisch volleybaltijdperk te
voorkomen. De voorzitter van
de NeVoßo, die binnen zijn
eigen speeltuin minder in-
vloed lijkt te hebben dan daar-
buiten (NOC), realiseert zich
als geen ander in welke kritie-
ke fase zijn organisatie terecht
is gekomen. Sinds een paar da-
gen is hij geconfronteerd met
een situatie, die dramatische
gevolgen zou kunnen hebben
voor de sportieve toekomst
van denationale mannenploeg
en de bloei van de bond.

Limburg sterk vertegenwoordigd ELE-rally
■OVEN - Vandaag, zaterdag,
■ tien start bij de Eindhoven-

Hal de ELE-rally, die dit jaar
Hend meetelt voor het Neder-
Hallykampioenschap. Er wor-H> klassementsproeven verre-
■der meer op het Eurocircuit
■enswaard. Limburg is in de
Vrk vertegenwoordigd.
■ossen gaat in Eindhoven on-■ummer een met André
Benwolf in de Lancia Delta
Hegrale van start om ervaring
Boen met de nieuwe bolide.
■me goed voorbereiden en de
B>ed in de hand hebben vol-
Bmaand tijdens de Hunsrüc-
"Er steken enorme capacitei-

de wagen", aldus Vossen.
"Jarige Michel Oprey start in
Pel Manta 400 van Guy Col-
let nummer 20. De laconieke
'aar die onlangs nog met een
Paan de Mille Miglia in Italië
,tTi, zegt: „Eens kijken of ik
8 tegen die jonge jongenskanE ïen".
f Maurice Bergsteyn rijdt metler 36 in een Opel Ascona ter-
Jfed Vojacek zijn Opel Manta
P Weer in orde heeft gebracht.

H^lUipe Pöttgens-Lemmens
I deel met een Toyota Corolla

Kj^K'73) terwijl het team Jennis-
Wens met nummer 98 in deB°t 205 hekkesluiter is. Finish
■*ks 19.00 uur.

OpenBelgisch
impioenschap erreifitsen

Ï
ran onze sportredactie
N - De Limburgse Alle Ter-
etsclub, met oud-profwiel-
Fedor den Hertog als be-
rt in de gelederen, organi-
>ndag in het Belgisch-Lim-
Dilsen-Lanklaar de open

ïche kampioenschappen ter-tsen. De wedstrijden op de
B^amde moutainbikes worden
W* omloop van 15 kilometer ge-

V* start verschijnen de catego-Irekreanten, dames, junioren,
W^n en veteranen. VoordestartW®T plaatse ingeschreven wor-

l^P>^°gramma van het open Bel-
J[kampioenschap is zondag als

' 09.uur inschrijving rekrean-
JO.OO-12.00 uur rekreatieve

'"■ op wedstrijdomloop, 15 km;
"13.00 uur inschrijving deelne-
op voetbalterrein wijklokaale Berg' te Dilsen-Lanklaar;
üur start open kampioen-

J*Dames en junioren30 km, se-'n en veteranen 45 km. 18.00, Prijsuitreiking. Inschrhfkos-
-0 Belgische francs. Contacta-

b*°or inlichtingen: ATF Club
I UrB, dhr. M. Reymen, Broeder-

een,,; 1. 3540 Heusden-Zolder. S
( om< U"252129.

Na de onverkwikkelijke verwikke-
lingenrondom de mislukte aanstel-
ling van Harry Brokking tot hoofd-
coach hebben spelersen technische
staf alle vertrouwen in het bestuur
verloren. De frontale en (waar-
schijnlijk bewuste) laatste aanval
van bondscoach Arie Selinger tij-
dens het EK-kwalificatietoernooi in
Friedrichshafen op de bondsleiding
is daarvan het beste bewijs. De in-
ternationals overwegen nu hun
eigen (buitenlandse) weg te gaan.
Waarschijnlijk zullen zij zwichten
voor de ontelbare Itaüaanse lires.oeiervenement in Maastricht

)ro«V~
lun Wn5ICHT - Vandaag en mor-

ere ln Maastricht het reeds
il yll begonnen watersportspek-
vjif ortgezet ter gelegenheid van

?eiQ bestaan van
'°° ty'erl * betreft internationale

je u op de Maas met di-
lerl oten en deelnemersuit zowel

jenifcië als Groot-Brittannië,en Duitse Bondsrepubliek.

MauwWit-bestuur
eist garanties

vandamesteam

Wereldpodium
In drie jaar bouwde Arie Selinger
een team op, dat in recordtijd het
wereldpodium bestormde en zich
op dat plateau een toonaangevende
positie verwierf. De verbazing in de
conservatieve Nederlandse sport-
wereld over de revolutionaire aan-
pak en het succesvan deAmerikaan
was net zo groot als de waardering
en het aureool van de technisch lei-
der bij het grote publiek. Mede om
diereden kwam het aangekondigde
vertrek van Arie Selinger, die 1 juli
voor vele miljoenen yen naar Japan
afreist, half april voor iedereen als
een donderslag bij heldere hemel.

Zwerver en Zoodsma
in wereldteam

PARIJS - Ron Zwerver en Ronald Zoodsma zijn opgenomen in de
selectievan de beste volleyballers ter wereld. Het wereldteam doet op
16 en 17 september mee aan een galain de sporthalvan Singapore. De
selectie, die onder leiding staat van Arie Selinger, komt uit tegen de
Olympisch kampioen Verenigde Staten. De keuze bij de vrouwen
ontmoet de Sovjetunie, de andere Olympische titelhouder.

Selecties wereldteams: Mannen: Zwerver en Zoodsma (Ned), Mitsuhashi en Inoue
(Jap), Kantor en Quiroga (Arg), Bouvier en Fabiani (Fra), Del Zotto (Bra), Gustafson
(Zwe), Sorokolet en Antonov (Sov), Despaigne (Cub) en Gardini (Ita). Coach: Arie
Selinger.
Vrouwen: Garcia, Perez del Solar en Tait (Per), Hiro, Nakada en Obayashi (Jap) Xi-
lan Yang, Yiang Jiang en Xiaojun Yang (Chi), Oden en Kemner (VSt), Mossa (Bra),
Mireya en Carvajal (Cub). Coach: Man Bok Park (Zko).

16<]^K °nze medewerker
n aa~ Fr is nog geen einde geko-
Sh-ar.iu Problemen rond de da-
lls u^alselectie van Blauw Wit.
i rie kend besloot het bestuur
der jieekse vereniging onlangs,
het t

e dames daar in te kennen,
m terui te trekken uit de

i*vwaar~,balcompetitie. Grote ver-der Ji glnB b» de betrokkenen
irit hadHr velen net nieuws uit de
dens 5 en moeten vernemen.
sen |en gesprek dat plaatsvond

|sen hUW Wit-voorzitter Leon
Zfedbè<!* damesgroep en het

'fy Eev* Ul}r Werd nog geen oplos-
'i het h en' Wel werd duidelijk
/ een ?estuur de garantie eist dat
I èci teJ^^üef en kwantitatief
\ ten Jm k °mt. De dames daaren-
[ de zekerheid dat ze ook

6120611 kunnen handbal-TjJ ac derde divisie.

Eline Coene
gestuit in

kwartfinales
/7*tes]aa A ~ Eline Coene is er niet
kffelru ,gd de halveeindstrijd in de
"1k6ri "^strijd badminton te be-
% Vpri e 25-jarige speelster uit

les in H°F in Jakarta in de kwart-
Pr 5 n drie gamesvan thuisspeel-
Jtste 6-11, 11-6, 7-11. De

t?*iriesP ler kij de vrouwen zijn drie
frrirw 11 en Sarwendah, bij de
li^es v'e Indonesiërs en een
Lfrx de i" Voor aUe Europeanen wer-
T^ne Wartlmales het eindstation.
Cler>e iyijfvoudig nationaal kam-
T Soüi,ezat tegen Sarwendah niet
4e eetn se en kracht, die ze een
Jdion " in het Isatora Senynan
m w u}tstraalde in haar partij te-
'vw.^dkampioene Han Aiping.
f 1» het ?n had Sarwendah de steun

r*' hysterische, fanatieke 5000Steike publiek.

Maar niet alleen die unieke kans
blijft vermoedelijk liggen. De prijs,
die de bond en de geldschietervoor
hun onevenwichte opstelling moe-
ten betalen, is waarschijnlijk heel
hoog. Want als het Nederlands team
uit elkaar valt, is het niet aanneme-
lijk dat het hoge niveau blijft ge-
waarborgd.

kelijke en promotionele overwegin-
gen liever een tot de verbeelding
sprekenderegisseur aan hetroer za-
gen staan. Die ontwikkeling maakte
Harry Brokking bij voorbaat tot een
kansloos lijdend voorwerp en de
procedure tot een klucht, die teke-
nend genoemd zou kunnen worden
voor een kleinschalige topsportbe-
nadering. En dat terwyl de volley-
balfederatie met zn vooruitstreven-
de beleid aanvankelijk als voor-
beeld diende voor menige andere
sportbond.

Reden voor een koerswijziging in
het topsportbeleid vormde het te-
rugtreden van Selinger voor de Ne-
Voßo evenwel niet. De selectie en
ook hoofdsponsor Nationale Neder-
landen 'verzekerden' de leiding dat
op de ingeslagen weg zou worden
doorgegaan. Het contract met de
geldschieter werd zodoende ver-
lengd tot de Olympische Spelen in
Barcelona en de toelage verhoogd
tot 880.000 gulden per jaar.De spe-
lers op hun beurt wilden de sprong
naar detop op eigen kracht voltooi-
en. Een buitenlandse coach met een
grote naam was in hun optiek niet
persé nodig. Na de trip door en te-
gen de Verenigde Staten werd assis-
tent Harry Brokking unaniem naar
voren geschoven als de belangrijk-
stekandidaat. Gevolgd door een po-
sitief advies van Selinger.
In de verwachting en na de toezeg-
ging van De Bruin dat hun wens se-
rieus zou worden genomen, leek het
opvullen van de vacature niet meer
dan een formaliteit. Deze toezeg-
ging had de praeses beter niet kun-
nen doen, want lang niet alle direct
betrokkenen waren het vanaf het

begin met dievisie eens. Zij achtten
een gerenommeerde bondscoach
met naam en internationale faam
beter' aansluiten bij het beoogde
doel en imago. Het ontbrak de wei-
felende bestuursbobo's echter aan
lefen visie om dat op de dag dat Se-
linger zyn afscheid aankondigde
meteen mede te delen.
Die amateuristische houding was
het sein voor een ongekende
machtsstrijd tussen bondsbestuur-
ders, leden van de commissie eredi-
visie- en nationale top (KENT),
technisch directeur Peter Murphy
en niet op de laatste plaats de in-
vloedrijke hoofdsponsor. Het verze-
keringsconcern heeft tot op de dag
van vandaag niet nagelaten te bena-
drukken, dat het geen rol wilde spe-
len bij de keuze van de nieuwe man.
Maar de afgelopen weken is steeds
duidelijker geworden dat zij uit za-

Oranje in
EK eindronde

wielrennen
Ronde van Italië, dertiende etappe: 1.
Herrera 207 km in 5.34.41 (10 sec. bon.),
2. Fignon 1.00 (7 sec. bon.), 3. Breukink
1.04 (3 sec. bon.), 4. Hampsten z.t, 5.
Chioccioli 1.10, 6. Conti 1.14,7. Giovan-
netti 1.33, 8. Roche 1.47, 9. Cardenas
1.58, 10. Pavlic 2.09, 11. Biondi 2.14, 12.
Oegroemov 2.19, 13. Sierra z.t., 14. Leja-
retta z.t., 15. Vona 2.23, 16. Giupponi
2.29, 17. Piasecki z.t., 18. Zimmermann
2.35, 19. Unzagaz.t, 20. Criquielion 2.35,
28. Van Aert 3.29, 37. Anderson 4.47, 39.
Winnen 4.52, 76. Siemons 9.41, 104.
Luyckx 12.47, 107. Lubberding 13.17,
108. Schalkers 13.21, 115. Pieters 14.36,
130. Kleinsman 18.48, 141. Lammerts
22.10, 142. Van Poppel z.t, 143. Arntz
24.59, 167. Talen 29.40, 171. Dekker
30.58.
Algemeen klassement: 1. Breukink
60.44.45, 2. Fignon 0.53, 3. Roche 1.32,4.
Herrera 2.15,5.Oegroemov 2.23,6. Giup-
poni 2.51,7. Lejarreta 3.04,8. Criquielion
3.17,9.Hampsten z.t, 10. Chioccioli 3.27,
11. Zimmermann 3.40, 12. Jarmann 3.44,
13. Giovannetti 4.23, 14. Piasecki 4.47,
15. Conti 4.48, 16. Skibby 5.00, 17. Sche-
pers 5.01, 18. Biondi 5.10, 19. Fondriest
5.21, 20. Vona 5.47, 25. Van Aert 6.26, 26.
Winnen 6.27, 27. Anderson 6.33, 72.

sport In cijfers
Schalkers 34.32, 83. Lubberding 43.41,
107. Luyckx 1.00.17, 114. Kleinsman
1.09.39, 125. Talen 1.19.45, 132. Siemons
1.31.40, 144. Arntz 1.41.58, 153. Dekker
1.57.54, 162. Pieters 2.05.27, 167. Van
Poppel 2.14.35, 171. Lammerts 2.18.39,
176en laatste Brugna 2.32.03.

DauphinéLibéré, vierde etappe: 1.Kel-
ly 155,7km 3.54.41, 2. Bauer 3. Tolhoek,
4. Tsjabalkin, 5. Claveyrolat, 6. De
Clercq, 7. Gayant, 8. Dernol, 9. Ver-
schueren, 10. Kvalsvoll, 16. Verhoeven
allen z.t. als Kelly. Algemeen klasse-
ment: 1. Mottet 19.39.55,2. Philipot 0.22,
3. Claveyrolat 1.58, 4. Boyer 2.00, 5. Be-
zault 2.04, 6. Rüttimann 2.05, 7. Caritoux
2.07, 8. Millar z.t, 9. Gayant 2.09, 10. De-
lionz.t.

Milkrace, vijfde etappe: 1. Reynolds
103,3 km in 2.35.47, 2. McLoughli, 3. Lil-
lywhite, 4. Sutton, 5. Chanton allen z.t.
Klassement: 1. Bishop 20.38.54, 2. Lur-
vik 0.01, 3. Reynolds 0.12, 4. Dahlberg
0.24, 5. Andersen 0.33.

paardesport
Vierspanwedstrijd Deurne, stand na
dressuur: 1. Chardon (Schipluiden) 33
strafpunten, 2. Rüschlin (Zwi) 34, 3.
Aarts (Liessel) 39, 4. Pahlsson (Zwe) 43,
5. Kraayenbrink (Doornspijk) 43.

schaken
Loting openingsronde wereldbeker-
toernooi Rotterdam:
Sax (Hon) - Van der Wiel (Ned), Salov
(Sov) - Joesoepov (Sov), Nunn (GBr) -Ehlvest (Sov), Ljubojevic (Joe) - Short
(GBr), Vaganjan (Sov) - Karpov (Sov),
Nogueiras (Cub) - Hübner (BrD), Seira-
wan (VSt) - Portisch (Hon), Timman
(Ned) - Sokolov (Sov), Hjartarsson (IJs)
vrij.

badminton
WK Jakarta kwartfinales: mannen:
Yang Yang - Hoyer-Larsen 15-11, 17-15;

Sugairto - Zhao Jianhua 15-8, 1-15, 17-
-15; Kurniawan - Xiong Guobao 15-10,
15-13; Wiranata - Susanto 15-8, 15-10
Vrouwen: Li Lingwei - Magnusson 10-
-12,11-2,11-6; Tang Juihong- Ribkina 11-
-2, 11-5; Huang Hua - Susanti 11-5, 11-6;
Sarwendah - Coene 11-6, 6-11, 11-7.

tennis
Voornaamste uitslagen Roland Gar-
ros: mannen dubbelspel, tweede ronde:
Nijssen/Mortensen - Depalmer/Donnel-
ly 7-5, 6-4; mannen enkelspel, tweede
ronde: Agenor - Mayotte 6-3, 5-7, 7-5, 5-7,
2-6. vrouwen enkelspel, derde ronde:
Graf - Jagerman 6-1, 6-2; Grossmann -Kijimuta 6-4, 6-1.

turnen
Nederlands kampioenschap, tussen-
stand verplichte vierkamp: Olympische
klasse: 1.Miranda van derBorst 36,55, 2.
Mireille Lemaire 35,65, 3. Simone Veld-
man 34,75, 4. Susanne Beerepoot 34,70,
5. Sylvia Smal 33,30. Pré-Olympische
klasse: 1. Mirjam Rhus 34,50, 2. Morena
Visje Oever) 33,60, 3. Elvira Becks 33,55,
4. Paulien Houtepen 29,85, 5. Irene
Schiering 26,55.

FRIEDRICHSHAFEN - De natio-
nale mannen volleybalploeg heeft
zich via een 3-0-zege(15-3,15-2,15-7)
op Hongarije geplaatstvoor deeind-
ronde van het Europees kampioen-
schap. De ploeg van Selinger be-
haalde in Friedrichshafen in het
kwalificatietoernooi de derde op-
eenvolgende overwinning. Door de
zege werd de ploeg zeker van een
van de twee plaatsen die recht ge-
ven op deelneming aan de eindron-
de in Zweden. Andere uitslagen:
West-Duitsland - Spanje 3-0 (15-5,
15-6, 15-5). Stand: Nederland 3-6;
Bondsrepubliek 2-4; Hongarije 2-2;
Israël 2-0; Spanje 3-0.
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Gevluchte Roemeen
favoriet in zesde

Grenslandmarathon
SITTARD - De weersvoorspellin-
gen voor morgen worden door de
organisatoren van de zesde Grens-
landmarathon nauwlettend in de
gaten gehouden. Volgens Niek de
Groot besluiten naar schatting tus-
sen de 1000 en 1200 atleten pas in de
vroege ochtenduren van zondag
over deelname aan het numeriek
grootste atletiekfestijn binnen onze
provinciegrenzen. Om 10.30 uur
klinkt het startschot voor de hele en
halve marathon. Een kwartier eer-
der braakt atletiekstadion De Baan-

dert het deelnemersveld voor de
tien kilometer uit.

De voorinschrijving leverde het res-
pectabele aantal van zevenhonderd
lopers op. „De ervaring leert dat
tweederde van het deelnemersveld
zich pas op het allerlaatste moment
inschrijft". De conditie van lichaam
en weer zijn van doorslaggevende
factoren voor de laatkomers.

Opmerkelijkste deelnemer bij de
hele marathon is ongetwijfeld de
Roemeen Brïnaru Petre. De politie-
ke vluchteling, die sinds februari in
ons land verblijft, liep de ruim 42 ki-
lometer vier jaar geleden in de su-
pertijd van twee uur, dertien minu-
ten en 58 seconden. Overige kans-
hebbersvoor de eindzege zijn de re-
gionale gootheden Frans Schoon-
brood, Bert Bloemberg en Ton van
de Eerden.

Het parcours is vergeleken bij de
vorige editie ongewijzigd gebleven.
De zaterdag is dit jaar echter voor
het eerst vervangen door de zondag.
Veel moeite heeft de organisatie
zich moeten getroosten om de be-
groting van om en nabij de vijftig-
duizend gulden rond te krijgen. De
gelden die hoofdsponsor Masita ter
beschikking stelt is bij lange na niet
voldoende om de kosten te dekken.
„Gelukkig hebben we de beschik-
king over een legervan zon 350 vrij-
willigers die het loopgebeuren be-
geleiden".

" Het volleybal-
feest lijkt ver-
stoord. Ondanks
de winst op Hon-
garije valt er
voor het Neder-
lands team in
deze ongewisse
periode weinig
te vieren. Op de
foto, links, Ron
Zwerver en de
Limburger Rob
Grabert (15).

agenda
VANDAAG
Receptie: 't Ven, Brunssum, 19.30-20.30
uur, ter gelegenheid van het 30-jarig be-
staan en hetkampioenschap in deLim-
burgse hoofdklasse van damvereniging
DIOS.
Receptie: Simpelveld, Café 't Poortje,
Markt2, van 19.00tot 21.00 uur, ter gele-
genheid van behaalde kampioenschap-
pen door eerste en zesde team van ZVV
Stampede/Laumen Rolluiken en Zon-
wering.
Receptie: Wapen van Meerssen in
Meerssen, 20.00-21.30 uur, ter gelegen-
heid kampioenschap SV Meerssen in
eerste klasse F.

Voetbal: Bocholtz, terrein Bocholtzer-
tieide, minio-veldtoernooi (dames en he-
ren) voor buurt- en vrijetijdsteams, als-
mede bedrijfselftallen. Aftrap heren:
9.00 uur; aftrap dames: 16.00 uur.
Voetbal: Hoensbroek, terreinen VKC
Randweg Hoensbroek, v.a. 13.00 uur re-
serve-elftallen Burg. Kessentoernooi
Voetbal: Heerlen, Sportpark Pronsen-
broek Heigrindelweg, 15.00uur opening
en open dag jeugdhome Groene Ster.
Atletiek: St. Joost, sportpark Tussen de
Berken, 16.00 uur St. Joostertrimlopen.
Handbal: Maasbracht, sportterrein Eur-
oplein, Iste lustrumtournooi Mia Maes-
sen-tournooi H.V. Maasbracht.
Tafeltennis: Weert: café-restaurant 't
Groenewoud, Graafschap Homelaan:
19.30-21.00 uur: receptie TTV Megacles
i.v.m. het behalen van de tweede lands-
titel door het damesteam Bernardic,
Noor en Janssen.

MORGEN
Volleybal: Meerssen, sporthal Marsana,
10.00-18.00uur, toernooi Volharding.
Handbal: Elsloo, terrein Haslou, 11.00
uur, kwalificatiewedstrijden finale Ne-
derlandse kampioenschappen veld-
handbal.
Voetbal: Hoensbroek, terreinen VKC
Hoensbroek, v.a. 13.00 uur, standaard-
elftallen Burg. Kessentoernooi.
Voetbal: Geleen, terrein Quick, Vanaf
14.00 uur finales in inter-regio jeugd-
toernooi in de F-klasse. Prijsuitreiking
door Michel Haan (Roda JC) en Erwin
Vanderbroeck (MW).

Voetbal: Heerlen, Sportpark Pronsen-
broek Heigrindelweg, 11.00 uur spon-
sortochtRKSV Groene Ster.
Zwemmen: Roermond, Roerdomp: in-
ternationaal sporttreffen Grensregio
Rijn-Maas-Noord.

Atletiek: Beesel, halve Marathon. Start
14.00 uur vanaf de Markt.
Zaalvoetbal: Apollo-hal Melick.lste
zaaltoernooi H.V. Vesta; aanvang 10.00
uur.
Honkbal: Heerlen, Sportpark Varen-
beuk, 14.30 uur: All Stars-Phantoms;
Maastricht, Sportpark West, 14.30 uur:
Sphinx/HSCM-DVS, Kerkrade: Sancta
Mariacollege, 14.30 uur: Samacols-Red
Caps; Sittard, Sportcentrum, 14.30 uur:
Condors-CMeppers; Beek, Proosdy-
veld, 14.00 uur: Cheetahs-U.Red Sox.
Softbal: Sittard, Sportcentrum, 11.00
uur: Condors-MULO; Beek, Proosdij-
veld, 12.00 uur: Cheetahs-Samacols;
Roermond, Dr. Philipslaan, 12.00 uur:
Two Rivers-Bullfighters.

Autocarraces: Posterholt, Jaba-circuit,
onder andere stockrods, specials en su-
perstox. Start 12.00 uur.
Schermen: Roermond, sporthal Don-
derberg, 10.00 uur: Limburgse kam-
pioenschappen t.g.v. 30-jarig bestaan
van de schermvereniging 'Elan.
Paardesport: Geleen, manege Ten Eijs-
den, concours hippique, 10.00uur.

VANDAAG EN MORGEN
Voetbal: Vlodrop, terrein aan de Anger-
sterweg. Internationaal damestournooi.
Zaterdag 12.30 en zondag 11.00 uur. Za-
terdag 17.00 uur: Fortuna-goalie Ruud
Hesp stopt strafschoppen.
Biljarten: Maasbracht, Andreashal.
Beide dagen 10.00 uur. Finalewedstrij-
den jubileumtoernooi Midden-Lim-
burgse Biljart Bond.
Golfbiljarten: Sittard: zaal Oos Kaar:
Zaterdag 14.00 uur finale N.K. tussen
Br.Taveerne (Sittard) en BVN (Neder-
weert). Ned. beker: Maasgolf (Wessem)
en Fortuna (Sittard). Zondag N.K. heren
C en d, dames en junioren.
Voetbal: Herten: terrein SHH 10.30uur:
jeugdtoernooien met Nederlandse,
Duitse, Belgische en Portugese deelna-
me.
Handboog: Montfort: bij Kasteelruine:
Nationaal concours Le Village. Zater-
dag 17.00 uur; ztindag 10.00, 13.30 en
17.00 uur.



Raymond
Meijs
wakker
geschud
VALKENBURG - In 1985 was Raymond

Meijs veruit 's werelds beste wielrenner in
zijn leeftijdscategorie. Als 17-jarige ver-

overde de toenmalige junior uit Valkenburg zo-
wel de Nederlandse- als de wereldtitel op de weg.
Bovendien schreef hij de Oostenrijkse Dusika-
Tour op zijn naam. VoorRaymond Meijs leek een
gouden toekomst in het verschiet te liggen. Vier
jaar later heeft de Limburgse belofte nog steeds
de in hem gestelde verwachtingen niet kunnen
inlossen. Aan de vooravond van de Ronde van
Limburg verklaart Raymond Meijs waarom hij
bij de amateurs nog niet op internationaal topni-
veau meedraait en voorspelt hij niet meer veel
tijd nodig te hebben om zijn geschondenblazoen
op te poetsen.

Aan de vooravond van zijn derde
amateurseizoen voelde Ray-
mond Meijs zich ijzersterk. „Ik
heb me nog nooit zo goed ge-
voeld. Tijdens de trainingen had
ik duidelijk meer macht in de be-
nen. Maar in mijn eerste koers,
deOmloop van deHoutseLinies,
sloeg ik al tegen het wegdek. Een
sleutelbeenbreuk betekende een
lelijke streep door mijn reke-
ning."

val op de wielerbaan in Maas-
tricht, waarbij ik enkele ribben
kneusde, verknalde vorig jaar
meteen mijn voorseizoen. Daar-
door kwam ik pas laat in vorm.
Ik won nog negen wedstrijden,
waarbij de Drielandenomloop.
In de Omloop van de Mijnstreek
eindigde ik als tweede."

" ,Jk heb er het volste ver-
touwen in, dat ik in deRon-
de van Limburg goed zal
presteren", zegt de talent-
volle Raymond Meijs aan de
vooravond van de Neder-
landse topklassieker.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

tingsvermogen en vechtlust.
Precies dat hadik de twee vorige
jaren gemist. Wel was het jam-
mer, dat ik in de volgende be-
langrijke koersen niet gespaard
bleefvan nieuwe tegenslagen. Ik
raakte telkens betrokken bij val-
partijen."

Raymond Meijs nam zich tijdens
de daarop volgende wintermaan-
den voor beter voor zijn sport te
gaan leven. „Ik realiseerde me
dat ik verkeerd bezig was," be-
kent hij openhartig. „Ik ging er
dus meer voor doen. Maar een

De lichtgewicht uit het Geulstad-
je, die als junior vooral reputatie
als klimmer genoot, zit sinds
kort weer op de racefiets met de
grote moraal, zoals dat in zijn
vakjargon genoemd wordt. „Om-
dat ik goed bezig ben en steeds
sterker ga rijden. En dat is in het
verleden inderdaad wel eens an-
ders geweest. Waarom? Mijn
overstap naar de amateurs in
1987 had ik te gemakkelijk opge-
vat. Ik gingervan uit dat ik zoals
bij de junioren ook bij de ama-
teurs zonder problemen succes
zou boeken. Mijn eerste seizoen
bij de amateurs werd daarente-
gen een enorme tegenvaller. Ik
was te laks en trainde te weinig.
Ik kwam dus goed op dekoffie."

Openhartig

Meijs eindigde in beide etappe-
koersen respectievelijk als 15e

In de huiskamer van de familie
Meijs brengen blinkende tro-
feeën, gouden medaillesen inge-
lijste foto's de successen van de
fietsende zoon in herinnering.
„Het gaat nu weer heel goed met
me," merkt de afgetrainde ren-
ner op overtuigende toon op. „Ik
heb twee Franse etappekoersen
achter de rug: de Tour de Cher-
don in de Alpen en de Tour de
Roussillon in de Pyreneeën. Ik
heb op het goede moment de
topvorm weer beet en er het vol-
ste vertrouwen in, dat ik in de
Ronde van Limburg goed zal
presteren."

Leren

en 16e. Leuke resultaten, maar
bepaald geen referenties om te
solliciteren naar een profcon-
tract. Meijs: „Ik weet het. Toch
ben ik tevreden. In- de Tour de
Cherdon reed ik met de beste
renners omhoog. Drie dagen ach-
ter elkaar kregen we in de Alpen
cols van eerste categorie voor de
wielen geschoven. In één etappe
moesten we zelfs over een col
van buiten categorie. Die vijf-
tiende plaats in het eindklasse-
ment had veel beter gekund.
Door onoplettendheid miste ik
in de eerste rit de slag. Negen
renners gingen aan de haal en
zag ik niet meer terug. Zoiets
mag eigenlijk niet gebeuren.
Maar ja, ik moet nog veel leren.
Ook als daler. Bij het omlaag rij-
den heb ik nog te veel angst."

Meijs kon einde vorig jaarterug-
blikken op een bevredigend na-
seizoen. Inmiddels had hij zich
ook gerealiseerd, dathij zich met
nóg meer enthousiasme op de
uitoefening van de wielersport
diende te storten. „In het Lim-
burgs kampioenschap in Klim-
men werd ik op één ronde gere-
den. Die dag werd ik wakker ge-
schud. 'Wil jij prof worden?',
dacht ik na die koers. Nadat ik al-
les op een rijtje had gezet, is het
steeds beter met me gegaan. Ik
heb nu alles voor het fietsen
over. Verleden winter ben ik
zelfs voor het eerst gaan veldrij-
den. En ik deed aan bostraining,
om me te harden."

De ongelukkige renner van het
Koga Miyata-team stond tweeë-
neenhalve week op non-actief en
maakte één maand later zijn ren-
tree in de Hel van het Mergel-
land. „Tijdens die periode heb ik
mijn vrienden leren kennen. Een
enkeling liet iets van zich horen.
Mijn vriendin Tanja was geluk-
kig een enorme steun. Met am-
per twee weken training in de be-
nen, eindigdeik toch nog als ne-
gende in de Hel. Maar ik wilde
absoluut goed terugkomen en
bleef daarom aanvallen. Voor mij
het bewijs van mijn doorzet-

als amateur vaak naar het bui
land trekken. Daarom ginll
graag in Frankrijk koersen. S
rijp voor de overstap ben ik
niet. In Frankrijk fietste ik ta
sterke Russen, Columbiatrj
Tsjechen, Fransen en Polen,
het klimwerk kon ik met de te
te vijftien renners mee. Maa
rijden me er nog te veel weg 'dat ik te ver in het klassen^kom te staan. Pas als ik ir
eindstand een plaats bij de cc
tien kan bemachtigen, kan ik
een mogelijke overstap naa'
profs denken." de
Raymond Meijs is ervan oftuigd, dat hij niet veel tijd H
nodig zal hebben om het i
hem al lang voorbestemde dei
veau te bereiken. „Als ik op <fer
manier doorga, kom ik er wel hi
denk er nog een jaartje vooneic
dig te hebben. Ik ben er pas *n.
ëntwintig. In vergelijking, talandere renners van mijn leeiLg
ben ik nog niet volgroeidL
word derhalve steeds sterL(
Mijn doorbraak zal niet IL
meer duren. Tussen nu enL
verwege volgend seizoen nV,rhet gebeuren."

Kanshebbers
De talentvolle Limburger Stivnaar eigen zeggen morgenJjeeen van de grootste kanshebjjt,in de Ronde van Limburg. „%
alleen de zwaarste, maar ookjbelangrijkste klassieker vanL
land. Ik wil me zondag in del
ker rijden. Ik denk, dat,]1ploegleiders van profformay'
de gang van zaken in de Roifvan Limburg in de gaten hfa
den. Winnen? Dan moet al ef
alles meezitten. Ik voel meerfn
toe in staat. Zonder tegengif
lukt het misschien wel." r't

Raymond Meijs tipt zijn Ne<|nlandse collega's Ansems, %}
Adrichem, Teus, Van de %a
Knuvers, De Bakker, Nedei n
en streekgenoten Gino JanSt.
Robert Rademakers en \^Speetjens als zijn belangrij^
rivalen in de strijd van morC.
„Ik denk dat een van deze lyj
ners de Ronde van LimbV
wint," voorspelt Meijs.

In plaats van deelname aan
Olympia's Ronde van Nederland
koos Raymond Meijs, die overi-
gens niet tot denationale selectie
behoort, onlangs voor eerder ge-
noemde Franse etappewedstrij-
den. „Als jeambities hebt om be-
roepsrenner te worden, moet je

Van den Berk speelt
liever in zandbak

Wereldkampioen ziet op
tegen Hellegat-circuit

HEERLEN - John van den Berk is de leef-
tijd ontgroeid dat hij een voorliefde heeft
voor spelerijen in een zandbak. Tenmin-

ste dat mag worden aangenomen van iemand die
21 jaar is. Desondanks betreurt de Ossenaar het
ten zeerste dat het 'Hellegat' geen 'zandbak' is.
Op de knalharde Heerlense bulten heeft de we-
reldkampioen motorcross 250cc handen vol
werk om zijn Yamaha onder zich te houden.

door i^i^i^i^i^H

*1
zo zuur mogelijk proberen te " n'Het meerijden van een van ?'
medefavorieten, Jeremy W^!ley, is nog dubieus. De huid*e
leider in de standvan het wer^f1;kampioenschap kwam afd^j
pen zondag tijdens de Finse %
zwaar ten val. Bewusteloos n*J^lhij naar het ziekenhuis 3j1,(
voerd. Mocht Whatley ontbre^iop het appel, dan heeft Van <TV«
Berk het meest te duchten
de wereldkampioen in de 12* tiklasse Jean-Michel Bayle.

PuntenVan den Berk is een zandbaan-
specialist bij uitstek. Daarnaast
heeft de Brabander waarschijn-
lijk het meeste eelt opzijn zitvlak
van al zijn crossende landgeno-
ten. Anders word je geen wereld-
kampioen. Immers tachtig pro-
cent van alle Grand Prix, dewed-
strijden die tellen voor het we-
reldkampioenschap, wordt ver-
reden op Hellegat-identieke on-
dergrond. Hotsend en botsend
dus. Bh een normaal sterveling
zouden alle inwendige organen
van positie verwisseld zijn, op
het moment dat John van den
Berk zijn plaats heeft bepaald.

De Franse Honda-coureur h' t-€
reeds drie manche-overwin^ lij
gen achter zijn naam. In de<\
overige manches moest hij v? 'r
tijdig de strijd staken. Zijn # $<
da lijkt dit seizoen de meest d>
petitieve machine, ofschoon stprestaties van de jonge Fl^ j,
man nog te onregelmatig is- jj
den Berk daarentegen *J vslechts een manche-zege
zich op teeisen, maar door gO, r
klasseringen stevende hij Pj1 ,
voorbij in de WK-tussenstanfl

l\
Spektakel

„Of dat boven op het erepodium
is in Heerlen, dat betwyfel ik",
klinkt zijn voorzichtige voorspel-
ling.

„De kans om punten op de con-
currentie te pakken zal klein
zijn", realiseert de titelverdedi-
ger zich. „Het circuit op deKal-
deborn is vergelijkbaar met de
cross op de Citadel van Namen.

Ik ben er niet gelukkigmee. Naar
mijn oordeel zou de Grand Prix
van Nederland op een specifiek
Nederlands circuit verreden
moeten worden. Niets ten nadele
van de organisatie van Arno
Bosch. Die is perfect".

Van den Berk heeft gegronde re-
den voor zijn klachten over de
Heerlense ondergrond. Hij voelt
zich benadeeld als zandrijder pur
sang. Zijn landgenoten lijden al
evenzeer onder die omstandig-
heid. Totnogtoe heeft zich dit sei-
zoen, buiten Van den Berk en
Gert-Jan Van Doorn, nog geen
Nederlander kunnen kwalifice-
ren voor deelname aan een GP
op harde bodem. Daarnaast heeft
hy moeilijkheden met de fa-
brieks-Yamaha die hem dit jaar
ter beschikking is gesteld.

Het nieuwe produkt uit de Ja-
pansefabrieken is geconstrueerd
op de styl en het postuur van
stalgenoot Pekka Vehkonen.

Een omstandigheid waaraan in-
siders de consequentie verbon-
den dat de Fin beter 'ligt' bij de
Yamaha-bonzen, dan de huidige
wereldkampioen. Hoe dan ook;
de overwinningzal John van den
Berk in elk geval niet geschon-
ken worden in het Hellegat.

Wereldkampioen
„Ik rij danook op de motor waar-
op ik verleden seizoen wereld-
kampioen ben geworden. De
nieuwe Yamaha ligt me niet. Ik
pas er niet op, omdat hij ge-
bouwd is op Vehkonen. Deson-

Scepsis aan de vooravond van de
de GP Nederland. Een wedstrijd
voor eigen publiek en op Neder-
landse bodem. Wat dat publiek
betreft, zal Van den Berk inder-
daad zyn voordeel uitbuiten;
over de Nederlandsebodemis de
Brabander minder te spreken.
Zoals Ivan Lendl jarenlang het
gras van Wimbledon iets voor
koeien vond en waarschynlyk
ook tegenwoordignog, heeft Van
den Berk zyn aversie tegen het
beulswerk op de Limburgse klei-
grond, waar 360 dagen per jaarde
koeien grazen. Hy stoeit liever
met zyn speeltje in een 'zand-
bak. En dat stoeien betekent
voor John van den Berk een ge-
vecht op de grens van de moge-
lijkheden van mens, machine en
circuit. Een permanente worste-
ling, twee manches lang, dieVan
denBerk meer zweet kost dan de
250cc inhoud van zijn Yamaha.

danks reken ik myzelf goede
kansen uit met betrekking tot
het wereldkampioenschap. Ik
draai mee in de top van het klas-
sement". Meedraaien is echter
aanmerkelijk minder dan de
straatlengte waarmee Van den
Berk verleden jaar kampioen
werd.

De concurrentie is toegenomen.
Na drie GP's zijn er zeker vijf se-
rieuze medeconcurrenten in de
race om de wereldtitel. De span-
ning in de kwartliters is alleen
maar toegenomen. En datweder-
om komt de toeschouwer in het
Hellegat ten goede. Gert-Jan van
Doorn, Jean-Michel Bayle, Pek-

# John van den Berk vlak
na weer een harde landing
in het Hellegat.

Foto: DRIES LINSSEN

Het spektakel barst echter fff \
vanmiddag om 15.15 uur los ]
de eerste kwalificatietrainin!' ] "het programma staat. Van
ruim negentig deelnemers, \ '
gen er veertig morgenmi^. sachter het starthek verschij^, iDe eerste acht uit de eindsl^ ivan het wereldkampioensc " \
van vorig seizoen zijn zeker v ;
hun startbewijs.

Voor de overige tweeënd^lplaatsen wordt vanmiddagff
twee trainingssessies gestre<\
„Al met al is het veel spannen,,
geworden", verwoordt John^den Berk. „Ik hoop dat die sPJfning het hele seizoenzo blijft ' jzou voor de motorsport een e

{me opsteker zijn. Ik hoop d3^de spanning aankan. In hetff
legat zal dat moeten blijken

ka Vehkonen, Michele Fanton en
Broc Glover zullen John van den
Berk morgenmiddag het leven
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'Als ik op deze manier doorga kom ik er wel'

door
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Foto: IM. STEFOSSI

hoofd. „Oooh my God", roept hij.
„Heb ik hiervoor twintig uur gevlo-
gen?" Inderdaad.
Maar het spel is helemaal op de wa-
gen als even later twaalf dames uit de
Verenigde Staten loltrappend de
loopplank betreden. Want die den-
ken dan nog: in Griekenland vieren
ze 1 april zeker op 6 mei.
Het zijn dames- tussen pakweg twin-
tig en zestig jaar- die werken bij
Amerikaanse reisburo's. En omdat
ze zo vreselijk veel vakantiereizen

Wat er zoal mis
kan gaan als je
een vakantie

boekt
op goed geluk

naar Griekenland hebben verkocht,
krijgen ze deze trip van hun directie
aangeboden. Als bonus.
Die opgepoetste Amerikaanse vrou-
wen, die grote hutkoffers met zich
meezeulen waarin baljurken, siera-
den en tubes make up zitten, kijken
de ogen uit hun hoofd, stamelen iets
in de geest van „dit is toch zeker niet
waar?" en ploffen vervolgens dode-
lijk vermoeid neer op hun eigen kof-
fers. Want deze boot mag dan veel
mankementen hebben, hij heeft géén
overvloed aan ruimte. De schuit be-
schikt over het type stapelbed zoals
wij dat kennen uit de tijd dat de eer-
ste gastarbeiders naar ons land kwa-
men. Hoe moet dat vannacht eigen-
lijk met dat ene Amerikaanse meisje
dat ruim honderd kilo weegt? Die
krijgen we nooit gepositioneerd in
het 'Lower Deck. De WC-pot in hut
3 is verstopt. En dan wil 't wel stin-
ken bij zon Grieks temperatuurtje.
Nou ja hut... want het is óf de bagage
in de hut en zelf buiten slapen tegen
de reling aan, of andersom.
Trouwens, waar zijn de grote witte
zeilen? Die stonden, in de folder,
toch strak in de wind?
En waar zijn die drie knap ogende
bemanningsleden, gestoken in een
smetteloos wit uniform, die - in de
folder - met de verrekijker naar de
horizon turen? Wij hadden even te-
voren wel een potig baasje zien kuie-
ren, in T-shirt en bruine ribbroek en
met een leuk getatoueerd ankertjeop
zijn arm. Maar nooit gedacht dat die
knaap nog ooit onze kapitein zou
worden.

mdckrland neemt Frits Bom nietop '^helemaal serieus sedert de dagr we» hij | aster- annex borrelpraat ver-
hoor ejdde oyer Vara,s Marcel vanpas m. Maar wat hadden wij onze na-
nj|'e| la|e reiswaakhond b.d. deze keer
)eid.^ mee Benad met zÜn camera-
ster tn< aan boord van een vaartuig
et ] '"'Op twintig mensen meenden te
en 'n.Cru'sen langs de paradijselijk
n ni 0^ Griekse eilanden Paros, los,

niürini en Naxos.
"en van allen hebben wij ooit mo-
"] Aanschouwen.
fKer, verder dan het eiland Tea

jen "we niet geweest. Dat is zoiets als-
lebtif Van Heerlen naar Kopenhagen
i f r'jden, maar in Nuth breekt de
ook as van je auto.

de eraard is de folder prachtig, met
iat JJj'^e'ce foto's waarop bijvoor-
■may " een ober in witte smoking bijRol" 'uxe koud buffet trots poseert,
n h ar de opgediende halve haan die
al jl ''ater aan boord) wordt opge-
er<A» Valt zelfs b'J de meest noncha-
en^te APK-keuring door de mand."jacht biedt de passagiers een
Nei' manier om de Griekse eilan-

\ te bezoeken", zo staat in de bro-
l \. Tt- Op dat woord „uniek" valt die

ert
a,schappij inderdaad niet te pak-

anS*' over tien jaarpraten
i *« en Evol Karchut uit Canada,

rijljk en uit Australië en twaalf vrou-
org^.uit de Verenigde Staten nog
e ff * over deze bijzondere onderne-

L nt zij kwamen speciaal overvlie-
k , naar het oude Europa voor een

t
l de maar ruim twee dagen zou

Dogverblindend
'■je^agavond, bij aankomst op het'lini~Ve'd in Athene, komt de eerste
( t̂v

, 'n de kabel. Het geplande ver-
Jxir.'i zaterdagochtend om zeven uur,
HSq ' yerdaagd naar 's middags.

i^_.ry"' zegt Michael Ghiolman
Iwebe1' et 's s'ecnt weer op zee". Kan
Jfet Uren ' n'etwaar? En hij kan het

ji0 ,"' Want meneer drukt ons een
pr j:Je in de hand waarop zijn naam
bij' .' ln dat boekje staan oogver-
L er|de jachten, met kajuiten
Jnu rv! an een Hiltonhotel alleen maar;T»Us imen- De Cassandra, Do Ve-
«en''nvicta 11, Alexandra, The Gol-

n *n^al Ssey' Juweeltjes van mini-
/l>ste| HCen mi'J°en gulden per stuk.
<ji£en , We onderweg Freddy Heine-
r^ne,L heenkomen, met zijn jacht 'So-
jAvjj n 8 c001'... Het kan hoor, want
'$dg .pan een week lang verkeren in
*ALr,ereld van Peter Stuyvesant en
ifi.On ?'-°n-the-rocks.;jfvre(T de M.S. Castor, staat

rni
md genoeg niet in dat boekje

«sPeciC| aar Ja' dat 's °°'c zon
!«ip^ . bo°t- De Castor heeft zijnkn brochure!

>' iwrdagmiddag, per bus naar Pi-
'Sr'gHen de naven van Athene. Daar
: Scho tlenta'len jachten in hun% 2°nh^'d te flonkeren. „Zou dat
ischjgj"?", zegt de een. "Nee, mis-
Tan(je" *el die daar ginds", zegt de
Ijlop, ~ e optimisten! Want de bus

jj 1 een kotter, waarmee ze op
IAch \Selmeer paling vangen.
4Veerh Je nog: dat za' wel de
P, Cas. °ot zijn waarmee we naar de
I C^sto Worden gevaren. Want de
I be n r Za' wel een té grote kiel heb-

te kn m'n de jachthavenvan Piraeus
MUarn,nen aanmeren.

net is 'm wel degelijk!

Honger
We varen toch maar uit. Want het al-
ternatief is nog slechter: een week
wachten op de kade in Piraeus. Of
wij misschien nog iets te eten kunnen
krijgen, vraag ik (als eerste uiter-
aard) aan de hostess. „Natuurlijk
meneer", zegt zij „maar niet eerder
dan vanavond negen uur. You will
have two appetizing meals a day". En
de Finse verklaart zich nader. Het
ontbijt geldt als eerste maaltijd (maar
dat zijn we dus al misgelopen) en
daarna is het óf lunch óf diner, en
niet allebei. En vandaag eten we dan
maar voor het gemak 's avonds.
Onze meisjes uit Boston, die al bijna
een dag onderweg zijn, is het inmid-
dels scheel voor de ogen van de hon-
ger.

Dan, na een uurtje varen, pakt de
groep zich samen. We komen welis-
waar uit alle windstreken, maar als
de nood aan de man is (en in dit geval
vooral aan de vrouw), dan tellen
grenzen niet meer. Het gemor steekt
massaal de kop op.
„Ik heb voor deze tocht 1000 dollar
per persoon betaald", mompelt oog-
arts Brian. Zijn vrouw schudt alleen
maar het hoofd, de anderen staren
voor zich uit en zijn zwaar beledigd.
Schrijver dezes had het misschien een
béétje kunnen bevroeden, want de
organisatie die hem had geinviteerd
voor deze tocht noemde het „een

vroeg, telefonisch, met mij onder-
handelen over het verdere verloop.
Maar dat lukt die ochtend dus mooi
niet. Want terwijl de passagiers pro-
beren om tenminste één oog dicht
te doen, vaart de kapitein in alle
vroegte, vóór zessen, uit. Telefone-
ren vanaf het eiland met Athene,
zoals in de bedoeling ligt, is er dus
niet meer bij. „Die kapitein ligt on-
der één deken met Athene", is de
conclusie.

en stelt voor om de dag erna rich-
ting Hydra te varen „om vandaaruit
toch naar de Cycladen te gaan" (een
eilandengroep, en het oorspronke-
lijke doel van de reis). Hij ver-
moedt dat het „op de Aegische Zee
rustig weer zal zijn". Niemand die
verder wil, maar helaas, we moeten
wel instemmen met zijn voorstel.
Want 'Athene' wil pas morgen-

door jj^i^i^i^i^i^H
■■mu.i.ii.ujnj.l

In Tea haalt de scheepskok die
avond warempel het onderste uit
het kast tijdens het captains din-
ner. Een (1) tomaat vooraf, en
soepvlees met rijst als hoofdge-
recht. En dat is het. Er is bovendien
ook nog een cassette-recorder aan
boord. En via een bandje met Zor-
ba-muziek wordt uit pure balorig-
heid ook nog gedanst, op twee vier-
kante meter, en stevig gedronken,
om af te reageren. HostessBiba valt
even later, als een stervende
zwaam, laveloos op de grond. Na-
dat ze eerst nog voor de zestiende
keer heeft verteld „dat ze in Ethio-
pië ooit iets heel bijzonders heeft
beleefd".

Waar zijn we in hemelsnaam te-
recht gekomen? Dit lijkt op de
Apocalyps. „Ik voel mij net een
bootvluchteling", zegt Evol. „Maar
morgenvroeg is het voorbij. Dan
zijn we op het vasteland". Daar
staat de volgende ochtend warem-
pel de door ons gesommeerde auto-
bus gereed, om het gezelschap naar
Athene te vervoeren. De kapitein,
die uiteindelijk weinig blaam treft,
krijgt niet eens meer een hand van
de grommende gasten. Zelden zon
zielige man gezien.

Finse Biba, nog behoorlijk aange-
slagen door de Cointreau van de
avond tevoren, heeft het opnieuw
over Ethiopië. Laura Stavropoulou
Sideri, het aldaar aanwezige hoofd
public relations van de gewraakte
bootmaatschappij, heeft de situatie
snel getaxeerd. „Kom maar men-
sen, we gaan nu naar een goed hotel
in Athene", zegt ze begripvol.
„Eerst goed douchen, dan stevig
eten". Zij krijgt tijdens die busreis
een vreselijke klaagzang van twintig
mensen over zich heen. Zij kan zélf
niet beslissen of de reissom wordt
terugbetaald. „Maar ik kan wel met
U meevoelen".
Tegen mij: „Duizendmaal excuses.
Ik hoop dat U nu geen verkeerd
beeld hebt gekregen van Grieken-
land. Dit is een uitzondering, al-
thans, I hope so".

Uitbetalen
In Athene begint pas de strijd om de
reissom. En uitbetalen in US-dollars,
is het parool. „Dat kan", zegt de
baas. „Wij maken het geld dan wel
over. Als U thuis arriveert, staat het
geld op uw bank". Nee, dat toch
maar liever niet... Zij willen het geld
cash. „Maar zoveel dollars kan ik
hier niet bij elkaar krijgen", zegt de
baas. Besloten wordt om dan maar in
Griekse drachmen uit te betalen, in
kontanten.
Aldus gebeurt. Enkele uren later
wandelen Brian en Evol Karchut met
twee plastic tassen door de stad. In
elke zak zitten tien pakjes met bank-
biljetten, met elastiekjes eromheen.
Brian: „Ik voel me net een boef die
zojuist een bank heeft gekraakt".

En zo maakten twee Canadezen, een
Australiër, twaalf Amerikanen en
een handvol Nederlanders de kortste
cruise die de scheepvaartnatie Grie-
kenland ooit voor haar gasten in pet-
to had. De rest van de week hangen
we wat rond in Athene. Om de tijd te
doden.
Ghiolman nodigt mij de avond vóór
het vertrek uit om te gaan dineren in
de stad. Op zijn kosten. Maar dat
aanbod heb ik maar afgewimpeld. Ik
speel die laatste avond liever op ze-
ker.
Huiswaarts vliegend ontdek ik, in
een krantje van het Grieks Verkeers-
buro, een interview met diezelfde
meneer Ghiolman. „Varen is genie-
ten van de Griekse zon, vergeet uw
kantoor en uw gecomputeriseerd le-
ven. Gooi het op een akkoordje met
de zon en geniet met volle teugen".

Volgende keer toch maar weer de
Maas op, met Rederij Van Stiphout
van Maastricht naar Klein Ternaai-
en.

vanavond is captains dinner". En
wie toen nog niet had overgegeven,
deed het alsnog.

De kapitein, zwaar onder druk ge-
zet door enkele passagiers om aan
deze ellende een eind te maken en
acuut om te keren, beseft dat aan
deze missie niets meer valt te red-
den. „Okay sir", briest hij tegen
mij. „Ik vaar nü naar Tea, dat is
vlakbij, maar wilt U dan wel snel
deze stuurhut verlaten en met enige
tact al die krijsende vrouwen tot be-
daren brengen!"

Bijkomend probleem: de dames
aan boord hebben wel dure cock-
tailjurken meegenomen, maar niet
gerekend op sportieve kleding. En
zo lopen zij die drie dagen rond. in
hetzelfde broekje, en in hetzelfde
truitje. Al die mooie, peperdure
kleding wordt niet eens uitgepakt.
Ik blijf als enige op dek zitten, on-
danks het ruwe weer. Zou een zee-
mansgraf eigenlijk vervelender zijn
dan varen op de Castor? Ik zing,
terwijl we stampend naar Tea va-
ren, zachtjes mijn lijflied. Ketelbin-
kie.
„Toen wij uit Rotterdam vertrok-
ken
Met de Edam - een ouwe schuit
Met kakkerlakken in de midscheeps
En rattennesten int vooruit"
Alleen de ratten hebben we niet ge-
zien, hetgeen niet wil zeggen dat ze
er ook niet kunnen zijn.

Finse hostess
Na tien minuten varen is de helft
van de passagiers al op het dekje.
Zwaar weer, en dat is helemaal niet
leuk op zon schuit. Enkele vrou-
wen hebben inmiddels gebraakt in
bed, óók in hut 3, waar het toilet
verstopt is. Als U begrijpt. Onze
hostess meldt echter laconiek „dat
ze maar één paar lakens per passa-
gier aan boord heeft". En dat geldt
ook voor de handdoeken. Anderen
komen naar buiten, en hangen spu-
gend over de reling heen. Finse
Biba maakt, juist op dat moment,
en weliswaar met een slok op, de
onvergetelijke opmerking: „Ladies,

f hostg" 1' tJ hier maar platfts", zegt de
j bl0n

s aan boord. Het is een lange
i "cli^6 Pose, met dikke paarse oog-

°ok nUW' Maar één dag later is zij
düa °8 blauw, nu van de drank, en
gen a's ziJ op staande voet ontsla-

r°ndn" daar zitten we dan, samen
echtn een lanëe- lege tafel. Het

r Karchut uit Canada kijkt el-
'sdan knipperende ogen aan. Hij
!<Orne

°°k °°gsPecialist. En die twee
larjg l' °P déze schuit, hun twintig-
-Bom ""Welijk vieren? Als dat maars4fat-..
Waat ' Vr'Jgezel en advocaat, woon-

Australië, schudt met zijn

„om het ondanks alles toch maar zo
gezellig mogelijk te maken" en hij
zal mij daar heel dankbaar voor
zijn. „Maar helaas, U kunt nü niet
meer terug". Onze kapitein (...) is
er na die eerste dag al gewend aan
geraakt dat geen sterveling hem nog
een blik waardigkeurt. Hij heeft
zich trouwens handig buiten de el-
lende weten te plaatsen met de op-
merking: „Sorry, dit is niet mijn
boot. Ik ben ook maar gestuurd."
Hij wil het op een akkoordje gooien

Zondagmorgen, een uur lang tele-
foneren vanuit een boekenstalletje,
met de echte baas. Die smeekt mij

Overgeven

noods in brand", opende ik, zoals im-
mer, heel diplomatisch. „Zou je die
Ghiolman daar trouwens mee heb-
ben?", grapt de tandarts als hij die
zin hoort. Maar toch, ik zorg voor
enige paniek in Athene. „Ik zal kij-
ken wat ik voor U kan doen". En of
ik 's morgens vroeg dan maar terug
wil bellen. Want opeens is Ghiolman
niet meer de eigenaar van de boot,
maar slechts de tussenpersoon.
Daar was ik al bang voor.

botenverhuurder, zo (on)handig ge-
weest om mij zijn privé-telefoon-
umnmer te verstrekken. „Mocht U
mij ooit nodig hebben", zei hij er nog
bij. Zaterdagnacht, zes uur na het
vertrek vanuit Piraeus, was dat mo-
ment al daar. „Wij eisen een andere
boot of we steken de Castor des-

beetje avonturieren op zee zonder de
pure luxe van een echte cruiseboot".
Maar dat is voor velerlei uitleg vat-
baar. Maar die anderen hebben die
voor-informatie niet gekregen. Die
hebben een sloot geld neergeteld,
voor een nepreis.

Koud eten 's avonds, al was het als
warme maaltijd bedoeld. En nog zeer
slecht ook, en veel te weinig. „Dui-
zend dollar!", foetert de zoveelste.
„Ach", grapt een ander, „dat zal wel
dat dure Griekse dieet van dr. Atkin-
soszijn". Steven uit Australië: „Voor
de eerste keer in mijn leven heb ik
geen tandenstoker nodig na het
eten".
We hebben die dag, na amper ander-
half uur varen, een eilandje bereikt
waar we (op eigen kosten) bij-eten in
restaurant 'On the Beach'. Nee, geen
typisch Griekse taverne. Terug aan
boord word ik die avond nietsver-
moedend uitgeroepen tot 'Leidervan
de Opstand', en daarmee is het sein
tot muiterij gegeven.
Ik weet niet waaraan ik dat leider-
schap verdiend heb, maar ik ben 't
toch maar mooi geworden. Helaas,
met alle werk van dien. Of ik „please
please!" snel actie wil ondernemen,
of ik wil bellen, of ik misschien een
Griekse krant kan inschakelen. En in
koor klinkt de yell: „Wij willen niet
alleen meteen van boord maar ook
ons geld terug!" En ik word geacht
om dat eventjes te regelen.
Nu was die meneer Ghiolman, die
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Pote^ndaag, op de eerste zaterdag van juni,begint officieus
n de e zomervakantie. Het is doorgaans knap saai om naar
weg andermans „schitterende" vakantie-avonturen te

fkü teren' zeker als daar ook nog lichtbeelden bij worden
dccc vertoond. Maar over pijnlijk mislukte reizen die
naai zelfmoordneigingen kunnen opwekken, hoor je

doorgaans geen mens. Vaak uit schaamte. Maar dit is
»n o zon verhaal.

vrijuitLimburgs Dagblad

Muiterij op een modderschuit
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<2 piccolo'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- tot 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.

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

Mededelingen

Voor eenheid en vrede in Europa
bid en stem

Lijst 9
God met ons

4MÉ I^B * Jk^l^J

lijsttrekker Drs. Hendriks, historcus/Nijmegen.
Kijk vanavond Ned. 3 van 22.20-22.30 uur.

7 juni 20.20-20.25 uur.
Inl. tel. 080-556213.

Karten Legen, Tochter von Piccolo's in het Limburgs
Frau Martha STIEF macht Dagblad zijn groot in RE-
weiter. 09-49-240422638. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel aangeboden

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

Tel. 045-256670.
Zelfstandig werkende schilders

N. Noorbeek V.O.F.
bieden zich aan voor al uw behang en/of schilderwerk,

vraag vrijblijvend prijsopgave, afstand is geen bezwaar.
Tel. 04750-29231.

Voor al uw typewerk
In Nederlands, Engels, Duits en Spaans.

Uw tekst kan op professionele wijze worden
vormgegeven met grafieken, illustraties enz.

Wij maken overhead-sheets voor presentatie-doeleinden.
Alles op laserprinter.

Bel voor brochure met info en tarieven
Azerty

Tekstverwerkings- en desktoppublishingburo.
Tel. 04406-41097.

AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
ELECTRICIEN nodig!!! Tel.
045-728463 of 719038.

■ TEGELZETTER kan nog

" werk aannemen. Tel. 043-
-618228.

| Gevr. VOEGWERK oude
gevels uitkappen en invoe-
gen (ook reinigen) en
nieuwbouw. 045-724745.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd
In verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wij

per 1 julieen

Banketbakker
met minstens 3 jaar praktijkervaring.

Patissene Kengen B.V. te Heerlen. Tel. 045-717454.
AUTOBEDRIJF WOLTERS vraagt

1e automonteur
zonder papieren onnodig te reflekteren.

Heerlenerweg 39, Sittard. Tel. 04490-20303.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.
Top-Discotheek in Zuid Limburg zoekt

ervaren disc-jockey
met all round kennis van Golden Oldies tot de nieuwste

import, leeft, vanaf 21 jr. Br.o.nr. 80952, L.D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.

Handelsonderneming Dirks B.V. Groothandel in bouw-
machines en bevestigingsmaterialen.

Ons bedrijf zoekt op korte termijn
Elektro/Techn. medewerker

Vereisten:
* opleiding MTS of gelijkwaardige opleiding

* in het bezit van rijbewijs
* leeftijd t/m 23 jaar

* Militaire dienstplicht vervuld en/of vrijgesteld.
Uw schriftelijke sollicitatie richten aan:

Postbus 184, Wilhelminalaan 36, 6300 AD Valkenburg (L).

Gevr. brood-, en banketbakker
moet beslist zelfst. kunnen werken. Te bevr.

Bakkerij 't Öveke, Schelsberg 37, Heerlen, tel 045-721360

Restaurant Der Bloasbalg BV
Wij zoeken ter uitbreiding van ons huidige team een

Aankomend Chef de Rang
Chef de Rang

Restaurant
DERBLOASBALG

Wahlwiller. Tel. 04451-1364.
Rest. "In de gekroonde Haan" te Heerlen. Gespecialiseerd

in gegrilde haantjes heeft plaats voor een
Horecamedewerker

welke zorg wil dragen voor de gril en bijbeh. counter als
keukenwerkz. h., plm. 21 jr. Soll. na telef. afspraak.

Tel. 045-711373.
Stichting Kinderdagverblijf "Lucas"
vraagt voor haar bedrijfscrèche een

(assistent-) leidster m/v
Vooralsnog op tijdelijke arbeidsovereenkomst als oproep-
kracht. Werktijden: maandag-vrijdag tussen 7.15 en 17.15

uur in overleg.
Vereist: opleiding minimaal M.8.0. leeftijd v.a. 18 jaar.

Telefonische informatie wordt verstrekt door Ria Stassen,
maandag en dinsdag 8.30-15.00 uur onder nr. 045-239413

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Welzijn.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

Bestuur Kinderdagverblijf "Lucas"
t.a.v. afd. personeelszaken

Zandbergweg 111, 6432 CC Hoensbroek
Ben je op zoek naar een leuke baan met veel afwisseling

solliciteer dan NU.
MOTEL HEERLEN heeft plaats voor enthousiaste

Medewerkers
voor het restaurant m/v
* Full-time betrekking

* Part-time enkele avonden per week
* Opleiding MAVO of gelijkwaardig

" Leeftijd vanaf 18 jaar
Schriftelijke sollicitaties naar:

MOTEL HEERLEN Terworm 10, 6411 RV Heerlen.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Op 17 juni 1989 starten wij met de MONDELINGE

milieucursus voor
milieuambtenaren

■ IN UW OMGEVING. Aanmelding: OP B, Postbus 5112
6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.

Gevraagd
Woningstoffeerder

met ervaring en in bezit van rijbewijs.

Leerlingstoffeerder
Leerlingverkoper

voor tapijtafdeling.
Schriftelijke sollicitaties richten aan:

Wooncentrum Bergstein
Postbus 262, 6460 AG Kerkrade.

In de bedieningsbrigade van Best Western Motel
"Jan van der Croon" te Weert is nog ruimte vrij voor een

enthousiaste leerling
serveerster/kelner

Deze nieuwe medewerker/ster wordt via het erkend
leerlingstelsel opgeleid tot een all round gastvrouw/heer

(leeftijd tot 20 jaar)
Tevens vragen wij voor spoedige in diensttreding

een restaurant

kelner/serveerster
voor 38 uur per week.

In de huishoudelijke dienst tenslotte is er ruimte voor
een net kamermeisje of dame voor plm. 25 uur per week.

Voor alle drie de vakatures kunt u uw schriftelijke
sollicitatie binnen 8 dagen richten aan;

Hotel "Jan van der Croon"
Driesveldlaan 99, 6001 XC Weert.

T.a.v. Personeelszaken.

Kultuurtechniek

H. DOLMANS bv
~~Hoveniersbedrijf ~

vraagt op korte termijn:
Trekkerchauffeurs/Machinisten

Vakbekwame hoveniers
Goede sociale voorzieningen, beloning naar bekwaamheid

en inzet. Schriftelijke sollicitaties richten aan:
H. Dolmans BV, Postbus 24, 6240 AA Bunde.

ROJO Steigerbouw BV
zoekt met spoed

steigerbouwers
ploegen steigerbouwers

ervaring vereist, RBS van toepassing.
Tot 18.00 uur, 01815-3133. Na 18.00 uur 04752-5146.

Floorshop Maastricht BV
Speciaalzaak in tapijten en gordijnen
zoekt voor spoedige indiensttreding

Een actieve verkoper
Wij vragen:

Goede contactuele eigenschappen en enthousiasme
Leeftijd tussen 20 en 35 jaar

Ervaring in de branche
Wij bieden: een uitstekend salaris. Prima secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een prettig werksfeer in een

dynamisch bedrijf
U kunt uw sollicitatiesrichten aan: Floorshop Maastricht BV

Ant. van Elenstraat 16, 6217 JM Maastricht.

Personeel gevraagd
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.
Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV, Hoensbroek. Tel.
045-229999.

Gevr. zo spoedig mogelijk
KANTINEBEHEERDER/
STER of beheerdersecht-
paar voor voetbalvereniging
R.K.I.V.V. Schrift, soll. rich-
ten aan; Bestuur R.K.I.V.V.
Ingberdorpstraat 21, 6273
NE Ingber-Gulpen.
KAPPER/Kapster gevr. Ift.
tot 20 jr. Salonerv. vereist.
045-320733/04490-56175.
Uitgaanscentrum Globe
Beek vraagt LIGHTJOCKEY
Tel. 04490-79297.
MEISJE of vrouw gevr. voor
alle voorkomende werk-
zaamh. in rijdend kaasbe-
drijf (part-time) 045-352406.

SERVICEMONTEUR gevr.
voor een van onze op-
drachtgevers in Zuid-Lim-
burg. MTS-WTB/Installatie-
techniek, uitstekende hono-
rering Br.o.nr. 1210/0318
naar Marketing Services
Nederland BV, t.a.v. Drs F.
van Bavel, de Greefstraat
68, 5622 GJ Eindhoven.
Tel. 040-433280/433285.
Telefax 040-433447.
Gevr. OPPAS voor onze
twee kinderen in Heerlen, 3
1/2 en 1 jr., 3 dagen per
week, tev. hulp in huish. Br.o
nr. B-0950 L.D. Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Snackbar 't Cadetje zoekt
voor 's avonds en overdag
HULPEN voor de friture.
Vast werk! Aanmelden: Gro-
testraat C 5, Valkenburg.
Tel. 04406-13649.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Tnstal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
BUFFETHULP gevr. man of
vrouw, leeft. 25 tot 35 jr.
Liefst uit Sittard of omgeving
Werkt, vrijdag en zaterd. van
21.00 tot 05.00 uur. Soll.
liefst met foto o.nr. 80956,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevraagd DAMES, echtp.,
zeer goede bijverd. inschrij-
ving gratis. Buro L'Amour,
045-225237.
Exc. kapsalon zoekt zelfst.
KAPPER/STER besl. met
erv. te Maastricht. Part-time
functie, zeer goede verdien-
ste. Br. aan Adviesburo He-
be BV, K. Onnesstr. 9 6164
BL Geleen.
Schildersbedrijf A. Jenne-
kens BV vraagt nieuwbouw
SCHILDERS. Passartweg
35 B, Brunssum, tel. na 18
uur 045-211400.
HULP in de Huishouding
gevr. voor 1 a 2 ochtenden
per week. Tel. 045-317698.
CHAUFFEUR M/V rijbew.
BE gevraagt voor pers. ver-
voer in Maastricht. Full ol
part-time functie voor dag,
nacht of weekenddienst. Sal
CAO en vele toesl. Br. aan
Adv. Buro Heße BV, K. On-
nesstr. 9, 6164 BL Geleen
FRITUREHULP gevr. m/v,
volledige werkweek. 6 da-
gen van 15.00 tot 22.00 uur.
Te1.045-422307, na 12.00u.
Gymnastiek vereniging Vlug
en Lenig Merkelbeek zoekt
met spoed: Een gedipl. c.g.
aanst gedipl. TRAINER voor
2 jongensgroepen in de
leeftijd van 8 jr. en ouder.
Lesuren zijn op dinsdag en
vrijdagavond van 19.00 tot
21.00 uur en zaterdagmor-
gen van 10.30 tot 12.00 uur.
Event. gegadigden kunnen
telef. contact opnemen met
tel. 04492-2362/2907.
AARDBEIENVENTERS ge-
vr. plm 16jr. J.Schaepkens
04405-1359 bgg 3401.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
04405-1359. bgg. 3401.
Mazo B.V. vraagt voor haar
fabriek van markeringsbor-
den voor TIJDELIJK enkele
prod. medewerkers. Min. Ift.
18 jaar. Ploegendienst. Soll.
zat. 3 juni van 13.00-14.00
uur en ma. 5 junivan 10.00-
-12.00 uur. Gasthuisgraaf 8,
Ind. terr. Noord, Sittard.
Gevr. WERKSTUDENT
voor de afwaskeuken van
kasteel Erenstein, ca. 18 jr.
Tel. 045-461333
Für unsere Baustellen im
Raume Aachen/Düren stel-
len wir ab sofort ein: Poliere-
Maurer-Hilfsmaurer auch
Kolonnen für Klinkermauer-
werk und Rohbauten. Bau-
ser Bauunternehmung
GmbH 5100 Aachen Seve-
rinstr. Nr. 89 0241/555193.

Fabrikant Trend-artik. zkt.
m. spoed OFFSET-ZEEF-
DRUKKER M/V welke ge-
heel zelfst. kan werken,
event. mog. drukkerij voor
lig. rek. te drijven. Schr.
react. met CV, ervar. Trendy
Fashions Demo, Postbus
3078, 6401 DN Heerlen.
Edah-supermarkt vraagt
winkel/MAGAZIJNBEDIEN-
DE 32 uur p. wk., 18/19 jr.,
24 uur plusm. 17 jr., tel. 045-
-412671.
Hotel de L-Empereur, Rest.
"La Mangerie" te Valkenburg
vraagt: zelfstandig werken-
de KOK met a La Carte-er-
varing. Soll. na tel. afspr.
04406-13439.
Gevr. erv. TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland, in
aceoord. V.o.f. Wedo, 045-
-420584/416657 na" 18 uur.
Aann.bedr. Vranken vraagt
BETONTIMMERLIEDEN en
kolonne metselaars, omge-
ving Mönchengladbach ml.
045-224548.
Wordt gevraagd SCHOON-
MAAKSTERS voor overdag
en i.d. avonduren. Schoon-
maakbedrijf S. Horvath BV.
045-313757.
R.M.I. music-agency zoekt
meisjes 17-20 jr. met wel-
sprek. telef. stem, vaardigh.
conversatie Frans, Duits,
Engels. Keurig, accuraat en
goede contactuele eigen-
schappen streken tot aan-
beveling, (hoge provisie).
Tel. 04490-73101, t.a.v. dhr.
Martens.
VERKOPERS gevr. voor
verkoop onderhoudspro-
ducten in Vlaams België,
Belgisch verzekerd. Ook
parttime, geen investering.
Gratis verv.bewijs van goed
gedrag verplicht, tel. 045-
-221253.
Welke HOBBIEST wil voor
mij een volière en een kip-
penren bouwen, tegen ver-
goeding. Tel. 045-257567.
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. 04902-15061.
SCHAESBERG ma- en do.
ochtend werkster gevr. Tel.
045-315099.
AU PAIR. Frans gez. in Mi-
laan per 1-9-'B9, 4 kind.,
eig. kmr. m. TV, veel vr. tijd.
Zakgeld ’475,- p.mnd. Tel.
045-416899.
Südschwarzwald. MAD-
CHEN für Haushalt für sofort
oder spater gesucht. Auf
Wunsch Kost und Wohnung
im hause. Backerei, Café
Zimmermann, Kurparkweg
2, 7865 Todtmoos. Tel.
09-49-7674-218.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER plm. 18-22 jr
met ervaring. Soll. na tel. af-
spraak 04490-16815. Res-
taurant Rachel, Markt 4,
Sittard
BARMEISJES gevr. voor de
avonduren. Tel. 04490-
-19534 na 20.00 uur.
BUFFETJUFFROUW gevr.
20.00-5.00 uur. Café Bar Mi
Amore Sittard 04490-19534
SCHOONMAAKBEDRIJF
W.G. van Graven vraagt da-
mes i.b.v. rijbewijs voor 't
onderhouden van kantoren
en winkels. Esschenweg 16,
Heerlen. Tel. 045-750841.
BARDAMES qevr. inwoning
mog. Belgisch Limburg 09-
-3211324903.
Mannequininstituut/model-
lenburo Shirley zoekt FO-
TOMODELLEN m/v voor se-
rieuze opdrachten, hoofdza-
kelijk mode. Aanmeldingen:
met recente foto. Restaurant
La Station, Stationpln 9,
Roermond. Dinsdag a.s.,
vanaf 20.00 uur.

Woningruil
Goed onderh. 4 slpk. woning
te STEIN, huur ’ 400,-, te-
gen nette won. of app., evt.
kleiner. Overname noodz.
o.a. roll., serre. Br. aan
Postbus 123, 6170AC Stem
Te ruil nieuwe EENGE-
ZINSWONING in Landgraaf
tegen dito woning in geheel
Limburg. Br.o.nr. B-0980,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
EENGEZINSWONING te
Den Bosch te ruil tegen een-

?ezinswon. in Heerlen e.o.
el. 073-418117.

Te ruil prachtig gel. FLAT
met 1 slpk te Vaals, tegen
flat of woning in Heerlen.
Liefst Heerlerbaan. Br.o.nr.
B-0963 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
EENGEZINSWON. te Mee-
zenbroek, huur ’260,- te
ruil teg. dito won. m. 4 slpks.
of zolder te Meezenbroèk-
Passart. 045-725704.
Te ruil eengezinswoning te
KERKRADE tegen eenge-
zinswoning te Zeswegen.
045-464345

Kamers aangeboden/gevraagd
Mooie grote gem. kamer te
huur te VALKENBURG. Ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.
Te h. ZIT/SLAAPKAMER in
Heerlerheide, ondergebr. in
bungalow, m.gebr. v. keu-
ken, douche en eig. opgang.
’95,- p.week, all-in. Inl. na
19.00 uur. Tel. 045-223482.
Heerlen Centrum KAMER te
huur in studentenhuis THW,
MHS, HTS. 045-455755.
Leuke gem. 1 pers. KAMER
te huur voor uitsl. nette per-
sonen. 04406-1425.
Te huur KAMER te Sittard
met gez. keuken, wc, douce.
04490-22681.
Wij zoeken per 1-8-89 voor
onze dochter een KAMER
met gebr. v. keuken, toilet
en douche. Lfst. bij alleen-
staande dame of echtpaar,
tel. 08893-1218.
18-jarige studente zoekt
kamer in HOENSBROEK.
Liefst in huis met meerdere
studenten met gem. ruimte.
Tel. 08350-27638.
HEERLEN O mooi gemeub.
kamer te huur ’ 375,- all-in.
045-226553.

4 studentes zkn p. 1 juli ge-
zamenlijke WOONRUIMTE
in Maastr. evt. huis. Max.

’ 1.400,- mcl. p. mnd. Tel.
Maaike 043-219250 of Mirja
043-210151.
Nog enige kamers te huur in
centrum v. Heerlen. Tel.
04490-13631.
Kamer te huur voor STU-
DENTE te Sittard. Tel.
04490-13558.
Te huur gemeub. woon/
slaapk. ca. 40 m2, eigen
keuken en badk. ’ 650,- p.
mnd. Tel. 045-315674.
Te h. te KERKRADE-west 2
ruime zonnige benedenka-,
mers, douche, w.c, tuin,
kookgelegenh. Voor nette
alleenst. Tel na 19 u. 045-
-411302
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
STUDENTE 21 jr. zoekt ka-
mer in Maastricht, liefst in of
nabij centrum. Tel. 08851-
-13313, José.
Centrum HEERLEN kamer
voor student per mnd

’ 265,-all-in, 045-421524.
SITTARD: Nabij station rui-
me zit/slpk te h. met mede-
gebr. van douche, toil. en
keuken, pr. ’4OO,- p. mnd.
all in. Tel. 04490-10792.

Bouwmaterialen

Aanhang-
wagens

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. / 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-

berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Te k. gevr. BETONMOLEN
na 17.00 uur 04490-55970.
1 RAAMKOZIJN hardhout
nw. h. 1.77, br. 1.20 mcl.
glas. Tel. 045-255843

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.

■ Tel. 045-750187.
Gebr. Bouw en BESTRA-

■ TINGSMATERIALEN, Biel-
-1 zen, inpr. hout voor schuttin-r gen, golfpl., PVC schrootjes. op maat gezaagd, van de
i Noort, Maaseikerweg 5,
) Susteren. Tel . 04499-2062.
■ KANTELPOORTEN 1 x

' 2.40x2.00 mtr. en 1 x 3.30 x

" 3.25 mtr. (electr.); bouwlift

' ’ 1.200,-; pannenlift
■ ’ 1.200,-. Tel. 045-252198.
; 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.J 04498-56966.

' Zwarte golflaat v.a. ’ 13.50
[ p. m2, tuinplank 15x2 cm.: geimpreg. ’2,95 p.m., gre-. nen schroten ’1,39 p. m.,

vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-; halen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg

■ 60, Übach over Worms. Tel.

' 045-319846.
ALTREX aluminium uit- ,

! schuifbare ladders, 8 m. 'i lang, goedgekeurd, alle
doeleinden, adviespr. I

! ’ 680,- bij ons ’ 395,- excl. <Rockmart, Kissel 46a, Heer- ;
: len. Tel. 045-723142. iI (

Stalen STROOMKASTEN '.
t 220/380 Volt, 63 Amp.,
’395,-. Rockmart, Kissel I46a, Heerlen. 045-723142.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten.'Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
Te k. hardhouten kozijnen
1.10-150; 1.15-1.60; 80-77, SCHUURTJES, tuinhuisjes,
celdeur 2.02-90 deur kippe- en hondehokken, ve-
-2.10-80 deur 82-1.85 en le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
voordeur wit z.g.a.n. 2.05- Houtbouw Übachs, Eygels-
-90 en kist 1.23 x 62 x 71. hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-214341. Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor
■ ■—-—■■— I I il I IM _«. ■ _HM.il... ■■■■■

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Nieuw-zomeraanbieding-nieuw
Line Switch: Uw telefoon en telefax op één lijn autom.

doorgeschakeld, dus geen extra lijn nodig.
Van ’ 450,- voor ’ 399,-.

Telefaxen: high-speed, 50 autom. nr.-kiezers, normaal en
fine verzenden, autom. journaal en koffermodel

van ’ 3.450,- voor ’ 2.750,-.
Telefooncentrale: 2 lijnen met 6 toestellen

van ’ 2.250,- voor ’ 1.900,-.
Leasing mogelijk v.a. ’ 43,- p. mnd.

Prijzen excl. BTW.
Alle apparaten PTT goedgekeurd.

ITC Telecommunicatie en kantoorapparatuur.
Info: 045-225818, b.g.g 03408-86995.

Gratis
Copiëren tot 1 januari 1990.

En daarna garanderen wij u een extra lage prijs per copie.
Wilt u meer weten bel dan 045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

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.
Papiersnijmachines ’ 375,-.

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Elke dag geopendvan 10 tot 19 uur zaterdags 10 tot 16 uur

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Copiëren .
Voor

’45,-
-excl. BTW per maand en de

eerste 4000 copiën zijn
gratis. Wilt u meer weten bel

dan 045-273525.
Burocenter

Dorpstr. 125, Brunssum.
Te k. 2 groepsKASSA merk
Casio type Hermes 53, 2jr.
oud ’350,-. 045-719335.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop grote party buro-
stoelen. Ned. fabrikaat: fype
europa met armlegger vban

’ 585,- voor ’ 345,-; type
study met armleggers van
’395,- voor ’295,-; type
Gios van ’ 345,- voor
’185,-; Type met armleg-
gers van ’445,- voor
’249,-. Grote keuze in ge-
bruikte burostoelen vanaf
’4O,- excl. BTW. ROCK-
MART, Kissel 46a, Heerlen.
Tel. 045-723142.
TEKENTAFEL met lichtbak,
nw.pr. ’4.000,- nu ’900,-.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Bedrijven/Transacties

*** Time is money ***
Veel tijd hebben houdt in ....

veel geld zo effectief mogelijk te verdienen
Wij bieden u bij reine bureau-activiteit en

binnen enkele weken 3-voudige verdiensten
Geen verzekeringen, geen buitendienst

Benodigd eigen kapitaal ’ 25.000,-

-08360-24700
van ma. t/m vr. van 9.30-17.00, zat, tussen 10.00-14.00

Ter overname aangeboden
Wedkantoor Heerlen
Ladbroke totalisator

Voor ml.: Wedkantoor Heerlen, Kerkplein 41, 045-740466.

(Proficiat! *§||I
Jo en Roos Hoogen-Wolff

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
25-jarig huwelijk.

Wenst jullieOma, John, Diana, Jolanda, Hans —

5 advertenties ondl dn
BRIEFNUMMER! Be:

Stuur uw brief (volder- me

Postbus 3100, 6401
Heerlen en vergeet n "|'" links onder op d*j [^

Profiriat Frwin enveloppetiet numrrtef,I'brroTiciai trwin de advertentie mi{
Met je 18e verjaardag van vermplrif»n 3m,

M.Mama, Dick, Desiree, Opa vermeiden. *»Sc
enOMa Ij* c

Te huur, te koop of huur- blgei
koop SLAGERIJ in Z-Limb. Te koop complete go% ,

lla|
op de Markt, ideaal voor pende VIDEOTHEEIt|en

,
startende ondernemer. Di- Spekholzerheide, meeT
reet over te nemen. Voor ml. 4000 films. Te bevr. tel' ff
04490-47840. 726556. f" a

Landbouw en Veeteelt Xt jjj
Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.
WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Te k. VOERAARDAPPE-
LENteI. 04405-1303.
Te koop LANDBOUWWA-
GEN voor paard en kantel-
ploeg. Tel. 04459-1201.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. LAADSCHOP geen
knikker, 04454-1632 of
2363.
Dekrijpe F-1 ZEUGEN te
koop. Gebr. Jetten, Tud-
dernderweg 303, Sittard.
04490-17029.
Te k. 2 YDILLISCH naast el-
kaar gelegen stukjes wei-
land in een mooi gebied cir-
ca 8 km. van Heerlen. Afm.
1080 en 1040 m2en voor-
zien van fruit aanplant o.a.
perziken. Te bevr. 04451-
-1360 of 043-252053.

Te k. luxe 7-jarige VCTe co
stokm. 1.68 m. zeer«-'t ra
onder zadel en in übiij
04455-1373. Hr.'
Te k. WATERKAR,
machine 2 m. en 3 pk Men
motor. Tel. 045-75221J»eürs
Te k. SPORTPAARD N^
ruin, van Ferejosa, Af en '(str. Nrd. 106. Amby-foie v
tricht. jen.
Te k. veewagen Mé a;m
DES 608, tel. 045-221 J:n' \
Te k. PONY en toebehrfr
1.37 m., Palomino) L-^°ni>

L-spr. Geen handel. O^na
2467. J^nc
Te koop 500 m2GflC*
gel. in Bocholtz, pr.n
Br.o.nr. B-1004 LD. "l

bus 3100, 6401 DPHjti njatf Gebr. MACHINES B$peschoffelmachine m. fro%.
Weiger en Fahr schC 'maaiers en frontmane 'Fahr cirkelschudder 4 'e c
Vicon kunstmeststrooi^ree. 802; Mengmestverspr^'oo
4200 en 5000 Itr.; B^teeningshaspel 280 mtr. ' aïjn■ sn. 63 mm.; Berege"oVe. pomp 30 m3met dies^

" tor 18 pk; Hagedorn H. deler; Claas veldhaksjL■ Collé Nusterweg 90 S^'k
Tel. 04490-19980. /**een

Auto's 0V<_ ; ; i 0tI*et
Alfa en

Te k. Alfa SPIDER 2000 Ca-
briolet, bwj. '79, zeldz. mooi,
targa-dak, ATS sportvlg.
enz. 045-255474.
Zeldzaam mooie Alfa Spider
VELOCE Cabrio, bwj. '80,
km.st. 60.000. Keerberg 90
Voerendaal.
ALFA 33 QV, bwj. '86, z.g.
a.n., veel extra's, ’ 19.000,-
Tel. 04754-83129, 19.00-
-21.00 uur.
Te k. ALFA Sud 1500Tl, bwj
'83. Te bevr. Dr. Schaep-
manstr. 12 A, Kakert-Land-
graaf, tussen 9.00-18.00 uur

Te k. Alfa GIULIA 9 *n

1971, perfecte staat, f 'Na
inruil oude motorfiets n^
04758-2516. -V
ALFA Spider perf. da
’12.500,-. APK 4-'9O. |e(
junior ’ 6.950,- APK sbe
Lancia fulvia cpe ’4; Si(
APK 4-'9O 04750-2269J.
Te k. Alfa SPRINT V4„I
1.5, 105 Pk., bwj.'B2, iz ve

Koolmeesstr. 14, sp
217556 J;Wi
Piccolo's in het Lim"*- E.
Dagblad zijn groot in N
SULTAAT! Bel: 045-71»

y D
Audi y

l)

AUDI 80 LS m. '80, AP[ 'originele gst. ’ 2.450,- Tel |
Audi coupé GT MQiS4^:;type 82 quatro-mod stuurbekr., radiocass., *pr. n.o.t.k. Tel. 04454-5086. roof ’ 950 . Ericastr "

AUDI 100 C bwj. '85, kl. Sittard' -<f !|
grijsmet. met extra's. In.st.v. Te k. AUDI 100 cc, 1-?
splinternw. Geen 2e zo echt goudmet. nw.m. '86, ffnw. ’ 18.750,-. Inr. Be- km. m. div. extra's. Be"
spreekbaar. 043-254462. bosweg 21 Kerkrade

~~ZS s
Austin■ < i

AUSTIN Allegro '78, i.g.st., 4 MINI 1000 '74, APK jiilj Idrs., radio, trekh., APK Gerest., houten dash D" l

’ 700,- Spoorstr 86 Geleen ’1.400,-, 04490-1293^' <
BMW j- : L«f :

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
LET OP

SPECIALE AANBIEDING IN
ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
BMW 2002 touring, m. taxa-
tie, 2002 TM, i.g.st. Ford 17
M. Fruiwei 6 Schimmert.
Te k. BMW 320 6 cyl. LPG,
bwj. '80, i.z.g.st., APK 12-
-'B9, vr.pr. ’6.000,-. Tel.
04455-1216.
BMW 1802 '74, APK 4-'9O,
orig. blauw LPG alarm i.pr.
st. ’2.800,-04490-13929
Te k. BMW 520, i.z.g.st. bwj.
'72, APK 1-'9O. Palenberg-
str.so, Palemig-Heerlen.
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. ’ 7.500,-. 04492-
-3234.

BMW 323 I, '85 met e*'

L/M vlgn., spoiler, v. eij clager, kl. zilvermet. Tel-
-319279. _^
BMW 320 6cyl., bwj. '7"
moter def., APK *

’ 2.500,-. Lampisterie-
Hoensbroek (bij Rand*.
Te k. BMW 525 '78, i-?j
Vele extra's. ’ 3 *
Wachtendonckstr. 80-
-rendaal. 045-751906^ <

BMW 520 i, bwj. '82., Jzeer veel extra's. Tel-
-720654. __^
BMW 730 A bwj. '78 ,'
groen, sp.velg., oe^orde pr.i.o. Mgr. Sch'"
str. 28 Hoensbroek^
BMW 525 bwj. '77 md v\APK tot 4-'9O ’ 1.500."
045-211800 zat/zond^
Te k. BMW 324-P
schuifdak, 4 drs. en "y
cess. In nw.st. bwj-
-04493-3226. .
BMW 320 6 cyl. i.Z-9-f!^
4-'9O. bwj. '78. Herit"'
51 Heerlerbaan. _,
Te k. BMW 316, b*J j
APK i.z.g.st. ’3.750,"
045-316940. _^
BMW 320-i, 6 cil. oud ffi
bwj. '83, automaat
verlaagd, sportvelge'' n:
luxe, ’12.500,-. Pe|d'
12, Stem. __^-^

Voor Piccolo's g
zie verder pagina



Limelli, de oude boss Gionta de
overheidsgelden voor de bouw van
een rioleringssysteem door zijn
neus wilde boren. Dat moet je de
oude Gionta niet flikken." Veertien
doden en acht gewonden heeft de
strijd in Torre Anunziata tot nu toe
gekost.

Carmine vertelt ook over zijn werk.
Twee jaar geleden werd in deze stad
zijn collega Giancarlo Siani ver-
moord. „Alles wat je weet moet je
gelijk publiceren," vertelt Carmine
„Dat is je enige veiligheid." Gian-
carlo Siani had dat niet gedaan.
„Tja, en dan wordt je de mond ge-
snoerd..."

Plotseling breekt hij zijn verhaal af.
Met een wild gebaar kijkt Carmine
om. En danzie ik het ook. De cross-
motor die we even tevoren passeer-
den, komt recht op ons afgestormd.
Vlak voor de auto maakt de motor
een zwenk, en dan schiet hij een
donkere zijsteeg in. Carmine hijgt,
en begint te lachen. „Ze kwamen
ons even vertellen dat we hier onge-
wenste gasten zijn."

Carmine lacht, hij maakt grappen.
Maar onder een stapel zakdoeken
in zijn handschoenenkastje ligt voor
de veiligheid een pistool.

Bijzonder
„Waarom kunnen jullie Gionta en
zijn clan niet gewoon arresteren?"
vraag ik aan een jonge 'Baretta',
die in de kazerne van de caribinieri
in Torre Anunziata een rapport
probeert te schrijven op een oerou-
de typemachine waarvan de ha-
mertjes steeds blijven hangen. Het
is inderdaad een bijzonder korps,
dat van Torre Anunziata. Grote
brede jongens, in spijkerbroek en
op gymschoenen. Ze praten met het
vuur van mensen die een 'zaak' die-
nen.

„Het grote probleem," vertellen ze,
„is de hechte manier waarop de ca-
morra hier met de politiek is verwe-
ven. Wij leven hier als vissen in een
gepantserd aquarium. Alles om ons
heen dat is camorra. We moeten
heel behoedzaam te werk gaan.
Want anders klapt alles om ons
heen dicht."

Zo vertellen de jonge caribinieri
over de ex-burgemeester van Torre
Anunziata. Jaren lang hebben ze in
het geheim bewijsmateriaal tegen
hem verzameld. „Hij was een zet-
baas van de clan Gionta." Na ze-
ventig juridische bevelen tegen de
burgemeester te hebben voorbe-
reid, onder andere wegens corrup-
tie, fraude, en afpersing, konden de
caribinieri de burgemeester niet ar-
resteren, omdat het openbaar mi-

In Napels heeft de staat
niets meer te zeggen

De Italiaanse financiële wereld is in grote
beroering. Vorige week werd er een schokkend

rapport gepubliceerd, waarin de financiële
politie van Italië (de 'Guardia di Finanza')

waarschuwde dat de infiltratie van de mafia 'in
vrijwel alle vitale sectoren' van de Italiaanse

economie 'alarmerende vormen' heeft
aangenomen.

°PTn het rapport werd de in—
5 ondj drukwekkende vervlechting
'ME'!l beschreven tussen de mafia,(voldof-met haar illegaal op de interna-
naar Jna'e herome- en wapenmarkt
3gbla<f^'ende kapitalen, de officiële
6401[Urs! 'n Milaan, de grote Italiaanse

rqegt^'nstellingen, en de financie-
od d4waarin de ma-

rr» illegaal verdiende kapitalen
binnengeloodst. Het rapport"itie t^eldt dat er op (ji t moment 'astro-

3n. Punische hoeveelheden' zwart geld
1 de officiële Italiaanse economie

e qoéolgens de 'Guardia d' Finanza' is
HEEJL|maf'a hierdoor in staat om grote
mee"en Van de economie van het land

/r. tel mar>'puleren. De mafia contro-
Lrt Aandeelhouders, financierings-

I'a.atSchappijen die op de beurs ge-
J 'eerd staan, en ze domineert een

—-Yntal van de belangrijkste banken.
5 VO consequentie hiervan is, volgenszeer- rapport een Zorgwekkende in-'n

D
d
r ,lli,eit van de hele financiële sec-

-221 *k
n vo°rziet 'over-reacties' op de—ff Urs. een 'ontwrichting' van het

Arte
,cm van vrije concurrentie, en

ibv' li" °ndermÜn'ng' van de autono-
] e Van de gevestigde ondernemin-

—" n- De 'Guardia di Finanza' dringt
ooi' 'n^0"1 aan °P 'urëente maatrege-
££i^n van de kant van de Italiaanse
bert. Sering en op ingrijpen van de Na-, L-^ Unale Bank. Ook pleit zij voor in-
"l- °^rn ationale afspraken, omdat de fi-
—-, ne'e|e experts voorzien dat, met
GR<Se egvallcn van de grenzen in '92,
pr" B '"filtraties van de mafia zich zul-
D. u'tbreiden over heel Europa.

Ra^hp 'S dus de mafia van vandaag.
fro"j°ude 'familiehoofden', en clan-
icM |- frs zijn 'managers' geworden,
m4de 'mperium met de telex en
' -Ar CornPuter besturen. Maar hoe

het ook klinkt Toch is het
BB'kte dde mafiaboss anno 19iW nog

tr. Jbij Van vitaal belang dat hij het
9e"ov m'ddeleeuwse 'beheer' heeft
ies^ r een 'eigen territorium. Dat
i m rr"t de basis voor zijn macht.

iberv rnaf'a"c'an 's geworteld in een
eenh'de w'Jk' een DePaa 'd dorp, of

PVc l Paald deel van de stad waar-
—'v,,,/ 'J de volledige 'controle'
"Ket. n °^ Sicilië wordt, door de me-

n VUn een aantal moedige rechters
■"aian~? . 'ci ' deze mafia-controle

nNan ?am teruBëedrongen. Maar in
s ' heit " Waar de ma"a 'camorra'
'j.W- 'S net omgekeerde het geval.
ff (j'at

at er in Napels aan de gang is,
"ft 4t'(Jeil °°rlog tegen de staat'"

I best H°ge Commissaris voor de
41 Sir,ri,dlnS van de mafia Domenico

nisterie van Torre Anunziata wei-
gerde de arrestatiebevelen te teke-
nen.

Pas toen ze konden bewijzen dat
ook het openbaar ministerie door
de clan van Gionta werd gechan-
teerd, konden de caribinieri einde-
lijk - zoals het uitdrukken - 'het za-
lige moment beleven' waarop ze de
'armbandjes' om de polsen van de
politicus legden. ~Er zijn maar wei-
nig andere korpsen in de buurt die
bereid zijn zon leven aan te dur-
ven."

„Maar waarom kun je Gionta niet
gewoon arresteren?" dring ik aan.
Nu merk ik dat het, geloof ik, de
domste vraag is die ze ooit hebben
gehoord. „Om te beginnen woont
Gionta verborgen," zegt 'Baretta'
die me toch behulpzaam wil zijn.
„Hij wordt bewaakt door zijn halve
leger. De clan van Limelli wil hem
vermoorden. Dacht je dan dat wij
met een paar man in staat zijn om
de boss uit zijn tent te lokken?"

De caribinieri vertellen ook over de
laatste moord, van een paar dagen
geleden, op een inktvishandelaar in
het centrum van de stad. „Ze heb-
ben hem hier op het kruispunt, op
klaarlichte dag, meer dan 100 ko-
gels in zijn borst geplant. Maar nie-
mand heeft iets gezien, begrijp je?
De vrouwen die liepen te winkelen
niet. De mensen bij de bushalte
niet. En ook de verkeersagent niet,
die bijna struikelde over het lijk
toen wij er aan kwamen. Niemand
heeft iets gezien. Snap je?Dat heet
nou 'Omerta', de mafiose zwijg-
plicht. Hoe kun je iemand arreste-
ren, als niemand kan getuigen?"

Dreigend
„De camorra? Die bestaat niet. Dat
is een uitvinding van de pers, en van
praatjesmakers zoals jij," sist de si-
garettenverkoper, terwijl hij drei-
gend op me afkomt. We hadden
met hem een ontspannen praatje,
over voetbal en over Gullit. op een
hoekje van de kist waarop hij zijn
gesmokkelde sigaretten verkocht.
Totdat het woord 'camorra' viel.
„En maak nu maar dat je hier weg
komt naar Holland."

Nog geen paar passen verderop
wordt in de kerk van de wijk een
bijeenkomst gehouden: 'Tegen de
camorra, de drugs en het geweld',
staat er op het spandoek dat boven
de ingang van het vervallen gebouw
is bevestigd. Om zes uur zou de bij-
eenkomst beginnen, maar om zeven
uur is er nog niemand. Alleen een
gepantserde blauwe wagen van de
politie staat wachtend tussen de ho-
pen afval.

Over de balkons hangen mannen en
vrouwen, die nauwlettend in de ga-
ten houden wie er door de stegen
richting kerk loopt. Er wappert was
boven de straat, er scheuren jon-
gens op brommertjes langs. Er
hangt ook de doordringende lijm-
lucht, van een clandestien fabriek-
je, waar vrouwen, in het donker,
voor een loon van tien gulden per
dag, dure Italiaanse schoenen plak-
ken.

Dan komt er eindelijk iemand voor
de bijeenkomst. Een oudere vrouw
met een gepoederd gezicht, haar
handtas in haar armen geklemd. Ze
is onderwijzeres hier op de lagere
school, vertelt ze. Ze is bezorgd en
ook een beetje wanhopig.

„Het is hier geweld, geweld, ge-
weld," zegt ze. De meeste van haar
leerlingenkomen nooit naar school.
„Soms ga ik de ouders van hen op-
zoeken, om hen er op te wijzen dat
ze strafbaar zijn als ze hun kinderen
niet naar school toesturen." Dan
schudt de vrouw haar hoofd. „Maar
het helpt niet. Het helpt allemaal
niet."

Soms werd de onderwijzeres be-
dreigd. Haar auto werd in brand ge-
stoken, om haar te dwingen de aan-
gifte in te trekken. „Meestal word
ik niet eens binnengelaten. Maar
wat wil je?Die mensen wonen soms
met zn tienen of twaalven in dezelf-
de ruimte. Het is arm. En vaak zijn
het alleen de kinderen die het geld
inbrengen."

Een paar maanden geleden vierde
de boss van deze wijk hier op deze
plaats de bruiloft van zijn broer.
Over een lang tapijt dat door de ste-
gen was gelegd, liep het bruidspaar
naar de kerk toe. De boss reed in
een antieke Rolls Royce. Elke an-
dere auto, was in opdracht van de
clan, uit de wijk verwijderd. Er wa-
ren vlaggen, ballonnen en luid ap-
plaus. Het was een feest in de hele
wijk.

Op het bruidsmaal kreeg elke dame
een massief gouden ketting. Er wa-
ren oesters, kreeften, en een be-
roemde zanger. De bruidstaart, aan
het eind, bestond uit een enorme af-
beelding van de wijk van de broer
van de bruidegom. In suikergoed en
slagroom waren de nauwe stegen en
de vervallen huizen opgetrokken
van het 'territorium' van een ca-
morra-boss. Buiten de feestzaal
wachtten 20 jongens op snelle mo-
toren om hun boss, na het feest,
weer veilig naar zijn schuilplaats te
brengen.

marion van roven

" Een lijfwacht
van 'boss'
d'Alessandro,
vermoord op
struat; niet
zon
uitzonderlijk
beeld in
Napels.

de speldjes geeft Lamberti de lijnen
aan op een grote landkaart tegen de
muur. In elke wijk en in ieder dorp
zijn zien we minstens twee clans die
met elkaar in oorlog zijn gewikkeld.

Eén van de oorzaken van deze strijd
is, volgens Lamberti, de gigantische
stroom overheidsgeld die op dit mo-
ment naar het gebied toevloeit, ten
bate van de wederopbouw na de
aardbevingsramp die Napels in I9MO
trof. „De controle van een clan op
een bepaald gebied betekent de
controle op elke lire die er in dat ge-
bied omgaat," zegt Lamberti.
„Maar door de plotselinge toe-
stroom van de miljarden voor de
wederopbouw, zijn de oude macht-
sevenwichten tussen de traditionele
camorra-families uit elkaar gesla-
gen, en dienen nieuwe clans zich
aan in de genadeloze run op het
goud."

Dagelijks liggen nu in de omgeving
van Napels de lijken op het asfalt.
Meer dan honderd doden zijn er ge-
vallen sinds het begin van dit jaar.
Twintig alleen al in de afgelopen
twee weken. Een verkreukelde mo-
tor tegen de muur. Beelden van
mensen doorweekt met bloed.
Mannen vooroverhangend op het
stuur van hun auto, gaatjes in hun
hoofd, in hun hart, in hun nek. Ook
is er een gemartelde tiener gevon-
den. Op een stille binnenplaats
werd hij achtergelaten met brand-
wonden over zijn lichaam, en een
genadeschot in zijn slaap.

„Met je kop naar de muur," brult
Ditella. Buiten de gokhal is een
klein oproer ontstaan. De agenten
die de inval dekken hebben de
grootste moeite om de woedende
buurtbewoners op een afstand te
houden. „Gianni!" roept een moe-
der, terwijl ze zich van de agenten
losrukt. Nu pas zie ik dat de meeste
van de kinderen nog geen 16 jaar
zijn.

Het is krankzinnig te bedenken, dat
enkelen van hen al 'killers' zijn.
Driehonderd gulden voor een
moord, „dat is het tarief dat er nu
voor staat," vertelt Ditella. Ande-
ren werken als 'drugkoeriers,' en

weer anderen zorgen dat handela-
ren, winkeliers en marktkraamhou-
ders hun wekelijkse 'afdrachten'
betalen aan de clan die in dat gebied
de controle heeft.

Er is geen werk in deze buurten van
Napels, er is ook geen bijstand.
Grote gezinnen kijken je aan, van-
uit een soort 'hokken,' half wegge-
stopt onder het straatoppervlak.
„De enige die in deze armoede iets
bieden heeft dat is de camorra,"
zegt Lamberti. „Herome en pisto-
len. Dat is wat de camorra de kinde-
ren biedt. Maar voor hen is het is de
enige mogelijkheid tot een carriè-
re." Een soldaat of koerier worden
van de camorra, dat is de manier
waarop een kind hier de kans krijgt
om hier 'iemand' te worden.

Aanslag
Het is elf uur 's ochtends, de zon
schijnt, maar de straten zijn vreemd
verlaten. De rolluiken voor de win-
kels zitten dicht. Er hangt een doffe
sfeer van onheil. Bij de deur van
een scheef-gezakt huis spelen wat
kinderen op het karkas van een uit-
gebrande auto. Er loopt een stoffige
hond, een hinkende poes. Verder is
het alsof een onzichtbare hand de
staat van beleg heeft afgekondigd.

„Zie je die twee daar op de cross-
motor?" wijst Carmine. De jongens
op de motor dragen spiegelbrillen,
en gouden kruisjes tussen hun
borsthaar. „Dat zijn killers van de
clan van Gionta." Carmine is een
jongeverslaggever van de regionale
krant 'II Giornale di Napoli'. Sa-
men met hem rij ik ik het stadje
Torre Anunziata binnen. We zijn
op weg naar de plaatselijke kazerne
van de Carabinieri.
„Het enige politieapparaat in de
wijde omtrek," vertelt Carmine,
„dat de moed heeft om iets tegen de
camorra le doen. En dat wil ik je la-
ten zien. Want zoiets hoort in het
plakboek thuis." Carmine vertelt
over de doden in de stad. En over
de strijd tussen de clans.

„Het begon toen de jonge clan van

I „Denl ver| Verheid heeft hier haar macht
üpa "r.en- En het zal de grootste in-
jwett n'ng vergen om in dit gebied de

' Ee n
ej,n Van de staat te herstellen."iN.r, ,!,k Je in de thuishaven van deI N"Pü''taanse camorra.

'DeJ Ditellobllotoon kraakt. Inspecteur
4de h a,sPringt op. ~OK, snel doorf Uedonkere stegen."

I^vee "auto ' v'Jf blauwe politie-
hoei/ actlter elkaar. Een steeg, de
nog e

°m dwars door een berg afval,
| open e"steeg. De portieren vliegen

«gem gaat bliksemsnel. De
gokh ,nJallen de slechtverlichte
Je a. , 'nnen. Machinegeweren in

kdesn ° |ag Jongens worden achter
staan ten weggerukt. In een rij
omh' ze tegen de muur. Handen

ldood"og' f°uiHeren. Er heerst een

"het Ki Stll,e' B"iten op straat, in
lichten C sch'Jnsel van de zwaai-
de ry. Verzamelt zich een dreigen-menigte. B

2acht!>egint een van de jongens
deun/i te fluiten- Hij fluit een
deren -Ussen ziJn tanden. De an-
der "«"Jnzen. De jongenfluit har-

'kleint e gen uit' Totdat Ditella de; draai van. het stel een klinkende
°m zijn oren verkoopt.

lDe ;
'aten "lens ondergaan de inval ge-
De 0„ nangen tegen de muur.
steedsijd'Cht' Ze gr'Jnzen nog
late n gaat ze niet aan ' en dat
ke nn ZC merken- Deze jongens er-
staat andere bazen. Voor hen be-
rnachfr. een andere 'macht. Een

01 die niet bij de politie ligt.
eze rlNUp

, agen is er, in het gebied van
uitlek Cen o'oedige mafia-oorlog
van h| en' Verschillende clans
heer.e,camorra betwisten elkaar de
aride PpiJ' De striJd gaat onder'
dru re 0m de controle over de
NaD .i" en wapenhandel, die vanuit
het N Z'^n verspreiding vindt over
gaat °rden van het land' Maar het
bied °?k °m de c°ntrole op het ge-

W e .Ageen drie jaar geleden telden
die ciiTtien belangrijke 'families'
den ' hun eigen invloedssfeer had-
Ond' Zegt prof' Lamberti van het
ra derzoeksinstituut naar de camor-
zijn 'We in NaPels bezoeken. „Nu
al|e

6r meer dan 9Ü clans die elkaar
"laai bevechten." Met gekleur-

" De kerk
brengt nog wel
eens de moed
op, te laten
merken dat de
camorra ook
echt bestaat in
Napels. Op
het bord staat:
Autoriteiten,
geef ons
antwoord,
tegen de
camorra, de
drugs, het
geweld.

vrijuit
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BMW
BMW 320 bwj. '77, APK tot
3-'9O, kl. rood, sunroof en
uitbouw, vr.pr. ’1.800,-.
Tl 043-645329.
Te k. BMW 323 i bwj. '83, in
'86 Hartige omgebouwd, kl.

i «tonkermetal.rood, veel ex-
Ira's. Kasteelstr. 44 Bruns-
sum, tel. 045-253155.
Te k. BMW 520 i.z.g.st., me-
tai. Wauw APK pr. ’ 2.750,-.
Broekstr 62, Schinveld.
Te k. BMW 320 I aut., grijs
met., 35.000 km., bwj. '86,
veel extra's, vr.pr.

’ 32.500,-, tel. 045-352756.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.
BMW 316, 4-drs. bronzmet.,
Mchtmet. velgen, striping,
etc. Deze auto moet U zien!
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol)
Te k. BMW 520 op gas bwj.
79, pr. ’4.500,- Tel. 045-
-227941.
Te k. BMW 320-6, APK,
veel extra's event. mr. mog.

’ 3.950,- 045-425253.
Te koop MERCEDES 300
D, b*j.'77, kl. geel. Tel. 045-
-751830.

Te koop BMW 316, bwj. '78,
i.z.g.st., 1e eig. Tel. 04490-
-37074.
BMW 525 E, bwj. 4-'B4, i.z.
g.st., alle keur. toegest. Tel.
045-313144.
BMW 316, bwj. 85, div. ex-
tra's, i.z.g.st., pr. ’ 19.000,-.
Tel. 04498-53351.
BMW 323 i, bwj. '80, 5-bak,
nw. motor.extra's ’6.950,-
-inr. mog. 04750-22697.
Te k. BMW 318 autom. zeer
mooi, APK 3-'9O, bwj. eind
'79, ’ 2.750,- 04754-86801.
BMW 320 6, automaat, bwj.
'81, zeer goed, ’ 6.950,-.
Tel. 04490-27965.

Buick
Te k. Buick SKYLARK LTD,
bwj.'Bo, 6 cyl., autom., i.z.g.
st., APK t/m 12-89., vr.pr.
’5.300,-. Tel. 045-722748.
Schandelerstr. 40, Heerlen.

Chrysler
PLYMOUTH type Volaire
bwj. 79, APK jan. '90, i.z.g.
st. t.e.a.b. Tel. 04490-25306
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Citroen
Te k. CITROEN 2 CV6 spe-
ciaal, eend, bwj. '85, km.
57.000, Lz.g.st. APK-gek. pr

’ 5.000.-. 04406-15435.
Te koop CITROEN (eend)
2CV6, bwj. '83. Tel. 04490-
-47294.
Citroen VISA II Super E, 4
cyl. kl. zwart, bwj. '81, i.z.g.
St. Tel. 045-718791.
CITROEN BK 19 TRD
schuifdak, grijs, '85. Bovag
May Crutzen. 045-752121.
CITROEN AX ÖT wit
10.000 km, '88. Bovag May
Crwtzen. 045-752121.
CITROEN AX 14 TZS, s-
deurs, groen, 10.000 km,
'88. Bovag May Crutzen.
045-752121.
CITROEN bestel C 35 rood,
50.000 km, '86. Bovag May
Crutzen. 045-752121.
Te koop 2CV, APK sept. '89,

’ 950.-. Tel. 04490-14924.

CITROEN BK '86 type 1600
RS, d.blauwmetall 64.000
km., pr. ’ 12.500,-. Tel 045-
-326862, na 16.00 uur.
Te k. citroen VISA club bwj.
'80, APK tot april 1990 pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-423481.
Tek. CITROEN BK 14 E, 1e
eig., bwj. juli '83, op gas, pr.

’ 7.400,-. Tel. 04492-1897.
Te k. CITROEN GSA club,
nov. '80, APK t/m 3-'9O, i.z.
g.st., pr. ’950,-. Tel. 045-
-271828.
CITROEN CX 2.0 RE, '86,
1e eig., kl. wit, LPG, in st. v.
nw. ’ 15.000,-, 04492-3234
Te koop 2CV6 Club, sept.
'86, 15.000 km, vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-220443.

Te k. CITROEN Visa, kleur
zwart, bw.jr. '80, APK gek.,
i.z.g.st. Koopje ’ 1.250,-.
Voor info 04750-16522.

Daihatsu
Te k. DAIHATSU Rocky
Softtop, bwj.'Bs, m. veel ex- Daihatsu CHARADE '81, 5
tra's. Tel. 045-314027. drs., grijs met., autom., pr.st.
Kantstr. 74, Landgraaf. 045-320282 bgg 317325

Fiat

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,
Goff 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.

Kaalhetdersteenweg 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.

nflGetrukteWagensUUPlusSysteem

Tek. FIAT 127 bwj.Bl, i.g.st.
rood, APK 3-'9O. Vr.pr.
’1.750,-. 045-411051
FIAT 127 spec. t '81, veilig-
heidsinspectie gek., onder-
houdsb. geh. ’6OO,- i.z.g.
st. Vr.pr. ’1.850,-, 045-
-314760.
FIAT X 1/9 1978. sportief,
targadak, moet aan gewerkt
worden, is 90%, pr.n.o.t.k.
tel. 043-434570.
Fiat RITMO 75 CL, APK 89,
i.g.st. bwj. '80, vr.pr.

’ 1.850.-. 04406-12283.
FIAT 127, 1050Lbwj. '80,
APK '90, echt goede auto,

’ 1.450,-. 04406-14080.
Te koop Fiat UNO-60-S,
bwj. 86. Tel. 045-242455.

Te k. FIAT Panda 34, mei
'84, APK 3-'9O, pr.
’5.250,-, i.z.g.st. Te bevr.
045-715035, na 19.00 u.
Te k. FIAT Ritmo 70 CL, kl.
wit, bwj. sept. '86, van 1e
eig., pas 37.000 km., nw.
alu. velgen en banden, ra-
dio, cass., in perfecte staat,
pr. ’ 9.500,-. 043-641321.
FIAT 128 prima st. bwj. 78,
APK 10-89, pr. ’950,-. Tel.
045-415528.
Fiat PANDA White Jub.uitv.
bwj. '85 ’6.650,-. Tel.
04490-24937.
Te k. FIAT 127, bwj. 77, pr.
n.o.t.k. Tel. 04405-3747.
Fiat PANDA 45 Super S,
bwj. '85, 5-gang, ’6.900,-.
Tel. 04490-23830.

Ford
Te koop Ford CAPRI 2.0 S,
bwj. 77, APK 2-'9O. Spoor-
str. 32, Geleen.
Te k. Ford ESCORT 13,
zeer mooi, APK, nw. ban-
den, bwj. '81, vr.pr.

’ 5.250,-. Tel. 04754-86345
Ford ESCORT XR3 i, okt. '85
div. extra's ’ 16.250,-. Til-
burgstr. 3, Heerlen
Te k. Ford ESCORT 1600 i
Bravo, bwj. '87, 1e eig.,
weinig km., veel extra's.
schade vrij, tel 045-725022
Ford ESCORT 1300 CL,
bwj. 2-'B9, kl. rood, vr.pr.

’ 18.550,-. Kasteelstr. 44,
Brunssum. Tel. 045-253155
Ford ESCORT 13L. bwj. '82
APK '90, 5-drs., vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 045-273340.
Te k. Ford ESCORT KR 3 t
"83, i.nw.st., m. veel ace,
APK juni'9o ’8.750,-. Rdr.
Hoenstr. 181, Hoensbroek
Te k. Ford ESCORT, bwj.
74, vr.pr. ’500,-. Tel.
04490-18865.
Tek. Ford ESCORT 1100 C,
3 drs., 11-87, wit, km.st.
25.000 Prijs ’ 17.000,-. Inr.
ld. auto mog. 04490-45529
Ford ESCORT '80. kl. wit m.
tm. lerendak, 4 nw. schokbr.nw. uitt., z.g.a.n. banden, ra-
dkVcass. Auto verk. i.z.g.st
Vr.pr ’ 2.650,- 045-222415
Ford ESCORT 1600 Bravo,
bwj. 7-83, schuif/kanteldak,
5-gang, ’ 8.250,-. Tel.
04490-26923.
Te k. FORD 1600 Sport i.g.
St, bwj.7B. Tel. 045-215554

Ford FIESTA XR2, m. '85, t.
e.a.b. Tel. 045-463364
b.g.g. 420586.
Ford FIESTA '87, 5-gang,
plm 20.000 km, Iste eigen.
04498-54664. R.v. Gelrestr.
45, Nieuwstadt.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,

?rijsblauw, apart mooi, '80,
3.250,-. Tel. 045-725703.

Te k. FIESTA 1100, 79,
zeer mooi. Tel. 045-225036.
Ford ESCORT 16 GL auto-
maat, veel extra's, als nw.
vr.pr. ’ 10.500,-. Prof. v.d.
Waalsstr. 8 Hoensbroek.
Ford TAUNUS 16 L, station,
78, APK 11-'89, pr. n.o.t.k.
045-316895, na 16 u.
Te k. Ford SIERRA 2 Itr. L,
5-drs., 5-bak, type '83, i.z.g.
st. ’ 6.850,-. 04450-3661.
Ford TRANSIT chass.cab.,
i.g.st., bwj. 78, ’1.250,-.
Tel. 045-452399.
Te k. Ford TRANSIT ook
gesch. als camper. Tel. 045-
-229220 of 262775.
Te k. FORD Fiësta type-
Festival, kl. rood, alles 100%
bwj. 81, vr. pr. ’3.750,-.
Ernst Casimirstr. 2, Kakert-
Landgraaf.
Te k. Ford MUSTANG Ghia,
bwj. '80, APK 7-'9O, i.z.g.st.
Burg. Willemstr. 5 H'broek.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,
1982 zeer mooi 045-460734
Ford TAUNUS 2.0 Itr. ghia,
bwj. 79, APK 5-'9O, met.
sportvlgn en nwe banden.
’l.OOO,- Columbusstr. 65,
Heerlen.

Ford ESCORT Laser 1.1, 9-
85, vr.pr. ’ 12.500,-. Tel. na
16.00 uur 045-462301.
Tek. van part. Ford SIERRA
2.0L aug. '83. Pr. ’ 9.000,-.
04498-57587.
Ford SIERRA 1.6 L, 3-drs.
grijsmet. bwj. '84, km.st.
105.000, LPG, APK tot 6-'9O
pr. ’11.750,- Tel. 045-
-727854 of 218213.
Ford FIESTA 1.1 1977, APK
5-'9O goede en nette auto,
’1.150,-. 04490-11231.
FORD transit geelkent., bwj.
'81, op gas, vr. pr. ’ 4.250,-.
Tel. 045-252198.
Ford Sierra 1.6 Laser, zwart
bwj. '86 i.nw.st.; Ford Sierra
1.8Laser, wit type '86. Auto-
bedrijf VANHAUTEN, hoek
Kaalheidersteenweg/Dent-
genbachweg. 045-423288.
Ford ESCORT L, 68.000km.
z. mooi. ’5.950,-. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Ford type FIESTA 11L '82,
APK, Als nw. Hamerstr. 39
Heerlen. Bij ABP.
Ford ESCORT 1300 laser,
bwj. 11-'B4, mooie auto, tel.
045-224791.
Ford ESCORT 1.3 GL,
3-drs. blauwmet., veel ex-
tra's 1982, ’7.750,-. Auto-
garant b.v. Off. Subaru-dea-
ler Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).
Te k. zeer mooie FORD Es-
cort KR 3 i, bwj. '83, mr.
GOLF GTI mog. Corisberg-
weg 60 Heerlen.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
nw. model '82 ’ 6.350,-. Tel.
04490-15431.

Te k. Ford FIESTA 1.1 FIN
11, bwj. april '89, 3.000 km.
Tel. 045-273236.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.750,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Ford ESCORT 1300 Laser
bwj. '84 i.z.g.st. ’8.650,-.
Tel. 04490-10165.
Te k. weg. omstand. Ford
ESCORT 1.3 laser, blauw-
met., bwj. '85, 54.000 km, i.
z.g.st. Past. Losenstr. 7, Ur-
mond. Tel. 04490-38320.
Luxe SIERRA 2.XR4i Cos-
worth 1983 ’ 15.750,- inruil
mog. 043-430772.
Te koop Ford TAUNUS 20
L, V 6, bwj. '79, APK , 5-'9O.
Tel. 043-630856.
Tek. Ford GRANADA 2300,
bwj. '81, APK, vr.pr.
’3.500,-. Inl. 04754-81724.
Ford SIERRA 2.0 L, LPG,
bwj.'B4, sch./kant. dak e.d.,
ANWB/APK gek., zeer mooi,
vr.pr. ’ 10.900,-. Event. mr.
mog. Tel. 04492-4748.
Ford TAUNUS 1.6, '79,
APK, jan '90, ’900,-. Hof-
str. 32, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS coupé
GXL, 2ltr. bwj. 72. t.e.a.b.
Past. Huppertzstr.l6, Übach
over Worms.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
nov. '79, i.z.g.st., pr. n.o.t.k.
Tel. 043-432135.
Te k. Ford TAUNUS Ghia
2000 LPG, bwj. '79, mooie
auto, 045-218601.

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

Honda
Te k. Honda ACCORD bwj.
'80, APK tot '90, pr.

’ 1.750,-. Eikstr. 49, Heer-
len. Tel. 045-214202
Te k. Honda CIVIC autom.,
'79, wit, te.a.b. Tel. 045-
-319250.

Honda CIVIC 3-drs., rood-
met., nw. staat, 1e eigenaar,
’4.750,-. Auto Garant BV.
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bristol)

Tek. Honda PRELUDE bwj.
'79, opknapper. Tel. 045-
-424418.

HONDA Civic 1200 type '79,
i.z.g.st., APK, ’1.250,-. Tel.
045-210435.
HONDA Civic automaat type
'83, weg. mr. voord, te k.

’ 6.500,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
Te k. HONDA Civic auto-
maat, bwj. '78, 100% in orde
zeer mooi. Tel. 045-318936.
Te k. Honda PRELUDE EX
bwj. '83, sportvlg. enz.
’12.750,-. Evt. mr. 045-
-316940.
Honda ACCORD sedan '86
1.6 L wit, als nieuw. 50.000
km. 045-314871 na 16 uur.

Jaguar
Te k. JAGUAR 4,2 Itr. 1-se-
rie, oldtimer junior, bwj. '69,
APK-gek. i.g.st. pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-326722.

■ Van maandag t/m vrijdag,, van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
.uw PICCOLO telefonisch

opgeven. Tel. 045-719966.

Jeep
JEEP UMM 4x4 Peugeot
diesel, maart 1986, 1e eig.,
oersterk, schadevrij, 30.000
km. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.

. LEGERJEEP 4x4 Daf
YAI26 met pap. (verzek.

| ’148,-). Inl. 045-211982

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

Lada
Te k. LADA stationcar 1500
SC, bwj. '81, LPG, trekh., i.z.
g.st., vr.pr. ’ 1.400,-, te bevr
045-214164, na 18.00 uur
Te k. LADA 2105 LPG, bwj.
'82, APK, vr.pr. ’ 650,-. Tel.
045-271148.
LADA Combi 1500, 7-'B6,
puntgaaf, 29.000 km, vr. pr.

’ 7.600,-. Tel. 045-322424.

l Lada 1200 4-drs. SEDAN
.1e eigenaar, 30.000 km

' 1986, ’4.950,-. Autogarant
b.v. Off. Subaru-dealer
Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).

', LADA 2105 GL '84, 1e eig.,. kl. grijs, 30.000 km.

’ 4.500,-. 045-420650

Mitsubishi
Te k. lancia BÈTA 2000 met
LPG, bwj.'Bo, APK 12-'B9

’ 950,-. Tel. 045-728386
bgg 045-218847.

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

Mazda
Te k. MAZDA 121, nieuw
gespoten. I.z.g.st., APK ge-
keurd, ger. motor, t.e.a.b.
04451-1394 b.g.g. 04455-
-2161.
Te k. MAZDA 323 HB 1.3
LPG, bj. '84, als nw., APK
'90 ’ 7.650,-. 045-316940.
Te k. Mazda 626, 2.0 sedan,
juli '80, APK 12-89, vaste
pr. ’ 1.975,-. Corneliuslaan
173 Heerlen. 045-220608.
Te k. MAZDA 323 bwj. 78,
’600,-. Tel. na 10.00 uur
04451-2417.
Te k. MAZDA 929 S Hardtop
78, i.g.st. ’1.350,-. Tel.
045-323382.
Te k. MAZDA 323 opknap-
per, bwj. 78, APK, 4 nw.
banden en ace. ’ 350,-, tel.
045-257871.
Te k. MAZDA 323, bwj. 78,
APK-4-90, i.g.st., nw. ban-
den, ’ 1.000,-. 045-213568.

Te k. MAZDA 323 1981,
zeer mooi. Tel. 045-640734.
Te koop MAZDA 626 GLX,
bwj. '84, kl. wit, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 12.250,-. Kasteelstr.
44, Brunssum, 045-253155.
Te k. MAZDA 323 LX Hatch-
back, rood, bwj. bijna '86, vr.
pr. ’ 13.650,-. 04490-27018
Te k. MAZDA 323 1.3, 3-drs
bwj. '81, Deken Keulenplein
3, Schinnen, 04493-2211.
MAZDA 626 1600 met LPG,
1981, APK, ’3.250,-. Kissel
46A, Heerlen. Tel. 045-
-723142.
Te k. MAZDA 323 automatic
bwj. '81 4-drs. valkenbur-
gerweg 44 voerendaal.
Te k. weg. omstandigh
MAZDA 626 GLX 2 Itr. die-
sel, ca 8 mnd. oud, pr.
’36.000,-, nw. model. Tel.
04498-55299.

Mercedes

Te k. MERCEDES 200 D,
bwj'Bo, trekh., stuurbekr.
Maaierhof 27, Heerlen.
Te k. directiewagen Merce-
des 200 D, bwj. '87, in.nw.st.
met schuifd. en alle extra's,
kl. groenmet. pr. ’44.000,-.
045-326336, tijdens kan-
tooruren.
Te koop MERCEDES 230
TE stationcar met veel ex-
tra's 1982, APK tot 4-'9O

’ 14.500,-. evt. mr. mogelijk.
Kissel 46A Heerlen. Tel.
045-723142.
Te k. van 2e eig. MERCE-
DES 200 D, bwj. '80, orig.
224.000 km., nw uitlaat, nw.
koppeling, get. glas, stuur-
bekr., trekhaak, zeer mooi,
100% betrouwb. auto,
’8.750,-, mr. Golf diesel
mog. Tel. 04950-37326.
MERCEDES 200 TD, luxe
uitv., bwj. '86, elec. schuif/
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-720654.
Te k. MERCEDES 230 au-
tom. get. glas, sportvelgen.
170.000 km, bwj. 76, APK
6-'9O, mooie auto, vr.pr.

’ 3.450,-. Meelovenstr. 2a
Brunssum (nabij ziekenh.)
Echt mooie MERCEDES
280 S te koop, bwj. 78, LPG
autom., lichtblauwmet., pr.n.
o.t.k. Tel. 04492-3824.

Te k. MERCEDES 230 cou-
pé, electr schuifd., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 13.750,-. Beekstr.
11, Schinveld.
Te k. Merc. 280 SE aut.,7B,
el. schuifd., deurvergr., pulm
bekl. 045-255536
MERCEDES 280 S bwj. '81,
LPG, div. opties. Tel. 045-
-463211.
Te k. MERCEDES 190 E,
'84, metal., alle extra's, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-319250.
DEMONSTRATIEAUTO'S
560 SEC dcc. '87, 500 SL'
87, 190 E 16 kl. '89, 500 SE
'85-'B7, 4 keer 280 S en SE,
82-'B3, 300 E '86, 230 E '85,
300 D '85, 190 E '86, 200D
'83, 280 SLC '80, 250 '81,
230 CE coupé '82-'B3, Jan
van Cruchten. 045-722844.
Schandelerstr. 2 Heerlen.
Te k. MERCEDES 190 DC,
bwj. '63, 100% in orde. Tel.
04490-72074, na 13.00 u.
Te k. direktie-auto MER-
CEDES Benz 280 S, '83,
alle opties o.a. airco, auto-
maat, pullman, electr. ra-
men, R.C.M, velgen, org.
agem., pr. ’32.000,-. Info.
04750-31410 b.g.g. 11589.
Mooie MERCEDES 280 S
bwj. 79 i.z.g.st. APK '90, vr.
pr. ’ 4.750,-. Erensteinerstr.
5 Kerkrade.

MERCEDES 207D, ver-
lengd, 1986, APK, 85.000
km, ’ 16.500,-. Rockmart,
Kissel 46a, Heerlen. Tel.
045-723142.
4 MERCEDESSEN 200 D
2x '81 en 2x '78. In een koop
t.e.a.b. Bogaardenstr. 51,
Maastricht.

MERCEDES 200 automaat, C
schuifdak, rook zilver, veel b
extra's, 50.000 km, '86. T
Bovag May Crutzen. 045—
752121.

Te k. MERCEDES 200 benz
APK, i.z.g.st. bwj.'7B, pr.n.o.
t.k. 045-210555. \.- «

Mitsubishi {j. ——^^————^—^—

Te k. Mitsubishi GALANT
'79, APK tot 4-'9O, i.z.g.st.
Tel. 045-213698.
MITSUBISHI Galant 1600
met LPG, 1981, APK 4-'9O,
’3.500,-. Tel. 045-723142,
Kissel 46a, Heerlen.
Te k. Mitsubishi CELESTE
1600 ST, kl. wit, bwj.'77,
APK 11-'B9 met mooie ste-
reoinstall. Tel. 045-218847.
Mitsubishi GALANT station-
car, sept. '79, APK juni '90,
pr. ’ 1.895,-. 045-415642.
Mitsubishi PAJERO TD '86,
1e eig. schadevr. niet in ter-
rein gereden, 67.000 km.

’ 25.900,-. 045-753275.
Te k. MITSUBISHI Saporro,
event. inruil VW Golf moge-
lijk. Tel. 045-252832.
Te k. MITSUBISHI GLX Tur-
bo Diesel, bwj. '85, m.
schuifd. en trekh. pr.

’ 13.000,-. Tel. 04456-588,
na 18.00 uur.

a

Te k. MITSUBISHI Colt 1.4
GLX, 5-drs, eind '80, APK
6-'9O, als nw., ’3.250,-.
Tel. 045-453572.
MITSUBISHI L 300 2.3 die-
sel, gesl. bestelauto, ver- _
hoogd en verlengd, bwj. '85. F
Tel. 04759-1028. C
MITSUBISHI Lancer 1200 !j
GL, bwj. '82, i.z.g.st., J
Dkn. Keulenpln 3, Schinnen. F
Tel. 04493-2211. 'I
Mitsubishi COLT 1500 GLX V.
5-drs, wit, all. velgen, bwj. _
juni '86, als nieuw pr. 1

’ 16.750,-. Merodestr.B, 3
Eygelshoven, 045-459529. 2
MITSUBISHI Lancer 1200 ]
GL, 4-drs, sedan, d. grijs- -
met., ’ 3.950,-. Auto Garant
BV, Off. Subaru-dealer, .
Schelsberg 128 (tussen 2
Hendriks en Bistol) k
MITSUBISHI Space wagon 7
GLX, m. '85, ’ 15.950,-. mr. 9
mog. Tel. 043-649393. I— i

Morris c.
Te koop MINI, bwj. '78. Tel
045-751490.
Te k. MINI 1000 autom.
APK, bwj. sept. '80, radio,
cass. enz. 045-719364
Te k. MINI 1100 special op-
knapper, plm ’400,-. 045
425253.

. Te k. MINI bwj. '77, i.z.g.st., *J
APK, pr. ’ 1.750,-. 04493- -

" 1970.
/ Te k. MINI Mayfair, bwj. '85. "

Te bevr. Reet. Meussenstr. '; 6, Landgraaf. 045-313318. '- Wat VERKOPEN? Adver- ;
teer via: 045-719966. (
——^^^^—^^^— r

Nissan Datsun

Datsun CHERRY 1300 '82, I
km.st. 52.000 APK, t.e. a.b. "Dassenln. 33, Schaesberg \
Te k. Datsun CHERRY i.z.g. !
st„ ’ 1.450,-. Tel. 04492- '5282. Valderensweg 1, i
Doenrade. 'Te k. Datsun SILVIA sport- 'wagen bwj. '80, APK-gek. ■veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel. I
045-244438. .
Zr mooie Nissan STANZA
16 GL m. LPG, bwj. '84,
APK 4-'9O. Getint ruiten s-
bak. Vele extra's 59.000 km, ;
4drs. ’ 7.750,- 043-625329
Te k. DATSUN 280ZX Sport
automaat bwj. '79, pr. ]

’ 7.750,-, mr. mog. Tel.
04490-10646.
Te k. DATSUN Cherry 1.3
GL bwj. '83. Heinsbergerstr.
11 Holtum-Born.

Te koop KING Cap, bwj. '86,
1e eigenaar. Tel. 045-
-252198.

NISSAN Petrol turbo 3.3, km 'st. 43.000, grijs kenteken, ,
voorzien van alle extra's, 'bwj. '87. Tel. 045-720654. I
Te k. wegens aanschaf be-
drijfsauto nissan MICRA okt. ''83, in uitst.st. APK '90, 4 nw ,
banden, radio-cass., kleur !
grijs metal. alle keur. toegest
pr. ’6.250,-. 04490-23936/ i
15577. I
Te k. DATSUN Cherry i.z.g. ■st., APK 4-'9O, bwj. eind '79,
vr. pr. ’ 1.200,-. Tel. 04754- I
86345. ,
Te k. NISSAN Silvia, sport-
model, bwj. '80, iets aparts, (
rood, ’ 3.000,- 045-227554. .
Nissan PATROL 1982, kl.
rood, i.z.g.st., 04492-3234.
NISSAN Sunny GL coupé,
1982, zilvermet., ’3.950,-.
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol):—:

Opel

Kadett GSI 2.0 I
sept. '87, 26.000 km,

div. extra's.
Welling Opel, Haefland 2,
Brunssum. 045-257700.

Opel ASCONA 1.9 N, bwj.
'79, i.z.g.st., 4-drs., LPG.
Dkn. Keulenplein 3, Schin-
nen. Tel. 04493-2211.
Opel ASCONA 1.9 N, 4 drs.,
i.z.g.st., bwj.'7B, kl. rood,
APK '89, pr. ’ 1.450,-. 045-
-251641 na 19 u 045-225336
Te koop van Iste eigen. O-
pel ASCONA 18 E SR in nw.
st. 4-drs, kl. zwart, bwj. '84
tel. 045-221283.
Opel CORSA, bwj. '87, kl.
zwart, km.st. 14.500, vr.pr.
’12.500,-. Tel. 04407-
-2613/1309.
Opel Kadett 12 S Stationcar,
LPG '81, APK 5-'9O. I.z.g.st.
Vr.pr. ’3650,- Tel. 045-
-319328.
KADETT 1.2, bwj. '77, APK
dcc. '89, ’ 750,-; Ford Tau-
nus, bwj. '81. 045-319050.
Opel KADETT 16 S GT, bwj.
'85, km. 50.000, kl. wit/grijs.
Tel. 045-422268.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km, pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6, Nieuwenhagen.
Te k. Opel KADETT station-
car 1984, veel extra's. Tel.
045-423625.
Opel KADETT 12 , bwj. '78,
automaat, 4-drs., APK tot 3-
90, vr. pr. ’ 1.150,-. Tel.
045-312806.
Te k. KADETT 13 S blauw
okt. '82, vr.pr. ’ 5.500,-. Tel.
045-224020.
Te k. KADETT autom., bwj.
'79, i.z.g.st. 3-drs. ’ 2.250,-.
Heulenderstr.97, Brunssum
KADETT type 12S, 69.000
km, ’ 6.950,-, z. mooi. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. eind '81, roodmet., veel
ace, ’ 5.000,-. 045-273636
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel KADETT 13 S, bwj.
'83, km.st. 54.000, wit, vr. pr.

’ 8.250,-, geen 2e zo mooi.
04490-42751, na 17 u.
Opel KADETT 1.6 D, 3-drs.
HB, metallic, 1e eigenaar,

’ 17.750,-. Auto Garant BV,
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Bristol en Hendriks)
Te k. geh. uitgeb., mooie O-
pel MANTA 200i, bwj. '79,
wit, pr. ' ’ 8.200,-. Tel.
04455-1388.
Te k. z.g.a.n. Opel MANTA
bwj. '80 kl. zilvermet. Bevr.
St. Pietersstr. 32 Kerkrade.
Te k. Opel ASCONA GT, kl.
rood, bwj. '87, km.st.
36.000, ace. radio, schuif/
kanteldak, pr. ’ 22.000,-.
Tel. 045-243661.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S,
'85, sunr., enz., i.z.g.st., vr.
pr. ’ 13.200,-. 045-458242.
Te k. Opel KADETT 12 S
bwj. nov. '85. 045-256668.

RECORD Combi 2.0 S s-
drs. '86, Kadett Combi 1.3 S,
5-drs. '85', Kadett 1.3 5-drs.
'86, Kadett 1.3 4-drs. (kof-
fer) '86, Kadett 1.2 S 5-drs.
1e eig. '84, Mercedes 230
TE combi '81, Mits. Galant
Combi '80. Inr. mog. en ga-
rantie. Autobedrijf Ad van
Neer, Zandweg 160 Heer-
len.Tel. 045-416023.
Te k. Opel MANTA 1600,
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.000,-.
Kokelestr. 5 Kerkrade.
Te koop Opel ASCONA 20
OE, bwj. '81, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 04459-2311.
Te k. Opel KADETT typ. D,
bwj. 80, APK mei-'9O. Evert-
senstr. 19, Nieuw Einde-
Heerlen.
Zuinige OPEL Kadett '77
met APK, vr. pr. ’975,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te k. OPEL Rekord bwj. '80,
i.z.g.st., vr. pr. ’ 2.950,-.
Tel. 04492-4161.
Te koop Opel REKORD 20
E, autom., bwj. '84, 045-
-253741.
Te k. Opel MONZA 2.5 E,
bwj. '82, 1e lak, APK nw. CD
inter. splinter nw. ’ 12.750,-
Tel. 045-717081.
Te k. Opel KADETT auto-
matic 1300, 1982 i.g.st. Inr.
mog. Tel. 045-460734.
Te k. Opel GT, bwj. '69,
’7.500,-. mr. mog. 04406-
-14237.
Te k. Opel MANTA GSI kl.
rood, bwj. '84, km. 62.000.
Veel extra's, zeer mooi

’ 16.250,-. 043-613052.
Te k. Opel MANTA 1900
hatchbak, bwj.'79, pr.
’3.750,- 04499-3026. bgg.
06-52980477.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '80, i.g.st., APK tot 5-
90, pr. n.o.t.k. 04490-43058
Te k. Opel MANTA 1.8 GTS,
39.000 km, kl. zwart, bwj.
'86, pr. ’15.950,-. Tel. 045-
-444584.
Te k. OPEL Kadett City bwj.
'78, APK febr. '90, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-225445.
Te k. Opel KADETT 16 D,
LS, bwj. '86, 5-drs., 5 versn.,
Tel. 04457-2396.
Opel REKORD 1900, bwj.
77, APK 07-04-'9O, ’ 500,-.
Kristalstr. 5, Heerlen-Mus-
schenmig.
Opel CORSA 12 S TR, bwj.
'85, zeer mooi! Tel. 045-
-228469.
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.
Te k. Opel ASCONA 2 Itr S,
bwj. '81, i.z.g.st., mr. mog.,
pr. ’ 3.500,-. 045-726008.
Te k. OPEL Kadett 1.6 i GT,
bwj. '87. Stephanusstr. 7,
Wynandsrade.
Te k. Opel REKORD 2.3 D,
bwj.'B3. Tel. 04743-2470.
Opel SENATOR 3.0 E, okt.
'84, vele extra's, inruil event.
mog. Burg. Ramakerstr. 27,
M'geleen. 04490-14623.

DPEL Rekord travelier lux, Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
dwj. '86, donkergrijsmetallic. met.groen, schuifd. i.st.v.
Fel . 045-720654. nw. ’ 10.750,-. 04492-3234

Peugeot

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

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade, 045-460500.

Fijne en mooie Peugeot 305
Diesel, bwj. '80, radio, trek-
haak, APK, voor ’2.250,-.
Tel. 045-726175
PEUGEOT 205 Accent, bwj.
'88, kl. rood, km.st. 18.000,
vr.pr. ’ 13.250,-. Tel. 043-
-610338.
Te k. PEUGEOT 305, bwj.
3-'B6, luxe uitv., km.st.
26.000, vr.pr. ’11.500,-.
Tel. 04490-37030

Te k. PEUGEOT 305 GT
eind '84. Nw.pr. ’30.775,-
-nu ’ 13.500,-. 045-310016.
Te k. PEUGEOT 505 GR
dcc. '79 APK tot 3-'9O vr. pr.
’2.100,-. Tel. 04490-50438
PEUGEOT 205 diesel, aug.-
-'B4, APK-'9O, ANWB aan-
koop keur. Tel. 043-649045.
PEUGEOT J5personenbus,
bwj. '84. Tel. 04759-1028.
PEUGEOT 305 Break (com-
bi), '80, LPG, vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 04490-34754
Peugeot 205 XE ACCENT,
bwj. 10-'B5, km.st. 50.000.
Boekjes aanw. 045-228469.
PEUGEOT 305 t. '83, i.z.g.st
perf. auto, LPG, ’2.900,-.
Terschurenweg 66 H'broek.
Te k. PEUGEOT 505, bwj.
'81, De Negristr. 8, Bruns-
sum.

Porsche

Zeer mooie PORSCHE 924
kl. antr. zwart, uitn.baar.
Targa dak, nw. zwarte bekl.,
get.gl., bwj.'77, vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-227733
Te k. PORSCHE 924, in-
disch rood, i.z.g.st. vr.pr.
’12.000,-. Pr. Beatrixstr.
64, Brunssum.

Te k. PORSCHE 924, vele
extra's, i.pr.st., kl. wit, vr. pr.
’12.500,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

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.

Renault
RENAULT 14 TL, bwj.'7B,
APK 3-1-'9O, loopt prima,
vr.pr. ’BOO,-. 045-314967.
Te k. RENAULT 4 GTL '81,
div. extra's ’2.250,-, tel.
045-324942.
Te k. RENAULT 4 GTL t'Bo,
i.pr.st. APK juni'9o,
’1.250,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
RENAULT 5 autom., bwj.
'79, APK gek., ’1.250,-;
Daf 55, bwj. 71, APK gek.,
’300,-. Pr. Bernhardstr. 70,
Brunssum. Tel. 045-271633
Te k. RENAULT Fuego, met
veel extra's, bwj. '81, te
bevr. na 18.00 uur. Tel.
045-259138.
Te k. Renault FUEGO-GTS,
bwj. '81, techn. 100%. Vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-254528.
RENAULT 18 GTL met LPG
eind '81, nw. APK, vr.pr.

’ 2.700,-. Tel. 043-622454.
RENAULT 9 GTL Louisiane,
aug. 1986, 1e eig., pracht-
auto, schadevrij, weinig ge-
lopen. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
RENAULT 18 Turbo, kl.
zwart, bwj. '82, APK t/m 9-6-
-'9O, vr.pr. ’2.950,-. Tel.
043-435188.

BESTELAUTO Renault
T3OB, juni 1987, 1e eig.,
grote laadruimte, slechts
39.000 km. Courage BV,
Hoensbroek. Tel. 045-
-210715.
BESTELAUTO groot volu-
me, klein rijbewijs. Ook om-
bouw tot caravan mogelijk.
Renault T3SD, jan. 1987, 1e
eig. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
RENAULT 14 TL, '82, APK
tot 6-'9O, mooie auto,
’1.650,-. Tel. 045-318619.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
RENAULT 25 GTS, 1e eig.,
kl. bruinmet., in nw. st.,

’ 14.750,-. Tel. 04492-3234
RENAULT Super 5, rood, s-
drs., 1e eigenaar, 18.000
km, '87, ’ 13.950,-. Auto
Garant BV. Off. Subaru-
dealer, Heerlen, Schelsberg
128 (tussen Hendriks en
Bristol)
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, km.st. 82.000, APK 4-
90 ’2.000,-. 045-227812.
RENAULT 4 GTL bwj. '81.
APK 4-'9O, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-726673.

Rover
Te koop Vandenpias VB, F
LPG, '84, pr. ’ 6.950,-. Tel. t
045-222384. 5

Diccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
3ULTAAT! Bel: 045-719966.

Saab

Te k. SAAB 96. Kempken
113, Heerlen. SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
Te koop SAAB 99 GL, bwj. LPG, i.z.g.st. ’6.000,-.
'80. Tel. 045-218587. 04492-3234.

Seat

Seat Demonstratie-auto's
Seat Marbella GL 1988’ 11.000,-
Seatlbizal.2XL 1989 ’ 17.500,-
Seat Ibiza 1.2GL, nieuw ’ 18.500,-

Auto AARTS
Hamstr. 211, Kerkrade. 045-412545.

SEAT Fura L, 3-drs., model
'85 i.z.g.st, zuinig, pr. Te k. SEAT 127 Sportcoupe

’ 5.900,-. Evt. mr. mog. Tel. bwj. 79, vr.pr. ’ 875,-. Tel.
045-422891. _ 045-229621.

Skoda
SKODA 120 L '86, deze SKODA 105 L '84, 20.000
zeldzaam mooie auto voor km, W. rood Iste eigen.,

de helft van de nieuwprijs, ’ 4.500,-045-210565.
Pak deze kans. Gar. Central Wat VERKOPEN? Adver-
Geleen, Rijksweg C. 97. teer via: 045-719966.

Subaru
Subaru Mini JUMBO DL i
3-drs., rood 1987, 1e eige- \
naar, nw.st. ’ 8.750,-. Auto- (
garant b.v. Off. Subaru-dea- I
ler Heerlen, Schelsberg 128 (
(tussen Hendriks en Bristol). <
SUBARU Mini Jumbo 5- !
drs., super de luxe, in nw. !
staat, 1e eigenaar, ’ 7.950,- <Auto Garant BV, Off. Suba- j
ru-dealer, Heerlen, Schels- <berg 128 (tussen Hendriks I
en Bristol) I

SUBARU 1.8 GL coupé, 4
WD, metallic, lichtmet. vel-
gen, 1e eigenaar, 19.800
km, '87, ’28.500,-. Auto
Garant BV, Off. Subaru-
dealer, Heerlen, Schelsberg
128 (tussen Hendriks en
Bristol).
Subaru JUSTY 1.2 GL, s-
drs, rood, 1e eigenaar,

’ 14.750,-. Auto Garant BV,
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bristol)

Suzuki
Te k. SUZUKI Jeep Ij.'Bo,
bwj. '81, i.nw.st. met vele
extra's, pr. ’ 5.500,- 04499-
-3026 bgg. 06-52980477.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

SUZUKI SJ 410 V, 9-'B2, in
uitst. st:, 59.000 km, vr.pr.
’5.750,-. 04493-1910.
SUZUKI Alto '83, i.g.st.
APK 4-'9O, ’ 5.000,-, ruil gr
auto mog. Tel. 04490-10439

Talbot

ZIEN IS KOPEN!
cabriolet

merk Talbot Samba koop-
prijs ’ 14.000,-. Juliana-
Bernhardlaan 29, Hoens-
broek. Tel. 045-218062.

Te k. Matra BAGHEERA bwj
'79 met iets laswerk
’4.500,-. Tel. 045-728386
bgg 045-218847.
Te k. Matra RANCHO i.pr.st.
prijs ’ 2.200,-. Marisstr. 45,
Geleen. 04490-56232

Te koop TALBOT Tagora
2.2 GL, bwj. '81, APK, LPG

’ 1.250,-. Liefst bellen na
15.00 uur 045-223704.
Te k. TALBOT 1510 zeei
mooi '80 ’1.950,-. Inl
04750-16522.
Talbot TAGORA type '82
2.2 GLS, LPG, stereo-inst.
APK, mr. mog., vr. pr

’ 1.450,-. Tel. 045-426146.
HORIZON 5-drs. 1.3 bwj
'83, APK '90, 72.000 km
’2.750,-. 045-244314.

Toyota
Toyota CARINA 2.0 Itr. die-
sel, nw. model '85, in perf.st.
vr.pr. ’11.500,-. Evt. mr.
mog. Tel. 045-422891.
Toyota CARINA 4-drs.,
blauwmet., nw. banden, uit-
laat etc, nu ’ 4.750,-. Auto-
garant b.v. Off. Subaru-dea-
ler Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).

■Te koop Toyota CELICA- 1600 Liftback ST, bwj. '82,. nw. model, kl. rood, nw
banden, sportvelgen, radio.
cass., 5-speed, prachtauto

' APK '90, vr.pr. ’7.750,--. Piet Heinstr. 22, Geleen.

■ Toyota COROLLA D>
I coupé, i.g.st., bwj. '82, APK

’ 3.750,-. 043-479505.

Toyota TERCEL 13 DX '83
nw. mod. APK 5-'9O i.z.g.st.
vr.pr. ’ 6.250,-. 045-319328
Te k. weg. omst. TOYOTA,
2jr. oud, ’5.000,-. Zondag
v.a. 7.00 uur 04490-17909
Te k. Toyota CELICA '75,
uitgeb. sportvlg. enz. i.z.g.st.
APK tot mei '90, vr.pr.

’ 2.450,-, 045-740006.
Te k. TOYOTA HI-ACE die-
sel verl. 6 pers., grijs kent.,
bwj. '80, ’3.750,-. Tel.
04490-23268.
TOYOTA Hi-Ace personen-
bus, bwj. '81. Tel. 04759-
-1028.
Te k. Toyota CELICA ST
coupé, bwj. '83, brede ban-
den, sportvelgen, spoiler.
Tel. 045-314366.

Toyota CAMRY 1.8 l« _
Diesel, kl. bruinmet., kr" "
53.000 bwj. 2-'B6. Te tA
na 18.00 uur. 045-4602QJ
Toyota LANDCRUISER
40 Softtop 3.0 Diesel, 5'80, pr. ’ 9.250,-.
04490-37543. h- -,

Te koop TERCEL Coupéi^
Luxe, bwj. '81, APK ?W\
f 2.650,-. Tel. 045-2223jj*> !
Te k. Toyota CELICAJI'75, i.z.g.st. Tel. C
271204. «^Te k. weg. omstand. Toy 1
CARINA de luxe autoi''^-'
Te bevr. tel. 045-227565;

Te k. TOYOTA Lite-'
combi '82, met ramen, 8 | j^
kent. Beneluxstr. 4 Hulst»

Volkswagen oen

Bedrijfsauto's *0r«
VW-Bus ges. voor camper Ij nI
VW-Kleinbus, oranje 12en-
VW-Kleinbus Diesel 1 üm
VW-L.T. 35 D. verh.dak ]; ijst{
VW-Transporter gesl. D

Auto Caubo Valkenburg k
,

Neerhem 25 04406-15041 ."E
Demo

Polo-Coupe
1300 Itr

Heliosblauwmet.
Auto Caubo
Valkenburg

04406-15041
Te k. VW GOLF, bwj. '77,
APK 27-4-'9O, i.g.st., vr.pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-720356.
Te k. VW GOLF 1600, veel
ace, okt.'Bs. Tel. 045-
-453265.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'84, 1800 CC, div. extra's,
zwartmet., APK. ’ 14.750,-.
Concordiastr. 17, Ittervoort.
VW GOLF diesel, met nw.
motor, type '81, 20.000 km,
met papieren, i.z.g.st., APK
'90. Tel. 045-323178.
Te koop GOLF GTI, bwj. '85,
kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.
’19.000,-. Kasteelstr. 44,
Brunssum. Tel. 045-253155
Mooie GOLF, aut. ’ 3.500,-.
Burg. Ramakerstr. 27, Mun-
stergeleen.
VW GOLF diesel, 7-'B5, an-
tracietmetal., 5-drs., s-
versn., in perf. st., vr.pr.

’ 15.500,- tel. 04490-27503
VW Golf DIESEL C, bwj. '82,

> APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
i ’6.250,-. Tel. 045-273340.

Chopinstr. 66, Brunssum.
1Te k. VW GOLF, bwj. '80, i.1 z.g.st. Deken Keulenplein 3,- Schinnen 04493-2211.
VWGOLFC 1.6 autom. '83,
kl.bruin, 5 drs., a.nw.- ’6.500,-. 045-222910

,VW GOLF automatic, in. perf. staat v. onderhoud,
’6.750,-. Auto Garant BV.

'. Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen. Hendriks en Bristol)

i Te k. VW GOLF GTI, 1800- cc, 83 kw., bwj. '83, geh. pir-: relli uitgeb. alle extra 's zeei- speciaal, helemaal nw. Re-
gentessestr. 15, Heerlen.- Te koop VW GOLF GLD,
bwj. '78, APK, ’1.850,-.

i Heerenweg 83, Heerlen.
VW GOLF Diesel GLD, bwj.- '80, i.z.g.st., ’4.250,-. Tel.

■ 04490-19291.
Te k. VW POLO maart '77,

" pr. ’BOO,-. APK gek. Tel
045-311506.- VW POLO 1.1 de Luxe m.- '81, APK, z. mooi ’2.750,-.- Tel. 045-454087.
Te k. VW BUS , APK-gek.
bwj. '79, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-244438.

' Te k. VW Santana 5 cyl., 4-

' drs., bwj. '82, pr. ’8.000,-,- Tel. 04492-5034.
" Te k. i.z.g.st. verk. VW KE-

VER 1300, bwj. '68, APK,
jvakk. gerest., 045-460358.. Te k. VW GOLF Turbo Die-

sel GTD, kl. zilvergrijsmet
\ vele extra's, o.a. donkei

warmwer. glas, schuifd., lm- velgen, spec. inter., nwe
banden, Gemini alarm, ste-
reo Kenwood etc. bwj. m

7 '86, vr.pr. ’ 18.500,-. Tel; 045-216787/225299.
) Te koop Volkswager
> KEVER, bouwjaar juni 1971- Vraagprijs ’ 1.250,-. Tel
) 045-320853.
1 —

Te k. GOLF 1.3, bruinm^erJ
lic, 5-drs, i.z.g.st., velere }
tra's, model '87 met kata|ioo
sator, bwj. 10-'B6, %tT

’ 15.950,-. Tel. 04759-3JSJ,
Te k. VW Caddy turbo disu
U.S.A. uitv., alle extra's, £ u
st. 65.000, vr.pr. ’ 12.95^31
Tel. 043-644657. vatuat
Te k. VW GOLF C 1,6 Jfkn'86, 5 drs. trekh. kl. awtiirj
grijs. Pr. n.o.t.k. Tev. ieuverlagingsset voor Golf I>^-,
Scirocco len 2 prijs ’l' 'Tel. 04490-22693. H
VW GOLF 1600 CL, J >ak
30.000 km, '87. Bovag ",
Crutzen. 045-752121.^ Il
VW PASSAT 5-drs., ziN &a
met., lichtmet. velgen, j dat
1982, Autogarant b.v. ' „:
Subaru-dealer, Heer*"*'
Schelsberg 128 (tus*^
Hendriks en Bristol). _^ tor
Te k. VW PASSAT CL " 6aa
'85, mod. '86, kl. j* 8p
groenmet. km.st. 65.000,t0r. pk, inspuit, nw.pr. ’ 35.05,,.
vr.pr. ’ 18.000,-. Tel. * '°411871, na 18.00 uur.^we

'. VW GOLF GTI '80 zen* we-
ombouw ’6.500,-. *"OV<
mooi. Tel. 04490-14427^
VW PASSAT Variant di* |;
bwj. '84, pr. n.o.t.k. Tel. "sin; 324386. l9(
Te k. VW TRANSPOR^d;.
diesel, dcc. '84, i.z-9

] ’9.500,-. 04404-1384^/^'Te k. ZENDERUITBOIJ^' SET voor Golf 1. Tel. "*M<
; 229825.

VW GOLF 1.3 de luxe.'in
j '80, APK, z. mooi ’ 2A* de

Tel. 045-455778. Vp

! Mooie VW POLO GT,"\- 8-'BO, APK 5-'9O, ,l ’2.750,-, tel. 045-3170D<. VW GOLF GTI 1600, ffi> '83, 5-bak, antrc. me^o- APK 2-'9O, veel extra's,fPrr verk. in nw. st. v^rni- ’ 13.500,-.04750-28526y tel
.VW GOLF 1100 L, '77, 5-^Ze, wit, div. opties, APK, i-9jde. ’ 1.750,-. Tel. 045-42191!-tr(. Te koop GTI 1600 MOTjH. compl. met auto, ’&* kt. Tel. 045-222384. Cc

_
Te koop VW GOLF 130*1 se, bwj. 1982, ’5.500,-- ge. 045-442330. , <X. VW KEVER, zwart, bwj-J dj. motor 1600, geheel op? Vc. knapt, APK 1-'9O, ’3.s**' b(

045-320910, na
'. GOLF 1300, m. '82, 85^ Ir- km., APK 6-'9O, kl. «^ di

’ 4.950,-. 045-323576.^ fa- Te k. VW SCIROCCO, 'j 4r«. veel ace, vr.pr. ’ 3.5*^
Te bevr. 045-422740._>»- VW POLO 1.1 de luxe *, APK bijz. mooe ’2.65*Tel. 045-455778.. Te k. zeldz. mooie Gff
TD, bwj. '86, 2-pers-, ir eig., laag bel. tar., geh- .
geb., verl. 7x15 inch *Jgen, kl. wit, pr. n.o.t.k-l 04490-47840, 9-17 U-, 1
17.00 u. 04493-1483.^- VW GOLF 1.3 de Luxe.
'81, APK, bijz. "ïï ’ 3.450,-. Tel. 045-45405--. Te k. VW Golf i.z.g.st. € .■ 1980, APK 6-'9O.
04459-1548. _^> l

-i -^ s
Volvo ,} t

'." Volvo 340 DL 1700 \\
bwj. '88, rood, km. st. 14.000 met veel accessoir5

Tel. 04498-54013. J ,1 ■ ! T ft I

volvo 480 turbo
mei '88, 15.000km.

1e eigenaar, alle extra's.
" Welling Opel, Haefland 2,
1 Brunssum. Tel. 045-257700

VOLVO 340 GL 3-drs. bwj.

" '85 kl. blauw 1e lak in.st.v.

■" hagelnw. recent keurings-
■ rapp. ’ 9.900,- 043-254462.
i
; Te k. VOLVO P 1800 ES,

bwj. 72, okergeel. Tel. 045-
-242192, alleen ser. gegad.

a VOLVO 240 GL, bwj.'B4,, km.st. 114.000, kl. grijs met.,
a APK gek, vr.pr. ’ 16.500,-.

Tel. tijd. kant. uren 04498-
-r 54656.

'" Te k. VOLVO 244 DL bwj.- 76, vaste pr. ’ 600,-. Toor-
!, opstr. 18 Heerlen.
" VOLVO 360 GLS, groenmet

" bwj. '84, km. st. 68.000, pr._ ’ 9.950,-. Tel. 045-257045.
i- Te k. VOLVO 340 DL, dcc.
'" '87, type '88, 5-drs., 5 ver-
- sn., kl. grafietmet.,- ’ 16.900,-, tel. 045-419149._ Te koop VOLVO 340 DL
\ 1400 CC van Volvo-medew.:, Incl. rad./cass. met diefstal-. bev. en schuifdak, bwj. '88,
i/ rood, pr.n.o.t.k. Tel. 04490-
-i, 76739 na 16.00 uur. Roose-. veltlaan 44 Beek (L)._ Te koop VOLVO 360 GLT
< Injection, bwj. 26-4-88,
; rood, i.st.v.nw. Gerardstr. 6,

Landgraaf. 045-318731.

Te koop VOLVO 340 (
1.7,bwj.'B7, 5-drs., kleuf
Tel. 045-323731. -
VOLVO 740 GLE, met iï ,
veel extra's o.a. centr. Oy, (vergr., leren interieur, 'stereo, verwarmde s'2ii j
type '85. Tel. 04405-1'
na 18.00 uur. _^t s
Te k. VOLVO 360 GLTT ;
'86, tel. 045-314645. S{'VOLVO 360 GL, sedan, h .
inj., bwj. '88, kl. donkey
mcl. trekh. Tel. 04458^
Te k. VOLVO 360, 2 |
kleur bl. met. bwj.

’ 8.300,-. 04490-3542j>/ 'Te koop VOLVO 343.Jj?
79, LPG, trekhaak, ’ ffJ:
Tel. 045-740373 b.g.g r
"ÜZ:
VOLVO 760 GLE aut. ö* j
met.rood, airco i-z'

’ 13.500,-. 04492-323g>^
VOLVO 760 GLE Turbo.^sel '84, kl. antraciet, fffautom. ’ 17.750,-. O**'
3234, _^
VOLVO 15 jaar oud i%l
fecte staat, zowel optis^!
technisch, ’3.950,-- IJ
Garant, Heerlen, Sc'^
berg 128 (tussen Hen0

en Bristol) -j<j
Te koop VOLVO 360^
'83,135 PK, wit, veeiac"
Tel. 045-222947. _^

Voor Piccolo's .
zie verder pagina J
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zich kan richten, is de aanslag die
smog (ernstige vorm van luchtver-
ontreinigingdoor fotochemische re-
acties van stoffen voornamelijk uit-
gestoten doorindustrieen autover-
keer) doet op de ademhalingsorga-
nen. Ook ditverschijnsel isrecente-
lijk in het nieuws geweest. Het is de
bedoeling dat met ingang van sep-
tember volgend jaar de nieuwe op-
leiding aan de RL van start gaat.

ander zijds
Zangeres

Als wij één schat een lang leven
gunnen, is het Mary Servaes. Want'wie vijftig jaar lang levensverdriet

moet bezingen om den brode, die
heeft de haver verdiend voor een

royale ouwe dag. De zomer van 1989
zal echter niet worden zoals wij ons

die hadden voorgesteld. Want de
Zangeres zonder Naam doet het niet.
Zij neemt haar memoires mee in haar
graf. We zullen het dus nóóit aan de
weet komen. Ik kan niet inschatten

hoe het u is vergaan, maar ik was
afgelopen week toch behoorlijk,

aangeslagen toen ik dat bericht onder
ogen kreeg. „Het is zó onthullend,"-

zei Mary. En daarom durft ze het niet
aan. En misschien is het maar goed.
ook. Want heel Nederland zou op 5

augustus (op haar zeventigste
verjaardag dus) op de achterste

poten staan. Want Mary heeft
voorwaar geen blad voor dr mond
genomen. Ron Brandsteder noemt

zij „een vriendelijke collega, maar zó
opgewekt is hij niet altijd, lieve

mensen. Ik heb Brandy namelijk ooit
eens vreselijk horen schelden toeft

een grimeur hem, na de uitzending,
de ogen schoon maakte met pure

aceton, terwijl de man dacht dat het
eye make up remover was. Maar die
Ron kent het publiek niet!" Er staan
trouwens meer van die onthullingen
in dit boek dat, helaas, nooit iemand

te lezen zal krijgen. Ik had 't nog
willen zien, of na Mary's Memoires^

nog ooit een mens gekraaid had naar,
de twaalf delen-plus-epiloogvan dr

Lou de Jong. Het is 326 pagina's lang.
van dik hout zaagt men planken. In

hoofdstuk XIII bijvoorbeeld, over-
Willeke Alberti. „Wij zijn geen

vriendinnen, bepaald niet, maar het
publiek heeft daar nooit iets van"

gemerkt. Artiesten kunnen eikaars
bloed wel drinken, maar naar buiten
toe houden wij de schijn altijdhoog."

lets verderop doet ze er nog een-
schepje bovenop. „Ik heb met mijn-
downs nooit te koop gelopen. Maai"

nu, in mijn memoires, zeg ik het'
onverbloemd: Mijn leven was géén"

sprookje." Het staat er, zwart op wit.
Het siert Mary dat ze niemandvan de-
Gooise matras spaart, zelfs Vanessa
niet. „Van mij mag ze hoor, maar fk

vind grote borsten helemaal niet
mooi. En Jo, mijn man, vindt dat,

geloof ik, ook. Maar niemand heeft
dat tot op heden hardop durven

zeggen. Maar ik doe het, al besef ik
dat ik daarmee veel emoties in
Nederland los kan weken." Na

hevige innerlijke strijd, zo stond
donderdag in de krant, heeft de

Zangeres zonder Naam besloten af te
zien van publicatie van haar boek.

Subtiel vraagje onzerzijds ia.
anderzijds: Had ze eigenlijk al een

uitgever gevonden?

jos van werscft

Waar het aan gelegen heeft - dat is niet zo gemakkelijk meer te achterhalen. Maar de laatste jaren is in
Nederland een wat negatief beeld ontstaan van de opleiding tot leerkracht in het primair onderwijs: de
kweekschool, de pedagogische academie, de PA Basisonderwijs, de snelle wisseling van namen duidt al aan
dat er ook heel wat overhoop is gehaald in deopleiding van de mensen die de jongste jeugdvan Nederland
van alles moeten bijbrengen. De onderwijzerwas van de notabele uit het dorp geworden tot iemand die was
afgestudeerd voor de werkloosheid, een weinig benijdenswaardige 'Werdegang' waaraan ook door sommige
opleiders actief werd meegewerkt.

ulsïe aantal gevallen van kan-

==^ r zal in de verdere toekomst
tenten. Dat als gevolg van de

\vo Htaten die Beboekt zul,enroen door een succesvolle
] J "P^k van de hart-en vaatziek-
iin 'skundigen toveren toe-

op tafel voor de mi-il 'ster van volksgezondheid.

-ffépi dijkenbestand van Ne-
'ïedeW Zal in de toekomst om

kWe/A' moeten w?rdl n ver"
k zeespiegel zal ïm-

h3}ff rs 'Wijven stijgen als gevolgi di^,u " de.geleidelijke tempera-
nrfza^StliginB °P aarde veroor-

Dat d°°r het br°eikaseffect.
"filmen l~n'et meer tegen te hou-

aUtnin' eleerden turen voor de
vta .ter van waterstaat en mi-
lt %", ,n de kristallen bollen. Hun
f 1 ge gKundige modellen leveren

l )ak CnS VOOr een concrete aan"
-■ nj . Van de problemen.

jj , ai?e Nederlandse bevolking
i,' Jat Sterk vergriJzen- Wat heeft
i. C v.00r gevolgen voor de orga-3eJde ' Van wat genoemd wordt

*oro r̂r? lijns gezondheids-
utoa " patiëntenstromen
J|o nln de toekomst anders ver-

DO! toJ7n- Om daar tijdig organisa-
''snioSC"op 'n te kunnen spelen,

We C- Je we' weten hoe de nieu--d\vP,Sltuatie er gaat uitzien. De
z'ov u chaP k°mt ook hier deverneid te hulp.

i-^stre f
ksur,iversiteit Limburg

_> icjq^" ernaar om in september
1 -tfin tC beginnen met de oplei-
Z 9 tet-k Van studenten in de kennis-
xjadoe. H°loBie- Er zal dan vol-

-o*Mn belangstelling bestaan.
A i"?enteel studeren liefst 1700

m T?Urgse jongeren aan de TH
450 dem ' Vele van 'onze' stu"
-^ven zu"en de voorkeur ge-y "aan Maastricht.vr-
io6.De;:ep

b*sdpii- andere spectaculaire voor-
eta bo2

ngen schudt een van de bolle-
a" Prov" Van de Rijksuniversiteit in de
r'mouvv CHh°?fdstad z0 maar uit z'J n

iiy tel,.. ' "et is een man met vier ti-

**?e n'ifw 'dr ir drs O.J.(Koos) Vrie-
é de z 'VMa?stricht. Bij al de genoem-
V>t 'rokt 1S hIJ wetenschappelijkbe-

i?" als geneeskundige, als be-
i^kundj undige maar vooral als wis-

coi| e
ëe' deze kwaliteit geeft hij

rjfl fape,S aan de studenten van diver-
Zo \'teiten, zoals geneeskunde enJ ook eidswetenschappen, maar

'6 de m tkn°mie' Daarnaast stelt hij
4MvS, hematica in dienst van de

bedr
gteZondheid. het milieu en hetd UriJfsleven.\ In Sam

'°* dr £m^nwerking met collega prof.
A taculr ■en van de Economische
£re p;,^ 11 neeft Vrieze de universitai-re dniPagne Operations Research

opgezet naar Amerikaans model.
Het is de bedoeling wetenschappe-
lijke hulp te bieden aan het bedrijfs-
leven. Op verzoek kunnen grote,
middelgrote en kleine bedrijven als
het ware een panacee aangereikt
krijgen waar men de efficiency van
het bedrijf mee kan aanscherpen -om uiteindelijk meer centjes te ver-
dienen natuurlijk. Dat kunnen on-
dergeschikte maar ook essentiële
dingen zijn die men door bedrijfs-
blindheid of door onwetendheid of
anderszins over het hoofd heeft ge-
zien. Vrieze vergelijkt het ver-
schijnsel met het schaakspel. Wie
ziet niet eens wat over het hoofd tij-
dens het schaken? 'Had ik niet ge-
zien?' wordt dan gezegd.

Er moet natuurlijk betaald worden
voor de wetenschappelijke hulp; de
eerste gesprekken zijn vrijblijvend
en vooral bedoeld om de knelpun-
ten op te sporen. Uiteindelijk ver-
dient het bedrijf in kwestie het aan
onderzoek bestede geld weer dik te-
rug. Operation Research legt ook
de universiteit geen windeieren.
Behalve de opleiding van de onder-
zoekers die in het project meewer-
ken, brengt de contract-research
ook geld in het laatje van het insti-
tuut. Deze inkomsten vormen de
'derde geldstroom' van de universi-
teit. Voor minister Deetman aanlei-
ding zijn financiële bakens te ver-
zetten voor de jaren '90, maar de
universiteiten waarschuwen de be-
windsman voor het afbouwen van
de financiering via overheidsgel-
den. Deze blijven hard nodig want
voor het doen van onderzoek is
steeds meer geld nodig.
Terug naar het bedrijfsleven. Be-
drijven die het duoKolen-Vrieze te
hulp roepen halen wetenschappers
in huis die economisch-wiskundige
en besliskundige modellenvoor hen
gaan opstellen. Wiskunde kun je op
elke problematische situatie toepas-
sen en in elke gewenste vorm gie-
ten. Dat is de toverformule van de
wiskundige. De KLM heeft er al
kennis mee gemaakt, bij het uitdok-
teren van een toekomstgericht pilo-
tenrooster. Ook met Philips zijn
goede contacten opgebouwd; de or-
deromlooptijd voor de afmontage
van chips in de Elcoma-vestiging is
teruggebracht van 10 naar 7 dagen.
Dat betekent naast een snellere be-
diening een algemene productiever-
groting.
Ook dicht bij huis wordt de RL te
hulp geroepen. En wel door de eer-
ste cementindustrie in den lande, de
Enci. Aan banden gelegd door de
jongste maatregelen van minister
Smit Kroes die de picknick op het
Plateau van Margraten veilig stelde.
De Enci neemtzn toevlucht tot het
eigen concessiegebied en gaat nu
dieper in eigen bodem duikenen de
onderlagen exploiteren. Om het on-
derste (rendement) uit de kan te ha-
len, dient men omzichtig te werk te
gaan.

Vroegere boringen hebben de om-
vang van het mergelvoorkomen

aangetoond en de kwaliteiten van
de diverse mergellagen. Die nemen
af naar mate men dieper gaat. De te
hulp geroepen wetenschappers
gaan nu uitzoeken welke afgraaf-
techniek de meest rendabele zal
zijn. Met een wiskundig model zal
berekend worden hoeveelmergel er
van bepaalde kwaliteiten gewonnen
c.g. gemixt moet worden om een
optimale grondstof voor de cement-
productie te verkrijgen. Terwijl ten
behoeve van de continuïteit van de
productie ook hoeveelheden mergel
voor direct gebruik gewonnen moe-
ten worden. De RL zal een deel van
dit denkwerk verzorgen voor de
Enci.

Kransslagaders
De resultaten van wetenschappelijk
onderzoek zijn bepalend voor de
toekomstige leefomgeving van elke
burger. Daarbij denk je het eerst
aan ziekte en gezondheid en daar-
mee samenhangend het veelbespro-
ken milieu. De Maastrichtse RL is
inmiddels door de minister van
volksgezondheid gevraagd een wis-
kundig model op te zetten om te be-
palen wat de beste besteding is van
de beschikbare gelden voor de be-
strijding van hart- en en vaatziek-
ten. De vraag is: hoeveel moet er
gespendeerd worden aan de concre-
te behandeling van de ziekten en
hoeveel aan de preventie die het
aantal hartpatiënten in de verdere
toekomst zal doen afnemen.

Daarvoor moet eerst onderzoek.,
worden ingesteld naar de gevolgen
van de nieuwe methoden die wor-
den toegepast bij de hartchirurgie;
de bypass-methode (omleiding ter
versterking van de kransslagaders),
het dotteren (uitschrapen van deze
slagaders) en andere minder beken-
de ingrepen.

De behandelingen betekenen im-
mers een verbetering van de leef-
kwaliteit van de hartpatiënt. Deze
kunnen nu aanmerkelijk langer le-
ven. Daarnaast zal door gerichte
preventie op rook-, eet- en andere
leefgewoonten het leven van risico-
groepen verlengen. Het wiskundig
model toont aan dat de gemiddelde
levensduur van de Nederlander
door de triomf van de cardiologie
én door preventie - vooral door de
Nederlandse Hartstichting in prak-
tijk gebracht - met niet minder dan
zes jaarzal toenemen.

De realiteit zal echter anders uit-
pakken, want een volgend model
toont aan dat de gemiddeldeleeftijd
'slechts' twee jaar hoger komt te
liggen. Kanker is daar de oorzaak
van. Kanker gaat toenemen in de
verdere toekomst. Dat kan niet an-
ders, want het is veelal een ouder-
domsziekte, en naarmate de mens
ouder wordt, groeit deze risico-
groep. Concurrerende doodsoor-
zaak heet het wetenschappelijk. De
minister krijgt ook deze cijfers op
tafel.

De vergrijzing van de bevolking
heeft zn gevolgen voor de 'eerste-
lijn': de praktijk van de huisarts, de
organisatie van de gezinszorg, de
wijkverpleging, de physiotherapie,
het maatschappelijk werk. Om te
weten hoe in de toekomst de patiën-
tenstromen gaan verlopen moeten
de huidige stromen zoals die zich
van de ene pool naar de andere be-
wegen, in beeld worden gebracht.
Daartoe is arbeidsintensief onder-
zoek nodig. Om te weten hoe de
eerstelijn zn organisatie in latere
jarenmoet gaan inrichten, is het no-
dig om te weten hoe groot de capa-
citeit van de zorg zal moeten zijn.
Zoals gezegd zal de thuiszorg meer
accent gaan krijgen. Ook moet
voorkomen worden dat instanties
dezelfde werkzaamheden uitvoe-
ren. In dit project werken de disci-
plines van professor Crebolder (ge-
neeskundige faculteit) en van pro-
fessor Vrieze (faculteit algemene
wetenschappen) samen, waarbij
speciaal de 'eerstelijn' in Limburg
onder de loupe wordt genomen.

Broeikaseffect
Van gezondheid en ziekte naar mi-
lieu is slechts een sprong. Als vol-
gende onderwerp dient zich het
broeikaseffect aan. Het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne) - dat de ba-
sis legde voor het Nationale Milieu-
beleidsplan, waarin de paragraaf
over de afschaffing van het reiskos-
tenforfait waarover het kabinet is
gestruikeld - onderhoudt nauwe
contacten met deRL. In feite met
Koos Vrieze, eens de wetenschap-
pelijke spil van de wiskundige afde-
ling van het rijksinstituut; de naam
van ir. Jan Rotmans duikt op, ver-
bonden aan het RIVM en volgens
Vrieze dé autoriteit op het gebied
van de atmosferische broeikas. Rot-
mans promoveert binnenkort bij
Vrieze. Uit het onderzoek zijn har-
de cijfers te voorschijn gekomen.

Stelde de Utrechtse hoogleraar
prof. dr C. Schuurmans vorige
week vrijdag op een artsencongres
in Maastricht, dat het met het broei-
kaseffect niet zon vaart zal lopen
en dat de vergelijking van de atmo-
sfeer met een broeikas mank gaat,
voor Vrieze c.s. staat het vast: aan-
houdende stijging van de zeewater-
spiegel zal bij het meest gunstige
scenario niet te keren zijn. De uit-
stoot van CFK's (chloor-fluor-kool-
waterstoffen) kunnen eventueel tot
nul worden teruggebracht en defos-
siele brandstoffen in mindere mate
beteugeld, de wereldeconomie gaat
verder op zn pad met alle onom-
keerbare gevolgen vandien. De
voorgestelde actiepunten uit het
NMP zijn volgens Vrieze echter te
zeer afgesteld op de korte termijn.
Het plan heeft een te korte adem en
is daarom onvoldoende.

Maar hoe je het ook keert, een rela-
tief snelle klimaatverandering is
niet tegen te houden; de tempera-

Informatie
Professor Vrieze voert aan dat de
wereld wordt overspoeld met infor-
matie. Er komt meer informatie op
de mens af dan hij kan verwerken.
Daardoor blijft er heel wat liggen,
dat toch essentieel kan zijn. riet
werkt falen in de hand, en datrisico
wordt groter naarmate er beslissin-
gen voor de langere termijn moeten
worden genomen. Vooral op het ge-
bied van het milieu is dit een braak-
liggend terrein. De universiteit wil
daarop inspringen. De opleiding
kennistechnologie biedt de sleutel
voor zeer vele problemen. Ener-
zijds stoelt deze opleiding op infor-
matica en anderzijds op wiskunde.
Voor elke situatie is er aan de hand
van ingewonnen informatie een wis-
kundig model te construeren, luidt
het adagium van de hoogleraar.

De wiskunde zitKoos Vrieze in hart
en nieren. Hij haalt een proefschrift
uit de kast, een boekwerk vol impo-
nerende tekens, symbolen, getallen
en reeksen. Van een medewerker
die binnenkort bij hem promoveert.
Bij het doorbladerenervan begint
het een ondeskundige te schemeren
voor de ogen. Dat mag natuurlijk,
want wiskundige modellenzijn voor
een gewone sterveling even on-
doorgrondelijk als de kristallen bol-
len van waarzegsters en tovenaars
uit het grote sprookjesboek.

pierre rousseau

tuur op aarde zal in het jaar 2100
met ongeveer drie graden zijn ge-
stegen. De poolkappen zullen af-
smeken. Van de Noordpool is het
smeltgedrag bekend. Het ligt echter
problematischer met de Zuidpool.
Berekend is dat wanneer de gehele
Zuidpool zou zijn gesmolten dit de
zeespiegel met liefst 60 meter zou
doen stijgen. De constructie en
temperatuur (min 45 graden Cel-
sius) van deze ijsklomp zijn zodanig
dat in relatie met de poolwinden en
de temperatuur van het zeewater
niet te voorspellen valt hoe het pro-
ces van smelten en weer aanvriezen
zal verlopen. Een onzekere factor
die het totaalbeeld slechts in gerin-
ge mate zal beïnvloeden.

Niet alleen zullen de dijken hoger
moeten worden volgens het opge-
stelde tijds- en kostenschema, ook
de duinafslag moet worden aange-
pakt. En daar zijn enorme kapitalen
mee gemoeid. De verzilting van het
drinkwater is een ander probleem.
De gevolgen daarvan voor de toe-
komstige drinkwatervoorziening
moeten tijdig worden onderkend.
Tal van andere aspecten worden
eveneens in de kijker genomen.
Evenals de noodzaak om een nieu-
we functionaris, namelijk de milieu-
gezondheidskundige'in het leven teroepen.
Voor Nederland is de opleiding mi-
lieugezondheidskunde geheel
nieuw. Deze tak van wetenschap
richt zich op het overlappingsveld
van milieuproblematiek en gezond-
heidszorgmet al zijn specialismen
en belooft afgestudeerden in het
licht van het voorgaande werk in
overvloed. Een voorbeeld. Als ten
gevolge van het groeiende gat in de
ozon-laag in het zuidpoolgebied de
filterende werking van deze aardse
'zonnebril' wordt gereduceerd, zal
het aantal gevallen van huidkanker
drastisch toenemen. Een ander
voorbeeld van problematiek waar-
op de milieugezondheidskundige
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en Manon stelden vast dat het
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ee n h£ Van een maand poëzie opuasisschool is er het bewijsvan.

In het boekje staan weliswaar ook
'verhaaltjes' van kinderen, maar
wel degelijk ook gedichten, waarin
kort samengevat gestalte wordt ge-
geven aan gedachten, emoties.
„Het is heel goed mogelijk aan kin-
deren, zelfs aan de jongstegroepen,
uit te leggen wat associërend den-
ken is. Wanneer je aandringt op
kort formuleren komt er zeker iets
tot stand dat gedicht genoemd kan
worden," meent Carla.

Wie nu roept dat op de basisschool
vooral spellen geleerd moet wor-
den, en leesbaar schrijven, vindt
een vastberaden Carla Stoks op zijn
weg. „Uiteraard," zegt zij. „Maar in
poëzie gebruik je taal als expressie-
middel, poëzie is geschikt als ont-
wikkeling voor het ritmegevoel. En
dan: op de middelbare school wor-
den kinderen ineens geconfron-
teerd met literaire dichters, met
Vondel. Wij denken dat het goed
als ze dan enigszins vertrouwd zijn
met poëzie."

Het grootste probleem vormt uit-
eindelijk de leerkracht zelf, van wie
enige fantasie wordt gevraagd.
„Maar ik denk," zegt Carla, „Dat
als je voor dit beroep kiest, dat je
daar dan rekening mee moet hou-
den."

Andere projecten die tonen op welk
niveau op de PABO wordt gedacht:
de leergang 'stellen en drama' van
Marie Louise Vanmulken en Dési-
rée Rietrae. „Wij noemen het
'schrijven', dat klinkt wat creatie-
ver," zegt Marie Louise. Een derge-

lijke leergang bleek, merkwaardig,.--
genoeg, nog niet te bestaan en scho-^
len hebben er ook al belangstelling
voor getoond. Vooral in de groepen-
-4 en 5 is het van het grootste belang;
dat de basis wordt gelegd voor crea-"
tief schrijven, de taal van het kind
wordt erdoor uitgebreid.
Ordening van het voorhanden ma-"1
teriaal naar ontwikkelingsaspect _
was het doel van de opdracht van
Ingrid van Ass. Dat materiaal blijkt
vaak ongericht te worden aangebo.-','
den, en aan de hand van de orde-
ning die Ingrid aanbracht kunnen _J
leerkrachten het materiaal niet al-'.,'
leen gericht gebruiken, maar ook
bezien wat er nog ontbreekt.
En tenslotte hebben Marianne Her-
mans en Marie José Nijsten gewerkt
aan de inrichting van een 'boekluis-
terhoek', waarbij kleuters een kin*-'
derboek 'lezen', terwijl zij in de '"'koptelefoon de tekst van het boekC
horen. - "'Demandt: „Wij vinden dat op dezéfmanier afdoende wordt gedemon-
streerd dat zij wel degelijk beschik-
ken over vakmanschap. Onze vier",
dejaarszijn volledig inzetbaar in he£schoolteam. Het afstudeerproject -
moet ook verband houden met de
visie die het team, de school, heeft,
op het vak. Men moet er iets mee
kunnen, het mag geen hemelfietse-
rij blijven. Wij doen het nu twee ".
jaarzo, en het blijkt goed aan te mslaan. Wat ons betreft is de neerbuig
gende kritiek over de PABO hier- i
mee van de baan."

santé brun;

0 Staande op de
achtergrond:
Marianne
Hermans, Ingrid
van Ass, Marie
Louise
Vanmulken en
Carla Stoks,
samen met een
aantal andere
'gloednieuwe'
leraren
basisonderwijs
van de PABO in
Sittard.

%Koos Vrieze Foto WIDDERSHOVEN

Zaterdag 3 juni 1989 "29
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Meer toneel en kamermuziek

Verschuiving
van accenten
in Oranjerie

Bruins brengt
Brink, Brecht
en Brautigam

Heerlense Stadsschouwburg
Voor het eerst presenteren deLimburgse schouwburgen gezamenlijkhun programma voor het ko-
mend theaterseizoen. Dit op verzoek (aandringen) van onze provinciale overheid, die iedereen die
hethorenwilde-en ook vele anderen- afgelopenwoensdagtijdens de 'Dagvan deLimburgse cul-
tuur' duidelijk probeerde te maken, wat men op het gebied van de culturele ondersteuning door
middel van subsidiegeldenal niet tot stand heeft gebracht. In de brochure 'Uit de kunst; Limburg
in', die in de seizoensfolders van alle theater» is ingevoegd, wordt een overzicht gegeven van deze
ondersteunendeactiviteiten, aan de hand van een korte beschrijving van nieuwe produkties van
Limburgse ensembles, groteLimburgse evenementen met mtemationaleallureen eigen inbrengin
deproduktiesfeer, diebeperkt is gebleven tot een sober opgezet evenement, dat denaam 'de Zomer'
heeft meegekregen. Het gevolghiervan is, dat de Limburgse theaters hun programma gezamenlijk
moeten presenteren, wat in vele theaters organisatorische problemen heeft veroorzaakt en in som-
mige gevallenzeker ook enige wrevel, omdatmen een gezamenlijkepresentatie publicitair nietecht
zit zitten. Hoe het ook zij, vanaf vandaag beginnen deLimburgse theaters met deverspreiding van
hun seizoensfolders. De hooflijnenin de programma'skunt uterug vinden op dezetwee pagina's, al-
thans van dieschouwburgen, die in het zuiden en middenvan onze provincie zijn gesitueerd: Heer-
len,Kerkrade, Maastricht, Sittard en Roermond. Bovendienwordthetprogramma van hetLSO van
komend seizoen nader onder deaandacht gebracht.

Jos Frusch

Van links naar rechts:

" Paul van Vliet...

" ...Willem Nijholt,
hoofdrolspeler in
Cabaret...

% ...en tango-orkest Piceni
foto JANKUBA

HEERLEN - Grote
meerdaagse pro-
dukties, maar ook
kamermuziek in de

kleine zaal; vooraanstaande
Nederlandse gezelschappen
maar ook talent van eigen
bodem; voorstellingen spe-
ciaal voor de liefhebber,
maar ook amusement voor
het grote publiek. Kortom,
de Heerlense Stadsschouw-
burg gaat zijn A-status ko-
mend seizoen op een veel-
zijdige en gevarieerde wijze
waar maken. In totaal kan
het publiek uit Heerlen en
de Oostelijke Mijnstreek
kiezen uit 150 abonne-
mentsvoorstelligen in de
grote en kleine zaal, met
daarnaast talrijke koffie-
concerten en kindervoor-
stellingen, samen goed voor
een aanbod van 225 activi-
teiten in eigen exploitatie.

Muziek is - zoals in de meeste
Limburgse theaters - ook in
Heerlen goed vertegenwoordigd
volgend seizoen, al vindt direc-
teur Fons Bruins met name het
symfonisch en opera-aanbod ze-
ker niet overvloedig. Zo wordt
het symfonisch repertoire in
Heerlen volgend seizoen voorna-
melijk gebracht door het LSO,
slechts één keer afgewisseld
door de Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz. Geen Residen-
tie Orkest, geen NederlandsPhil-
harmonisch, geen Concertge-
bouw Orkest ofRotterdams Phil-
harmonisch. „Die orkesten zyn
niet alleen erg duur, maar ook
nog moeilijk te krijgen door de
vele buitenlandse tournees", al-
dus Bruins. „De Nederlandse
Opera reist niet, Luik is veel te
duur en Forum kan slechts drie
keer naar Heerlen komen. Daar-
om zijn wy gaan zoeken naar in-
teressante alternatieven en ik
denk dat wy die gevonden heb-
ben."
De alternatieven waar de
schouwburgdirecteur op doelt
zyn drie speciale muziekseries:
een pianoserie, een componis-
tenserie en een kamermuziekse-
rie in de kleine zaal. Tijdens de
vijf concerten in de pianoserie
treden zes internationaal ver-
maarde pianisten voor het voet-
licht: Eliane Rodrigues, Michael
Ponti, Mikhail Rudy, Nelson
Freire en het pianoduo Wyneke
Jordans/Leo van Doeselaar. In
de componistenserie worden
Schumann, Chopin en Brahms
onder de aandacht gebracht door
respectievelijk Karin Lechner en
het Franciscan String Quartet,
Sergio Daniel Tiempo en Emmy
Verhey en Ronald Brautigam. In
de kamermuziekserie (vyf con-
certen) treden onder meer op
Theodora Geraets en Carlos
Moerdijk, het Ensemble Trinita,
Abbie de Quant en Rudolf Jan-
sen en 'ons eigen' Gilas Trio.
Limburgse musici komen verder
aan bod in de serie koffieconcer-
ten, met daarin o.a. optredens
van Ivo Janssen, Yvonne Schif-
felers, Mireille Heyltjes, Roger
Braun en het ensemble Canapé.
Bovendien worden in de Heer-
lense Stadsschouwburg van 8 tot
en met 10 december deLimburg-
se Componisten Dagen gehou-
den, waarop composities van
Limburgse componisten uit de
negentiende eeuw tot heden
worden gespeeld door Limburg-
se soüsten en ensembles.

Spektakel
Ook komend seizoen zal er volop
spektakel worden geboden in de
Heerlense Stadsschouwburg. Na
het grote succes van Barnum af-
gelopen seizoen, hoopt de Heer-
lense Stadsschouwburg volgend
seizoente scoren met twee meer-
daagse musicalprodukties: de
cabaretgroep Tekstpierement
van Jos Brink brengt in novem-
ber/december de show 'Er wordt
gestrooid' en in februari 1990
wordt dfr-musical Cabaret met
Willem Nyholt in de hoofdrol ge-
presenteerd. Beide groots opge-
zette produkties zullen vyf da-
gen in Heerlen te zien zyn.
Het lichtvoetigere onderdeelvan
de programmering toont verder
alle cabaretiers van naam (o.a. Ti-
neke Schouten, Robert Paul,
Adèle Bloemendaal, Paul van
Vliet en Toon Hermans), als ook
de musicals West Side Story,
Sweet Charity (twee dagen), Chi-
cago en Evita.

Opvallende gezelschappen in het
aanbod Ballet en Dans zijn het
BalletRoyal de Wallonië met zijn
twee nieuwe produkties Carmen

en Romeo en Julia en het Natio-
naleBallet, dat het even komisch
als indrukwekkend 'Groosland'
in Heerlen zal brengen. Door de
te kleine orkestbak zal 's lands
trots op balletgebied van band-
begeleiding gebruik maken.
Naast deze grote gezelschappen
komen ook kleinere groepen als
Djazzex en de Danscompagnie
Limburg in Heerlen aan bod.
De 'terug naar de klassiekent-
endens by het gesubsidieerd to-
neel heeft ook in Heerlen een
verschuiving van de vrije pro-
dukties naar de grote landelyke
gezelschappen veroorzaakt. „Ge-
zelschappen als het ZuidelijkTo-
neel, Toneelgroep Amsterdam,
het Nationaal Toneel en het Ro-
Theater zijn op de goede weg be-
zig en houden weer rekening met
het publiek", vindt Fons Bruins.
„Daarom komen deze groepen
ruimschoots aan bod in onze pro-
grammering."

ROERMOND - Het
vertrek van Jo
Adams en de komst
van Jan den Boer

als directeur van de Oranje-
rie in Roermond heeft geen
markante koerswijziging,
maar wel enkele accentver-
schuivingen in de program-
mering van volgend seizoen
opgeleverd. „Het zou geen
goede zaak zijn het theater-
roer in een keer drastisch
om te gooien", aldus de
nieuwe directeur, die zich
bijzonder happy voelt in
zijn nieuw theater. „Boven-
dien is er een breed publiek
in Roermond voor allerlei
genres, en speciaal op het
gebied van muziek." De ac-
centverschuivingen zijn
vooral op het terrein van het
repertoiretoneel en de ka-
mermuziek aanwijsbaar,
terwijl ook het musicalaan-
bod aanzienlijk groter is ge-
worden.

Het consistenter aanbod, de be-
reidheid om tereizen en de artis-
tieke koerswijziging - die zou
kunnen worden omschreven als
'terug naar de klassieken' - van
de Nederlandse toneelgezel-
schappen heeft in combinatie
met de persoonlijke interesse
van directeur den Boer geleid tot
een ruim aanbod repertoireto-
neel met alle gerenommeerde ge-
zelschappen: het Nationaal To-
neel, Toneelgroep Amsterdam,
het Zuidelijk Toneel, het Noor-
delijk Theater De Voorziening,
het Theater van het Oosten, Ap-
pel, het Vervolg en het Vlaamse
gezelschapDe Tijd. Het repertoi-

Daarnaast schenkt de Heerlense
Stadsschouwburg aandacht aan
de amateur toneelverenigingen
uit Heerlen. Met name de kleine
zaal, waarin na een schoorvoe-
tend begin komend seizoen bre-
der wordt geprogrammeerd,
biedt fascilitair alle mogelijkhe-
den voor de gezelschappen zich
te presenteren. Zo krijgen de
groepen Mens, de Dramatische
Kunstkring, Trikeltrak en Ex-
pressie de mogelijkheid vier da-
gen in deKleine zaal terepeteren
en aansluitend op zaterdag en
zondag voorstellingen te geven,
die door de schouwburg worden
betaald. Een nieuw project, dat
door de gemeente Heerlen finan-
cieel wordt ondersteund.

" Scène uit de
komische bal-
letproduktie
'Groosland'

Continuïteit in aanbod
Sittardse schouwburg

Breed spectrum van podiumkunsten met accent op muziek verlangen, te kunnen herbergen,
is de komende tien jaar een in-
vestering van 2,5 miljoen nodig.
En dat alleen om de technische
fasciliteiten van het theater op
peil te brengen. En dan praat ik
nog niet eens over het jaarlijks
exploitatietekort van 3,7 ton en
de personeelskosten. Het is dui-
delijk, dat Sittard deze lasten al-
leen niet meer dragen kan in de
toekomst. Het is overigens niet
meer dan billijk, dat een theater
met duidelijke streekfunctie
door diverse gemeenten onder-
steund wordt."

den van ons publiek te maken
kunnen hebben."

SITTARD- Een breed
spectrum van alle
podiumkunsten zon-
der noemenswaardi-

ge verschuivingen ten op-
zichte van voorgaande ja-
ren. Directeur Gerard Kra-
ke van de Sittardse Stads-
schouwburg heeft zijn thea-
terbeleid op langere termijn
gepland en continuïteit
speelt daarin een wezenlij-
ke rol. Voorstellingen met
een muzikale facet in de
meest brede zin van het
woord - muziek en muziek-
theater dus - blijven het
aanbod in Sittard bepalen.

Bij tweederde van de 99
voorstellingen in Sittard is
muziek volgend seizoen in
meer of mindere mate een
bepalend element.

Het aanbod muziek en muziek-
theater wordt gevormd door 16
muziekdramatische produkties
(musical, opera en operette), 10
programma's met ballet en be-
wegingstheater, 8 kamermuziek-
concerten, 14 pop/show/jazz-uit-
voeringen en 11 symfonische
concerten. Enkele opvallende
namen naast de gebruikelijke ge-
zelschappen als Forum, het Bal-
let van Vlaanderen, het Scapino-
ballet en het LSO: deStaatopera
van Poznan, die in Sittard Pucci-

De eerste stappen om te komen
tot een vorm van sponsoring, die
wat meer financiële ruimte geeft
voor de programmering, zijn in
Sittard inmiddels gezet. In na-
volging van Heerlen en Venlo
heeft men de Stichting Cultuur
Sponsoring Sittard in het leven
geroepen, die maximaal 15 be-
drijven probeert te werven, die
voor een bedrag van 7.500 gulden
lid kunnen worden. In ruil daar-
voor krijgt men 20 vrijkaarten
voor 3 a 4 evenementen, met na-
zit en buffet. „Dit is een ontwik-
keling waar je op moet insprin-
gen", vindt directeur Krake.

en speciaal het Sittards talent en
aanbod in mijn programma op te
nemen". Zo hebben ook Cabaret
Veer en Viet met Gein Gezich en
denieuwe Sittardserevue Zittes-
je Sjpregitse in het programma
een plaats gekregen.
In de kamermuziekserie is er
Limburgse inbreng van het Sha-
ron Kwartet, de sopraan Wilma
Verbeet (begeleid doorRiek De-
bie) en de mezzo-sopraan Jac-
queline Jacobs (begeleid door
Jet Janssen), die worden verge-
zeld door internationaal ver-
maarde ensembles als I soliste
Italiani en The London Chamber
Players.

re omvat naast o.a. Shakespeatf r
en Claus ook drie toneelstukke! 1 s
van Heinrich von Kleist (AmpW' 2
trion, Penthesilea en De prirtf t
van Homburg). Enkele toneel' j
voorstellingen zullen in Roef' <mond worden voorafgegaan 1
door een inleiding. DaarnaaS' 1
zullen in de Oranjerie divers* ,
vrije toneelprodukties te zie' <zijn - waaronder Kaas van Elf
schot, een solotoneelproduktl
van Herman Verbeeck en VOOJjaarsontwaken van Wedekir»*
gebracht door een groep jong*
ren van toneelgroep De Tijd!
alsook diverse kluchten en bw
spelen.

De kamermuziek, voorheen j|
Roermond gebracht in het kad*
van de koffieconcerten, krij»
een aparte serie in de Oranjerie
en wel op de maandagavond. "
totaal staan vyfconcerten gepr*
grammeerd, met daarin ook &
ternationaal vermaarde ensetf
bles en solisten als hetLos Ang*
los Piano Quartet, het Rondom
Kwartet, het Residentie Kam^muziek Ensemble, pianist Th£iBruins en violiste Theodora (ff,
raets. Jan den Boer verwac>!
veel van deze serie, die hij - "~\
gebleken succes - komend s*ji
zoen wil continueren of zelfs u'
breiden. Mensen die een abonfl*
ment op deze serie nemen k"j
gen reductie op een concert of
de London Chamber Players Jj
Roermond zullen geven en kujj
nen bovendien tegen gered*J
ceerde prijzen in het bezitkorr»e
van een CD-serie met kamerrfl!'
ziek, die door het Nederlan*
Impresariaat voor de abonf1*
menthouders is samengesteld-
Een behoorlijk ruim aanbod is *
in Roermond op het gebied V\
het muziekdrama: drie music*!
(Evita en West Side Story do®
het Ballet van Vlaanderen e.
Sweet Charity met Simo^Kleinsma), en evenzovele opera.1
en operettes - van het LSO V
maal), Form (2 maal), de Hoof»,
stadoperette en het 'eigen' geze,)j
schap Orpheus - zijn komej1,
seizoen in Roermond te zien. "j.
aantal operavoorstelling*
hoopt directeur den Boer in 'M
toekomst nog uit te breide^waarbij hij vooral denktaan op
ra Forum.
Het gevarieerde programma os,
vat verder ballet (met o.a. & "Ballet Royal de Wallonië en r>*
Scapino-ballet), show (het regJM
liere aanbod), het LSO, kle^,
kunst (Marjol Flore, MonteZ"
ma's Revenge), twee opmaatco
eerten van de Limburgse Cofj
ponisten Dagen, schoolvoorstf
lingen, koffieconcerten en far>ihevoorstellingen. De amateurêj,
zelschappen uit Roermond ?";
omgeving worden daarbij r»J.|
vergeten. Naast operettevere^
ging Orpheus komen de R°^mondse harmonie- en fanfare^,zelschappen ruimschoots
bod, als ook het GitaarensernP
Midden-Limburg, operettevej*
niging Euridice en het R° ~monds Kamermorkest. Inteiy
sant is verder de uitvoering v j(
deCarmina Burana van Carl Oi
door harmonie St. Miei»3,,
Thorn en enkele koren uit V
kenswaard en Eindhoven.
concert, waaraan ook de solisl^,
Thea van Putten en Hans Y£|
Heiningen meewerken. In tota.
staan in deOranjerie volgend S
zoen tachtig abonnementsvo
stelüngen geprogrammeerd,
aantal dat ongeveer gelijk is a
dat van de laatste jaren.

m's Tosca zal uitvoeren, de Ju-
nior Groep van het Nederlands
Dans Theater en het Ballet Royal
de Wallonië, dat zijn beide nieu-
we produkties in Sittard zal pre-
senteren: Romeo en Julia van
Berlioz en Carmen van Bizet. De
sector pop/show/jazz toont een
heel divers gezelschap solisten
en ensembles, variërend van
Miei Cools en Harry Sacksioni
tot Wall Street Crash, Martine
Bijl en de nieuwe Sittardse re-
vue.
Het symfonisch aanbod wordt in
Sittard bijna totaal ingevuld
door het Limburgs Symfonie Or-
kest, al zou directeur Krake wil-
len, dat ons regionaal orkest zich
in de toekomst wat meer lande-
lijk zou manifesteren. „Dan kun-
nen ook eens andere orkesten
door ons gepresenteerd wor-
den", is zijn opvatting. „De te-
genvallende bezoekerscijfers bij
de LSO-concerten zouden ook
wel eens met het overvoerd wor-

„Maar het is op hetrandje van eli-
tair gedoe. Natuurlijk proberen
wy enkele bijzondere evenemen-
ten te programmeren, maar het
gewone publiek moet erbij be-
trokken blyven. Want het theater
is in eerste instantievoor gewone
mensen bedoeld."

Het gezicht van de afdeling to-
neel wordt in Sittard komend
seizoen bepaald door kluchten
en komedies, zoals bijvoorbeeld
de grap-en-grol-revue Crazy-
nonsens van John Lanting, Laat
je niet kisten van Pierre Chesnot
met o.a. Joop Doderer, Zondags-
kinderen van Bob Larbey met
o.a. John Kraaykamp en Geluk
bij een ongeluk van Dave Free-
man met Piet Bambergen en
Rudi Falkenhagen. Weinig repe-
toiretoneel dus, wat volgens Ge-
rard Krake te maken heeft met
de magere belangstelling voor
toneel bij het Sittardse publiek
in het verleden. In de toneelserie
van de Sittardse Schouwburg is
ook de nieuwe produktie van het
Limburgs Toneel Sittard, 't Mör-
gelandj opgenomen. „Want",
vindt Krake, „het behoort tot
mijn taak om ook het Limburgs

Zorgen
Grote (financiële) zorgen maakt
directeurKrake zich over de toe-
komst van de Sittardse schouw-
burg. „Om de steeds grotere pro-
dukties, dieeen enorme techniek
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" Simone
Kleinsma,

hoofdrolspeelster
in

Sweet Charity.

Wijngrachttheater
op muzikale toer

Veel Limburgse ensembles en solisten in Kerkrade

voor beeldend theater, mime,
poppenspel en literaire voorstel-
lingen.

De Rodahal, de andere accom-
modatie van de Stichting Cultu-
reel Centrum Kerkrade, zal het
komend seizoen in hoofdzaak
dienstverlenend worden geëx-
ploiteerd, m.a.w. zoveel mogelyk
worden verhuurd. Wat de eigen
programmering in de Rodahal
betreft, wordt het accent gelegd
op populaire evenementen,
mede gezien het feit dat de hal
een evenementenhal is, doe door
de gemeenschap wordt betaald,
vindt de directie. Op dit moment
staan in de Rodahal drie uitvoe-
ringen geprogrammeerd: Nana
Mouskouri, Swing Support en
het Marinekoor en ballet uit Rus-
land. Inclusief deze uitvoeringen
bestaat het aanbod in Kerkrade
komend seizoen uit 82 voorstel-
lingen (exclusief Hafa-concer-
ten, filmvoorstellingen en orgel-
concerten), waarmee het aanbod
van vorig seizoen met twaalf
wordt overschreden.

KERKRADE -Er zit
muziek in Uw thea-
ter. Deze leus zou
het motto kunnen

van het nieuw beleidhet Wijngrachttheateryan Kerkrade, dat sinds een
jaar wordt geleid door An-rfmarie Schipper, die de"^gels van Math Schmeitzvr!eruam- N°S meer danoorheen wil de nieuwe di-

een profilering inUzikale zin, om daarmeeerzijds gestalte te geven
!**" een beleidslijn op lan-
ifnt terrniJn' anderzijds ookte spelen op de huidige{Mogelijkheden van het"eater. Vooruitlopend op
VaÜ ~toekomstige indelingon theaters inA- en B-cate-sorie heeft het Wijngracht-
du^ri "■

gekozen voor eengoelijke concentratie op
de h

6lc' en keuze die voor, hand ligt voor een plaats,
j£e een Klankstad preten-
eip te ziJn- Maar ook de
dpk m°gelijkheden - enu;\bePerkingen daarvan -

bijgedragen toteze duidelijke muzikale
e ers> waarin kamermuziekn^n belangrijke plaats in-

hpt2l6^ 'n e meest bredezin van
sieW "7°rd: van P°Pulairtot klas-
ziW i

zou het uiteindelijk mu-«"aal aanbod in Kerkrade kun-
*n worden genoemd. By de

, grammering is uitgegaan van
Xe unternationale ligging van
, rKrade en is rekening gehou-
Athmet wat Heerlen (het grote
e "lrieater met streekfunctie op
ra" steenworp afstand van Kerk-
je)niet heeft. Opvallend is het

gj°°t aantal Limburgse ensem-
zo n sousten, dat volgend sei-
zafn *n Qp de planken
t ' staan. Een keuze, waarbij fac-
h ren als vraag en kwaüteit en
l unanciële aspect een rol heb-
,Jn gespeeld. Een greep uit het
raan U£gs aanbod: het Kerk-
u Symfonie Orkest, Musica
u.osa' het Limburgs Concert-
Ie J' Contraint, Studium Chora-
to' t et nieuwe ensemble Concer-

Umbourg van Jan Dols, Jac-
Mueune jacobs en het Sharonook het LSO zal in het
k Wgracht te gast zijn. Liefst vijf
keer' Waaronaer - voor de eerste
In d

~ met het carnavalsconcert,
mopf categ°rie populaire muziek
Havm oa- Berdien Stenberg,
en E: ïd van het Groenewoud
Ker„arth & Fire speciaal het jon-
L';, Publiek naar het Wijn-
üefh Kueater bekken, terwijl
hun t

van blaasmuziek aan
li^-.rekken komen tijdens zes
gen Concerten op zondagmor-

MAASTRICHTNadrukkelijker
dan voorheen
knipoogt het LSO

komend seizoen naar 'het
publiek. Met andere woor-
den: van een avontuurlijke,
progressieve programme-
ring is geen sprake bij ons
provinciaal orkest, dat nog
steeds geen zekerheid heeft
over zijn voortbestaan na
1992. Per slot van rekening
ben jeer voor het publiek, is
de mening van directeur
Peter van de Braak cum
suïs. Een opvatting, die er
onder meer toe heeft geleid,
dat de Musica Viva-serie -
waarin hedendaagse mu-
ziek aan bod kwam - vanaf
volgend jaar is verdwenen.
De tegenvallende bezoe-
kerscijfers en het belang dat
landelijke en provinciale
overheden daaraan hech-
ten, hebben ongetwijfeld
bijgedragen tot deze koers-
wijziging.

„Als je jeprogramma aan de man
wil brengen, dan mag jenu een-
maal niet teveel risico's lopen",
aldus Peter van de Braak, die het
LSO-programma samen met vas-
te dirigent Salvador Mas Conde
(beiden voor de eerste keer) en
musicologisch medewerker Rob
Faase samenstelde. „Natuurlijk
is het interessant om mensen
met nieuwe dingen bekend te

ste eeuw (Hindemith, Debussy,
Ravel, Bartók). Maar ook Bachs
Weihnachtsoratoium (?) is in
deze serie opgenomen. De B-se-
rie (voorheen de 'Voor elck wat
wils-serie) biedt wat het symfo-
nisch gedeelte betreft klassieke
en vroeg-romantische werken
(Haydn, Mozart, Schubert, Schu-
mann, Mendelssohn) en daar-
naast composities, die ook in de
A-serie zouden kunnen thuisho-
ren. De C-serie (de Beethoven-se-
rie) wordt wegens groot succes
ook komend seizoen geconti-
nueerd, al liet directeur van. de
Braak weten er niet eeuwig mee
door te kunnen gaan. De D-serie
moet het 'vleugje avontuur'
brengen, dat in de overige series
erg karig voorhanden is. Al kan
men de programmering van een
belcanto-programma met Gou-
nod, Bizet, Mozart, Puccini en
Verdi en een programma met
Dvorak, De Falla en Arriaga
eigenlijk nauweüjks avontuur-
lijk noemen. In deze serie pro-
beert het orkest ook aan te slui-
ten op 'de actualiteit', bijvoor-
beeld in een concert, dat samen
met de jubilerende Limburgse
muziekbond wordt georgani-
seerd en waarop blaasmuziek en
symfonische muziek wordt geïn-
tegreerd. Of een optreden van
Oscar Back-winna'ar Roeland
Gehlen (met het Vioolconcert
van Dvorak) en een concert in
het kader van de Limburgse
Componisten Dagen, waarop het
nieuwetrompetconcert van Jean
Lambrechts zijn Nederlandse
première zal beleven. Verder
brengt het LSO komend seizoen
zoals gebruikelijk twee muziek-
dramatische produkties: de ope-

" Herman Verbeeck
in Kaas van Willem
Elsschot.

" De nieuwe
cabaretster len

van
Duijnhoven.

rette Grafïn Maritza van Kalman
en Madama Butterfly van Pucci-
ni.

" Gerard Meijler in
Ponia Pepermunt.

Opmerkelijk
Het nieuwe duo Van de Braak-
/Mas Conde heeft op het gebied
van de dirigentenkeuze wel en-
kele opmerkelijke daden gesteld.
Zo zijn Roland Bader en Ed
Spanjaard van het LSO-toneel
verdwenen. De eerste, die het
LSO NIET naar Koeweit bracht
en ook NIET naar Japan zal
brengen, voorgoed; de tweede
slechts incidenteel. In hun plaats
zijn dirigenten gekomen, die niet
eerder, of slechts sporadisch het
orkest hebben geleid: Jan Sui-
len, Carlos Kalmar, Thomas San-
derling, Klaus Rohra, Anton
Kersjes en Matthias Aesbacher.

Kerk hnancieel probleem voor
düurM

ade vormen de steeds
oup-lf wordende opera- en
h£t w.?vo°rstellingen, die voor
600 J^1J.ngrachttheater met zijn
oD ,-rtplaatsen een forse aanslag
de n** budget betekenen. Naast
ProH ,de muziekdramatische
danu"kties van het LSO, is hierin
(ei„ °°k alleen voorzien dooreen
Phpfn nsic°)-uitvoering van Or-
lent» Ult Roermond (Bettelstu-
(Eini \n de Hoofdstad Operette
Codo ncht in Venedig). The
die ~n

. Club is de enige musical,
graoht gend seizoen in het Wyn-
besla te Zien zal zh'n' In totaal
gen an deze muziekuitvoerin-
aanh fer dan de helft van het
Vopr; (43 van in totaal 82 uit-ingen).

Maastricht kijkt vooruit
naar nieuwe accommodatie

Publieksopbouw nu reeds gericht op de toekomst

gestelde criteria. Zo heeft deze
aanpak in desector toneel geleid
tot grotere variatie, waarbij be-
wust geselecteerd werd op naam
en faam van het werk, de regis-
seur en despelers. Een geslaagde
combinatie van repertoire toneel
(o.a. Appel, Toneelgroep Amster-
dam, Ro Theater, Theater van
het Oosten, Zuidelyk Toneel, De
Tijd) en de vrije produkties (met
o.a. Hartzeer met Monique van
de Ven en Thom Hoffman) is
daarbij tot stand gebracht.

Wat het solistenaanbod betreft is
het aantal vocalisten opvallend.
Naast de beide muziekdramati-
sche produkties heeft het LSO
nl. ook het reeds gememoreerde
Weihnachtsoratorium, de Ne-
gende Symfonie van Beethoven
en de Grosse Messe in c van Mo-
zart geprogrammeerd, naast de
eveneens vermelde bel-canto
avond met Turid Karlsen en Hu-
bert Delamboye. Deze Limburg-
se tenor is eveneens in de cast
van Beethovens Negende terug
te vinden, naast de overige Lim-
burgers Ingrid Kapelle, Yvonne
Schiffelers en Hub Claessens.
Andere te vermelden solisten by
het LSO komend seizoen zijn de
jonge Griekse pianist Dimitris
Sgouros, het 15-jarig Israëlisch
wonderkind Ohad Ben-Ari, Ra-
phael Oleg, winnaar van het
Tsjaikowsky Concours 1986 en
Ivo Janssen.
HetBrabants Orkest en het Stad-
tisches Orchester Aachen, waar-
mee het LSO zeer nadrukkelijk
contacten onderhoudt met het
dog op de (opera-)toekomst, zul-
len in Maastricht als gastorkest
optreden. Koorbegeleidingen,
school- en bedrijfsconcerten
completeren het aanbod, dat qua
omvang gelijk is geblevenaan af-
gelopen seizoen.

len de staf al jarenparten: groot-
schalige produkties als musical,
opera en ballet passen niet in het
theater of zijn veel te duur we-
gens de beperkte toeschouwers-
capaciteit. Om het Maastrichts
publiek nu reeds te laten wennen
aan een groot theater, dat deze
produkties wel aan kan, is men
naarstig op zoek gegaannaar mo-
gelijkheden om publiekstrek-
kende produkties nu reeds naar
Maastricht te halen. Aangezien
de stad goed ligt bij de theater-
producenten is men bereid pro-
dukties in aangepaste vorm in
Maastricht te brengen, als een
soort opmaat voor de toekomst,
wanneer Maastrichtwel over een
volwaardige theateraccommoda-
tie zal beschikken: zo zal het Bal-
let van Vlaanderen met een aan-
gepaste, maar toch volwaardige
versie van Evita het seizoen in
onze provinciehoofdstad ope-
nen. Bovendien zullen waar-
schijnlijkreeds in oktober of no-
vember grootschalige theater-
produkties en popconcerten in
het MECC te zien zijn.

maken, maar voorzichtigheid is
daarbij geboden. Bovendien
moet je als nieuwe staf vertrou-
wen opbouwen bij het publiek."
Het LSO zal zijn programma in
alle Limburgse theaters presen-
teren, daarbij tegemoet komend
aan zijn taak om het symfonisch
aanbod te spreiden. Anderzijds
wordt men geconfronteerd met
de uitdrukkelijke wens van WVC
om alleen daar te spelen, waar
geschikteaccommodaties zijn en
publiek te verwachten is. „Wij
hebben met de Contactraad Lim-
burgse Schouwburgen afgespro-
ken dat we in alle theaters mini-
maal twee keer, vaak zelfs drie
keer zullen optreden", aldus Van
de Braak. „Daarna zullen wij de
zaak gaan evalueren. Wat we
daarna gaan doen is nog niet dui-
delijk. In elk geval moeten wij er
rekening mee houden dat de
spreidingssubsidie van de pro-
vincie gaat verdwijnen."

MAASTRICHTRekening houden
met de beperkte
mogelijkheden

van de eigen accommoda-
tie; inspelen op de behoefte
van het publiek, maar tege-
lijk ook kwalitatieve criteria
hanteren; zorgen voor een
publieksopbouw gericht op
de toekomst en de eigen fi-
nanciële mogelijkheden
daarbij niet uit het oog ver-
liezen. Voor deze spannen-
de uitdaging zag de staf van
het cultureel centrum Maas-
tricht zich geplaatst bij de
programmering van het sei-
zoen 1989-1990. Een pro-
grammering, die duidelijk
in het teken staat en als op-
maat kan worden gezien
van 1991/1992, wanneer het
nieuwe (muziek)theater op
het Vrijthof in Maastricht
gereed zal zijn. Een theater,
waarvoor de A-status reeds
is aangevraagd en waarvoor
nu reeds publiek wordt ge-
kweekt en gezelschappen
worden geworven.

Duitstalie
Het
türL?,venge aanbod van het Cul-
cult, (Tentrum Kerkrade, dat de
ielW 6!6 belangstelling bij de
WekiT Komend seizoen wil op-
het £fn door middel van het in
clUb i■ roeDen van een kinder-
wet I~oor de basisschooljeugd)
neger? uClale voordelen, omvat
°abar ♦

lndervoorstelüngen, zes
arnucftVo°rsteUingen en zeven

mentsvoorstellingen-
var, rff niede gezien de ligging
uuit«f- de ■* 1S gekozen voor
het k ilge Produkties van o.a
Uit i?ciaamdc Ohnsorg Theater
Lan^amburg, het Westfalisches
Karin i ater> de cabaretiers
baÜet en Hans Ge°rgi- °ok
lope en dans, waarvoor de afge-Publ? , seiz°enen nadrukkelijk
de ffk !s opgebouwd inKerkra-
rui'm 8 met acnt voorstellingen
aanh^Jer^eSenwoordigd in het
let v Enkeie namen: het Bal-
üov,?n, Vlaanderen, het Ballet
r»o ft ~ e w3llonie en het Scapi-
het ' Dit in tegenstelling tot
sj ep. repertoiretoneel, dat zeer
de £}lo°Pt inKerkrade en dat in
of dan ook niet
Acht Welyks is teruS te vinden.
We f-^rse'concerten en een nieu-
aa^uff"cyclus completeren hetrede>? waarin om budgettairenen geen plaats is ingeruimd

Het programma-aanbod van het
LSO van volgend seizoen is op-
gesplitst in vier series, die eigen-
lijk niet zo erg veel van elkaar
verschillen. De kern van het pro-
gramma blijft de A-serie, met
daarin het romantische repertoi-
re (Brahms, Tsjaikowsky, Sibe-
lius, Schumann, Bruckner, Liszt)
met een uitloop naar de twintig-

De fascilitair zeer beperkte mo-
gelijkheden van de 'grote' zaal
van het Maastrichts cultureel
centrum - de Bonbonnière - spe-

Alexandra Radius, Projectgroep
Dans en het MoskouerBallet En-
semble gestalte gegegeven.

In de sector cabaret is veel plaats
ingeruimd voor jong talent, dat
zich de laatste jaren- onder meer
tijdens de cabaretfestivals -
steeds veelvuldiger en nadruk-
kelijker manifesteert. Zo zullen
onder meer Erna Sassen, len van
Duijnhoven, Doris Baaten en
Sjoukje Dijkstra aan bod komen
naast nieuwe soloprogramma's
van Bram Vermeulen, Joke
Bruijs, Jack Spijkerman, Bavo
Galama en de Zuidafrikaanse ca-
baretier Pieter Dirk Uys. Niet al-
leen de grote zaal, maar veelal
ook deRedoute en het theaterca-
fé zullen daarbij worden ingezet.

Compleet met de sector show -
met daarin het reguliere aanbod,
gebracht door o.a. Karin Bloe-
men, Robert Paul, Adèle Bloe-
mendaal, Toon Hermans en Jas-
perina de Jong - zullen er ko-
mend seizoen in Maastricht 129
abonnementsvoorstellingen te
zien zijn, vijftien meer dan vorig
seizoen (bij een lager budget).
Hierbij zijn niet inbegrepen de
jeugdtheatervoorstellingen, de
lunchpauzeconcertenen de thea-
tercafévoorstellingen, ongeveer
tweehonderd in totaal. Met uit-
zondering van de zondag- en
maandagavond staan er komend
seizoen vrijwel dagelijks activi-
teiten op het programma in het
Maastrichts cultureel centrum.

Kritisch
Was de programmering in vorige
seizoenen veelal gericht op de
eigen technische mogelijkheden
van het cultureel centrum, ko-
mend seizoen heeft een eigen
kritische houding ten opzichte
van het aanbod gezorgd voor een
veelzijdige programmering, die
zo veel mogelijk voldoet aan de

Vanwege de reeds gesignaleerde
problemen wat de accommoda-
tie betreft en het aanbod van het
LSO in het Staargebouw, richf
het aanbod muziek zich vooral
opkamermuziek, met ensembles
als Prattica Musica, het Schön-
berg Ensemble, Contraint, het
Reizend Muziekgezelschap, het
Cherubini Quartett en de Am-
sterdamse Bachsolisten, terwijl
een nieuwe serie met drie liede-
renrecitals de Limburgers Hein
Meens en Peter Nievelstein en
niemand minder dan Roberta
Alexander voor het voetlicht
haalt. Het LSO, Opera Forum
Jong, de Nederlandse Volksope-
ra, het Deutsches Tourneethea-
ter München en de Hoofdstado-
perette zullen voor het muziek-
dramatisch aanbod zorgen. Aan
ballet en dans wordt onder meer
door de afscheidsproduktie van

Jong talent

Weinig avontuur in programmering
van volgend seizoen

LSO knipoogt
naar publiek
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Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

’ 795,- inclusief BTW
Auto-Aktief boek 89 gratis af te halen.
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In de Cramer 31, Heerlen
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Zondag 4 juni kijkdag
Mengelers Landgraaf
Occasion Vierdaagse

Prijsklasse 6.000 - 10.000
Toyota Corolla CPDX, 100.000 km, wit 1981
Toyota Starlet DX, 116.000km, grijs 1983
Ford Capri S, 118.000 km, goudmetallic 1979
VW Kever, 85.000 km, rood 1982
Suzuki Alto GX, 36.000 km, zilvermetallic 1985
SuzukiAlto GX, 60.000 km, rood 1985
Ford Escort L, 97.000 km, blauw 1983
Fiat Panda 750, 68.000 km, rood 1986
BMW 320 6cyl., 130.000km, grijsmetallic 1981
Fiat Uno S 45, 80.000km, D/gray 1985
Ford Escort L aut., 128.000km, rood 1983
Renault 5 TL, 47.000 km, wit 1985
Opel Ascona S, 78.000km, blauw 1984

Prijsklasse 10.000 - 15.000
Toyota Starlet SP, 73.000km, blauw 1985
ToyotaCorolla Van, 57.000km, groen 1985
Toyota Starlet SP, 68.000km, blauw 1985
ToyotaCorolla Sedan ECO, 88.000 km, rood 1984
Toyota Corolla Sedan, 107.000km, groen 1983
ToyotaCamryGL, 114.000km, rood 1984
Toyota Starlet DX, 55.000 km, zilvermetallic 1985
Toyota Carina II DX, 77.000 km, groen 1984
ToyotaCarina GL, 75.000 km, wit 1984
Toyota Corolla DX Sedan, 38.000km, wit 1985
Toyota Hi-ace, pers. bus, 225.000 km, wit 1984
Toyota Carina Seian, 78.000 km, rood 1985
Toyota Corolla DX, beige 1986
Volvo34oDL, 107.000km, blauw 1983
Renault 11 GTX, 79.000km, grijs 1984
Honda Accord EX, 106.000km, antraciet 1983
Suzuki Alto GL, 13.000 km, rood 1987
Peugeot 205GR, 77.000 km, bruins 1984
Opel Kadett S, 57.000km, blauw 1985
Suzuki Swift GS, 68.000km, zilver/zwartmet 1985
Renault 5 Turbo, 74.000km, blauw 1983
Opel Kadett HB S, 71.000 km, rood 1984
Ford Escort Bravo, 71.000 km, beige 1984
Mitsubishi Colt GL, 102.000 km, wit 1984
Suzuki Swift GL aut., 54.000km, groen 1986
Ford Escort L, 70.000km, rood 1985
VW Transport bestel, R&R, 98.000km, oranje 1985
Suzuki Swift GLX, 63.000km, wit 1986
Ford Orion L, 62.000 km, blauw 1985

Prijsklasse 15.000 - 20.000
Toyota Starlet XL, 18.000km, D/gray 1987
Toyota Corolla LB GL, 80.000 km, zilvermet 1985
Toyota Carina 11, 130.000 km, rood 1985
Toyota HB Van, 58.000 km, rood 1987
Toyota Carina 11, 61.000 km, wit 1986
Toyota CarinaLB GL, 37.000 km, wit 1985
Toyota Corolla GL, 60.000km, beige 1986
Toyota Corolla HB SX, 27.000 km, rood 1987
Toyota Celica CP ST, 77.000km, goudmet 1985
Toyota Corolla GL, 37.000km, wit 1986
Toyota Carina GL, 53.000 km, grijs 1986
Toyota CarinaDX, 48.000 km, beige 1987
Toyota Corolla SXL, 13.000 km, gray 1987
Toyota Starlet aut., 20.000 km, grijs 1987
Toyota Corolla GL SX Sedan, 22.000 km, wit 1987
Opel Kadett S, 28.000 km, groen 1985
Volvo 340 DL Sedan, 47.000 km, wit 1986
Mazda 626 CP aut. GLX, 130.000km, zilverm 1985
Mazda 626LX, 150.000 km, zilvermet 1986
VWGolf 40KW, 44.000 km, rood 1986

Prijsklasse 20.000 - 25.000
Toyota Corolla HB, 24.000km, grijs 1988
Toyota Corolla LB XL, 32.000km, grijs 1988
Toyota Celica CP ST, 49.000 km, rood 1987
Toyota Celica ST CP, 50.000 km, zwart 1987
Toyota Crown SS airc, 72.000 km, blauwmet 1984
Toyota Carina XL, grijs 1988
Toyota Camry Turbo D, 38.000 km, zilvermet 1987
ToyotaLandcruiser TD, 35.000 km, zilvermet 1987
Toyota Camry XL BM, 16.000km, blauw 1987
VW Golf Avance, 5.000 km, wit 1987
VW Golf Clik, 60.000 km, zwart 1986
Vw Golf GTI, 24.000km, rood 1985
BMW32Oi, 6 cy1.,140.000km, beige 1984

* Donderdagavond koopavond
* Inruil en financiering mog. * ANWB-keuring mog.

' First Class Garantie 3-12 mnd.

Mengelers Landgraaf
Baanstr. 129 t.o. Draf- en Renbaan

Tel. 045-318888

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beige, '88;

Siërra 2.0 CL sedan '88; Suzuki jeepSJ 413 L '87; Opel
Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback 87 2X; Ascona 1.6 diesel

5-drs. '86; Opel Corsa 1.0 S, 3-drs. '85; Honda Prelude 2.0
i 87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, LPG '86;

Escort 1.6 SL Bravo '87; Escort 1.6 L, 5-drs., '83;
Escort 1.6 L, 5-drs., schade 83; Escort 1.3 L, 5-drs.

'82; Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6 Laser 5-drs. '84;
Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S '86; Kadett
1.3 S, LPG '86;Kadett 1.2 S '84 en '82;Kadett 1.6 diesel

'83; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude EX '83;
Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 3X '85 '85 en '84;
VW Golf 1.6 C 86; VW Golf GTI '79; Daihatsu Charade

diesel '85; Subaru 1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo '87;
Suzuki Alto GL 5-drs. '86; Citroen BK sport '85; Mazda 626

2.0 GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL '83;
Mitsubishi Saporro GL '81; Nissan Stanza 1.8GL '82;

Honda Quintet autom. '82; Audi 100 CC 5-cyl. '83;

Bedrijfsauto's
Toyota Hi-ace lang D 2X '85; VW transp. dubb.cab.

pick-up '84; VW transp. LT 35 D '85; Nissan Sunny Ven D
'87; Toyota Lite-ace dubb. cab. D '85. Daihatsu 850 mini

bus '84. Div. inruilers v.a. ’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford

’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 3X 81 '79 en '77; Civic
'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel 80; Citroen GSA

combi '80; Mitsubishi Galant combi '80; Mini '78; Fiesta '78.
Inr.-financ. mogelijk. Bovag-garantie. Reeweg 112,
Industrieterrein Abdissenbosch. Tel. 045-321810.

Inruilauto's
Panda34rood 1985 ’ 7.900,-1
Panda 750L, wit 1987 ’ 9.900,-
Panda 750 CL, rood 1987 ’ 10.900,-
PandalOOOCL, wit 1986 ’ 9.900,-
-127/1050, 5 versa, grijs 1985 ’ 7.900,-
Uno4sbeige 1985 ’ 9.500,-
Uno4ssilver 1987 ’ 13.750,-
-uno 60 Super wit 1987 ’ 14.900,-
Uno 75 lE. zwart 1987 ’ 15.750,-
Ritmo Carrara, wit 1987 ’ 12.900,-
Citroen 2CV6, blauw 1984 ’ 3.900,-Ford Scorpio automaat 1985 ’ 21.900,-
LanciaYlO Fire, rood 1986 ’ 12.750,-
VWPolo grijs 1986 ’ 12.900,-
VWGolf 1.3C, blauw 1986 ’ 16.900,- iVW Jetta met LPG 1980 ’ 2.500,- |

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50. Tel. 045-724140

Seat automobielbedrijf Primair
biedt diverse occassions aan

VAN 1e EIGENAAR
Renault 21 GTS '87; Mercedes 230 E automaat nov. '81;
Daihatsu charmant automaat '83; Citroen Transat 2 CV 6

'83; Fiat Panda '81;
Inruil en financiering mogelijk.

Indusstriestr. 25, Sittard. (Handelscentrum Bergerweg)
Tel. 04490-14364.

Audi 80 GT 1986
AudiBo 18S 1987/1988
Audi 100 CS Quatro 1987
Audi 100 CC 1986/1987
Audi 100 2L E 1988
Citroen BK RE 1987
Fiat Panda 1982
Ford Sierra2L GL 1986
Fiat Uno 1985
Ford Escort 1300 GL 1987
Hyundai Stellen 600 SL 1988
Opel Corsa 12 S, zwart 1988
Skoda 130LS 1987
OpelKadett 1300LS 1988
OpelKadett LS 1986
Peugeot 205Accent 1987
Peugeot 309Allure 1987
Renault 11 TC 1983
Renault 21 TL 1986
VWPolo coupéAvance 1987
Volvo36oGLE 1986
Peugeot 305Break 1985
VWPoloOxford 1985
VW Polo Shopper 1987
VWGoIfC 1300 1985
Seat Fura 1986
Volvo 360 GL 1986
VW Golf C diesel 1986/1987
VW Jetta 13004-drs 1986
BMW 316 1981
Alfa Guillietta 1984

plm. 100 inruilauto's van diverse merken en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 09.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Autoradiatoren
Reparatie en nieuwe autoradiatoren.

Ook reparatie van bezinetanks.
Halen en brengen gratis.

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

Tel. 045-412046.

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

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

LX en LPG 86; 626 coupé GLX automaat '85; 626 HB 1.6
LX 5-bak '83; Mazda 626 Sedan 1.6 LX '87;

626 sedan 2 Itr. LX LPG '84; Mazda 323 sedan 1300 sport
'83; 323 sedan 1300, 5-bak '82; 323 sedan automaat '81;

323 Sedan 1500 82; 323 sedan 1300 en 1500 '81;
323 HB 1.3 LX, 5-bak '87 rood 87 blauw 87 antra. en '86;

323 HB 1.3, 5-bak '82; Ford Orion 1.6 GL '86;
Ford Escort '86 '85 en 81; Honda Accord aircodeck '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; Mitsubishi Lancer '84; Suzuki

Alto '82; Fiat Panda '82; Mitsubishi Galant '79.
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 auf. '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 205 KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

Ford Escort 1.1 Bravo '86
Ford Fiesta 1.1 t '85
Ford Fiesta 1.0 '85

Mazda 323 NB-DX 1.3 '83
Opel Corsa TR 1.2 S '86

Opel Kadett 1.3 HB F6'87
Peugeot 205 Accent S6'86
Peugeot 205 Accent S6'87
Peugeot 205 GE Accent '87

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

Peugeot 205 juniorS687
Peugeot 205 XS '87

Peugeot 505 familiale '83
Peugeot 309 GL Prof. 13 '86

Daihatsu Charade '88
Fiat Panda 1000 CL '87

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade.

045-450600.

Sittard
Mazda 323 '78 ’ 250,-; Opel
Kadett '74 ’ 750,-; Opel Re-
kord Caravan '78 ’ 1.250,-;
Mini Metro '82 ’ 2.500,-; Fi-
at Ritmo '81 ’ 2.950,-; Opel
Kadett Caravan '81
’5.950,-; Opel Kadett '84
’6.950,-; Skoda 120 L '87
’6.950,-; Mazda 323 '82
’6.950,-; Opel Corsa '84

’ 7.400,-; Renault 9 TL '83
’7.400,-. Tev. 80 occa-
ssions van 7.500,- tot
35.000,-

M I

Te k. JEEP Aro met Renault
moter geelKL bwj. '84; Pon- ■tiac type Phoenix 4-cyl. bwj.
'82; Honda Quintet bwj. '81;
Lada bwj. '85. Tunnelweg 60
Terwinselen-Kerkrade.

Te k. RENAULT 20 GTL '78,
APK en trekh. i.z.g.st. nwe
uitl. remmen en koppelings-
plaat. ’ 950,-. Buick Centu-
ry 79, i.z.g.st. LPG, APK en
trekh. V 63,8 Itr. ’3.150,-
Tel. 04406-13155.

Tek. Opel KADETT GSI '87,
2 Itr. geh. uitgeb. enigste
goedgek. in Nederland. Ford
Escort XR3I, RS Turbo, '87,
iets aparts, m. vele extra's,
Fiat Ritmo Bertone cabriolet,
spec. uitgev. '85, wit, Fiat
Xl 9 Bertone '86, airco,
sportwln. enz. Porsche 911,
cabriolet '83 zwart, Porsche
911 coupé '79 rood, als
nieuw, Mercedes 190 E 2.3,
16 klepper, '85, BMW 316
'84, met gas, sportwln. enz.
nw. type, Ford Escort 1600
laser, 5-drs., '85 zwart, Ci-
troen 2CV6 speciaal '86 als
nieuw, Inr. en fin. mogelijk. 3
mnd. of 10.000 km. garantie.
Europaweg Z. 304 Lan-
dgraaf. Tel. 045-324498.
KARCHER hogedrukreini-
ger, koud en warm w., 120
Bar - 140 graden, 380 V.
Tel. 045-422891.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wijkomen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
Autohandel Math KOENEN
biedt te koop aan: 50-100
auto's vanaf ’5OO,- tot
’5.000,-. Alle auto's APK,
i.z.g.st. Handelsweg 12,
Susteren. Geopend van di.
t/m zat, van 09.00-18.00 uur
OPEL 2 Itr. '78, APK,
’1.250,-; Mitsubishi Galant
'79 ’ 1.350,-; Kadett '79
’1.450,-; Mini '79 ’950,-;
Corolla '79 ’ 950,-; Renault
5 TL '80 ’ 1.450,-. Alle au-
to's APK. Tel. 04499-3398.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; VW Golf
GTi, alle opties '86; Ford bus
9 pers. diesel type '88; Opel
Ascona 18 i '83; Mitsubishi
Galant '82; Opel Ascona 2
drs. diesel '83; Mitsubishi
Sapporo '79; Fiat Ritmo '82;
Citroen Charleston '84; Nis-
san Cherry '83; Golf '78; Re-
nault Fuego '81; Opel Corsa
'84. Autohandel P. FRANK-
EN, Ganzeweide 59, Heer-
len, 045-216475 of 727711.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t.'Bs sportvelgen
’3.900,-. Mercedes 200 W
124, t.'B6, verl. sportvelgen,
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 2jo t.
'85 ’8.900,-. Opel Manta i
200 uitv. t.'79 ’5.900,-.
Ford Escort 2000 RS bwj,
'81, geh. uitgeb. ’5.900,-
Ford Taunus 2 L 6 cyl. bwj.
'81 sportvlgen schuifd.
’3.900,-; Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; Diana t.
'81 ’ 1.400,-; Toyota Carina
t. '80 ’2.400,-; Fiat Ritmo
75 CL t. '80/1.900,-; Alfa
Sprint t.'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t.'B3

’ 6.750,-. Talbot Samba LS
t.'B3 ’ 2.900,-. Zastava
Yugo t. '84 ’2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar f.'Bo ’ 2.900,-.
Ford Fiesta 1100 S Ghia t.
'77 ’1.450,-. Audi 100 die-
sel t.'Bl ’ 2.700,-. Golf t.'76

’ 900,-. Mazda 626 t.'Bl v.
a. ’2.700,-. Golf t.'79

’ 1.700,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Opel Kadett cou-
pe 1.6 Rally bwj. '79
’2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiesta t.'79 ’2.100,-.
Volvo 345 DL t. '81 ’ 3.900,-
Honda Accord t.BO aut.
’2.100,-. Simca 1307 t.'Bo
’1.200,-. Allegro t.'77

’ 900,-. VWGolf 1600 aut. t.
'78 i.z.g.st. ’2.500,-. Ford
Escort '79 ’2.100,-. 2x
Honda Civic t.'B2 ’ 4.900,-.
Opel Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-. VW Polo t'7B
’1.700,-. Citroen GS f. '81
’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK. Geop. ma
t/m vr. 10-19.00u. Zaterdag
tot 17.00 uur. Inr. en finan-
ciering.
LANCIA Thema I, bwj. '87,
km.st. 43.000, met zeer veel
extra's, in nw.st.; Porsche
924, bwj. '78, i.z.g.st. Tel.
045-720654.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX LPG
27-10-'B7; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84; Mazda 323 HB
1.5 LX '86 ; Mazda 323 HB
1.3 LX '86: Mazda 323 HB
1.3 LX aut. '86; Mazda 323
HB 1.3 autom. '84; Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '81;
Mazda 323 1.3 Estate '83;
Mazda 323 NB 1.7 GLX die-
sel '88; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86; Mazda 323 NB 1.3
LX '86; Mazda 323 NB 1.3
'83; Mazda 323 NB 1.5 DX
'81; Mazda 323 NB 1.3 DX
'81; Opel Ascona 1.6 S '84;
Opel Manta 1.8 S '83; Opel
Kadett 1.2 S '84; Opel Ka-
dett 1.2 S '82; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Opel Corsa
Swing 1.2 S '84; Ford Siërra
1.8 Laser, 5-drs., '85; Ford
Siërra 1.6, LPG '85; Ford
Escort 1.3 L, LPG '82; Ford
Fiesta 1.1 L '85; Honda Ac-
cord automatic met stuur-
bekr. '82; Nissan Cherry 1.3
GL '84; Triumph Spitfire MX
3, 1971, ’6.500; Mercedes
260 SE met veel extra's
25-8-'B7, km. st. 37.000, 1e
eigenaar (nw. prijs
’128.500,-) NU ’79.500,-.
Goedkope inruilauto's: Mit-
subishi Saporro, aut. '78
’2.500,-; Nissan Blue Bird
'80 1.6 ’4.950,-; Opel Ka-
dett 1.3 N '80 ’6.500,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77
’1.250,-. Loven Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.2 GL '85, '86, '87 en
'88. Seat Ibiza D '86. Seat
Ronda 1.2 GL '84 en '83.
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 Bestel '88. Subaru
1800 GL '85 en '81. 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. To-
yota Corolla coupé '79. Dat-
sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Subaru
Justy SL '85. Fiat Ritmo '79.
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; VW
Derby '78. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.

G.G. AUTO'S heeft circa 20
degelijke auto's voor u in
voorraad o.a. Honda Accord
nw. model; Toyota Celica;
Ford Escort, Siërra, Fiesta.
Enz. enz. enz. Degelijke ga-
rantie-inruil-financiering. G.
G. auto's Heerenweg 286,
Heerlen, (gr. weg Hrl.-Brs.)

Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’l.OOO,- tot

’ 18.000,- o.a. Opel Kadett
5 drs. 12.000 km '87,
’17.900,-; Opel Kadett 5
drs. autom. '82 ’7.500,-;
Opel Kadett 1200 S t. '82
’5.000,-; Suzuki Jeep SJ
410 softtop zeer mooi, '83

’ 8.950,-; Mitsubishi Colt
GLX nw.st. t. '85 ’12.500,-;
Opel Corsa 85, zeer mooi

’ 13.500,-; Fiat sport 70 pk
1e eigen, zwart t. '80
’3.500,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.

Citroen BK 14 E, rood, '86;
BK 16 TRS, LPG, blauw '84;
BK 16 TRS, wit, '86; BK 14
RE, wit, '84; BK 19 TRD
schuifdak, blauw, '85; C 35
bestel, rood, '86; AX GT wit,
'88; AX 14 TZS, 5-drs.,
groen, '88; AX 11 RE, zilver,
'87; AX 11 RE, blauw, '85;
CX 20 RE, zilver, '84; CX 20
RE, goud, '79; GSA, LPG,
zwart, '83 '81; Volvo 340 GL,
zilver, '84; VW Golf 1600
CL, wit, '87; Ford Scorpio,
grijs, '86; Seat Ibiza GLX,
zilver, '85; Opel Kadett
1300, groen, '81; Fiat Mira-
fiori, rood, '84. Bovag May
CRUTZEN, Hunsstraat 33,
Übachsberg. 045-752121.
Seat Fura GL 5-versn. '84
’6.250,-; Lada 1500 Sta-
tion '84 ’3.750,-; Mazda
626 '81 ’3.750,-; Lada
1600 GL '82 ’2.000,-; Sko-
da 120 GLS 5-versn. '85
’5.750,-; Dasia 1200 '86
’6.750,-; Mitsubishi Galant
Turbo Diesel '81 ’ 2.750,-
-en diverse knutselkoopjes.
FSO-dealer SCHLOESSER
Industriestr. 9, Hoensbroek.
Tel. 045-210345.
VW GOLF GLI cabriolet '81;
TAlbot Samba cabriolet '84;
Ford Sierra 2.0 L '84; Peu-
geot 305 GL stationcar '82;
Opel Kadett stationcar '81;
Ford Escort stationcar '81;
Opel Senator 3.0 E autom.
'81; Mitsubishi Galant GLX
'81; Mazda 323 bwj. '83.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (Ook zond, geopend)
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: Daihatsu
Rocky Turbo D, gr. kent. div.
ace. kl. rood, '85 ’ 24.750,-;
Audi Quatro coupé 5E airco,
z.v. ace. wit '86 ’34.500,-;
Mercedes 500 SE aut. airco
ABS blauwm. '84
’43.500,-; Mercedes 200 T
station kl. blauwm. '84

’ 22.800,-; 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. groen-
m. z. apart '85 ’ 15.500,-;
BMW 520 I 5 bak groenm.
'86 ’ 23.900,-; BMW 520 I5
bak kl. blauwmet. '84

’ 16.850,-; VW Golf GTI air-
co stuurb. leer-int. enz '86

’ 32.500,-; Ford Sierra 1.6 L
5-drs. kl. blauw '84
’13.500,-; Ford Sierra 1.6 L
5- drs kl. rood '83
’11.750,-; Honda Prelude
EX 1,8 12 Valve kl. wit '85
’22.950,-; Huyndia Pony
GL 1.3 5-drs. kl. wit '86

’ 12.500,-; Nissan Bleubird
2.0 LX sedanz. mooi beige-
met. '86 ’ 19.800,-; Renault
11 Broadway 1.4 kl. goudm.
nw.st. 59.000 km. '86

’ 13.900,-; Renault 2,5 GTS
m. LPG kl. zilverm. '84
’15.900,-; 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,-. Inruilers: Alfa
Giulietta '80 ’ 3.950,-; Ford
Taunus 1.6 L, goudm. '80
’2.950,-; Saab 900 GLS
sedan m. schuifd. kl. bruinm.
'81 ’5.950,-; Mazda 626

’ 1.950,-; Pontiac Sunbird 6
cyl. aut. groenm. '78

’ 2.500,-. Erkend Bovag
bedrijf * inruil mogelijk * ei-
gen werkplaats * keuze uit
12-3 mnd. garantie * finan-
ciering zonder aanbet. mogl.
* VVN keuringsstation * Alle
keuringen toegestaan * Ga-
rantie boven ’10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij AUTO LAND-
GRAAF. Het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Speciale
aanbieding Opel Manta 400
i uitv., ’ 7.500,-; Honda Pre-
lude 2.0 EX, km. st. 9.300,
zeer mooi wit 7 juli '88; Opel
Ascona HB 16 S 5-drs. km.
st. 25.736 blauwmet. '85;
Audi 90 Quattro 155 PK km.
st. 40.000 met veel extra's
wit '85; Audi 80 C 75 PK 4-
drs. van 1e eig. spec. aanb.
beigemet. '85; Citroen Axel
11 '86; Citroen Visa 11 su-
per E '81; Daihatsu Cuore
850 86 wit '86; Ford Escort
1300 Laser wit '86; Ford
Fiesta 1000 spec. aanb. '83;
Honda Civic 1.3 luxe '84;
Hyundai Pony 1.4 TLS '81;
Lada 2107 1.5GL'85; Lada
2104 1.5 combi 5-speed van
1e eig. spec. aanb. beige
'87; Lada 2105 GL '85; Mit-
subishi Colt 1200 GL '86;
Nissan Micra SDX '86; Opel
Kadett HB 1.3 N LS zeer
spec. uitv. '88; Opel Kadett
HB 1.3 LS '87; Opel Kadett
HB 1.3 S '85; Opel Kadett
1.2 S Flash '82 '83; Opel
Kadett 13 S 5-drs. met gas
'81; Opel Manta 19 N CC
groenmet. '81; Opel Manta
13 N geel '81; Opel Manta
19 S Berlinetta '79; Opel
Corsa 1200 S '84; Opel
Corsa 1.0 S Spec. uitvoering
'84; Opel Commodore 2.5 S
automatic '81; Opel Ascona
2.0 S met gas '79; Opel Ka-
dett 1200 Aut. '78; Opel Ka-
dett 1200 '78; Opel Kadett
1200 '76; Peugeot 205 XE
'86; Peugeot 309 GL profil
'86; Renault 5 TL Le Car '84;
Renault 9 TC Spec aanb.
'83; Toyota Carinna 11 1.6
DX met gas '85; Toyota Co-
rolla Liftback DX '82; Toyota
Corolla DX coupé '80; VW
Polo C '84; VW Golf 1100
'79; VW Golf diesel wit '80;
Volvo 340 DL 3-drs. '84;
Volvo 345 Winner 5-drs. '83.
Div. spec. aanbiedingen op
goedkope inruilers, Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. financiering tot
100%. Wij zijn ook u adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koopa-
vond. Auto- en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.

Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade. Merce-
des 230 E veel opties, kl.
blauw, 1987; Mercedes 190
SL cabriolet, 1960; BMW
316 1800 met LPG, goud
metallic, schuifd. enz. 1985;
BMW 316 1800, 4 drs., kl.
rood, 1986; BMW 316 1800
met LPG, div. extra's, blauw,
1985; Honda Civic Sedan
GL 16 klepper, 1988; Peu-
geot 309 allure 1300, kl.
blauw, 15.000 km., 1988;
Renault 5 TR, kl. rood,
nieuw 1988; Volkswagen
Golf 1800 GL automaat VAN
uitv., 1987; VW Golf C, rood
metall., kat. 1987; VW Polo
Sprinter, blauw metall. 1987;
VW Passat Luxe, 5 drs.,
diesel, 1984; VW Jetta 4
drs., 1600, nw. model, veel
extra's, 1984; Saab 900
Turbo, zilver metall., 1985;
Volvo 740 GL Diesel, zilver
gr. metall., 1985; Volvo 240
Luxe met LPG, kl. wit, 1986;
Nissan King Cab. 2.4i, met
kat., 1986; Mitsubishi Lan-
cer automaat, 1980; Mitsu-
bishi Turbo diesel Galant,
1982, perf. auto; Fiat Uno 45
S, Shopping, 1988, goud
metall.; Citroen BK, kl. wit,
1e eig., 1985; Citroen BK
Sport TRS, kl. rood, 1983;
Suzuki 413 Long Body Jeep,
div. ace, 1986; Suzuki Alto
GL, zilver, 1987; Alfa Ro-
meo 33 Sport, div. extra's
1986; Ford Sierra 2.3 Luxe,
diesel, 3 drs.; Ford Escort
Laser, goud metall., 1986;
Ford Escort XR3 inj. alle ex-
tra's, sportuitv., 1984; Ford
Scorpio 2.0 CL, kl. rood me-
tall., 1987; Ford Taunus 2.0
GL, stationwagen, zeer
mooi, 1981; Ford Taunus
1.6 Bravo met LPG, nieuw-
st., 1982; Ford Escort VAN
bestelauto, nw. model,
1984; Seat Marbella kl.
rood, 1987; BMW 315 1.6,
1e eig., 1983;8MW, div. 316- 320, 1980, 1981; Merce-
des bestelbus 207 diesel,
1981; Mercedes 200 Benz.,
1977, i.z.g.st.; BMW 630
coupe, 1977, iets opknap-
pen; Opel Rekord 2.0 S au-
tomaat, nw. model, 1984;
Opel Ascona 1800 S, LPG,
kl. rood, 1987; Opel Ascona
1600 S, goud metall., 1984;

Opel Senator 3.0 alle ex-
tra's, 1981; Opel Corsa
TRS, rood metall., 1983; O-
pel Kadett 1600 S, kl. sign.
rood, 1987; Opel Kadett
1300 GLS, 4 drs., 1985;

Opel Kadett 1300 Club zil-
ver, 1987; Opel Kadett Limi-
ted, 4 drs., 1987; Opel Ka-
dett Limited 3 drs., 1986;
Opel Kadett stationwagen
LPG onderb., 1986; Opel
Kadett stationwagen 1600
Luxe dies., 1987; Opel Ka-
dett stationwagen 1300,
1981; Opel Ascona 1900 N,
blauw metall., 1981; Auto-
parek Kerkrade, Locht 44,
Kerkrade. Tel. 045-426424.
3 mnd. totaal garantie. 12
mnd. garantie mogelijk (a-
-uto's van max. 4 jr.) Finan-
ciering tot 100%. Repara-
tie's-onderhoud-alle keur-
ingen. Taxaties-export-
schipments. Geopend van
9.00 tot 19.00 uur. Donder-
dags tot 21.00 uur. Zondags
kijkdag van 10.00 tot 17.00
uur.
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 1.6 D
'83, ’ 7.750,-; Ford Grana-
da 2.3 '80, ’ 3.000,-; Mitsu-
bishi Galant combi '84,
’8.750,-; Volvo 343 '78,
’900,-; Datsun Cherry '81,
’3.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Toyota Supra 3.0 i '89, Vol-
vo 244 GL Diesel '82, BMW
320 i '86, BMW 316 i '88,
BMW 318 i '85, BMW 316
'81, Golf GTI '84, Golf GTI
'81, Golf GTI '79, Mini Metro
Surf 1.3 '86, Passat Station-
car CLD '84, Opel Kadett
uitgeb. '87, Citroen GT Visa
'83, Volvo 343 '80, Mazda
626 autom. '81. Div. mr.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49 Geleen. Inr.
gar. fin. Tel. 04490-44944.
Uw adres APK keuring, alle
autorep.
Autobedrijf LUYTEN biedt te
koop aan: Opel Kadett 16 i
GT, 4 drs., Sedan, bwj. 1988

’ 19.950,-; Opel Kadett sta-
tion, 3 drs., grijs kent. 1985

’ 10.500,-; Honda Civic bwj.
1985, kl. wit, 3 drs.
’10.500,-; Opel Kadett 13
N, 2 drs., bwj. 1980, als
nieuw ’ 4.700,-; BMW 323i,
sportwielen, uitbouwset nu

’ 6.750,-; Diverse inruilers
vanaf ’ 1.000,-, mcl. APK.
Peugeot 504 coupe 2 L in-
jectie, bwj. 1970, als nieuw.
Inr. fin, mog, tel 045-719335
Citroen Visa '79 ’850,-;
Talbot 1500 GL '78 ’ 450,-.;
Toyota 1000 '74 ’650,-.
Alle auto's zijn APK gek. Inl.
04752-10792.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Te koop VOLVO Amezone
coupé, bwj. '68, APK, i. uitst.
st., vr. pr. ’7.950,-, tevens
zeer mooie VW Kever, bwj.
'75, ’ 2.350,-04490-11446.

Ford Sierra 20 i 3-drs. '87;
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; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Mazda 626 LX '85; Peu-
geot 309 GRD '87; Opel Ka-
dett 1300 LS '85; Peugeot
505 '83. Garantie, finan., in-
ruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-
-312059.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 20
1 CL '86 ’25.500,-; Ford
Sierra 2.0 IS '86 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 2.0 CL 5-bak, LPG,
'87 ’21.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser '85 ’15.500,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5-drs.,
'86 ’ 16.750,-; Ford Siërra
1.6 laser 5-drs., LPG '85

’ 15.250,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs. '87 ’ 18.500,-; O-
pel Corsa 1.3 3-drs. '87
’14.750,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.750,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’13.500,-; Renault 25
GTS 5-bak '85 ’20.500,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL '85
’12.500,-; VW Golf 1.6 CL
aut. '83 ’8.750,-; Nissan
Stanza 1.8 GL 5-bak '83
’8.750,-; Ford Escort 1.1
Bravo '85 ’ 10.500,-; Talbot
Samba 3-drs. '85 35.000
km, ’7.000,-; Opel Rekord
20 S Stationcar '80

’ 5.000,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
RENAULT R 11 automatic
luxe uitvoering Iste eigen.
35.000 km bwj. '87. Rover
213 SE autom. Iste eigen.
'86. Fiat Uno 45 Iste eign.
'86. Mini 25 jubileum '85,
Maestro 1600 HLS '84-'B5.
Maestro 5-drs mayfair 1600
'85. Rover 2600 S vd. plas
dcc '84. Honda Civic 1500
GL '86, nieuw. Daihatsu Ro-
cky 4 wieldrive '85. Mitsubi-
shi Pajero 2500 Turbo diesel
4 wieldrive '87. Binnenkort
Suzuki Carry personenbusje
TX 21.000 km. '87. Bovag-
garantie Austin-Rover dea-
ler Have, lndustriestr.3l,
Sittard. Tel. 04490-15195.
APK station Inruil financ.
Dus tot ziens.
Te k. TOYOTA Corolla cou-
pé '82; Toyota Corolla DX
1300 '81; Toyota Corolla
1200 '79; Opel Kadet City
'79; Mitsubishi Lancer '82,
Kruisstraat 42, Broeksittard.
Tel. 04490-22276.
Ford Sierra 1.6 Laser, zwart
'86; Ford Sierra 1.8 Laser,
wit type '86; Opel Kadett
Stationcar, LPG '85; Opel
Kadett 1.3 '85; Opel Kadett
Diesel '83; Opel Kadett,
LPG '80; Volvo 740 GLE,
veel extra's, type '85; Volvo
244 GL, LPG '82; BMW 316
'83; BMW 318 '80; Citroen
AX, 7.500 km. '88; Honda
Accord, LPG type '83; Hon-
da Prelude '79 en '80; Mit-
subishi Colt GL type '85; Fiat
Panda 45 S '85; Alfa Alfetta
2 Itr. i '83; Peugeot 205 XE
'85. Inruil, garantie en finan-
ciering tot 100% mog. Auto-
bedrijf VANHAUTEN, hoek
Kaalheidersteenweg/Dent-
genbachweg. 045-423288.
GOEDE auto's met APK '90;
Mazda 626 m.'Bo; 2CV6 '83;
Fiat 127 Sport '82; Lada
2105 '84 1e eig; Renault 5
Alphuine Turbo '82; R 14
bwj. '80 1e eig. ’ 1.800,-;
VW Polo '76 ’ 700,-; R 5 '79
’BOO,-. Fruitwei 6 Schim-
mert. 04404-1317.
Te k. VOLVO 343 DL, bwj.
'79, i.z.g.st. APK-gek. vr.pr.

’ 1.750,-; VWGolf GTI, bwj.
'79, i.z.g.st. APK-gek. vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-352647.
BMW 730 bwj. '79 ’ 2.200,-;
Mercedes 280 LPG bwj. '78
’2.000,-; Volvo 244 GLS,
LPG bwj. '79 ’ 1.200,-. Tel.
04492-1332, Verl. Lindeln
12, Oirsbeek.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel
Kadett 1.2LS 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; Sierra
XR4i roodmetal. div. extra's
'83; Escort XR3 blauwmet.
'82; Granada 2.0 L 4-drs., i.
z.g. st., blauw '80. 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.

KADETT 13 LS 86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12S '84, '83; Kadett 12
GLS 84 3x; Kadett 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82.
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Bedrijfswagens
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 of 04498-54510.

PEUGEOT J7bestel, verl.
en verh. '79, LPG, gesch. v.
camper, ’3.000,- 9-17 uur.
Amstenraderweg 9 Hoens-
broek 045-224700/259527.

BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

Fiat DUCATO diesel vJstahoogte, ideaal voor
bouw camper. Bastia
Fiat dealer. Spoorsingel
Heerlen. Tel. 045-7241*
Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raa'
uw oude spulletjes 't s>
kwijt. Piccolo's doen I
wonderen... Probeer rr
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires- : . ' . .: : , , -*

uitlaat kapot?
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg 175, m
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uitlateii—
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geopend!
10.00-17.00 uur. *-

APK-keurinqsstation f"'
ACHTERJALOUZIE voor
buiten op uw auto; VW Golf
v.a. '83, Opel Kadett '80,
Honda Preluda tot '82, per
stuk ’ 75,-. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr.Hrl.-Brs.)
Te k. sp.vlg. AUDI 1000 of
Porsche ’250,- en R 5

’ 150,-. 045-453784.
Onderdelen, ACCESS, mo-
tor km.st. 40.000 van Polo.
Tel. 045-454349.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

MERCEDES carrosse£nlTD v. schermen, motorperr
v. portieren en dak te Kfe to
045-752121. ktol
Gebruikte en nieuwe f. e
DERDELEN v. jonge sjjuli
de-auto's, Deumens HJst r
land 20 Bruns. 045-2545ijk.:
Voor al uw AUTO-ON^DELEN moet u zijn bij SPw
autosloperij Rapie. Te^P 1

schade- en gebruikte fcn\
mobielen. In- en ver^eeiLocht 70, Kerkrade-^lide
Tel. 045-423423. V. g^R
overgang Locht. n ,

Aanhangwagens n^
Jo Knops

Rijksweg Zuid 195, Sittard.
04490-12718.

Te koop AANHANGWAGEN
lengte 1.35 m, breed 1.10 m,
hoog 0.50 m, met deksel, vr.
pr. ’600,-. 045-252198.
DAF, bladgeveerd 2xlo ton,
1981, zeer geschikt voor
drankvervoer, schuifzeilen.
Courage BV, Hoensbroek.
Tel. 045-210715.

Te k. BAGAGEWAGEN.
x 90 x 30 ’ 350,-. J.v. MTot
lantstr. 59, Heerlen. Jet i
Te koop AANHANGWA^rz
2.30x1.30x0.30, in nwui

’ 725,-. Tel. 04492-346jten i
Te k VERKOOPAANHA^ar
WAGEN 4x2 mtr. 4 rntfftj e,
fel. Te bevr. 06-52-127Ja,_
Te k. AANHANGWA'
1.20x0.91m met opboU' ja ,
g.a.n. 045-319419. >„

Motoren en scooters
m, — --TaatX 7X / and—y***.—vs< mot» ratTS/a

SCHINNEN TEL. 04493-4266 p 8biedt U alle merken banden zoals Michelin, Metze'16"'
Pirelli, Dunlopp, Continental, Avon enz. Voor Pk

Superprijzen 3
en gratis montage, klaar terwijl u wacht.

Tevens u adres voor nieuwe en gebruikte motorfietsoP(V a£

JMD Motoparts, Breinder, tel. 04493-4266, * "Schinnen bij afslag autoweg. y ') i— 100

HONDA K,

Honda \De machine voor mannen van zestien is leverbaafF,r'
leverbaar in racing red en night blue. 1

Willy Rekers k
Fiets- en schaatssport &

Rumpernerstr. 40 A, Brunssum. Tel. 045-252361> Ei
Te k. cross motorfiets
Suzuki RMBO

voor 8 tot 14 jaar
14,5 pk - 80 cc - 6 versn.
werkelijk als nieuw!!!

van ’ 2.400,- voor ’ 1.800,-
Tel. 045-751756

Te k. KAWASAKI 250 XX
Cross, '85, pr. ’ 1.995,-.
Tel. 04454-1853.
Gebr. of nieuwe MOTOREN
naar Rekers Motoren, Gan-
zeweide 177, Heerlen-
Noord. Tel. 045-215375.
Ook voor uw Jet-ski's het
adres.
Te k. SUZUKI 550 E, te be-
vr. De Lingestr. 13, Kerkra-
de, na 18.00 uur.
Te koop BMW 75-6 met zij-
koffers en kuip; Montesa
Trail met kenteken; Cross-
motor 350 CC. Alles i.z.g.st.
A ge Water 46, Schinveld.
Te koop KAWASAKI Z 750,
'76, Twin klassieker, vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 04490-50438
YAMAHA FZ 750 Genesis,
bwj. '89, 3.800 km., nw.st.,
’13.000,-. Tel. 045-454115
HONDA CX 500 E '85, als
nw., 6.000 km., div. extra's,
vr.pr. ’ 4.950,-, 04405-2223
HONDA XL 600 R, zeer
mooi. Buschkensweg 26,
Heerlen.
Te koop Honda CROSS-
MOTOR 125, bwj. '86, vr.pr.
’1.900,-. Tel. 045-229763,
bellen na 15.00 uur.
Te k. SUZUKI 370 CC off
the road, goede banden en
ketting, bwj. '79, pr.
’1.000,-. 043-633415.

Te k. Suzuki CROSS» U|

TOR 125, vaste pr. f°*ff
Tel. 045-257294. **Te k. HONDA CB 750 r":T a
g.st. en mooi. Tel ff--322625. _^le
Te k. HONDA XL 60">
Transalp aug. '88. ,a'
04490-27155. j*
Te k. YAMAHA RD LC: *'cc V.P.V.S., bwj. '83. \ffnedystr. 33, Hoensbrogü:
Te k. YAMAHA XV 920.' *J
'86, z.g.a.n. Tel. 0^
54594, na 18.00 uur^ r'
Te k. YAMAHA 200 °Twin, 6500 km. gelop^
pr. ’ 1.600,-. 045-423jjSp
Te k. HONDA 80l D'o'\
cc, m. kuip, parelmoe'
i.z.g.st. St. Hubertuslaa p (
Kerkrade, na 18.00 uH^jt :
Te k. SUZUKI type GSj \
bwj. '83 z.g.a.n. Caum6

84 Kerkrade-West.
Te k. KAWA Z650. 1K
mooi. Tel. 045-41041^'
16.00 uur.
Te koop BMW K 10°,|, 'bwj. 8-'B7, ca. 16.00"-
-showroom-conditie.
04409-3735.
Te k. HONDA 4 weke"
koopje 045-255711. ff
Te koop YAMAHA XL
Ténere, bwj. '87,
9.300, pr. ’ 6.250,-
-04490-37543. 4
Te k. SUZUKI GT 7&4
'76, vr.pr. ’1.500,-
-750758. __
HONDA VT 500 W
bwj. '87, 1e eig. 3.9y"

’ 7.250,-. 045-2443l 4>^
(Brom)fietsen

Te k. div. VESPA'S t. CIAO,
H.Kruisstr. 65, Grevenbicht,
04498-57844.
Div. RACE-OCCASIONS
met garantie. Alle maten/
prijsklassen. Div. merken
o.a. Gazelle, Merckx, Vittus.
Sjefke Janssen, Stationstr.
54, Elsloo. Tel. 04490-
-71763. Ma. gesloten, vr.
koopavond.
Te k. weg. omst. geweldig
mooie PUCH Maxi Starlet,
kl. antr. grijsmet., bwj. '87
met sterwielen, vr.pr.
’875,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Te k. weg. behalen rijbew.
zeer mooie YAMAHA DT,
bwj. '87, kl. wit/rood. Tel.
045-312354.
HERENFIETS, gloednw.,
winkelpr. ’ 900,-, moet weg,
’450,-. Bromfiets Suzuki,
sportpr. ’ 350,-. 045-
-214964.

Te k. crossbrommer

MAHA DT 50, kl. z#*M
f 1.100,-. Tel. 045jg5^,
Te k. ZÜNDAPP bwj-j9ff
pr. ’500,-. Valken^-weg 87, Voerendaal-
-045-723090.
Opa-OMAFIETS, . dV
heren-kinderfietsen,j°3l
/meisjesfiets. 045 j§Z>^|
Te k. Puch MAXI met HJ
jr. oud ’750,-. Waj'<
donckstr. 36 Landgra3'
045-325513.
Te k. OMA-FIETS \Q*J
pr. ’ 150,-. Te bevr. A"
19, Heerlen. -<j1
Te k. HONDA MT,
zeer mooi, prijs ’''045-410081. <|
Te k. HONDA Camino „.'
matic, 1 1/2 jr. oud, z-5',,4..
pr. ’ 750,-. 045^f3£>^

Voor Piccolo's
zie verder pagina
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ook in Europa de drang steeds ster-
ker om een gen - dat is een nieuw
ingebouwde eigenschapin een plant- te patenteren of te octrooieren.
„Wij vinden dat het materiaal vrij
moet blijven voor veredelingswerk.
Anders valt dat werk stil en krijgen
bepaalde bedrijven het monopolie
over een hele kolom."
Om niet de dood in de pot te vinden
is het zaak een en ander behoorlijk
te reguleren. Ook zal de nieuwe
wetgeving op de Europese markt
moeten worden toegesneden. Dat
houdt in dat de overheid geen pro-
cedures moet ontwikkelen die als
een stok tussen de benen werken.
Het is goed dat de overheid de bur-
gerij tegen de ongewenste effecten
van genetische manipulatie be-
schermt. Maar het moet toch niet zo
zijn dat met pro forma-procedures
de ontwikkelingkan worden opge-
houden.
Hij noemt het concrete voorbeeld
van een firma uit Leiden die door
genetische manipulatie twee nieuwe
aardappelrassen heeft ontwikkeld
welke resistent tegen virusziekten
zouden zijn. Om het voorgeschre-
ven onderzoek te kunnen verrich-
ten, moet hij ook over een hinder-
wetvergunning beschikken. Bij de
gemeente Ede werd een aanvrage
ingediend. Waartegen de Stichting
Natuur en Milieu bezwaren heeft
ingediend. De bezwaren zijn van
puur formele aard. „Intussen zijn
we al een halfjaartje verder en is er
nog altijd niks gebeurd. Zo loopt
Nederland wel een achterstand ten
opzichte van het buitenland op.
Wat ons kan opbreken, als eind
1992 de handelsbelemmeringen bin-
nen de EG worden opgeheven."

Begroting
Ofschoon er door de integratie van
het RIVRO en het RPVZ slechts 7
van de 153 formatieplaatsen verlo-
ren zullen gaan, zal het Centrum
voor Rassenonderzoek en Zaad-
technologie de overheid jaarlijks 6
miljoen gulden gaan kosten. Dat is
een miljoen meer dan waarvoor het
RIVRO en RPVZ tot nu toe ston-
den genoteerd. Dat komt omdat
meer deskundigheid zal moeten
worden aangetrokken.
„Deze week zouden de plannen in
de top van het departement worden
besproken. De vakbonden kijken
met Argusogen toe. De integratie
van het RIVRO en het RPVZ en de
daarmee samenhangende privatise-
ring van een deel van beide onder-
zoeksinstituten is een testcase voor
de verzelfstandiging van andere in-
stituten voor landbouwkundig on-
derzoek. De vakbonden hebben
slechte ervaringen met het privati-
seren van het Verkoop- en Inkoop-
bureau te Hoensbroek. Ook bij het
verzelfstandigen van de PTT was er
gelazer. Ik kan de vakbonden dan
ook geen ongelijk geven dat ze op
het vinkentouw blijven zitten. De
overheid heeft geen geheugen en
geen geweten. Politieke besluitvor-
ming verstaat zich niet met geheu-
gen en geweten," aldus dr ir Van
Griensven. „Hoewel te laat is deze
reorganisatie in vergelijking met
omliggende landen nog redelijk op
tijd."

jan van lieshout

Centrum voor Rassenonderzoek en
Zaadtechnologie.

verder in de virologie te bekwamen.
Gerepatrieerd zette hij dat weten-
schappelijk onderzoek in Rotter-
dam voort.

Was zijn verzoek aan het Koningin
Wilhelminafonds om een subsidie
van een kwart miljoen voor het pro-
duceren en laten uittesten van men-
selijk interferon in 1975 afgewezen,
omdat het te duur was en men er
geen perspectief in zag, met lede
ogen moest dr ir Van Griensven
aanzien hoe een aanvrage van de
Bloedtranfusiedienst Amsterdam
wel werd gehonoreerd. Om niet
door het virus der frustratie te wor-
den besmet brak de weerbarstige
wetenschapper zijn veelbelovende
carrière als kankerspecialist af en
werd hij per 1 juli 1981 directeur
van het Proefstation voor de Cham-
pignoncultuur in Horst en tevens
consulent in algemene dienst. Die
laatste taak komt in het kader van
de verzelfstandiging van de land-
bouwvoorlichting te vervallen.

Onheilsprofeet
Toen dr ir Van Griensven de eerste
berichten over die verzelfstandiging
van de landbouwvoorlichting be-
reikte, nam hij de eerste beste gele-
genheid te baat om de minister
daarover te kapittelen. Daarmee
zou het paard achter de koets wor-
den gespannen, zo voorspelde hij
op het afscheidsfeest van een van
zijn voorlichters die voor een vaste-
re baan in het bedrijfsleven had ge-
kozen.
Inmiddels denkt de 'onheilsprofeet'
genuanceerder over de verzelfstan-

diging van de landbouwvoorlichting
en het landbouwonderzoek. „De
overheid had te veel vingers in de
pap. Ze zet daarom een stapje terug
en gaat marktgerichter werken. In
het kader van een voorwaarden-
scheppend beleid werd de know
how tot nu toe om niet uitgegeven
aan belanghebbenden die het ver-
volgens aan het buitenland ver-
kochten. Bijgevolg staan in Roeme-
nië Nederlandse kassen en hebben
champignonbedrijven in Rusland
een computersturing die het Insti-
tuut voor Mechanisatie, Arbeid en
Gebouwen (IMAG) ontwikkelde.
Het IMAG zou er dus geld voor
hebben moeten krijgen. Indien de
directeuren van die onderzoeksin-
stituten daarvoor meer oog hadden
gehad, hadden ze minder het hand-
je hoeven ophouden; zet maar:
meer financiële armslag gehad."
Van Griensven bekeek het beter.
Als directeur van het Proefstation
voor de Champignoncultuur sloot
hij met buitenlanders know-how-
contracten af. Daardoor kon hij
'een aanzienlijk bedrag' in de ex-
ploitatie van zijn proefstation ste-
ken. Er werken 35 mensen die de
overheid door elkaar een ton per
kop kosten.
Een landbouwkundig onderzoek a
la TNO is dan ook helemaal in het
straatje van Van Griensven.
Duffhues kende diens opvattingen,
doortastendheid en gespierd taalge-
bruik. Voor hem was Van Griens-
ven dan ook de juiste man om de
netelige positie van reorganisator
van het RIVRO en hetRPVZ en di-
recteur van het nieuw te vormen
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Interimmanager
Van Griensven: „Ik voelde er niets
voor. Doordat echter de druk werd
verhoogd, heb ik ermee ingestemd
om een jaar als interimmanager te
fungeren onder voorwaarde dat mij
een auto met chauffeur en telefoon
beschikbaar zou worden gesteld. Je
zag collega's denken. Moet dat
nou? Ja dat moest. Ik wilde niet het
risico lopen om me voor ’ 75,- per
maand meer tegen een boom te
pletter te rijden. Nu kan ik de tijd,
die ik onderweg ben, doorwerken.
Een uitzendbureau fungeert als ta-
xibedrijf.
Het was een puinhoop. De direc-
teur van het RIVRO was 'm ge-
smeerd. De directeur van het
RPVZ en zijn adjunct waren met
pensioen. Bijgevolg stond de moti-
vatie op beide instituten op nul. Ik
heb dan ook de bezem door de stal
gehaald."
De snoei van de lindebomen en de
zuivering van de karpervijver voor
het schilderachtige landhuis, waarin
het RIVRO kantoor houdt, lijken
symbolischvoor het nieuwe elan dat
Van Griensven inbracht.
„De motivatie is terug. Er is weer
vertrouwen in de toekomst. De
zaak is in beweging," constateert hij
vergenoegd.
Uiteraard zijn er ook scheve gezich-
ten. De tegenstanders hebben geen
middel onbeproefd gelaten om hem
verdacht te maken, zowel in persbe-

richten als in gesprekken in Den
Haag.

Dictator
Voor het perifere bedrijfsleven is
hij de 'Dictator uit het Zuiden.
„Hij luistert niet naar ons; doet
waar hij zelfzin in heeft en hanteert
het conflictmodel," zo klaagden zij.
Ik leid daaruit af dat ik mijn op-
dracht goed heb vervuld. De bedoe-
ling was om de zaak in beweging te
krijgen. Een harmoniemodel is
daarvoor ondeugdelijk. Kwekers
hebben andere belangen dan telers.
In het verleden maakten ze een
grootste gemene deler. leder kreeg
een deel van de koek. Ik heb de
koek omgedraaid en zie: de zaak is
in beweging."
Bij al wat ir Van Griensven bekok-
stoofde was ir Camille Maashout
ten nauwste betrokken. Hij is ge-
boortig van Sluis in Zeeuws-Vlaan-
deren, studeerde planteziektenkun-
de in Wageningen en was hoofd van
een onderzoeksafdeling op het
Proefstation voor de Akkerbouw en
de Vollegrondsgroententeelt in Le-
lystad, toen hij per 1 september
1988 tot adjunct-directeur van het
RIVRO werd benoemd. Als zoda-
nig behartigde hij de dagelijkse za-
ken, als Van Griensven er niet was.
De Zeeuw staat achter de plannen
die de weerbarstige Brabander ten
departemente deponeerde. Dat zijn
een instituutsplan, een onderzoeks-
programma, een formatieplan en
een meerjarenbegroting.

Plannenmaker
Plannenmaker Van Griensven:
„Kort gezegd komen de voorgestel-
de veranderingen hierop neer dat
routinezaken worden overgeheveld
naar de zogenoemde NAK's. NAK
staat voor Nederlandse Algemene
Keuringsdienst. Tweeëntwintig for-
matieplaatsen gaan naar de Neder-
landse Algemene Keuringsdienst
voor de Landbouw (NAK van L) in
Ede en acht naar de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor
Groenten (NAK van G) in Roelofa-
rendsveen. De betreffende mensen
zullen er het cultuur- en gebruiks-
waardeonderzoek voortzetten en de
vaststellingen van dat onderzoek
beschrijven voor de commissie die
de rassenlijsten samenstelt. Ook dat
is een taak van het RIVRO en
wordt straks een taak van het CRZ.
Overigens is productiviteit niet lan-
ger de eerste prioriteit van het cul-
tuur- en gebruikswaardeonderzoek.
Voortaan wordt op de eerste plaats

gekeken naar de bruikbaarheid van
rassen om het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen terug te dringen en
de kwaliteit van het product te ver-
beteren, graag met behoud van de
productiviteit. Het is een weerspie-
geling van een herijkt ministerieel
beleid.

Vijfendertig mensen blijven het re-
gistratie- en kwekersrechtonder-
zoek verrichten. Zij brengen de
Raad voor het Kwekersrecht rap-
port uit. Het is aan deze raad van
deskundigen en juristen om het
kwekersrecht toe te kennen. Je
kunt het vergelijken met een oc-
trooi of patent. Het heeft commer-
ciële waarde. Het is dan ook logisch
dat de kweker daarvoor betaalt.
Voor het overige zal een veel ster-
ker accent op het ontwikkelen van
onderzoeksmethodieken worden
gelegd. Op het RIVRO zowel alsop
het RPVZ waren daar een man of
acht mee bezig. Dat worden er zes-
enveertig.
De huidige methoden nemen te veel
tijd in beslag. Er kunnen jaren
overheen gaan. Bijgevolg is de ont-
wikkeling van de biotechnologie
volgens huidige methoden niet
meer bij te benen. Het onderzoek is
vaak nog niet afgesloten, of het ge-
was is al achterhaald.
Slechts de identificatie van grassen,
door middel van electroforese, is
een kwestie van uren; de herken-
baarheid van aardappelen een
kwestie van weken. Bij grassen ge-
beurt dat door middel van electro-
forese, bij aardappelen door middel
van de lichtkiem methode. Elke
aardappel heeft namelijk een ande-
re lichtkiem. Chipsfabrikanten zo-
wel als Algemene Inspectiedienst
maken dankbaar gebruik van deze
methodiek om het juiste aardappel-
ras vast te stellen. Aan de knollen
kun je niet zien of het een Bintje of
een Eigenheimer is.
Voor het overige moet worden uit-
geplant om te kunnen vergelijken of
er sprake van een nieuw gewas is.
Daarom zouden er methoden moe-
ten worden ontwikkeld om identi-
teit en kwaliteit van overige cultuur-
gewassen in korte tijd en met weinig
arbeid te kunnen vaststellen, te
meer daar de verschillen in rassen
vaak nauwelijks nog met het blote
oog zijn waar te nemen.
Ook maakt genetische manipulatie
een herwaardering van bestaande
rechtssystemen (kwekersrecht en
octrooirecht) noodzakelijk. Niet
voor niets storten multinationals
zich massaal op de biotechnologie.
In navolging van Amerika wordt
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Adviseur wijst de weg in medialand
en instellingen over het gebruik van
'nieuwe media. Onder nieuwe me-
dia worden allerlei moderne com-
municatiemiddelen verstaan waar-
bij techniek een belangrijke rol
speelt. Het woord computer is dan
al snel gevallen, maar het gaat hier
niet over tekstverwerking, databases

"ofspreadsheets.

Wat verstaat het bedrijf dan wel on-
der 'nieuwe media'?
Als voorbeeld noemt Jan Boon het
computer ondersteund onderwijs
waarbij leerlingen door het werken

ven en de mediaproducenten. Maar
in de gevallen dat Via Media de
techniek voor het overbrengen van
de boodschap zelf in huis heeft, pro-
beren Jan Boon en zijn vennoten de
opdracht natuurlijk zelf binnen te
slepen.
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Zernan ' Clement, Toon He-
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fientJ 1 ren kennen bij de experi-'te'e post-HBO-opleiding 'nieu-

Boodschap
Het bedrijfje richt zich op onderne-
mingen die op de een of andere ma-

we media' in het creativiteitscen-
trum in Heerlen. De eerste twee
hadden al een diploma van de
kunstacademie op zak, Jan Boon
had zijn sporen verdiend in de 'pu-
blic relations' en bij 'Loesje', de or-
ganisatie die bekend werd door de
pamfletten met ludieke teksten en
die enkele jaren geleden een mis-
lukte gooi deed naar een zetel in de
Tweede Kamer.
Al bij de diploma-uitreiking van de
cursus 'Nieuwe Media' in septem-
ber vorig jaarhadden de drie de
plannen ontwikkeld voor een eigen
bureautje. Door geldgebrek liet de
start echter nog op zich wachten.
De initiatiefnemers hadden geen
rooie cent om zelf in het bedrijf te
stoppenen daarom voelden de bank
er weinig voor om de starters finan-
cieel te steunen. Pas toen onlangs
een zakenman die ruim in de slappe
was zit bereid werd gevonden een
deel van zijn kapitaal in het advies-
bureau te investeren, durfde ook de
bank met Via Media in zee.
Allerlei pogingen om van diverse
instanties ook nog subsidie los te
krijgen, zijn echter mislukt. Geld
was zon belangrijke voorwaarde
omdat Via Media enkele tonnen
moest besteden aan de huisvesting
en aan nieuwe apparatuur.

nier een boodschap willen over-
brengen, bijvoorbeeld door middel
van een diaserie of een videopro-
duktie, via overheadsheets of op de
kabelkrant. Door allerlei moderne
technieken bieden de mediaJegen-
woordig zoveel nieuwe gebruiksmo-
gelijkheden, dat gewone bedrijven
door de bomen het bos niet meer
zien. „Jan Boon: We krijgen al de
gekste vragen van ondernemers die
absoluut niet meer weten wat er al-
lemaal wel of niet mogelijk is." Als
adviseur probeert Via Media te be-
middelen tussen dergelijke bedrij-

'Graphics'
Via Media heeft een erg breed
werkveld en heeft 6 mensen op de
loonlijst. Belangrijkste activiteit is
het geven van advies aan bedrijven

" Jan Boon in
het kantoor van
Via Media bij een
beeld dat de
art-deco
inrichting niet
ontsiert.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 31OU.
6401 dp heerlen; of bel 045
739263.

tweede 1ëlematicastad van Neder-
land' is. Tot nog blijkt echter dat de
bedrijven in het Limburgse, maar
ook in België en Duitsland nog veel
moeite hebben met het uitbesteden
van het maken van een voorlich-
tingsprogramma of een diaserie aan
een gespecialiseerd bedrijf. Toch
wil Via Media binnen drie jaareen
belangrijke positie innemen op het
gebied van de nieuwe media in de
Euregio. Wil het bedrijf die doel-
stelling halen, dan moet er echter
nog veel richting bedrijfsleven wor-
den gecommuniceerd.

peter bruijns

met een computer een lesprogram-
ma kunnen doorlopen. De interac-
tieve video gaatnog iets verder.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
beeld en geluidop video of beeld-
plaat. Tijdens het lesprogramma
zorgt de computer ervoor dat beide
aspecten op het goede moment wor-
den gebruikt.

Specialiteit van Via Media is echter
het ontwerpen en produceren van
computergraphics en presentations.
Maar ook de grafische vormgeving
en desktop publishing nemen een
belangrijke plaats in.
Voor omputergraphics heeft Via
Media alle benodigde apparatuur in
huis. De ontwerpen voor een dia
kunnen op het bureau worden ge-
maakt, maar het is ook mogelijk dat
klanten hun eigen op floppy opge-
slagen ontwerpen tot een dia of
sheet laten uitschieten. Ook kunnen
foto's of tekeningen op papier inge-
lezen worden met een kleurenscan-
ner. Deze in de computer ingevoer-
de beelden kunnen dan nog be-
werkt worden, van tekst voorzien of
ingekleurd, waarna er ook weer
sheets of dia's van worden gemaakt.
Jan Boon denkt dater in de Euregio
genoegwerk te doen isvoor zijn bu-
reau. „In de markt voor computer-
graphics en animatie zit een groei
van 30 procent per jaar." Het be-
drijf heeft speciaal voor Heerlen ge-
kozen omdat het -zoals burgemees-
ter Van Zeil steeds weer roept - 'de
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'Dictator uit het Zuiden'
haalt bezem
door
Wageningen

" Interimma-
nager dr ir Leo
van Griensven
(48)

vrijuitLimburgs dagblad |

Nnkerspecialist



Zaterdag 3 juni 1989 "34
(Brom)fietsen

2de hands bromfietsen,
HONDA MTX '88, ’ 2.950,-,
Kreidler ’ 1.250,-, Vespa
Scooter m. electr. start 88
’2.995,-, Puch Maxi two-
speed, ’1.275,-, Yamaha
mint autom. brom-scooter
’1,795,-, Vespa Ciao ster-
wielen ’750,-, Puch Maxi
v.a. ’495,- Yamaha FSI
'88 ’ 975,-, 2de hands fiet-
sen v.a. ’ 100,-, overjarige
Ralleigh racefietsen voor

’ 499,-. Rijwielhandel H.
Franssen en Zn. Kerkstr. 56,
Übachsberg. 045-751519.
Te k. HONDA MTX bwj.'Bs,
z.g.a.n. mcl. helm en verz.
tot mei '90, ’ 1.500,-. Linde-
plein 17, Brunssum.
Te k. ZÜNDAPP GTS 50,
i.g.st. witrood sterwielen
niet opgevoerd, bwj. '76
’400,-. 045-312887 (Mare)
Te k. RACEFIETS merk
MBK, kl. rood/wit, splinter-
nw„ ’500.-. 045-318418.
Te k. YAMAHA DT '84,
zwart-rodd, i.z.g.st. met
verz. Tel. 045-417994.
Te k. Eddy Merckx mt. 58,
campagnola ONDERD.
groep in nw.st. ’ 1.600,-, tel.
045-272769.
HONDA MTS en verz., zeer
mooi, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
04490-78527.
Honda CAMINO 1e eig. i.z.
g.st. ’ 450,-, mcl. helm, tel.
045-314760.
SPARTAMET 1987 i.z.g.st.
Weinig gelopen, vr.pr.
’850,-. 045-272851.
Te k. PUCH Maxi, vr.pr.

’ 500,-, i.z.g.st. Sandberg
25, Kerkrade.
Te koop MALAGUTI Fifty. 9
mnd. oud, 4-versn., sterwie-
len, kleur wit, mcl. verz., vr.
pr. ’1.750,-, i.z.g.st. Tel.
04450-3198.
Te k. VESPA Si, m. helm en
veiligheidsslot, i.z.g.st. pr.n.
o.t.k. '88. Tel. 045-257319.
Te k. leuke brommer HON-
DA PK, i.z.g.st. vaste pr.

’ 500,-. Tel. 045-726204.

HONDA MT 5 Paris-Dakar,
bj '86, i.z.g.st., vr.pr. ’ 800,-,
mr. mog. 045-410705.
Te koop HONDA MTX, kl.
zwart, of te ruil tegen snor-
fiets. Tel. 045-722257.
Te koop Vespa CIAO met
veel ace., 4 mnd. oud, pr.
’1.000,-. 045-325984.
Een mooie collectie MOUN-
TAIN-BIKES voorradig, fin.
mog. v.a ’ 40,- per mnd.
Rens Janssen & Zn., Gan-
zeweide 54, Heerlerheide.
Tel. 045-211486.
2e hands fietsen te koop.
Tel. 04459-1389.
Te k. gebruikte PUCH
Maxi's, tev. gebruikte onder-
delen voor elke bromfiets.
Maasstr. 3 Beersdal-Heer-
len. 045-725309.
Te k. Bromfiets ZÜNDAPP
GTS 50 bwj. '86, i.z.g.st. Tel.
04493-1969.
Div. gebr. BROMSCOO-
TERS o.a. Peugeot SL 50/
Honda Vision 2x/ Vespa pk
50 aut. el. Verder Puch Maxi
bromfiets, div. racefietsen
o.a. Gazelle AA Spec. Cam-
pagnola Jubile Koga Myata/
Ralley/ Giant. Bert Rekers
Willemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.
Te k. RENFIETS afgemont.
met duurste Camp. nw. pr.

’ 3.800,- nu ’ 1.250,- en te-
vens meisjes-kinderfiets
’5O,- 045-221283.
Te k. Giant Escaper MOUN-
TAINBIKE ’700,-, nw. pr.
’1.450,-, i.z.g.st., tel.
045-272769.
Te k. ZÜNDAPP. Bernhard-
straat2l, Puth-Schinnen
Te k. SNROFIETS met verz.
’425,-. Tel. 045-459117.
Te k. RACEFIETS Peugeot
mod. '88, 12 versn., kl. don-
kergrijs, vr.pr. ’ 500,-. Na
18 u. 045-452071.
Te k. YAMAHA DT, IV2 jr.
oud, blauw-geel, vr.pr.
’2.250,-. Weg. halen rij-
bew. Tel. 045-220258
Te koop ZÜNDAPP. Tel.
045-422250.

Zonwering
vtoorzorg

ofÉcflï
rolluiken

zonweringen
Aktie knikarm schermen

Type 78/110, zware uitvoering
Uitval breedte 250 300
350 ’ 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

’ 15,- 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.

Te koop
rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Sport & Spel
Te k. FITNESSAPPARA- Piccolo's in het Limburgs
TUUR, uit voorraad lever- Dagblad zijn groot in RE-
baar, roeiapparaten, home- SULTAAT! Bel: 045-719966.
trainer, compl. fitness-sta-
tions, halterschijven vanaf Een PICCOLO in het Lim-

’ 2,40 per kg. Intersport burgs Dagblad helpt u op
Smash Theaterpassage 122 weg naar snel succes. Bel:
Kerkrade, 045-459230. 045-719966.
■

Kontakten. Klubs

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
FLIRT-AVONTUREN met zn tienen!

: f lirt-Box 06-320.330.01
Wat willige meisjes allemaal

beleven....
Eroslijn 06-320.321.22

■ 50 c/m

Privehuis Michelle
ledere man droomt ervan!!!

Melanie, Connie, Debbie.Mariska, Angela en Corina,
en nieuw nieuw

Rowana jong en sexy!!!
Tel. 045-228481/229680.

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

i Tel. 045-311895.
Gevraagd op kort termijn

Ontvangst dame
voor nieuw te openen alcoholvrije Club te Kerkrade.

Tevens nog plaats voor
Leuke Meisjes

Zeer goede condities, vervoer aanwezig.
Bel tussen 21-24 uur. Tel. 04490-55950.

Best in Townü
- Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

Toen ik 'n trekje van die
sigaret had genomen begon

ik mij licht in 't hoofd te
voelen..en toen ohohohooh

06-320.320.13, 50 ctpm
Callcutta

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Gulpen/

Ingber. Dagel. geop. van
11.00-02.00 u. Ook zaterd.
en zond. Tel. 04450-3290.
Rijksweg Maastncht-Vaals
achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts

(boerderij nr. 73). Mooie
meisjes verwachten U.

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.

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat, van 20 tot 4u.

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.

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

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

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma.-
za. v. 11-23 u. Zond. v. 14-
-21 u. Industriestr. 13, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.
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
Wil je vreemd gaan? Je mag

zeggen wat je wilt!! Gaat 't
jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16 -50 cpm
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

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

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't belang-

rijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20, 50 c p/m
met zn tienen of apart!!

Ontkoppelen, emigreren,
ontkroesen, oké!! maar dat

accent blijft!! Zeker bij
intieme geluiden!!

Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 et p/m

En op dat verlaten fabrieks-
terrein werd ik erin geluisd...

uit alle hoeken kwamen
mannen tevoorschijn....

06-320.325.33 - 50 et p/m
Beurtlijn

Voor sexgesprekken
op niveau!!

06-320.325.14
50 et p.m.

Alle mag! elke term
toegestaan! met zn tienen

of 'n apart lijntje!
Weiger te bellen!!

06-320.322.77
als u niet beschikt over

stalen
zenuwen en/of spieren!

Sex.

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
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

(50ct/p.m.)
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

praten ... Misschien over
een lekker soort huiswerk en

het adres. 06-320.322.22
(50 ct/p.m.)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 ct/p.m.)
Last van droge lippen

Wij niet !!!

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
Bisex vrouwtjes

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Wip-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 ct/p.m.)

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box. Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50 ct./p.m.)

’ 50,- all-in
045-423608

Nombre Hombre
Nederlands
Sexlijn-

kampioenü
Altijd nieuwe gastvrouwen!

alle soorten en maten!
Speciaaltje van vandaag:
dom blondje, 22 jaar, goed

gevormd!!
06-320.320.23 - 50 et p/m

Privé en escort
045-220866

Met dit weer blijf
je niet binnen!!

maar 's avonds bel je dan

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 c.pm.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer geen

chaos geen bandjes wel
meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Club Doma SM
Clubavond hoogtepunten
06-320.323.50

Training Titia dl. 10, 50 cpm.
Jiva's oosterse sexlessen

Sextips
spannende standjes, alles

voor een beter sexleven, les
18, 06-320.323.51, 50 cpm.

De Hooibergbox
duik er in en grijp een

lekkere meid. Live sex!!
Genot gegarandeerd!!

06-320.323.53, 50 cpm.

De Donorbox
alle meisjes smeken erom.
Geef het hen! Hou je niet in,

kom met kracht!
06-320.323.54, 50 cpm.

Haar
Sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55. Jou trein-
sexverhaal beken je op 010--3 sexy meisjes bij

Yvonne
045-425100 Kerkrade

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Tippellijn
06-320.330.66

Spreek af met die meisjes
van plezier!! (50 et p/m)

Nu: vakantie-sex-partners!!
sex-contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Zoek je 'n lekkere boy
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)
Voor 'n triootje, paartje

"Erotische-Afsprakenlijn"
06-320.325.80
Direct snel sex-contactü!
LI.V.E.-Afspreeklijnü!
06-320.320.55

Meisjes zoeken sex-contact
met jou !!!

Tippel-Box
(50cpm) 06-320.326.66

Opgelet!
Daar waar de meisjes zijn.

045-721759.

Gay Only
Marcel en 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 en nacht 0,50 p.m.

Op de Orgie box praten ze
nou eenmaal zo. Daarom is

het toch de
Orgie box

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

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
De Jarrretel Box

Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Zachtjes joh, ze
horen je....!

üErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min
Waarom is

Lesbisch
genot voor Sylvia zoveel

heviger dan wanneer ze met
Jaap is? Beleef het mee op
06-320.323.85 (50ct/p.m.)
De "Amsterdamse Meiden-
box" maak 'n afspraak, be-
leef waar jevan droomt in 't

echt. 950 ct.pm.)
06-320.325.88

Vrouwen en mannen
vertellen hun vreemdgaan-

belevenissen aan
Anja & Mike

Luister mee
06-320.322.08

0,50 pm. dag & nacht
Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000'

Rijkweg Nrd. 22A, Geleen
Tel. 04490-42315

St. Tropezbar
Putstraat 40 Sittard.

Een begrip !!!!
ledere dag van 21-5 u.

Tevens meisjes gevraagd.
Tel. 15828 na 21 u. 17402

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage
Ma.-vrij. 11.00tot 24.00 uur.

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

Sexteen
Jonge meisjesdromen

06-320.321.66 (50ct p.m.)
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Nieuw
Silvia, Elly, Yvonne, Gaby

"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren naast

tennishal.
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.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rit'a. Ma-zo

v. 20-4 uur 045-463943,
tev. meisjes gevr.

Gezocht
huisvrouw voor escort-

service. Tel. 045-228402,
na 14.00 uur.

Echtpaar
zoekt echtpaar voor moder-

ne vriendschap. Br.o.nr.
B-0985, LD., Postbus 3100

6401 DP, Heerlen.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Privehuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Marella
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent var
harte welkom!

"06-320.321.03**
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Discreet relaxen
v.a. ’ 50,-, voor ml. br. o. nr,

B-0965 HK LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Live*Sex*Box
50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30

Zoekt U een beetje vertier?
Kom dan naar hier! I

Rosy en 4 spontane meisjes <verwennen u graag met veel I
plezier ï

Club Merci JRijksweg Zuid 241, Geleen .
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd. \
Nieuw Escort !
Het adres voor een lief ,
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,-all-in.
06521-27896 i

Sex Super Box j
't gaat niet om die box, I
welnee, het zijn al die j

mensen die je er op hoort.
niet gewoon sexy, nee, i

Supersexy zijn ze. j
En dat laten ze horen. |

06-320.324.30 (50 ct/p.m.)

06-Sex
* * *

Relax-Line
06-320.320.06... i

Zevende Hemel
06-320.3.20.07 ;
Sex Non Stop !
06-320.320.08

!! üve !!
Sex Relax Box

06

: 320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-; 320.320.14
Marcha

i Grieks -06 -
320.325.55

50 ct.p.m. |

Tieners
i Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10- 50 ct.p.m.

Diana Escortservice
045-215113

Erotel 06
320.320.20
U, U, jij en jullieweten het

wel. 50 ct.p.m.

(Huis)dieren

Hebt u een paard
of een pony te verkopen?

De L.R.V. Graetheide biedt U de gelegenheid Uw paard of
pony te showen tijdens de grote verkoopshow op zaterdag
10 junivan 20.00 tot 22.00uur in het sportpark te Limbricht.
Voor inlichtingen tel. 04498-57646.

Dierenhotel
Den Dekker

Het gehele jaar geopend,
het vacantieadres voor alle

huisdieren. Ook voor
paarden of paardeboxen te
huur. Sittarderweg 5, Bom.

Tel. 04498-57944.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. jonge PITTBULLS
’400,-. Tel. 04750-20124.
Roermond.
BOEMERHONDJES Yorks-
hire en Foxterriers teckeltjes
dw. poedels Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.
SKYE-Terrierpups aangeb.
Alleen voor serieuze lief-
hebber. Wie iets meer wil
weten over dit zeldzaam/
apart ras kan bellen naar M.
Janssen. 043-649519.
Te koop ' BOUVIERPUPS
met stamboom. Tel. 045-
-244867. Lid NBC.
Te k. nest ROTTWEILERS.
Tel. 04743-2303.
Te k. nest MALTHEZERS
en nest Heidewachtels. Tel.
04743-2303.
Te k. Duitse HERDERPUPS
geënt en ontwormd. Tel.
045-324070.
PAPEGAAI van partikulier
gevraagd. Tevens Uw va-
kantieadres voor uw pape-
gaai. Tel. 045-325049.

Te k. Pyrenese BERGHON-
DEN Pups, met stamb. ou-
ders aanw. 04764-1540.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt, ontwormd,
m. stamboom 04750-16590.
Te k. jonge hondjes 6 wk
oud. Abdissenlaan 38
Übach over Worms.
fi k. DWERGSCHNAU-
ZERS kl. zwart/zilver, prima
stamboom. 04498-56511.
PAUWHAAN te koop. Na
17.00 uur Sleyerweg 20,
Sweikhuizen.
Weg. omst. goed teh. ge-
zocht voor lieve mooie grote
hond REU 1 jr. 045-413630.
Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN voor kweek, mr. op
tamme goed sprekende ook
mogelijk. Tel. 043-214305.
T.k. nest DWERGSCHNAU-
ZERS peper en zout v. zeer
goede ouders vader kamp.
remi van gehrder pumpe
moeder nanda dusty v.d.
oppasser. 040-461212.
Grote sortering VIJVERVIS-
SEN en planten, o.a. koikar-
pers, goudkarpers tot 60 cm,
chubunkins, div. goudvissen
zeelten, goudwindes 7-10
cm, 10 st. nu ’ 10,-. Dieren-
speciaalzaak Jos Leblanc.
Tel. 045-212876.
VOGELS: sneeuwkoptapui-
ten, halsband- witwang- en
witkuifgaailijsters, schama-
lijsters. Inruil mog. Handels,
Pr. Mauritslaan 2, Beek. Tel.
04490-75359.

le k. pr. lervuerense HtH-

DER pups met stamb., zeer
gesch. v. kind. Lid v. Ned. en
Belg.rasver. 1n1.045-313817
Vele soorten jonge RAS-
HONDJES en leuke bas-
taardjes. Ook Boomers. Tev
alle hondenartikelen. Loch-
terweg 8, Budel-Schoot (bij
Weert). Tel. 04958-1851,
dinsdags gesloten.
Te koop WAAKHOND 3jr.
voor geschikte baas 04493-
-1644.
Te. k. YORKSHIRE-TER-
RIËRS pups tevens dobber-
mann teef met stamboom
ml. 04450-2461
Mastino Napolètane PUPS
zwart en grijs, pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-459425.
Wegens omstandigh. goed
tehuis gezocht voor lieve
bastaard Mechelse HER-
DER, 3 jr. oud 045-440843.
ROTWEILER pups m. st.
boom, zien is kopen, HD-vrij
045-419477.
Voor PAARDENLIEFHEB-
BERS: Wiegelraderhof Bin-
gelrade. Luxe paardeboxen
te huur in schitterende rij-
omgeving met paddock en
hoogstamwei (plm. 3 ha.)
Mogelijkheden van verzor-
ging aanwezig. Tel. 045-
-740394(bij voorkeur na 18u)
Te k. 20 SLACHTKIPPEN, 2
legkisten voor kippen en 2
geiten, en te k. gevr. shet-
land Pony hengst. Vleckstr.
2 Weustenrade 045-751539
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413.
Duitse HERDERSHOND
met papieren, 14 maanden.
Tel. 045-353213.

i e k. van panic. ladi-im-
DOR-kruising. Zwart 6 wkn.
oud. Tel. 04750-30739.
Te k. NEWFOUND-
LANDERPUPS met stamb.
en H.D.-garantie. Melicker-
weg 4 Herkenbosch. Tel.
04752-1115. 'Te koop gevraagd: PAPE-
GAAIEN, Collies ’ 6,-; Per-
sonata's ’ 15,-; Valkparkie-
ten grijs ’B,-, wit ’ll,-;
grasparkieten ’ 4,-; jonge
kanaries ’ 6,-; div. Austr.
parkieten. Tel. 04490-75359
PAPEGAAIEN: tamme en
pratende geelkuifkakatoe's,
Molukken kakatoe. Deze
week jonge grijze roodstaart
en met kooi, nu ’ 500,-, en
jonge beo's direkt uit het
nest, nu ’ 195,-. Inruil mog.
Handels, Pr. Mauritslaari 2,
Beek. Tel. 04490-75359.
Te k. 12 delig KONIJNEN-
HOK, voor middenrassen.
Tevens konijnen te koop.
Tel. 045-443234.
DWERGPOEDELTJES te k.
Graverstraat 24, Kerkrade-
West. Tel. 045-421767.
Weg. allergie te k. jonge grij-
ze roodstaart PAPEGAAI,
begint te spreken, met gr.
kooi, ’ 550,-. 045-226061.
Te koop SIERDUIVEN. Tel.
045-422250.
Jonge PARKIETJES,
dwergpapegaaitjes, dwerg-
konijntjes ook hangoortjes
en cavia's, volop voorradig.
Bij dierenspecialist Cobben-
hagen, Grasbroekerweg 42,
Heerlen. Tel. 045-725260.
Sabelpoot en barnevelder
KRIELEN en kuikens te
koop. Tel. 04404-1611.

In en om de tuin
VADERDAG. Energiezuini-
ge vijverpompen van 300 tot
10.000 Itr., va. ’65,-, vijver-
planten, vissen, folie. Robert
Knops, dier en tuin. Rijks-
weg Nrd 50a, Geleen. Tel.
04490-42584.
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
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.

Geimpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Eiken SPOORBIELZEN 2V2
m v.a. ’2O,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.

Opleidingen
BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
DROGISTENOPLEIDING,
start sept. Vraag studiegids.
Postbus 3028, 8901 DA
Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.

Heeft U onlangs een PC
aangeschaft en heeft U nog
vragen en of problemen
wellicht kunnen wij U helpen
Bel voor inf. 04490-26818 of
04490-15948.
BOEKEN MTS WTB, 1e
klas te k. Tel. 045-250615.

Huwelljk Kennismaking

Nieuw ******** Nieuw
Open dansavond in de Rumpenerlinde met prima muziek
van DJ. Roeland. Geen bestuur, geen pasjes, wel veel

plezier. Tot ziens op zondag vanaf 21.00 uur.
Waarom EENZAAM zijn als \
het ook anders kan. Bel. |
Huw.-rel.-Buro Levens- \
geluk. 045-211948. I
Zakenman 45 jr. goed uiter- J
lijk, uit de omg. Sittard, zoekt j
jonge VROUW tot 35 jaar ;
voor L.A.T.-relatie. Br.o.nr. \
B-0890 LD, postbus 3100, .
6401 DP Heerlen. |
JONGEMAN 27 jr. met vas- I
te baan, zkm. met meisje of j
jongevrouw. Br. met foto op
crew. ret. o.nr. B-0918, L.D. "Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. (
VROUW 57 jr., 1.70 m. lang, ■zkt. kerm. mak. met nette
heer plm. 60 jr. om samen i
nog gezellig iets te onder- ■nemen. Br.m.foto.o.nr. I
80933, L.D., Postbus 3100, '6401 DP, Heerlen. I
Sport. MAN 44 jr zelfst. met j
vast werk zoekt langs deze -weg spontane lieve vrouw (
plm 30 tot 40 jr. liefst omg. (
Sittard en Geleen. Doel om ;
een fijne toekomst op te ]
bouwen. Reakties b.o.nr. j
B-0937, LD, Postbus 3100, ,
6401 DP Heerlen. ;
J.MAN, 26 jr. zkt. k.m. j. ;
vrouw, 18-30 jr. om samen
toekomst op te bouwen. Br.
op erewrd. beantwoord. Br.
o.nr. 80945, L.D. Postbus '3100, 6401 DP Heerlen. j
DAME 49 jr. z.k.m. heer. Br. ;
o.nr. 80946, ,LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Zaterdag 3 juni dansavond !voor ALLEENSTAANDEN in
café The Corner, Sittarderw.
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u. \
Bew. verpl. Het Bestuur. (
Breng zaterdags of zondags 'eens een bezoek aan onze i
gezellige dans- en contact- 'avond in de kelderbar "La
Chalet" in Treebeek. Aan- 'vang 20.00 uur. Beslist een
bezoek waard Chalet Tree-
beek, Komeetstr. 25A. Tel.
045-211375. Op veler ver-
zoek is de kelderbar "La
Chalet" nu op VRIJDAG-
AVOND alleen nog maar
geopend voor uw verjaar-
dagsfeesten, party's, barbe-
que-avonden enz. enz., te-
gen een zeer gereduceerde
prijs. Vraag vrijbl. ml.
Weduwe, 48 jr., hoopt langs
deze onsymp. weg een net-
te sport. HEER uit goed mi-
lieu te vinden om een mooie
eerl. rel. op te bouwen, geen
bartype. Br.o.nr. B-0961,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Liefst met foto.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat - Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Zondag gratis
verloting. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.

WEDUWE 68 j. zkt. vriend
(in) om samen te reizen,
wandel. enz. Br.o.nr.
B-0962, LD, Pb. 3100, 6401
DP Heerlen.
Sport. j. MAN25jr., 1.72 m.
zkt. leuke spont. j. vrouw
tuss. 20 en 26 jr. om een
ser. rel. op te bouwen. Br.m.
foto.op erew.reto.nr.
B-0964, Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Jongen zkt. VRIEND voor
vrije tijd-weekend. Br.o.nr.
B-0974, LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vrouw 52 jr., gesch., best
romantisch, huiselijk en ge-
zellig, spontaan, zoekt vlotte
MAN Ifst. met auto, goed
verzorgd, om een leuke re-
latie op te bouwen. Br. o. nr.
B-0975 LD, Postbus 3100,
6401 DP Hrln.
Jongeman 20 jaar, 1.53
groot, zoekt een MEISJE om
samen mee op vakantie te
gaan en een eventuele vas-
te relatie te beginnen. Br.o.
nr. B-0979, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Welk besch. MEISJE 25-30
jr., niet groter dan 1.70 m.
met algem. ontw., wil ken-
nism. m. dito j. man. Br m.
foto o.e.r. Br.o.nr. B-0981,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
MARJAN ik vraag je om mij
AUB op te bellen je hebt het
toch beloofd!
Zijn er nog eerlijke VROU-
WEN? Ik ben klein, eerlijk en
trouw, 47 jr. en zk een vrouw
van plm 35-50 jr. Wie heeft
de moed om mij te schrij-
ven? Br.o.nr. B-0982, LD,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Gezocht spontane j.
VROUW 21-29 j. v. j. man
26 jr. v. baan, geen bartype.
Br. liefst m. foto en tel. naar
Postbus 186, 6440 AD
Brunssum.
PEGGIE zit steeds op jouw
te wachten. Je vraagt mij ten
dans ong. 2 mnd. geleden in
Chalet Treebeek. U zegt mij
Uw tel.no. dat ik mogelijk
heb misverstaan. Ik wachl
op jou en hou van je. Schrijl
mij spoedig klein briefje mei
gegevens n. Br.o.nr. B-1002
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen

Heer 51 jr. zkt. leuke vrien
din ook met kind. Br.o.nr
B-0977, L.D., Postbus 3100
6401 DP, Heerlen.

Met een PICCOLO in he
Limburgs Dagblad raakt i
uw oude spulletjes 't snels
kwijt. Piccolo's doen vaah
wonderen... Probeer maar
Tel. 045-719966.

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg ! k.

Het Partnerplan rïmo
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kansj|9/6€

slagen bij het vinden van een partner ;
* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKff* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTE»-—

* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnem*

een van onze 85 consulentes. In uw omgevinf
Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-44287-

Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795
Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056|

Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511 i
Regiokantoor Limburg: 045-753178 Op v

Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-ln er
7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezöem)

Stichting Interßelatie^
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grL £~relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt tjp^ 'weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijt»
bellen met onze medewerkster in uw omgevin

(ook 's avonds/weekend).
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730'

Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

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

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van jjlhelr

Ik bedoel maar
waarom zou je wachten tot je toevallig iemand tegeflj
Tenslotte weet je dat bij Stichting Mens en Rela'^^grootste doel van de ingeschrevenen binnen een jafl
levenspartner vinden. 045-726539 (mevr. Luch^KPostbus 5050, 6401 GB Heerlen. Gratis brochure cMm
vraag. Stichting Mens en Relatie ie erkend RvT. JF*
HOMO/LESBIES en op zoek Met een PICCOLO]
naar een relatie? Stichting Limburgs Dagblad <K
Alternatieve Relatievorming, uw oude spulletjes 't, 'er

Lange Geer 44, Delft. Tel. kwijt. Piccolo's doen,"^
015-136631. Erkend door wonderen... Probeer'w t
Raad van Toezicht. Tel. 045-719966. p

Mode Totaal l
i 1 -Tem

Winkelcentrum

SHty^^Point ;R
"Gewoon leuke winkelkes \

(Mia oet Einekoeze) J ~
Bont iei

Reparaties en moderniseren van
A. Feyge " '°c

Hommerterweg 234, Hoensbroek. Tel. 045-213^ (j?
Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akerstraat 76, Heerlen.
Te koop BRUIDSJURK met

| sleep en toebeh., mt. 42.
Margrietstr. 3, Schinveld.
Te k. pracht, witte BRUIDS-

-1 JURK mt 38-40 met toebeh.. 045-412486.
Partij BOUTIEKKLEDING in
Jersey, 10 modellen in 5
kleuren, zeer gesch. voor
braderie of markt, ’ 25,- p.
st. Inl. 04407-2680.

Te k. excl. BRUlD^.om
mt. 36-38, t.e.a.b., tei-«ijn
272634. Jz?x

—-;Jrnel
Een partij BOETIEK
ca. 100 st. alles in X^’ 1.250,-en partij ca.
alles in 1 lot ’250."045-227941.
Te k. BRUIDSJURK * ,
’ 200,-. Tel. 045-2279f0r (

Te k. wit LEREN rok j U
mt. small. Past. Vaes5' '10, Kerkrade-West^T);
Te k. BRUIDSJAPONhg
42-44, met toebed"£.
04498-58012. _^ff

Baby en Kleuter j^J
Te k. KINDERWAGEN rib-
velours marine blauw, i.g.st.

’ 95,-. 04450-2420.
Te k. BABYKAMER 2 dlg.
(van Harlekijn), grenen,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-216738.

i i_ .
i Te k. mintgroene 3 in 1 KIN-

DERWAGEN, 1/2 jr. oud, pr.

’ 425,-. Emmastr. 89,
Hoensbroek, 045-228671.

Te k. BABYKAMER"alles erbij, dekbed, 'SÜ
enz. en baby- en pe^fck.
ding samen ’ 475,-i' \ s
xen Philips, 100 watt %
’lBO,-, Berber tapij'-'jj
tel. 045-270448. /

Te k. klassiek massiC
ker eiken baby KAM^—enz. tevens kind. c<°
tel. 04406-40676. 1. -""00

Bel de Vakman n
ni

Verstopte afvoer of riolering

ri.H.O.
Betaling alleen bij succes!!

I Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastrich' p
Districtskantoor Limburg: ..

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-113 1

Bel gratis 06-099.13. jljJ

! Klusjesman $
biedt zich aan voor ALLE werkzaamheden *««IV|

Telefoon 045-227586
j Afvoer verstopt f

Babit bv rioleringswerken Pel; Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen? 4i; Babit bv rioleringswerken £■Tel. 045-463892

H. Dreessen
Dakbedekkingsbedrijf

10 jaarschriftelijk garantie.

" Lambertusstr. 29, Brunssum
I Tel. 045-253532'

' NEW LOOK BV Schaes-

' berg. Gevelreiniging, uit-

" kappen, voegen, steigerver-
■ huur. Tel. 045-312154 of
■ 045-312709.. TV-ANTENNES ’395,- all-
ï in, 5 jr. garantie. Ook alle re-. paraties door geheel Lim-r burg. Geen voorrijkosten.
) Koehen. Tel. 045-441693.- Oprit- en erfverharding.
t Gratis prijsopgave. P. Zwei-, phenning STRATENMA-, KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-j 5316, b.g.g. 04493-1038.
< Hans LIPS voor timmer-,
t dak en zinkwerk met garan-
f tic. Vraag vrijbl. advies/
t offerte. Bel 045-453818.
\ Let op! Uw dak is ons vak!s Dakdekkersbedrijf Peters,
- Groenstr. 21, Übach over. Worms. Tel. 045-325793,

" b.g.g. tel gewijz. van 045-
-l' 312817 in 045-311334. Te-

' yens ZINKWERK en PVC-- dakgootbekleding. Gratis
t offerte.
J TV DEFECT? Wij bieden U:
;t *Gratis halen en brengen
k 'Gratis leentoestel "Prijsop-

" gave vooraf. Audio Video
Centr. Heerlen. Tel. 728130.

Voor al uw kleine Vpj*■

WINGEN, voeg- en a
werk. Tel. 045-46^!-
-045-351805. ?
Voor al uw dak- el\j>ifi(
WERK. Dakdekkej^ 6r
R.M. Schripsema, ff i^broekstr. 32, Kerkra."^
voor vrijblijvende Pr) ) |
ve tel. 045-459647^ '£
Voor al uw NIEÜ^?en verbouwingen: v J V
drijf Baburek. Te>- »a,
216969. ~^tWSTOELMATTERIJ^oSI
ten en biezen stof' j^
gar. Bel. 045-4jjgg^'e
Diepvries- en «O^ J,a
REPARATIE zonde' fa.
kosten. Bel Geleen
45230 service binng^ |jt
OPRITTEN en terra-j^.
klinkers of sierbestra\-. M
tuinaanleg, 045:fg^f |1
Voor SIERBESTP uil
terras, oprit en M>h
schap. StratenmaKi* j»,
Nico Gerards. Vrg. Bq
prijsopgave en adv j^
045-313956. ___^^0^
Het STUCADOOPjpjJ
van de St. AnnJ X,
Spaubeek werd
door Jan Hilger: vc-u k.
stucadoorswerk. Vv04490-47294^3g0gg>xtË

Voor Piocoic.Sjj
zie verder pa9in

Limburgs Dagblad



Kapper/Cosmetica
___—/"' < ■■ ■■■■■■■■■■■ i ....—.

k. SCHOONHEIDS-
Bage- ped.- stoelen Te k. schoonheidsspeciali-
rsmodellen 04923- ste STOEL z.g.a.n. Tel.

kansß9/66561 045-220480
-r r==r~—~—~— ~

EnteL______ Wonen Totaal

S Koop nu een
tf' kwaliteitskeuken
f056
11 voor een kastjesprijs
an-rPP Vriidag 2en zaterdag 3 juni (10.00 tot 18.00 uur),
r pzS" 6r 18 SHOWROOM-MODELLEN (van klassiek to
i oezoem) voor snelle beslissers. ASTO sluit de showroom ir
'ia aot Schaesberg, dus op is op.It? «öTO KEUKENS B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg

te J Rotan Rentenaar
i/ilt Up Esschen 26 Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show
vrijbrmrtlodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin
ievjp Germa maandag en dinsdag gesloten

l730: 20 - 50% Korting
]][ Eiken-meubelgroothandel

84 a.h. reüniegebouw Geleen

13 30% goedkoper dan elders

EL^elminastraat 3A. Open dinsdag-vrijdagvan 9.00-17.01
i—-____ Tel. 04490-47446

:ger
n lafl|^lsniß
ucf^KSJBVCESifIH

i !%,
3 !/m^anden exact voor u
06 lw Fv£?maakt door:eer'w EXCLUSIEF adviseur

Gentenaar
_j. Interieur

hI 7^chen 26> Heerlen
m '*s9o bij tennishalJ aandag en dinsdag

rtV^--~--jesloteirunieke kansv°or keukenko-
pei*s. MassaleJ Verkoop van'ö honderden

"*] ,sPiksplinter-
'euwe keukensan modern tot klassiek

/°°r minder dan
f s «* halve prijs.

-imeh0d- ellen keuKens ver-<C U de Hom keuken-
in -m alle afmeting voor

f 0; On9ekend lage
5 prijzen

<% .9reheel vrijblijvend kij-
'7%'r ,i iJS Vast een keuken-^t u bij!
Fc Hom keuken-
magazijnen Lo-3hfe9 8 - Echt

lrantie R/jaM9i"Priismet
=P "fiinn c. Har|delsonder-
' ' "h. Tpl >iatlor,str. 294,
'rf rjT^Lp45;242602.
-^^gTHOÈKrnitTltoe:*% ?„ afel en «andmeu-
il'l^s0 9-3^' vr. pr.

Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Te k. MANOU 2-zits bank; 2
draaifauteuils en salontafel.
Margrietstr. 3 Schinveld.
Te k. mass.zwaar eik. SA-
LONTAFEL m. 4 faut. eeth.
eik. m. 6 stoelen, ook klein
materiaal. 045-740194.
Te k. kast met gesl. glas,
toogkast, OPASTÖEL, tafel,
TV-kast en rotan schom-
melstoel. Tel. 045-423481.
Te k. INBOEDEL, koopjes.
Teutelbroekstr. 30 Kerkrade
Te k. gr. KAST en eiken
bankstel 3-1-1 ’650,-, 2
mini bijzet. Tussen 10.00 en
12.00 uur Aalbersestr. 4
Heerlen.
Te koop zw. eik. BANKSTEL
3-1-1, met salontafel, pr.

’ 500,-. Tel. 043-648387.
Te koop licht eiken KAST h.
1.50, br. 2.45 m. Tel. 04490-
-41826, na 17.00 uur.
IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’lOO,-; diepvries ’225,-;
Wasaut. AEG combi ’ 275,-
-045-725595.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naai
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
Leren BANKSTEL 3-1-1
zits, eiken kast, tafels, bed-
den, matrassen etc. Alles t.
e.a.b. 045-272851.
Te k. grenen SLAAPKA-
MER, 3-drs. kast, ledikanl
1.60 x 2.00 en 2 nachtkast-
jes; moderne grijze eethoek
met 6 stoelen. 045-227812.
Te k. BANKSTEL, kast en
tafel eiken met leer, 2jr. oud
wegens verhuizing i.g.st.

’ 2.500,- 045-229905.
Te koop blanke eiken ronde
TAFEL, blad 7 cm. Tel. 045-
-725601.
Te k. weg. verhuiz. BANK-
STEL runderleer 3-1-1

’ 700,-; Bankstel bruin rib
3-2 ’ 300,- beiden i.z.g.st.
Tel. 045-314754.

É^-^^Zannebanken/Zonnehemelsro' —" —"

4°tsesort Zonnehemels
tenst G»h enn9 2onriehemels, lage prijzen, eigen service

■^*n' ventM .ogen z°nnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-"iiator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.
7gB - t 000 prijzen v.a.

f 1 64Q i f 999'"' f 1099--' / 1-1".-. / 1-249,-,
&m2S' Bi' de ech*e van Erp met super service.. IJ"° Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

P^jr-^SgTjKjg Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.
l - *uop 7 nieuwe

,i Nr k'nissbanken
4^Beia'n°'l nu ’17.000,--x|^^_Pjj2m63o77.

10 keer ZONNEN voor

’ 55,-. Gezichtsbeh. voor de
man ’ 38,-, Beauty Instituut
Mini Connotte, voor dames-
en heren Servatiusstr. 12,
Vaesrade. 045-243941.

g~^^___ Computers
re 64J: .LEET Commo-ï.lVe. ioJAS,eem met Disk-M; )oVstick en alle toe->C^^LPis^lso6B_
)cl' moni?,60 Kb en 20 M°,

[!rnbevv!i,scomPuter oli-b- Ïpi y£ec 1400 D, t.e.
na

Te k. TULIP comp. compact
2 floppy driv. en softw.,

’ 1.650,-. Tel. 045-451550.
Bent U van plan in de nabije
toekomst een COMPUTER■ te kopen, wij kunnen U advi-
seren. Bel voor inf.: 04490-
-26818 Of 04490-15948.

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

>-^_ TV/Video
T het -T °r- VIDEOPILMS
T'^eo ?rf^fn VHS en VCC
T*e°s 2°00), VHS films alle
'JS f ir. 5 per film. VCC<fHls f ij* Der fi|m, andereJkoor,l'". per ,ilm. tevens#Cfl i7no''9s,verkerende
jl2oo ü| met 26 banden
f V's 'rr,e,e. har>ds kleurentariat f \ff mrid garantie

furiën i/°' K asteellaan 81
Tel.

'JT§ Tffr—:3^-inst ÖV-' Video en ste-
*\ ’ 14qcI,v' stereo telet.
CT-V 15; 68 cm. Gebr.
iSc'ierfn / 75'v Gem- bet-

k6rin nrL n9 m°9- ook voorjßT.vlna-Sgerechtigden
6«e'4fl[l Voorst, Ganze-#l3B7gSÖ Heerlen. Tel. 045-

-|fesRENTELEVIS.ES,
f/95 B^uPunkt, ITT van-

f°kstr'"' "adio/tv Frank BV,
|e!^4s^Heerlerheide.
K's^Sd- kleurent.v.'s vi-jffiaer enI?875 kleingoed. 04406-

-'N^K vi VERKOPEN? Adver-I 'a-045-719966.

Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Kachels /Verwarming
Te k. POTKACHEL Ther-
mocet 18 TC, 9.000 kcal.,
z.g.a.n. Tel. 045-229078.
KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.
Franklin ALLESBRANDER

’ 275,-; tev. 4 rollen dakbe-
dekking 4 mm dik. 045-
-251489, na 09.00 u.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
DRU centr. verwarmings-
haard, type CV 20-6 Rustiek
koelkast Expert 160; gas-
kookplaat. 045-410712.

— . . . . . ■ !.. - ■ ... .. . .
Huishoudelijke artikelen

SIEMENS. Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,- koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.- JacKohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.
Te k. electr. FORNUIS i.z.g.
st. ’250,-. Tel. 04490-
-13283 tijdens kantooruren.
Te k. i.g.st., wasm., gasf.,
VITRINEKAST, winkel-
weegschaal, lits-jumeaux.

" 045-322463

5 messing INBOUWSPOT-
JES chroom, eethoek 045-
-319778 v.a. ma. na 18 u
WASAUTOMAAT Rondo als
nieuw ’350,-, tel. 045-
-314760.
Te k. 60 Itr. DIEPVRIEZER;
gasfornuis; 4-pits gasstel.
Tel. 045-458610 na 14 uur.
Te k. Philips 917 WASAU-
TOMAAT met garantie. Tel.
045-271204
Te k. KOELKAST 140 Itr.
Frilec, 1 jr. oud, ’ 200,-. Tel.
045-452399.

1

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

v Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

o het ook bedienen kan!!!

] WSf MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 11-16 MAASTRICHTnrnfl rEL\:o43''l742B

RIJKSWEG Z. 124 GELEEN
J | f | Ta.:Ü4480 54865
.

Keyboards vanaf ’ 195,-. Keuze uit meer dan 200 gitaren
I vanaf ’ 85,-. Computer muziek software voor alle sys-

temen. Drumstellen 5-delig vanaf ’ 695,-. Diverse oce.
.J orgels vanaf ’ 250,-. Zang- en omroep installaties vanaf

’ 795,-. Gitaarversterkers vanaf ’ 95,-.
Altijd speciale aanbiedingen.

1200 m2Muziekplezier
Te k. elctr. orgel EMINENT- Solina S4O, 12mnd. oud.

■ Tel. 045-228952.
i ■■■

'-PIANO of vleugel? Kopen of
1 huren? De grootste keuze- bij Van Urk. Vraag offerte,
i Bel. 010-4363500. Van Urk,

* Westersingel 42, R'dam.- Met spoed gevr. prof. ZAN-- GER en 2e toetsenman, stijl
■ Amerikaanse rock. Tel. 045-
-. 243654.
■Te k. complete GITAAR-- INSTALLATIE, 150 W, merk

Peavey, tel. 04754-85117.
5 PIANO'S te koop, Somers

'< en zn. Akerstr. 82, Heerlen- 045-713751.
- Wiener HARMONIKA hand-
-3 gemaakt merk (Ivan Kaps) 4
1 rijen stemming Fis H-E-A.r Burg. Savelbergln 20 K'rade

Te koop electrische BAS

' Ibanez Musician. Tel. 045-
- 323747.
[ DRUMSTEL, 8-delig, Tama

Granstar, kl. wit, ’3.995,-
-' Tel. 045-452298.

Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.
Te k. WIENER A.D.G.C.
nieuw met garantie, geen
fabrieksharmonica (hand-
werk) pr. ’ 4.000,-, te bevr.
J. Menens, Schweitzerstr.
34, Eygelshoven.
ROLAND MT 32 module, TR
505 drumcomp., Korg PSS
30 begeleid.comp. 045-
-713685.
Te k. PA-INSTALLATIE,
Dynacord, PS 2000, nw.pr.
’13.000,-, 10 mnd oud,
voor ’6.500,-, div. Baeyer
microfoons. Te1.045-312145
Te k. YAMAHA DT, 10 mnd.
oud, zwart-rood, vr.pr.
’2.750,-. Weg. behalen rij-
bew. Tel. 04450-3259.

Foto/Film
Te k. Fototoestel CANON
met 3 lensen, 045-218633.

t Kunst en Antiek

Nederlands grootste
j 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.
: Wedden dat !! U bij Wijshoff

Antiques zeer zeker zult sla-. gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9

3 Hoensbroek Centrum. Ge-- opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
Te k. BANKSTEL Italiaans
barokstijl, Mechelse kast,
Molenweg 64A. Eygelsho-
ven. 045-353648.

- Te k. antieke EETHOEK 4r pers. ’BOO,- Tel. 045-- 442912.
Te k. ant. Breugelse KAST,
linnenkastje en hanglamp.

" Tel. 045-412468.
I Te koop antieke staande

klok JACHTSTIJL ’3.500,--. en antiek klokkenstel
t ’ 1.750,-045-221283.
i, Wegens overcompl. te k.

div. eiken strakke kasten,. tafels en stoelen e.d. Tel.
\ 04405-1684.- Te k. antieke KLEERKAST- m. grote spiegel ’350,-.

045-251489, na 09.00 uur.
Te koop ant. OMA-KAST, h.> 2.45 xbr. 1.16, pr. ’ 1.350,-.

"' Tel. 04492-2758.

De grootste en mooiste sor-
tering BRETONSE jacht en
Henri Deux kamers, strakke
kasten en veel Engelse
kleinmeubelen. Een bezoek
aan onze showroom is de
moeite waard. Antiekhal
Palmen-Heynen, langs de
Hey 9, Sittard (Industriepark
Noord). Tel. 04490-10706.
Te k. antieke KAST, 2 delig,
vr.pr. ’450,-. Tel. 045-
-255409.
Te k. mooie ANTIEKE kast
met marmer blad. Caumer-
str. 84 Kerkrade-West.
Te k. van part. 2 antieke
KEUKENBUFFETKASTEN
en antieke tafel. Ganze-
weide 140, H'heid.

Veilingen e.d.
POSTZEGELVEILING öp
10-6-'B9 om 14.30 uur in
Kohlscheid (ac) Dornkaulstr.
47, veel Benelux, Duitsland,
Frankrijk, Africa, bezichtigen
van 17 tot 20 u., za. v. 09 tot
14 u. Veilingcatalogus kan
aangevraagd worden, vei-
linghuis Boddenberg 09-49-
-2407-18451.

Braderieën/Markten

i Grote vrije markt
1 Zaterdag 24 juni a.s. grote vrije markt rondom Makado-

" Beek, (alléén voor particulieren) voor ml. 04490-74669

Uitgaanswegwijzer
'. ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
'. voor alleenstaanden en echtparen.

's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 14,-.: Dit weekend tot 3.00 uur geopend
Bar Dancing de Fontein

" Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree., Voor elk partijtje zaal te huur Café-dancing WINDROSE,2Rc
n Tar, nam^9coKoAPEL" Akerstr. Nrd. 150, Hoens-- HOF. Tel. 045-751588. broek. Dansen op donderd.,

Wat VERKOPEN? Adver- vrijd. en zat., aanv. 21.00
teer via: 045-719966. uur. Zondag va. 17.00 uur.

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt., postz.. etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

" Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,

1 Heerlen. 045-714666.
Te k. gevr. BETONMOLEN
na 17.00 uur 04490-55970.

t Te k. gevr. CABURATEUR

" van BMW 316, bwj. '81. Tel.
045-228658.

. De beste prijs voor POST-. ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.- Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.

1 045-212371.
Gevraagd IJSKAST, gasfor-
nuis en diepvries. Tel. 045-- 725595.

1BOERDERIJ te koop gevr.,- staat v. onderhoud geen be-
zwaar. Tel. 04490-47294.
Te k. gevr. CAMPINGIJS-
KASTJE 04407-2324.

Divei

Restauran
Meesweg 2, Vil

Gezellig tafelen bij piano-n
ontbijten met gratis een g

Van 09.00 tr.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Tesoro METAALDETEC-
TORS EN 2e-hands detec-
tors met garantie. Gesink
Tel. 053-300512.
Goede TWEEDEHANDS-
KLEDING? Winkel van Sin-
kel, Akerstraat 76, Heerlen.
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.
VEEWAGENBAKJE v. 1
paard ’ 700,-, kantelpoort
m. loopdeur 275x274
’350,- 045-313900/317777
Te koop draadloze telefoons
va. ’ 160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
Deze massage is en blijft
een gave VERONIQUE de
enige echte. 045-228481.
SCHILDERSEZEL te koop,
schilderijlijsten, paletjes.
Tel. 045-412636.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.

Radio e.d.

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 Pioneer Midi
set S-1100, met
tuner.verster-
ker, cassette-

deck en platen-
speler, geen
989,- of 648,-

-maar 398,-
Maar ook: 6 sony kleuren

tv's met trinitron beeldbuis
type KV-21XSTD, met ste-

reo en afstandbediening per
stuk geen 1998,- of 1748,-
-maar 1498,-. Maar ook: 8

Technics tuner, digitaal met
voorkeurzenders, type ST-
-500 per stuk geen 445,- of

348,- maar 199,-. Maar ook:
15 Sony versterkers Type

AX-250 met een vermogen
van 40 Watt per stuk geen
348,- of 268,- maar 198,-.
Maar ook: 10 Technics CD
spelers type SLP-111 met

diverse herhaal en pro-
grammeer functies, per stuk

geen 648,-of 498,-maar
398,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

rsen

it La Cage
It 04406-41001
nuziek, a.s. zondag heerlijk
lias champagne ’ 15,- p.p.
pt 12.00 uur.
KAMERS te h. met video en
douche. Tel. 045-229680.
Te k. MERCEDES 300 D
bwj. '80, BMW 316 bwj. '82.
Mercedes Diesel bus, in-
bouwwasemkap, hogedruk
reiniger warm/koud, super 8
camera mcl. projektor, div.
fleksen, dieselcompressor,
caravan 6 pers. J. Maenen-
str. 14, 04406-12233.
Te k. 4 pers. BUNGALOW-
TENT Tvns te k. aquarium
150x50x50 m. alu. onderstel
tel. 04490-26203.
Alu. AANRECHTBLAD
1.22x0.55; keukengeiser
Variant inh. 3 é 5 Itr.; groen
ligbad z.g.a.n. Sleyerweg 20
Sweikhuizen.
Te koop KINDERFIETS ro-
sé, 5-7 jaar, ’ 75,-; blanke
eiken ronde tafel, blad 7 cm;
poppenwagen z.g.a.n.,

’ 50,-. Tel. 045-725601.
HELDERZIENDE waarne-
ming. Kaartlegging en para-
normale genezing. Dag. ook
s'weekends volgens af-
spraak. Tel. 04490-73101.
Te k. 3 antieke KOETSEN
en inzet kachel merk Helex
met ventilator. Gravenweg
13, Landgraaf.
Diverse Arola 4-wielige IN-
VALIDEWAGENS, in goede
staat, rijden 40 km p.u., v.a.
’4.500,-, ml. 08385-11251.
Te k. KLEDINGREKKEN,
div. soorten. Tel. 045-
-717972.
Te k. TUINHOK 1.6 mtr., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-459117.
Te k. ALLESBRANDER,
potkachelmodel; tev. te k.
Hondentondeuse. Tel. 045-
-319689.
Te k. dubbelbaks FRITURE
RVS, Leventi. Tel. 04406-
-13845.
Te k. COMPRESSOR, zelf-
bouw, 90 Itr. ketel m. water-
afsch. en oliesch. ’250,-.
Tel. 045-325364.
Te k. houten KRUIWAGEN,
bietenmaler en gril. Ganze-
weide 140, Heerlerheide.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
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.

Sfll Provincie Limburg

mededeling In Limburg is hetGRONDWATER de belangrijkste bron voor drinkwater.
M92/21-89 Daarom moet het grondwaterin bepaalde gebiedenEXTRA BESCHERMING krijgen. Deze extra bescher-

ming wordt geregeld in de VERORDENING GRONDWATERBESCHERMING. De REGELGEVING in deze
verordeningheeft betrekking op iedereen diewoont of werkt ineen gebiedwaar grondwaterwordt opge-
pompt. Om nalevingvan deregels te waarborgenheeft het provinciaal bestuurVOORLICHTINGSBIJEEN-
KOMSTEN georganiseerd.De eerstereeks bijeenkomsten isgericht op AGRARIËRS die grondenin gebruik
hebben in waterwin-en grondwaterbeschermingsgebieden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven
WAAR en WANNEER deze bijeenkomsten plaatsvinden.

LOKATIES EN DATA

donderdag8 juni20.00u.: dinsdag 20 juni20.00 u.:- Zaal Keulen, Schoolstraat 3, Klimmen. - Café Halfweg, Stationsweg 147, Venray.

donderdag 8 juni20.00u.: donderdag 22 juni 20.00u.:- Zaal van Rijswijck, St. Odastraat 3, Melderslo. - GemeenschapshuisDe Wissel, Spechtstraat 58,
Tegelen.

maandag 12 juni20.00 u.:- Café Bouwman, Zandstraat 62, Gennep. maandag 26 juni20.00 u.:- Zaal Hendrix, Gr. Kesselstraat 5, Parmingen.
dinsdag 13 juni20.00 u.:- Zaal De Kroon, Rijksweg 64, Margraten. dinsdag 27 juni20.00u.:- Gemeenschapshuis,Kerkstraat la, Baexem.
donderdag 15 juni20.00u.:- Café Den Hook, Markt 19, Swalmen. donderdag 29 juni20.00 u.:- GemeenschapshuisDe Koppel, Vleutstraat 22,
maandag 19 juni20.00 u.: Dicteren.
- Café de Keizer, Markt 14,Meerssen.

Limburgs grondwater
Straks uw drinkwater!

L imburgsDagbladgpiccolo s
Bel:

Waarom gebruikt, als u voor
zon prijs nieuw koopt?

voorbeelden

\ ~338E8Êêkêêk. „ \ W^-

" Nu kopen
is geld

tSMUj^k^b.^ ,^*Vll'|l,l,!^^|||j^i» j,MJ in.,- _^^^Ê^^^

V^ ' Kadett 4-drs. C 1.3iLS -^^^^^\. Omega 4-drs^1.8 SLS

* exclusief afleveringskosten *

Inruil en financiering mogelijk.
Nu jaren rijplezier voor een koopje!

Kom snel naar onze showroom.

OFFICIEEL OPEL DEALER / Q' "w"

MMÊMffilmn ~ m
w ... A,hH ~ K »ö WELLING ZEKERHEID VOOR ALLESWelling Autobedrijf b.v.
Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700

Zaterdag 3 juni 1989 ♦ 35gin^burgis Dagblad



I%T,_DE LIMBURGSE
+*<jj PERSONEELSGIDS

/ r=j~ -\ Reclameverspreidbureau
Spiral B. V. is een organisatie
met als voornaamste

f v^j^jN activiteit het verzorgen van

\f /^^ iJL huis-aan-huisverspreidingen

\/^L j^ë in de provincie Limburg en
(>^^^/^^r\ daarbuiten. Landelijk gezien
Sf*} ) behoort Spiral B. V. tot de
r^( f^ grootste regionale
» V**^ verspreidorganisaties; sinds

£IÏIWII~~M~~W~' 1986 9evest'9d te Horst,
IjPI Ic /m I vanwaaruit momenteel een

KJ M. M. ML "ul"mMAB.V. 65-tal vaste personeelsleden
RECLAMEVERSPREIDBUREAU werkzaam is.

Op korte termijn is er binnen onze organisatie plaats voor een

verkoper/orderbegeleider m/v
Kandidaat:
- reclame-marketing (NIHA)-gerichte opleiding op minimaal

middelbaar niveau;
- kennis van automatisering;
- in bezit van rijbewijs;
- leeftijd ± 30 jaar;

- kennis van en affiniteit met de provincie Limburg;
- elke ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.

Wij zoeken een sterke en flexibele persoonlijkheid met goede
contactuele eigenschappen met de wil om binnen een informele sfeer,
hard mee te werken aan het verder uitbouwen van de organisatie.

Standplaats: Horst.

Wij bieden een honorering overeenkomstig de zwaarte van de functie,
met een uitstekende pensioenvoorziening.
Een auto van de zaak stellen wij ter beschikking.

Nadere informaties kunnen worden ingewonnen bij de heer J.
Philipsen, telefoonnr. 04709-4222.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan:
DIRECTIE SPIRAL B.V. postbus 6094, 5960 AB Horst

Fabneksstraat 7. 5961 PK Horst 19M2,

Een internationaal bedrijf, leidinggevend op het gebied van
schuur- en slijpmiddelen, zoekt voor zijn vestiging in Hoensbroek

I produktiemedewerkers I
Geboden wordt:
- aantrekkelijk salaris;
- 23 vakantiedagen per jaar;
- eventuele reiskostenvergoeding;
- opname in bedrijfspensioenfonds.
Schriftelijk sollicitaties: Norton 8.V.,

postbus 177, a^w
6430 AD Hoensbroek, a^W

,96290 t.a.v. de heer H. Schoenmaeckers. a^W

GRonus(Q)cou.E<iE
Akerstraat 117
6417 BM Heerlen
telefoon (045) 714952

A. GEVRAAGD per 21 augustus 1989:
DOCENTEN (M/V)
voor de vakken:
a BIOLOGIE 6a 7 uur

- 2e-graads bevoegd
- ter vervanging wegens ziekte

b. GESCHIEDENIS 9 a 14 uur- 2e-graads bevoegd- deels ter vervanging, deels onder
DOP-11-voorwaarden- gezien de samenstelling van de sectie gaat
de voorkeur uit naar een vrouwelijke collega

B. Wie in ons dossier van potentiële

VERVANGERS
wil worden opgenomen (voor alle vakken), wordt
vriendelijk verzocht zijn/haar gegevens in te
sturen.

Brieven vóór 13 juni 1989 te richten aan de heer J.
C.J. Ridderhof, wnd. rector. 19M23

Staalbouw Leunissen B.V. Simpelveld
vraagt voor spoedige indiensstreding

staalconstructiemonteurs voor
montagewerkzaamheden.

Wij bieden een hoog loon en goede
sociale voorzieningen.
Sollicitaties te richten aan
Staalbouw Leunissen 8.V.,
Waalbroek 3,
6369 TE Simpelveld,
fel. 045-443131.

■b/autogaubo%*p
Reeds 70 jaar een begrip op auto-gebied in
Zuid-Limburg, meer als 35 jaar VAG-dealer.

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Junior verkoper (m/v)
Enige ervaring strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen tel. 04406-15041 (vragen naar
Dhr. R. Caubo)

AUTO CAUBO
Neerhem 25, ValkenburgTel. 04406-15041

Binnen een van de rayons van de sektor Technische Zaken
V P bestaat een plaatsingsmogelijkheid voor een

WiMiip^P' Opzichter ,M /vi

Idie
tewerkgesteld zal worden in het noordelijk deel van ons

verzorgingsgebied.

De te verrichten werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het houden van toezicht op de aanleg- en onderhoudswerk-

zaamheden van ons leidingermet;
- het geven van leiding aan zowel eigen personeel als personeel

van derden;
- het onderhouden van kontakten met aannemers, gemeenten

en andere nutsbedrijven;
- de administratieve verwerking van verantwoordings-

dokumenten;
- het verrichten van veldtekenwerk.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die voldoen aan de
volgende eisen/voorwaarden:- diploma MTS WTB met MAVO of HAVO vooropleiding;
- diploma Middelbare Gastechniek, met minimaal specialisatie

distributie;
- ervaring in de gastechniek;
- leidinggevende kapaciteiten;
- bereidheid tot het volgen van aanvullende kursussen;
- woonachtig in de regio Noord-Limburg of de bereidheid zich

daar te vestigen;
- leeftijd tot 40 jaar; ■- rijbewijs BE.

Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zijn van toepassingde'
CAO voor nutsbedrijven in NV-vorm, de Algemene Burgerlijke
Pensioenwet en de Ziektekostenregeling IZA-Limburg.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie binnen
14 dagen te richten aan het hoofd Personeelszaken, de heer
Ing. J.P Linssen.

Telefonische informaties worden desgewenst verstrekt door de
heer J.C.M, de Jong (tel. 045-329494).

| r

Bejaardencentrum De Baenje Sittard
In het bejaardencentrum ontstaat op korte termijn
een vakature voor een

Hulpkok m/v
voor 20 uren per week.

Funktie eisen:- Diploma M.8.0.CD. of horeca opleiding- Enige jaren kookervaring.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CA.O. Bejaardentehuizen.

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen te
worden gericht aan de direktie van
Bejaardencentrum De Baenje, Schuttestraat 2, 6131
JR Sittard.

196693

Jong en toch vertrouwd. Dat is de Horecabond FNV.
Al 91 jaar als vakbond actief. Voor horeca en
contract-catering. Open en democratisch. Nu met
11.500 leden, en daar komen er dagelijks meer bij,
daarom zoekt de Horecabond FNV op zeer korte
termijn een

Kwestiebehandelaar/
administratieve kracht (V/M)
(full-time) met als standplaats hét regiokantoor
te Eindhoven

Het dienstverband wordt in eerste instantie voor één
jaar aangegaan, waarbij een proeftijd van twee
maanden geldt. Na gebleken geschiktheid wordt het
dienstverband omgezet in een aanstelling voor
onbepaalde tijd.

Van de kandidaten voor deze vakature wordt
verwacht dat zij:
* een gedegen inzicht hebben in het arbeidsrecht en

het sociaal verzekeringsrecht (b.v. HEAO EJ, SVW I
en II of enkele jaren rechtenstudie);

* een goede typevaardigheid bezitten;

* goed met leden van de bond om kunnen gaan;
* bij voorkeur lid zijn van een FNV-bond;

* de leeftijdsgrens ligt tussen 25 en 35 jaar.

Tot de taken van de
kwestiebehandelaar/administratieve kracht
behoren 0.m.:- het zelfstandig behandelen van ontslag- en sociale
verzekeringszaken;

- het opstellen van (loon)vorderingen en het
bemiddelen naar werkgevers en
(uitkeringsinstanties);- het maken van dossiers t.b.v. de Rechtskundige
Dienst FNV;

- het invullen van belastingformulieren;- telefoonbehandeling;
- het typen van alle soorten stukken;- diverse administratieve werkzaamheden.

De Horecabond FNV biedt een aantal goede
arbeidsvoorwaarden:
*.een 37,5-urige werkweek;
* een aanvangsalaris van ’ 3055- met een uitloop

naar ’ 3706- bruto per maand, afhankelijk van
opleiding en ervaring;

* een vakantietoeslag van BVa %;

* 28 vakantiedagen en 6 roostervrije dagen op
jaarbasis;

» 3% eindejaarsuitkering.

Wie wil solliciteren wordt verzocht binnen twee
weken na verschijning van deze advertentie
schriftelijk te reageren. Uw sollicitatiebrief kunt u
sturen naar de Horecabond FNV, ter attentie van de
Bondssecretaris J. Heeren, Stadhouderskade
126/Postbus 52527, 1007 HA Amsterdam.
In de procedure is een medische keuring en een
psychotechnisch onderzoek opgenomen. Of al dan
niet rapport aan ons wordt uitgebrachtover het
psychotechnisch onderzoek, wordt door de sollicitant
in een gesprek met de psycholoog bepaald.

De Gezondheidszorg
Akademie Hogeschool Sittarf

omvat een Gezond-
omvat de studierichtingen: heidszorg Akademie,

" Hogere Beroepsopleiding tot een Mikojel Akademie
Verpleegkundige (HBO-V); en een Sociale

" Opleiding Maatschappelijke Akademie 'Gezondheidszorg (MGZ); J
" Managementopleiding Gezondheidszorg

(MO).

Ten behoeve van de HBO-V vragen wij
een m/v

docent
geneeskunde
voor 1 dag per week

Taken:

" verzorgen lessen geneeskunde;

" medewerken aan ontwikkeling van
onderwijsaktiviteiten.

Vereist:

" bevoegdheid tot het geven van lessen
geneeskunde;

" ervaring in de verpleging;

" ervaring in het onderwijs.

Informatie te verkrijgen bij de heer
W. Nohlmans.'tel. (04490) 9 12 12.

Salariëring en rechtspositie volgens rijks-
regeling.

Sollicitaties voor 9 juni te richten aan
de afdeling Personeelszaken,
t.a.v. drs. W. Bollen, Postbus 69,
6130 AB Sittard.

HOGESCHOOL SITTARC

vraagt wederverkopers voor Miko ijs.
Gratis ijswagens beschikbaar voor al uw

evenementen.
Bent u geïnteresseerd in een van beide mogelijkheden, bel dan

voor een afspraak naar
Tuscho 8.V., Korvetweg 34

6222 NE Maastricht, tel. 043-630303

196676 Vt^^^^

\W_____W O) I E C DAGRO
■H INGENIEURSBURO

industriai Engineering & Contracting In verband met een sterke groei van onze
dagro B.v. is een onafhankelijk opdrachtenportefeuille, zijn op ons hoofdkantoor in
ingenieursburo, met vestigingen in Sittard, de volgende vakatures ontstaan:

Sittard en Eindhoven. Voor een grote en
veelzijdige kring opdrachtgevers l/AMCTBI |i#«e| IDOverricht I.E.C. DAGRO werkzaamheden fVUIId I KUIY I CUnw en
op het terrein van werktuigbouw,

machinebouw, elektrotechniek, IfHIJCTDI lICTPI IDQ/TFKPNA ARS
procesbesturing, software engineering, IWWO I ÏÏ\\J ïï\ I CUnO/ I tI\CIIMMn^

civiele techniek, luchtbehandeling en
modelbouw. voor £je sektoren:

Deze werkzaamheden lopen uiteen van " Djn:naadviseren, ontwerpen, berekenen, ' piping

begroten, tekenen en inkopen tot en I machinebOUW
met derealisatie van projekten op basis ■ elektrotechniek

van total contracting. g procesbesturing
I.E.C. DAGRO beschikt hiervoor over ctaalhoiiuieen uitgebreide staf van specialisten. In m 5««a"0"uw

totaal zijner ca. 150 mensen werkzaam.
De juiste kandidaten beschikken over een opleiding
op HTS/MTS-of gelijkwaardig nivo en ca. 3 tot 5 jaar
ervaring in een soortgelijke funktie.

CIVIEL KONSTRUKTEUR
I^wim^^^iii^m^w^^^: Met HTS Weg- en Waterbouw en ervaring in het

berekenen van staal- en betonkonstrukties.

Voor alle vakatures komen vanzelfsprekend zowel
" mannen als vrouwen in aanmerking.

I.E.C. DAGRO biedt een uitstekende salariëring,
B, afgestemd op leeftijd, opleiding en ervaring. Het

ii;
> Hêi pakket aan sociale voorzieningen en secundaire

||k arbeidsvoorwaarden is zeer uitgebreid en omvat
|||k & ondermeer een pensioenfonds,

» ongevallenverzekering, studieregeling, winstuitkering
en gratificatie.

JÈ m Bent u geïnteresseerd in een boeiende funktie in een
aangename werksfeer?

Jfl Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van
Am een curriculum vitae en een recente pasfoto aan:

Ingenieursburo I.E.C. DAGRO BV, t.a.v. de direktie,
Handelsstraat 34, postbus 5142, 6130 PC Sittard., — ■

■i^^^Éß Voor nadere informatie kunt u bellen met
Wr Ing. j.j. Simonis, tijdens kantooruren: 04490-22744,— buiten kantooruren: 04490-74146.
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Menig huisgezin heeft de afgelo-pen weken, samen met vriendennkennissen om de barbecue ge-
L,aard' genoten van een heerlij-
ke buitenmaaltijd.
oilar die bezigheden kunnen
ok vaak minder prettige herin-neringen achterlaten. Brand-

wonden bijvoorbeeld, als gevolg
),„. onvoorzichtig omgaan met'outskool en daarbij behorendedanmaakstoffen.
t*n bedrijf in Eindhoven impor-
ten sinds kort het in Amerika
D "J^dels populaire barbecue-
£*** dat een bijzonder groot be-
sn ungsgemak heeft- Er is geenPrake meer van vuile handenenseen door-elkaar-gehussel van

Barbecuen met plezier

" Een duidelijkegebruiksaanwijzing is op het barbecue-pak
voorhanden

houtskool om alles gelijkmatig te
laten gloeien.

Het pak bestaat uit houtskoolbri-
U*>ttf>n die vooraf in ppn aan-

maakvloeistof zijn gedompelden
daarnazijnverpakt in een brand-
bare papieren huls. Aanmaak-
blokjes en spiritusflessen zijn
overbodig. Gewoon in de barbe-

cue leggenen de vier hoekenvan
het pak aansteken. De houts-
koolbriketten hebben ongeveer
20 minuten nodig om egaal te
gaan gloeien. Intussen kunnen
de te roosteren gerechten wor-
den klaargezet en daarna is het
'aanvallen' geblazen.
Onderzoek door de Technische
Universiteit in Eindhoven heeft
aangetoond dat de inhoud van
het pakket milieuvriendelijk is
en géén nadelige smaak en/of
geureffecten zijn geconstateerd.
De barbecue-pakken zyn te koop
bij benzinestations, slagers, dhz-
winkels en Torro-winkels.
Voor nadere informatie: Draco-
wyer in Eindhoven, ® 040-
-481536.

Kritiek onderzoeksrapport NCIV op incassovoorwaarden

Huurschuld in kwart
j. corporatiewoningen

topir meest recente onder-
l9B7uegevens

' daterend uit
alj'Wijkt dat een kwart van
ivrm Woners van corporatie-
heeft Pn huurachterstand
is h ilëedrukt in procenten
197q huurachterstand vanaf
pr tot °P heden met een vol
*orrtent gesteëen tot 2V2- Dat
rPf. ?* algemeen als alarme-cna beschouwd.
decorltuatie e&. een zware druk op
ver rporaties. Zij hebben een eigen
de e Wo°rdelijkheid en moeten in
op ti?jSue Plaats zorgen dat de huur
terna? binnenkomt. Zij zijn geen al-

banken van lening noch
** i

W^^^^^B I Een Nashua fax
■ *N I kost maar 59,- per
■ft F^ maand

(exclusief BTW)

l-AUTRONIC 04492-3888

onderafdelingen van de Gemeente-
lijke Sociale Dienst. Dat betekent
dat zij een passend 'huurachter-
standsbeleid' moeten ontwikkelen.
Het NCIV (het Nederlands Christe-
lijk Instituut voor Volkshuisves-
ting), koepel voor woningcorpora-
ties, is al jarenbezig de bij dit insti-
tuut aangesloten leden de helpende
hand te bieden. In 1984 verscheen
daartoe de nota 'Hoe sociaalkan de
sociale huisbaas zijn?', in 1985 de
brochure 'Aspecten van huurach-
terstanden' en in 1986 de nota
'Plaatsingsbeleid.
Nu is verschenen het onderzoeks-
rapport 'Huurincasso', waarin een
aantal conclusies en aanbevelingen
wordt gedaan ten aanzien van de'te
volgen procedures bij huurincasso.

Invordering
Woningcorporaties, die de vorde-
ring van huurachterstandenuit han-
den geven aan een deurwaarder,
dienen duidelijke afspraken te ma-
ken over inhoud van de werkzaam-
heden en de daaraan verbonden

kosten. Deze kosten kunnen name-
lijk snel aanzienlijk oplopen en
daarmee de schuldaflossing be-
moeilijken omdat de kosten van in-
casso immers op de huurder ver-
haald kunnen worden. In dat op-
zicht heeft de woningcorporatie ook
een verplichting ten opzichtevan de
nalatige huurder.
Het rapport heeft op belangrijke
punten kritiek op de Algemene In-
cassovoorwaarden en bepleit daar-
om aanpassing van het reglement
van de Koninklijke Vereniging van
Gerechtsdeurwaarders voor de
'niet-ambtelijke rechtspraktijk. ,
Behalve als ambtenaar treden deur-
waarders ook op als vrije onderne-
mer en de corporatie kan ook kiezen
voor een advocaat of een incassobu-
reau. De woningcorporatie is op-
drachtgeefster voor een vrije onder-
nemer en daarom moeten er duide-
lijke afspraken worden gemaakt ten
aanzienvan tarifering om dubbel in-
cassowerk te voorkomen en daar-
mee kosten te besparen. Op grond
van al deze overwegingen heeft het
NCIV de vereniging van Gerechts-

deurwaarders dringend uitgeno-
digd voor overleg.

Aanbevelingen
Bij de feitelijke gang van zaken zijn
49 NCIV-corporaties geënquêteerd.
Daarnaast hebben de onderzoekers
gekekennaar de incasso bij energie-
bedrijven. Maar ook naar de metho-
dieken die worden toegepast door
instellingen als het Nibud, de Ge-
meentelijke Sociale Dienst, de
Volkskredietbanken, het Algemeen
Maatschappelijk Werk en de Stich-
ting Consument en Huishouding.
Met als resultaat een aantal conclu-
sies en aanbevelingen zoals:
- duidelijkebepalingen in de huur-

overeenkomst;
- premie op automatische over-

schrijving;- regelmatige voorlichting;
- huurincassostappen goed op el-

kaar laten aansluiten;- persoonlijke benadering van de
huurder;

- de hulp inroepen van gespeciali-
seerde instellingen.

Nieuwe methode
voor afwerking

van Uro-tile

Opbouw dealernel van vloer- en wandbekleding

Notariaat tegen
vrije vestiging

Een Nederlands bedrijf is erin
geslaagd een methode te ontwik-
kelen om het Amerikaanse sys-
teem voor vloer- en wandbekle-
ding Uro-tile te voorzien van een
zeer glad oppervlak.
Door de roterende beweging van
een schijf, het zogenaamde vil-
ten, worden de korrels van de
grondstof kwartszand in de pasta
aan de oppervlakte tot een hech-
te massa samengevoegd.

Deze methode biedt weer nieu-
we perspectieven in het nage-
noeg onbeperkte aantal struc-
tuurmogelijkheden.

Uro-tile is een vinding van oud-
Heerlenaar Henry Schiffer. Het

is een pasta van kwartszand, wit-
te cement, een aantal droge che-
micaliën en de vloeistof uro.

Toepassingen
Het materiaal is geschikt om bin-
nen- en buitenshuis zowel hori-
zontaal als vertikaal verwerkt te
worden als vloerbedekking,
wandbekleding en zelfs als af-
werking van ijzeren draagbalken
in plafonds, mits deze niet al te
roestig zijn. Omdat het ook om
een hoek aangebracht kan wor-
den en de overgang van vloer
naar plint in hetzelfde reliëf
doorloopt heeft het ook een opti-
sche werking. Om dit met tegels
of natuursteen te verwezenlijken

Zwitserse zweeflift
voor gehandicapten

Keuze uit installeren in eigen beheer ofall-in

Adviescentrum voor
badcultuur in Asten

"Een van de gepresenteerde
volledig ingerichte badkamers

Met de aanbieding van de pocket
'Exclusieve badcuïtuur' door Willy
Dobbe aan de heer en mevrouw Van
de Voort werd in het Noordbrabant-
se Asten een nieuw centrum voor
badcuïtuur geopend.

Schrijver van de pocket en inleider
tijdens deze opening was sanitair-
publicist Freek de Sterke. Hij be-
sprak de rol van het sanitair in vroe-
ger tijden en nu; Willy Dobbe be-
deelde de badkamer een belangrij-
ke rol toe in het levenvan een mens.

Veel nadruk werd gelegd op inrich-
ting, kleur en sfeer van het badver-
trek. Stuk voor stuk aspecten, die
bijdragen tot functie en komfort, ge-
visualiseerd door Van deVoortDes-
ign.

tIn het centrum zijn veertig badka-
mers te zien, ontworpen en geïnstal-
leerd door het bedrijf zelf. Ze zijn
gebaseerd op reële situaties en

doorsnee afmetingen van badka-
mers in Nederland. De daarbij ge-
bruikte sanitair- en tegelkollekties
en badkameraccessoires komen uit
geheel Europa en zijn geselecteerd
op kleur, design en en kwaliteit.

Mogelijkheden
Het bedrijf is niet alleen een advies-
centrum maar onderscheidt zich
ook van andere bedrijven ten aan-
zien van het installerenvan een bad-
kamer. Voor de realisatie daarvan
kan de cliëntkiezen uit twee moge-
lijkheden.

De installatie in eigen beheer uit te
voeren door zelf het sanitair te kie-
zen. Op basis van een ruwe schets
met maten en vaste punten voor wa-
ter aan- en afvoer en electrische cir-
cuit door Van de Voort Design een
gratis ontwerp te laten maken. Een
belangrijk aspect bij het opstellen
van het kostenplaatje.

In Nederland worden jaarlijks meer
dan 20.000 woningen aangepast
voor mensen met een lichamelijke
handicap. Daar tegenover staat het
respectabele getal van 8.000 gehan-
dicapten, die noodgedwongen moe-
ten verhuizen, omdat hun woning
niet kan worden aangepast..

Bij eengezinswoningen komt het
veel voor dat de woning niet voor
rolstoelgebruikers geschikt kan
worden gemaakt. Spiltrppen en
trappen met een kwart aan de on-
derkant of bovenkant maken het
aanbrengen van een lift uiterst kost-
baar.
Een rechte steektrap is voor het
aanbrengen van een plateaulift wel
geschikt. Maar omdat een dergelij-
ke trap veel ruimte in beslag neemt

zou toepassing op grote schaal de
sociale woningbouw duurder ma-
ken.
In Zwitserland is een nieuwe lift
ontwikkeld die zowel smalle trap-
pen als spiltrappen begaanbaar
maakt voor rolstoelgebruikers. Het
lijkt op een veredelde skilift omdat
de rails voor de lift langs het plafond
wordt aangebracht en niet langs de
trap.
De rolstoelgebruiker rijdt onder aan
de trap in een beugel, die rond de
handgrepen van de rolstoel sluit en
haakt de lift aan de voorkant aan
twee stevige kabels. De rolstoelge-
bruiker kan de lift zelf bedienen
maar bediening is ook mogelijk
door iemand die onder- of bovenaan
de trap staat.

De 'zweeflift' werd afgelopen don-
derdag gedemonstreerd in het Na-
tionaal Opleidingscentrum Woning-
corporaties 'De Sparrenhorst' in
Nunspeet.

Volgens N. van Velzen, directeur
Nationale Woningraad, betekentdeze zweeflift een doorbraak voor
het bouwen van aanpasbare eenge-
zinswoningen maar ook in bestaan-
de woningen en etagewoningen met
hoge trappen.

De NWR heeft inmiddels initiatie-
ven genomen om te bereiken dat de
lift ook in Nederland wordt toegela-
ten zodat binnenkort het eerste ex-
emplaar in een aanpasbare woning
kan worden aangebracht.

Grote respons
ontwerpwedstrijd

De ontwerpwedstrijd voor stu-
denten en pas afgestudeerden op
het gebied van gerichte en vrije
vormgeving blijkt bijna veertig
inzendingen te hebben opgele-
verd.

De uitdaging, die door het Ko-
ninklijk Verbond van Neder-
landse Baksteenfabrikanten
(KNB), aan de deelnemers wordt
gesteld, betreft een schetsont-
werp voor een gebouw, huis, to-
ren of ornament, waarvoor bak-

steen als basismateriaal dient en
waarin het woord 'MOOI' duide-
lijk leesbaar is.

Bijzondere nadruk wordt gelegd
op fantasie en inventiviteit. Met
deze wedstrijd beoogt de KNB
een verfrissende kijk op bak-
steen als creatief bouwmateriaal
te stimuleren.

De beoordeling van de ingezon-
den werkstukken zal plaatsvin-
den aan de hand van criteria als
originaliteit, vormgeving, bak-
steenverwerking en kleurtoepas-
singen.

Of de cliënt kiest ter plekke een
badkamer uit. Daarna komt een ad-
viseur thuis om alles ter plekke te
bekijken en op te nemen welke bij-
komende werkzaamheden er vooraf
verricht moeten worden. Aan de
hand van die gegevens wordt een
individueel ontwerp gemaakt en
wordt men uitgenodigd om naar het
bedrijf te komen teneinde een volle-
dig omschreven en bindende offerte
te bespreken.
Op de afgesproken tijd wordt alles
binnen 12-15 werkdagen geïnstal-
leerd en feilloos op maat afgeleverd.
Een speciaal systeem, in eigen be-
heer ontworpen, zorgt ervoor dat de
bewoners tijdens de werkzaamhe-
den geen overlast hebben van stof
tijdens slopen en bouwen.

Het centrum in Asten is dagelijks
geopend van 09.00-18.00 uur. En
voor een persoonlijk advies en be-
geleiding is een telefonische tijdaf-
spraak altijd mogelijk.
Geïnteresseerden kunnen tegen be-
taling van ’ 10,- de pocket 'Exclu-
sieve Badcuïtuur' in Asten aanvra-
gen. Voor meer informatie: Van de
Voort Design, Industrielaan 13 5721
BC Asten, ® 04936-2277

komp g ëeen volledig vrije vestiging
teken V°or notarissen. Dat zou be-
geri "en dat gunstige ontwikkelin-
een «e Ver zouden doorslaan. Door
Waa ,ex'beler vestiging ondervoor-
ere " an marktwerking en con-nt'e in bet notariaat bevorderd
Ver( j en- at is een goedezaak, maar
voo mag het niet gaan. Dat zei de
ri ële R van de Koninklijke Nota-
Vrjjdöroederschap, mr. J.W. Groen,
Bernp g 'n zi Jn toespraak voor de al-
K{ljgne ledenvergadering van de
)iV ° ln Amsterdam.
Werkt eping en verbreding van het
&sh a ,rrein, mogelijk gemaakt door

!toretrIVergroting van de notariskan-
Van en met een soepeler manier
beh 0ue?tigen is de weg die wij met
van V?a van de wezenskenmerken
de t0 ambt zijn ingeslagen om in
r°l adT°mst onze maatschappelijke
VuUen" Uaat te kunnen blijven ver-
is tlü " aldus Groen. Volgens hem
V°°rzi k -^ase aangebroken waarin
'op cbtigheid is geboden opdat
niet t

lch gunstige ontwikkelingen
V°erin Ver doorslaan. Bewuste md-
door f* van externe concurrentie
gin„ et instellen van vrije vesti-
-ofitwiu?u zon te ver doorslaande"""tkeling zijn.

Kritiek
v ati Zei verder dat het opdragen
Uit j*Ken aan de notarissen gebeurt
tïiijjg °SPunt van rechtsbescher-
"naken' heeft eenvoudig niets te
tra w " /"et argumenten pro of con-
dan rk 'ng van de markt of een alhet nn}et bevoorrechte positie van
doen anaat zoals sommigen willen
seher Seloven, omdat rechtsbe-

g aHeen tot doel heeft de
£ni

l veüig te maken."

eni'^n l^d geleden oefende de Ver-
Uit or?u Eigen Huis scherpe kritiektariJJ et notariaat, dat veel te hoge

1 ZOu berekenen voor werk-
deren rïen die net zo goed door an-
den „gedaan zouden kunnen wor-
sten°k zouden notarissen te veel
?'JI r ?alten. Groen omschreef in'kort-, ev°ering deze kritiek als

var» dN^-voorzitter maakte gewag
et k,e grote belangstelling vanuit

«e n "'tenland voor het Nederland-sen h ?aat- In andere landen zou
teem"- in ons land geldende sys-
fje tot voorbeeld willen nemen.
%Iergadering behandelde vrijdag

u e'advies waarin wordt gesteld
Jan vet notariaat vaker als adviseur
*Urm„ midden- en kleinbedrijf zou'nen optreden.
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# Deze vloer is te zien in
Auberge La Provence in
Eys-Wittem

is een grote mate aan ervaring en
vakmanschap van de tegelzetter
vereist.

Het kan worden aangebracht op
nieuwe en bestaande vloerop-
pervlakten en maakt uitbreken
van bestaande tegelvloeren of
zelfs linoleum overbodig.

De pasta wordt met een vlakke
stucadoorstroffel in een laagje
van 3/2-4 mm aangebracht. Daar-
na volgt het aanbrengen van de
door klant gewenste kleur .of
kleurschakering, samengesteld
uit dezelfde grondstoffen. Na on-
geveer twee uur is het zodanig
uitgehard dat er met speciale
pantoffels over gelopenkan wor-
den en verder afgewerkt kan
worden. Om vuil en ander onge-
rechtigheden te weren wordt de
vloer de eerste keer voorzien van
een beschermende laag door
middel van een heldere en volle-
dig afsluitende vloeistof.
Dan volgt het aanbrengen van de
motieven variërend in maat en
onderwerp. De voegen worden
getrokken langs een zes meter
lange lat, touw of tegelmotief,
bijvoorbeeld honingraat. Het is
zelfs mogelijk een merkembleem
of naam aan te brengen en de
door een kunstenaar ontworpen
afbeelding of voorstelling, tot
zelfs een houtstructuur met nerf
en spijkerstoe. Daarna wordt in-
gevoegd met hetzelfde materiaal
en in de gewenste kleur en ver-
volgens voorzien van de tweede
en definitieve laklaag.
Het materiaal is milieuvriende-
lijk, niet ontvlambaar, water-
dicht en volledig reukloos waar-
door het uitermate geschikt is
voor personen die allergisch zijn
voor huisvuil. Het is bestand te-
gen bijtende chemicaliën en in-
tensief gebruik in magazijnen
door kortdraaiende heftrucks en
transportmiddelen.
Het totaalgewicht per m 2be-
draagt slechts 6 kg. Er is geen af-
val en de opdrachtgever betaalt
voor het netto aantal uitgevoerde
aantal m2een bedrag variërend
van ’ 45,- voor een vloer of wand
met eenvoudig motief en kleur,
tot rond de ’ 125,- voor een spe-
ciale uitvoering van embleem of
ingewikkeld ontwerp.

Importeur
De importeur voor Nederland is
Kallen, vloer- en wandverede-
lingsbedrijf in Kerkrade. Zij zijn
vanaf begin van dit jaarbezigeen
dealemet op te zetten van rond
de 50 vakbekwame stucadoors-
bedrijven, die zin hebben een
nieuwe uitdaging aan te gaan en
uit te bouwen.

Er is geen speciale opleiding
voor de techniek van het verwer-
ken van uro-tile. Een goede stu-
cadoor kan na enkele weken alle
voorkomende werkzaamheden
uitvoeren en zelfs advies geven
aan potentiële klanten.
Voor meer informatie over prij-
zen, dealers en leveringstermijn:
§? 045-457415.
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UKUNT ER NOG WONEN!!

WAAR?
In Eygclshoven. In deze plaats nadert het villapark Waubacherveld,

gelegen t.o. het Burg. Boyensbos, zijn voltooiing. Met de bouw van de laatste

É^PJ/^V*
2 woningen van deze fase wordt nu gestart.

'&Wz&% Een garantie voor tijdloos woonplezier.
>*^É:%ffffff, -r^^p-^^^^^s^^^^^^^^^^%. De woonkamer in L-vorm is mcl. keuken

f V"^ '^^^^^^^^^^^^^^^^^ Wilt ude sfeer van een open haard dan zijn

. y ffi'ZÏW 'fr *'■ ■'■*,_ -^y-^f^°-:~-■~^~i-.-'".'"Z " -~f:rir^zd^:^=
!^sï!lÏW»^^—_ p— «■■■ ■" "^ De prijzen variëren van ’ 179.024,--

CS jÉ^fi L^B Pl^%M Gaarne vrijblijvend volledige v.o.n. tot’ 190.000,-v.o.n.
H Q%_J|^l informatie over de herenhuizenH |B^^^l^ te Eygelshoven, Burg. Boyensbos. | .—. -—1 M»>i».d,l amot.««)9°«i H Vp<>ih«,«n ve<Kker,n9«n
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, . '■ Snenstra Maktlaard.i BV
-^ia^^^^|" I Telefoon I Kru.sswaal 56. 641lBV» Hstrltn mmvim.mii

I In ongefrankeerde gesloten envelop zendenaan Stienstra I f~\ A C "^H/^OCC^t "mSToo"*'00

■ Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen I L/^tO~# ICbOt) z"'""'""9°°

% 4U >sjWy.
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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.

- GELEEN-CENTRUM, Markt-Elisabeth-
straat, winkel/woonhuis, winkel 100m 2,
perceelsoppervlakte 132 m 2. Vraagprijs

’ 310.000-k.k.

- HEERLEN, Bokstraat, winkel/woonhuis
te koop. Vraagprijs ’ 129.000,-.

- MAASTRICHT, WyckerBrugstraat, win-
kelruimte te huur. Brutovloeropp. 200
m 2. Huurprijs op aanvraag.

- SITTARD, Brandstraat, winkel/woon-
huis te huur, winkel evt. te splitsenin 3
units van 25 a3O m 2. Huurprijs op aan-
vraag.

- Tevens diverse beleggingsobjectente
koop. Informatie op aanvraag.

Beek: in het centrum gelegen kantoor-
pand ± 140 m2. Zeer geschikt voor
kleinschalig kantoor, bijv. administra-
tie- of assurantiekantoor.
Ruime parkeermogelijkheden. I
Prijs ’ 150,- per m2, excl. B.T.W.
Aanvaarding in overleg.

TELEFOON
/\\ zaterdag
/ 043-645352

■ pMi ■ van 9.00-13.00 uurNEDU TELEFOON |
beheer o.g. ma. t/m vr.
makelaardij 045-710909
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

GELEEN/HENRI HERMANSLAAN
Goed gelegen RUIME HOEKFLAT metcv. (eigen ketel). Ind.: hal,
keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapk., douche, w.c, rui-
me berging, ’ 69.000- k.k.

VALKENBURG
Goed gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-cv. en
ruime tuin. Ind.: hal, woonkamer van 35 m 2, mod. inbouwkeuken, 3
ruime slaapk., badkamer, zolder via vaste trap. ’ 142.000,- k.k.

SCHAESBERG/EIKSKE
Keurig onderhouden HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-cv., car-
port en zonnige tuin. Ind.: kelder, hal, eiken inbouwkeuken, eetka-
mer, woonkamer, 4 slaapk.. badk. m. ligbad. Overal alum. ramen
m. thermopane, ’ 159.000-k.k.
BERG EN TERBLIJT
Prima onderh. HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-cv., ga-
rage en tuin. Ind.: hal, woonkamer in L-vorm. m. parket en fraaie in-
bouwkeuken, 3 slaapk., badkamer, ruime zolder, ’ 162.000-k.k.
KLIMMEN
RUIM HALFVRIJS. WOONHUIS met C.V., oprit en 2265 m 2grond.
Ind.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken, riante living in L-vorm (54
m 2) m. open haard en stenen vloer, 5 slaapk., grote zolder.

’ 245.000-k.k.
WIJNANDSRADE
Schitterend aan bosrand gelegen

I JJÊk. RIANT VRIJSTAAND LAND-
AWmWIm. lö^ HUIS mclcv' inpandi9e garage

-"TÉ^^k f*V en ruime ,uln met veel Pnvacv
jBÊBp I Degelijke bouw en prima afwer-

I king. ’ 395.000- k.k.

SITTARD/KOLLEBERG
VRIJSTAANDE BUNGALOW - perfect gebouwd en onderhouden
-op 1745 m 2eigen grond met riante oprit Hetwoongedeelte is bij-
zonder royaal uitgevoerd en v.v. alle comfort. Tevens 250 m 2extra
ruimte in hetsouterrain, voorvele doeleinden geschikt. Prijs n.o.t.k.

kunStstofmThardhout, Schmitii
GmbH jOT^—.

v.Siemens-Str. 6 CJILj
Geilenkirchen p-ißr—i

Gewerbegebiel I II) I
Tel 02451/8069 |L _|j-M--'_

pfèï Ramen
flfl Oeuren» Rolluiken

Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

[BBSI
HEERLEN: „Op uitstekende lokatie gelegen vr
staand landhuis!"
Ind.: souterrain: hal, toilet, prov.kelder, waske *n
ken, grote hobbyruimte. Beg. grond: hal, wootm
m. vloer in Noorse leisteen, keuken, 4 grol
slaapk., 2 badk., vliering. Perc.opp. 740 m 2. 2'WA
sfeervol, representatief pand. Voorz. v. alarm.' V
stall. Vraagpr. ’ 395.000,- k.k. Aanv. in overleg.

BUCHTEN BORN: „Uitstekend onderhouden ha
vrijstaand woonhuis met garage!"
Ind.: prov.kelder, hal, woonk. (37 m 2) m. allesbra
der, keuken, bijkeuken, overdekt terras, 3 slaap*
badk. m. ligb. en v.w., zolder. Vrijwel geh. par fvoorz. v. rolluiken. Prachtige aangel. voor- en ad
tertuin. Prijs ’ 155.000,- k.k. Aanv. in overleg. ÉM
VOOR ONZE „BEGINNENDE" EIGENHUISBEZITTERS:

HEERLEN: „Degelijk gebouwd herenhuis ... acht'
geen bebouwing!"
Ind.: 2 kelders, woonk. (31 m 2), dichte keuken, tuide
berging, 4 slaapk., badk.m. m. ligbad, v.w. en fcleitoilet, ruime zolder. Achtertuin ± 35 m diep. Ac^ju
terom bereikb. Ook geschikt voor belegging...
Vraagprijs ’ 87.500,- k.k. Aanv. direct. illJdei
HEERLEN: „Leuk perceeltje bouwgrond voor tt g
bouwen van een eigen woning!" gv
Perceelsopp. 122 m 2voor vrijst. woning, winf 8

e.d. Prijs ’ 15.000,- k.k. st
nte

HEERLEN: „Modern, geschakeld woonhuis volt y
interessante prijs!" 1 ga
Ind.: hal, ruime woonk. (38 m 2) m. open haard, op*. m;
keuken, berging, 3 mooie slaapk., badk., m. ligbad „
v.w. en 2e toilet. Pand is geïsoleerd. Bwj. 19ft^Vraagpr. ’ 105.000,- k.k. Aanv. in overleg. j0'HEERLEN: „Ruim en degelijk herenhuis met ztr "
diepe achtertuin!" *"■«
Ind.: 2 kelders, grote woonk.-ensuite, keuken, tui'
berging, 4 slaapk., badk. m. doucheen v.w., zolde
geen bebouwing a.d. achterzijde. Pand moet ge<
worden opgeknapt. Interessant object voor doi»,
het-zelver en belegger. Vraagpr. ’95.000,- k1**Aanv. direct.

GEZOCHT
woningen voor bemiddeling k
in de plaatsen Voerendaal JJj

Klimmen en Landgraaf an,
in de prijsklasse van J;

’ 125.000,- tot ’ 250.000,- *n. TELEFOON °°/\\ ZATERDAG fa/ \, 043-645352 £—/ W van 'aa

i NEDU 9-00"13'00ut
' K— ***£- TELEFOON Jbeheer o.g. MA. t/m VR. ih

a

makelaardij 045-710909 dn
' °

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen tti

Kei■ BH
-in— Va

~j LimburgsDagblad vv(piCCOIOTg
ijy GffJË QNDER DAK MET STIENSTRA
BINGELRADE H aansl. punten. Inpand aar 4 HEERLEN H Bet. badk. Zolder. Badk. met ligbad en toilet. KLIMMEN H via aparte ingang bereikbaar ÜBACH 0/WORMS H
Landelijk gel vrijst woon- slaapk van gemiddeld 15 m 2 Nabij centrum gel. woonhuis Prijs/87.500.-k.k. 4155 Perceelsopp. 783 m 2. Ie Geschakeld split-level bun- alwaar woonk. met open Utt m"'""°*T""'?''
huis op ca 500 m 2grond. In tot 23 m 2 Zolder, met gar. en Tuin. Woonk. _ verd. voorzien van roll galow met tuin. inpandige keuken. Badk. met douche woonhuis gebouwd met au-
-1980 geheel verbouwd. Dichte keuken. Berging HEERLEN H Prijs/298.000. -k.k. 4158 garage. L-vorm^ woonk. 45 en toilet. Slaapgod. them maten grotendeels
Royale hal Dichte keuken Serre 3 slaapk Badk met Weiten. Hatfvrijst. woonhuis „„„-.-,. = m 2 met open haard, ruime m^^^mÊ^^m SmmplSsuime
met app L-vorm woonk ,4BL ligbad Zolder met garage, tuin. hal met KERKRADE H keuken met luxe ,ns all.. j«aM tr^nkS iTe
met openhaard Wasruimte /% Bk Prijs ’89.000.-k.k. 4094 toegang tot garage, ruime Ruim woonhuis met eetkeu- werkk. 3 slaapk 2 luxe «iM W3MÈ -n^huifnui naar tó!Gar Troyale slaapk. Luxe hl^^flik woonk ca 43m 2. apartekeu- ken Royale woonk. Aparte badk. eri bergruimte^ Nage- mmmm^ffÊi ",'ZZ fraaie e
badk met ligbad. 2e toilet en WkmtÈÊËM M HEERLEN H ken met keukeninstall, 3 studiek. Tuin ca 13 m diep noeg geheel met dubb. begl

k«nhnutßn insTal Gm e bl-
aparte douche Zolder M^^U^mmÉM Zuid Modern herenhuis met slaapk, luxebadk metligbad. met prima bezonning 4 dak- en spouwisolatie. Uitst n lu~a?!?l\al,J,L
Goede isol Hardh koz. MSI tuin en inpand. gar Royale Ruime zolder Buitenkoz. in slaapk. Badk met ligbad en onderhouderv ■ÜJÉ hTbJI« iS »nPn«/245 000--kk 4151 21 hal Liv,ng% m 2 met open- hardh met therm begl Dak- 2e toilet Gehele pand met Prijs’ 289.000,-k.k. 2749 AWÈÈM ~ 1t,%?HJI ■ haard Keuken metkompl in- en spouwmuurisol parketvl en ged therm begl _ douche, vaste trap naar zoi-

BRUNSSUM H ;tall 4slaap* Hobbyk. Study Prijs/194.990-vo.n. 2938 Prijs’ 117.000.-k.k. 2927 SP"^! HF P^ijs/ 375.000.-k.k. 4106
tat»grtntaTktwi«S?half- " m^C*» 3er9ing' HOENSBROEK H KERKRADE H gaf Tuin. Zwembad Huis- r
vrijst herenhuis met grote Prijs/297 950.-von 0100 | Nabij centrum. Groot enjong Bleijerheide Halfvrijst weide Royale hal Woonk !*■■■«■»■ ~„„,,,„,,,
tuin Carport Woonk met ■■^■■■■■■«JIL—. eengezinswoonhuis. Sout. woonhuis met kelder, en studeerruimte ca 80 m2^ Prijs/109.000.-k.k. 4068 VOERENDAAL H
openhaard Dichte keuken HEERLEN H ■Mi met hobbyruimte Inpand Woonk met parketvl en mo- Dichte keuken. 3 slaapk 2 Übachsberg Bungalow nabij
Bijkeuken Kelder 3 royale Douve Weien, uitst. onder- gar Royale woonk. metopen gelijkh. voor open haard badk. Hobby-ruimte. Dubb. NUTH M beschermdnatuurgebied.il-
slaapk Luxe badk met o.a. houden landhuis met tuin. I fj^*thMm keuken ,n n,voverschil 45 Serre Dichte keuken Gar begl. c g voorzetramen Riant gesitueerde vrijst. ving 80 m 2, luxe keuken met
ligbad 2e toilet en aparte gar voor 2auto's, wijnkelder, m 2 Tuin op het westen. 4 Berging. Tuin ca. 15 m. diep Spouw-endakisol.Perceels- semi-bungalow met inpand. app. 3 slaapk, badk. met
douche Zeer ruime zolder 2 representatieve kantoor- ruime slaapk. Badk. Zolder met veel privacy. Ie verd 2 opp ca 4000m2 gar living met luxe open ligbad en 2e toilet, kantoor.
kamers Bergruimte Bwjr. ruimte. L-vorm. living ca. 60 Bwir 1975 'mme slaapk. Mogeliikh. Prijs/535.000.-k.k. 4150 keuken ca. 65 m 2, groot ter- hobby-ruimte, inp. garage.
ca 1930 m 2, luxe keuken. 4 slaapk.. 2 I KtMMS M -^- voor 3e slaapk Geh bet -„_..■„_■,■,■-■.., rj ras en tuinop het zuiden met tuin goed op zon gel Uitst
Pmsf 230000 -k k 4157 badk en bergruimte —~^fc- .. -w* .^g^^oiHMM badk met ligbad Vliezotrap NIEUWENHAGEN H wijds uitzicht rondom. 3 onderhouden

' _ .i^4BV^ê^BHI naar zolder Het pand is ged Op 1650 m 2 gel. optimaal ruime slaapk., goed geoutil-
EYGELSHOVEN H "-'-Mt émmm—& «m—i ~i~^^^Ê^^^^*l£ voorzien van roll. . geisol. modern landhuis. leerde badk., waskeuken.
Herenhuis met dubb gar . _ Prijs/205.000.-k.k. 3066 —^L —éjU Prijs/129.000.-k.k. 4122 Gar geschikt voor 2 auto's PerceelMrootte: 1000 m 2Kelder Royale woonk. met m^fk M „.^„„.^t D Woonk. 57 m 2 met vide en Prijs/350.000,-k.k. 3053 a I
mogelijkh voor openhaard. KMH Bk HEERLEN H L-fl I" —M KERKRADE H grote schuifpui Ged open p -JBmL». vaEenv dichte keuken 5 Mi Weiten Tegenover plantsoen .-J^^L Terwinselen Tussenwoning keuken met kompl zwart ei- SCHAESBERG H in ■■IMI
slaapk Badk met hgbad en éL/c B^H gel goed onderhoudendrive- met kelder. Ruime woonk ken mstall Hobbyk. Ie verd Rustig gel halfvrijst. woon- Ii- ]■ BJ
2e toilet Vaste trap naar 2e in woning met blijvend vrij K^H Dichte keuken Luxe badk 4 slaapk Badk. met o.a. hg- huis met kleine tuin op het I jjjjjjfl WL^^tt
verd alwaar zolder Tuin ca SfiP-^^^^^B uitzicht. Tuink. Woonk. Keu- E-*ÜB met ligbad 1everd. 3 slaapk bad en 2e toilet Zolder be- zuiden en gar Woonk met

25 m diep Vrijwel overal " ,- *«| ken met plavvl 3 slaapk 2e verd zolder Tuin ca 15 reikbaar via vliezotrap. Bwjr kurkparket ca 35 m 2Keu-
voorzien vanaluminiumkoz., «. *?*? Badk met ligb Nieuw dak pT!^mTTsolcl<3oBB m diep Pand is ged. voor- 1974 ken 1 e verd: 3 slaapk Luxe
en ged van therm begl p,„«f*Gnmn kk 26flfi Prijs ’ 122.500,-k.k. 4102 P"js’ 135.000. k.k. JU»a z,en van kunsts,of koz, -p badk. en bergkast 2e verd E^BBSBPrijs’ 460000.-k.k 2686 ' ' uncMCBPnP* H therm. begl. en roll. Mk vaste trap naar 4e slaapk. Prijs’398000,-k.k. 1938

HEERLEN H 0", ,
n een Wis/93*00.-k.k. 4161. WÊL,m, Pand grotendeels met roll.4, ,f HE

h
ERLEN H Heerlerheide. Woonhuis me. "££'?£[;'J «,n

r . R R&& ...„ ll^Vl" 500-kk 4051 VOERENDAAL B■MIHL4 Schandalen Herenhuis met gar en tuin Grote woonk. kinD en jnd Kelder T-vorm KEHKHADb H WftlPill—fclII J/ Weustenrade Op uniekellBllß^* da"'6"3s "«f"- !?*»*■ keuken, tuink. 3 slaapk.. nlmg 50^ D?cme rustige "" Jo.noe woor^^moderne |Kt^m crHINVFLD H landelijke lotatie gel. vrijst.ïWSIT~T met parketvl Serre Keuken badk met ligbad en 2e toilet 3en m et aanb^uwcomb woning met carport Terras- fel jj SCHINVELD H « K"ft metiristall Badk.3 slaapk. en Grotendeels voorzien van Fra a
, aaraellode tu^ met tuin. Berging. Grote haL V^ ■flfl Ruim hal vrijst. woonhu.s 0^ keuken metUI grote zolder kunststof koz. en therm „Lïïd^t«r« Grote aar Royale living ruim 36m met E^| met gar. Woonk. Dichte keu- aanrechtkombinatie 3t«i tSf^fct pnis ’95 nno -kk 2821 beol overdekt terras. Grote gar schuifpui Keuken 10m 2met ■ ken metcomplete mstall. Bij- a, "„k ó^m

|H>| I Prijs ’ 9b.0U0, ZBZi W- 109000 ._ k Kantoorruimte cq. slaapk. 18 eenv. install. 4 slaapk. Badk. keuken. 3 slaapk. Badk. met slaapk. Badk.
H ■■■i IU3.UUU. w/^ m! slaapk. en luxu- mm „ bad en 2e to^er hgbad en douche 2 slaapk.■ - i HEERLEN H HEERLEN H «uze badk Alle koz mme p„)S/l 19000. ■k k 4159 en bergruimte
mmgggÊÊÊi I Rennemig. Typevrijst. woon- Eikenderveld Woonhuis met ranl' me' dubb 9' Bvvl' Prijs/409.000.-k k 4108 Prijs/139 000.-k.k 2760

Prijs/175.000,-k.k. 3078 h"'s ÏÏ"i,P(ïJjJ'm.o. berging, terras, keuken met pr i|Vf-175 000 -k k 4152 KERKRADE H „...n,,...,,..,., u „atfun/wnPMC M . * —■****.
ken 3 slaapk Badk met 2e msta|| woonk met open Krl,s } ''° UUO' Spekholzerheide Uitst on- NIEUWENHAGEN H ÜBACH O/WORMS H l~Ja*r*mSgg"" -m

cvncicunuciu ü »ilet. Zolder. Geheel geisol. haard, bet douche-ruimte. 4 go^ PAr.c ü derhouden woonhuis met L- Uitst onderhouden half- Vrijst. landhuis met fraai, jbß Rn _| ■tYljtLS»nuyci>l n Event subsidie overdraag- sraapk. zolder KERKRADE n woonk, open keuken vrijst. woonhuis met gar, blijvend uitzicht Kelder Q| HJ „■
Zeer luxe uitst afgewerkte baar —^ Gracht Modern goed onder- bnkeuken 3 berging, tuin, prov.kelder, Woonkeuken mcl app Li- m^^SÊmè^patio-bungalow. Woonk Prijs/132.500, - k.k. 4154 .M-. houden woonhuis. Royale . . ' ||'ba(j «oonk. 40 m 2 met open ving ca. 45 m 2 Serre. Hob-
-840 * 7 00/4^20 m. mas- ■i^^^»^J woonk Moderne witte keu- douche'en toilet Zolder Ver- haard, keuken dmv. eetbar byk 3 slaapk Badk. met lig-
sief eiken keuken met o.a HEERLEN ken mcl. app. 4 ruime slaapk. "arn,de aar Overdekt ter- gescheiden van woonk. met bad en 2e toilet. Opp. 1000 WÊ iS^JMvaatwasser Bijkeuken veel Zeswegen. Woonhuis met , WW^K* Geh. bet. badk. met o.a. lig- tuin ca 100 m dieD eiken mstall. mcl. app., 3 m 2.bergruimte 3 slaapk Badk^ gar, tuin. keuken, woonk a|,!i:llM_ Tj. bad en toilet Pand is ged Goed Qe

,
so| en ge hee| met slaapk, moderne badk met Prijs/269.000.-kk. 4084 Prii .V«qnno kk 4083met ligbad Bar. sauna met- metparketvl, 3 slaapk. badk ■BMi voorzien van roll en dubb merbau koz en therm begl douche en 2e toilet Vliering Prijs/239000. -k.k 40BJ

o.a massagegedeelte, fit- met ligbad Zolder M—1—jß^gmWS begl " Ged. voorzien van kunststof nnnpun/ininnuc unessruimte Geh bet gar Pr,js/106 000,-kk 4074 H Pr.js/109.000.-k.k. 4148 ■■^^ * M koz. en dubb. begl. Bezichti- gel goed WUNANDSRADE HOp het zuiden gel tujn me „CPI^PAr. C ü W*^^. am9 IS zeer aan ,e a"rp' 1^Ik?| js?eke Op goede lokat.e gel vrijst.divterrassen^Ditpand moet HEERLEN H JL-1 tïJjM KERKRADE H Prijs/130.000,-k.k. 4041 HMk^oninamet, uTte'd^B? woonhuis met inpand gar.Sb^,?«aaSrRnnrï Bü«K Grasbroek/Palemigerboord MMK^BP Terwinselen Optimaal gei- k.. ■^J^ hoekwonm^rnet xw n.talder. rondom tuin so(?ter.Pr.)./269.(XX).--k.k. 4085 H.|Nr. «^h^ m«^u.n. I^WPi» . RuTme L voTm UK NIEUWENHAGEN H keuk^ mTtompfkeuk^ ram met archiefruimte, par-
cvp[,eunucll U Geh onderkelderd Woonk Pnjs/99.500,-k.k. 4046 royale hal_ Ru me Lvorrrv J^ fc^, -pjj Goed onderhouden woon- blok en app. badk. en toilet terre zitk. eetkeuken, 2
EYGELSHOVEN H Luxe eetteuken me mstair 3 huis met berging en tuin. Tuin 15 m met brede gar. 1e slaapk. badk. verd. grote
Schitterend gel in villapark slaapk Badk Mogelijkh. voor HEERLEN H keuken xompi met app bij BM|fl Provkelder Woonk 32 m 2 verd 2 slaaok Pand aroten- kantoorruimte 42 m 2, moge-
nab., bos op 1000 m 2 gel aar H R verwarmingsketel SchaesbergervekJ. Gehee keukan. Inpand- verwarmde HalCnkeuic^meT eiken deels metTolL en9 dubo. üjkh. voor meerdere slaapk
nieuw landhuis Ruime li- Pand is ged. voorzien van onderkelderd woonhuis met gar. met elektr kanteioeur ; tT2 s|aa Dk Badk met h«al en zolder,
ving 45 m 2 Keuken met in- alum. roll. goed aangelegde tuin. Grote tuin met optimale pr,- "TTTT^^^Tï Ch-d en 2e toiie:2e verd Pmsfl 16000 -kk 4021 Prijs/195000,-k.k. 2930
stall Bijkeuken met div. Prijs/109 000,-k.k. 2984 Woonk. Keuken 3 slaapk vacy. 1e verd. 3 grote slaapk. Prijs/235.000,-k.k. 2988 ligbad en 2e toilet. 2e verd. Knjs^noAAxj^^ju^^^^^^^^^^^^^, B^jlkjGaarne vrijblijvend Naam: | KvTlllHllTllïïimiM

M MLViW Uaaimj I JJJf\^J^ volledige informatie over:
Straat H = Kantoor Heerlen, Tel 045 - 712255

■ o Bestaande woning nr Postcode/plaats: »| | MjflllEU;rit%:B'«lll"t<lirn<niM■ ,',■ | _ _ I mmmL J ■ I M^ Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933fSS|-n 4 H KI nU= ! 1 —BmmmaMMu^wM&miMm
WU^ ■ L | | L B^^^J ■ o Stuur mij GRATIS het nieuwe In ongefrankeerde gesloten enveloppe "|

VQHHMP'PWVHIHIV'VH HUIZENMAGAZINE nr 181 zenden aan: Stienstra Makelaardij BV WM sfflB KBffEK^llPlT^"^"^!"■'Jr.TïTTïllß" V^Ê ' uitgave mei/juni Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. ÉllÉiMiiWHßWiWTtaMiftaT:■■■■■■■■■■■■■■■■I i^HillHiHl 1 ' wi^^mÊÊÈÊkm*imAÊ*Ma**t**t^^^^^

* DAT j
STAAT! 4

M]AÊÊmmmdimiiMédÊ^^émÈÊÊéÊÊméÊmmÊKmÉÊÊmÉèui^K

i

Jazeker, het staat onomstotelijk Prijzen v.a. f. 132.600,- v.o.n
vast: met depremie A woningen max. premie Af. 44.000,-
-te HEERLEN koopt u kwaliteit' , , n
U bent direkt verkocht als uze Hypotheek f. 88.600,- .
gezien heeft. -^"Let u eens op deze voordelen: t* ■ iix%■#f\ MIM f?
* komfortabele, grote living l\lJl\WWl>lll>lV7ii

„ * voor-en achtertuin RIETVELDSTRAAT 3»
1 * dubbelebeglazing HEERLEN
6 * hardhoutenkozijnen ■» ATFH^/\ é^ i1 * vaste trap naar 2e verd. éLtW CriL/r,\w|
ï + 3 ruime slaapkamers f^DCIVI UI 11^51I * degelijke bouwmaterialen \JY EZI\I IV^l^ i

* * uitstekend te bereiken via het tussen 14.00 en 16.00 uur Ij
I rijkswegermet ■

MAKELAARDIJ RUYSDE BEERENBROUCKLAANJ
■ 6411 GB HEERLEN

aquino 045-715563
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en, tuWeren uit Amsterdam hebben het initiatiefgenomentot een
'p.BAd??rzoek naar mogelijkheden om hun eigen huizen beter ge-
iegginffyJ te maken voor bewoning door mensen op gevorderde

"*llJd. Zij zijn van mening dat in alle discussies over het
Gerenbeleid in den lande, de eigenaren/bewoners een verge-00r groep vormen die niet zo kapitaalkrachtig is als het wo-

winU g°ezit d°et vermoeden.
süchting Stuurgroep Experi-. „JJwn Volkshuivesting (SEV) be-

ls wo,t het onderzoek dat 20.000 gul-
h on* £*at kosten. De SEV is een door
li'glS lniste"e van VROM in het le-

|. l97ÜJeroePen instelling die tot taak
| experimenten en vernieuwin-

°P het gebied van volkshuisves-
et ztr * stimulerenen begeleiden.

Aangepaste
woningenvoor

gehandicapten

Volgens een woordvoerder van de
SEVziet de stichting het onderzoek
in de Amsterdamse Vondelpark-
/Concertgebouwbuurt (26 procent
ouderen) als een testcase voor de
rest van het land. De positie waarin
deAmsterdammers verkeren is niet
uniek. Bejaarde huiseigenaren/be-
woners in het hele land zien zich
voor hetzelfde dilemma gesteld.
Voor het oog zijn zij welgesteld en
de overheid gaat er in haar beleid
vanuit dat zij zichzelf wel redden.
In werkelijkheid, aldus een van de
Amsterdamse initiatiefneemsters C.
van der Heide, hebben veel eigena-
ren niet voldoende middelen om
zelf voor aanpassingen te zorgen en
evenmin genoeg geld om het huis
goed te onderhoudenomdat ze veel-
al slechts een klein inkomen heb-
ben.

In de Vondelpark/Concertgebouw-
buurt zyn bovendien weinig alter-
natievenvoorhanden. De wijk is po-
pulair bij projectontwikkelaars en
leegkomende panden worden in
een rap tempo omgebouwd tot ho-
recagelegenheden of dure apparte-
menten. Ouderen die zich in hun
huis niet meer kunnen redden zien
zich gedwongen het pand te verko-
pen en op zoek te gaan naar een
plaats in een bejaardenhuis, die als
gevolg van het overheidsbeleid ook
steeds moeilijker te vinden is.

" Een met graffiti bekladde gevel voor en na de behandeling met de Ozag-componenter

Onderdelen

} Sm -200000 van de in totaal
»nri ..muJ°en woningen in onsa zijn met overheidssubsidie
J?§ePast voor bewoning door
"andicapten. De aanpassingen
Pen uiteen van het aanbrengen

■^ een beugel tot het volledig; schikt maken van de woning
j u°rrolstoelgebruik.

' J^secretaris Heerma (Volks-
" lerfVestinë)zei dat woensdag tij-

,a^s een seminar over aanpas-ar bouwen in Nunspeet. Heer-UUf'a Wees erop dat 100.000 wonin-
Ln aangepast na 1976, toen

I ,est
egeung geldelijkesteun huis-

n~. , 8 gehandicapten van
werd.ir» rj af .

it\e Jaar ZHn er met dezere êe"
lor 4^o^ woningen aangepast.

—'iw,lg Jaar was dat aantal opgelo-
;7n tot 29.251, aldus de staatsse-

Mw*x\^S' e bewindsman gaat er
Hen dat net aantal aanpassin-
P*i 1 groeientot 35000 per jaar

—^n ri
van toe'comst zal bij de bouw
W 0 Woningen meer rekening

Bikank ° Sehouden met de toe-
i m^nkeüjkheid voor gehandicap-

JveiU^llB Heerma. In het ont-nelP"bouwbesluit, dat de ge-
n\o ntelijke bouwverordeningen
daar gaan vervangen, staan'

°mtrent eisen opgenomen.

r,ogriSens hgt Heerma hierover
kam de clinch met de Tweede

KieSj er> die het ontwerp-bouw-
B^oee ll op ait Punt niet ver ge~Hrjaa° vindt gaan. Heerma zal
HorB oni nog overleg plegen met■de^saties die zich bezighou-Hrlic "Jet huisvesting voor gehan-

Serie middelen
tegen graffiti

Meer bescherming
tegen chemicaliën

noodzakelijk
Wie met chemicaliën werkt, weet
dat dit niet ongevaarlijk is. Het ge-
bruik van bepaalde gevaarlijke stof-
fen in de moderne industrie is niet
te vermijden. Het dragen van veilig-
heidshandschoenen is daarom ab-
soluut noodzakelijk ter voorkoming
van exceem, allergiën of verwon-
dingen.

Het bedrijf Groeneveld in Dor-
drecht, gespecialiseerd in de pro-
duktie en verkoop van accessoires
voor veilig werken in een groot aan-
tal industriën, brengt een nieuwe
veiligheidshandschoen op de
markt.

Uit onderzoeken en testen met di-
verse chemicaliën, onder meer het
zeer agressieve epoxy, is gebleken
dat deze stoffen binnen twee minu-
ten door sommige handschoenen
heendringt. Vaak is het zelfs niet te
zien dat de handschoen poreus is
geworden. Het is dan te laat want de
schadelijke stoffen hebben poriën
en zweetklieren van de hand aange-
tast.
De 4H handschoen biedt gegaran-
deerd vier uur bescherming vanaf
het moment dat ze in aanraking
komt met chemicaliën. Het bedrijf
is erin geslaagd een produkt te ont-
wikkelen dat aan alle eisen van.vei-
ligheid voldoet.
Desondanks is het geen dikke stug-
ge handschoen en gaat defijngevoe-
ligheid bij het werk niet verloren.

" De 4H handschoen

utornatiseerde berekening huursubsidie; zo te zien een probleem over een probleem.
Cartoonist: AD OSKAM, Rotterdam

Het met graffiti bekladden van
openbare gelegenheden en privé-
eigendommen vormt nog steedseen
zeer hinderlijk en kostbaar pro-
bleem.
Een Frans bedrijf heeft een procédé
ontwikkelt dat deze ontsieringen
van gebouwen en monumenten ver-
.wijdert maar tevens een bescher-
mingvormt tegen nieuwe pogingen
van bekladden.
Het bestaat uit twee componenten;
het Ozanet reinigingsmiddel en het
Ozafilm beschermingsmiddel. Bei-
de verkrijgbaar in vloeibare- of gel-
vorm.
Het reinigingsmiddel wordt aange-
bracht met spuit, borstel of doek en
verwijdert de graffiti.De werking is
afhankelijk van het tijdstip waarop
de ontsieringen zijn aangebracht.
De beschermingsmiddelen vormen
een doorschijnende of gepigmen-
teerde polyurethaanlaag waarop
alle variëteiten van inkt en verf,
door graffiti-enthousiasten ge-
bruikt, geen vat hebben.

Deze componenten vormen een effi-
ciënte manier om alle soorten on-
dergronden, zQals natuursteen, bak-
steen, beton, hout, glas, metaal, po-
reuse en gladde oppervlaktes,
schoon te maken en naderhand
schoon te houden.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^Ibouw.elementen b.v. J
RAMEN -KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
rolluiken - laotatlabaglazlna - ("navaua
binn»nd«ur-element«rt . houtskcMbouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Het ministerievan VROM geeft ook
gratisfolders uit over de individuele
huursubsidie. Deze zijn te verkrij-
genbij degemeente ofbij het minis-
terie (@ 070-264201, toestel 2301 of
2983). Wilt u weten hoe het met de
reeds ingediende aanvraag staat
kunt u telefonisch contact opnemen
met de Hoofdafdeling Individuele
Huursubsidie (@ 079-520202).

Pijriom 11 blVken vaak huiverig te
mhü van hun recht op individue-
ïfczienrtÜbsidie 6ebruik te maken.
Rpn^ " de subsidie nog vaak als een
Ptaitit van bedeling. Een idee datPlerx n Voor de oorlog. aldus A.
&e,*wer£orzitter van een aantal Sa-

e Werkgroepen van

RechtS"b îdie is geld waar iedereen
R* verup heeft als dehuur te hoog is
ï°°r hii° U ng tot het inkomen. Om
WJtlen e in aanmerking te
{*»en "mag het belastbaar jaarinko-
V33üftn hoger z«n dan ’37.000"ifiijj» Voor alleenstaanden). De
'S6l» f £, jksehuur moet liggen tus-f^rltt f Iv6T en /750,-. In een be-
?»clie aantal gevallenkan huursub-Nn!jrden ontvangen voor een
°°rb£rJe duurder is. Dat geldt bij-

voor bepaalde catego-

Al met al geen reden om de huur-
subsidie niet aan te vragen. Er zijn
diverse instanties die helpen methet invullen van het aanvraagfor-
mulier; de gemeente, Bureau voor
Sociale Raadslieden, een huurders-
belangenverenigingen zelfs de vak-
bond.

Het invullen van het aanvraagfor-
mulier vormt door de ingewikkeld-
heid voor veel ouderen een pro-
bleem. Vooral vrouwen, die plotse-
lingalleenkomen te staan,zyn vaak
radeloos, omdat departner altijd de
geldzaken behartigde.

Probleem

Wordt een woning van een woning-
bouwcorporatie gehuurd dan kan
men ook daar terecht. Is men zelf

Informatie
De Federatie LOBH/LOS/NVH
heeft een tweetal floppy-disks van
zowel 5 1/» als 3'A inch uitgegeven
voor de berekening vanjde indivu-
dele huursubsidie. Beide floppy's
zijn voorzien van een handleiding
en te gebruiken voor MS-Dos syste-
men. Ze kosten ’ 27,50 (voor leden
van de federatie en abonnees van
het LOS-blad ’17.5). Te bestellen
door het bedrag over te maken op
giro 57.82.072 t.n.v. NVH-scholin-
gen te Utrecht o.v.v. 'Flop Huursub-
sidie.

rieen bejaarden en gehandicapten

Invallen aanvraagformulier vaak probleem

Huursubsidie:
Uw goed recht

niet in staat naar de woningcorpora-
tie te gaan, komen ze vaak ook thuis
om de rompslomp rond deaanvraag
af te handelen. De woningbouwver-
eniging int veelal de subsidie en
brengt die in minderingop de huur-
prijs. Het invullen van het aanvraag-
formulier hoeft slechts één keer per
jaar te gebeuren.

Voor nadere informatie over prijsen dealemet: Stichting Frantech S?020-25.47.36

Het SEV-onderzoek valt uiteen in
drie onderdelen. Het bouwkundig
deel spitst zich toe op de noodzake-
lijke aanpassingen: het verwijderen
van drempels, aanbrengen van een
hogere toiletpot en de mogelijkhe-
den tot het installeren van liften of
opsplitsing van het huis in etages.

Op financieel gebied worden con-
structies metfinanciers en subsidie-
mogelijkheden onderzocht, evenals
de mogelijkheid om 'slapend' ver-
mogen dat in deeigen woning zit te
gebruiken.

Op het organisatorische vlak kan
worden gedacht aan het inschake-
len van een woningbouwcorporatie
bij het beheer en onderhoud van
panden in particulier eigendom.
Uitgangspunt by alle plannen is dat
de woningen die geschikt zijn ge-
maakt voor ouderen ook in de toe-
komst beschikbaar blijven voor
deze categorie burgers.

Zaterdag 3 juni 1989 ♦ 39

Overzicht hypotheekrente

Hypotheekrente 30 mei 1989
De opwaartse druk op de tarieven van de kapitaalmarkt houdt onver-
minderd aan. Inmiddels hebben vrijwel alle geldverstrekkers de ren-
tetarieven van hun hypotheek verhoogd. De gemiddelde verhoging be-
droeg minimaal 0,3%. Ten opzichte van begin 1989 zijn de rentetarie-
ven van hypotheken met gemiddeld 1,2% gestegen.

ren ê» rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUiTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

ljaar" 1,5 7,6 8,04 73 8.25
3 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,2 8.58
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 8,3 8,80 8,5 9,02

10 jaar" 13 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57

ABP 2 jaar"* 1 7,8 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
15 jaar" 1 8,1 832 8,3 8,74

Amrobank var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 1,5 7,8 835 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 83 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 8,3 8,80 8,5 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 835
10 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 83 8,79
30 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 73 7,66 7,5 7,87
5 jaar" 1 73 830 8,0 8,41
7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 832

10 jaar" 1 8,3 8,74 83 8,96
ideaalrente 1 7,8 830 8,0 8,41

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 73 7,87 7,7 8,09
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 83 8,63 8,4 8,85

Grens Wis.kanUCDK 1 jaar" 1 7,6 7,98 73 8,20
5 jaar" 1 8,1 832 8,3 8,74
ljaar" 1 7,8 8,06 8,0 837
5 jaar" 1 8,3 8,59 83 8,80

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 835
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 83 8,69
5 jaar" 1,5 83 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 83 8,80 8,5 9,02

Pancratiusbank variS jr." 1 7,6 7,98 7,8 8,20
ideaalrente 1 7,6 738 73 830
7 jaar" 1 73 830 8,0 8,41

10 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 73 830
5 jaar" 1 8,1 832 8,3 8,74
7 jaar" 1 83 8,63 8,4 835

Rabo (adviesrente) var." 1 73 7,87 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
4/5 jaar" 1 83 8,63 8,4 835
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var.11 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel" 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
5 jaar" 1 83 8,63 8,4 8,85
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 7,34 73 7,55
3 jaar" 1 73 737 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
7 jaar" 1 73 8.20 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand, ljaar" 13 7,3 738 73 8,10
standaard 5 jaar" 13 7,9 834 8,1 8,70
standaard 7 jaarll 13 8,0 839 83 831standaard 10 jaar" 1,5 8,1 8,70 83 8,92
standaard 15 jaar" 13 op aanvraag op aanvraag -interim 1 jaar" 1,5 xxxx xxxxx 73 8,10
2e kw. 1988 budget var.4' 13 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
FGH (Kapitaalhyp.) 1 8,67 8,3 8,79
FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar" 1 83 9,01 8,6 9,12

10 jaar2l 8,5
Pancratiusb.(Spaarhyp) 1 830 8,0 8,40

5 jaar" 7,8
Spaarbank Limburg 1 830 8,0 8,40
(Spaarhyp.) 5 jaar" 73
Zwolsche Alg. 1 8,50 8,1 8,50
(ZA-Hypotheekplan) 5 jaar" 1 8,1 8,61 8,4 8,83

7 jaar" 1 8,2 8,72 8,5 9,94
10 jaar" 1 8,3 9,16 8,7 9,16
15 jaar" 8,7

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" " 8,0 8,30 8,2 8,52
15/20 jaar" " 8,4 8,73 8,6 8,95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,0 8,40 83 8,61

14 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,83

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf■ Maandbetalingvooraf " Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" teAmersfoort.

Project bedoeld als test-case voor 'andere' bouw in Nederland

Onderzoek ouderen naar
alternatieve woonvormen

woonbladLimburgs dagblad
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r en tu^Perc-opp.: 270 mi Ind. 0.a.: living met open G°ed getogentussenwoning met cv achterom en tuin

haard, royale keuken, bijkeuken. 3 slaaptbadkr. met »*■ J"""-J" 1, ,?''et' ""*'"" ""ÏÏ" T&L?o.a. ligb en 2e toilet, rolluiken. Aanv.: i.o. Pnjs: slaapkrs^kr met doucheen v.w. Aanv.: ~o. Vraag-
» ncolnn ll pnjs:/98.000-k.k.

HOENSBROEK. BRUNSSUM, Akerstraat H ’ 159.500,-k.k.
Goedgelegenharlvr.woonhuisc.v.,garageentuin.lnd.: «i ffm Rn»ich«ii S PUTH, Bovenste Puth S
grote kelder, hal, c.v.-ruimte/berging, grote keuken, hob- fr?.*^T"f?zrfl, _&. „»»^k „„„,„ „,k"*" Rustiek gel., goed onderh., vrijst. boerderij metcv., kel-
byruimte, woonkr (±35 m 2) met balkon, toilet, 3 grote "**:**%*■f 9°S^^S^SySZZ^SS? der, schuur,"tuin, weiland en mooie binnenplaats.
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2etoilet metbalkon. en Om Ind. o.aJ-- L-vorm woonkr., 'jeuken metapp Pc 50QQ m 2 |nd 2 woonkrs keuk£n bij.
Aanv: i.o. Koopprijs: ’ 129.000,-k.k. 2 sljaapkrs„badkr met ligbad en v.w. Aanv.. i.o. Vraag- keüken^s s,aapkrs., 2 badkrs Het pand moet beslist van

pnjs./ijö.uuu, k.r. binnen gezien worden.Aanv.: i.o. Prijs ’ 275.000,-k.k.
BHUNSSUM.Grefkenstraat H HEERLEN Geleenstraat HRustig gelegen, modem verbouwd woonhuis metcv.en necMLcn, ueieensiraai , „,ro" "tuin. IndTtelder. hal. luxe keuken, woonkr. met open £_ centrum.gelegen luxe appartement met garage en PUTH, Irenestraat S
haard en schuitpui, toilet, bijkeuken. 2 slaapkrs., badkr. berging. Ind.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo- Rustkj gej., vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Perc
met ligbad douche v w en 2e toilet2e Verd 2 deme keuken badkr. met ligb. slaapkr. Aanv.. i.o. Pnjs opp.: 285 m2. Ind. 0.a.: woonkr. metopen hrd, keuken, 3
slaapkrs.,berging.Aanv.:i.o. Pnjs:’ 99.000.-k.k. ’ 155.000-k.k. slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet, vaste trap

naar zolder met ruime hobbykr. Aanv.: i.o. Vraagprijs:
BRUNSSUM Woendershot H HEERLEN,Kempkensweg H ’ 189.000-k.k.
Nabij centrumgelegen vnjst. woonh. met cv., garage en NabÜ centrum goedgelegen woonhuis metcv garage
tuin. Ind. o.a. pnjvtsiekelder, ruimewoonkr.,kluken. bij- en,tu,n (^rc-<*p^^*,lndi,S°Vt: keldel J^]?'" PU", OnderstePuth S
keuken, 3slaapkrs.. badkr met zrtbad, v.w. en toilet, zol- hal' wt?°nkr (± P^ketvloer ruime keuken Urts, ondem vnjst met c v keUier duDD gara.
der via vliezotrap te bereiken. Aanv.: direct. Vraagpr.: s*"*: t*><V,"- 1e Verd: overloop. 3 slaapkrs. badkr „e (annex hobbyr), aparte loods en royale tuinmet wei.
r" 170 000 -k k mcl aouche. vw- en apart 2e toilet. 2e Verd.: 2 kamers Percopp. 2830 m2. Ind. 0.a.: woonkr., mod.keuken, bij-

en zolder. Het pand is ged. voorzienvan dubbele begla- keuken, ap. douche, 4 slaapkrs.. badkr. metligbad, v.w.
BRUNSSUM H zing en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: en2Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’328.000-

-,_ i.o. Pnjs: ’ 132.500-k.k. k.k.
HEERLEN, Bekkerweg H

crrT.Dn Bmm ,„_ oll^vvillaSr^' Pnma gelegen halfvrijst. woonh. met cv. en binnen- "»" lAHU.öergstraat »
I*- -■■■WÊÊ£"& - plaats. Ind: bet. kelder hal, toilet,woonkr. metparketvl., Incentjumoel.,royaalharlvn|stwoonh.metcv..diverse

■■*^ ê*&WBh-- moderne keuken met app, bijkeuken/berging. 1e Verd.: helders, bergingen en tuin. Ind 0.a.: woonkr.-ensurte.
overloop. 3slaapkrs., badkr. metligb.. v.w en balkon. 2e Keuken 3 staapkrs badkr., zolder. Aanv.: ..o. Vraag-

LA''N&'fILWtFV ' Verd : vaste trap naar grote hobbyruimte/zolder. Aanv.: pn|S. ’ iiö.uou. K.k.

4VI/X /MfcJl-V '"O.Prijs/135.000,-k.k. SITTARD (Kolleberg),Kapellerweg. S
& HOENSBROEK H Op uitst. locatie gel., vrijst. landh. in "Bauhaus'-stijl, met

S'|V^ V"*" '~W' 'y ,<m Rustig gelegen patio-bung. met garage en mooie tuin. cv., inp. garage, binnenzwembad en zeer grote tuin.
3L.4-A . JIJL .„j3ÏI I—J?' Ind.0.a.:L-vorm. woonkr, keuken metcompl. uitrusting, Percopp. ca. 2.500 mz. Ind. 0.a.: royale living metopen

ffs ' 3slaapkrs.,badkr.Prijs/169.000-k.k. haard, keuken, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., douche-""feil II St II T"*f I 3j? HOENSBROEK.S.otA.d.noorg.a-n H —e'^derobekr.Aanv, i.o. Prijs: opaanvraag.
-i. é. ■■■^ri^Jff'tiii"]?»ü' "^ ■'■ "*'*" Centraal in het Zuidlimburgse landschap in de prachtige STEIN, HeerstraatNrd. S

"><J>> mutmWm:'-1^ villawijk Schuureik biedenwij een vrijstaande semi-bun- Centraal gel., goedonderh., halfvrijst. woonh. methete-
galow tekoop aan. De bereikbaarheid via snelle invals- lucht verwarming, kantoorruimte 26 m 2,kelder, berging

Deze stijlvolle halh/njstaande woningen hebben een wegen en autowegen is uitstekend. Het pand heefto.a. en tuin met opt. privacy. Ind.: o.a. mime living metopen
royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden voor een royale hal en vanuit deruime living is zowel het ter- haard, keuken met app., 4 slaapkrs., badkr. met ligbad,
een sfeervollemnchting. Tuin op het zuiden. De begane ras aan de voor- als aan de achterkant te bereiken. Ver- v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: spoedig. Vraagpr.:
grond heeft o.m. een ruime hal. eethoek, woonkamer, der zijn er 3 slaapkrs., kantoorruimte, luxe badkamer, ’ 169.000-k.k.
open keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en een dubbele garage, wasruimte en berging aanwezig. Ver-
badkamer met ligbad, tweede toilet en vaste wastafel. dere gegevens en prijs opaanvraag. SUSTEREN, Houtzagerstraat S
De zolder is te bereiken via een vaste trap. Kooppr. Rust. gel., goed onderh.,halfvr. woonh. metcv., garage,

’ 163.975-v.o.n. Rijksbijdr ’ 6500,-belastingvrij, vol- HULSBERG H overdekt terras en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, study
gens pr-C-regeling. In een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis c.g. tuinkamer, 3 slaapkrs., badkr. metligbad, v.w. en 2e

metcv, garage en tuin. lnd.:Beg. gr:hal, woonkr. (±4O toilet.Zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 159.000-k.k.
BUNDE-KASEN M m 2), luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en
Schitterend gelegen, vnjst. bungalow met inpand. gara- badkr. met ligb., douche, toilet en v.w., ruime garage. 1e VALKENBURG, Emmaberg H
ge. Ruime hal, woonkr. met open haard en tuincontact, Verd.: slaapkr., zotderkr. en badkr. met douche en v.w. Royaal en rustig gelegenhalfvrijst. woonhuis met dubb. -keuken, bijkeuken, 5 slaapkrs. met mk, v.w.. badkr.. Pand verkeert in prima staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. garage, cv. en tuin. Ind: Beg.gr: 3 slaapkrs., hobbykr.,
ligb.. v.w., 2 berg. in souterrain. Opp. 1772m 2 Vraagpr. Vraagprijs: ’ 349.000-k.k. badkr. met douche, toilet en v.w. 1e Verd.: entree,
’390.000,-k.k. woonkr. (± 46 m 2) en luxekeuken. Aanv.: i.o. Vraagprijs:

KERKRADE, Holzstraat H ’289.000-kk.
ELSLOO, v Oldebarneveldstraat S Nabij duitse grens gelegen café-woonhuis. Aanv.: direct.
Op eerste stand gel. goed onderh. bungalow met veel Vraagpr:’ 157.500,-k.k.
privacy, grote garageen tuin. Ind.0.a.: keuken met app., VOERENDAAL, Elckhovenstraat H
woonkr. met open haard, aparte t.v.-ruimte met open KERKRADE-Haanrade H Rustig gelegen, halfvrijst. herenh. met cv., garage en
haard, 4 slaapkrs, badkr met ligbad, douche, v.w. en 2e Vrijst. woonh. met cv, kelder en tuin. Ind.: Beg. gr.:hal, tuin (perc. opp. ca. 300 m 2). Ind.: hal, toilet, L-woonkr.
toilet, hobbyruimte en waskelder Aanv.: i.o. Vraagprijs: woonkr., keuken en bijkeuken. 1 e Verd.: 3 slaapkrs. en (ca. 43m 2), keuken metapp. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs.,
’297.500- k.k. moderne badkr. met ligb., toilet en v.w. Zoldervia vaste badkr. metligb., douche, v.w.en 2etoilet. 2e Verd:vaste

trapte bereiken. Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’159.000,-k.k. trap naar hobbyzolder (6.5x9.5 m). Aanv.: direct. Prijs:
EUGELSHOVEN, Mlrbachstraat H ’ 198.000-k.k.
Rustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. OIRSBEEK, Prov.WegZuid S
o.a: woonkr, open keuken, 2 slaapkrs, 2 zolderkr en VOERENDAAL Winthagen H
bedkamer Aanv : direct. Vraagprijs: ’ 89.000- k.k. Jfe^^^MÊjk Rus,i9 gelegen monumentaal boeren-woonhuismet cv.

Hl ft en tuin (percopp. ± 550 m 2). Ind:kelder, entree, keuken
£~s " JjÊ ViH X. ■ met app. badkr. met ligbad, v.w. en toilet, woonkr., was-
Pnma gelegen cafépand met woonhuis en slijterij Ind : #i» 8A« SS**4i4 ruimte/berging. 1eVerd: 2 slaapkrs. en 3 zolderruimtes.o.a.kelder, café (± 54 m 2), zaal (± 70 m 2), winkel en ten- »nfMkV H&aMnM Aanv :i o Prijs ’ 160000 -k k
letgroepen. 1e Verd.: vergaderruimten en zolder Ind 'jLïWJfI^SH BHRKfct "*woonhuis inpandige garage, keuken, woonkr., 2 berg- JmW^E^ ■■■■^■■■"MHl^ -̂fit* 1 WIJLRE, Merodelaan H
roimten. 1e Verd: overloop. 3 ruime slaapkrs. badkr ij^^E Iffßfl MK^MÜi Rustig gelegen vrijst. landhuis metprachtig vrijbl. uitzicht
met ligb., bidet, douct* en vw en aparte toilet. Aanv : Kmbßß bIÉIB| metcv., garage en fraai aangelegde tuinmet veel priva-
-10 hIHB cy. Percopp 682 m 2. Ind: Sout: Kelder. Beg.gr: ruime

_^_
hal, woonkr. met mooie schouw, keuken met app. 1e

GELEEN, Heldestraat S |9fl| Blfl Verd: overloop, 3 slaapkrs, badkr. met ligb, dubbele
r -s jjt(:,^ *»3iK*jf v.w., 2e toilet. Aparte doucheruimte met v.w. 2e Verd.:

m, m HMRHRÉS^i^MM Groot, halfvr. herenh. (ca. 900 m 3) met cv., aanbw., 2
S ■ *-'' ■» 5l^wHHI kelders, garage en grote tuin. Percopp. ca. 1085 m 2 srrT4RD Prßl. Kenn«dvS lnMl S" 8 1! m§ Ifi Ind. 0.a.: living met parketvloer, woon-eetkeuken, bi|keu- sn lAHU.Kres.Kenneoysingei a

'f M H ken. 6slaapkrs. betbadkr. met ligb, v.w. 2etoilet vas- Naoij cen^m gel app. met c.v. en d^erras. Ind 0.a.:

I *Wi* I II te tjapnaTrzolc^. Aanv: i.o. vFaagpnjs: ’ 215.000- woonkr^keuken^baclkr., 3 slaapkrs. Aanv : direct. Huur-

Apart, naastelkaar gel., halfvnjst. woonhuizen met cv., M\ 1
loods, kelders en tuin. De panden zijn voor div. doelein- J I
den geschikt, zoals magazijn, atelier. Aanv: i.o. Vraag- B^|k V |^^^ I I Wm* W^^k a^^^= BM DRS. RUI JTERSS -InlichtingenKantoor Sittard -—■' m^ m ■^■^^" ■ ■'^■^'■^^^ ■ —■ »^y

M- InlichtingenKantoor Maastricht
h- inlichtingenKantoor Heerlen makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen

6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611

16411AT heerien ■ van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713746
6221 ED maastricht" wycker brugstraat 62 ■ tel 043-218941

Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30 uur, koopavond tot 21.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur

i ~n

Sinds 1938

HEERLEN

M ioKisßp *~ |j

Vraagprijs ’ 159.000-
Halrvrijstaand zakenpand,
overbouwde zij-inrit, bin-
nenplaats, zeer ruime bo-
yenwoning, kelders, kanto-
ren, entree boyenwoning,
ruime woonkamer, eetkeu-
ken, badkamer, ouder-
slaapkamer, 3ruime slaap-
kamers en zolderruimte.
Het pand heeft meerdere
mogelijkheden.
SUSTEREN
Vraagprijs ’ 325.000-
Groot winkelpand met bo-
yenwoning. Winkelruimte
ca. 350 m2, magazijn, dag-
verblijf etc. ca. 180 m 2.
Splitsing in meerdere dag-
winkels zeer goed moge-
lijk. Boyenwoning via eigen
entree: royale woonkamer,
ruime keuken, dakterras, 3
ruime slaapkamers.
KERKRADE

Vraagprijs ’ 269.000-
-k.k.
Vrijstaande bungalow met
3 slaapkamers, zeer ruime
woonkamer, keuken met
aanbouwkeuken, onderlig-
gende inpandige garage.
Mooi uitzicht op wandel-
park en het Wormdal.
Rondom aangelegde tuin.
HEERLEN
Weiten

Binnenkort wordt gestart
met de bouw van 14 erker-
woningen volgens de Li-
vingstone-bouwformule.
Er zijn 12 halfvrijstaande
en 2 vrijstaande woningen.
De woningen zijn ruim van
opzet, met o.a. een fraaie
erker aan de voorzijde. De
verdieping heeft drie slaap-
kamers en een luxe badka-
mer. Een vaste trap naar
de zolder biedt de moge-
lijkheid voor een vierde
slaapkamer. Optimale iso-
latie, waardoor 40% be-
sparing op energiekosten.
De koopsommen zijn vanaf

’ 189.115,- vrij op naam.

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

STIENSTRA ZET DE DEUREN ,
VOOR U OPEN IN HOENSBROEK..
Ook als u (nog) geen huis wilt kopen, kunt u bij deze projekten*

een kijkje komen nemen.

HOENSBROEK, DeDem-Zuid

HALFVRIJSTAANDE HUIZEN VOOR CA. Verkoopprijs’ 144.436.-von. |

’ 550,-NETTO PER MAAND. DE OVERHEID HELPT U HIERBIJ met een rijks-
bijdragevan max.’ 44.000,- $

'^Wl^ B?2o^^SEREED. Adre^OlatpSJrte^raS ü | [

HOENSBROEK. ove^^ \
Haltvrijstaande woningen met garage. verkoopprijs 1 130.709,-v.o.n. Dankzij de hoge sub-

„^—-^-r^v sidievan max.’ 41.000,-iswonen almogelijk vooi

Volg depijlborden vanaf ~~~-^4é;
de Overbroekerstraat.

HOENSBROEK Kasteellaan n^tfbrt
J*\s Ti Êt

t-"*' il Ml| - sd§P * mmmm^&

■JlÈb«iH^vJl SF S"^Mir - «n zondag 4 Juni
'v*sP%'s."i>" '■■ T^a»P^Wlv^Hül i>;" van 14.00-10.00uur 19

J '^^^^^^S^fH^Ël— Adres; Kasteellaan. kavel 1.L3^ IJH
WK eÉy'ti—ü»_ J
Verkoopprijs’ 175.000,-v.o.n. Premie-C regeling ' Voor bewoning gereed.
1957. Een eenmalige bijdrage ad. ’ 6.500.- belas- ' Nog slechts een beperkt aantalwoningen ter
üngvrij. beschikking.

■% #% Gaarne vrijblijvend volledige informatiebon-
H' Naam

Hl9l|M|MMllr£V^ Adres
HMMfeiHHMIII ' Postcode/Plaats
Kt^! 7*^mMKi^T*i*alß I Telefoon
lUWtttP Tf^ÜSmllfft^^^TTwMt^n 'n ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stiens"

jjmMtflmimfö I Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen

f GELEEN é
I Aan grote invalsweg Urmond-Geleen-West: com- I
I plete sportzaal met div. kleedruimtes, wasgelegen- I
I heden, douches en toiletten. Het geheel is voorzien I
I van gas-cv. en royale parkeergelegenheid. Bruto I
I vloeropp. ca. 500 m2. Uniek projekt voor fitness- I
I centrum etc, ook div. andere mogelijkheden.
I Direkt te aanvaarden. Huurprijs op aanvraag.

I Inl. Makelaardij Peters & Partners B.V.
I Agnes Printhagenstraat 36, Geleen
I Tel. 04490-48191 iskss?

«tMPELVELD in de JJ yjj fil WJ \4 IMH I O ï ttC* Jl3^bergen' Zuid-Limburg is *_J r f 1 ____L_* A fc. , L L L , L"
■■het mooiste BHH HHHHMHHHI HHhHBBI

land dat we in Nederland
hebben: schitterende la
natuur, stevige heuvels, è JBÉL 4 CiBUNGALOWPARKhaast bergen. De perfekte w^Jl.* * R 'ISfïP - \/FI n** lokatie voorn rustig en |Éfc*J* Mkfll ■& „„^i *JiHb. * JÉJfiU
ruim opgezet bungalowpark. , "_J_H WÈg* _____■ feÉË WA A*eK& \ * 's voor u meteen een
Zoals bungalowpark »__*> iKIJBI K *HfEI.V-14 mÈÈ&M 'deaal vakantieadres.
Simpelveld. met mooie, T^TjÉIH ■fffl Ulßjia Vlakbij Aken en Luik,
complete recreatiebunga- JL-fS t CT ■ VClfir ■T'fllM voor een gezellig dagje

■■■': lows, (bouwjaar 1974-1978). WÈE>4È §,« MËM KMI winkelen. Nabij het sfeer- "IdeaaJ om in te vertoeven, ftff* j| volle Maastricht voor een
ideaal om in te beleggen. ' $ k°PJe koffie °P het Vr,'J thof

£%*&£ En andere zaken zoals het
l"*%!*\ ■[ befaamde Drielandenpunt,

iIUNSTIGE PRIJZEN, M P^Tve^^SJl Valkenburg met het nieuwe
■-hoogrendement. "■ bronnenbad, etc.
IJ|De prijs van de bungalows, SKÖB E^Aj^^^^^^^ÉJÉl KORTOM-inclusief de grond - u kunt Wffitk ■'"^^^iiÉM lrjn'UIVI'

kiezen uit 4 types - varieert W+ WS-A KÉÉËfI D.t belegg.ngs-adv.es
van / 59.000- tot W '' M staat als een (2e) hu,s

'r7Q rwi ir k Hi iMi M KM mt-'JZm in het mooiste stukje....
I I3.UW, *.*. B«■ KJ rl I HDe verhuur kan worden ■^^**i Neaenana.

geregeld door de parkbe-
_______

heerder. Hij kan voor een MSB^MMr ~~* ~~~-—^.
goede bezettingsgraad en '-% "»J3 IP"*^ ~"""~-—~—

___
een uitstekend rendement H* «ck.
zorgen. L___É| J

NAAR VFI D"7^v gelküT" -. 0 . 1 fetfeÉnmmh onvircLvcLu^vx HEERLEN staat uw 2e huis in het mooiste stukje 1Op 3en 4 juni, /__Z / <_ .... ■■ - »■ ■ ■ . . . . «» B U^JÊ
vanaf 11.00 uur, maastricht^ #x. / buitenland dat we in Nederland hebben? 1 lÜkunt u alles met eigen /// / \y
ogen bekijken. 7^^aMmvEM>~^AKEN ===, j^__p^ p^. IAdres: Bungalowpark Simpelveld,/ /^-4- \ > Q j^^= iCm_Ïi . IKruinweg Ite Simpelveld v * ,____^ T _j_____r rij J commercieel vastgoed

_______
/r **" Tel. 045-440105

MUNSTERGELEEN
Smidserweg 21. OPEN
HUIS!!! OPEN HUIS!!!
Uitst. onderh. halfvrijst.
woonh., cv., garage-ber-
ging (13x3), gr. tuin, pro-
visie-kelder, hobbykelder
(7x4), woonk. (42 m2),
open haard, eetkeuk.,
aanbouwk., 3 slpks.,
badk., douche. Opp. 391
m2ü Koopprijs

’ 159.500,-. DEZE WO-
NING KUNT U HEDEN
EN MORGEN TUSSEN
13.00 UUR EN 18.00
UUR VRIJBLIJVEND
BEZICHTIGEN, DOE U
ZELF EEN PLEZIER EN
KIJK!

GELEEN
Gladiolensingel 41.
Koopje!! Koopje!! Half-
vrijst., cv., beh. tuin, di-
rect te aanv. Ind. op aan-
vr. Voor snelle beslisser
koopprijs slechts

’ 85.000,-.

HEERLEN
Past. Honeestraat 13.
Voor de starters!Courant
woonh., kelder, woonk.,
aanbouwk., 3 slpks.,
badk., douche, zolder,
vaste trap, 4e slpk., apar-
te berging, gr. tuin (25
mtr. zuid). Vraagprijs

’ 98.000,-.

PUTH
Margrietstr. 41. Goed gel.
4 slpk.woning, cv., gara-
ge, woonk.-keuken (47m2), parket, open haard,
aanv. direct. Koopprijs
’159.500,-.

N.M.W. QUADEN
makelaar-taxateur o.g.

Ilid NVM, Gelrestraat 4
Munstergeleen

04490-19644

lIIIIIIIIIIIIIIIIIH

| TE KOOP:
I ■■■■ BEEK: mooi gelegen bungalow met riant

uitzicht, md. 0.a.: hal met toilet, leuke living me1
0.h., aangr. terras, 3slaapk., badk., waskelder.
garage, perceelsopp. ca. 3500 m 2!
Vraagprijs ’245.000,— k.k.

I ■■■■ GULPEN: uniek gelegen bungalow met
grote tuin (ca. 3000m 2) en veel privacy, md.
0.a.: ruime living (55nr) met 0.h., moderne .
keuken, 5slaapk., completebadk., gastenverbHF
met badk., vrijbl. uitzicht over natuurgebied.

I zeer goede staat van onderh.
Vraagprijs ’445.000,— k.k.

I ■■■ HOENSBROEK Slot Hillenradelaan:
fraai gelegen bungalow met inpandige garage-
ind. 0.a.: repr. hal, ruime living, keuken met div.
app., 3ruime slaapk., badk., prov.kelder,
berging.
Vraagprijs ’ 335.000,— k.k.

I ■■■ OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150 m 2) in goede staf»'
van onderh. is event. te gebruikenalswoonhuis ___
met inpandige garage, loodsen (ca. 450 m 2- ,
perceelsopp. ca. 1450m2. het terrein is geas'8
teerd en goed omheind.
Vraagprijs ’255.000,- k.k.

I ■■■ OIRSBEEK: op goede stand gelegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450nrr), vrijt»-
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m2),
keuken met div. app., stud.k., 4ruime slaapk-'
2badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandige
garage. Vraagprijs ’390.000,— k.k.

IMM ULESTRATEN: vrijst. herenhuis ,
(bouwj. 1988) geschakeld met garage op gr0°perceel grond. md. 0.a.: living met marmeren
vloer, moderne keuken met div. app. 3 slaap-'

i I badk. met ligbad, vaste trap naar zolder, rno9^_
ruime 4e slaapk., voll. geïsoleerd, h.h. kozijn*
uniek uitzicht. Vraagprijs ’249.000,— k.k.

I TE HUUR:
I MAASTRICHT Mariastraat: winkel-

ruimte (107 m 2) met toiletgroep en div. kelder»'
op goede stand gelegen, huurprijs op aanvrat'
(bezichtiging van panden na afspraak!)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille. .. dedocumentatievan bij ons in verkoop zijn
panden sturen wij u gaarne op aanvraag *"____,

I MAKELAARSKANTOOR O.G. _-_i)I DRS.SCHREINEMACHER BV.fjjfl| kommel 22, maastricht W**| telefoon 043-21 91 57. tel, b.g.g. 649473. _J________g_f
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'^mburgs ÜJGDQD^m_AI» Tn 5?Lh,:„^bod ITIdKELddR

" Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

St- Michaelsplein Molenweg, Schitterend gelegen vrij- Uist. onderh. carré-

II woonh. met garage, woonboerderij met div.
Cv--gas, tuin, L-woonk., mooie stallen, ruime bin-
°Pen keuken, 3 slpk.! nenplaats met max. pri-
r°yale badk., vaste trap vacy, siertuin en mooie
naar 2e verd. Max. isol. boomgaard (totaal ca.Koopprijs ’157.500- 5000 m 2), voorzien van
*-k. premie overdraag- cv.-gas en ged. dubbel
°aar (max. ’ 10.000,-). glas. Ind. 0.a.: woonk.,

woon-eetkeuken, 4 slpk.,
________nïï___TTTTFT___| l badk. en wasruimte. In

1992 6 km van Sittard.) "umpenerstraat Vraagprijs ’325.000,-
Halfvrijst. woonhuis met k.k.

J*.i gas, garage, flinke—- vin, kelder, woonk. _i[H!_l
W4), fhnke (gesloten)

, Keuken, badk. en toilet; Past. JanssenlaanJe verd.: 3 slpk., studeer- Halfvrijst. woonh. met_____
berging met c.v.-gas, garage, tuin,

>or yasle trap naar zolder, woonk. met parketvloer
"raagprijs ’llB.OOO,- (7.40x3.70), gesloten
k-k. keuken, 3 flinke slpk.,

ffff\ ___^_^^^^^^^^^^^ bad. met zitbad + v.w.,
JJ__f_W__ffl_rïïTÏÏTTl bergzolder via vliezotrap.

Vraagprijs ’122.000,-

-'-Op den Kampstr. 56 k.k.
'e huur schitterend gele- pater Pelzersstraatgen luxe appartement op Zeer luxueus halfvrijst.e9ane grond. lnd.: woonh. met garage, c.v.-
"oonk. met open keuken gas, tuin, fraaie entree,
om m2, 2 slpk-' ber" woonk. met travertin-«ng en badk. met ligbad, vloer, luxe open keuken’938,50 per met alle apparatuur,
and- fraaie tuin, 3 slaapks.,

_______________p«w^^______________l 9rote badk., met ligbadBJ J2i en aparte douche + 2e
y. toilet, bergzolder yia vlie-~enr> Hermanslaan zotrap. Vraagprijsprieel gerenoveerd ap- ’ 158.000,- k.k.. fartement op 3e woon- ________________________________________________
aa9, met grote living en 2 I KT^Tïï]fTTWKOPEN IS WO- __M__o__é__«

1 nifN! Ko°PPriJs mcl. Hobbelrade'euwe vloerbedekking in H et ideale pand voor
awieie appartement combinatie woonhuis-o=ooo,- k.k. kantoor/praktijk. lnd.:

sout: aparte entree, 2
kantoren en werkruimte

p. ca. 45 m 2. Part.: woonk.
leterstraat (45 m 2) met open haard,,a. 74 m2moderne ver- keuken (17 m 2), royaalJ°°pruimte met bet. dakterras. 1e verd.: 3oer, toilet en achterin- slpk., vide en badk. Groteil Sang, Q jr ,e aanv Huur _ujn ( 1080 m 2). Voorzien

Bt '" per maand excl- van dubb. glas. en alarm-
'W. install. Vraagprijs

mmtrim-rmmmmm^— f 325.000,-k.k.

*> Fen9s9bro9eSkPand '
3tie 88 Appartement in centrum

Peheel gerenoveerd be- m? souterra;n K
en zolder', e9gingspand in de horend,' °f': sout„bfr_? ln9 en

cWr. Huuropbrengst 2 kantoren. Gelijkvloers:
f 2400- oer iaar woonk- keuken, badk.,
??°Pprijs f 135.000,- ,oil^' slaapk. loggia 2e
k.k. ' ' ' verd.: grote bergzolder.
B Vraagprijs ’ 98.000,- k.k.
H°een\9broekPand Henri Conciencestraat

=,rf 90 Halfvrijst. woonh. met gr.
n >' de snelle beslisser. T^PTal^'\ZXnuand in de horecasfeer. (750 x 4'lo)' keuke,n'"^ 7Uuropbrenast ca serre en 9arage' 1e

’13.000 per iaat verd.: 3 slpk., badk. met

Hl Ko °PPrijs ’BO 000,- k.k. ó°uc*e,en vw
h
2e ,ver

l
d
t':II" ' beschoten en beplankte

zolder via vliezotrap.
d % " . V Vraagprijs ’169.000,-

-p, k.k.

C|^^"*b«_^__H _BhH_K i^"^^^4l

h^hitterend gelegen in
h § . bungalowpark Mauritslaan 36ïevei Ufeik"' VriJst' split" R°yaal vr'ist- landhuis
Panri t3Un9a|ow met in- met flinke tuin (tot. opp.
Pon i 9ara9e en car" 1130 m') 2 kelders,
hohh auto s)- lncl- °a-: L-woonk. (45 m 2), keuken- flink " 'Der9'n9' me' aPP-' DÜkeuken, ga-
K ü _f nal, keuken met rage, berging/hobbyruim-: ken ' ins,all> bijkeu- te met zolder, werk-
liv; n me' aparte douche, plaats/caravanstalling.
sip?9met vide (50 m 2), 4 1everd.: 4slpk., badk. 2e
7g6s- en zolder. Opp. verd.: grote zolder via
/"_Rc m - Vraagprijs vaste trap. Koopprijs°Ob.ooo,- k.k. ’ 275.000,- k.k.

__HmébAl

koop
JABEEK,Dorpstraat

"SNMI, Hf H ü 4 _ü__r"'

w

18e-eeuwse villa, ge-bouwd in Lodewijk XV- en XVI-stijl,°ntvverp van Dr. Cuypers. Met cv.,Kelder, bijgebouwen. Ind. 0.a.: beg.
9r-: royale hal, 4 kamers. Verd.: 4

badkr. Aanv.: i.o. Prijsn-o.t.k.

Ëü II
makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerlen

1 _^__J__W AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611
9«ti|den: werkdagen 9.00-17.30uur,koopavond tot 21.00uur MW

zaterdag 10.00-14.00uur

Illllilllllllllllli
= Aannemersbedrijf Gebr. Peters B.V. is gestart met deze ==

_= royale, luxe woonhuizen met garage nabij centrum
HHH BRUNSSUM /^CSfcr»

" fraaie architectuur

" woonkamer 40 m 2
_= " open haard

" 4 ruime slaapkamers

" hardhouten kozijnen

" luxe badkamer
== " optimale isolatie

"prijzen vanaf ’ 158.750-v.o.n. ==
"rijksbijdrage ’ 6500- ineens

—— SB^j||BMhOTnw^__________f^|mer 43 m meLopen luxe —=
I i_H__^_ I badkamer en berging.

■ **» fa^wfll Aanvaardin9 in overleg. ___=
HEERLEN (DE ERK) mim= f 239.000- k.k. =

zolderruimte via vliezo- ~~= trap, goede isolatie, grondopp. 440 m 2.Aanvaarding vrijwel =
_fck____—_— HEERLEN-NRD.mm _fl ■ ’ 315.000-k.k.= &__ °R 1100m2grond karak- == .^jS^B tenstiek gebouwd woon- === ___________d§| huis, bwj. 1985. Goed =I ttt geïsoleerd. Ind.: soul.:

—= p I kelder; beg. gr. hal, =I woonkamer 39 m 2, prima 5- ____________________________________HMif'3 I keuken, garage ==— —~—~—~|^HHi 10.00x4.00; terras + _=__=__ tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers en goed geout. badkamer.—— Aanvaarding in overleg. ——
- __I_V| 'l| "■^'■-^^TKBKt^' Vr'islaana'woonhuis aan =

mm keuken; terras + mooi aangelegde tuin. 1everd.: 3 slaapka- mi= mers + luxe badkamer met ligbad en douche. Het huis heeft == veel extra's. Aanvaarding in overleg.

om tuin. 1e verd: 3 grote ==== slaapkamers, goed geout. badkamer. 2e verd.: zolderruimte =
Aanvaarding vrijwel direct.

*»| VOERENDAAL

-**JUmm eenvoudige installatie; 5= i .._. garage + tuin. 1e verd.: ____=
__= 4 slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e ___== toilet. Aanvaarding sept. 1989. =

megL jtëï Wk fll (Weustenrade)

\ MM Vrijstaand woonhuis met =
k|BBHB**JI cv en 9ara9e lnd na|. =:—_ IfjIfiMMJdKMIH I woonkamer met V4open E= I I keuken 32 m 2, keuken =_

I modern, terras + tuin. 1e =
_= m . __!_______! I verd.: 3 slaapkamers. == «ÜWM^^-^^^^^^—___l luxe badkamer. 2e verd.:
= zolderruimte te bereiken via vaste trap. Aanvaarding in over- __=__

== f. - t^f«* : -:_m I» heerlen-centrum ==
*m (F {f _{ $1» Prlis °P aanvraag __== __r^_k __' " -3-*BI Wïnkel/kantoor/woon- ==

= i lüfir I!i~_.t! huis met c v lnd: beg === Ï&M + \ I 9^ winkelruimte opp. ± === Süj«^^.K-. J_____s? 11 f 33° m2.front 8,5 m, 6-8 __jj=■ r^___r- <^lhlss','SJi eigen parkeerplaatsen. =

—— 'iM^wU. ■■ HHIIRI ruimte ca. 50 m 2. 2e === verd.: verkoopruimte ca. 147 m 2,kantoor/woonruimte ca. 60 == m 2.Aanvaarding direct.

g Woning ofbedrijfspand verkopen? j|
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

1= " Makelaar o.g. " Taxaties
=J * Bedrljfsobjecten " Hypotheken
mm * Woningen " Verzekeringen

|makelaardij^! _____ j
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
llllllllllilllllllli

Terwinselen, Callistusstr. 66
Hoekhuis met tuin en vrije achterom. 79.000,-k.k.
Bocholtz, De Baan 8a
Woonhuis met garage en tuin. 85.000,-k.k.
Kerkrade, Wilhelminastr. 22
Tussenwoning met tuin. 87.000,-k.k.
Hoensbroek, Akerstr. 326
Prachtige eengezinswoning, vrije achterom met 4 slaapka-
mers en 2 toiletten. 98.000,-k.k.
Landgraaf, Nieuwenhagerheidestraat
Goed onderhouden splitlevelwoning met tuin en dubbele ga-rage, ideaal voor hobby. 102.000,-k.k.
Hoensbroek, Bergstr. 29
Gerenoveerd woonhuis met tuin en vrije achterom,
luxe badkamer en moderne keuken. Ligt in vriendelijke
b""rt. 103.000,-k.k.
Vandaag kantoor geopend tussen 10.00 en 12.00 uur.
WIJMANS & PARTNERS VASTGOED lel. 045-728671

■\ y—'—*

______
i)iiiitiui,i- jHWWMI»WWM—i

___
>^DRS. DE LA HAVE

m ■■^■m——"m__««________m___«___p_»_bw

I " makelaardij o.g. " taxatiesI " verzekeringen " hypotheken
I HOENSBROEKI Vrijstaand woonhuis (nabij centrum), lnd.: kelder; begane
I grond: entree, gang, toilet, keuken, woonkamer, serre,I keuken, diverse bergingen, tuin. Eerste verd.: 4 slaapka-I mers, waarvan een met douche. Tweede verd.: zolder
I (vaste trap). Bouwjaar: 1931;gas-cv. Percopp. 515 m 2.I Prijs:./139.000-k.k.

I HOENSBROEK
I Ruim halfvr st woonhuis met inpandige garage en fraaieI tuin. Ligging hartje centrum. Bouwjr. 59. lnd.: souterrain:
I kelder, ruime garage. Beg. grond: entree, toilet, groteI woonk., keuken. Eerste verd. overloop, 4 slaapkamers,
I balkon, bet. badk. met 2etoilet. Tweede verd.:zolder (vas-I te trap) met 5e slaapk., gas-cv. Dubb. beglazing. Rollui-I ken.
I Prijs: ’ 169.000-k.k.I HOENSBROEK
I Ruim woonhuis (voorm. woon-/winkelpand). lnd.: kelder;I begane grond: winkelruimte/voorkamer, zitkamer/keuken,I bijkeuken, doucheruimte, ruime loods. Eerste verd.: 2 rui-
I me slaapkamers Tweede verd.: 2 ruime slaapkamers.
I Pand is ook via achterzijde bereikbaar.I Prijs: ’ 95.000- k.k.
I HOENSBROEK
I Ruim woonhuis (voorm. woon-.winkelpand), lnd.: kelders;I begane grond: woonk., hal, keuken, toilet, garages, bete-I geld achterterrein. Eerste verdieping: 3 ruime slaapka-I mers, badkamer. Tweede verdieping: ruime zolder (vliezo-I trap). Pand is ook via achterzijde bereikbaar.I Prijs: ’ 119.000-k.k.
I HOENSBROEKI Mooi gerenoveerd appartement (markt, boven AH-super-I markt, 4e etage), lnd.: entree, keuken met aanbouw, bet.I badkamer, toilet, woonkamer, 2 slaapkamers, berging (lift
f aanwezig), gas-cv. Prijs ’ 65.000- k.k.I HEERLEN
I Keurige tussenwoning met berging en tuin/terras, lnd.: kel-I der, beg. grond: woonk., keuken met aanbouwen inbouw-
■ app., toilet + doucheruimte. Eerste verd. 3 slaapk., gas-
I cv. Bouwj. 1953.I Prijs ’ 89.000- k.k.

i __«________.___—__^sss

i>M_r
__

te_ in ■
I HOENSBROEK (NIEUWBOUWPROJECT)
I Aan de Nieuwstraat (op loopafstand van het centrum)I worden twee halfvrijstaande woningen met garage ge-
I bouwd. Dit kleinschalige project van bijzondere architec-
I tuur kent de volgende indeling: begane grond: entree (metI open trap), woonkamer (35 m 2), keuken met aanbouw enI berging, toilet. Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers
I resp. 13,9en 8 m 2, badkamer met ligbad, 2etoilet en vaste
I wastafel. Tweede verdieping: zolder (vaste trap). Per-'I c.opp. 310 m 2.I Prijs ’ 162.000- vrij op naam (excl. eenmalige bijdrage jI van ’ 5000- belastingvrij).

re 045-223434
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR

I Hoofdstraat 88, Hoensbroek

ITe huur, centrum Heerlen
zeer ruim, modern appartement, living
53 m2, aparte keuken met apparatuur,
grote en kleine slaapkamer, badkamer

met bad/douche, grote hal, nieuw
sanitair, lift en kelder.
Huurprijs ’ 820- p.m.

Tel. 045-716055,
dhr. R. van der Sommen.

Zx PAUL IXX SIMONS I
MAKELAARDIJ QG.
ASSURANTIËN TAXATIES
rm^THEKENFINANCIËN

I EUROPftWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WGRMS I
I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00tot 13.00 uur. I

B Schaesberg-Centrum:
I Tussenl woonh. met berg., keld., zold. en tuin. Ind. o.a : II gang, L-vorm. woonk., uitgeb. keuk. met aanbouwinstall., II badk., 2 ruime sik., 3e sik. op zold., bereikb. via vaste trap. II Pr. ’ 82.500,- k.k.

Vandaag OPEN HUIS van 12.00 tot 14.30 uur
Übach o. Worms
Wolfsmelk 61 : 0&, .
Prima onderhouden en tf_.
goed gel. jong woonh. ifc
met gar., berg. en tuin. I JÉdUÉIInd. 0.a.: hal, Z-woonk |
met open haard, keuk. >
met luxe install., 3 slpk. I
en grote luxe badk. Ge- I
hele pand rolluiken. Pr. ’ 142.500,- k.k.

I Heerlen-Heksenberg
I Rustig gel. halfvr. woonh. met woonk., serre, keuk., 4 slpk., II douchecel, zold., keld. en ruime tuin met berg. (garage mo- II gelijk). Vr.pr. ’ 100.000,-k.k.
I Schaesberg:
I Jong tussenl woonh met cv., berg. en tuin. Ind. 0.a.: hal, II woonk., op. keuk., 3 slpk., badk. en zold. Subsidie nog II ’ 3000,-. Pr. ’ 117.000,- k.k.

I _________________________r__________jj____________|________ Schaesberg
I "Mi —9 FiL"m oucler woonh. met I1 cv., berg. en tuin (gar. mo- II gelijk). Ind. o.a. ruime If woonk., uitgeb. keuk., bij- I

I keuk., 3 ruime slpk., grote I_____________j__________________B Hj zold. en keld. Pr. II ’ 88.000,- k.k.

I Schaesberg
I Aan plants. gel. tussenl. woonh. met cv, berg. en tuin. lnd II oa. woonk, keuk, 3 slpk , badk. en zold. Vr.pr. ’ 119.000,- II k.k.
I Eygelshoven:I Rust. gel. tussenwon. met cv, tuin en gar. lnd. o.a. hal, ruim I
I bet. woonk, op. keuk, 4 slpk. en badk. Vraagpr. ’ 112.000 - II k.k.
I Eygelshoven:I Rust. gel. tussenwon. met cv, tuin en gar. lnd o.a. hal, ruim II bet woonk., open keuk, 4 slpk. en badk. Vraagpr II ’ 112.000,-k.k.I Heerlen-NoordI Jong halfvr. woonh. met carp. en berg Ind. 0.a.: hal, woon- I
I kam., gedeeltel. open keuken, 3 sik., badk. en zold Pr II ’105.000,- k.k.

■£_ 045-318182 1
*

Zaterdag 3 juni 1989 "41

" BRUNSSUM: goed gelegen
hoekhuis met gas-cv.,berging en

r_____-__-—-__■_- ———r- tu'n- Prima isolatie. Ind. 0.a.: pro-

BRUNSSUM in het centrum gelegen modern appartement met
overdekte prkeerplaats en kelderruimte, gelegen op de 3e etage,
bereikbaar va een lift. Ind. 0.a.: entree, toilet, ruime woonkamer
met plavuizavloer en balkon, ged open keuken met diverse appa-
ratuur, tweeslaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel
en toilet Prina geïsoleerd, goed onderhouden, snel te aanvaar-
den. Prijs ’ 18.000- k.k.

/* EYGELSHOVEN: aan de bui-: tenrand gelegen halfvrijstaand
'fcr ._T*|' .._ "■ ■*""*"" | woonhuis met gas-cv., twee

Mt— - *L_ 'm. garages en grole zijtuin, groot
y. MM ,j"\ ri\\ terras en max. privacy (totale

B-—, «—-', ; perceeloppervlakte ca. 1050
Tl ff"*; m 2); direct grenzend aan groot

■ 'l'ijj y^,. 'i'JJI-i wandelgebied. Dubbele begla-
________j___|__f' '*--"*£"*■ im'd zin9; rolluiken, goed onderhou-

PPW-ißjr^ " || den. Ind. o.a. kelder, w00nka-.........MM, li l_„.' mer met open haard; keuken
met een conplete keukeninstallatie met apparatuur; serre, vier
slaapkamer:, badkamer met o.a. ligbad en douche; zolder. Prijs:

’ 179.000,-k.k.
HEERLEN-Aarveld: aantrek-

'ri #s keiijk gelegen hoekwoonhuis— : «*" met gas-cv., inpandige garage
i "I'pi.ni»»-__^ en praktijkruimte. Ind. o.a. pro-

I keuken, bet. badkamer met lig—

; vaste trap, vierde slaapkamer
met dakkajel. Aanvaarding najaar 1989. Vraagprijs: ’ 159.000-
-k.k.

HEERLEN: een woonhuis■fa'!»'»»— met cv.-gas. Ind. 0.a.: kelder,
woonkamer, keuken met ap-

__M____i____tai , paratuur, twee slaapkamers.
HHHe doucheruimte, vaste trap

__T Snaar zolder met derde slaap-l___Pßf-^j______^P______Hkamer Pand is goed onder-
W"M !■■ El. houden, rondom voorzien van
_e___jj_j Bij rolluiken. Kozijnen, dak en_______P^^Bj_plbedrading zijn vernieuwd.R*flßJ_F -.< u' " Aanvaarding in overleg. Prijs

' ’93.000-k.k.

HEERLEN-Aarveld: ruim

met openhaard, keuken met een complete keukeninstallatie
met appaatuur, 4 slaapkamers, badkamer met o.a ligbad en
douche. Pijs ’ 239.000- k.k. mcl. complete stoffering.

HEERLEI-Centrum: te huur appartement met garage ber-
ging, gasc.v. Woonkamer met balkon, keuken, een grote
slaapkarrer, badkamer. Huurprijs: ’ 1150- per maand, inclu-
sief serviekosten.

HEERLEN-tanzeweide: rustig en centraal gelegen appartement
op de 1e etige met kelderberging, L-vormige woonkamer (ca 34
m 2), dichte leuken, tweeslaapkamers, badkamer met ligbad, vaste
wastafel en_e toilet. Goede isolatie Prima staat van onderhoud
Aanvaardinc in overleg. Vraagprijs ’ 82.500- k.k.
HEERLEN-leerlerheide: Beleggingspand: drie oudere panden
Totale huunpbrengst ca. ’ 12.500-per jaar. Prijs t.e.a.b.
HEERLEN:direct grenzend aan het winkelcentrum. Ruime hoek-
woning metgas-cv., garage, berging en tuin. Ind. o.a. diverse kel-
ders, woon-eetkamer met open haard, keuken met een keukenin-
stallatie meiapparatuur. 1e verd. drie slaapkamers. Badkamer, toi-
let 2e verd. drie zolderkamers, zolderberging. Kooppr.

’ 149.000,-k.k.

HEERLENWeIten: goed onderhouden en goed gelegen pa-
tiobungalov met gas-cv. en garage, lnd 0.a.: entree, woonka-
mer met oen haard en plavuizenvloer, betegelde eetkeuken
met kunstlof aanbouwkeuken met apparatuur, badkamer met
o.a. ligbacen douche, 4 slaapkamers, 2 bergingen. Aanvaar-
ding najae 1989. Vraagprijs ’ 239000- k k

HEERLEN-lrasbroekerveld: woonhuis met gas-cv. en kleine
tuin. Gehee onderkelderd. Woonkamer, keuken, drie slaapka-
mers, badkaier Vraagprijs: ’ 89 000,-.
HEERLEN: >rima onderhouden en verbouwd (gerenoveerd) hoek-
woonhuis mat berging en veel tuin (totaal ca. 420 m 2). Ind. ruime
betegelde tal, provisiekelder, woon-eetkeuken ca. 20 m 2 met
kunststof aairechtcombinatie. Royale woonkamer, betegelde bad-
kamer met gbad, douche enz., drie slaapkamers Aanvaarding
n.o.t.k. Vraajprijs: ’ 109000 k.k.
HOENSBRIEK: goed onderhouden tussenwoonhuis met gas-
cv., bergiro en zeer grote achtertuin. Ind. o.a : betegelde hal,
woonkamemet tegelvloer in open verbinding met keuken, 3 ruime
slaapkamer, betegelde badkamer, zolder via vliezotrap. Aanvaar-
ding: n.o.t.k Koopprijs ’ 110000- k.k.
KERKRADI-Holz: halfvrijstaand voormalig winkel-.kantoorpand
met grote gjrage/magazijnruimte. Voor vele doeleinden geschikt.
Ind. o.a. Scjterrain: diverse kelderruimte. Parterre: winkel- kan-
toorruimte -<euken - toilet. 1everdieping: woon-/eetkeuken, bad-
kamer. 2e 'erdieping: twee slaapkamers; zolderruimte. Vraag-
prijs: ’ 139.00- k.k.
KERKRAD:-West - Terwinselen: halfvrijstand woonhuis met
gas-cv., gïage en tuin (ca. 25 meter diep). Rustig en blijvend
goed geleeen. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer, keuken, drie
slaapkames, badkamer, zolder. Vraagprijs ’ 148000- k.k
KERKRADi: goed onderhouden en centraal gelegen apparte-
ment op 2everdieping met gas-cv. en berging. Ind. gang, bet. toi-
let met fontiin, woonkamer ca. 28 m 2 met ruim balkon, open keu-
ken, twee saapkamers, bet. badkamer met douche en vaste was-
tafel. Vraagxijs: ’ 75.000- k.k. Aanvaarding najaar 1989
KERKRADE: een vrij jonge woning (bouwjaar ca. 1987/1988) met
inpandige girage. Goed geïsoleerd. Ind. o a. woonkamer, keuken
met keukennstallatie. drie slaapkamers, badkamer met douche,
vliezotrap raar beplankte en beschoten zolderruimte Het pand is
achterom bireikbaar. Goed onderhouden. Prijs: ’ 122.500-k.k
KERKRADi: grenzend aan het centrum, vrijstaand winkel-/kan-
toorpand (Q. 66 m 2) met boyenwoning; gas-cv., werkplaats/gara-
ge, patiotuii. Vraagprijs ’ 149.500- k.k.

KERKRA.E: een geschakeld woonhuis, landhuistype, met
gas-cv., larage en tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkamer met
open haad en parketvloer, eiken keuken met diverse appara-
tuur, kelder. Drie slaapkamers, badkamer met ligbad, douche
en 2e toibt, geïsoleerde zolder (via vliezotrap). Kwalitatief is
deze womg zeer goed uitgevoerd en onderhouden. Aanvaar-
ding: in o-erleg. Vraagprijs: ’ 259.000-k.k.

NIEUWENHAGEN: uitste-
kend gelegen vrijstaand

isoleerd Ind. o.a. ruime
___l woonkamer ca. 42 m 2, luxe

"»> . keuken met keukeninstalla-
t. ''e' 3 slaapkamers, goed uit-

J trap naar geïsoleerde zol-

houden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 225.000- k.k.

NIEUWENHAGEN: aantrekkelijk gelegen royaal halfvrijstaand
woonhuis met gas-cv. en garage. Ind. o.a. ruime hal, L-vormige
woonkamer (ca. 35 m 2) met open haard en ruime bergkast, ruime
open keuken met eiken aanbouwkeuken met apparatuur. Drie
slaapkamers, geheel complete badkamer, vaste trap naar zolder.
Aanvaarding 1 juli 1989. Vraagprijs ’ 159.000- k.k.

NIEUWENHAGEN: zeer rus-
__■_____ tig aan natuurgebied gelegen

! goed onderhouden semi-bun-
a ___ aft' !fe9a'ow Geïsoleerd en ged.

K dubbele beglazing Totale op-
ispervlakte ca. 1000 m 2. Ver-
Hrassende md. o.a. entree, rui-

*Z<*G^^m————■■—ÜMHme woon-/eetkamer ca. 55
m 2,ged. open keuken, drie slaapkamers, badkamer. Vaste
trap naar geïsoleerde zolders en ruime logeerkamer Sout.:
grote inpandige garage, slaap-zstudeerkamer, sauna, ber-
ging'cv.-ruimte. Onderhoudsarm door gebruik natuurlijke ma-
terialen. Aanvaarding in overleg Vraagprijs: ’ 358.000- k.k.

SCHAESBERG: hoekwonmg met tuin en gas-cv. lnd 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 dezolder metderde slaapkamer
en berging. Prima geïsoleerd Kleine achtertuin Goed onderhou-
den. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 109.000- k.k.

- . .. SCHAESBERG: nabij cen-

'V ' -i ■ ~~^sj^^^^WÊfÊWW: woonhuis met gas-cv., ber-
I ging en tuin. Geheel geïso-

" _* -& '^"^i i "—««l leerd. Goed onderhouden.
______g_______j___jaii*M__L____ t-f I lnd 0.a.: woonkamer, keu-

SCHAESBERG: vrijstaand modern woonhuis met gas-cv.,
bedrijfs- en kantoorruimte met gas-cv. en tuin. Ind. woonhuis:
sout.: twee kelders Part. royale hal. ruime woonkamer, eet-
keuken met apparatuur, bijkeuken,studeerkamer. 1e verd.:
vier slaapkamers, badkamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte:
twee kantoorruimten, toilet, doucheruimte, werk-magazijn-
ruimte (totaal ca. 110 m 2). Prijs ’ 365 000- k.k.

SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c v., garage en
naastgelegen winkel-, kantoor- of praktijkruimte (ca. 50 m 2). Ind.
0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met
aanbouwkeuken en apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, zolder.
Rolluiken. Vraagprijs ’ 147.000-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: nabij bosgebied gelegen goed onder-
houden hoekwoonhuis met gas-cv., 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: zeer goed onderhouden vrijstaande
bungalow met goed aangelegde tuin en dubbele garage lnd
o.a. sout.: 2 slaapkamers, douche en hobbyruimte. Part.: gro-
te woonkamer (ca. 50 m 2) met open haard, open keuken.
Slaapkamer, badkamer Overdekt terras. Goed geïsoleerd,
ged. rolluiken, ged dubbele beglazing. Aanvaarding in over-
leg. Vraagprijs: ’ 275 000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS: nieuwbouw tussenwoonhuis met gas-
cv.-installatie en garage Geheel geïsoleerd en voorzien van hard-
houten kozijnen, lnd.: gang, L-vormige woonkamer, keuken, drie
slaapkamers, betegelde badkamer, bergzolder, diverse afwer-
fcingswerkzaamheden dienen nog te gebeuren. Aanvaarding di-
rect. Vraagprijs ’ 127.500,- k.k.

VALKENBURG: prima on-
v ;"■' ./ *jr derhouden sfeervol heren-

- <Èé'"" ""**' dHBBHhu's me' c'v-"'nsta"- I"*- ves-
hal met fraaie trappartij

*a«' BR k f\(glas-m-lood). L-vormige
gi» ■_________■ woonkamer 70 m 2, schuifdeu-

-34 ren en oudeiken parketvloer,

schikt als kantoor-.praktijkpand Vraagprijs: ’ 285.000- k.k.
Aanv n.o.t.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickée _______
makelaardij bv

Cifl■II van Itersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
NVM Ook's zat*rdagsg*op«nd van 9.00 tot 17.00uur.

—____ . £ J I
itl il

f __b*^ , _, —i
PRACHTIGE WONINGEN
NEEN PRIMA
WOONKLIMAAT

Bestemmngsplan 'De Hemelder' in Brunssum
heeft in kirte tijd een primareputatie als woon-
en leefgeaied opgebouwd. Op een uitstekende
ligging indit plan worden enkele vriendelijk
ogende voningen gerealiseerd, gesitueerd in
een licht jlooiendterrein. Degelijk gebouwde
en uitstekend afgewerkte woningen met o.m.
een zit-Aetkamer, open keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer met douche en vaste wastafel
en een ztlder.

Koopprijs / 135.436,-v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 41.000,-totaal,
volgens premie-A-regeling

Bdrs.ruijters
makelaardij onroerendgoed - sittard maastncht heerlen
5411 AT heerlen - van gnmsvenplein 12■ tel 045-713746

"!_tï L imburgsDagbladnpiccolo s
Wist u dat wij in Brunssum en omgeving de meeste be-
staande huizen verkopen!

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
Derhalve voor onze clientèle TE KOOP GEVRAAGD wo-
ningen in alle prijsklassen.

Diverse appartementen in Brunssum en Heerlen in prijs-
klasse variërend van ’ 60.000- tot ’ 165.000,-. Netto
maandlast vanaf ’ 310,-. Bel of haal onze intofolder.
BRUNSSUM, Touwslager 17, halfvr. woonh. met garage,
tuin, hal, woonk., keuk., 3 slpk., badk. m. douche en aansl.
w.a., zold. m. vliezotrap. Vr.pr.: ’ 128.000,-k.k.
BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan 152, halfvr. winkel/woonh.
met garage, 3 kelders, keuk. m. aanbouw, 3 grote slpk., 2
woonkamers. Opp.: 700 m 2. Vr.pr.: ’ 150.000-k.k.
BRUNSSUM, Oelovenstraat 14, halfvr. woonh. m. garage
en grote tuin, woonk., keuk. m. aanb., bijkeuk., terras, 3
ruime slpk., luxe badk. m. ligb. + v.w. + toilet + aansl.
w.a., zolder m. vaste trap. Vr.pr.: ’ 162.000,-k.k.
HEERLEN, Lokerstraat 50, tussenw. m. cv. en kelder, hal,
toilet, gr. woonk., gr. luxe keuk. mcl. alle voorz., berg., ter-
ras, 2 ruime slpk., ruime badk. m. ligb. + v.w., zold. m. vas-
te trap + 1 slpk., elec. geheel vernieuwd. Vr.pr.:

’ 107.000-k.k.
Assurantie-, financierings- en adviesburo

JNkJÊHÈ van °PPen bv
jy^-^YV^^g-^y Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30en 13.30 - 17.30uur
donderdagavond 18.30 - 20.30 uur enzaterdag 9.00 - 12.00 uur



Onroerend goed te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu-

' ren of ruilen met eensge-
" zinswoning te Geleen.

Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Student sportschool zoekt
vrije WOONRUIMTE in
Schaesberg of direkte omg.
Van Reen, tel. 04765-1550.
Docent zkt. rustige 4-5 KA-
MERHUIS/flat tussen Heer-
len en Vaals te huur. Br.o.nr.
B-0938 LD postbus 3100,« 6401 DP Heerlen
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING in zd.-Limburg. tel
045-221043, na 18.00 uur.
GARAGE te huur gevraagd,
omg. Geleen/Beek. Tel.
04490-47294.

■ Te h. gevr. omg. VAALS

" Gulpen woning of kl. huis.Br.o.nr. B-0917 LD postbu:, 3100,k6401 DP Heerlen.. Te huur gevr. m.i.v. plm. ju
I '89 te Sittard: EENGEZINS
iWONING. Huurprijs te
’650,-. Br.o.nr. 80951
Limburgs Dagblad. Postbu:; 3100, 6401DP Heerlen.
le-jaars student zoekt KA
MER in Maastricht of omg
per 15 aug. a.s. Tel. 040
422599.
Te huur GEVRAAGD appar
tement Sittard/Geleen z.s.m
Tel. 040-419085.
WOONRUIMTE gezoch
min. 2 slpk. p.m. ’ 700,-
-045-223769/04406-12574.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

Groot woonhuis
Te Heerlerheide, 4 slaapkamers, prijs ’ 700,- excl.
energiekosten. Direct te aanvaarden. 045-216538

Kantoorpand
Te huur/ koop Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstic

gelegen in Centrum Heerlen. Inl. 045-716266.

Te huur winkelpand
ca. 130 m2, zeer drukke lokatie.
Ruime boyenwoning, kelder, terras, garage en tuin.

Cq. kantoorruimtes en winkel en opslagruimte (125 m2)
Te bevr. tel. 045-325959.

Appartement te huur in Sittard
woonkamer met kitchenette, 2 slaapk., badkamer met

ligbad, balkon, kelder en cv. ’ 750,- per maand.
Tel. 04490-18803.

Te huur goedlopende
Friture

te Kerkrade ivm ziekte
Reakties tel. tussen 11.0X
en 12.00 uur 045-464095.
Wegens omstandigheden t«
huur aangeboden zeer goec
lopende

Friture en
Snackbar.

Zonder woning even buiter
centrum Heerlen bij scho
lencomplexen. Huui
’1.150,- per mnd. Overna
me inventaris in overleg
Brieven o.nr. 8970, Lim
burgs Dagblad Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. voor nette alleenst
gemeub. 2 kamer APPAR
TEMENT met bad en w.c
Tel, na 1900u045-451566.
Heerlen Centrum PAR
KEERPLAATSEN ’ 50,- pei

;mnd. 045-455755.
Te huur te VELDWEZELI
(6) Berenhofstr. 9, Kamers
22-33 m2, zelfst. badkamer
zeHst. keuken, zelfst. verw.

-JWL 09-3211715476.
Valkenburg Heek 1, AP-
PARTM. 1-pers. v.a. 23
jaar. géén huisdier ’ 525,-- 04406-13155.
RESTAURANT in Bruns-
sum. Reeds jaren goedlo-
pend bedrijf. Goede ligging
met veel park. ruimte. Huut

" ’1.285,- p. mnd. Kooppr.
mv. ’70.000,-. Horecabu-

ireau Frits van Dijck. (Beëd.
Tax.Horeca-inv.) 043-
-475732.
Te h. aangeb. gestoffeerde.ETAGE te Heerlen-Zuid.
Tel. 045-422526.
Te h. BOVEN-ETAGE v.
jong werkend stel. Grote
kamer, kitchenette, douche,
w.c, slpkmr. en cv. Te bevr.
Bautscherweg 6, Heerler-
baan. Tel. 045-413679.

;Te h. 1 pers. BOYEN-
WONING te Kerkrade, 4; kamers, gemeub. en gestoft
eigen ingang. 045-456336.

Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2mcl
mooie boyenwoning 200 mi

i. te Heerlen, Kerkraderwec
0 13. Dir. te aanv. Inl. 045"_ 413074/417373.
e FRITURE met restaurant ir
d Heerlen z. woning, goed gel

en compl. ingerichte zaak
met hoge omzet. Huui
/1.500,- p.mnd. Kooppr
bedrijf ’69.500,-. Horeca-
bureau Frits van Dijck (be:

1 edigd taxateur Horeca)
" 043-475732.. Te h. aangeb. zeer sfeervol

ingericht, gezellig CAFÉ,
'. vele mogelijkheden, ca. 18C, m2in Hoensbroek. Meer in-

formatie, 09-49-240572747.
FRITURE goedlopende

I buurtzaak in Hoensbroek
opp. 40 m2zonder woning.
Kooppr. opstal en mv.- ’65.000,-. Horecabureau

" Frits van Dijck ( beëd. tax.

' Horeca- mv.) 043-475732.- Te huur WINKEL of show-

' room met kantoorruimten,
3 tot.opp. 120 m2, indien ge-■ wenst met idem kelderruim-

" ten. Kerkrade, Pr. Irenestr.. 2. Tel. 045-463621/453279.
_

Te huur WONING met 1
slaapk. Locht 143 Kerkrade-

" West.
; Weg.omst.ter overn. aang.
'_ CAFÉ/Taverne te Mol, langs

drukke weg. Ook gesch. v.
club/bar. Huur 375,-, 09-32-
-14815060 na 14 u. werkd.

■ Te h. APPARTEMENT best.. uit: woonk., keuken, slpk.,■ douche en wc, te Schinveld.
Tel. 045-270187.

i SIMPELVELD, hoek Markt. riante boyenwoning met a-
parte ingang, 2 slpks., bad-

' kamer, inb. keuken, woon-, kamer 7x7 m, groot balkon.

'Direct te aanv. Tel. 045-
-443344.

'. Winkel te huur in VAALS,
kerkstr. 60A. Inlichtingen:
04454-1597.
Te huur APPARTEMENT.
Tel. 04406-13178. Valken-
burg.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VQD LPM-VANDEPAS U3\
~~~t~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~v~ m. Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

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

Representatief vrijst. kantoorpand
plm. 200 m28.V.0. Kummenaedestraat 10, Geleen, ook
geschikt als woonhuis, geh. voorzien van vloerbedekking
stoffering en verlichting, ’ 258.000,- k.k. vrij per 01-11-89.

Tel. 04490-50885. eventueel te huur.

Te koop
Horeca

Brunssum
Vrijstaand hotel-restaurant, geheel ingericht, 15 kamers,
ruime parkeerplaats, gelegen aan de doorgang Sittard-

Heerlen
Elsloo

Monumentaal klein horecapand met inventaris, gelegen
aan de Maaslandroute, in centrum Elsloo.

Vraagprijs ’ 105.000,- k.k.

Meerssen
:rakteristiek bedrijfspand met horeca-bestemming.

Drankenafname-vrij
Vraagrpijs ’ 295.000,- k.k.
Schin op Geul

tel-restaurant met 2 inpandige appartementen, rustig
___________Bgen met panoramisch uitzicht, totale opp plm 5000m2Hp. Van Gerwen & Van de Geer 8.V,, van Hasseltkade 5
ït - " 62U CC Maastricht. Tel. 043-25 24.25

Masa Expositie l/lasa
- over huizen in Spanje
;. (Lid NÉVASO)
5 op zondag 4-6-89 van 12.00 - 17.0( uur in:
s MOTEL V.D. VALK Heerlen, Ter Worm 10, Heerlen

Nog slechts 2 bezichtingingsvluchtei voor
7 prijsverhoging! Reductie ’ 9.000 op ALEXANDRA.
!" Inl. MASA International 020-923G37.
>-

* Bocholtz
iS vrijst. dubbel woonh. met 2 garages. Alle 'oorzieningen

o.a. cv. apart. Landelijk gelegen op prachtig .rondstuk van- 2000 m2. Met totale privacy. Voor diversedoeleinden tev" gebruiken. Woonopp. 1e huis 140 m2; 2e hus 80 m2. Tuin-)■ werkplaats 38 m2. Pr. ’ 220.000,- k.k. Tel. 0-5-442989, op
*■ werkdagen na 16.00 uur.

7- Geleen, Haeseldervdd
1- Op zeer gun. locatie, goed onderh. en goei gei sol. half-_ vrijst. woning met garage. Hal met toilet, ro/ale w.k. met
it luxe open keuken en dubb. bar. Ben. verd. pyket. 1e Verd.
-. 3 ruime slpkrs met vaste kasten en werkt., badk. met

douche en 2e toilet. 2e Verd. zeer ruime slpk. met zolder.
I Voortuin vrij uitzicht, fraaie achtertuin met aiarte toegang.

Z.g.g. ten opzichte van winkels, school etc Loobeek 34._ Tel. 04490-42591.

Heerlen, Weiten
Goed, rustig en oentraal gel. halfvrijst. woomuis met zon-
nige ca. 12m. diepe tuin. Hal. Garderobe. W>onk. Stu-

deer-/hobbyk. Eetkeuken. 4 slaapk. Bad:, met ligb.
Dak is vernieuwd.

Koopprijs ’ 160.000,- k.k.
□ Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ E.V._ Tel. 045 - 71 2255

- - 'éliii
Villa Lathyrus,

j Hal met vide en studie, living 60 m2, keuken bijkeuken. 1e
verd: 4 slaapkmrs. en badkmr. Prijsindicaté ’ 207.000,-

- Hamar info tel: 045-21)719
ï Heerlen

Agaatstraat 14
r VOOR DE SNELLE BESLISSER
■ Te k. zeer goed onderhouden tussenwoning met kelder;
I toilet; keuken mcl. apparatuur; woonkamer; bin (met apar-

" te ingang). 1e verd: 3 slaapkamers; doucheel met vaste
wastafel. VRAAGPRIJS: ’ 94.000,- Ik. Inl.:

BAC Heerenwg. 316AHeerlen 045-210101 'an ma t/m vr

Rimburg

' vrijst. landel. gel. semi-bungalow. Blijvend vij uitzicht voor,

" achter bos. lnd.: hal, living met open haard, leuk., 3 slpks.,. bad, toilet. Dubb. begl. Souterain: hobby-, provisie-, cv-» ruimte, garage, overdekt terras, sier-, moesbin. Tot. opp.
( 1600 m2. Vr. pr. ’ 325.000,-. Tel. 04J-324728.

Urmond
J Rustig gesitueerd halfvr. woonhuis (bwj. 74) keurig onder-

houden met garage en volledig besloten tui op zonzijde.
Ind. beg.: Ruime hal met leisteenvloer, toilet, woonkamer

met leisteenvloer, ruime volledig geïnstali eetkeuken., Verd.; overloop, 4 slpks., douche met toilet m v.w., zolder
cv., gedeelt. voorz. van rolluiken, pr. ’ 1)5.000,- k.k.

LIVAC BV- Brugstr. 19, Sittard. Tel. 04490-1 (355.

' Schin op Geul ’ 230.(00,-
Vrijstaande semi-bungalow/landhuis met girage, CV en
mooie vrije tuin. Bouwjaar 1964, in 1984 gsheel gereno-

jveerd. Indeling: entree, badkamer met toilet, woonkamer
met terras, (open)keuken, hobbykamer, 4 rume slaapka-

mers, 2e toilet, vliering.
Mheer ’ 300.000,- kk.

" Rustig, landelijk gelegen semi-bungalow meiCV, grote ga-
■ rage en tuin met blijvend vrij uitzicht. Zeer uime indeling

" met o.a. 4 slaapkamers. Zeer geschikt voor jezin met
kinderen.

Gevraagd woonhuizer en
bungalows:

in prijsklasse vanaf ’ 200.000,
op alle lokaties in Zuid-Limburc.

Geheel vrijblijvend en kosteloos
bespreken wij met U

de prijs- en verkoopmogelijkheden.

mt
ASSURANTIEKANTOOR IROOST

Akerstraat 99, 6417 BL Heerlen. Tel. 0-5-717976.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
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.

Munstergeleen

j_^^fl IJ^^^ fl^rf

Rozenhof 12: uitstekend
gesitueerd landhuis

(bwj. '79) met garage en tuin
lnd.: b.g.: hal, toilet,

L-vormige living met open
keuken, bijkeuken. Verd.: 3

slaapk., badkamer met
ligbad, douche, vw en

toilet, cv.
Prijs ’ 225.000,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard

Tel. 04490-10855

SIPPEN^EKEN
Bouwgrond

voor de bouw >an een vrijst.
woonh., 900n2, op mooie

ligging. Prjs slechts. ’40.00),- k.k.

LIVAC BV
Brugstraat 19 Sittard
Tel. 0449)-10855.

Eygel_ioven
Kwikstairtstr. 1

Hoekwoningmet cv., ga-
rage en tuin. nd. 0.a.; beg.
gr.; woonk. enhalfopen keu-

ken. 1e verd: 3 slp.k's en
badk. m. ligb.,v.w., toilet en
wasm.aansl. >e verd.: zol-
der via vlizotnp. Bwj. 1981.
Dak- en spouvmuurisolatie,
deels dubb. teglaz. en rol-
luiken. Beg.gi parketvloer.

Aanv. dirjkt. Prijs

’ 129.0(0,-k.k.

ra
NVM
makelaar

aquino
045-715566

MUNSTERGEIEEN te k.
woonh. met centr. verw.
voor- en achtertuin 30 m j
diep, berging ei kelder. Ind. >beg. gr.: l-vomige woonk. <32 m2. open leuken 5,5 x (
3,5 met modene app. toilet, ,
1e verd.: 3 slpks, douche, 2e \
verd.: vliering. Tot. opp. 324 im2, Hele huis m. hardhou-
ten koz. en dubb. glas, pr.n. ;
o.t.k. Tel. 0449M6473. i

Limburgs

Geleen

#

i

■ Napoleonbaan 32: karakte-
ristieke vrijstaande woning
met garage en tuin. lnd.: oa.
ruime hal, L-vorm. woonk.

t met parket, keuken. Verd.: 4
slaapk., badk., cv.

I Prijs in overleg.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard

04490-10855

mm tfflL
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I Heerlen
Rotterdamstraat 68.

i (Schaesbergerveld). Goed
onderhouden woonhuis met
cv. en tuin. lnd.: geheel on-
derkelderd, hal, toilet, keu-
ken, woonkamer, tuin met
terras (op zuiden) en ber-
ging. 1e Verd.: 3 slpkrs.,

badkamer met douche en
vaste wastafel. 2e Verd.: ro-
yale hobbyzolder. Hardhou-
ten ramen en kozijnen met
dubbele beglazing en rollui-
ken, nieuw dak. Bwjr. 1952.

Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 85.000,- k.k. ca.

’ 503,- p/mnd. netto.

m
NVM
makelaar)

aquino
045-715566.

I-- - -

Heerlen
Rennemig

Fossielenerf 434.
Fraai woonhuis met cv., tuin

en carport. lnd.; hal, toilet,
woonk. m. plavuizenvloer,
kast, keuken m. plavuizen-
vloer en schroten. Mooie

tuin m. terras, barbeque en
tuinberging. 1e verd.; over-

loop, 3 slp.k's, bet. bad-
kamer. 2e verd.; royale berg/

hobbyzolder. De woning is
geïsoleerd. Bwj. 1983.
Aanv. in overleg. Prijs

’ 109.000,-k.k.

03
NVM
MAkEIAAr)

aquino
045-715566.
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Heerlen
De Heugden 7/ Centrum

Fraai appartement (maiso-
nette) op de 1e verd. lnd.;
hal, toilet, woonk. m. groot
balkon, keuken, trap naar
beneden, 2 slp.k's, bad-

kamer m. douche, v.w. en
aansl. wasautomaat, ber-

ging en overdekt terras
(hardhout/dubbelglas) bwj.

1979. Aanv. 1 okt. 1989.
Prijs ’ 106.000,- k.k.ra

NVM

aquino
045-715566.

Grote
bedrijfsloods

met royale en lux
uitgevoerde

privéwoning
op 2.700 m2eigen grond, in |
perfecte staat. Vr.pr.

’ 695.000,- k.k. Rinkens,
Eygelshovenerweg 60, .
Landgraaf. Tel. 045-319891

Uniek gelegen,
ruim winkelpand

met royale. , . iprivéwoning i
en ruime werkplaats, voor 'velerlei doeleinden geschikt. 'Rinkens, Heigank 149-151, JNieuwenhagen. Tel. 045- !
319846. J
SCHAESBERG Moltweg 68. |
Schitt. vrijst. hoekbungalow j
op 1700 m 2grond. Geh. -onderk., 4 slpkr., cv, 38 m 2 <woonk. met parket, grote I
garage, aangel. ' tuinen. \

’ 275.000,-k.k. Tel. 04490- <42550. Jos Storms OG, j
Geleen.

Bungalow
met huiswei en stal.
4 a 5 krs. CVg. naby
Gulpen ’ 390.000,-

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardy.

Ryksweg 67. Gulpen
Tel. 04450-2182. Lid NVM

i__j_P^w"~ '■■■'■' ■ *»^________________j

Heerlen
Geleenstr. 93.

In centrum gelegen exclu-
sief appartement met ga-

rage en lift. lnd.: Sout.; par-
keerpl. en berging. 4e verd.;
hal, berging, toilet, luxe bad-
kamer m. douche, ligbad en
v.w., woonk. m. balkon en

open keuken met luxe eiken
aanbouwinstallatie, 2 slp.k's
bwj. 1978. Aanv. direkt. Prijs

’ 147.000,- k.k.

lil
NVM
makelaar]

aquino
045-715566.

Hoensbroek
Amstenraderweg 105.

Vrijstaand woonhuis met
garage, cv. en kleine tuin.

lnd.: kelder, hal, toilet,
woonk. m. openhaard, stu-
deerkamer, keuken en ga-
rage. 1e Verd.: 3 slaapkrs,

badk. m. ligb., v.w. en 2e toi-
let, aparte douche. 2e Verd.:
zolder. Bwj. ca. 1955, Perc.

264 m2. Aanv. direkt.
Prijs ’ 129.000,-k.k.

ra
NVMmakelaahJ

aquino
045-715566.

■Mi '
Hoensbroek

Pr. Willemstr. 76.
Rustig gel. hoekw. met cv.
en tuin. lnd.; hal m. plavui-

zen, toilet, woonk. m. tegel-
vloer en bergkast, open

keuken, tuin m. tuinberging.
1e verd.; overloop, 3 slp.k's,
badk. m. douche en v.w. 2e
verd.; vaste trap, hobbyzol-
der, bwj. 1984. Overname

subs. mog. Aanv. in overleg.
Prijs ’ 89.000,- k.k.

ra
NVM

aquino
045-715566.
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Hoensbroek
Hoofdstr. 326.

Ruim statig winkel/woonhuis
met cv. lnd.: kelder, winkel-
ruimte ca. 80 m2, magazijn
en werkplaats, keuken, bij-
keuken. 1e verd.: woonk.,
eetkeuken, toilet, zeer luxe
badkamer, 1 slp.k. 2e verd.:
3 slp.k's, 3e toilet, keuken.
3e verd.: bergzolder. Perc.
opp. 290 m2. Aanv. in over-

leg. Prijs ’ 150.000,- k.k.

ra
NVMmakElaarJ

aquino
045-715566.

SCHAESBERG. Uitst. gel.
aan de bosrand vrijst. bun-
galow. Met grote achtertuin.
Part.: hal, gr. woonkeuken
25 m2met compl. app. en
open haard, L-vorm. woon-
kamer 40 m2met parketvl.
en 2e open haiard, 4 slpks.,
luxe badk. met ligbad
douche, 2 v.w. en 2e toilet.
Sout.: werkkamer, gr. gar.,
was-bergruimte. Dubb.
begl., goed onderh., alarm-
beveiliging. Pr. ’285.000,-
-k.k. Tel. 045-314754.
OIRSBEEK op de Graaf 2 te
koop ruim goed gelegen,
vrijst. woonhuis m. kelders,
garage en fraaie tuin. Vr. pr.
’215.000,- k.k., tel. info na
18,.U. 04492-2069.

Hulsberg
te k. in goede staat

verkerend ruim halfvrijst.
woonhuis (plm 500 m3inh.)
met grote tuin en loods. Pr.
n.o.t.k. Bez. na tel. afspr.

04405-1684.
__■■_________________________________..

Kerkrade
Akerstraat 150 E

1-persoons appartement op
3e verdieping. Indeling o.a.
beg.gr.: berging en parkeer-

plaats. 3e Verd.: entree,
woonkamer/keuken (ca. 28m2), 1 slaapkamer, badka-
mer en bergkast. Voorzijde
dubbele beglazing, dak- en
spouwmuurisolatie. Servi-

cekosten ’ 65,- p/mnd.
Overname rijkspremie e-
ventueel mogelijk. Geen lift.
Prijs ’ 69.000,-k.k.

Esa
NVMmakelaar)

aquino
045-715566.

Schaesberg

Heden op huis
van 14.00 tot 15.00 uur

Moltweg 58: keurig onder-
houden halfvrijst. woning

met garage en tuin. Ind. b.g.:
hal, toilet, L-vorm. woonk.,
geinst. eetkeuken. Verd.: 3
slaapk., douche met vw, cv.
Vraagprijs ’ 135.000,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard

Tel. 04490-10855.

Limbricht

Vosdaalstraat 28: prachtig
gelegen vrijst. woning met
garage en tuin, 4 slaapk.

Vraagprijs ’ 210.000,- k.k.

Livac BV |
Brugstraat 19, Sittard

04490-10855

Oirsbeek
Oppevenerweg 13. Vrijst.
goed onderh. woonh., 760m2, aangel. tuin rondom.
Inh. 668 m3. Sout., gr. gar.

met berging, hobby-,logeer-
kamer, cv. - provisiekelder,
hal kelder met plavuiz., beg.
gr. hal, trappenhuis schoon
metselw., marm. vloer, w.c,
woon- eetkamer, gr. dichte

keuk., gr. tuinkamer met dir.
tuinkontakt. Verd. 3 slaapk.,

badk. 2e toilet, wastafel,
dakterras, bergzolder geï-

sol. Aanv. dir. vr.pr.

’ 249.000,- k.k. Ree taxatie
rapp. 04492-1699 bgg 045--I

Oirsbeek
Drossaertweide 5.

Terraswoning met cv., inp.
garage en tuin. lnd.; niveau

1: 4 slp.k's, royaal portaal
met vaste kasten, badkamer
m. ligbad, v.w. en toilet, cv./
wasruimte, niveau 2: hal. ni-
veau 3: portaal m. toilet, z-
vorm. woonk. (ca. 36 m2),
keuken en groot zonneter-

ras op het zuiden. Prijs

’ 155.000,-k.k.

NVMmakelaar)

aquino
045-715566. ,

NEERBEEK. Keulsteeg 21. i
Grote boerderij-woning met i
schuren, stallen, binnen- I
plaats met 2600 m2grond- I
perceel met weiland. Uit- :
breiding mogelijk tot 6500 ,
m2. Zeer geschikt voor het fhouden van paarden. Volle- ,
dig gerenoveerd. Prijs (

’ 350.000,-k.k. Jos Storms -0.G., Geleen. Tel. 04490-
-42550. (
Te koop HOENSBROEK O-

_
verbroekerstraat 25, ruim |
woonhuis: hal, grote woonk., (
grote keuken 4x5 m. was- -keuken, 3 slaapkrs., badk. 'met ligb. en 2e toil. grote j
zolder, kelder, diepe tuin op ■zuiden en fruitbomen. ;

’ 139.000,-k.k. 045-218026 »

KERKRADE-W. nabij centr.
v.h. winkel-woonp. ook ge-
sch. v. woning m. app. v.
slechts ’69.000,-. te k.a.
Tel. 045-442332

f_Bït

Schaesberg
Streeperstr. 50.

Vooroorlogs woonhuis met
50 m diepetuin. lnd.: kelder,
hal, toilet, woonk., keuken,
badk., 3 bergingen, diepe
tuin en binnenplaats. 1e
verd.: overloop, 2 slp.k's,

toilet. 2e verd.: 3 slp.k's. 3e
verd.: zolder, bwj. ca. 1910.
Percopp. 375 m2. Aanv. di-

rekt. Prijs ’ 77.000,- k.k.

M
NVM

aquino
045-715566.

Vrijstaand
Simpelveld. Gr. tuin.
keld. zold. 3 slkrs,

compl. badk. CV.gas
mod. keuk. ’ 160.000,-

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardy

Ryksweg 67. Gulpen
Tel. 04450-2182 Lid NVM

Sittard

______________!______&_

Overhoven 71, goed gele-
gen ruim vrijstaand pand
met grote bedrijfsruimte en
tuin (met achteringang).

Prijs in overleg.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard.

04490-10855

Vaals
Gr. ouder huis. Centr.

gar. (90 m2) 11 krs, CVg.
Zonn. tuin. ’ 155.000,-
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardy.
Ryksweg 67. Gulpen

Tel. 04450-2182 Lid NVM.

Voerendaal
Tenelenweg 5.

Ruim halfvr. woonhuis, opp.
982 m2m. diverse garages/

werkruimtes, lnd.; hal, I-
vorm. woonk., keuken (aan-
bouw), 4 garages, 2 werkpl.,
kantoor, grote tuin. 1e verd.;

3 royale slp.k's, luxe bad-
kamer. 2e verd.; vliering.

Geschikt voor diverse doel-
einden (kantoor, werkplaats,

praktijk). Aanvaarding di-
rekt. Prijs ’ 178.000,- k.k.

ra
NVM

aquino
045-715566.

Hoensbroek
Tussenw. met erf voor

meerdere doeleinden ge-
schikt, woonk., keuken, 5

slp.k's. Dir. te aanv.
Vr.pr. ’ 85.000,-

Sittard
vrijstaand op zeer goede

stand gelegen landhuis met
inpandige garage, 4 ruime

slp.k's, riante badk. met
ligb., douche, toilet en 2

v.w.'s; 2e badk. op verdie-
ping met douche, toilet en

v.w., woonk., zitk. met open
haard, keuken met compl.

keukeninstall. Woonhuis is
compl. geïsoleerd. Opp.

1035 m2bwj. 1980.
Pr. ’ 445.000,-

Inl. Makelaardij
Fons Heuts BV

Beëdigd Taxateur Nuth. Tel.
045-244636.

Heerlen
Te k. horecapand en mv.
nabij centrum vrij van brou-
werij geheel verbouw te
aanv. Br. o.n. B-1013, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Ter overname aangeboden
CASINO te Weert. Comple-
te inventaris mcl. 24 en 36
Golden Ten tafels. Tel.
09-49-2452-61780.
Te k. BOUWPLAATS
6410m2 Villettes (5 km. v.d.
Ardennen) autostr. E.9 (Uit-
rit Lierneux 35 min v. Luik)
Prachtig vergezicht, rustig.
09-3227624753 (Brussel)
Pr. VILLA, 2 gar. 4 slpks.
siertuin, alle comf. magaz.
96m2, Opp. 3200m2. Pr.n.o.
t.k. Maasmechelen (B) 09-
-32-11764788.

. SCHIMMERT goed ver-■ bouwde boederijwoning. (speels van opzet) kelder,. woonk. (48 m2) m. Ital. plav.
vl. en schit. open haard, wit-

" te keuken m. app. werkpl./
gar.; 3 slpks, zolder (mog. a-
tel. of 4 slpk) badk. m. ligb.
en 2e toilet, patio en atel.
tuinkamer vr.pr. ’179.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
BV. Tel. 04490-78431.
jSCHINNEN. Landelijk gel.
vrijstaand woonhuis met
veel slpkrs, ruime woonka-
mer (70m2), overdekt terras,

I nieuwe keuken, bijkeuken
en tuin. Vr.pr. ’ 235.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
BV. Tel. 04490-78431.
Te k. mooi APPARTEMENT
in Centrum-Sittard, pr.

’ 130.000,- k.k. Max. subs.
mogh. ’ 27.500,-. Tel.
04490-25756.
Te k. gevr. groter WOON-
HUIS te SITTARD liefst vrij-
staand. 04490-24024.
SPAUBEEK Huis voor lief-
hebber van kwal., rust en
priv., woonk., gr. keuken, gr.
garage, 4 slpks., ligbad cv.,
tuin zd., gunstige prijs. Be-
zichtiging na tel. afspraak
04493-1644.
SPAUBEEK. Merelstr. 48.
Uitstek, geleg. bungalow op
1.000 m2grondperc, grote
living (40m2), 3 slpk., geh.
onderk. aanbouwk., 2 badk.,
’349.000,- k.k. Jos Storms
0.G., Geleen. Tel. 04490-
-42550.
SUSTEREN. Te k. geren,
gr. woonhuis met gr. garage
en tuin. Ook gesch. voor
paardenliefh. 04499-1202.
VALKENBURG. Vrijstaande
witte villa met o.a. grote li-
ving, tuinkamer, hal, 2 bad-
kamers, 4 slpkrs, souterrain,
dubb. garage, tuin en prach-
tig uitzicht. Vr.pr.
’475.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen BV. Tel.
04490-78431.
HUIS te koop gevr. 2 slpks.
Zuid- of Middenlimburg. Br.
o.nr. B-0949, Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te koop in kindervriendelijke
buurt te Nieuwenhagen:
Tussenl. woonhuis m. gara-
ge (3.5x7.5 m). lnd.: Hal,
woonk., m. open keuken 36m2, eiken keuken m. app. kl.
berging. 1e verd.: 3 slpks,
badk., vaste trap naar zol-
der, 4e slpk en 2 bergingen.
Geh. huis voorzien van ter-
mopane glas en rolluiken.
Nabij winkelcentr. Op de
Kamp. Pr. ’136.000,-. Tel.
045-320490.
Ter overname café MA-
CUMBA, Rijksweg 187,
Maasmechelen (B). Tel. 09-
-3211761175
Te koop goed gelegen een-
gezinswoning MOLEN-
BERG, Heerlen 045-416416
LANDHUIS, 4 slpks. en tuin.
Ca. 1200 m2. Trichterwg

’ 275.000,-. 045-724690.
BOUWGROND te k. 10 are
41 ca. in bosrijke omgeving.
In België gelegen tussen
Malmedy en St. Vith in
Schoppen. Tel. 09-32-80-
-445474.
ZUTENDAAL (België) we-
gens verhuist buitenl. ideale
ruime familiewon. 16a,
mooie tuin alle comfort, tel.
09-3211611038.
Rustig gelegen BOUW-
GROND in omgev. Maaseik
(België), gr. 11 are 50 met
achter liggende grond van
11 are 60. Inl. tel. 09-32-
-11564832.
Te k. huis in BORGHAREN
met 3 slpk., 4e slpk. op zol-
der, badk. en 2e toil., open
eik. keuken, doorzonkamer,
tuin en garage. Vr.pr.

’ 135.000,-k.k. 043-632327
BRUNSSUM, Op gen Hoes
71. Luxe moderne tussengel
woonhuis met cv., hobby-
kamer / cq. slaapk. Grote li-
ving plm. 50 m2aansl. naar
groot balkon, witte keuken
met app., 2 slaapks., badk.
m. ligbad, 2e toilet etc. Opt.
isolatie en deg. afwerking.
Vr.prijs ’ 95.000,- k.k. Mari-
nus Krijntjes, Makelaar &
Tax., Geleen. Tel. 04490-
-51544.
Te k. vrijst. WOONHUIS op
ca. 850 m2grond. Trichter-
weg Brunssum vr.pr.
’219.000,-. Br.o.nr. B-1012
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
1

Halfvrijst. WOONH. op
m2, garage, zolder, ft\\\\\\
vaste pr. ’ 154.000,- 'mersstr. 20, EygelsW
Tel. 045-453300.
HEERLEN: Te koop |
halfvrijst. woonhuis,
1974, met cv., l-vo'
woonk. plm. 35 m2.
marmer vloer, mooie j
geb. keuken 4 x 4 m. i /
"Rosé" kl. blauw/ wit), /
pks, met essenh. p*
vloer, z. mooie badk.,
trap n. ruime zolder, g<
m. cv., tuin. Ged. Voo
van rolluiken en therrrf
ne. Vr. Pr. ’ 149.000.'
Tuinstr. 10 Heerlen. Te
natel, afspr. 045-2174 j
Te k. gevr. aan part*
riant HUIS met grote t
liefst in bosrijke omge /
straal van ca. 20 km
Heerlen tot ca. ’4oo'
Br. gaarne met foto
B-0947 Limburgs Da 4
postbus 3100, 6401
Heerlen.
Te k. woonhuis te Hl
LEN met voor en ruime
tertuin gar. en fietsen
md.: prov. keld., e<
woonk., toil.,keuk., Iste
3 slaapkrs., douche m.'
wast., zold., vr.pr.f 94J
kk. Agaatstr.l3, 72532*
Te koop OUD-WELTO
te knappen halfvr. wort
met garage, ’llo'
Welterkerkstr. 8, He«
Tel. 04492-2758.
Hoensbroek Akerstr.
326, eengezinswoning
tuin. Huis is voorzien
isolatie. Het pand he<
ruime slpkmrs., badkrt .toiletten. Pr. ’98.000,' _/
Bij 100% financ, #
aanbetaling, komt de /maandlast, op ca. ’ 5
Wyman & Partners 'goed. Tel. 045-72867 J
HOENSBROEK, ~~~P
Hoenstr. 144. Deg. haft
woonhuis m. garage, C-'
zonnige tuin. lnd.: ha
vorm. woonk. plm. 40 nflllll
parketvl., r. keuken m-
serre. Verd.: 4 r. *"—badk. m. 2e toilet etc.' ____

<trap n. zolder.

’ 145.000,-k.k. M*
Krijntjes, Makelaar &
Geleen. Tel. 04490-516
HOENSBROEK. LamP
riestr. 4. Rustig aan P
soen gelegen haU* -_
woonhuis m. dub. garaü ssiertuin op 't zuiden M'opp. 324 m2. lnd.: ruim« j*
woonkamer plm 42 *
keuken. Verd.: 4 r. » ,"
badk. m. ligbad, 2e toilfy Z
Zolder. Vr.pr. ’ 155J *k.k. Marinus Krijntjes, W
laar & Tax., Geleen- J
04490-51544. , H
HOENSBROEK, AK* Zi
Nrd. 196A, luxe appart oi
lift, 2 ruime slpks., ** K'
grote 39 m2woonk. m^ b,
te aanbouwkeuk. (tota» ei

m2), dubb. gl. en hard" V
zijnen. Perf. staat. KJ _"
’99.000,- k.k. Tel. <ff ï
42550. Jos Storms 0& £leen. j ?

Voor ’ 149.000,- te ' 3
ruime woning (4 slpks) p
aantrekkelijk grote tuin p
950 m2) in KERKfV \
Pricksteenweg 68. Tel- -452889. J l

Bedrijfsruimte, J
Te huur een BEDRIJF? )
1320 m2, gel. aan de^te Heerlen, totaal $ ■voldoende park. gelefl8 ,
5 jr. oud. Inl. BiallasS, .
Tel. 045-412189 b.g-9 I
310557. J l
BEDRIJFSRUIMTE . I
doeleinden, kantoor/f^ !huurpr. ca. ’9OO,- Pr 'Tel. 045-252198. ___^-
Opslag/PARKEERTEP'
REIN
afgerasterd en verha^gedeelten beschik*
Goed bereikbaar. Coü,.
BV, Hoensbroek. Tel-
-210715. ff
Te k. DIRECTIEKEETJ ,__
25 mtr. Tel. 045-4233?;
Te h. aangeb. BEDP^imagazijn- of kantoorfjJF
gelegen aan de Gras?-
kerweg te Heerlen l6.et""

’ 750,- p.mnd. 045-7215.
Te huur aangeb. 4DRIJFSHAL met
400 m2, gelegen a-K ,
Grasbroekerweg te tfe rt
’2.000,- p.m. Inl.
721512. '

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns-
i

j

GEEF OM DE TOEKOM*1
Word voorf 27,50 donateurvan h«

Wereld NatuurFonds.Giro 25^Zei*; l
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Ingrijpenderenovatie heeft ervoor gezorgd dat woonkernen van Hoensbroek, Heerlen en Als speciale voorziening werd iedere woning
de ruime eengezinswoningenin deze wijk weer Brunssum met alle mogelijke voorzieningen, volledig geïsoleerden gedeeltelijkvan dubbele
helemaal voldoen aan de hedendaagsewoon- zoals winkels, scholen, postkantoren, banken, beglazing voorzien (gunstig in de stookkosten!),
eisen. etc. Het natuurgebied "De Brunssummerheide" ui u iqdoi i7cw.,,„ „„„„..„„-«een ",

bevindtzich op loopafstand. HUURPRIJZENvan ongeveerf650.-per
De woningen zijn aan de rand van Heerlen maana.
gesitueerd in een aantrekkelijke "groene" 8" WILT U MEER INFORMATIE OF WILT U
omgeving en centraal gelegen t.o.v. eenaentel "^^ZrV^^ UW TOEKOMSTIGE WONING WEL EENS
I kamer en de 3 slaapkamers zich op de tweede BEKIJKEN?_ etage bevinden. Beide verdiepingen hebben Dat kan! Een telefoontje (045-71 20 40) is vol-
I WIL J MEER INFORMATIE' bovendien een royaal balkon, ledere woning doende. We maken dan graag een afspraak

" heeft een eigen tuin met forse afmetingen. met u.
| Vul dan deze bon ml

I sNZ ; ::::::::::::::::::::=:::::::::::: | KOK BEHEER BV W
I Postcode I y
i Woonplaats : . A-^

Zendenaan Kok Beheer BV, '^^""__^ s
I Postbus 2550,6401 DB Heerlen. | Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. KOK GROEP
I

te I
\, <jNS. DICKROSBACH
-jj — ~ X^s, ONROEREND GOED
f Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade

"J ■— Tel. 04492-2619
i. JJWWSSUMJ 1 herenhen,rum 9ele9en' geheel gerenoveerd mooi groot■, mer nuis meteventuele bouwplaats, lnd.: ruime woonka-
j li_Xe

°pen keuken met inbouwapp., ruime werk-/eetkamer,
-i kelrio kamer' 5 slPkamers, dubbele garage, berging,
'itf Darm mooi aangelegde tuin. Tot. opp. ±1155 m2. Dit
1W moet u beslist van binnen zien.

'" ~IS!9P!JJs: ’ 315.000- k.k.

i &e"
ondek°°' verDouwde woning met cv., garage en geheel
keuk 'nc*': woonkamer met open haard, open

!_>! bad me> inD°uwapp., 3 slpkamers, badkamer met lig-
g| Gu ° ?n douche, waskeuken en sauna, terras met barbe-
ih w Dit pand moet u beslist van binnen zien.
0 ---r^gp^s: ’ 115.000,-k.k.

3 K** CH °VER WORMS
9ara 'n 'on9e wik gelegen, geschakeld woonhuis met

i keuk ö6n ?'V' 'nc*': woonkamer met parketvloer, open
3 sjl^1 met 'nbouwapp., badkamer met ligbad en 2e toilet,

1 Pand berging, zolder via vaste trap, terras. Hetn Ba
°ls geheel geïsoleerd en voorzien van rolluiken. Dit

V vra" moet u beslist van binnen zien.I --SggP^lg: ’ 135.000,- k.k.

1 OVER WORMS

' 'o* m t
e stand 9elegen, zeer mooie vrijstaande bunga-

i niet o
aan9e|egde tuin. lnd.: hal, L-vormige woonkamer

=1 grot
p
f
en haard, open keuken met inbouwapp. en eetbar,

I met lirih nkamer' 3 s,Pkamers. studeerkamer, badkamer
ê 'elaxrf■' 9r' inPandi 9e garage v. 2 auto's, waskeuken,
,_: irjfjQ ~'m,e met bar, cv.-ruimte en berging. Tot. opp. ±

v>aa„ .' Het Pand is geheel voorzien van rolluiken.I -^gPüls: ’ 285.000-k.k.

' ROVER WORMS
p|aats i9otaand woonnu's met grote parkeerruimte, werk-

I gaard i m2^' 9arageboxen en grote weide met boom-
II open h d' woonhuis: hal, L-vormige woonkamer met

c.v i, |srcl'5rcl' oDen keuken met inbouwapp., berging met
Tot" „ lder- 4 slpkamers, badkamer met ligbad, zolder.Vr! °PP. * 300° m2., aa9Pn|s: ’ 300.000,- k.k.

VOOR EVENTUELE INFORMATIE
EN/OF AANBIEDINGENGELIEVE U CONTACT OP TE NEMEN

ï -. MET ONS KANTOORi -^UAG T/M ZATERDAG VAN 9.00-18.00 UUR.

2öektueenHypotheek?
-^Ülgndjieeft zoveel ervaring met huizen

—^hypotheken als Stienstra.
Onze adviseurs berekenen met onze
speciale computer voor u de juiste

Apotheek. En dankzij onze uitstekendere|atie met alle hypotheekbanken kunnen
'J bovendien ook nog een concurrerend

v°orstel doen. Neem kontakt met ons op.
Het is in uw eigen belang!

:-^c—BON-;
Ja. ik wil kosteloze Informatie

' Naam __ r-| Adres _____ -IT
| 3* ""___ Ikbe- *■In Wel/niel in bezit van een eigen huis $_
h 9e'rankeerde envelopjae zenden aan Stienstra HyjDotheken "____l Antwoordnr 40. 6400VB Heerlen _ I

gbstienstran*T BESTEADRES VOOR HYPOTHEKEN!
Wycl_^__sstraat 56. 6411 BW Heerlen, tel 045-712255\"^"brugstraat 50. 6221 EDMaastricht, tel 043-252933*.

1 maandag t/m vnjdag geopend van900 tol 21 00 uur
""terdag geopend van900 tot 1800uur I

fTe koop in Landgraaf^
Premie-A woningen
met garages

OPEN HUIS
zaterdag 3 juni van 12.00 tot 14.00 uur

aan de Verdistraat 23.
Op een prima lokatie, dicht bij het
gemeentehuis, politiebureau en winkelcentrum,
kortom, in het nieuwe hart van de gemeente
Landgraaf, zijn aan de Dorpsstraat en de
Verdistraat fraaie eengezinswoningen met
garage en tuin gerealiseerd. De indeling van
deze woning is: hal, toilet, woonkamer, keuken,
3 ruime slaapkamers, badkamer en c.v.-kast.

Kosten ’ 143.385,-v.o.n.
Rijkspremie ’ 44.000,-*
Netto maandlast 561,-*
'Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.

Inlichtingen/verkoop
van maandag fm vrijdag
van 9.00-17.00 uur en

________________________n_________<________e___________| volgens afspraak;
___PQ l^&Mt J^fl s zalerda9s volgens

afspraak.

. Edisonslraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222 j

_ki^_l_______l_______________________i ________^_^^^________________________^^_
Groot tussenliggend woonhuis met garage, lnd.: entree-
hal, toilet, douche, woonkamer, aanbouwkeuken, hobby-
kamer, gang met trap naar 1e verd., overloop, 4 slaapka-
mers, badkamer.
Prijs op aanvraag

Mooi afgewerkt halfvrijstaand woonhuis met overkapte
binnenplaats, lnd.: entree/hal met marmeren tegelvloer,
toilet, woonkamer, luxe aanbouwkeuken met tegelvloer,
bijkeuken. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, douche, toilet en v.w., dakterras.
Vraagprijsf 198.000,- k.k.

Verbouwde boerderij met garage, lnd.: entree/hal,
L-woonkamer met tegelvloer en semi open aanbouwkeu-
ken, slaapkamer, badkamer met ligbad, douche en v.w.
1e verd.: vide, 3 slaapkamers, bergkast.

Prijs op aanvraag.

Vrijstaand woonhuis met garage. Perc.oppervlakte 2100
m 2. lnd.: entree/hal, woonkamer met leistenenvloer, semi
open aanbouwkeuken, bijkeuken, portaal waarin toilet en
kelder. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad, toilet en v.w. 2e verd.: vliezotrap naar zolder-ber-
ging.
Prijs op aanvraag.

TE HUUR
Bedrijfsruimte nieuwbouw, industriecomplex Echt-Noord.
Prijs op aanvraag.

B^3b
I LEOLUX - Ilt-u-v^u~v^ Rolluiken

BANG&OLUFSEN SHOW i£2S£L,
t/m 10 juni, Ganzeweide 69, Heerlen-Nrd. Vrijblijvende prijsopgave

MICAzitten beeld en geluid op niveau! ZONWERING
Interstudio bv Electro Bemelmans showroom:

Sittarderweg 116, Heerlen
voorheen J. Hermans bv Bang & Olufsen Center Tel 045-721658

Ganzeweide 69, Heerlen-Noord, tel. 045-212636 Wannerstraat 10-12, Heerlerheide, tel 045-212330 !■■■■■■■■■■■■■
I

*' i '

{ TEKOOP J
HEERLEN, GANZEWEIDE 140
Ouder, half vrijstaand woonhuis met stallen
(662 m 2). Indeling: o.a. ruime entree,
woon-/zitkamer gescheiden dmv.
dubbele deuren. Dichte keuken met
moderne installatie, portaal naar bad-
kamer met o.a. douche en separaat toilet.
Vier slaapkamersen vaste trap naar royale
zolder. Pand is uitermate geschiktvoor
zakendoeleinden, welke opslagplaats
behoeven.
Prijs f 149.500,- k.k.

LANDGRAAF (ÜBACH OVER WORMS),
BURG. BECKERSTRAATIO
Half vrijstaand woonhuis met garage en
mooie tuin. Indeling: o.a. entree met
gastentoilet, woonkamer in L-vorm (ca.
30 m 2) met aanbouw, waarin eetkamer
en keuken met fraaie installatie.
Verdieping met badkamer (douche) en
drie slaapkamers. Pand is zeer goed
onderhouden, gedeeltelijk geïsoleerden
voorzien van rolluiken.
Prijs f 139.000,-k.k.

HEERLEN, HEERENWEG 34
(HEKSENBERG)
Tussengelegen woonhuis met kelder.
O.a. woonkamer met parketvloer, dichte
keuken met installatie (voorzien van
diverse apparatuur), betegelde badkamer
met douche, toilet en dubbelevaste was-
tafel, vijf slaapkamers, vaste trap naar
zolder.
Terras en tuin met goede zonligging,
achterom bereikbaar met buitenberging.
Eigen parkeerplaats t.o. kerk.
Prijs n.o.t.k.

HEERLEN, DRIESCHSTRAAT 14
Luxe appartement met eigen inpandige
garagebox. Twee slaapkamers, badkamer
met ligbad en wastafel Ruime woonkamer
met balkon. Moderne keuken.
Prijs f 99.000,- k.k.

HOENSBROEK, PATERSWEG 24
Ruim, degelijk, half vrijstaand woonhuis
met garage. Indeling: o.a. living (ca. 40 m 2)
met open haard, grote keuken met een-
voudige installatie, drie slaapkamers, bad-
kamer met ligbad, zolder met vierde
slaapkamer.
Aanvaarding juli 1989.
Prijs f 142.000,- k.k.

KOK VASTGOED WT„ MAKELAARS BV
I Jk.

mjt KOK GROEP
SM Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.NVM

■|weru"l
ramen + deuren

" advies in onze M Wk
# *^** i 'Hoensbroek: -^ M

Tel. 045-224581
________

/é\ ï\\ __jl
en 04490-74739 jM »—~rrJ

Quellstrasse 40 ■ V^ijÉ?* ï
Gangelt (Selfkant) >*^KTel. 09-4924546016

KRËNaS I
T

Jaarlijksworden4X).ooo
Nederlanders getroffen
door een hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom ditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminder ruim-
te. Uwgift zorgter voor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
ofstort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HART SPREKEN!
\l4 vrienden van dehartsftchbng
tO**AUWW.W iil«l« t CAA*NHAU fc*o lOC ***"rOKKOtOO

Executie
verkoop

Op dinsdag
6 juni 1989 om 11.00
uur, vindt een openbare
verkoop plaats.

De verkoop
komt voor rekening van
G.J.M. Stoffels en
M.J. Hoeven Dorpstraat
8, Simpelveld.

Te koop
worden aangeboden

meubilaire goederen
w.o. een eethoek, kast,
huisbar en
geluidsinstallatie merk
Sanyo.

De plaats van
verkoop is Dorpstraat 8,
Simpelveld.

De goederen
zijn te bezichtigen op
dinsdag 6 juni 1989 van
10.30 tot 11.00 uur aan
de Dorpstraat 8
Simpelveld. Alleen
contante betaling. Geen
opgeld.

De verkoop
vindt plaats in opdracht
van de Ontvanger
Belastingdienst,
Ontvangkantoor Groene
Boord 21 Heerlen. Tel.
045-738555.

De deurwaarder
belast met
executie.

Belastingdienst

196661

tfÊÉ 1 Wagemaker
■ Geschakeld woonhuis met■ cv. en carport. Ind. 0.a.: rui-■■ me woonkamer, keuken met

«"* JJ? I aanbouwkeuken, drie■ slaapk., badk. met ligbad,

' -<*-- B ruime zolder. Vraagprijsm f 126.500,-k.k.

Ö
HEERLEN-Welten
Vrijstaand landhuis met cv.,
garage en tuin. Ind. 0.a.: in-
pandige garage en cv.-kel-
der, zitkamer/eetkamer, rui-
mers, badkamer met dou-
che, wastafel en toilet, bad-
kamer met ligbad en wasta-

fel. Rondom aangelegde tuin. Vraagprijs ’337.500,- k.k.

mUll'ffl) "-ju m ,». HEERLEN-Welten
fr**.'s F Royale hoekwoning met tuin.

gffff _____j___|_________J_s_________!____| 'nd- oa- ''ving. studeerka-
,jl I mer, woonkeuken, drie

_*3«sSB________ slaapkamers en badkamer.I Vraagprijs ’ 162.500,-k.k.

HEERLEN
Grasbroekerveld
Woonhuis met cv. en tuin. Ind. 0.a.: entree, woonkamer,
keuken met apparatuur, drie slaapkamers, badkamer met
ligbad, overdekt terras en tuin, achterom bereikbaar.
Koopprijs ’ 89.500,- k.k.

KERKRADE
..^ÊÊ m - Pieterstraat 66

r_K Royaal winkel, woonhuis met
JÊÊ Iwm fc "" cv. en garage. Ind. 0.a.: rui-

~ ~^-/**| me winkelruimte met vele
~" "* iltï mogelijkheden. Op de ver-. "/"^■'"K^SSr «" '^jp dieping een ruime woonka-__l Jtj____iJ|££jI E-11l mer en 'uxe keuken. Op de"pSßl*^KßB'*>^Bb tweede verdieping twee

slaapkamers en " een luxe badkamer. Vraagprijs

’ 149.500,- k.k.

HEERLEN-Welten

"^ «^ \pdM Dr. ir. Ross.
ffj * van Lennepstraat

o*^H J^^^^^jjst» Binnenkort wordt gestart met
' liF^' de b°uw van 14 erkerwonin-

r~fft" r
■ L 9en vo'9ens de Livingsto-

pr'"______f BpBBI IL ne-bouwlormule. Er zijn 12
M-Jspr_^______}=S29i^^ haltvrijstaande en twee vrij-

staande woningen. De wo-
ningen zijn ruim van opzet met o.a. eenfraaie erker aan de
voorzijde. De verdieping heeft drie slaapkamers en een
luxe badkamer. Een vaste trap naar dezolder biedt de mo-
gelijkheid voor een vierde slaapkamer. Optimale isolatie,
waardoor 40% besparing op energiekosten. De koopsom-
men zijn vanaf ’ 189.115- vrij op naam.

VOERENDAAL/
mn+ff*» ÜBACHSBERG- OP een fraaie en ruime kavel
w*-*^^ _____fjß_P^B||V *'n Übachsberg is de bouw

sQF^ . * ■" Vrï van een landhuis met garage
p7"WC ] ]r*4 in voorbereiding in boerderij-
-1 } '*=^i^i^-i-—-J&S-- st'i'- '->e kwaliteit van materia-
S?s> tn 'en en a*wer'<'n9 's bijzonder

hoog. Door een unieke isola-
tiemethode bespaart u 40% op de energiekosten. De inde-
ling van de woning wordt in overleg met de koper bepaald,
maar omvat standaard o.a. een leefruimte van 56 m 2, md.
keuken, een ouderslaapkamer van 18 m2en twee kinder-
kamers van ca. 10m2.De woning bevat standaard een he-
teluchtverwarming. Koopprijs ’ 284.500,- vrij op naam.



1 ■■ llf " _________________________
m B__ M^^S-mF^ jH
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DE LIMBURGSE^ WF
PERSONEELS IJFGIDS
Ondernemingszin en goede smaak
maken van een leuke boetiek een
briljante business
Wij commercialiseren exclusieve gefundeerd op een solide
dames- en herenmode. En nu financiële structuur. Dat opent
openen wij nieuweverkoop- natuurlijk aantrekkelijke
punten op de meest uitgelezen perspectieven voor wie met ons
plaatsen in debelangrijke centra aan de slag gaat als
van het land. Ons initiatief is

Zelfstandige
BOETIEK-MANAGER M

Uw eigen zaak in Maastricht.
Financieel hoeft u niets in te brengen.

Uw functie boetiek een succesrijke business.
In het centrum van Maastricht □ U werkt in een chique en
richten wij een boetiek voor u in. stimulerendkader, met heel veel
En u gaat die zaak bezielen. contacten en uiteraard een
Uw persoonlijkheid geeft extra schitterende verdienste.
commerciële uitstralingaan de
winkel. Uw profiel
3 De produkten zijn topklasse □ U bent een ondernemende
mode-artikelen. Op een prettige vrouw of man en voelt zich goed
manier brengt u ze aan de vrouw in een zelfstandig statuut.
of de man. □ U converseert op een
Zl Wij waken over uwvoorraad beschaafde en aangename manier
en voeren op tijd aan wat u in het Nederlands en het Duits.
nodig hebt. Tenslotte onder- 3 U woont in of nabij Maastricht.
steunen we u met effectieve Dat is het centrum waar wij uw
reclamecampagnes. boetiek openen.
□ U hebt een zelfstandig statuut,
maar financieel hoeft u helemaal Solliciteren
niets in te brengen. U bent de modebewuste persoon-

lijkheid die kan verkopen. Stuur
Ons aanbod dan dadelijkuw met de hand
□ Uw ondernemingszinen geschrevenbrief (inclusief CV,
contactvaardigheid vullenwij pasfoto en telefoonnummer) naar
aan met advies en doeltreffende De Witte & Morel, onze consul-
commerciële ondersteuning. tants. Zij nodigen u vast uitvoor
Samen maken wij van een leuke een eerste gesprek.

RAADGEVERS IN PERSONEELSBEHEER

DE WITTE&MOREL
Koning Aibertlaan 121 -9000 Gent - België

Telefoon 09 - 32 91 22 26 95 - Telefax 09 - 32 91 21 23 55

Polec zoekt een storings-
monteur die zich in een hecht
team laat inpassen^^p
Door de structureel groeiende aanbeveling wanneer u tevens
vraag van opdrachtgevers uit kennis heeft van mechanische
de regio zijn wij steeds vaker corr.c inenten in produktie-
op zoek naar technici op MBO- eenheden^^^»
of HBO-niveau. Ook nu v/eer .. , . ,
zoeken v/ij voor een opdracht- Wat Wij bieden
gever in Brunssum een storings- Naast een aantrekkelijke vaste
monteur in continudienst. baan met toekomstperspectief,

kunt u rekenen op uitstekende
Onze Opdrachtgever primaire en secundaire arbeids-
Decostone is een gezond en voorwaarden.
vooruitstrevend bedrijf dat in ~ .
enkele jaren is uitgegroeid tot Reageer Spoedig!
een organisatie met meer dan Neem op korte termijn contact
175 medeweryj^^Men produ- op met mevrouw K. Wolfs van
ceert kwaliteitspSdüfrten uit onze Maastrichtse verstiging, zij
hoogwaardige kunststoffen. heeft meer informatie over de

functie inhoud en nodigt u
De functie graag uit vt^jfcMMÉpriënterend
Het doel van de functie is het gesprek,
zo efficiënt mogelijk verhelpen ju

van optredende storingen, van .
welke aard don ook, aan de in u-v^N I^N/>

" bedrijf zijnde produkjprffdde- M L)\) | \^\*

De eisen Polec Maastricht—»*^
U heeft een elektrotechnische Scharnerweg 88
opleiding op minimaal MBO- 6224 JJ Maastricht.
niveau, daarnaast strekt het tot Telefoon 043-633833.

. »

EUROCONTROL

EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART

Vraagt voor " het Luchtverkeersleidingscentrum (sf4j£_ y\
Maastricht UAC te Beek (L) ( (ö_pfiJJ
ELECTROTECHNICUS
voor het onderhoud (In continudienst) van electrlsche
Installaties bestaande uit dieselgeneratoren, no-breaksysteem,
automatische schakelsystemen enz.

Vereisten: MTS electro/energletechnlek
aangevuld met appllcatlecursus meet- en

A, regeltechnlek/besturlngstechnlek
yèw Ervaring met electrlsche krachtinstallaties.
&mf*ts>y Theoretische en praktische kennis van electronlca
yß&ff strekt tot aanbeveling.Leeftijd 25 tot 30 jaar. '

r—ff- Uitvoerige sollicitatieste richten aan EUROCONTROL,
Horsterweg 11, 6191 RX Beek vóór 22.06.1989

Gerenommeerd Limburgs meubelbedrijf
(detailhandel) zoekt in verband met het
ontbreken van opvolging eèn

Dirösd](i^io?kiuycompagnon
Vanzelfsprekend stelt de huidige direkteur/ Gedacht wordt aan een inventieve, gedreven
eigenaar zeer hoge eisen aan de man of # vakman (vrouw) met zeker 15 jaarervaring
vrouw waaraan hij in de toekomst zijn zaak (waaronder inkoop) in de meubelbranche. Dat
zal overdragen. Reputatie en gezonde u over mensenkennis en managerskwaliteiten
bedrijfsresultaten, die in dertig jaar zijn beschikt spreekt voor zich. Inbreng van eigen
opgebouwd, dienen gekontinueerd te worden, financiële middelen is gewenst.
Plannen bestaan om naast het bestaande
vestigingspunt van zon 1.500 m 2een nieuwe Als u toe bent aan een nieuwe uitdaging,
vestiging te openen van 5.000 m 2. waarin u zelf het verdere verloop van uw

karrière kunt bepalen, aarzel dan niet uw
wensen in een uitvoerige sollicitatie uiteen
te zetten.
Vanzelfsprekend zal deze met uiterste diskretie
worden behandeld. Uw brief wordt verwacht
onder nummer HK 015 van het Limburgs
Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. |

TIMMERMANS vof

MERKELBEEK Tel. 045-257888
vraagt voor z.s.m. indiensttreding

vaklieden wegenbouw
Zonder ervaring onnodig te reflecteren.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan
Timmermans wegenbouw,
postbus 104,
6440 AC Brunssum.

Bethlehemziekenhuis Stolberg
Akademisch Lehrkrankenhaus van de RWÏH Aken

Het ziekenhuis telt 8 specialisatieafdelingen met
400 bedden.

Wij zoeken:

1 radiodiagnostisch
laborant(e)
voor de centrale Röntgenafdeling.
(Chefarts Dr. Med. Oberschulte-Beckmann)
Salaris-inpassing geschiedt volgens de
geldende Caritasverdragsregels met de
geldende sociale verplichtingen.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
administratievan het Bethlehemziekenhuis,
Steinfelderstr. 5, 5190 Stolberg. Telefoon:
09-492402107206. )9668,

Voor direct gevraagd:

chauffeur/bezorger
magazijnbedienden

bijrijders
Tel. ml. 043-632100

■ -1

Stichting
Muziekschool
Kerkrade
De Stichting Muziekschool Kerkrade verzorgt
het muziekonderwijs in de gemeenten Kerkrade,
Landgraaf en Simpelveld.

Voor indiensttreding per 1.9.1989zoeken wij
voor ± 4 klokuren les per week een

Docent fagot mlv
en voor vervanging bij ziekte voor + 6 klokuren
les per week een

Docent hobo mlv
Uitsluitend solliciteren indien u in het bezit bent
van een einddiplomaconservatorium. Kandidaten
met meer bevoegdheden genieten voorkeur.

Sollicitaties (personalia, opleidingen ervaring)
vóór 11 junirichten aan de direktievan de
Stichting Muziekschool Kerkrade, Postbus 76,
6460 ABKerkrade. Tel. 045-452726. 196683

Aan de Hogeschool voor Economisch en Administratief Onderwijs Limburg
gevestigd aan de Havikstraat 5 te Sittard studeren momenteel circa 1700 studen-
ten in voltijds (dag) en deeltijds (avond) onderwijs. In het komend studiejaar zal
dit aantal verder toenemen en op korte termijn meer dan 2000 bedragen.

Met ingang van het nieuwe studiejaar heeft de hogeschool nog een vacature
voor

DOCENT AUTOMATISERING
VAN DE INFORMATIEVERZORGING M/V
voor een volledige weektaak.

Het vakgebied Automatisering van de Informatieverzorging strekt zich uit over
alle leerjaren in de studierichtingen Accountancy, Bedrijfseconomie, Commer-
ciële Economie, de Bedrij fsjuridische richting en de richting Openbaar Bestuur.
Het wordt in het eerste en tweede jaar door alle studenten gevolgd, in de hogere
■jaren als keuzevak.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een economische of bedrijfskundige
achtergrond. Zij die deze bezitten maar nog niet over een geavanceerde auto-. matiseringskennis beschikken zullen door de hogeschool in de gelegenheid
worden gesteld binnen hun taakomvang zich verder in de automatisering te
bekwamen.

Kandidaten dienen te beschikken over een universitaire of gelijkwaardige
opleiding.

Benoeming in deeltijd is eveneens mogelijk.
De salariëring is afhankelijk van leeftijd, ervaring en het laatstgenoten salaris,
met een maximum van ’ 7.063,- bruto per maand (schaal 12 BBRA).

Van kandidaten wordt verwacht, dat zij een actieve betrokkenheid aan de dag
leggen, m.b.t. het vernieuwingsproces dat zich zowel op onderwijsinhoudelijk als
op didactisch gebied (werkvormen) binnen de Hogeschool momenteel voltrekt.
Daarnaast moeten zij in principe bereid zijn - zo dit van hen gevraagd wordt -
een deel van de taak in het avondonderwijs te vervullen.

Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitatiebrieven met uitvoerig curriculum vitae binnen 14 dagen na ver-
schijnen van dit blad te richten aan de Hogeschool voor E.A.O. Limburg, t.a.v. de
Heer L. Heijenrath, voorzitter centrale directie, Postbus 5268, 6130 PG Sittard
(telefoon: 04490-10641)

Zij die reeds een sollicitatiebrief inzonden, behoeven niet opnieuw te solliciteren.

Havikstraat 5, Sittard
Postbus 5268, 6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

Theofaan omvat een hoofdcentrum
te Grave en vierregionale centra te ✓^S*'*^ Mto -^wBreda, Eindhoven, Grave en Sittard. j^^*- UW\ ___|__|_’-^/____§
Het hoofdcentrum bestaat onder g ' (lil I ) > *-
meer uit een drietal scholen en een _ '11 11" 3
internaat. V^llll^/De regionale centra bieden Q^. HVft^ u<£
hulpverlening aan blinde en ejj SV^
slechtziende kinderen en Regionaal
volwassenen in de thuissituatie. Centrum Sittard
Dit centrum maakt deel uit van het Instituut Theofaan te Grave; in dit centrum
zijn met name ambulante functies gerealiseerd, zoals:- Maatschappelijk werk ten behoeve van kinderen en volwassenen;- Ontwikkelingsbegeleiding;
- Zelfstandigheidsbegeleiding.
Daarnaast is er een afdeling voorlichting en informatie over hulpmiddelen. 6
Voor de hulpverlening aan blinde en slechtziende kinderen zoeken wij kontakt _,
met kandidaten voor de funktie van: 'Maatschappelijk werkende (m/v)
ten behoeve van de kinderzorg (voor 32 uur per weeK|

IVoor deze funktie gaan onze gedachten uit naar kandidaten die beschikken
over een HBO-MW opleiding en voorts:- affiniteit hebben met de zorg voor kinderen en ouders;- bij voorkeur enige ervaring hebben op het gebied van de gehandicaptenzorg;- kennis hebben van de werkwijze van de intra- en extramurale gezondheidszorg; I
- zelfstandig kunnen werken;- de bereidheid hebben om in een multidisciplinair team samen te werken;
- minimaal 25 jaar oud zijn;
- bereid zijn zich in het werkgebied van het centrum te vestigen.
Kandidaten dienen te beschikken over een rijbewijs B, alsmede over een eigen
auto.
Salariëring (funktiegroep 50: ’ 2728- tot ’4192- bruto bij een full-time
dienstverband) en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Ziekenhuiswezen. Opname in het Pensioenfonds PGGM.
Voor inlichtingen kunt u zich, met uitzondering van maandag 5 juni as., alle
ochtenden wenden tot de coördinator van het centrum te Sittard, de heer
L. Thomas, telefoon 04490-24484.
U wordt verzocht uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 12 juni as. te
zenden aan de Stichting Theofaan, St.-Elisabethstraat 4, 5361 HK Grave, ter
attentie van de afdeling personeelszaken, onder vermelding van nr. 89.10.

CENTRUh&h/AKOPLEIDING_""►»<>» ttuiitisritriivi motu»

M A A S T R I C H T -^
Het Centrum Vakopleiding voor Administratieve Beroepen te Maastricht verzorgt
opleidingen voor werkzoekenden, werkenden en voor bedrijven. Het is een
opleidingsinstituut van het Directoraat Generaal voor de Arbeidsvoorziening,
een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op korte termijn zal het Centrum verzelfstandigd worden.
Dit heeft vergaande decentralisatie van verantwoordelijkheden en I
bevoegdheden op bedrijfseconomisch en op financieel-administratief gebied tot |
gevolg. |
I

Het Centrum Vakopleiding te Maastricht vraagt daarom een:

Hoofd Financieel-Economische
en Administratieve Zaken M/V

Funktie-inhoud:- u adviseert het lokale management over het financieel-economische en
administratieve beleid en geeft ondersteuning bij de uitvoering ervan;- u wordt betrokken bij de voorbereiding en opstelling van de
meerjarenplanning, het beleidsplan, de begroting en het financiële
jaarverslag;

- u stelt de lokale jaarrekening op;- u geeft als hoofd van de afdelingen financiën, secretariaat en magazijn
leiding aan 6 medewerkers.

Funktie-eisen:- een afgeronde opleiding HEAO-BE of SPD 1 en 2;- ervaring op het gebied van leidinggeven;
- goede contactuele eigenschappen;- ervaring in een soortgelijke funktie.

Salaris:- afhankelijk van ervaring tussen 3072,- en 4757- bruto per maand excl.
vakantiegeld.

Aanstelling geschiedt op basis van een 38-urige werkweek.
Een medisch en antecedentenonderzoek maken deel uit van de
selectieprocedure.
Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal de voorkeur uitgaan naar vrouwen
en etnische minderheden.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de directeur van het Centrum
Vakopleiding Maastricht, telefoon 043-252949.

Uw sollicitaties gelieve u binnen 10 dagen te richten aan mevr. G.M.A. van
Uden, personeelsadviseur Districtsbureau Arbeidsvoorziening, Stokstraat 41,
6211 GN Maastricht onder vermelding van vakaturenummer: 89-497/VK.3 ,96»

_
ŷ

Vraagt voor spoedige indiensttreding

* servicemonteur 'Zijn werkzaamheden zullen bestaan uit het opheffen van storingen en
plegen van onderhoud aan voertuigen en grondverzetmachines.
Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zowel binnen als
buiten de werkplaats.
Ervaring is een vereiste; kennis van hydrauliek, pneumatiek,
electrotechniek en constructiewerk strekt tot aanbeveling.
Variabele werktijden mogen geen probleem zijn.

* ervaren machinist
voor graafmachines

* chauffeur j
voor internationaal speciaal transport met opleggers.

Geïnteresseerden verzoeken wij hun
schriftelijke sollicitaties te richten aan:

Wegenbouw van de Kreeke n.v.
Transpo Nuth b.bv.
Postbus 22004
6360 AA Nuth
Telefoon 045-241800
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Nederland 2
Sky Channel

Duitsland 1

10.00 Children's SSVC. Met Nikki
Townley. Vandaag: King Rollo.

10.10 Percy Peeverley's world of
cartoons. Herh.

10.35 Henry's cat. Serie. Afl.: Once
upon a time.

10.55 E.M.U.-TV. Serie.
11.15 Film. Afl.: Fire fighters.
12.10 Lost in Space Afl.: The toyma-

ker.
13.00 Snub. Een nieuwe en ongebrui-

kelijke serie over muziek gepresen-
teerd door Jeanette Lee.

13.30 Grandstand. Sportverslagen
van golf, hockey, equestrian en dra-
verijen.

18.05 News and weather.
18.15 Little and Large. Komedie,

sketches en muziek door Syd Little en
Eddie Large. Gast: Mick Miller.

18.50 Macgyver. Afl.: Slow death.
19.35 A touch of spice. Afl.2 .
20.05 Bob says... opportunity

nocks. Serie. Afl.: 1.
21.15 Columbo. Nieuwe serie rond in-

specteur Columbo. Afl.: Any old port
in a storm.

22.45 Bob says... opportunity
nocks. Serie. Afl.: 2.

23.25 News and weather.
23.40 World cup match of the day.

Engelenad tegen Polen.
00.30-01.05 Saterday night at the

movies. Presentatie: Tony Slattery.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VERONICA
17.00 Dynastie. Amerikaanse serie.

Afl.: Virginia vertrekt.
17.50 (TT) New Wildemess. Natuur-

serie. Afl.: Zorgzame termieten.

18.15 Club Veronica. Gevarieerd ma-
gazine voor de jeugd.

18.45 "" Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 De heiligekoe. Auto- en motor-
sportmagazine.

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

kaanse serie. Afl.: Cathy's beslissing.
Wanneer haar vader sterft, over-
weegt Kathy serieus in de beneden-
wereld te gaan wonen.

21.25 (TT) Op leven en dood. Praat-
programma met Koos Postema. Afl.
6: Media.

22.10 Green lee. Amerikaanse speel-
film uit 1981 van L. Ernest Day. Met:
Ryan O'Neal, Arme Archer en Omar
Sharif. De vluchtende electronica-ex-

22.41-23.28 St. Elsewhere. Ameri-
kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Fairyta-
le theatre. Terwijl Dr. Craig de familie
van een overleden patiënt voor de
rechter wil brengen, vertoont zuster
Papandraos zwangerschap compli-
caties.

pert Joseph Wiley ontmoet in Mexico
Holbrook, die de dood van haar zus-
ter wil wreken. Samen besluiten zij de
macht van Meno Argenti te breken.

23.55 Journaal.
AVRO
00.05-02.15 MacArthur. Amerikaanse

speelfilm uit 1977 van Joseph Sar-
gent. Met: Gregory Peek, Dan O'Her-
lihy, Ed Flanders e.a. In 1942 pro-
beert generaal MacArthur, met zijn
strijdmachten Corregidor, het bastion
van de belegerde Filippijnen te verde-
digen.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30-17.00 Studio Sport. Wielren-

nen: De ronde van Italië.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

' horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders:

Remigratie, programma voor Marok-
kanen.

18.30 You're welcome. Les 18.
19.00 (TT) Jeugdjournaal-extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.48 De Lottotrekking.
19.55 Uitzending van de Centrum

Democraten.
20.00 Journaal.
20.20 Uitzending van

SGP/GPV/RPF.
20.27 Mag het iets meer zijn? Consu-

menteninformatie. Afl. 3: Waterzooi.
20.57 Sprekende films. Serie over de

geschiedenis van de geluidsfilm. Afl.
1: Hollywood krijgt stem.

21.53 Studio Sport.
22.20 Uitzending van God met ons.
22.30 Journaal.
22.41 Congres van het Humanisch

Verbond.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

06.30 Fashioning Show. Modeflitsen.
07.00 Pop Formulae.
08.00 Fun Factory. Een kinderpro-

gramma.
12.00 Transworld Sport.
13.00 World Wrestling Federation

Super Starts '89.
14.00 It happens every spring. Ame-

rikaanse sppelfilm uit 1949 van Lloys
Baconb.

15.45 Sylvanians. Animatiereeks.
16.00 Planet of the Apes. Aktieserie.
17.00 Nescafé UK Top 50. De Britse

hitparade.
18.00 Eurosport overzicht
19.00 Transworld Sport.
20.00 Tennis in Parijs..
22.00 Golf in Woburn..
00.00 Vervolg van de tenniswed-

strijden in Parijs.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel programmes

From Sky. kunstprogramma.
04.30 Landscape Channel program-

ma from Sky. Sfeerbeelden met mu-
ziek.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-

zicht.

Duitsland 3 SWF

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
°°rkan i abonneesnaien zie schema exploitant

:%*V^art Wlt Programma
'Oo r s,ereo geluidsweergave
.Tt : weetalig bij stereo-app.

(eietekst ondertiteling

TELEVISIE
V^"d1 :5 26. 29.46. 51 53 en 57

België/TV 1
België/TV 2

België/RTBF 1

«S schau.

J* Minister"16' diC Preistra9er und

'erwpn e'se' Jun9e Erfurter vn-
Oeuwti ln der Bundesrepublik
l |c Ischland. (herh.)
3.00 ,!ersoverzicht.
Ï.1S peute-||.4S I_!ro9ranimaweekoverzicht.
van rto3^ über Scarfe. Filmportret
(herh f En9else karikaturist Scarfe.
'30 e
>.00 iesarr>strasse.
i'4s "" Formel Eins. Hitparade.
kaa " Sternschnuppen. Ameri-
*arrt g SDeelfilm "'t 1937 van Ed-
ver w dgwick' met stan Laurel, Oli-
-5.50 r y ' Jack HaleV ea-
film r rto°ns im Ersten. Teken-
den rge und Junior bei den PW~
dieënGute Laune mit Musik. Melo-
Pe QQ' \T Frit2 Schulz-Reichel, met

cn' Gavin du porter, Dunja
'"25 He'Va'

t und Heute unterwegs.ib.oo la9esschau.Ia9esschau.
P.03 o'e Parteien zur Europawahl.
De BnnHSchau- Met o.a. voetbal:
P-SJirr 9a'
k °° Marktarteien ZUr EuroPawanl-
'enha?,! Duck Tales - Neues aus En-
S.SB p?en' Ser'e- Afl.: Die Invasion.
10.00 /"_Lr9|'amma-overzicht.
partP,I ' Ta9esschau. Aansl.: Die
P.IS ," 2ur Europawahl.

Qor,Euro"Paare. Spelprogram-
:,T>ann Aen,eerd door Lutz Acker-

Die Parteien zur Euro-

22.00 " «Trekking van de lottogetal-
len.

22.05 Tagesschau.
22.15 (TT)Das Wort zum Sonntaa.
22.20 Gangster im OP. Amerikaanse

speelfilm uit 1977 van Bernard McE-
veety, met Bradford Dillman, Loretta
Swit, Vic Morrow e.a.

23.50 ■ Fluch des Blutes. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1950 van Antho-
ny Mann, met Robert Taylor, Louis
Calhern, Paula Raymond e.a.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Super Channel

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

tionaal magazine.
13.40 Diese Woche. Weekoverzicht.

(Met ondertiteling.)
14.00 Die Sport-Reportage. Open

Franse Tenniskampioenschappen,
achtste finale. Verslaggevers: Rainer
Deike en Eberhard Figgemeier.

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Afl.: Reporter in Aktion/Das Gestand-
nis.

18.10 Landerspiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.30 (TT)Rivalen der Rennbahn.

Serie. Afl.: Zerreisprobe.
20.15 Die rechte und dieLinke Hand

des Teufels. Italiaanse speelfilm uit
1970 van E.B. Clucher, met Terence
Hill, Bvd Spencer, Farley Granger
e.a.

22.05 Heute. Aansl.: Parteien zur
Europawahl.

22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
Gepresenteerd door Karl Senne.
Aansl.: Lottotrekking.

23.35 Der Verwegene. Amerikaanse
speelfilm uit 1967 van Torn Gries, met
Charlton Heston, Joan Hackett, Do-
nald Pleasance e.a.

01.20-01.25 Heute.

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 NBA Basketball Playorfs.
19.30 Videofashion!
19.55 Weather.
20.00 Lone Wolf and his Lady.
21.55 Weather Report.
22.00 Twilight Zone.
22.55 Roving Report.
23.25 Weather Report.
23.30 Impact.
00.30-03.00 The Mix." Charlton Heston in 'Der

Verwegene'. (Duitsland 2 -
23.35 uur)

09.50 Tele-Gymnastik. Afl. 42 (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 19. MTV Europe
RADIONederland 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
BelgiëTV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 4?
België RTBF 1: 3en 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

Radio 1:95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m),
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

11.00 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? Cursus micro-elektronica.

11.30 FernUniversitat im Dritten.
12.15 Französische Maler des 19.

Jahrhundert. Afl. 3: Eugène Dela-
croix.

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits, les
34.

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,
les 2.

16.35 Videotext für alle.
17.00 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Wer zuletzt lacht.
17.30 Lachse auf der Flucht. Repor-

tage over het gevaar van algen bij
Zweedse visserijen.

18.00 Die Spatzen von St. James.
Reportage over de mussen in Lon-
den.

18.30 Degrassi Junior High. Cana-
deze jeugdserie. Afl. 13: Schlechte
Karten.

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

20.00 Fiascos. Portret van dit duo, dat
gitaar en bas speelt.

21.00 Abschiedsblicke. Amerikaan-
se speelfilm uit 1985 van Bill Sher-
wood, met Richard Ganoung, John
Bolger, Kathy Kinney e.a.

22.30 Irakere. Portret van deze Cu-
baanse jazzband.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht (eindtijd onbekend).

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 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Half-Hour Comedy
20.30 Just Say Julie.
21.00 Party Zone.

Vandaag: Volkssterrenwacht Mira te
Grimbergen.

00.10-00.15 Coda. Sleepaway van en
door Tars Lootens, piano.

uit 1984 van Hugh Wilson, met Steve
Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith
e.a. 22.10 Cocktail maison, reportages
en amusement. 22.55-23.30 Lotto en
joker, laatste nieuws en weerbericht.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00-
-02.00 Koningin Elisabeth Muziek Con-
cours voor Viool. Nationaal Orkest van
België 0.1.v. Georges Octors. Op het
programma staan een speciaal voor dit
concours geschreven Belgisch viool-
concert, een sonate voor viool en piano
en een vioolconcert, gekozen door de
kandidaten zelf. (Gelijktijdige uitzen-
ding in stereo op RTBF-3 Radio).

TV5
12.00 Thalassa. 12.50 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner avec
Nicolas. 13.30 Arts Magazine. 14.10
Tournoi De Tennis De Roland-Garros.
17.55 Actualités. 18.00 Théatre. 19.30
Gourmandises. 19.40 Architectures
Sans Archiotectes. 20.00Autant savoir.
20.15 Strip-Tease. 21.10 Cargo de nuit.
21.55 Télétourisme. 22.00 Journal télé-
visé. 22.35 Dites-Moi. Madeleine Gri-
selin. 23.35-01.00 Lunettes Noires
Pour Nuits Blanches.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff. Der Kater, tekenfilm-
serie. Afl.: Trubel im Kaufhaus/Riff
Raffs Bruder.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Der Doppelganger.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Die Zeitmaschine.

09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie. (hem.).

11.00 Explosiv. Vor Ort. (herh.).
11.40 Bornemanns Nahkastehen.
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 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:

Marky the menace.
13.25 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.10 Notarzt Dr. Sullivan. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1983 van Lee H.
Katzin, met Sarah Purcell, Levar Bur-
ton, Gary Frank e.a.

15.55 Polizeibericht. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Mr. Daniel Lumis.

16.15 Motorsport - extra. Formule I
races te Phoenix. Commentaar: Willy
Knupp.

16.45 Spiegelei. Spelprogramma.
Presentatie: Uwe Hübner.

17.15 Dance. Dansshow gepresen-
teerd door Martina Menningen.

17.45 Tekenfilm.
17.55 Buck Rogers. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Verschwörung der Planeten.
18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfiff - die Sport sendung
am Samstagabend.

20.00 Sport Depesche. Presentatie:
Petra van Oven.

20.05 Anpfiff. Vervolg.
21.20 Dance special. Ball-jeunesse in

Gravenbruch.
22.05 Dall-As. Talkshow gepresen-

teerd door Karl Dall. Gasten: Beppo
Pohlmann, Wolfgang Spier, Evelyn
Künecke e.a.

23.05 Ein jungesMadehen weiss zu-
viel. Italiaanse speelfilm uit 1987 van
Franco Bottarti, met Rosa Fumetto,
Renzo Montagnani, Mand Carotenuto
e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

■ ■ L . I I

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. Afl.: Top-
Etage. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Die
Waltons. Afl.: Die Begegnung mit Jen-
ny. 10.50. Teletip Geld. 11.00 SAT 1
Bliek. 11 .05 ■ Hunde, wollt ihr ewig le-
ben? Duitse speelfilm uti 1958 van
Frank Wisbar, met Wilhelm Borchert,
Peter Carsten, Joachim Hanssen e.a.
12.40 Automan - der Superdetektiv.
Amerikaanse detective-serie uit 1983
van Lee Katzin, met Chuck Wagner,
Gerald S. O'Laughlin, Desi Arnaz, Ro-
bert Lansing, Heaher McNair, Steven
Keats, Robert Dunlap en Robert j.Ho-
gan. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Familie
Feuerstein. Afl.: Freds neuer Bowlmg-
Still. 14.30 Mister Ed. Afl.: Keiner spielt
mit Pete. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 Die Waltons. Afl.: Ein femer Herr.
15.50Teletip - Tier. 16.00 SAT 1 - Te-
leshop. 16.25 Der Goldenen Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Land für Daviens
Leute. 17.25 TeletipReisen in Deutsch-
land. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Das Impe-
rium - Die Colbys. Nieuwe serie. Afl.:
Das Kollier. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Kmo News. 19.30 MacGyver. Afl.: Gift-
müllbeseitigung ganz modern. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up und Pi-
stolen. Afl.: Der letzte Einsatz. 21.25
SAT 1 Sport. 21.30 Vier im roten Kreis.
Franse detective uit 1970 van Jean-
Pierre Melville met Yves Montand,
Alain Delon, André Bourvil, Gian Maria
Volonte, Francois Perier e.a. 23.55
SAT. 1 BLICK. 00.05 Das Ende der
Welt, Amerikaanse fantasiefilm uit
1977 van John Hayes, met Christopher
Lee, Sue Lyon, Kikr Scott, Lew Ayres,
Dean Jagger, Macdonald Carey e.a.
01.25-01.35 Programmaoverzicht.

radio

19.30-01.30 Koningin Elisabethwed-
strijd 1989 voor Viool. Rechtstreek-
se reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. M.m.v. het Natio-
naal Orkest van België 0.1.v. Georges
Octors. Vaste panelleden: Theo Olof
en Wim de Moor. Presentatie: Fred
Brouwers.

" Peter Falk in 'Any old port
in a storm. (België/TV 1 -
20.25 uur)

Belg. Rundfunk
6 30Radiotruhstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau. 8.30 Be-

WDR4
4 05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 805 In unserem Alter.
9.05 Musikpaviljon. 12.05 Pop-Re-
port 1405 Orchester der Welt.
15 00 Café Carlton. 17.00 5 Uhr-
Tee 19 05 Der Silbersee 21.00
Musik zum Traurnen. 22.30 Nach-
texpress

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9 00 Nws
9.02 NOS Sportiel. 9.25 Water-
standen. 09.30 Meer culturen in
een land 10 00 Hollandse Nieuwe.
10.15 EO familiedag (12.00.Nw5).
17.00 Licht en uitzicht. 17.45 Post-
bus 51, De Nederlandse Antillen en
Aruba. 17.55 Mededelingen en
Schippersberichten. 18.00 Nws
18.10 lyi Haberler (Goed nieuws).

6.00 Nws. 6 05 Welkom weekend
(7.00 Nws. en RVA-ber., 7 45 In het
spionnetje). 8.00 Nws. 8.12 Te bed
ot niet te bed. 10.00 Nws. 10.03
Buitenspel 11 30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nws. 17.05 Fris
van Leiever 19.00 Dansbar. 20.00
Gelegenheidsprogramma 23.30-
-06.00 Nachtradio metom 00.00uur
nieuws

BRT 2

5.30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Tref! nach
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Vrva.
15 00 Sportshop 18.00 Unglaubli-
che Geschichten. 19 00 Neunzehn- Vierundzwanzig: Charts; 20.00
Dance floor; 21.00 Rock Pop Con-
nection 22 00 Musik Non-Stop.
0 00-1 00 Traumtanzer.

Luxemburg RTL

9 03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12 03-12 59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg.

Omroep Limburg

7.00 Nws. 7.02 Ochtendgespuis
(8.00 Nws). 9.00 Toppersvan toen
klassiek. 10 00 Caroline. 11.00
Kurhausconcert: Klassieke piano-
muziek. 12.02 Strauss & Co: Ope-
rettemuziek uitgevoerd door het
Weens Volksopera o ,l.v. Kent Na-
gano met sol. 14.30 Veronica Ka-
mermuziekserié 88/89: Han de
Vries, hobo en althobo. Vincente
Zarzo, hoorn en Ronald Brautigum,
piano. 14.53 Nieuwe grammolcon-
en compactplaten 16.00Lang leve
de operal 18.00Nws. 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws 2002 Hol-
land Festival Journaal. 20.10 KRO-
Klassiek op zaterdagavond, met
om 20.10 II gruppetto; 21.00 Wer-
ken van Joep Straesser; 22.00 Or-
gelrubriek en om 22.20 Laudate.
23 00-24 00 KRO-literair: Camera
Obscura

Radio 4 sinnliche Worte. 9.00 Regionalma-
gazin. 9.05 LP-Markt 10.00 'Hu
oder Niete 12 00 Musik bei Ttsch.
12.15 Veranstaltungskalender
12 30 Presseschau. 1245 lm

Brennpunkt. 13.00 Hitparade.
16 05 Contra-Re - Jugendmagazin.
17 05 Das Kulturmagazm 18.00

Regionalnachrichten. 18.30 Freie
Tribune: CSC. 18.45 Philosophie
und Ethik 19 00-2100 Saturday
Night Rock Show. Aansl.: nieuws
en lottogetallen

18.25 Kayen Rasja (Er is hoop)
18 40 Arabisch progr. 19.00 Progr
voor buitenl. werknemers 20 30
Samenvatting EO familiedag 1989.
21 20 Reflector 21 35 Deze week.
22 00-23 0 Zaterdagavonduur.

1? 15-lSsChooltelevisie-
nieu 'f;30 Babel. Wekelijkse

pi- voor Turkse migranten.
JAtl■ p,"PPer. Amerikaanse serie.

y-25 P.per en het hondje.iuke **>*■,Qarv r°' d' Arr,erikaanse serie met
ff7-Ss\.. eman- Afl.: Club Meeting.'«■O? reuws-iB-°S RnJ ak- Animatieserie, (herh.)

' l6Uo.ov° lnsom Crusoë. 13-delige,'C*8' Met: Nolle Versijp, Ronaldil8 '30 M° e
Ba'Afl- 1. (herh.)

letkentii Rossi- 12-delige Italiaanse| Af| .'""isene van Bruno Bozzetto.18-so B^
j, Schp Tietje Vlaanderen. Toeristi->\iü| .Magazine

dede|jr? " en lotto-trekking, me-

'VoJ gjeuws.■ 'JS o n" Australische serie.
Arnehk e Port wordt duur betaald.
ais Cni anse tv",ilm me{ peter Falk
CarsiniTl6O Wanneer playboy Ric
VefkOnL sluit de 'amilie-wijnzaak te
I^rd h

Wordt ni' koelbloedig ver-
wor,?00r zijn broer Adrian. Colum-

h9ens ,L' nu ingeschakeld om de leu-
s 5 M ontwarren.

9reen7°na L'sa. Relaxen met ever-■> wereldhits en filmmuziek, uit-

Radio 1
leder heel uur nieuws 7.04 TROS
Nieuws Show (8.07-8.25 TROS
aktua). 11.04 Den Haag in Europa.
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 12.55 Mededelingen voor
land- en tuinbouw. 13.07TROS ak-
tua. 1330 TROS Country. 14.30
TROS aktua sport. 18.07 Coulis-
sen. 19.03 De Samenloop. 2306
Met het oog op morgen. 0.02 Een-
zaam avontuur. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7 04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening; 11.04 Bal op 't dak; 12.04
Spijkers met koppen 14 04 Ty-
pisch Hollands rechtstreeks vanaf
het VARA-voorjaarsfeest aan de
Oude Veerhaven te Hoedekens-
kerke (Zld). 16.04 Echo. 16 10 Zin
in muziek 17.04Glas in lood. 18.04
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19 03 KRO's country time.
20.00-7 00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock. 10 04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popslation.
16 04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Oriespoor. 19.03 Koploper. 20.03
Harro de Jonge, met om 20.03 El-
pee pop special: Van Momson
21.03 Elpee- en CD pop; 22.03
Country style. 23.03-24.00 Late

gevoerd door de BRT Big Band 0.1.v.
Freddy Sunder. Afl. 11.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 In de hitte van de nacht. 6-deli-

ge Amerikaanse serie van David
Hemmings. Met: Carol O'Connor, Ho-
ward Rollins, Dennis Lipscomb e.a.
Afl. 4: Blinde vlek. (1).

00.05 Poolshoogte. 14-daagse astro-
nomische rubriek van Dr. G. Bodifée.

15.30La pensee et les hommes, filoso-
fie en lekenmoraal. (herh). 16.00
Schooltelevisie. 17.00 JaneEyre, 5-de-
lige serie naar de roman van Charlotte
Bronte, met Sian Pattenden, Zelah
Clarke, Judy Cornwell e.a. Afl.l. 17.50
Noubanimé, tekenfilms met de Smur-
fen. 18.15 Génies en herbes - special
Senegal, spelprogramma voor scholie-
ren. 18.45 Télétourisme, toeristisch
magazine. 19.18 Paardenkoersen.
19.20 Trekking van de joker en lotto.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Variétés a la une. 20.05Le jardinextra-
ordinaire, natuurmagazine. 20.35 Poli-
ce Academy I. Amerikaanse speelfilm

"Arme Archer en Ryan O'Neal in 'Green ice'. (Nederland 2 -22.10 uur)

Nederland 1
0*" ïjoo^3-05 N 'euws voor doven en
' j^hthorenden-

F-30 Route 66. The mam street of_Trler_?a- Belgische documentaire.
f-j* Black Beauty. Serie. Vandaag:

"p'ae pony's. Onder de wilde pony's
fen!? de bossen ro"d het huis van deP°raon's leven, is een epidemie uit-f*oten. (herh.)
KerhV°UWt'e TheelePeL Tekenfilm.

LkÜ nl is Disney- Tweewekelijks
jl *entilmmagazine met Irene Moors.L_J° Journaal.

Kiev e^enw°ordigheid van Geest.
tam , erd ma9azine over geloof en

eek) doorn" 9' Presenta,ie: Dodi APel"
L „f^l Kerkepad. Afl.: KerkepadLa = g'sch Brabant. Presentatie:?**> Zijlstra. (herh.)

19.00 Journaal.
19.19 (TT) Weg van de snelweg

Europa. Toeristische serie. Afl. 3:
Kloosters, kerken en kastelen in de
Pyrénées-Rousillon (herh.)

19.49 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Bar Wars. De aloude rivali-
teit tussen de Cheers-vrienden en de
stamgasten van een naburig café
laait weer fel op.Beide partijen probe-
ren elkaar een poets te bakken.

20.21 "" Goud en nieuw. Showpro-
gramma gepresenteerd door Frank
Masmeijer.

21.12 De puzzelfavoriet. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Plaisier.

21.37 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Nick Derringer, P.l.
Hooperman wordt gegijzeld en be-
vrijd door s'wereld kleinste detective.
Susan krijgt haar moeder op bezoek.

22.02 "" U zij de glorie.Koor- en sa-
menzang vanuit de Jacobskerk in
Winterwijk.

22.30 Journaal.

e cast van 'Hooperman'. (Nederland 1 - 21.37 uur)

ssvc

Limburgs dagblad programma's zaterdag televisie en radio
Zaterdag 3 juni 1989 "45

satelliet

RTL Plus

" Lutz Ackermann en zijn assistentenIlona en Kirsten-Birte
presenteren 'Europ-Paare'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

16.15 Vis a vis. Frans-Duits magazi-
ne.

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

17.30 Elf Lander ein Land -Die Bun-
desrepublik. Afl. 8: Guntram Vesper
over Nedersaksen. (herh.)

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Wer zuletzt lacht.

18.30 Besonderes Kennzeichen:
Documentaire over het katholieke
bisdom Shanghai.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Internationale. Documen-

taire. Afl. 3.: Der Weltbürgerkrieg.
(1923-1945).

20.15 BAbgeordnete Angelina. Ita-
liaanse speelfilm uit 1947 van Luigi
Zampa, met Anna Magnani, Nando
Bruno e.a.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Vierzehn Tage im Mai. Count-

down einer Hinrichtung. Documentai-
re van Paul Hamarm.

23.15 El sombrero de tres picos.
Ballet van de Falla. Uitgevoerd door
het Radio Symfonie Orkest van Stutt-
gart 0.1.v. Garcia Navarro. Soliste:
Paloma Perez Inigo.

00.00-00.05 Laatste nieuws.
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In de produktieafdelingen van Lips Heerlen b.v., kunnen op korte termijn geplaatst
worden:

Draaiers - groot werk

Bankwerkers
Geboden wordt: Wij vragen:
- een uitstekend salaris en goede - ruime ervaring in het bewerken van

secundaire arbeidsvoorwaarden gevarieerde produkten in verschillende
- verantwoordelijk en gevarieerd werk in materiaalsoorten

een prettige werksfeer - M.T.S. of L.T.S./K.M.8.0.-opleiding,
- 23 snipperdagen aangevuld met een of meerdere S.O.M.

' - 13 A.T.V.-dagen -cursussen of gelijkwaardige
- reiskostenvergoeding opleidingen
- de mogelijkheid deel te nemen in de

bedrijfsspaarregeling
. - een bedrijf met een prettige werksfeer

en gezonde financiële basis

»

_____________________PHHH^B Lips Heerlen b.v., is gevestigd te Hoensbroek en is een zelfstandige dochteronder-
neming van Lips United, een internationaal opererend bedrijf, dat ruim 50 jaren
toonaangevend"is in de markt van scheepsvoortstuwingsinstallaties.

____F////________| Lips Heerlen b.v., is een moderne machinefabriek uitgerust met CNC-machines en
____F////_(___B heeft een eigen programma van produkten o.a. stuurschroeven voor de scheep- fVllll mm vaart of offshore-industrie.9 111 Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in de toelevering van hoogwaardige ma-

chinaal bewerkte onderdelen voor diverse bedrijfstakken, zowel in klein als mid-
__________________________________________■ delgroot serie fabricage.

LIPS HEERLEN B.V.
I Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan Lips Heerlen b.v., Afd. Personeelszaken,

t.a.v. de heer M. Fredrix, De Koumen 1, 6533 KG Hoensbroek.
196677 |

mMaMWMMW Vogteris Handelmaatschappij 8.V. in Maastricht maakt deel uit van
WfA^LW Vogten Beheer 8.V.. een bedrijvengroep van een aantal hoofdzakelijk op

staal georiënteerde bedrijven. De activiteiten bestaan uit handel in staal
en, in steeds sterkere mate, bewerking van staal ( decoilen. knippen,

tA^—T zetten, branden e.d). De omzet, welke in Nederland, België, Duitsland,
Groot-Brittaniê en Frankrijk wordt gerealiseerd, is reeds een groot aantal
jaren sterk groeiende, en bedroeg in 1988 ca. fBO min.

In het kader van deze groei wensen wij onze commerciële daadkrachtverder te versterken
door het aantrekken vdn een

verkoopleider staal
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten voor het gehele
programma staalprodukten. Enkele belangrijke taken zijn:

o aan afnemers in Pinnen- en buitenland;
*bouw van de commerciële activiteiten van de groep;

geven aan de verkoopafdeling;
- eigen inbreng in het managementteam;

Commercieel medewerker staal
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de verkoop aan industriële eindgebruikers van het
(al aan niet bewerkte) plaatmateriaal.
Enkele belangrijke taken zijn:- contacten leggen en onderhouden met eindgebruikers;- spil zijn tussen de technologie van de onderneming en de wensen van de afnemers;

- passen in het verkoopteam.

Voor beide functies geldt dat u beschikt over de nodige commerciële vaardigheden, bekend
bent met de metaalbranche en de Duitse en Engelse taal beheerst. Onze bedrijfscultuur vraagt
tevens dat u bereid bent zich zelfstandig, flexibel en enthousiastvoor deze functie in te zetten.
Daarbij vinden wij het vanzelfsprekend dat de arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn.

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie, welke uiteraard strikt vertrouwelijk zal worden behandeld, te
richten aan de directie van
Vogten's Handelmaatschappij BV.
oostbus 3076,

202 NB Maastricht. |96295

Een HTS'er Technische Natuurkunde
die zn carrièrekansen kritisch onderzoek^

komt al gauw uit bij DSM Research.
DSM Research kan namelijk een van de meest interessante U wordt ingeschakeld bij projectonderzoek en de serviceverlening

onderzoekcentravan Nederland worden genoemd. Met zon 1400 voor DSM divisies.
mensen is hetóók nog een van de grootste industriëleresearch- Ook ontwikkeltu onderzoekmethoden. Daarnaast krijgt u het

instituten van ons land. beheer over de hard- en software voor beeldanalyse. Voor dit alles ► ]
De activiteiten van het gehele DSM-concern steunen voor dient u te beschikkenover een chemisch- of fysisch-analytische

een belangrijk deel op deenorme know-how die er aanwezig is. achtergrond. Plus over programmeerervaring. L
En met die activiteitenhebbenwe wereldwijd nogal wat succes. Een andere sectie, 'Relatie Structuur en Eigenschappen ||
Vandaar datwe denken dat een HTS-er TN dieaan zelfonderzoek Polymere Materialen', onderzoekt de samenhangtussen macro-

doetDSM Research niet snel over het hoofd zal zien. moleculairestructuur en fysische eigenschappenvan polymeren- le

Dat komt dan goed uit want DSM Research heeft bevattende systemen. Een kans op uitdagende research ligt bij de .3

momenteel plaats voor een aantal research-assistenten in de werkgroep Visco-elasticiteit Vaste Stof/Diëlectrische Eigen- ia,

sectorFysische en Analytische Chemie. Eén van de hoofdtaken is schappen. xk
wetenschappelijk onderzoek naar derelaties tussen de bereiding, Hier gaat u apparatuur en gegevensverwerking op niveau houden. _2'de chemische opbouw, de structuur en de eigenschappen van U ontwikkeltnieuwe methodenvan onderzoek. En u draagtbij aan

materialen. onderzoekprojecten.Voorwaarde is dat u belangstelling heeft voor

De sector is verdeeld in een aantal secties. Daarvan is polymere materialen, harsen, verven en composieten. -2

Structuur en Opbouw Materialen er één. Hier wordt gewerkt met Interesse? Neem dan zonodig voor meer informatie contact

hoogstaande technologie. op met dr. J. Moonen (Röntgendiffractie), tel. 04490-61676; iii

Specifieke technieken en disciplines die in deze sectievan het dr. ir. P. Froehling (Lichtmicroscopie/Beeldanalyse),
DSM-concern geconcentreerd zijn. In deze omgevingligt voor tel. 04490-61668; dr. F. Maurer (Visco-elasticiteit Vaste Stof/ k

twee jongeonderzoekers researchwerk te wachten. Diëlectrische eigenschappen), tel. 04490-61629 of met

In de 4 man tellendewerkgroep Röntgendiffractie drs.W. Mertens (Personeelsdienst DSM Research),

bijvoorbeeld, waar materiaalonderzoekwordt gedaan metbehulp tel. 04490-67298. " J
vanröntgenstraling. Uw eerste taak daar is het op niveau houden Direct solliciterenkan ook. Schrijf dannaar DSM Limburg

van apparatuur en software en de ontwikkelingvan nieuwe meet- bv, t.a.v. de heer J. Janssen,Afdeling Personeelsvoorzieningen "'
methoden. Daarnaast wordt uw inbrengverwacht in project- Beheer, Mauritspark 1,6163 HM Geleen, ondervermelding van ■:

research en service-verlening.Materiaalkunde heeft al enige tijd nr. 46/89 PVB. ■<
't

uw duidelijke interesse. Volledigheidshalve melden we dateen medische keuring en

Of in deeven grotewerkgroep Lichtmicroscopie/ een psychologisch onderzoek tot de selectieprocedure behoren. ~
Beeldanalyse. Hiervindt niet alleenmicroscopisch onderzoek L
plaats van kunststoffen en andere DSM-produkten, maar ook DSI\/I 15* *digitale analysevan beelden. Hoofdzakelijk afkomstigvan licht- en "^^ ij
eiektronenmicroscopie. We hébben een oplossingofwe vinden er een. j

lkiu

| . — j

I E2DHyESiMULy
is een gerenommeerde naam in de woninginrichtingsbranche.
De onderneming, toonaangevendin zijn sector, telt ruim 30
medewerkers en verkoopt kwalitatief hoogwaardige produkten.
Deze financieel sterke, groeiende en goedrenderende

onderneming is gevestigd in Maastricht.
Om ons stoffeerdersteam te versterken, treden wij graag in

contact met een

All-round woningstoffeerder m/v
diezal worden belast met het plaatsen van vloerbedekking, gordijnen,
zonwering en rail.

Voor deze functie gaan de gedachten uit naar de kandidaten met
- een opleiding in de meubilering/stoffering
- zelfstandig kunnen werken
- leeftijd vanaf 25 jaar

Een medische keuring maakt deel uit van de selectieprocedure.
Richt uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreide gegevens binnen 14
dagen aan de directie van MTC interieurs b.v., Punterweg 46, 6222
NW Maastricht. 196250

' ss<&y ■ /^^\|"^r^A positie verworven met een Kerastase. Daarnaast is LOreal de
''s^>^oo^^^^ i JhV I ’\ I verscheidenheid aan cosmetische naam achter een uitgebreid assor-

l^^^i X U—/ \l— produkten. timent technische produkten voor
L'Oréal Nederland is een dochter- L'Oréal brengt in Nederland een kapsalons.
onderneming vanL'Oréal Parijs. groot aantal bekende merken op de L'Oréal Nederland B.V. bestaat uit

"X' Internationaal behoort L'Oréal met markt, waaronder Elnett, Allurelle, 2 operationele divisies: de divisie
meer dan 100 vestigingen tot de Gemey,Elsève, Studio Line, Elect, Consumentenprodukten en de
grootste cosmeticaconcems ter Recital, Performance, Ambre divisie Coiffure. Beide beschikken

WÈ-% wereld Met een eigentijdse markt- Solaire,Phyto-Kur, Si Naturelle, over een eigen verkoopafdeling.
*$r Hfe benadering heeftL'Oréal ook in Lumi Blonde, Lumi Soleil, Free Onze divisieCoiffure willen wij_,_____,_,___ Nederland een toonaangevende Style, Energance, Plenitude en versterken met

jEfl ervaren Vertegenwoordigers (m/v)

die bewezen hebben overprima zich volledig wil inzettenvoor zijn Heeft u interesse, schrijf dan (met
verkoopkwaliteiten te beschikken. klanten en zijn produkten kan bijsluiting van een pasfoto) ofbel
Als u tussen 25 en 30 jaar oud bent rekenen op een uitstekende dan naar L'Oréal Nederland B.V,
woont in deprovincie Limburg en honorering en goede secundaire Postbus 44,1420 AA Uithoorn,
deel wilt uitmakenvan een arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ta.v. mevrouw C de Jong, Hoofd
dynamisch en enthousiastteam, krijgt u de beschikking over een Personeelszaken, telefoon 02975 -
bent u van harte welkom. zakenauto (ook voor privégebruik). 44133.
Onzevoorkeur gaat uit naar
kandidaten met een opleiding op M f I^^"^^ m A^LHAVO-niveau en ervaring in de m ■ 1 M i^____________ m %kappers-of cosmeticabranche. I M W—*^r M^^^kEen energieke persoonlijkheid die [ J

1 /f ==sTI[/ Binnen deParamedisch en Medisch Ondersteunende Dienst ontstaat i^depoli Kaakchirurgie opkorte termijn een part-time vacature voor cc» j'

Spreekuurassistent m/v \
De opzet is om de 26uur in demiddag-en vroege avond-uren in te vuile 11

fl
Funktie-inhoud:
De spreekuurassistent(e) draagt zorg voor een korrekte en adequate j'
opvang van patiënten. Verder bestaat zijn/haartaak uit het treffen v®\
voorbereidingen voor hetpoliklinisch spreekuur en het assisteren vaf o
de arts bij eenvoudigeingrepen en onderzoeken. 0
De werkzaamheden zullen opkollegiale wijze in teamverband worden 5
uitgevoerd.

Funktie-eisen: !
- vooropleiding MAVO of HAVO aangevuldmet hetdiploma

tandartsassistente; *- zelfstandigen ak_kuraat kunnen werken; ,
- goede kontaktuele eigenschappen; _ 5- een patiëntvriendelijke houdingis van groot belang.
Salariëring conform FWG-groep 30.
Overige arbeidsvoorwaardenzijn conform CAO Ziekenhuiswezen.
Belangstellendenkunnen inlichtingen inwinnenbij Mevr. P. Bergs,
waarnemend hoofd polikliniek, telefoon 045-766650.
Schriftelijke sollicitatieskunnen tot uiterlijk 13 junia.s. gericht word^n 1
aan dePersoneelsdienst van hetDe Wever Ziekenhuis, Postbus 4446.

J 6401 CX Heerlen.
In de linkerbovenhoek van Uw sollicitatiebrief dient U te vermelden
EH-95. _____ (-====»■>

Il —DelifeirßpS^jekenhuis"^
\

ËMaC
Fa. Grünzig bouwt privéhuizen, bijv. lintbebouwing (rijtjeshuis), tevens
utiliteitsbouw.

Wij verrichten deze bouwwerken compleet of als ruwbouw.
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn ons handelsmerk.

Voor verschillende bouwwerken in de omgeving van Aken zoeken wij
op korte termijn

ervaren betontimmerlieden
enkel of als ploeg.
Sollicitaties
te richten aan de heren K. Beckers en W. Leus,

Bauunternehmung Grünzig GmbH
Sittarder Stralte 30, 5100 Aachen,
0049/241/5298-0.
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planeet voor de aardbewoners te vin-
den.

20.32 Het moment. Talkshow. Pre-
sentatie: Paul Witteman.

21.22 (TT)Hallo medemens. Acteurs
van het Werktheater improviseren op
een clowneske manier rond het the-
ma Communicatie, (herh.).

22.26 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.56 25 Jaar geleden. De Beatles in
Nederland. Jan Douwe Kroeske kijkt
terug aan de hand van oud beeldma-
teriaal.

23.36-23.41 Journaal.

10.35 Telebord.
11.00 Open Universiteit.
11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitzen-

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

12.45 De dagelijkse gang. Film van
de Nederlandse Lever Darm Stich-
ting.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Studio Sport. Wielrennen: De
ronde van Italië; Volleybal: Kwalifica-
tie E.K. Heren te Friedrichshafen.

17.15 Nieuws voor dovern en
slechthorenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen. + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De Trojaanse oorlog. Les 3.

19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Medelanders Nederlanders.

Hollandse nieuwe.
20.40 Panoramiek. Achtergrondinfor-

matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.10 Avondvoorstelling. De Koppe-
laar, Zweedse tv-film uit 1988 over
hoe met zich gedraagt en misdraagt
tijdens een versiertoer. Prix Futura
1989.

22.05 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de transportsector. Afl.3:
Busschauffeurs.

22.48 Geschiedenis en instellingen.
Over Rusland en de Sovjet-Unie. Les
6.

23.53 Journaal.
23.58-00.03 Nieuws voor doven en

slechthoreden.

" Muziekspecial rond de vermaarde popgroep de Beatles.
(Nederland 1 -22.56 uur)

VPRO
09.00 De Charlie Brown & Snoopy

show. Tekenfilm.
09.15 BLaurel & Hardy. Slapstick

Vandaag: Do detectives think.
09.35 Valley of the dolls. Serie. Afl

De geest in de fles.
09.50 Vanessa de speurneus. Fran-

se serie. Afl.: De dievennacht.
10.05 Brillekoker. Programma over

het maken van zeep, , boogschieten
en het spreekwoord De boel op stel-
ten zetten.

10.25 Stalins sikkel. Kort drama uit
Nieuw-Zeeland. Met: Stacey Adams,
Jim MacFarlane e.a.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT)Joumaal.
20.10 Zomergasten. Peter van Ingen

in gesprek met prof. dr. L. de Jong.
Met o.a. De Bezetting, Wim Kan en
The Glittering Prizes.

23.40-23.45 Journaal.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

" Gracia Maria Kraus en Werner Hinz in 'Die Alten kom-
men. (Duitsland 2 - 15.15 uur)

Duitsland 1

Mey.
15.15 Die Alten kommen. Tv-film
rond mensen, die niet willen inzien
dat alles op 65-jarige leeftijd voorbij
moet zijn, met Johannes Heesters,
Lisa Helwig, Peter Fricke e.a. (herh.).

16.15 Danke schön. Overzicht van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis. Bekendmaking van de win-
naars van de week.

16.20 Heute.
16.25 Die Sport-Reportge. Vandaag:

o.a. Open Franse Tenniskampioen-
schappen vanuit het Roland Garros-
stadion in Parijs, achtste finale.

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: Wolfgang Herles.
19.30 Abenteuer und Legenden.

Das Geheimnis der Garamanten, do-
cumentaire over de Garamanten in
Lybië

20.15 Günter Strack in 'Hessische
Geschichten'. Drie korte tv-films
over verjaardagen met in de hoofdrol
Günter Strack.

21.25 Heute. aansl.: Sport am sopnn-
tag.

21.40 Das internationale Musikthea-

-09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Protestantse kerkdienst. Van-
uit Stuttgart. Thema: Aufsehen zu Je-
sus.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren.

11.00 ""ZFD-Fernsehgarten. Amu-
sementsshow. Presentatie: llona
Christen.

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

Vandaag: Eine Flucht von West nach
Ost: Dr. Fall Eisler. Presentatie:
Hanns Werner Schwarze.

13.30 (TT)I - 2 oder 3. Spelprogram-
ma voor kinderen.

14.15 Hals über Kopf, Duitse jeugd-
serie. Afl.: Tierische Ferien.

14.45 Ganz persönlich. Documentai-
re rond de Duitse zanger Reinhard

ter. ""L. Khovantshina, muzikaal
volksdrama van Moesorgsky naar
Wladimir Stassow, uitgevoerd door
het Slowaakse Filharmonisch Koor
van Bratislawa, Wiener Sangerkna-
ben en het Koor en Orkest van de
Weense Statsopera 0.1.v. Claudio Ab-
bado, m.m.v. solisten.

00.40-00.45 Heute.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 21. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-

formatie.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 21. (herh.).
10.30 Telekolleg 11.Cursus economie.
Les 8. (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. Hans
H. Eggebrecht: Was ist das, was an
der Musik so schön ist? Pianoconcert
in d, KV 466, Mozart.

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de. Documentaire serie. Afl.: Kuhle
Wampe oder Wem gehort die Welt,
Duitse speelfilm uit 9132.

14.25 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de. Documentaireserie. Afl.: Die
Macht der Ideen, documentaire over
hoet het verloop van de economie de
politiek kan beinvloeden.

15.00 Sport im Westen extra. Motor-
races Salzburgring voor de WK en
Ladies Classics, golfkampioenschap-
pen voor dames te Düsseldorf.

16.00 Bilder aus Licht. Informatieve
serie over fotografie. Afl.3: Die Farbe.

16.45 Das internationale TV-Koch-
buch. Vandaag: de Porgugeze keu-
ken.

17.00 WDR-Publik. Gesprekken en
muziek uit Bocklemünd.

18.00 Überraschende Tage. 6-delige
jeugdserie. Afl.s: Alles falscher
Alarm.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (20.00 Sport
im Westen).

20.00 Andreas Schmidt-Schaller.
Günter Naumann, WErner Goee-
mann e.a.

21.40 West 3 aktuell. Gesprek over

het toneel in NRW.
21.45 Ich stelle mich. Staatssecreta-

ris Wolfgang Clement uit NRW.
23.15 Experimente. 1. Extrusion,

kunstvideo van Grace Sebeh. 2. Der
blaue Sanger, vodeo van Claus
Schoner.

23.23 Jazz vor Mitternacht. Subway
heute: McCoy Tyner.

00.23 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.
1 — ,„____________„________________________________________________________,__,.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.

Les 8. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 2. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 21. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatief

programma.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 21. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 8. (herh.).
11.00 Sehen start Horen. Weekma-

gazine voor slechthorenden.
11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.

Magazine voor gastarbeiders uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Hans
H. Eggebrecht over pianoconcert in d
van Mozart.

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de 1880-1930. Kulhle Wampe oder
Wem gehort die Welt? Duitse speel-
film uit 1932 van Slatan Dudow. Met:
Hertha Thiele, Martha Wolter, Lili
Schönborn, e.a.

14.25 Die Macht der Ideen. Docu-
mentaire over de invloed van econo-
mische wetenschappen op de poli-
tiek.

15.00 Onbekend.
17.15 Sport treiben, gesund blei-

ben. (12).
17.30 Nimms dritte.
18.00 Tourist-tip. Vakantie-tips. 1.
Treinprijzen. 2. Reisverzekeringen. 3.
Toeristische tips.

18.15 45 Fieber. Berlijns magazine.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Rheinland-Pfalz-Tag'B9, van-

uit Zeil an der Mosel.
21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Actuele sportreporta-

ges.
22.45 Rheinland-Pfalz-Tag'B9. Ver-

volg.
23.30-23.35 Laatste nieuws.

RTL Plus
08.00 Li-La-Laune-Bar. Met Heath-

cliff, tekenfilmserie.
09.20 ■ Tanz auf dem Vulkan. Duitse

speelfilm uit 1938 van Hans Steinhoff,
met Gustaf Gründgens, Sybille
Schmitz, Gisela Uhlen, e.a. (herh.).

11.00 Spiegelei. Spelprogramma.
(herh.).

11.30 Dance. Dansshow. (herh.).
12.00 Tekenfilm.
12.05 Motorsport - Extra. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Buck Rogers. Amerikaanse se-

rie.
14.00 Gut schmeckt's. Culinafre tips

gepresenteerd door Eva Muller.
14.30 Sport-extra. Danstoernooi om

de Nations-Cup te Essen.
16.00 Mit allen Wassern gewach-

sen. Amerikaanse speelfilm uit 1967
van Ron Winston, met Robert Wag-
ner, Mary Tyler Moore, harvey Kor-
man, e.a.

17.40 RTLSpeil.
17.45 RTL Musikrevue. Muziekpro-

gramma gepresenteert door Frank
PsDks

18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz. Vandaag: De Italiaanse Ri-
vièra.

20.00 Ausser Rand und Band am
Wolfgangsee. Duits-Oostenrijkse
speelfilm uit 1971 van Franz Antel,
met Jesus im Hause des Pharisaers
Simon van Dirk Bouts.

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

Sonntagabend.
23.05 Catch up. Presentatie: Joe Wil-

liams.
23.35-00.10 Sexy Folies.

SAT1
08.05 Mister Ed. Afl.: Keiner spielt mit
Pete. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.:
Freds neuer Bowling-Stil. 08.55 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
09.00 Die Waltons. Afl.: Ein feiner Herr.
09.50 Teletip Garten. 10.00 SAT.I
Sport. 10.30 Kmo news. 10.55 So ge-
sehen. Kerkelijke uitzending. 11.00
Programma-overzicht. 11.05 Zum Teu-
fel mit der Penne. Duitse komedie uit
1968 van Werner Jacobs met Hansi
Krau, Peter Alexander, Hannelore Els-
ner e.a. 12.45 Familie Feuerstein. Afl.:
Fred laßt die Wande wackeln. 13.15
Die Waltons. Afl.: Von Fremden zu
Freunden. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 14.05 Teletip
Koenen. 14.15 Tier + Wir. 14.50 Der
Goldene Schuss. 15.00 Mach weiter,
Dick! Engelse komedie uit 1974 van
Gerald Thomas met Sidney James,
Barbara Windsor, Kenneth Williams
e.a. 16.30 Auf und davon. Reismagazi-
ne. 17.00 Der goldenen Schuss. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 17.10 Das
Schwert desKönigs, Britse speelfilm uit
1963 vaN Nathan JUran met Janette
Scott, Ronals Lewis, Ronald Howard,
John Laurie, Mark Dignam, Peter Ma-
son e.a. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Pro-
gramma-overzicht. Aansl.: Gewinn in
SAT.I 19.10 Kampf urn Yellow Rosé.
Afl.: Am seidenen Faden. 20.00 SAT.I
Wetter. 20.10 Der Edelweiszkönig,
Duitse Heimatfilm uit 1975 van Alfred

; Vorher, met Robert Hoffmann, ASdrian
| Hoven, Ute Kittelberger, Werner Ur-n:berg, Monika Dahlberg, Kristina Nel,
i Hans Vonderthann, Alexander Stephan
| e.a. 21.40 SAT 1 Sport. 21.50 Auf der
| Flucht. Amerikaanse krimi van Robert
iButler met Davis Janssen, Susanne
| Pleshette, Barry Morse, Henry Beck-
| mann, Dabnet Coleman e.a. 22.50
! Stunde der Filmemacher. 23.05 Port-
noys Beschwerden. Amerikaanse
speelfilm uit 1971 van Ernest Lehmann,
met Richard Benjamin, Karen Black,
Lee Grant, Jack Somak, Renee Lippin,
Jill Clayburgh e.a. 00.45-00.55 Pro-
grammaoverzicht.

■ ■

SSVC
12.35 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma met Nikki Townley. Afl.: Bar-
ney.

12.50 Jimmy Cricket's Joke Machi-
ne. Nieuwe serie. De te gekke grap-
penmachine is terug.

13.05 Highway. Harry Secombe be-

zoekt Cambridge.
13.30 4 What it's worth. Serie consu-

mentenprogramma's gepresenteerd
door Penny Junor en Susan Osman.

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

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

punten uit: Golf, The PGA from Went-
worth; Sunday Cricket.

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

20.05 Watching. Nieuwe serie met
Emma Wray, Liza Tarbuck en Paul
Brown. Afl.: Deceiving.

20.30 Eastenders. Serie. Mo is ver-
heugd als ze vrijwilligers vindt voor
the Brownies Jumble Sale.

21.25 Master Mind. Gepresenteerd
door Magnus Magnusson vanuit
Speech Room, Harrow School.

21.55 Town portraits. John Grundy
neemt een kijkje in de omgeving van
Feiling, Tyne en Wear.

22.10 News and weather.
22.25 The Beiderbecke Connection.

Nieuwe vierdelige, komische thriller.
Opnieuw ontmoeten Trevor en Jill ge-
heimzinnige mensen.

23.15-23.50 World Championship
Boxing. Verslag van de finale tussen
Glen McGrory en Patrick Lumumba.

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

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspannende

weekendshow voor kinderen.
12.00 Shell International Motor

Sports.
13.30 Fashion TV. Modeflitsen.
14.00 Dceision. Amerikaanse sppel-

film uit 1951 van Anatole Litvak.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
17.00 Big Valley. Westernserie.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 What a week.
22.00 Golf in Woburn.
22.30 Autosport. De races in Phoenix

in de Verenigde Staten.
00.30 Motor Racen.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channels. Kunstprogram-

ma.
04.30 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-

stop tekenfilms.
11.00 Coca Cola Eurochart. Popmu-

ziek.
12.00 Video Fashion. Modemagzine.
12.30 Today's World. Aktualiteitenre-

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. Reli-

gieuze aktualiteiten.
18.00 European Business weekly.

Nieuws uit de zakenwereld.
18.30 Roving Report. Aktualiteitenre-

portage.
19.00 Tracking Music.
20.00 The UK Top 50. De Britse hitpa-

rade.
21.00 The Twilight Zone. SF-thriller-

serie.
21.55 Weather Rerpot.
22.00 NBA Today Basketbal. Basket-

ball uit de Verenigde Staten.
22.25 Sunday Night Movie. Avontu-

renfilm ui 1966.
00.30-03.00 The Mix. Pop, mode en

nieuwsflashes.

MTV Eurepe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00 Night Videos.
07.00 VJ Marcel Vanthilt.
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun European Top

20.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
20.00 Kino.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

[i erhi.ooBrkest*^°ncert m F voor P'ano en
h et 3,Gershwin. Uitgevoerd door
Bertor^Radio Symf' ork-olv- Garv
Us «^""stina Ortiz, piano.
Beh* denauer. Tv-biografie. Afl.: Ich
1.30 o' cht leich,en Herzens.
!.0o _;,e Sendung mit der Maus.
Us t Presseclub-
lDi(J a9esschau met Wochen-

naa, der Woche. Regio-
|. 4*
Bram Se Woche im Ersten. Pro-|,so'^.a-weekoverzicht.
teunri °> Piano- Australische
Sejyaserie. Afl.4: Lohn aus dem Jen-

i.rjn U
S ,F' eber. Berlijns magazine.Cow^i'ywood Boulevard. ■ Der

*ay w *n es zweimal 9ab (Calla"
SpeßHii tnataway), Amerikaanse
6n n' m uit 1951 van Meivin Frank
Murrau ln Panama, met Fred Mac-
Keei e a

Dorothy McGuire, Howard

foo adII aktue»- Filmmagazine.
’,30 ~°:Ratgeber. Recht.
Koen ~ 9|lch wil' ich dein Lobiherki^"- .VesPer vanuit het Benediktij-
lRooster Burg Dinklage.
'Os A.a9esschau.
1.10 W,r "ber uns.
Mo nTSWau-
h IftV '."-'ndenstrasse.Serie.
Ï.Og o' L|ebesdienste.
"de ABf?. Goldene 1. Winnaars van

_tenian !| lsP,e9el. Berichten van bui-
Ï.So «dcorrespondenten.
B S8Sr'^chau-Telegramm.
0.00 rm'e im Ersten.
0.1S VJ'Tagesschau.
9e| Se "es Glück dieser Erde. En-
ITiet Ta, elfllm uit 1978 van Bryan,
Jher AT °'Neal, Christopher Plum-
B.Os' TU ,ny Hopkins e.a.
LCWturo i ' Tnesen, Temperamente.6.3 S l?el magazine.

_9en rn Feuefwehr hilft - vorbeu-
8.4SR^ Sst Du- Brandweertips.
pala nr„onk- Misdaadserie met Jacke.a Afi enrV Beekman, Tony King
-30 ARr?aht2ieher
Qra nd "^Sport extra: autosport:
"iuie ,nx van de VS WK voor For-
Q' 'S' Vers'aggever: Helmut

België/TV 1
Kl 5 V rt'e Co'argol. Kinderserie.i'ilrriseriri )U«Wtie Theelepel. Teken-s2s t ' A,L: Haar op de tanden.
t^O Bnl opese volksverhaleen.
l°° Eu^k" Tekenfilmserie. Af 1.21.

,1> üssel stievierin9 vanuit

lit'^ioQ*?,evende dag. Praatcafé met
i3° BV en Tonv van den Bosch.

d^fs Eder en zijn kobold.
il"n 9 mo S^ Jeugdfilm van Ulrich Ko-6So tj® 1 Gustl Bayrhammer. (herh.).

,Serie rtiA^D66l7o96' 8- Amerikaanse

' Af| Z ,?09er Moore en Tony Cur-
i-?eath k'JEen fortuin om zeep (to theN üT"' (h«rh.).
«SS Nu 8- Poppenserie. Af1.22.».0o ? _fu*s.
iOS p tak- Animatieserie. Afl. 190.*-10 f s" A,L: p,ons en de telfoon.l^^eiin^" Lotte onzichtbaar werd.'8.3S 9JNoorse jeugdserie. Afl.4.
"ar,de£ 01le9a's. Serie met Bob

iaM°erenh n' NellV Rossiers, Tessy

* Jü?ut e.a. Afl.4: De stoel.
l3°Ver*icht e'ingen en Pr°9ramma-_»s ieu"ws.
'""ISSt>eefiiü!lieter Belgisch/Nederlandse>. ffl^ 1975 van Roland Verha-
>i u' 1= Eddv Brugman, Sylvia de

4o MnCqueline Rommerts e.a.. ""oskou, Moskou. Het heden-

\9Roger Moore in 'De speel-
vogels'.

(België/TV 1 - 16.50 uur)

daagse toneel in Moskou. Een pro-
gramma van Annie DeClerck.

22.30 Nieuws.
22.45 Triomf van het Westen. Britse

documentaire van Chris Martin. Afl.s:
Ten oosten van Europa (East of Euro-
pe).

23.35-23.45 Coda. Plastische kunsten
uit de serie 199 Meesterwerken.

België/TV 2
15.00 Our Common Future. Show

vanuit hetLincoln Center in New Vork
ter gelegenheid van de Werelddag
van het Leefmileu.

22.30-00.40 Autoraces. Grote Prijs
Formule I van de USA vanuit Phoe-
nix. Verslaggever: Dirk de Weert.

België/RTBF 1
10.00 Independants a votre service
d'apprenti a patron, sociaal-economi-
sche serie. Afl.3: Le perfectionnement.
12.00 Faire le point, discussieprogram-
ma. Vandaag: Europese verkiezingen.
13.00 Actualités a la une, actualiteiten.
13.05 Journaal, ansl.: Billet de faveur.
15.00 Billet de faveur: Les oeufs de
l'autruche, toneelstuk van André Rous-
sun. 16.40 Variétés a la une. (herh.).
16.50 Dimanche musique. herh.).
17.50 Papa bonheur, Amerikaanse se-
rie. Afl.B: Etude en Péril, metBill Cosby,
Physicia Rashad, Sabrina Lebeauf e.a.
18.15 Noubanimé, tekenfilm met de
Smurfen. 18.30 Le week-end sportif,
sportmagazine. Presentatie: Pierre De-
pré. Aansl. Pronostics top 5. 19.30
Journaal en Weerbericht. 20.00 Ciné-
ma a la une. 20.05 Coeur et Piqué,
amusementsprogramma. 21.25 Les
poneys sauvages, 5-delige serie naar

de roman van Michel Déon, met Pat
Layde, Barry Lynch, James Lancaster
e.a. 23.00-23.35 Laatste nieuws en
weerbericht.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Alice au pays des merveilles, Ameri-
kaanse tekenfilm uit 1950 van Clyde
Geronimi, Wilfrid Jackson en Hamilton
Luske naar twee werken van L. Carroll.
21.15 Concert 21: special Beegees.
Presentatie: Maureen. (herh.). 22.05
Lee week-end sportiff. (herh.). 22.30-
-00.30 Autosport: Grand Prix van Ameri-
ka te Phoenix voor Formule I. commen-
taar: Richard Debeir.

TV5
12.00LAssiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 Histoire naturelles. 13.45
Voyage autour de la table. 14.00 Tour-
noi de tennis de roland-Garros. 17.55
Brèves et Météo Européene. 18.00 Le
fils du boulanger. 19.00 Ushuaia. 19.30
Flash Varicelle. 20.00 Avis de recher-
che. 21.30 Trente millions d'amis.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo
Européenne. 22.357 Sur 7. 23.30 Ex-li-
bris. 00.30-00.45 Le quart d'heure du
procope.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow 7.53 Ter overweging.
8.02 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05 Hier en Nu.
NOS: 14.02 Langs de lijn, sport en
muziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23 06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02Tony van Verre ont-
moet John Lilipaly. 10.30-Muziek-
mozalek. 12.02 AVRO muziekthea-
ter. 13.02 AVRO's radiojournaal.
14.02 Nederlands op AVRO 2.
15.02Muziek met Meta. 16 30 Kom
's langs in Stillness. 18.02Dat zoe-
ken we 0p... 19.02 Leuterkoek en
zandgebak 19.10 Ssssssst
1930 De hersengymnastiek.
20 00-7.00 Zie radio.l.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8 02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12 02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO s Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-24.00Op slag van maandag.

radio
Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder
de GroeneLinde. 9.15 MusicaReli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-
overz. 10.00 Nws. 10 02 Eucharis-
tieviering. 11.00 Zomerakademie
1989: NOS-Conservatoriumproject
1988/1989. 13.00Nws 13.02 Ope-

ra Matinee: Maria Callas op CD
(16). 14.00 Holland Festival 1989:
Amsterdam Baroque Orchestre en
het Koor van de Nederlandse
Backvereniging 0.1.v. ton Koopman
metsol. (In pauze: Praten over mu-
ziek). 1600 NOS jazzgeschiede-
nis. 16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Continu Klassiek. 20.00
Nws. NOS: 20.02 Holland Festival
Journaal TROS: 20.10 Specialitei-
ten a la carte. 22.00Kamerconcert:
Van barok tot heden in kleine be-
zetting. 23.00-24.00 Finale.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 9.00 Nws 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00Zo moet
het kunnen, kinderverhaal. 10.10
Kerkdienst. Gezamenlijke Her-
vormde en Gereformeerde Kerk-
dienst. 10.58 Wilde Ganzen. 11.00
De andere wereld van zondagmor-
gen. 12.00 Nieuws 12.05 Het
zwarte gat. 14.00 Radio Romanti-
ca. 16.00 Bodyli|n 16.55 Medede-
lingen en schippersberichten.
17 00 Kerkdienst. Baptistenge-
meente. 17.58 Wilde Ganzen.
18.00 Nieuws. 18.10 Mensen
1840 De onbekende Islam. 19.00

Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20 Medelanders Nederlanders.
21.45 Medelanders Nederlanders.
22.10-22.40 Jazz uit het historisch
archief.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 1102 Spon 12.02-13.00
DSM - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren 18 05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nws 6.05 Goede morgen,
morgen (6 30, 7.00, 7.30 Nws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.12 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk 13.00 Nieuws.
13.10De tafel van een. 14.00 Fies-

tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee mei nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws! 20.00 Vragen staat vrij
(om 22.00 Nieuws) 23.30-6.00
Nachtradio (0.00. 500 en 5.30
Nieuws).

Bela. Rundfunk

6.35 Frohlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender 8.00 Frohli-
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kir-
che 905 Mundartsendung: Ame-
röllcheren an Vertellchere/Doref-
jeschwatz 10.00 Übertragung der

Messe aus der Pfarrkirche Lonl-
zen 11.05 Schlagersouvenirs.
12.35 Rückblick. 14.05 Die deut-
sche Schlagerparade 16.05 DO-
MINO - die Schielshow des BRF.
1705 Nachrichten anschlieszend
Das Sportn.agazin mit direkten Irv
formationen vom Fußball-Landes-
pokal-Finale. 18.30 Nachrichten
anschlieszend Schlussphase An-
derlecht-Standard aus das Heysel-
Stadion in Brussel Reporter ist
Erich Heeren. 19.00 Die Senioren-
sendung mit Inge Gerckens. 19.30
Das Wunschkonzert mit Frank
Vandenrath. 21.00 Die letzten
Sonntagaabend-Nachnchten/Sen-
deschluö.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 900 Sonntagsfruhstück.
11.00 Rückblick - Otdies. 12.00
Musikparade. 14.00 Wunsch Dir
was. 17 00 Sportshop. 1800 Nach-
gefragt. 19.00 Volkstümliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop. 0.00-1 00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 805 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Gestern, heut' und
morgen. 13.00 Heimatmelodie.
14.05 Was darl es sein? 17.00
Singt mit uns 18.05 Schellack-
Schatzchen. 19.00 Erinnerung.
21.00 Musik zum Tanzen. 22.30
Nachtexpress.

®rL.de Jong in'Zomergasten'. (Nederland 2 - 20.10
*

Nederland 1
j«^1L3.05 Nieuws voor doven en

Jg ("TlKlaverweide. Serie. Afl.:
önat ''d °m het Destaan- KuiPers
loofH en faillissement boven heta Gerrits baas Mulder stelt hemom Kuipers makelaardij over te
23e7'(nerh->-

-larrr, merCOnCert Ult °S|°- Phi|-
rfari °n'SCh orkest van °sl° olv-
,je lss Jansons. Licht klassieke mu-
veiJ3" °a' Grie9' Saint-Saëns en
'"20 h' Speciale 9ast: lsaac Stern-
llrn D'khoornschaap. Natuur-(Lp°L? er het wilde schaap van het

er|kaanse-Canadese Rotsgeberg-

te, de Rocky Mountains. (hehr.).
17.30 Journaal.
17.35 Nederland Museumland. Van-

daag: Zuid-Holland, (herh.).
17.59 De verzameling. Verzamelin-

gen uit 'De Kunst ligt op straat.
18.06 VARA's kindermenu. Vooruit

met de geit. Afl.2: Als een aap in de
bomen. (herh.).

18.15 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: Huiselijke Roel.

18.28 De grote meneer Kaktus
Show. (Herh.).

18.55 Europa 1992/3. Humoristische
vooruitblik op de komende Europese
eenwording.

19.00 Journaal
19.07 De reis van de Earth Star

Voyager. Deel 2. Het ruimteschip
Earth Star Voyager onderneemt een
reis door de ruimte om een andere

Nederland 2

Nederland 3

Duitsland 2
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De komst van TV 10 brengtnogal
wat veranderingen voor het hui-
dige Nederlandse omroepbestel
met zich mee. Is Marijke van
plan om het bij Joop van den
Ende nog één keertje in Neder-
land te proberen? „Er is wel al
een gesprek geweest, maar daar-
over kan ik nog niets zeggen. Ik
zie de werkwijze van Joop van
den Ende wel zitten. Hij respec-
teert vakmanschap en heeft oog
voor kwaliteit. Ook hij heeft alles
steen voor steen moeten opbou-
wen, net zoals ik. Over het óf,
waar, hoe en wanneerom te gaan
samenwerken valt op dit mo-
ment nog niets te zeggen. Het
liefst zou ik bij de produktie van
amusementsprogramma's wor-
den betrokken. Dan zou ik ge-
bruik kunnen maken van mijn
jarenlangeervaring. Ik hoef niet
zo nodig met mijn kop op de buis
en achter het scherm kun je
doorgaan tot na je vijftigste!" Nu
schatert zij het uit.

Haar werk heeft ze in en rond
Keulen, waar de Westduitse tv-
programma's worden gemaakt.
Ze woont echter in Naarden. „Ik
vind Nederlandeen heerlijk land
om in te wonen en ik heb een
drie-jarigezoon die ik een Neder-
landse opvoeding wil geven. De
Duitsers hebben een andere
mentaliteit ten opzichte van kin-
deren en ik wil dat mijnzoon een
echte Nederlander blijft, net als
ik".

TV 10

Schlagerfestival volledig Duits
TROS, BRT, RTL en VTM maken opnamen in Kerkrade

neer ze, met hun kinde-
ren, naar de televisie
kijken.
Over het algemeen
komt het in Nederland
echter weinig voor dat
ouders zich onprettig
voelen wanneer ze sa-

men met de kinderen tv
lujken. Van de onder-
vraagden zegt 2 procent
dat het vaak voorkomt.
Bij 21 procent gebeurt
het af en toe, bij 21 pro-
cent zelden en bij 56
procent nooit. Een ver-

Onderzoek 'Kijken met kinderen'

Sex op tv: ouders
voelen zich

ongemakkelijk

gelijkend onderzoek in
de Verenigde Staten
bracht sterk afwijkende
cijfers aan het licht.
Daar antwoordde 25
procent van de ouders
dat ze zich vaak onge-
makkelijk gevoelen als
ze samen met de kinde-
ren voor de tv zitten. 17
procent van de Ameri-
kanen zegt daar totaal
geen last van te hebben.
Van de Amerikaanse
ouders die zich geen
raad weten - bij bijvoor-
beeld programma's met
sex - schakelt zeventig
procent over naar een
andere zender.

Van onze
rtv-redactie

AMSTERDAM
Ouders die samen met
hun kinderen naar tele-
visie kijken voelen zich
het vaakst ongemakke-
lijk wanneer er sex op
het scherm te zien is.
Zes-en-zestig procent
van de ouders die zich
dan oncomfortabel voe-
len schakelen vervol-
gens over naar een an-
dere zender of zetten
het toestel uit. Dat
blijkt uit een onderzoek
van het NIPO waarbij
werd nagegaan hoe
ouders zichvoelen wan-

Cruise
Marijke werd geboren in Tilburg,
verhuisde met haar ouders naar
't Gooi, doorliep de MMS in La-
ren en ging op kamers in Amster-
dam wonen. Na een studie edel-
steenkunde werd ze reisleidster.
Tijdens een cruise ontmoette ze
Rudi Carrell, die haar talent ont-
dekte en haar vroeg om zijn as-
sistente te worden. Na een jaar
ervaring en een test voor de
WDR kreeg zij de kans om een
eigen show te presenteren en dat
doet ze nu al weer tien jaar. In
september komt daar nog een
kinderprogramma bij, waarvoor
zij tevens deredaktie verzorgt.

" Heeft Marijke nog tijd
om andere dingen te
doen?

„De voorbereidingen voor de
twee shows nemen vijf werkda-

de belangstelling voor info^itieve programma's, licht to«fn
nomen. Het aantai kijkers 'u
vond dat de Nederlandse t* d<
weinig speelfilms brengt nat* P'
van 27 naar 22 procent. De' 8<
ning over de hoeveelheid aro^ **mentsprogramma's bleef vriJ' tr
ongewijzigd. Ongeveer 8'
kwart van de kijkers is van'
ning dat het aanbod te gerinW
de helft vindt het juist genoes
een zesde vindt dat op de Nn
landse netten teveel amuseü1 I
te zien is.

Veronica weet te melden dat die met een 'knal' de ether in zal g&.
Sonny Crocket en Ricardo Tubbs komen daar in dit geval om het
ven bij een ontploffing veroorzaakt door terroristen. Maar tevoPjvu
hebben zij dan wel nog 300 vliegtuigpassagiers het leven gered. " 'Jl
sprak daar ook alweer over 'een mooie dood sterven'?

SU
! . -+e;

Nederlandse tv-zender
favoriet bij de kijker

Van onze rtv-redactie * 'HEERLEN - Heteinde van de tv-serie 'Miami Vice' met Don JohnsJ/^
en Philip Michael Thomas is in zicht. Nog dertien afleveringen he>
Veronica in ons land op de plank en daarmee kan men dan nog tot'
met 16 september vooruit. In de Verenigde Staten is men inmiddj I
begonnen met het opnemen van een nieuwereeks en ook daar st*
nu de laatste, maar danook deallerlaatste'Miami Vice' op beeldbaf

Herkenning

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De komst van
Nederland 3, de toewijzing
van Nederland 1 aan VARA,
KRO, NCRV en van Neder-
land 2 aan de ATV-omroe-
pen, hebben nauwelijks tot
wijzigingen in het kijkge-
drag geleid. Dat blijkt uit
een onderzoek van de afde-
ling kijk- en luisteronder-
zoek van de NOS. Uit het
onderzoek wordt duidelijk
dat de meeste Nederlanders
nog steeds naar de Neder-
landse zenders kijken.

Daarbij doen Nederland 1
en 2 weinig voor elkaar on-
der. Wekelijks kijken acht
van de tien mensen naar de
eerste twee netten. Het der-
de net moet het met de helft
stellen.

De 'markpositie' van de Neder-
landse televisie blijkt sinds de
komst van het derde net iets te
zijn verstevigd. In Vergelijking
met vorig jaar steeg het kijkaan-
deel van 83 naar 85 procent.

De belangstelling voor drama-
produkties is, in tegenstelling tot

Omroep Limburg heeft in het
verleden muziekopnamen in ste-
reo vastgelegd. Dus óók oudere
opnamen kunnen voortaan met
stereo-kwaliteit worden uitge-
zonden. Omroep Limburg is de
eerste bestaande regionale om-
roep die van mono overschakelt
op stereo. Radio West is als nieu-
we regionale omroep meteen
met stereo-uitzendingen begon-
nen. De andere regionale omroe-
pen zullen volgen.

MAASTRICHT - Met onmiddel-
lijke ingang zal Omroep Lim-
burg zijn programma's voortaan
in .stereo uitzenden. De PTT
heeft daarvoor technische voor-
zieningen getroffen aan de zen-
ders in Roermond (100.3 FM) en
Hulsberg (95.3 FM). De andere
programma's van radio 1 blijven
mono.

Omroep Limburg
nu in stereo

In de ogen van het publi^ (

vooral de herkenbaarheid v3>jJ
televisienetten toegenomen-JJ ,
vraagd naar de voorkeur %l ,
een bepaald net noemen
meeste kijkers Nederland 2-

In mei vorig jaar, direct na d*.
voering van het derde net, J
deelde vijftig procent van dej
kers dat deNederlandse tele*.
beter geworden was 'dan v
heen. Zeven procent vond ""dat het totaalaanbod er eerde'^achteruit was gegaan. Nu v.
40 procent van de kijkers da'
aanbod beter is geworden, ey
procent is de tegengestelde
ning toegedaan.

dadigheidsprogramma van de
NCRV. Maar ook dat heeft mij
niet geholpen in Nederland door
te breken".

zag als een overloopster. Nadien
dachtik in het afgelopen seizoen
een goede beurt te kunnen ma-
ken met 'Drempels weg', een lief-

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Méér dan
twintig sterren zullen op
vrijdag 8 en zaterdag 9 sep-
tember in de Rodahal van
Kerkrade van de partij zijn
op het achttiende schlager-
festival. Nieuw is dit jaar -
en dat in tegenstelling tot
voorgaande jaren - dat alle
liedjes nu uitsluitend in de
Duitse taal worden gezon-
gen. Geen Nederlands dus
meer op dit festival, waar-
van de officiële kaartver-
koop in ons land vanaf aan-
staande maandag van start
gaat bij alle kantoren van
het Limburgs Dagblad en
de VW van Vaals. Het
Duitse festival, dat weerom
wordt georganiseerd door
Harry Thomas, wordt an-
dermaal en inmiddels voor
de zevende maal gepresen-
teerd door Dennie Chris-
tian. x

" Opnieuw van de partij tijdens het komende schlagerfestival: natuurlijk Dennie Chris-
tian, Freddy Breek, Micha Marah en Mieke.

De artiestenploeg voor dit jaar-
lijkse spektakel is inmiddels
'rond. Nieuwe namen zijn dit
jaardie van Claudia Jung (muzi-
kaal in Duitsland momenteel op
dezelfde hoogte als Juliane Wer-
ding en Nicole), de groepen Fer-
nando Express en Romantic Fla-
mingos (die net als 'Die Flippers'
hoog scoren in de Duitse hitpara-
de) en Margot Eskens. Deze laat-
ste zangeres is vooral bij de
ouderen geen onbekende, want
Eskens werd in 1960 op slag be-
kend met haar hit 'Cindy, oh Cin-
dy'.

Radio, TV
Andere bekende en populaire
sterren zijn die van Andy Borg,

Chris Roberts, Freddy Breek,
Heino, Jonny Hill, Andreas Mar-
tin, Chris Wolff, Cindy Berger
(van het vroegere duo Cindy &
Bert), Jürgen Renfordt, Klaus
Densow, Mei Jersey, Micha Ma-
rah, Vader Abraham, Mieke, Pe-
ter Orloff, Peter Petrell en Rex
Gildo. Rond de (Duitse) act Mi-
cha Marah verleent ook het duo
Mare en Dave zijn medewerking.
Voor een keertje krijgen zowel

de TROS in Nederland zowel op
radio (woensdagen 13 en 20 sep-
tember van 16.00 tot 17.00 uur op
Radio 5) als op televisie (vrijdag
15 september op Nederland 2
van 19.05 tot 21.45 uur). RTL-
Plus brengt het spektakel, dat
voor de veertiende maal wordt
geregisseerd door Ger Roos, via
de satelliet bij ruim twintig mil-
joenkijkers in heel Europa in de
huiskamer.

de radioluisteraars als tv-kijkers
in België het achttiende schla-
gerfestival als eerste te zien en te
horen. Op woensdag 13 septem-
ber brengt BRT 2-radio van 13.00
tot 14.00 uur een reportage en in
de avonduren brengt de,com-
merciële Vlaamse tv-zender
VTM het gebeuren (in Vlaande-
ren voor de eerste maal) op het
scherm. Dennie Christian pre-
senteert het schlagerfestival bij

" Don Johnson(rechts als Sonny Crocket) en Philip MicMße
Thomas (Ricardo Tubbs), het bekende team van 'Mia"*
vice'. ::

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerduitEngeland, tax-free

buying possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tol 16.00 u. of na telefonische
afspraak.

Hoensbroek,Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusief voor Limburg.

(ADVERTENTIE)
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" Marijke Amado: na elke uitzending duizenden brieven, vooral uit Nederland.

Tv-presentatrice WWF-Club pendelt wekelijks tussen Naarden en Keulen

Marijke Amado populair
bij vijftien miljoen kijkers

gen in beslag. Veel tijd om te
schnabbelen blijft er dan niet
over. In Nederland moeten mijn
collega's profiteren van hun be-
kendheid door de tv en dan
schnabbelen om aan een goed
belegde boterham te komen. In
Duitsland is dat niet nodig. Daar
presenteer je gewoon een paar
grote shows. Bijvoorbeeld met
carnaval".

De programma's van Marijke op
de Duitse tv worden eveneens in
de Benelux bekeken. Naelke uit-
zending krijgt ze duizenden brie-
ven, vooral uit Nederland.

Van onze showpagina-redactie

KEULEN - Na Rudi Carrell
is zij de bekendste Neder-
landse televisie-persoon-
lijkheid in West-Duitsland.
Haar naam is MARIJKE
AMADO en ze heeft in de af-
gelopen tien jaar al méér
dan vijfhonderd televisie-
programma's gepresen-
teerd met een kijkersbereik
van zon vijftien miljoen per
uitzending. Voor onze oos-
terburen is zij een begrip
'Die Maraaike', maar in
eigen land wordt ze nauwe-
lijks (h)erkend. Steeds op
vrijdagavond tussen 19.00
en 20.00 uur presenteert zij
op Duitsland 1 de WWF-
Club. In de komende weken
worden dat weerzomerse
afleveringen.

Buiten beeld maakt Marijke een
serieuzere indruk dan tijdens de
uitzending wanneer zij met haar
schalkse uitbundigheid haar pu-
bliekcharmeert. Zon vijfjaar ge-
leden maakte zij haar Neder-
lands tv-debuut met het middag-
programma 'Tijd voor Marijke',
maar na een jaarliep dat op niets
uit.

Marijke Amado: „Ik denk dat ik
niet over de juiste contacten be-
schikte en ik was niet op de
hoogte met de vaderlandse
vriendjespolitiek. Daarbij kwam
ook dat ik niet persé in Neder-
land hoefde door te breken om-
dat ik in Duitsland goed zit. Ik
kwam hierheen en dacht iets te
bieden te hebben op het gebied
van shows, maar ik kreeg méér
en méér de indruk dat men mij

Het einde vaijl
de

'Miami Vice' 3
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Limburgs dagblad show

Zaterdag 3 juni 1989 "48


	Limburgsch dagblad no. 129 03.06.1989
	vandaag
	sport
	vrijuit
	De Korte: met PvdA boven modaal flink achteruit
	Het weer
	Onduidelijk
	Speciale werkgroep komt in oktober met draaiboek Geen autoverkeer bij smog in grote steden
	Bevolking Peking houdt opnieuw leger tegen
	woonblad
	Burgemeester Gent wil van kruisbeelden af
	rtv
	Voorhoeve wil Europese politie
	Aandelen Daf meer gevraagd dan DSM
	Obas failliet: veertig werknemers op straat
	Expositie in galerie Zabawa in Sittard De sobere kunst van Dicteren
	Rijpingsproces
	exposities Foto's van Kim Zwarts
	Peter Verheij den in galerie Wansink
	Twee maal 'Tussen Heerlen en Zolder'
	verder...
	recept Moussaka
	knust kunst en cultuur redactie: jos frusch 'Alles is drama' toont aan: Openluchtspel heeft kansen
	Oplossing van gisteren
	cryptogram
	Limburgs Dagblad b.v.
	Politiemensen toch op vakantie naar Zuid-Afrika
	Frankrijk en Engeland niet langer dwars binnen EG Milieunormen kleine personenauto's strenger
	Overwinning
	Havel opgepakt
	Vanwege uitlatingen over oorlog Afghanistan Sacharov uitgejoeld in Sovjet-parlement
	Westduitsers pessimistisch over hereniging Duitslanden
	binnen/buitenland Waldheim wil van zwarte lijst VS af
	Actie Greenpeace tegen vervuiling van Noordzee
	Weer geen NRC en AD
	Nieuwe Japanse premier: drastische hervormingen
	Europa
	punt Dieven
	Referendum
	Vergoeding
	Aanslag
	Neergestort
	Neergestort (2)
	Brand
	Realiteit
	Gat
	'Forum'
	Visie op EG
	Vrede, veiligheid
	Soc. -economisch
	Milieu
	binnen/buitenland Wie controleert Europa?
	Europarlement in cijfers
	Verschillen in politieke visie op EG
	Onderwijs/cultuur
	Derde Wereld
	Landbouw
	Somberder
	Gruwel
	President bekend om snelle koerswijzigingen Amerikanen blij met nieuwe Bush
	Posiliever
	Praktisch
	binnen/buitenland Besparingsverliezen' al opgelopen tot 750 miljoen gulden Demissionair kabinet worstelt met bekoring
	Reserves
	Koppeling
	Tegenvallers
	Wilkens nieuwe VS-ambassadeur in Nederland
	FNV en CNV willen uitkering verhogen
	Transportwereld in overdrive, Nederland in 3e versnelling 'Transporteurs moeten snel op overnamepad'
	'Italianen zijn te gui'
	beursoverzicht Vast
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	economie Reactie op brandbrief van huizenbouwers Nijpels gelooft niet in tekort aan grind
	Zekerheid
	Bezorgd
	Nederland achter met robots
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Museum
	Museum (2)
	Tevreden
	Tevreden (2)
	Tevreden (3)
	aflevering 6 imago
	Kerkradenaar toch cel in
	Heerlen werkt aan verkoop nieuw imago
	Verhuizing uit Terwinselen Zeker veertig man erbij Mclnter naar Dentgenbach door joos philippens
	Politie overleeft 'auto te water'
	Karters scheuren door straten van Voerendaal
	Tegen zere been
	Acht maanden cel voor tasjesrover
	'Ik kon hem niet zijn gang laten gaan' Vrouw (75) Nuth werkt overvaller zelf naar buiten
	Vragen CDA over kabinetscrisis
	Minder celstraf geëist
	MTS-feest loopt fors uit de hand
	Plannen
	Bijzonder
	Man vrijgesproken van geweldpleging
	EOC ingeschakeld; onderzoek kost f 180.000 Nog onduidelijkheid over bom in Herten
	Bijzonder
	Voor bestrijding langdurige werkloosheid Ministerie beloont GAB in Maastricht
	Directeur stadsschouwburg Bruins: 'Te weinig opera en ballet in Heerlen'
	provincie Officier van justitie mr Laumen: 'Heerlen is sterfhuis van kreperende junks'
	Vohnac neemt RCC over per 1 januari
	Promotie van N. Keulen uit Cadier en Keer
	Maastrichtse aangerand; Kerkraadse verkracht
	Weggelopen
	Lucas Reijnders over milieuplan
	Beleggers met Fokker-100 naar Limburg
	Daf- aandeel in 'grijze handel' al op ’ 56,90
	Statistieken
	D66 bezoekt Limburg
	Friture
	Limburgse kwekers zwijgzaam over gevolgen tv-programma Komkommertelers: iedere dag één miljoen schade
	Neergesabeld
	Miljoen
	Gifschandaal
	Geld terug
	Ex-kankerpatiënt wandelt naar Amsterdam 'Je moet het koppie niet laten hangen'
	provincie Prof.dr.C. Blanco pleit voor test zwangeren Gevorderd onderzoek naar Aids bij baby's
	Hartaanval na roofoverval
	Stil
	Energiebedrijven zwijgen over overval Plem moet diep in beurs tasten
	Concurrentie
	Straten met hekken afsluiten
	Statenleden PNL houden spreekuur
	Vrouwen
	Statuut
	Werkdag BIS in Roermond
	Wedstrijd voor politiehonden in Schimmert
	Theo Olof in Hunsel
	Vogelbescherming vraagt maatregelen Groote Peel
	Betekenis
	Volgens boek 'De beste 49 bedrijven van Nederland' Aalberts, DSM en Océ zijn beste werkgevers Limburg
	provincie Voormalige lagere school in Stramproy Schutterijenmuseum gaat 23 juni open
	Limburgs Landschap werft donateurs
	Voor Amerikaanse Patricia Cross Eerste eredoctoraat Open Universiteit
	Onderscheiden met de Eo Wijersprijs 'Toren van Babel' toekomstvisie op Euregio – gebied
	Schets
	Folder over rechten van vakantiewerkers
	Geleendenaar mag 'Zweedse' straf hier uitzitten
	bioscopen HEERLEN
	SCHAESBERG
	MAASTRICHT
	exposities HEERLEN
	HOENSBROEK
	VOERENDAAL
	LANDGRAAF
	UBACHSBERG
	BRUNSSUM
	KERKRADE
	SCHIMMERT
	MAASTRICHT
	door sigrid de vries
	Metropool
	Hardnekkige Hulsbergenaar houdt vast aan uitspraak Einde perikelen De Wissel in zicht
	Forumavond Europees milieubeleid
	Domineren
	Amerikaan geridderd
	Heerlenaar tegen boete voor langer openhouden winkel
	Vier mille voor nabestaanden Sheffield-ramp
	Treebeek
	Hoensbroek
	Reclamebureau Infour over 'verkopen' van een stad (nog) zonder allure Heerlen redt het echt niet alleen
	Eilandjes
	Meer plek voor buurtactiviteiten Jongerencentrum Landgraaf open
	klein journaal oostelijke mijnstreek redactie: 739282 Schinveld
	Heerlen
	Kerkrade
	oostelijke mijnstreek
	imago
	Luik
	In gesprekje Kermis
	Schapen scheren - Morgen is
	Politiepaard klem in mensenmassa Seffield
	Koersen Schaesberg
	Offensief
	Limburger hoopt op finale in Athene Arbiter Mommers scoort hoog
	Huub Smeets naar Miranda
	Kelly
	Rose trui-drager dwingt concurrenten tot aanklampen en afzien Aanval Herrera laat Eric Breukink koud
	ATHENE - De Europese titelstryd
	'Het moet al heel raar lopen wil ik goud nog mislopen' Arnold Vanderlijde zeker van zijn zaak
	Zuid-Nederland voorlopig derde in Euromarathon
	Meer veiligheid op Salzburgring
	Finalegevecht Vanderlijde op televisie
	Rust
	Jagerman met 'lekker gevoel' ten onder tegen superieure Graf
	PSV, Fortuna, Ajax en Anderlecht present Ex-voetbalcracks naar Nieuwenhagen
	Limburg sterk vertegenwoordigd ELE-rally
	Open Belgisch impioenschap erreifitsen
	oeiervenement in Maastricht
	Mauw Wit-bestuur eist garanties van damesteam
	Eline Coene gestuit in kwartfinales
	Hans Koeleman in Kerkrade op 3000 meter De Kom uit op sprintrevanche
	Wereldpodium
	Oranje in EK eindronde
	wielrennen sport In cijfers
	paardesport
	schaken
	badminton
	sport
	NeVoBo: hoge prijs voor kleinschalige topsportbenadering Einde van historisch volleybaltijdperk dreigt
	Zwerver en Zoodsma in wereldteam
	tennis
	turnen
	Gevluchte Roemeen favoriet in zesde Grenslandmarathon
	agenda
	Leren
	Wereldkampioen ziet op tegen Hellegat-circuit Van den Berk speelt liever in zandbak
	Punten
	Openhartig
	Wereldkampioen
	sport Raymond Meijs wakker geschud 'Als ik op deze manier doorga kom ik er wel'
	Kanshebbers
	Spektakel
	Dogverblindend
	Finse hostess
	Honger
	Overgeven
	vrijuit Muiterij op een modderschuit
	Uitbetalen
	Aanslag
	vrijuit In Napels heeft de staat niets meer te zeggen
	Bijzonder
	Dreigend
	Kransslagaders
	Broeikaseffect
	vrijuit Koos Vrieze en de kristallen pol die wiskundig model heet
	Informatie
	PABO levert (weer) bekwame vaklui af
	ander zijds Zangeres
	Spektakel
	HET THEATERSEIZOEN 1989-1990
	Breed spectrum van podiumkunsten met accent op muziek Continuïteit in aanbod Sittardse schouwburg
	Zorgen
	theaterseizoen '89-90 Heerlense Stadsschouwburg Bruins brengt Brink, Brecht en Brautigam
	Meer toneel en kamermuziek Verschuiving van accenten in Oranjerie
	Duitstalie
	Kritisch
	Jong talent
	Publieksopbouw nu reeds gericht op de toekomst Maastricht kijkt vooruit naar nieuwe accommodatie
	theaterseizoen '89-90 Veel Limburgse ensembles en solisten in Kerkrade Wijngrachttheater op muzikale toer
	Weinig avontuur in programmering van volgend seizoen LSO knipoogt naar publiek Opmerkelijk
	Nnkerspecialist
	Onheilsprofeet
	Interimmanager
	Dictator
	Plannenmaker
	Drie mannen
	Boodschap
	'Graphics'
	vrijuit 'Dictator uit het Zuiden' haalt bezem door Wageningen
	Adviseur wijst de weg in medialand
	Begroting
	Barbecuen met plezier
	Kritiek onderzoeksrapport NCIV op incassovoorwaarden Huurschuld in kwart j. corporatiewoningen
	Invordering
	Aanbevelingen
	Notariaat tegen vrije vestiging
	Kritiek
	Keuze uit installeren in eigen beheer of all-in Adviescentrum voor badcultuur in Asten
	Mogelijkheden
	Opbouw dealernel van vloer- en wandbekleding Nieuwe methode voor afwerking van Uro-tile
	Toepassingen
	Importeur
	Zwitserse zweeflift voor gehandicapten
	Grote respons ontwerpwedstrijd
	Aangepaste woningen voor gehandicapten
	Onderdelen
	Invallen aanvraagformulier vaak probleem Huursubsidie: Uw goed recht
	Probleem
	Informatie
	Serie middelen tegen graffiti
	woonblad Project bedoeld als test-case voor 'andere' bouw in Nederland Onderzoek ouderen naar alternatieve woonvormen
	Overzicht hypotheekrente
	Meer bescherming tegen chemicaliën noodzakelijk
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	RADIO
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	België/TV 2
	België/RTBF 1
	programma's zaterdag televisie en radio Nederland 1
	TV5
	België/Télé 21
	Radio 1 radio
	Radio 3
	Nederland 3
	Duitsland 3 SWF
	Radio 2
	Radio 4
	Radio 5
	SAT 1
	ssvc
	MTV Europe
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Belg. Rundfunk
	WDR 4
	satelliet RTL Plus
	Sky Channel
	Super Channel
	Luxemburg RTL
	Duitsland 1
	België/TV 1
	Duitsland 2
	Nederland 2
	Nederland 3
	België/TV 2
	België/RTBF 1
	programma's zondag televisie en radio Nederland 1
	Duitsland 3 West
	België/Télé 21
	TV5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Duitsland 3 SWF
	Radio 4
	Radio 5
	SAT 1
	SSVC
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Bela. Rundfunk
	satelliet RTL Plus
	Sky Channel
	Super Channel
	MTV Eurepe
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	Cruise
	Onderzoek 'Kijken met kinderen' Sex op tv: ouders voelen zich ongemakkelijk
	TROS, BRT, RTL en VTM maken opnamen in Kerkrade Schlagerfestival volledig Duits
	Radio, TV
	TV 10
	show Tv-presentatrice WWF-Club pendelt wekelijks tussen Naarden en Keulen Marijke Amado populair bij vijftien miljoen kijkers
	Omroep Limburg nu in stereo
	show/rtv Het einde vaijl de 'Miami Vice' 3
	Nederlandse tv-zender favoriet bij de kijker
	Herkenning

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166
	Adv. 167
	Adv. 168
	Adv. 169
	Adv. 170
	Adv. 171
	Adv. 172
	Adv. 173
	Adv. 174
	Adv. 175
	Adv. 176
	Adv. 177
	Adv. 178
	Adv. 179
	Adv. 180
	Adv. 181
	Adv. 182
	Adv. 183
	Adv. 184
	Adv. 185
	Adv. 186
	Adv. 187
	Adv. 188
	Adv. 189
	Adv. 190
	Adv. 191
	Adv. 192
	Adv. 193
	Adv. 194
	Adv. 195
	Adv. 196
	Adv. 197
	Adv. 198
	Adv. 199
	Adv. 200
	Adv. 201
	Adv. 202
	Adv. 203
	Adv. 204
	Adv. 205
	Adv. 206
	Adv. 207
	Adv. 208
	Adv. 209
	Adv. 210
	Adv. 211
	Adv. 212
	Adv. 213
	Adv. 214
	Adv. 215
	Adv. 216
	Adv. 217
	Adv. 218
	Adv. 219
	Adv. 220
	Adv. 221
	Adv. 222
	Adv. 223
	Adv. 224
	Adv. 225
	Adv. 226
	Adv. 227
	Adv. 228
	Adv. 229
	Adv. 230
	Adv. 231
	Adv. 232
	Adv. 233
	Adv. 234
	Adv. 235
	Adv. 236
	Adv. 237
	Adv. 238
	Adv. 239
	Adv. 240
	Adv. 241
	Adv. 242
	Adv. 243
	Adv. 244
	Adv. 245
	Adv. 246
	Adv. 247
	Adv. 248
	Adv. 249
	Adv. 250
	Adv. 251
	Adv. 252
	Adv. 253
	Adv. 254
	Adv. 255
	Adv. 256
	Adv. 257
	Adv. 258
	Adv. 259
	Adv. 260
	Adv. 261
	Adv. 262
	Adv. 263
	Adv. 264
	Adv. 265
	Adv. 266
	Adv. 267
	Adv. 268
	Adv. 269
	Adv. 270
	Adv. 271
	Adv. 272
	Adv. 273
	Adv. 274
	Adv. 275
	Adv. 276
	Adv. 277
	Adv. 278
	Adv. 279
	Adv. 280
	Adv. 281
	Adv. 282
	Adv. 283
	Adv. 284
	Adv. 285
	Adv. 286
	Adv. 287
	Adv. 288
	Adv. 289
	Adv. 290
	Adv. 291
	Adv. 292
	Adv. 293
	Adv. 294
	Adv. 295
	Adv. 296
	Adv. 297
	Adv. 298
	Adv. 299
	Adv. 300
	Adv. 301
	Adv. 302
	Adv. 303
	Adv. 304
	Adv. 305
	Adv. 306
	Adv. 307
	Adv. 308
	Adv. 309
	Adv. 310
	Adv. 311
	Adv. 312
	Adv. 313
	Adv. 314
	Adv. 315
	Adv. 316
	Adv. 317
	Adv. 318
	Adv. 319
	Adv. 320
	Adv. 321
	Adv. 322
	Adv. 323
	Adv. 324
	Adv. 325
	Adv. 326
	Adv. 327
	Adv. 328
	Adv. 329
	Adv. 330
	Adv. 331
	Adv. 332
	Adv. 333
	Adv. 334
	Adv. 335
	Adv. 336
	Adv. 337
	Adv. 338
	Adv. 339
	Adv. 340
	Adv. 341
	Adv. 342
	Adv. 343
	Adv. 344
	Adv. 345
	Adv. 346
	Adv. 347
	Adv. 348
	Adv. 349
	Adv. 350
	Adv. 351
	Adv. 352
	Adv. 353
	Adv. 354
	Adv. 355
	Adv. 356
	Adv. 357
	Adv. 358
	Adv. 359
	Adv. 360
	Adv. 361
	Adv. 362
	Adv. 363
	Adv. 364
	Adv. 365
	Adv. 366
	Adv. 367
	Adv. 368

	illustraties
	Gereserveerde rijtuigen voor Zakenreizigers
	sagarmatha
	panda en de ridders van flut
	Bezitters van antiek, kunst of kitsch wachten op hun beurt voor het taxeren van hun bezittingen. De taxatiedag van het Amsterdamse veilinghuis Sotheby's werd druk bezocht door hoopvol gestemde eigenaars van kunstvoorwerpen.


