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Kans op
hittegolf

Van onze correspondent

v^lECHT- Het wordtvolgende
jp„ ,ln ons land erg warm. Vol-hetKNMI in De Bilt zou het
he eens vijf dagen achtereen

311 deruS graden kunnen
ien k-

datSeva^is er sprakevan
Üet ulttegolf- Zo als het er nu uit"
sirm taa* er Seen gevaar voor

KNiM°Troloog G- Haitink van hetL. *" baseert zijn lange-ter-
Van VoorsPelhngen op grond
C ComPutermodellen. „We zit-
Ij;. v°lgende week in een zuide-
Oor

e Uchtstroom die wordt ver-
aa.kt door depressies op de

dn u Oceaan en een hoge-
Q

uKgebied dat zich boven de
Haft e,e zal ontwikkelen", zei"mnk gistermiddag.

Zufdp6 stabielere lucht uit
]0 a"Europa zal ons land in de
ec J? Van zondag bereiken. Maar
<ja *arm wordt het pas maan--8 °f dinsdag", aldus Haitink.

Hetweer
I^HMER
'M ? beginnen we de dag
de »p WeiniS bewolking, maar'
Vanui.neemt geleidelijk toe
Hen ne* zuidwesten en kun-
avon^e m de namiddag enWariV: een enkele bui ver-stil -De .wind is zwak tot
oost u* richtingen tussen
ön,mf

en met een maxi-
Hen ,ïemPeratuur van 22 gra-
betèr 0r morSen ziet het er
"laar U,t met enkele wolken
ratu, met veel zon- De tempe-
Srad opt dan 00k op tot 25
Uit ,e".biJ een zwakke wind
het ' IdeliJke richtingen. Na
rj nJ\eekeinde zet de verbete-V^door.trefo e^entuele informatie be-
k Unf nde het weer in Limburg

11 u bellen 06-91122346.

feA*G:
"naai?" °5-21 onder: 21.59an °P: 12.36 onder: 01.40
JjRGEN:
liaa^ °5-20 onder: 21.59««anop: 13-46 onder. 01 50

Vrouw lag
dagenlang
hulpeloos

opd vloer
MAASTRICHT -De 86-jari-
ge alleenwonende mevrouw
W. H. aan de Cannerweg in
Maastricht heeft waar-
schijnlijk vanaf maandag
hulpeloos op de vloer van
haar slaapkamer gelegen al-
vorens gistermiddag hulp
kwam opdagen.
De vrouw, die niet aanspreek-
baar is, werd met uitdrogingsver-
schijnselen opgenomen in het
Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht.
De buren waarschuwden de poli-
tie, omdat zij de hoogbejaarde
vrouw al enige dagen niet meer
hadden gezien en de luiken van
haar woning gesloten bleven.
De politie ontdekte de vrouw te
midden van enige wanorde. Die
had zij kennelijk zelfveroorzaakt
bij vergeefse pogingen zich weer
op de been te helpen.
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Leider vrije vakbond verandert van standpunt

Solidariteit mogelijk
toch in regering Polen
WARSCHAU- De leider Solidariteit, Lech Walesa, heeft giste-
ren laten doorschemeren dat leden van de vakcentrale moge-
lijk zitting zullen nemen in de regering. Walesa zei op zijn eer-
ste persconferentie sinds de verpletterende overwinning van
Solidariteit tijdens de parlementsverkiezingen van zondag dat
hij dat niet kan uitsluiten. „Ik kan de mogelijkheid van deelne-
ming van enkele leden van de ploeg van Solidariteit aan dere-
gering niet uitsluiten".
Tot nu toe hadden woordvoerders
van de vakbond een dergelijk gang
van zaken in de nabije toekomst af-
gewezen. Een oproep van partijlei-
der Wojciech Jaruzelski voor een
brede coalitie werd van de hand ge-
wezen.
Een aantal hoge regeringsfunctio-
narissen en leden van de commu-
nistische partij in Polen weigeren
zich nog een keer kandidaat te stel-
len voor een zetel in het parlement
ondanks het akkoord tussen Solida-
riteit en de regering dat hen de mo-
gelijkheid verschaft nogmaals mee
te doen.
In totaal 33 leden van de regerings-
coalitie die op een 'nationale lijst'
stonden slaagden er niet in de beno-
digde 50 procent van de stemmen te
halen. Hierdoor is een constitutio-
nele crisis ontstaan omdat de grond-
wet vereist dat de Sjem - Lagerhuis
- 460 afgevaardigden.

Lech Walesa en regeringsfunctiona-
rissen kwamen donderdag, na acht
uur onderhandelen, overeen om de

33 lege zetels op 18 juni tijdens de
tweede verkiezingsronde alsnog op
te vullen. De overeenkomst leidde
tot woedende reacties vanuit de
achterban van Solidariteit.
De vakcentrale zou tot de handrei-
king hebben besloten om de crisis
biri.ien ac communistische partij
tussen hervormers en voorstanders
van de harde lijn niet verder aan te
wakkeren- „Gezien de ernst van de
toestand die dreigt eerdere overeen-
komsten teniet te doen en om het
hervormingsproces niet te versto-
ren is besloten geen bezwaar te ma-
ken tegen het voorstel van rege-
ringszijde", aldus een gezamenlijke
verklaring.

'Open' bod uniek in energiebranche

Plem wil 220 miljoen
voor Limagas betalen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Limburg-
se stroomdistributeur Plem
heeft een bod uitgebracht op
alle aandelen van het gasbe-
drijf Limagas. In het uiterste
geval gaat de overname van
Limagas de Plem ’ 220 mil-
joen kosten. De aandeelhou-
ders, die gisteren een 'uitnodi-
ging tot het doen voor een aan-

bod' in de bus kregen, hebber
tot september de tijd om erop
te reageren. Het is voor hei
eerst in Nederland dat in d«
energiesector een dergelijk
overnamebod wordt uitge
bracht.

De Plem spreekt van een aanbod
omdat de aandeelhouders van Li
magas (provincie, gemeenten er

Gasunie) de keuze hebben uit twee
mogelijkheden: ze kunnen hun aan-
delen (van 1.000 gulden) omwisse-
len voor ’ 4.800 contant. De provin-
cie Limburg en de 66 gemeenten-
aaneelhouders zou dat elk ongeveer

’ 100 miljoen opleveren.
De tweede mogelijkheid is dat de
aandelen slechts gedeeltelijk ver-
kocht worden, voor een bedrag van

’ 2.600 plus drie preferente aande-
len Plem van ’ 500. Een preferent
aandeel wil zeggen dat het een voor-
keursrecht geeft en in dit geval be-
tekent dit voorrang bij de uitkering
van het dividend, dewinst die uitge-
keerd wordt aan de aandeelhou-
ders.
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Beroemde
restaurateur

vermoord
BOSCH EN DUIN - In de slaapka-
mer van zijn woning boven het res-
taurant De Hoefslag in Bosch en
Duin is gisterochtend rond vijf uur
de 42-jarige restaurateur Gerard Fa-
gel doodgeschoten. Een onbekende
man drong het slaapvertrek binnen
en bracht Fagel voor de ogen van
zijn vriendin om het leven. De dader
vluchtte en liet de vriendin onge-
deerd achter.

Gerard Fagel is een telg uit een
roemrijk Utrechts geslacht van re-
stauranthouders. Zijn broers Frans,
Martin en Paul werken allen in de
horeca.
Het recherchebijstandsteam dat de
moord op Fagel onderzoekt, heeft
nog geen enkel spoor van de dader.
Uit de verklaring van de vriendin
van Fagel bleek dat vanuit de rich-
ting van het slaapkamerraam een
schot afvuurde op de slapende Ge-
rard Fagel. Omdat de dader vlak
daarvoor zou hebben geroepen „ik
kom je vermoorden" zou kunnen
worden gedacht aan een 'afreke-
ning.

Weer rellen
in Oezbekistan

MOSKOU - Duizenden gewapende
Oezbeken demonstranten hebben
gisteren de Oezbeekse stad Kokand
bestormd. De betogers bezetten
drie fabrieken en dreigden een trein
met benzine op te blazen als de poli-
tie niet 400 Oezbeken vrijlaat, die
eerder deze week na etnische rellen
werden opgepakt.
Volgens de autoriteiten zijn er zeker
100 mensen, waarschijnlijk vooral
leden van de Turkse minderheid in
Oezbekistan (de Mescheten), ge-
wond geraakt door kogels bij de on-
lusten van gisteren.
Volgens het officiële nieuwsagent-
schap TASS eisten de Oezbeken
naast de vrijlating van de 400 arres-
tanten de uitlevering van alle in de
stad levende Mescheten.

(ADVERTENTIE)

IJURGENII AUTO I
Ileasingl
j^,ijjj^^4^463333

Demonstratie
schapen scheren

-ftcdoe 'tzei/iueluit...

(ADVERTENTIE)

HHjlJl
Exclusieve JRL'^%herenmode
Heerlen: Promenade V W^FSchaesberg: Heerlenseweg i^r

(ADVERTENTIE)

Bij Brilmij tijdelijk:
twee brillen halen

één betalen!

|tegen inleveringvan deze bon bij BrilmijroL
zetwee brillen halen en maar één betalen! \W (Geldig t/ml juliN80)

| " Het montuur dat u wel betaalt, mag »ln de gratis bril gaan normale, |. niet goedkoper zijn danf 100,-. blanke glazen in dezelfde sterkte .
I "De gratis tweede bril is bestemd als in de eerste (betaalde) bril.

■ voor dezelfde persoon die ook de Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, i

I eerste (betaalde) bril gaat dragen. anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt I
|" Oe gratis bril komt uit de kollektie een toeslag. I

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

Heerlen, /_mr-T"1IB ■■■^^v Maastricht, I
Vi/ Slttafd' (fll±l/jïlL mV Beek' I
j K) In deGouden Gidsvindt ude adressen. 025 I

(ADVERTENTIE)

DE LIMBURGSE,*- 1
PERSONEELS JjGIDS
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(ADVERTENTIE)

P^WUXAL L B
vloeibare tuinvoeding ._ f, Igl
Snel resultaat bij debemesting van uw gazon, sier- \ WKfiMen moestuin. U kunt AA WUXAL gieten ol spulten. " 1 IMttJ
AA WUXAL wordtzowel doorhet blad als dewortel M#l
opgenomen en voedt daardoor direkt de plant! j "jj«s, j

~~. .-~.i -. AAWUXALkent.nadejulste **»f -;,:-. mlW SCHERING bSi^sve^schi'nstlen 6'" " tSIAAGRUNOL Vraag naar AAWUXAL voor "divisieHuis&Tum een frisse en groene tuin.

(ADVERTENTIE)

I^^MzC^DAG 11 JUNI

GOEDKOPER DAN ANDEREN-GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! JQQ'«EUKENIN-
nn^AJ "V^^ BOUWAPPARATEN.

rv®l ï x\ u BENT VANLJ U^^^/UVxJLI I HARTE WELKOM.

MAASTRICHT
SCHARNERWEG 66-70 045-625565

(ADVERTENTIE)

MAASTRICHT
Sint Jacobstraat 4,
tel. 043-210944.

" Geslaagd, gezakt of een
herkansing. Alle eindexa-
menkandidaten in het
voortgezet onderwijs zijn
gisteren - op sommige scho-
len een dag eerder - op de
hoogte gesteld over het eind-
resultaat van hun centraal
schriftelijk. De vreugde
werd zoals gebruikelijk
geuit door het ophangen
van schooltassen en vlag-
gen. Robert Halffman uit
Heerlen koos voor een min-
der alledaagse manier: een

levensgroot spandoek.
Foto: DRIES LINSSEN



exposities

Retrospectieve
Bram van Velde
MAASTRICHT - In het Bonne-
fantenmuseum van Maastricht
Jjegint morgen de omvangrijke
retrospectieve tentoonstelling
J/anBram van Velde. Deze expo-
jfeitie, die door middel van 80 wer-
Jten een representatief overzicht
"geeft van het kleine maar in-
prukwekkende oeuvre van deze
«Kunstenaar, is samengesteld in
Samenwerking met het Musée
ÏNational dArt Moderne/Centre
jGeorges Pompidou te Parijs,
iyaar ze van 16 oktober 1989 tot 1
jaituari 1990 te zien is. In Maas-
tricht is het werk van Van de Vel-

Pt en met 3 september te zien,
lag tot en met vrijdag van
tot 17.00 uur, zaterdag, zon-
estdagen van 11.00 tot 17.00

De expositie toont een duidelijk
c/verzicht van de consequente
ontwikkeling, die Bram van Vel-
de (1895-1981) heeft doorge-
maakt. Ze bevat werken uit alle

| perioden, die schematisch als
(volgt kunnen worden ingedeeld:
510^2-1923 Worpswede; 1924-1931
«eefste Parijse periode; 1932-1936
jivfailorca; 1936-1941 tweede Pa-
<rrjsé periode; 1946-1958 derde
JPartjse periode; 1958 Provence;
«1959-1977 afwisselend verblijf in
JpSrijs, Grimaud en Genève.

"Het oeuvre van de in het Zuid-
Jhdllande Zoeterwoude geboren

"Bfam van de Velde, die nooit
5echt bekend is geworden bij het
«grote publiek' telt ternauwer-
nood 250 schilderijen en goua-

Zelden tevreden, vernietig-
Jde hij vele werken of doorstond
1lange periodes van inactiviteit.
sBij de tentoonstelling komt een
jbaek uit, dat 50 kleur- en 30

't zwartwit-afbeeldingen bevat
Jvan werk dat op de tentoonstel-
ling te zien is. Het werd samen-
{ gesteld door conservator Hans
J Janssen.
'

Fe Bram van Velde.

SchilderijenvanMaryMeijs
NMASTRICHT - In galerie Anny
van denBesselaar, Tafelstraat 6a
te Maastricht, worden tot en met
9 juli schilderijen in gemengde
techniek getoond van Mary

■i Mgijs. De expositie is geopend
\ op donderdag van 13.00 tot 17.00
1 uur, vrijdag tot en met zondag
jv&n 11.00 tot 17.00 uur.
i

{Twee jaar geleden stapte Mary
J-Heijs, die in 1929 in Maastricht
<werd geboren, over van batikken

en het vervaardigen van
wandkleden op schilderen. Bij
Anny van denBesselaar toont zij
voor het eerst de resultaten van
deze 'switch': een aantal schilde-
rijen, in acryl en olieverf, die ge-
tuigen van een gevoel voor klem
en affiniteit met de natuur. Al is
niet veel natuur in haar werk te-
rug te vinden; ze is slechts de
aanleiding om te schilderen.
Mary Meys, die studeerde aan de
Stadsacademie en de Jan van
Eyckacademie te Maastricht,
wordt daarbij geïnpsireerd door
het werk van Karel Appel.

Abstrakt in
De Melkfabriek
SITTARD - In de inmiddels ver-
der opgeknapte Melkfabriek, het
kunstcentrum in de Agricola-
straat te Sittard, begint morgen
om 14.00 uur een expositie, die
de alleszeggende naam Ab-
stract' heeft meegekregen. Deze
tentoonstelling is de komende
drie zondagen in juni geopend,
steeds van 14.00 tot 18.00 uur.

Aan de tentoonstelling in De
Melkfabriek nemen tien kunste-
naars deel, afkomstig uit IJsland,
Duitsland en Nederland. Ze om-
vat schilderkunst en beeldhouw-
kunst en een speciaal voor deze
expositie vervaardigde installa-
tie.

Thema-expositie
Japan in Arcen
ARCEN - In de kasteeltuinen
van Arcen wordt tot en met 25
augustus een expositie gehou-
den in het kader van het Neder-
land-Japan jaar 1989. Er wordt
hedendaagse kunst getoond van
Japanse kunstenaars die wonen
in Nederland en Nederlandse
kunstenaars die op een of andere
wijze zijn geïnspireerd door de
Japanse cultuur.
De tentoonstelling in Arcen
wordt georganiseerd door de
Gate foundation, die de commu-
nicatie stimuleert en promoot
tussen Aziatische en Europese
hedendaagse kunst. Er is werk te
zien van elf kunstenaars onder
wie zes Nederlanders en vijf Ja-
panners. Als uitgangspunt heb-
ben deze kunstwerken de weder-
zijdse inspiratie door de Japanse
en Nederlandse cultuur. Ver-
schillende disciplines zijn verte-
genwoordigd: keramiek, glas-
kunst, grafiek, schilderijen en
design.

kunst

Overtuigend spel
theatergroep Blik

kunst en cultuur

MAASTRICHT - Voor het eerst,
met hun vierde produktie in de vijf
jaarvan hun bestaan, zagen wij een
voorstelling van Theatergroep
'Blik', in het CCV gebouw te Maas-
tricht. Nu weten we dat 'Blik' er is,
en ook zijn mag.

Onder regie van docent drama Joop
Omloo brachten de amateurs een
eigen interpretatie van twee eenak-
ters uit de bundel 'Verwarringen'
van Alan Ayckbourn: 'De moederfi-
guur' en 'Het liefdadigheidsfeest'.
Nochtans zonder de schrijver ge-

weid aan te doen. In het eerste stuk
heeft een vrouw zich zo in haar moe-
derrol ingeleefd, dat zij iederéén be-
moedert en daarbij zelfs volwasse-
nen haar dictatuur oplegt. Het fana-
tisme van haar rol heeft natuurlijk
een minder gelukkige oorzaak. De
toeschouwer heeft dat weliswaar
snel door, maar voor hem ligt de na-
druk toch op het komieke van de si-
tuatie. Een volwassen echtpaar, de
buren, dat zich door het zelfverze-
kerde optreden van 'de moeder' zo
laat overdonderen, dat het in het
door haar gecreëerde kindpatroon
wordt gedrukt. Lucie, de moederfi-
guur, wordt geloofwaardig gespeeld
door Carin Bosch, met het buren-

echtpaar (Remy Wulms en Ans
Schoenmakers) vormde zij een ho-
mogeen trio. Ans Schoenmakers,
charmant, bleek de toneeltrucs voor
'echt huilen' en 'echt lachen' op haar
duimpje te kennen. Het was een
compact stukje toneel, vlot in scène
gezet, met volgehouden spanning.
Het fleurige, stijlvol-modernisti-
sche decor viel op. Dé grote verras-
sing kwam bij het wisselenvan dat

decor voor de tweede eenacter. » *
gebeurde zodanig dat van een co (
pleet stukje 'ombouw-toneel' ""worden gesproken. Tot aller hil?Q
teit deelde een actrice intussen'» *j
lies uit onder het publiek. De IoUJ "O
hielden hen bezig tijdens de *> *bouw-scène. Ze vormden boY« .
dien een verlengstuk van de eel>
eenakter, waarin kinderlijk»* j
centraal stond, en legden een W Jnaar de tweede eenakter: 'Het«
dadigheidsfeest'. Een kostelijk SR »
van miskleunen en stomme P^~ ,
Met eén 'droog' pastoorstype (JjJ'
ke van der Meulen), organisatorP
van der Voort (Arnold Vermeul^de bedrogen vriend (Harry Bagg6"
diezijnverdriet verdrinkt, het sp*,
tane onderwijzeresje achter het o
fet in de feesttent (Marij de Barb»
son) en Petra Vorstermans als
bekakte - met haar mooie ben*j
sjieke kousen en hooggeha*
schoenen tot aan de knieën in
modder geraakte - freule van SW"
tewaal. Er zat 'Schwung' in de vo»
stelling, het, in beide eenacters,P
raffineerd-simpele gegeven lejL
werelden bloot. Pretentieloos ai»
sement voor degenen die zich #Jzorgeloos willen ontspannen "*j
een voorstelling die zeker niet l
geloos tot stand moetzijn gekorn**
Vanavond nog een keer te zien
het CCV-theater om 20.30 uur.

mya ma**

Installatie van hout, verf en baksteenstripjes

'Reservoirs' van Marlies
Veldhuis bij 'Schuwirth'

MAASTRICHT - In galerie Schuwirth & van Noorden in de
Rechtstraat 64 te Maastrichtwordt tot en met juni 18 juni de in-
stallatie 'Reservoirs' getoond van de uit Groningen afkomstige
Marlies Veldhuis. Ze is te bezichtigen van woensdag tot en met
zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
„Haar werk sprak ons meteen aan",
zegt galeriehouder/kunstenaar Ge-
rard Schuwirth, gevraagd naar de
reden waarom hij momenteel werkt
toont van een in onze contreien on-
bekende Groningse kunstenares.
„Door een relatie werden wij op
haar werk geattendeerd en wij heb-
ben haar meteen uitgenodigd bij
ons te komen exposeren. De keuze
past bovendien uitstekend in onze
filosofie om niet alleen in de Eure-
gio naar talentvolle kunstenaars te
zoeken. Uitwisselingmet andere de-
len van het land vinden wij gewoon
erg belangrijk. Kunst is per slot van
rekening niet aan grenzen gebon-
den."
Haar vervreemdend materiaalge-
bruik vindt Gerard Schuwirth het
meest interessante aspect van het
werk van Marlies Veldhuis. „Zij
goochelt met materialen", vindt hij.
„De installatie bijvoorbeeld die zij
voor onze galerie heeft gemaakt, is
vervaardigd van baksteenstripjes.
Zij weet het zo te gebruiken, dat het
materiaal gaat leven."
Marlies Veldhuis preludeert in 'Re-
servoirs' op het gegeven waterbas-
sin, met daarbij de begrippen bewe-
ging en stilstand als achterliggende
gedachten. Verschillende opvattin-
gen van het gegeven worden op di-
verse manieren uitgewerkt. Bij de
installatie wordt een boek gepresen-
teerd, ook vervaardigd van bak-
steenstrippen, met hout bekleed en
blauw geverfd, dat volledig aansluit
bij de eigenzinnige manier waarop
zij met materialen omgaat. In het
boek zijn teksten te vinden die be-
trekking hebben op de installatie:

teksten als 'Reservoirs* they know
to rest when rest is there' en 'Reser-
voirs, uncontrolable when they
choose to roar' duiden op de bewe-
ging en stilstand, dieze in het werk
tot uitdrukking probeert te bren-
gen. 'Reservoirs die zich vullen, ge-
leegd worden en zich weer vullen.

Na deze expositie gaat galerieSchu-
wirth & van Noorden enkele maan-
den dicht. In september begint men
in een verbouwde galerie met een
nieuw expositieseizoen, dat niet-
Limburgse kunstenaars onder de
aandacht brengt.

i i , ' « ■ —

" Gedeelte van de installatie van Marlies Veldhuis, te zien in
galerieSchuwirth & van Noorden. Foto: WIDDERSHOVEN.

Enrico Pace
begenadigd

pianist

MAASTRICHT - Voor de 22-jarige
Italiaanse pianist Enrico Paee zit
het er voorlopig op. De onbetwiste
winnaar van het onlangs te Utrecht
gehouden tweede Internationale
Franz Liszt Pianoconcours beëin-
digde afgelopen donderdag té Rot-
terdam een negenstedentournee
door ons land. Eén dag tevoren
voerde hij zijn concoursprogramma
uit in een volle Bonbonnière van de
Maastrichtse stadsschouwburg.

Inleider Henk Suèr benutte zijn
spreektijd meer om het hoe, wat en
waarom van een Liszt-pianowed-
strijd toe te lichten dan om zinvolle
informatie te verstrekken over de
uit te voeren werken.
Enrico Pace speelde met verbluf-
fend gemak de twee geprogram-
meerde 'circusnummers': Rhapso-
die espagnole en Réminiscenses de
Don Juan. In het ene geval betrof
het Liszt's virtuoze pianoversie van
de ook door veel andere componis-
ten geciteerde 'Folies d'Espagne et
Jota aragonesa'. In het andere geval
had de enige echte Hongaarse Don
Juan uit de muziekgeschiedenis

Mozarts opera Don Giovanni onder
het virtuoos-muzikale mes geno-
men. De rustige en zelfverzekerde
manier waarop Enrico Pace (what's
in a name?) deze ongelofelijk moei-
lijke stukken te lijf ging, maakte
haast nog meer indruk dan zijn als
'briljantissimo' te karakteriseren
technisch kunnen.

De uit een groot aantal muzikale
brokstukken bestaande sonate in b
kl.t. is ongetwijfeld het meest muzi-
kale werk van Liszt's grote piano-
composities. Het probleem voor
elke vertolker is hier al de schijn-
baar aparte gedeeltes zo aan elkaar
te rijgen dat de sonate als één groot
geheel klinkt. Enrico Pace had er
toch wel enige moeite mee. Er zaten

zo te horen enkele kleine kinkjes in
het muzikale patroon van de sonate-
kabel. Mogelijk dat bij de vinger-
vlugge Italiaan, net als in zijn inter-
pretatie van het door Franz Liszt in
zijn laatste levensjaar geschreven si-
nistere Unstern, de(geestelijke) ver-
moeidheideen rol van betekenis ge-
speeld heeft. Een topniveau vijf
resp. vier (door een 'vrij' weekend
gescheiden) aaneengesloten avon-
den met hetzelfde programma vast
te houden, is volgens mij voor n'im-
pofte welke musicus een practisch
onmogelijke opgave. Maar dat 'de
jongeHorowitz', zoals een der jury-
leden-Enrico Pace genoemd schijnt
te hebben, een begenadigd pianist
is, staat als de bekende paal boven
het inmiddels overal verontreinigde
water.
Ondanks aandringen van het opge-
togen publiek gaf de kalme klavier-
virtuoos geen toegift. Wel werd na
afloop van hetrecital in de Redoute
van de schouwburg gelegenheid ge-
boden tot 'apie kijken.

peter p. graven

Oplossing
van

gisteren AANSTONDS
CRU-R-TOP
CA-TOE-FA
U-STUNT-T
ROL-W-OOÏ
AKEN-BOD^
tam-d-seT
E-PLEIT-0
ST-SEN-DE
sos-n-moï
enigszins

cryptogram

Horizontaal:
1. Vrolijk deel van de wet? (12); 10. Die
bloem vindt u in Gaasterland (5); 11. Aan-
stekelijk jong schaap bij vee (9); 12. Plaats
in 't noorden (4); 13. Flink met kuikens (5);
14. Zo lopen om geestdriftig te worden (4);
17. Onderhoudend als een reisgenoot? (8);
19. Oude maat van de toekomst (6); 21.
Nabij komend met niets om het lijf (6); 22.
Volgens hem is het nauwkeurig berekend!
(8); 24. De gedachte maakt hem ouder (4);
25. Stekelige plaats in Utrecht (5); 26.
Voertuig met en zonder wielen (4); 30. Klei-
ne vrucht voor een kwajongen? (9); 31.
Neem voor de dorst een kleinere! (5); 32.
Insekt dat naar een vis hapt? (12).

Verticaal: TF^
2. Sla dat dieraan de haak! (5); 3. De 9%.
komt terug bij de koning (4); 4. Zo on .(|
als rijp fruit? (8); 5. Zon open strook" J
runderen treft u in een kerk aan (W' J
Strijd in een legerplaats? (4); 7. D°Jle

v s.:
verschilligheid van een harige Let? (*: g I
Voorstelling van de verkiezingen? (\K-
We zijn achter naar de kastelein o|e
voorbeeld dient (14); 15. Dier in wa'l 8
landen (5); 16. Proef-onderzoek (5).
„Bedrijvig" persoon (9); 20. Zo'n toesP' ,
duurt heel wat korter dan 12 maanden
23. Vaartuig dat een tekort oplevert (6)' ~Stuk vlees dat men iemand voorhoud' Lj.
28. Niettemin is het een eindelozetoen'
29. Dit is bijna in de buurt! (4). .

recept
Kerrierijst met
gerookte vis

Benodigdheden: 250 g langgraan
rijst, zout, 3 eieren, 300 g gerookte
vis (bokking, haring of heilbot), 1
grote ui in stukken gesneden, 45 g
boter of margarine, 1-2 afgestreken
eetlepels kerriepoeder, 1 el citroen-
sap, peper en 1 bosje bieslook.

Kook de rijst volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking tot ze
gaar is en al het water is opgeno-
men.
Kook de eieren hard (ca. 10 minu-
ten), laat ze goed afkoelen, pel zé en
hak ze niet al te fijn.
Maak de vis schoon (indien nodig)
en snijd deze in stukjes.
Smelt de boter of margarine en bak
hierin de gesnipperde ui totdat deze
glazig wordt.

Roer er dan de kerriepoeder door en
laat nog even meebakken.
Schep de rijst, tweederdevan de ge-
hakte eieren, de stukjes vis en het
kerriemengsel voorzichtig door el-
kaar.
Breng op smaak met zout en peper.
Strooi vlak voor het serveren het
resterende eihaksel en wat fijnge-
snipperde bieslook over het ge-
recht.
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Akkoord
bij NDU

je STERDAM - De directie van((^Nederlandse Dagbladunie
ij, U), uitgeefster van Alge-
bCn Dagblad en NRC-Handels-
-1^Q. en de 1.800 NDU-werkne-
stesf hebben gisteren overeen-i^hirning bereikt over loonsver-
he.erinB- Overeengekomen is dat
j. Werknemersaandeel in de
W0met 3 procent

at verlaagd. Daarnaast krij-
Mh e NDU-werknemers een
vanAfhankelijke gratificatie
Ve vier procent op jaarbasis.
Vb^l ris de regeling voor jubileaerbeterd.

komen neer op
lejj semi-structuele' lodnsverbe-
ju nS van rond de 7 procent, al-
W w°ordvoerder Olde Monnik-
lie van het NDU-actiecomité,

k Q sPreekt van een 'tussenak-
le r<*'. Semi-structueel omdat
itei?ratiiïcatie afhankelijk is ge-
j0 a van de te behalen winst

E ls
0r de NDU, onderdeel van het
evier-concern.

'Hzb*ft^1 van het conflict bij de
ft^u > datvorige week een aantal
Sclr leidde tot het niet ver-
steAen van beide kranten, is

h
geweest de invoering van

ftee ertiende maand. Dat komt
|Wp °P een structuele loonsver-
Het mS van rond de 8,4 procent.
acy NDU-actiecomité heeft dees nu opgeschort.

D66 geeft
Voorrang

aanmilieu
kie^^AAG - D66 geeft in haar ver-
fau„ gsProgramma absolute voor-
'H haaan net milieu. De partij trekt

gepresenteerde ver-
% /VpProgramma 9,4 miljard gul-
ht\ 2

11; voor het milieubeleid, waar-
JWI'3 miljard uit de schatkist.
ög6 fplegenheidsbeleid krijgt bij
estrrnn lagere prioriteit. Voor de

tfekt nèng van de werkloosheid
?etlut slechts 550 miljoen gul-
'aSW Vo°ral ten behoeve van ver-

Van de loonkosten op mini-mi°onniveau
Ö66 ■11 ter beïnvloeding van het

su "werkverkeer onder meer het
«ela °stenforfait en de overdrachts-
aker g afschaffen. De partij wil
■W (1 grootscheepse energiebespa-
ring ,3 miljard gulden) en verbete-

-11 het openbaar vervoer (1
aües voor een schoner

l^siti 6*^ hebben voorzichtig
gereageerd op het D66-ver-

V°°rziHSprogramtna- WD-fractie-
avOnri Voorhoeve liet gister-
VmWeinig heel van het D6
eJttra )a' Net betekent dat er forse
d*}k ten worden neergelegd bij
b^j^gers en het bedrijfsleven. Hij
r°M rtnc*e e extra lastendruk opac zeven miljard gulden.

Moeizaam
De ministers van de twaalf lan-
den werden het hier gisteren in
Luxemburg na anderhalf etmaal

moeizaam vergaderen over eens.
De twaalf waren tot het laatst
scherp verdeeld. Zes landen(Ne-
derland, België, Luxemburg,
West-Duitsland, Griekenland en
Denemarken) wilden de nieuwe
normen al in 1991 laten ingaan,
de andere zes hielden vast aan
1993.

Hoewel 1992 dus als compromis

voor de hand lag, duurde het
lang voordat het zo ver was. Dat
kwam vooral door het verzet van
de vier landen waar de meeste
kleine auto's worden gemaakt:
Italië, Frankrijk, Spanje en
Groot-Brittannië.

Nijpels verwacht dat de autoin-
dustrie binnen anderhalf jaar al
vrijwel geen auto's zonder kata-
lysator meer zal maken. Dat zou
ook geldenvoor deFranse en Ita-
liaanse autofabrikanten, die zich
het felst tegen dit akkoord heb-
ben verzet.
Door deze besluiten zal de lucht-
verontreiniging door kleine
auto's in de EG met de helft afne-
men. Later dit jaar worden ook
de milieunormen voor grotere
auto's verscherpt.

Vrees
Nu de machtsstrijd in de partij defi-
nitief in het voordeel van de conser-
vatieve vleugel beslist lijkt, vrezen
kritische intellectuelen en studen-
tenleiders massale arrestaties. Ve-
len van hen zijn ondergedoken of
naar het platteland gevlucht.
Soldaten en politie-agenten dron-
gen donderdag de universiteit van
Peking binnen. Zij arresteerden en-
kele studenten. Na het bloedbad op
het Tiananmenplein hadden veel
actievoerders zich teruggetrokken
op decampus, maar de meesten van
hen waren al weer vertrokken.
In de meeste provinciesteden lijkt
derust te zijn teruggekeerd. Alleen
in Shanghai werd gisteren nog op
grote schaal gedemonstreerd. Ruim
40.000 mensen kwamen op het Plein
van het Volk bijeen voor een rouw-
bijeenkomst voor de slachtoffers
van het militaire ingrijpen in Pe-
king. Studentenleiders hebben ge-
zegd dat zij hun campagne voor
meer democratie vanuit Shanghai
willen voortzetten, ondanks waar-
schuwingen van de plaatselijke
autoriteiten dat het leger binnen-
kort zal ingrijpen om de 'rebellie' te
onderdrukken.
De Amerikaanse president Bush
heeft gisteren gezegd goede banden
met China te willen behouden, maar
dat er pas weer van een normale re-
latie sprake kan zijn als het land de
rechten van protesterende .studen-
ten erkent. In een persconferentie
herhaalde Bush gisteravond echter
dat hij geen verdere stappen tegen
China wil nemen dan de opschor-
ting van wapenverkopen zoals hij
die eerder deze week bekendmaak-
te.

Strenge milieunormen vanaf 1 juli 1992

Toch akkoord EG
over schone auto's

Van onze correspondent
LUXEMBURG - Vanaf 1 juli
1992 zullen alle nieuwe modellen
kleinere auto's moeten voldoen
aan de strengste (Amerikaanse)
milieunormen voor de uitlaat-
gassen. Daartoe zullen zij moe-
ten zijn uitgerust met een zoge-
noemde 'driewegkatalysator'.
Vanaf 1 januari 1993 zullen ook
geen nieuwe kleine auto's (tot
1400 cc) van oudere modellen
meer zonder zon apparaat ver-
kocht mogen worden. De EG-
landen mogen tot dan de koop
van schone auto's via een be-
perkt belastingvoordeel stimule-
ren.

Nederland hoeft de in de EG be-
kritiseerde fiscale subsidie van
1700 gulden bij de aankoop van

schone auto's dus niet in te trek-
ken. De Europese Commissie zal
zelfs afzien van juridische stap-
pen tegen Nederland bij het
Europese Hof van Justitie.

Leger valt universiteiten Peking binnen

Deng duikt weer op
PEKING - De 'sterke man'
van China, Deng Xiaoping,
is gisteren weer op het to-
neel verschenen na drie we-
ken van politieke onrust.
De 84-jarige Deng, die door
de geruchtenmachine al
naar zijn graf was verwezen
was, maakte zijn rentree in
een televisie-uitzendig
waarin hij de troepen die af-
gelopen weekeinde met
veel geweld een einde heb-
ben gemaakt aan de studen-
tenbetogingen uitbundig
lof toezwaaide. Eerder op
de dag vielen politie en le-
ger de universiteiten in Pe-
king binnen om de laatste
actievoerders te arresteren.

De terugkeer van Deng, die sinds
het bezoek van Sovjetleider Michail
Gorbatsjov halfmei niet meer in het
openbaar was gezien, was een on-
miskenbaar teken dat de oude gar-
de detouwtjes weer strak in handen
heeft. Deng, die er vermoeid en
zwak uitzag, werd omringd door
een groep bejaarde partijveteranen
die allemaal te boek staan als voor-
standers van de harde lijn. Naast
hem zaten premier Li Peng en presi-
dent Yang Shangkun, die algemeen
gezien worden als de mannen ach-
ter het hardhandige optreden van
het leger tegen de betogers op het
Tiananmenplein.
Partijleider Zhao Ziyang ontbrak
op de bijeenkomst. Vermoed wordt
dat hij is afgezet, omdat hij tegen
het besluit was het leger tegen de
betogers in te zetten.

Nabestaanden slachtoffers naar Suriname

Zes zwaargewonden
zondag in Nederland
DEN HAAG/AMSTERDAM - Zes
zwaargewonden van het ongeluk
met de DC-8 van de Surinaamse
Luchtvaartmaartschappij (SLM),
zullen waarschijnlijk zondagoch-
tend in Nederland aankomen. Af-
hankelijk van hun situatie zullen zij
zaterdag met de reguliere KLM-
vlucht vanuit Paramaribo worden
vervoerd, zo heeft een medewerker
van de ANWB-alarmcentrale vrij-
dag meegedeeld.

Het zal naar verwachting nog enige
tijd duren voordat de eerste stoffe-
lijke overschotten van Nederlan-
ders zullen worden gerepatrieerd.
De identificatie van de slachtoffers

is nog niet afgerond. Mogelijk begin
volgende week zullen de eerste li-
chamen vrijgegeven worden. De te-
rugkeer van de ongeveer zeventig
Nederlandse doden zal daarop gere-
geld worden.

" Politie-agenten en dwang-
hekken zorgden er gisteren voor
het kantoor van SLM voor dat
het reserveren van tickets voor
een tweede vlucht naar Surina-
me met nabestaanden van de
vliegramp ordelijk verliep. De
belangstelling voor de tickets
was bijzonder groot. Op Schip-
hol zelf was er gisteravond
sprake van grote drukte door
familieleden en kennissen die
de ongeveer 400 passagiersvoor
de eerste extra vlucht naar Pa-
ramaribo uitgeleide deden. Bij
de vertrekhal was, vanwege de
verwachte emoties, een crisis-
centrum ingericht.Vertrokken

Een medisch team van de ANWB
vertrok gisteravond van Schiphol
naar de Surinaamse hoofdstad. Zij
gaan met hetzelfde toestel, een
Boeing-747 van de KLM, waarin
ook nabestaanden van de slachtof-
fers reisden.
Een tweede extra vlucht naar Para-
maribo gaat maandag. Martinair

heeft de SLM dit aangeboden. Bo-
vendien wil Martinair vanaf 18 juni
tot 1 november eens per week met
een DC-10 een geregelde retour-
vlucht Amsterdam-Paramaribo ver-
zorgen

De financiële hulp voor de nabe-
staanden, in eerste instantie be-
doeld voor het kopen van vliegtic-
kets, is gisteren flink op gang geko-
men. Er is al 170.000 gulden binnen.
De herdenkingsplechtigheid die
zondag in de Lutherse Kerk in Am-
sterdam zou worden gehouden, is
vanwege de verwachte grote be-
langstellingverplaatst naar de Zuid-
hal van het RAI-complex. Burge-
meester van Thijn, de voetballer
Ruud Gullit en een aantal Suri-
naamse autoriteiten zullen tijdens
de plechtigheid het woord voeren.

0 Zie ook pagina 19

Berekening ministerie van Financiën:

Lastendruk
omhoog door

PvdA-plannen
DEN HAAG- De belastingen en so-
ciale premies (collectieve lasten-
druk) stijgen met drie miljard gul-
den wanneer het PvdA-verkiezings-
programma uitgevoerd zou worden.
Indien de CDA-plannen worden ge-
realiseerd is er sprake van een da-
ling van de collectieve lastendruk
met 2,5 miljard gulden. Uitvoering
van het VVD-verkiezingsprogram-
ma betekent dat de collectieve las-
ten met 8,5 miljard gulden dalen.
Berekeningen die op het ministerie
van Financiën zijn gemaakt, hebben
dit uitgewezen. De programma's
van de driegrootste partijen gaan er
alle van uit dat er over de periode
1990-1994 37 miljard gulden te ver-
delen is. De financiële effecten van

het reeds lopende beleid slokken
daarvan 18,5 miljard gulden op.
Voor herstel van de koppeling tus-
sen lonen, uitkeringen, ambtena-
ren- en trendvolgerssalarissen trek-
ken PvdA en CDA elk 12,5 miljard
gulden uit. Bij de WD, die een be-
perktere koppeling voorstaat, is
daarvoor elf miljard gulden nodig.
Uit de berekeningen van Financiën
blijkt dat dePvdA beleidsintensive-
ringen voor de jaren 1990-1994 wil
van 14 miljard gulden. Het CDA wil
4,5 miljard gulden extra aan nieuw
beleid uitgeven, de VVD drie mil-
jard gulden.
Aan ombuigingen bevat het PvdA-
programma 3,5 miljard gulden. Het
CDA komt niet verder dan 1 miljard
gulden. De WD spant hier de
kroon. De liberalen willen 4,5 mil-
jardgulden halenuit bezuinigingen.
Financiën heeft berekend dat de
PvdA voor het verkiezingsprogram-
ma 4,5 miljard gulden te kort komt.
De plannen van CDA en WD ko-
men beide op nul uit.

binnen/buitenland

temier Lubbers:
coalitie met

PvdA 'moeilijk'
e JJ HAAG - Het CDA zal in een
'dA 6'e regeringscoalitie met de
uP: geen 'wezenlijke elementen
rj»het herstelbeleid prijsgeven.
UiV^Jsttrekker en premier Ruud
J*rs heeft dat gisteren ver-
g A Lubbers liet doorschemeren

hy een herstel van de coalitie
de VVD nog steeds een reële

«ujkheid vindt.

j,Premier verweet de liberalen vo-
cjr^k nog dat zy zich 'diskwali-
tn als gesprekspartner. Vooral
Ul[Pstelling van de WD rond het
itw'beleid en de koppeling van
jl"en uitkeringen vormen obsta-
l v °or herstel van de coalitie.
el.vubbers weersprak gisteren
'cc e^van °-e überalen dat hij nu
i> J1voorkeur heeft voor een coali-■"et de PvdA.

ijs. "A-voorman vindt een coalitie
D
,n twee bijna evengrote partij-

j^'s CDA en PvdA 'moeilijk.
_^^ partij, en dat geldt dus ook
Hj het CDA, wil in een coalitie zo
lat hogelijk bemeten zijn. Naar
:]).Cr'terium bemeten heeft hetiL een voorkeur voor de WD.reen coalitie mogelijk is tussen
!(>ii)frote PartÜ en een kleine, dan
tiatj. die coalitie er". De program-
ie 'Sche afstand tot de PvdA is bo-
en n groter dan die tot de libera-
ler 118 Lubbers. De christende-
spte

,a'en zullen in formatiege-
llÜtat me* c*e socialisten de re-

n van net herstelbeleid met
L nt verdedigen, kondigde Lub--4 aan.

Moedig
Als enig Oosteuropees land
heeft Hongarije het misdadi-
ge militaire optreden in Pe-
king veroordeeld. Partijlei-
der Karoly Grosz maakte
zich in zijn onverholen kritiek,
op de Chinese leiding tof
tolk van de miljoenen Hon-!
garen en die weten waar-
over ze praten. Want in 1956
werd hun volksopstand op

niet minder wrede manier doortankdivisies van Nikita Chroesjtsjov
platgewalst.
Natuurlijk had Grosz gelijk, toen hij in zijn afkeuring van de slacht-
partij benadrukte dat de doorPeking aangewende militaire metho-
den' niets gemeen hebben met socialisme. Anders dan de omlig-
gende 'broederlanden' - de DDR, Tsjechoslowakije, Roemenië én
Bulgarije - die zich getrouw aan de officiële Chinese interpretatie
van de gebeurtenissen in China ('bestrijding van contra-revolutio-
naire agitatie') conformeren, dan wel zich in diep stilzwijgen hullen,
hebben de Hongaren moedig van zich af gesproken en laten blij-
ken dat zij fysiek geweld als middel om conflicten uit de wereld te
helpen, afwijzen.

De Hongaarse veroordeling van China is niet zo maar een daad
op zich. De stap past in de scala van maatregelen die het regime in
Boedapest de laatste maanden binnen het raam van zijn ontspan-
ningspolitiek genomen heeft. Zo zijn in- en uitreisbepalingen aan-
merkelijk verzacht en is het dichte netwerk van kunstmatig gescha-
pen grensobstakels langs de grens met het Westen systematisch
gesloopt.

'Socialisme met een humaner gezicht' is wat Grosz propageert en
stapje voor stapje in praktijk lijkt te willen brengen. Deze ontwikke-
lingsgang en de sterk veranderde Poolse situatie, waarin Solidari-
teit zich als legale machtsfactor manifesteert, mogen voor de havi-
ken onder de Oosteuropese regimes een gruwel zijn, voor de mil-
joenen mensen aldaar zijn het ongetwijfeld signalen, van waaruit
hun hoop op een fundamenteel betere toekomst gevoed wordt.

F.S.

Kinderopvang nu
zaak gemeenten

DEN HAAG - De gemeenten mo-
gen zelf uitmaken hoe zij een extra
stimulans gaan geven aan de kin-
deropvang. Zij krijgen daarvoor sa-
men 130 miljoen gulden van de
rijksoverheid. Het geld zal aan de
hand van het aantal woningen in de
gemeenten verdeeld worden.
Het kabinet heeft hier gisteren toe
besloten. Met de 130 miljoen gul-
den, die met ingang van 1990 be-
schikbaar zal komen, denkt het ka-
binet rond 60.000 extra opvang-
plaatsnvoor kinderen tot vier jaarte
kunnen scheppen. Er moeten zes-
duizend arbeidsplaatsen door ont-
staan.
Opvallend genoeg is de minister-
raad afgestapt van een eerder voor-
nemen om de kinderopvang vooral
vorm te geven door het zogenoemde
gastouderschap: vrouwen die niet
werken welke tegen een vergoeding
op de kinderen passen van werken-
de vrouwen.

Contract
OV-kaart
opgezegd

UTRECHT- De NS en de stads- en
streekvervoerondernemingen heb-
ben het contract met het ministerie
van Onderwijs over invoering van
de OV-studentenjaarkaart opge-
zegd. In een brief aan ministerDeet-
man van Onderwijs schreven de on-
dernemingen vrijdag dat zij de over-
eenkomst niet langer kunnen nako-
men „gezien de onzekere politieke
situatie".

Invoering van de studentenkaart
kwam, na aanzienlijke vertraging in
een eerder stadium, op de lange
baan door devalvan hetkabinet. De
Eerste Kamer wilde er in mei daar-
om niet over besluiten.
Het openbaar vervoer wil blijkens
de brief niet langer capaciteit reser-
veren voor studenten die voorlopig
toch geen kaart krijgen. NS is in on-
derhandeling met grote klanten, zo-
als ministeries en grote bedrijven,
over afname van grote aantallen
OV-Jaarkaarten. De bedrijven be-
houden zich het recht voor om te
reeds geleden schade alsnog te clai-
men.

punt uit
Vergiftigd

Ds Allan Boesak is ervan over-
tuigd dat de voorzitter van de
Zuidafrikaanse Raad van Ker-
ken, ds Frank Chikane, het
slachtoffer is van pogingen tot
gifmoord. Chikane is de afgelo-
pen twee maandenvier keer in-
gestort. Medisch onderzoek in
deVS wees uit dat Chikane een
dosis landbouwgif had binnen-
gekregen dat slechts moeilijk
aanwijsbare sporen achterlaat.
Boesak, die verklaarde 'woe-
dend en geschokt te zijn', daag-
de de regering uit de dader(s)
op te sporen.

Ongelukken
Op de hellingen van de Pico El
Celleru in het noorden van
Spanje hebben bergingswer-
kers gisteren de verkoolde lij-
ken aangetroffen van vijf per-
sonen, die om het leven zijn ge-
komen toen hun vliegtuigje
donderdag in dichte mist tegen
de berg te pletter vloog. Bij
Schwandorf in het zuiden van
Duitsland zyn bij een vliegtuig-
ongeluk gisteren vier mensen
om het leven gekomen.

Palme
In Zweden heeft een getuige
gisteren gezegd een alibi te
kunnen geven aan de man die
verdacht wordt van de moord
op premier OlofPalme in 1986.
De getuige, een 68-jarige huis-
meester uit östersund, heeft dit
gisteren voor de Zweedse radio
gezegd. De verdachte stond op
het tijdstip van de moord op
een treinstation in een buiten-
wijk van Stockholm, aldus de
getuige. Dit station ligt op 35ki-
lometer van het centrum van de
hoofdstad, waar Palme om
23.21 uur door een schutter
werd vermoord.

Vals
Sinds ruim drie maanden zijn
op grote schaal valse biljetten
van 250 gulden, de zogenoemde
vuurtoren, in omloop. Hoeveel
dat er zijn, is volgens de Centra-
le Recherche Informatiedienst
(CRI) in Den Haag niet bekend.
De politie heeft tot gisteren on-
geveer honderd valse 'vuurto-
rens' in beslag genomen.

Echtscheiding
Een Griekse rechtbank heeft
premier Andreas Papandreou
gisteren toestemming verleend
van zijn echtgenote te schei-
den. Daarmee komt de vurige
wens van Papandreou naderbij
om nog voor de parlementsver-
kiezingen van 18 juni te trou-
wen met zijn jongevriendin Di-
mitra Liani.

Asbest
Het PvdA-Tweede-kamerlid
mevrouw Verspaget maakt
zich zorgen om de gezondheid
van mensen die over 'Novilon'-
vloerbedekking beschikken.
Dit produkt zou mogelrjk kan-
kerverwekkend asbest bevat-
ten, zo heeft zij vernomen.

Falklands
De gekozen Argentijnse presi-
dent, Carlos Menem, zal geen
oorlog voeren met Groot-Brit-
tannië over de Falkland-eilan-
den. Dit heeft Menem gisteren
gezegd in een vraaggesprek
met het Franse dagbladLibéra-
tion.
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(ADVERTENTIE)

U laten inschrijven bij waarnaar u op zoek bent.
Tempo-Team kost niets. En - niet te vergeten - in een
Vervolgens stellen wij alles in omgeving waar u met plezier
het werk om debaan te vinden kunt werken.

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

(ADVERTENTIE)

A^r Wij zijn
Af begonnen
m met

afprijzen M

damesmode _W
«ouvenderstraat 42-44 _m

hoensbroek
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llf I gemeente roermond 1
j=*>^P,ilflj Roermond vervult vanuit meerdere gezichtspunten een centrumfunctie

in Midden-Limburg. Oe stad biedt dan ook veel mogelijkheden voor
V 3^ / dienstverlening, handel en industrie. Uiteraard zijn er goede voor-

zieningen op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur, sport
~11 en recreatie.

De Secretarie Nieuwe Stijl (± 250 medewerkers) is operationeel sedert 1 januari 1987. De hoofdstructuur
omvat een zestal afdelingen, die ieder een specifieke beleidssector behartigen.

De afdeling welzijn heeft ongeveer 45 formatieplaatsen, verdeeld over de volgende vier bureaus:
welzijnszorg, sport en recreatie, gemeentelijk museum en onderwijs en cultuur.
Voor het bureau onderwijs en cultuur treden wij gaarne in contact met gegadigden voor de
formatieplaats

FINANCIEEL MEDEWERKER 1
ONDERWIJS EN CULTUUR (M/V) 1

Funktie-informatie. Het bureau onderwijs en Arbeidsvoorwaarden.
cultuur telt 7 formatie-

Binnen het bureau onder- plaatsen. Afhankelijk van opleiding S
wijs en cultuur zal de te en ervaring zal aanstelling
benoemen functionaris in Funktie-eisen. plaatsvinden in schaal 7
hoofdzaak belast worden (min. / 2.672,-, max.
met: U bent voor ons een ge- / 3.641,-).

" het aanleveren van de schikte kandidaat indien u
financiële onderwijs- beschikt over: Sollicitaties.
gegevens voor de ge- " een voltooide F.8.A.-
-meentebegroting en opleiding; , Indien u belangstelling
gemeenterekening; " kennis van en ervaring heeft voor de aangeboden

" het bijhouden en ver- met de onderwijswetge- " funktie nodigen wij u uit
werken van de rijksver- ving en affiniteit met vóór 19 juni a.s. een sollici-
goedingen (Londo- het cultureel werk; tatiebrief te sturen aan het
systeem); " financieel inzicht, college van burgemeester

" het behandelen van kennis van gemeentelijk en wethouders van de
artikel 74 aanvragen; financieel beleid; gemeente Roermond,

" het behandelen van sub- " goede mondelinge en Postbus 900, 6040 AX
sidieaanvragen; schriftelijke uitdruk- Roermond, onder vennel-

" het financieel/admini- kingsvaardigheid; ding van C/O.C. op de
stratief ondersteunen " het vermogen om zowel enveloppe.
met betrekking tot zelfstandig als in team- Mocht u aanvullende infor-
onderwijs- en cul- verband te kunnen wer- matie wensen, dan kunt u
tuuraangelegenheden; ken; contact opnemen met de

" het verrichten van " goede sociale- en con- chef onderwijs en cultuur,
secretariaatswerk- tactuele vaardigheden. de heer W. Claessen, I
zaamheden. telefoon 04750-89641.

WËËÊÊ-WÊÊÊË ■■■H

Polec zoekt creatieve technici
die wel eens wat anders willen!
gedaan op de creativiteit van technici. U weetsoar natuurlijk alles van. U probeert daarom Kortom, er is bij Polec voldoende ruimte voor professio-
;\V kennis up-to-date te houden. U volgt eur- nele technici om zich, op korte termijn, te ontwikkelen en

sussen, leest de vakliteratuur en probeert een ** specialiseren.
zo breed mogelijke ervaring op te doen. Juist yyje ZOeken wij?
dof laatste is nog wel eens moeilijk. Op een Polec-technici onderscheiden zich, naast een tomeloze
gegeven imnrient zijn de mogelijkheden binnen inzet, onder andere door motivatie, vakkennis en creati-
een hmcffTuttaeput. Dat is het moment waar- vitejt. Dit vereist een technische opleiding op MBO- of

a r
i ""/. , ____4

__ jö
_

Ki„nr HBO-niveau, met daarnaast nog enkele |aren ervaring in*opu om u heen k,tkt naar wat anders. Naar een gespecialiseerde vakrichting
a

een boon waarin ude kans kn/gr op een A| s u den|<t aan deze |<orte/ doch krachtige omschrijving
breed terrein ervaring op te doen cri waar UW te kunnen voldoen dan nodigen wij u uit te solliciteren.
creativiteit volledig tot zijn recht komt. In dit D n

_
n„ _________J__,'__._Kt nnr,\

geval tM een projectenorganisatie de oplos- tZfotZ^^S, _$ met het invüllen van
smg. Want luist daar kunt u, van joro/ecf naar de onderstaande coupon.
project, uw kennis en ervaring verbreden en Vul hem duidelijk in en stuur hem naar een van de
verdiepen. Kom daarom snel praten met de onderstaande adressen. Indien u aan de gestelde criteria

mensen van Polec over UW mogelijkheden. voldoet, krijgt u automatisch een uitnodiging voor een
oriënterend gesprek.

Wie Zijn Wij? Stuur deze coupon naar:
Polec is een groep van onafhankelijke, landelijk opere-
rende projectenbureaus die opdrachten aannemen en p^^ Maastricht/ Polec Venlo,
uitvoeren op vele technische vakgebieden. ¥ Scharnerweg 88, Maaikade 38,
Sinds 1968 verricht Polec velerlei werkzaamheden, zoals 6224 JJ Maastricht. 5911 EX Venlo.
tekenen, calculeren en werkvoorbereidende- en uitvoe- Telefoon 043-633833 Telefoon 077-516699
rende taken voor de overheid, advies- en constructie- Kl
bureaus, bouwondernemingen en produktjebedrijven. Bk,

de expansieve groei van onze organisatie en de ■PPpiemende interesse van opdrachtgevers uit de regio -^m<\hebben wij regelmatig vacatures voorde uitvoering en Ir IBLegeleiding van projecten, variërend m aard en l Jl J I m V^«omvang. Polec opereert voornamelijk in de volgende _^w_^W I^.^ I
vakgebieden: werktuigbouw, elektrotechniek, industriële
automatisering, AOCV/Sanitairtechr«4l4iguw^ride,
interteuribouw en civiele techniek. I ■ .
Werken bij Polec antwoordcoupon
Werken Jij Polec betekent, over het algemeen, project-
matiggJÉmctioneren. Dat wil zeggen dat u, van begin tot ,
eind, nauw betrokken bent bij ac realisatie van het door Naam:

V ons aangenomen project.
De uitvoering van een project gebeurt meestal in team- Adres:
verband, samen met andere Polec-technici en/of in
samenwerking met de medewerkers van de organisatie Postcode:
waar het project uitgevoerd wordt. Woonplaats:
Wat bieden wij?
Polec biedt een salaris, met bijbehorende secundaire leletoon:
arbeidsvoorwaarden, dat perfect in balans staat met de
aangeboden functie. Opleiding:
Vanzelfsprekend staat Polec garant voor een afwisselende
baan met voldoende carrièremogelijkheden. Ervaring: \A

Afwisselend, omdat projectmatig functioneren óók bete- c» o
kent continu bezig zijn met de nieuwste technologische
ontwikkelingen. I '

Onze produktie blijft op I
automatische rolletjes lopen met de I
inzet van gemotiveerde HTS-ingenieur I
Hetsucces van Volvo Car B.V. nieuwe, complexe produktie-apparatuur, kennis goed overbrengen op anderen. ■
Volvo Car B.V, metruim 8.000 medewer- waarbij u zorg draagt voor de verdere Verder bent vin staat zeer zelfstandig te ■
kers, is gespecialiseerd in de ontwikke- interne kennisoverdracht. werken in een resultaatgerichte omge- ■
ling, produktie, marketing, verkoop en Als automatiseringsdeskundige gaat u ving. ■
service van Volvo personenauto's in de binnen de afdeling Onderhoud.Montage ■
top van het middenklassesegment. complexe storingsoorzaken van de toe- Uw toekomst bij Volvo Car B.V. ■
Daarnaast produceert Volvo Car ook gepaste automatiserings- en besturings- Volvo Car biedt u naast de mogelijkheid ■
componenten voor de Europese automo- technieken analyseren en draagtu voor- voor verdere ontplooiing binnen hetvak- ■
bielindustrie. In totaal omvat de Volvo stellen aan ter voorkoming van storm- gebied, onder meer door het volgen van ■
Car-organisatie negen vestigingen in gen. Daarnaast verzorgt u het opzetten, gerichte trainingen, ook volop ruimte ■
Nederland en één in België. Gemoti- bewaken en up-to-date houdenvan een voor eigen initiatief en het nemen van ■
veerde en professionele mensen staan archiefprogrammabestand. Verder stelt verantwoordelijkheid. Dit laatste is zelfs ■
aan de basis van het succes van de hui- u vast welke meetinstrumenten, hulp- in hoge mate gewenst en van invloed op ■
dige 300-serie en de Volvo-480. Ook van apparatuur en procedures het best toe- uw loopbaanontwikkeling. Over het sala- ■
de zojuist gelanceerde Volvo-440 heb- pasbaar zijn en initieertude begeleiding ris worden we het zeker eens, terwijl de ■
ben wij hoge verwachtingen. en instructie van huidige en nieuwe on- secundaire voorzieningen passen bij een ■

derhoudsmedewerkers van de afdeling. moderne onderneming. I
De hoogste automatiseringsgraad I
van Nederland Relevante HTS-opleiding en stage- Uw reactie ■
In de diverseproduktie-afdelingen staan ervaring Voor specifiek vakinhoudelijke infor- I
circa 130 robots opgesteld, waarbij som- U bent een contactueel vaardige man of matie, kunt u zich wenden tot de heer I
mige-produktiegangen een automatise- vrouw met een HTS-opleiding in Elektra, D. van Alst, hoofd Onderhoud Montage, I
ringsgraad van 90% kennen. Bij deafde- Elektronica met liefst de applicatie telefoon (04498) 941 48, of privé na I
ling Eindmontage wordt gebruik ge- Besturingstechnologie. Van belang is in 19.00 uur (04498) 548 83. Uw schrifte-
maaktvan een volledig geautomatiseerd ieder geval inzicht in microprocessors, lijke sollicitatie kunt u richten aan de
carriersysteem. De daadwerkelijke mon- Daarnaast heeft u bij voorkeur ervaring heer J. van Mousch, afdeling Personeel
tage wordt echter doormensen verricht. opgedaantijdens een stage in een profit- en Organisatie, AutodivisieVolvo Car B.V,

georiënteerde organisatie. U kunt zich Postbus 150,6130AD Sittard.
Technisch automatiseringsdeskundige mondeling en schriftelijk goed uitdruk-
U wordt betrokken bij de overdracht van ken en kunt, ook in de Engelse taal, uw

volvo __tsm_,

Volvo Car B.V. -«^Em/^^l
'. 1Autoschadebedrijf Bartels bv

te Kerkrade
Beschikt over het internationaal erkende predikaat
Acoat Selected.

Dat stempelt ons tot een bedrijf, dat
voldoet aan een aantal belangrijke criteria op
technisch en organisatorisch gebied. Met Acoat
Selected hebben we een naam te verliezen op het
gebied van kwaliteit en service.

Die kwaliteit en dat vakmanschap
verlangen wij ook van onze aan te stellen

Autospuiter
Wat verstaan wij onder een autospuiter?

Allereerst een vakman, een goed observerende
specialist die eisen stelt aan zichzelf en oog heeft
voor de kleinste details. Een goede spuiter beschikt
ook over een voldoende technische vooropleiding.

Hij weet iets af van produkten en systemen
en kan kleuren samenstellen, ook op de
kleurenmengmachine.

Onze autospuiter beheerst
voorbewerkingstechnieken als schuren, plamuren en
het daarop volgende afspuiten. Produkt- en
systeemkennis plus handvaardigheid moeten
voortdurend worden bijgespijkerd met behulp van
bijscholingscursussen en trainingen.

De bereidheid, daaraan mee te doen, is
uiteraard voorwaarde. Beloning en secundaire
arbeidsvoorwaarden blijven bij gebleken geschiktheid
niet beperkt tot de geldende normen. Maar we
stellen ook hoge eisen. Daarom denken we aan een
kandidaat tussen de 25 en 35 jaar.
u kunt uw sollicitatie richten aan
Autoschadebedrijf Bartels bv., Melchiorstr. 5, 6461
HZ Kerkrade. 199900

£tt£ft? I»vw^f\
VAN OPPEN GELEEN

Wegens succesvolle omzetgroei in onze pas
geopende supermarkt, vragen wij zo spoedig
mogelijk medewerkers die zich in onze agressieve,
maar klantvriendelijke super thuis zullen voelen.

CAISSIÈRES
17t/m 20 jaar, 32 uur per week flexibel.

VERKOOPSTERS
17 t/m 23 jaar, 32 uur per week flexibel, in de
afdelingen vlees/vleeswaren, kaas/brood, met
interesse voor bake-off.

A.G.F.-MEDEWERKER
17 t/m 20 jaar, 38 uur per week, liefst met ervaring.

Spreekt één van deze vacatures je aan, schrijf dan
naar:

Super H. v. Oppen,
Pastoor Vonckenstraat 9,

2ooi« 6166 CV Geleen.

f Jaap van Rennes Jaap van Rennes ■Kerkrade B.V. Exploitatiemij. B.V. ■
Heerlenersteenweg 113 Beekstraat 13 I
6466 KS Kerkrade 6301 HV Valkenburg ■
telefoon 045-413387 telefoon 04406-40642 ■telex 56742 ■
Van Rennes voor Horeca zoekt voor directe indiensttreding:

Administratieve kracht (m/v) I
t.b.v. afdeling factuurcontrole. H

HORECA Werkzaamheden zijn 0.a.: controle van inkoopfacturen en H
rnnnruAunn coderen daarvan, prijscalculatie, input van gegevens in
GROOTHANDEL computer ■CENTRUM ISsl
*"■" "wra Vereisten: M.E.A.O-niveau bedrijfsadministratieve richting; ■JAAP VAN ervaring met bovengenoemde werkzaamheden en kennis van H
RENNES BV de 'ranse taal strekken tot aanbeveling. H

Sollicitaties richten aan: van Rennes voor Horeca, Beekstraat H
13, 6301 HV Valkenburg, t.a.v. dhr. van Rennes. ■Op enveloppe in linker bovenhoek vermelden: administratie. H
Cassières part-time I
Havo-niveau H
Sollicitaties uitsl. na tel. afspraak dhr. Bertholet. H

MW/^ib I"^Ê--fy--W I
ftfé /Onder deStichting Z.V.B, te Kerkrade ressorteren o.a. de I

£fa*° 'T / Lückerheide- en de Hamboskliniek. I
"Po^é^ /DeLückerheidekliniek is een psychogeriatrisch verpleegtehuis ■

/ met 209 bedden en 5 dagbehandelingsplaatsen. I
cj -» <o /De Hamboskliniek is een somatisch verpleegtehuismet 215bedden ■

/en 10 dagbehandelingsplaatsen. I

In deze tweeklinieken zijn momenteeleen 7-tal tijdelijke vacatures *°° I
ziekenverzorgenden/ I
verpleegkundigen m/v I

Taak/funktie De ziekenverzorgende/verpleegkundige verricht de verzorgende/ver-
pleegkundige werkzaamheden binnen een afdeling waar teamverplöö'
centraal staat. Het werken in onregelmatige diensten behoort tot het
kenpakket.

Selektie-eisen Opleiding: " naast gediplomeerdeziekenverzorgendenofverpleegk,
■ digen kunnen ook kandidaten met een gerichte M.D.G-

M.8.0.-of H.8.0.-opleiding solliciteren.
Ervaring: " ervaring in het werk in een verpleegtehuis strekt tot

aanbeveling.

Salariëring Afhankelijk van de ervaring en defunctie waarvoor men wordt aangen
men vindt salariëring plaats conform F.W.G. in salarisschaal 30,35 of
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform deC.A.0.-Ziekenhuisw
zen.

Inlichtingen Inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij de heer J.Fleskes, Hoo
Verplegingsdienst Lückerheidekliniek (045-456944) of bij de heer
R. Klaas, Hoofd Verplegingsdienst Hamboskliniek(045-457041).

Solliciteren Belangstellenden worden uitgenodigd om binnen 10 dagen schrifte ij

solliciteren bij de heer H. Cox of bij de heer J. Hack, personeelsconsu
ten van deStichting Z.V.8., Markt 52,6461 ED Kerkrade.



Opsparen
Hoewel de PvdA wil dat werkge-
vers en werknemers zelf afspra-
ken maken over het scholings-
verlof binnen CAO's, bevat het
ontwerp wetsvoorstel wel een
gedetailleerde regeling. Leijnse
wil dat werknemers de verlofda-
gen opsparen. Ze mogen pas in
het jaar nadat ze 'verdiend' zijn,
opgenomen worden. Het opspa-
ren van dagen is mogelijk tot een
periode van maximaal vijfjaar.

Om de kosten van de plannen te
dekken, wil de PvdA dat er oplei-
dingsfondsen komen. Via deze
fondsen zouden werkgevers
schadeloos gesteld moeten wor-
den voor de verlof- en oplei-
dingskosten. De werkgevers

moeten, aldus de PvdA, onge-
veer 20 procent van de kosten
zelf dragen. Dat percentage staat
echter niet in de wetopgenomen.
In de uiteindelijke situatie zou-
den werkgevers zelf 2,4 miljard
gulden per jaar moeten bijdra-
gen.

Kosten
De overheid zou 30 procent van
de kosten moeten betalen (4 mil-
jard gulden). Indien rekening
wordt gehouden met de positie
van de overheid als grote werk-
gever, draagt de overheid in feite
maar 2,8 miljard gulden bij aan
de opleidingsfondsen. De resten :
de kosten wil de PvdA dekken
via een heffing op de loonsom of
door een reservering die binnen
de loonruimte voor scholing van
werkenden wordt gemaakt. Dit
zou in overleg tussen werkgevers
en werknemers betaald moeten
worden binnen de CAO-onder-
handelingen.

Op verzoek van de PvdA heeft
het Centraal Planbureau de plan-
nen doorgerekend. Daaruit kwa-
men niet alleen de effecten op
werkgelegenheid en werkloos-
heid naar voren maar ook effec-
ten op inkomens. Over een aan-
tal jaren zouden de plannen 1,25
procent in koopkracht kunnen
schelen. Dat moet volgens de
PvdA binnen het arbeidsvoor-
waardenoverleg worden opge-
lost. Afwenteling van de kosten
op de bedrijfsresultaten kan ook.
Het deel van de bedrijfskosten
dat naar loonkosten zou gaan,
zou in dat model met 0,8 procent
toenemen. Bij stijgende rende-
menten kan dat geen probleem
zijn, aldus de PvdA.

Duitsers slaan Sovjetleider hoger aan dan Kohl

Gorbatsjov komt,
Bonn in spanning

Van onze correspondent

('ietrT A^een een nieuwe ramp kan nog verhinderen dat de
staats- en partijleider Michaël Gorbatsjov en

vijpUw Raisa maandagmorgen met groot gevolg landen op
s^o eld van Keulen-Bonn. Op het laatste moment heeft
sta n°^ mgriJPende veranderingen in het programma van

e e a^Srjezoek aangebracht. Alles wat maar enigszins op
!set. ,Verstrooiïng leek, js geschrapt. Verder wil Gorbatsjov
'base j «^ficiële gedeelten steeds terug naar de Russische

*n onn om zyn "J^ *e besturen. De dramatische
tan Scne toestand, de treinramp en de onlusten in Oezbe-
öf: belSen rïa* mJ constant paraat is. Bonn heeft er begrip

eter een uitgekleed bezoek dan helemaal niets.

\ dle Q f/, veel verwacht van'de;er>de ' West-Duitsland een on-
)tigsk Populariteit geniet. In re-*<><C, gen te Bonn wordt het

ïqué "een opvallend en
I;*al.C docurnent van interna-
ÜciPiël^ ICht" genoemd. Er staan
°ttisti UpSPraken in over het

linSen v Eur°Pese huis, de uit-
l^rSir.p00r de mensheid, wapen-en fr en de bilaterale samen-
if'te hi °?ral het feit dat West"
K^n i alle Plannen wordt be-

«" Maa m n met vreugde be-
akko^i6r ls meer- Zo zullen er

!r 'nv^ en worden getekenda '(ig v7tenngsbescherming, op-
\en r managers, jeugduitwis-
* h 0.nT

n kriJët een eigen 'hotcc hetKremlin.
Ifdert6nd ?rdt er min of meer op ge-a8se' lat Gorbatsjov zijn vier-

2°ek zal gebruiken om
e<teoti d te geven °P de wa-

*PresiHieVoorstellen> waarmee
fe £knt Bush van de VS on-, ° hL*?r? lgende cris»s in de
■Nsw bezworen. Hele grote
ü' u«sn yerwachten zelfs con-

tse hprl en over een mogelijkeleniging.

5* is er'ng in West- en Oost-Duits-
'siov k niet minder om. Met Gor-sv>>^orr't een staatsgast op be-

zoek die in populariteit alleen door
Richard von Weizsacker wordt
overtroffen. Zelfs de kiezers van
CDU en CSU slaan hem hoger aan
dan hun eigen kanselier Helmut
Kohl. Sinds de komst van Gorbats-
jov is het Rusland-beeld van de
Duitsers radicaal veranderd. Een
minimaal percentage voelt zich nog
bedreigd en meer Duitsers (82 pro-
cent) dan Russen (59 procent) zijn
ervan overtuigd dat Gorbatsjov suc-
ces zal hebben met zijn perestroika,
maar als grootste bedreiging noe-
men zij het steeds groeiende tekort
aan consumptieartikelen.

De Baden-Württembergse minister-
president Lothar Spath is daar ook
van overtuigd: „De Russen moeten
wat op tafel en in de koelkast heb-
ben, maar allereerst hebben ze een
koelkast en een tafel in hun huis no-
dig." De Westduitsers zijn bereid
het hunne daartoe bij te dragen.

Gorbatsjov komt dan ook op een
psychologisch buitengewoon gun-
stig tijdstip naar de Rijn. De man
die drie jaar geleden nog door zijn
huidige gastheer Kohl werd afge-
schilderd als een propagandist a la
nazi-minister Goebbels, ontmoet nu
een kanselier die hem behulpzaam
kan zijn bij het oplossen'van zijn
grootste problemen.

De Russische hervormers hebben
vele miljarden harde Duitse marken
nodig om op krediet consumptie-
goederen te kopen, maar zoveel
geld zal Gorbatsjov nooit los krij-
gen. De vorig jaarbij het bezoek van
Kohl aan Moskou overeengekomen
joint-ventures komen heel moei-
zaam van de grond. De Duitse on-
dernemers zijn huiverig hun kapi-
taal risicodragend in te zetten. De
regering zal minstens garant moe-
ten staan en daartoe is Bonn hoog-
uit bereid als Gorbatsjov politiek
over de brug komt. En het thema is
dan natuurlijk: de Duitse deling.

De Russische Duitsland-expert en
adviseur van Gorbatsjov, Nikolai
Portugalev is daar duidelijk over:
„In zijn boek schrijft Michaël Gor-
batsjov dat de geschiedenis bepa-
lend is voor de Duitse kwestie, dat
er twee Duitse staten zijn met ver-
schillende maatschappelijke stel-
sels. De geschiedenis zal een ant-
woord geven en de geschiedenis
wordt door mensen gemaakt. Maar
een ding staat vast: het historische
lotvan de Duitsers is onlosmakelijk
verbonden met de deling van Euro-
pa en dus met het overwinnen van
die deling. In die richting beweegt
zich het concept van het gemeen-
schappelijke Europese huis: twee
Duitse huizen, gescheiden, met
twee huurders met gelijke rechten
en toch openvoor elkaar. Zoals Oos-
tenrijk en Hongarije vandaag de dag
met hun verschillende systemen
open voor elkaar zijn, maar zonder
vreemde troepen en zonder vreem-
de kernwapens op hun grondge-
bied."

Portugalev ontkent dat Moskou een
wig wil drijven tussen de Bondsre-
publiek en de rest van de NAVO:
„Wij zijn absoluut niet geïnteres-
seerd in een destabilisatie van die
alliantie." Aan het adres van de
Amerikaanse president Bush die
met enige regelmaat roept dat de
Duitsers in vrije verkiezingen hun
lot moeten bepalen, zegt Portuga-
lev: „Dat is huichelarij. Meent Was-
hington werkelijk dat vreemde
kernwapens waarmee beide Duitse
staten zijn bezaaid, een goedevoor-
waarde zijn voor toenadering tussen
deze landen?"

De grote lijn is daarmee duidelijk:
Gorbatsjov wil militaire ontspan-
ning aan zijn westgrens, opdat geld

vrijkomt voor de broodnodige aan-
schafen produktie van consumptie-
goederen. En daarbij speelt de
Bondsrepubliek als de op een na
sterkste militaire macht in de
NAVO en economische gigant een
doorslaggevende rol. Goede betrek-
kingen met Bonn leverenrust in het
Westen, miljardeninvesteringen en
een geweldige overdracht aan
know-how in het Oosten op. Alleen
zo hebben Gorbatsjovs ambitieuze
hervormingsplannen een kans van
slagen. Indien dan ook nog de Rus-
sische en Amerikaanse troepen in-
clusief hun kernwapens uit beide
Duitse staten verdwijnen, lijkt hij
bereid na te denken over een of an-
dere confederatieve vorm van beide
Duitse staten in de verre toekomst.

" MICHAIL GORBATSJOV
goede betrekkingen met Bonn van groot belang voor de Sovjetunie.

binnen/buitenland

stand werklozen zou met 70.000 dalen

Plan PvdA voor
scholingsrecht
in onze parlementsredactie)

f HAAG - Elke werkne-. Rïoet recht krijgen op
!ot voor scholing. Dat"l moet vanaf 1992 gaanen- Gestart wordt met
u
, , da£en, oplopend tot

'««tegen in 1995 en volgen-
den. De kosten van de
lia uiteindeliJk biJna 12Jard gulden per jaar, wor-
j. °Pgebracht door over-

> werkgevers en werkne-samen. Door herbezet-
eiriVan Verlofdagen en uit-

van het scholings-"°a ontstaan tot 85.000

"we banen. Hierdoor kan
l*erkloosheid met 70.000

is H 1
irp v e Kern van een vooront-
> h an de wet scholingsverlof
HgJ; 1 PvdA-kamerlid Leijnse
rru n heeft gepresenteerd. De
l9<)rfaat ervan uit dat het plan
ihe ft et kan worden- De frac". j®'t nu bewust afgezien van
itsv enen van een formeelijoorstel. Volgens de PvdA
r, o" volgend kabinet zelf keu-

P dit punt moeten maken.

Met de voorstellen willen de so-
ciaal-democraten bereiken dat er
meer gedaan wordt aan scholing
van werkenden. Snelle maat-
schappelijke veranderingen no-
pen daartoe, aldus de PvdA. Bo-
vendien lopen wij op dit vlak
achter in de wereld. Met het plan
wil de PvdA dat 90 procent van
alle werknemers (totaal 5,8 mil-
joen) ook scholingkrijgen.

Eis tot verbod
omgangsrecht
ineestpleger

DEN HAAG - Het moet verkrach-
ters en plegers van incest onmoge-
lijk worden gemaakt omgangs-
recht te krijgen met door hen op
deze wijze verwekte kinderen. Als
vrouwen door een omgangsrege-
ling steeds opnieuw worden ge-
confronteerd met de incestplegèr
of verkrachter, wordt het hen on-
mogelijk gemaakt om de gevolgen
van het sexueel misbruik te ver-
werken. Dat stellen de Stichting
tegen Haar Wil in samenwerking
met de Stichting tegen Sexueel
Geweld. Om hun eis kracht bij te
zetten organiseren zij maandag-
avond een demonstratie bij het ge-
rechtsgebouw in Amsterdam.
Directe aanleiding voor de de-

monstratie is de zaak van een in-
eestpleger, die in hoger beroep
omgangsrecht eist met zijn doch-
ter en het kind dat hij bij haar
heeft verwekt. De Procureur-Ge-
neraal zal hierover op 13 juni ad-
vies ' uitbrengen aan de Hoge
Raad. Eerder verbood het ge-
rechtshof in Arnhem de man om

de komende twee jaar contact te
zoeken met zijn dochter en haar
kind. De raadsman van de ver-
dachte, Mr. G. Spong beroept zich
op de bloedband tussen vader en
kind, die volgens hem recht geeft
op omgang.

De Stichting Tegen Haar Wil
meent dat 'het hek van de dam' is
als deze zaak ontvankelijk wordt
verklaard. In dat geval kan iedere
verkrachter of ineestpleger om-
gangsrecht eisen met door hen
verwekte kinderen. „Het zou bela-
chelijk zijn als mannen rechten
kunnen ontlenen aan door hen ge-
pleegde misdrijven," aldus een
woordvoerder van de Stichting.

Lage inkomens schrikken verhuurders af

Jongeren vinden
moeilijk woning

Van onze correspondent
DEN HAAG - Jongeren kun-
nen bij woningbouwvereni-
gingen nauwelijks nog te-
recht. Hun inkomen is zo laag
geworden, dat veel verhuur-
ders huiverig zijn hen nog
een woning aan te bieden.
Per 1 juli zal de situatie nog
moeilijker worden, omdat
dan de jongerentabel in de
huursubsidietabel wordt af-
geschaft. Daardoor jongeren
komen niet meer in aanmer-
king voor deze ondersteu-
nende subsidie.

Deze week schreef de Stichting
Volkshuisvesting Hoogvliet
(SVH) in een brief aan de Tweede
Kamer dat ze werkloze jongeren
onder de 23 geen woning meer
zal verhuren. Gezien het inko-
menvan deze groep, zon 725 gul-
den per maand, vreest Hie stich-
ting dat jongeren woonlasten
van meer dan 400 gulden per
maand niet kunnen opbrengen.

De jongeren die via de stichting
een huis zochten, hadden een
dergelijke brief al eerder gekre-
gen, in augustus 1988. Volgens
Nico van Velzen, directeur van
de Nationale Woningraad (de
grootste koepel van woning-
bouwverenigingen), is die brief
op zich niets bijzonders. Er zijn
veel meer woningcorporaties die
ingeschreven jongeren hebben
gemeld dat er voor hen geen wo-
ning meer te huur is.

Gebaar
Wat wel opmerkelijk is, en Van
Velzen vindt het heel moedig, is
dat de SVH haar handelswijze
openlijk toegeeft en bij de Twee-
deKamer aan de bel trekt. „Dit is
een heel openlijk gebaar om aan
te geven dat het zo niet langer
kan. Wij roepen al een paar jaar
dat het met het woonlastenbe-
leid van Heerma verkeerd gaat.
Voor mensen uit de lagere inko-
mensgroepen, jongeren, werklo-
zen, AOW'ers, dreigt een uit-
zichtloze situatie".

Van Velzen erkent dat de stap
van de SVH naar huurders toe
niet zo sympathiek overkomt:
„Maar een woningbouwvereni-
ging kan haast niet anders meer.
Als je met een dure woningvoor-
raad zit, kun je geen huurders
hebben met een inkomen van
700 tot 725 gulden. Zelfs de HAT-
eenheden (woningen voor een a
twee personen, red.), voor zover
die nog gebouwd worden, heb-

ben tegenwoordig al huren van
meer dan 300 gulden. Jongeren
in de bijstand, maar ook jonge-
ren met een inkomen op mini-
mumloonniveau, zijn vrijwel niet
meer zelfstandig te huisvesten".

In gevaar
Op dat punt zijn Van Velzen en
deLandelijke Organisatie Belan-
gengroepen Huisvesting (LOBH)
het in ieder geval met' elkaar
eens. „Wij zeggen al jaren dat het
woonrecht voor jongeren in ge-
vaar komt", aldus Nienke Spe-
renberg van de afdeling Zuid-
Holland. Zij ziet ook dat er voor
de woningbouwverenigingen
een reëel probleem ligt. Toch
vindt ze dat de SVH en andere
woningbouwverenigingen jon-
geren niet mogen weigeren: „Als
mensen ervoor kiezen om van
300 gulden per maand rond te
komen, moeten ze dat zelf we-
ten".

De SVH denkt daar duidelijk an-
ders over. Zelfs met huursubsi-
die kunnen jongeren volgens de
stichting nauwelijks rondko-
men. Het gebeurt nu al dat men-
sen op hun eten besparen om de
huur tekunnen betalen. Of dat ze
de huur gewoon maar laten zit-
ten, iets wat de woningbouwver-
enigingzich ook niet kan permit-
teren.

Kamers
Volgens Nico van Velzen kan
een woningbouwcorporaties aan
jongeren tegenwoordig eigenlijk
alleen nog maar kamersgewijs
verhuren. Steeds meer corpora-
ties doen dat ook, al is het in
sommige plaatsen in strijd met
de gemeentelijke woonruimte-
verordening. Bovendien is ka-
mersgewijze verhuur van wonin-
gen een beperkte oplossing:
„Veel jongeren willen dat hele-
maal niet graag. De uitkeringsre-
gels laten het vaak ook niet toe.
En als je een flat van 800 gulden
in tweeën splitst, heb je ook nog
geen huur dieeen jongereop kan
brengen".

Van Velzen vreest dat de proble-
men in de komende tijd alleen
maar erger zullen worden. In de
nota Volkshuisvesting in de ja-
ren negentig is een woonlasten-
stijging voorzien die fors uitgaat
boven de groei van het inkomen:
„Jongeren zullen nog dertien
procent meer moeten gaan beta-
len. Dat kan helemaal niet meer.
Hier wreekt zich een woonlas-
tenbeleid dat geen rekening
houdt met de lagere inkomens".

Machtsstrijd in China
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jm jêw 's avonds theologie studeren

■ * avondopleiding (ma- en di-avond)
* richtingen: katechese en pastoraat
* lesbevoegdheid/pastorale bekwaming
* MO-tweedegraads en -eerstegraads
* selectie uit college-aanbod mogelijk

Theologisch-
Katechetisch Vraag informatiebrochure aan via de UTP:

Instituut Antwoordnummer 5051, 6400 WC Heerlen,
Sittard of bel: 045-718520

TKI - de eigentijdse theologie-opleiding
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■■ aluminium ■■■tan■kunststof■ hardhout
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LJWj zinkwit nederland bv

Bij Zinkwit Nederland B.V. is bij de afdeling applicatie en ontwikkeling
een vacature voor een:

TECHNICUS
OP MTS-NIVEAU (m/v)
Functie-inhoud

J " Het uitvoerenvan gericht onderzoek naar verbeteringen bij
toepassingen van Zinkoxides in 0.a.:

de rubber industrie
de chemische industrie
de keramische industrie
etc.

" " Bijdrage leveren aan nieuweontwikkelingen bij
Zinkwit Nederland B.V.

Functie-eisen ■
" MTS procestechniek of gelijkwaardige opleiding.
" Bij voorkeur ervaring in het zelfstandig uitvoeren van applicatie- -en ontwikkelingsonderzoek.
" Goed schriftelijk kunnen rapporteren.
" Bereid zijn tot volgen van gerichte cursussen.
" Ervaring in literatuuronderzoek.
" Ervaring in galvanische werkzaamheden kan tot aanbeveling

strekken.
" Leeftijd: 20-30 jaar.

Inlichtingen omtrent deze functie kunt U inwinnen bij
de heer deKoek (04409-9242).

Gelieve Uw sollicitatie te richten aan de afdeling personeelszaken.

a Zinkwit Nederland B.V.
Postbus 1, 6245 ZG Eijsden.
Ir. Rocourstraat 28, 6245 AD Eijsden.
Telefoon: 04409-9222

DE MILLENERPOORT
MILLENERWEG 8

SITTARD

De Millenerpoortvoert de wet SocialeWerkvoorziening uitvoor de
gemeenten Bom, Sittard en Susteren.
De Millenerpoort is een takvan dienst van de gemeente Sittard.
De organisatie wordt gevormd door een kultuurtechnisch en een
industrieel werkverband, alsmede enkele stafdiensten.
Het personeelsbestand bedraagt ca. 350 medewerkers/sters.
In het industrieel werkverband, bestaande uit de afdelingen atelier,
industriële montage, houtbewerking, konstruktie, geiserdienst en
tapijtknoperij (totaal circa 175 medewerk(st)ers) is de vakature
ontstaan van :

HOOFD PRODUKTIE (m/v>

DE FUNKTIE :
In uitvoerende zin is hij/zij verantwoordelijk voor een efficiënte
werkorganisatieen een kwalitatief goedeproduktie. Met ondersteu-
ning van depersoneelsfunktionaris is hij/zij mede verantwoordelijk
voor de begeleiding van de medewerk(st)ers.
Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het werkaanbod, waarvoor
intensieve samenwerkingmetde afdelingkommerciële zaken gebo-
den is. Verder heeft funktionaris als lid van het managementteam
een direkte inbreng t.a.v. allebeleidsaspekten binnen het industrieel
werkverband.
Hij/zij ressorteert rechtstreeks onder de direkteur en geeft direkt
leiding aan een achttal medewerkers.

DE EISEN :
H.T.S. of gelijkwaardig nivo;
Leidinggevendekapaciteiten;
Ervaring in een leidinggevende funktie;
Goede kontaktuele eigenschappen;
Belangstelling voor bedrijfskunde.

GEBODEN WORDT :
Salarisgrenzen bij aanstelling van ’5115,- tot ’ 6107,-
Verder perspektief is niet uitgesloten
De bij de gemeente Sittard geldenderechtspositieregelingen
zijn van toepassing, alsmede een I.Z.A. -ziektekostenregeling.

Tot'de sollicitatieprocedure behoren een medisch onderzoek en
psychologisch onderzoek.

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij de direkteur, de
heer Drs. H.H. Nijhuis, tel. 04490 - 10234.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de direkteur, postbus
239, 6130 AE Sittard.

■—■

-LCu Stichting Ziekenzorg
Hjp' 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. O'dilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

yßijde Interne/IC-unit van de Verplegingsdienst Geleen hebben wij
plaatsingsmogelijkheden voor enkeie:

1.C.-verpleegkundigen
vakaturenr. JH 10

funktie-informatie: " De werkzaamheden worden overwegend verricht op een Intensive
Care-unit.

" Het in teamverband en onder verantwoordelijkheidvan het
afdelingshoofd mede verplegen, begeleiden en verzorgen van
patiënten. Assisteren bij onderzoek en behandeling en het verrichten
van verpleegkundige handelingen.

" Mede begeleiden van leerlingen en stagiaires in de praktijk.

funktie-eisen: " Diploma A-verpleegkundige of HBO-V
" 1.C.-aantekening
" De bereidheid om full-time en alle diensten te wérken.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig FWG, funktiegroep 45, welke een
maximum kent van f 3690,- bruto per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in CAO voor het
Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: De heer J. Hounjet, personeelsfunktionaris, telefoon 04490-46666,
toestel 2153.

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.

Staalbouw Leunissen BV "*Tl^e«
vraagt voor onzeafdeling Engineering:

ervaren tekenaar/konstrukteur m/v
Gevraagd: - MTS HTS-nivo Werktuigbouw of Civiele techniek- zelfstandig staalkonstrukties kunnen uitwerken- in staat om statische berekening te lezen- minimaal 5 jaar ervaring- kennis van moderne talen (duitse en engelse)

strekt tot aanbeveling.

Geboden wordt: - goede salariëring- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Uw schriftelijke sollicitatie, gericht aan de direktie van Staalbouw
Leunissen BV. zien wij gaarne binnen 14 dagen tegemoet.

Artsenpraktijk in groeifase, bestaande uit
3 artsen, zoekt

(medisch)
secretaresse

voor 20 uur per week.
Br.o.nr. 16 Limburgs Dagblad, postbus

mta 3100,6401 DP Heerlen.

. ♦ . ACADEMISCH

L*N/ ZIEKENHUIS*& MAASTRICHT
Bij deafdeling Cytogenetica van de StichtingKlinische Gene-
tica Limburgverbondenaan deVakgroepGenetica/Celbiolo-
gievan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht, is een va-
cature voor een

analist m/v
Vacaturenummer 329/7

Taken: de medewerk(st)er zal worden betrokken bij hetkli-
nisch diagnostischchromosomenonderzoek bij patiënten,
afkomstig uit het verzorgingsgebied van deStichting.

Vereisten: sollicitanten dienen in het bezit te zijn van een
HBO-diplomaanalist, bij voorkeur in de medische microbiolo-
gie;ervaring metweefselkweek, microscopieen cytogenetica
strekt tot aanbeveling; grote matevan zelfstandigheid en ac-
curatesse met betrekking tot de werkzaamheden.

Salaris: afhankelijkvan opleidingen ervaring, maximaal
fl. 3.307,-bruto per maand, conform schaal 806BBFIA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij
Drs. A.J.H. Hamers, Hoofd Cytogenetisch Laboratorium,tele-
foon 043-888622/564, of bij de heer J.H.van Beem, Perso-
neelconsulent, telefoon 043-862345.

Binnen de verpleegafdeling psychiatrie (24 bedden), waar
momenteel een team van circa 20 medewerk(st)ers werk-
zaam is, bestaat er 'plaatsingsmogelijkheidvoor een

psychiatrisch

Vacaturenummer 89.315/3

Taken: het verplegen, verzorgen en begeleiden van patiën-
ten in een psychiatrische afdeling.

Vereisten: diplomaziekenverplegingAen B of HBO-V;
enige jarenervaring strekt tot aanbeveling.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 3.641,-bruto per maand, conform schaal 807BBRA'B4.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
L. Leunissen, Coördinerend Hoofd Verplegingsdienst, tele-
foon 043-862278, of bij de heerR. Blezer, Personeelconsu-
lent, telefoon 043-862193.

Binnen de Operatieve Dienst/Anaesthesie bestaatplaat-
singsmogelijkheidvoor een

SUbhOOfd m/v
Vacaturenummer 317/7

Taken: devoornaamste taken zijn: in samenwerkingmet het
hoofd ontwikkelen en bewaken van hetafdelingsbeleid in alle
facetten; vervangen van het hoofd bij diens afwezigheid.

Vereisten: voor deze functiewordt gedacht aan een kandi-
daat die in het bezit is van het NZR-diploma operatie-assis-
tent differentiatie anaesthesie; bij voorkeur beschiktover het
diploma verpleegkundige-A; beschiktover het diplomavan
een kader- of managementopleiding; ervaring heeft in een
soortgelijkefunctie; in staat is om op een consistente en sti-
mulerende wijze leidingte geven; in veranderende omstan-
digheden slagvaardigkan functioneren; beschikt over goede
communicatieve en leidinggevendeeigenschappen en ge-
voel heeft voor menselijke verhoudingen.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de se-
lectieprocedure.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal
fl. 4.144,-bruto per maand, conform schaal 808 BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij mevrouw
M. Mesman, Hoofd Operatieve Dienst, telefoon 043-862879,
de heer J. Motten, HoofdAnaesthesie, telefoon 043-861597
ofbij de heer J.H.van Beem, Personeelconsulent, telefoon
043-862345.

HERHAALDE OPROEP
Binnen de afdelingKlinische Neurofysiologie is opkorte ter-
mijn plaatsingsmogelijkheidvoor een

(leerling-)laborant
klinische
neurofysiologie m/v
vacaturenummer 177/7

Takan: het zelfstandig uitvoeren of assisteren bij neuro-
fysiologische onderzoeken zoals: elektro-encephalografie
(EEG), elektromyografie (EMG), evoked potentials (EP), Dop- .
pler-HTG, elektro-ophtalmologie; uitwerkenvan deonder-
zoeksresultaten; zorgdragenvoor een goedeopvangen infor-
matieverstrekking aan patiënten.

Vereisten: diplomaEEG-laborant(e)A/B ofweldiplomaklini-
sche neurofysiologie of studerend hiervoor.
Onze gedachtengaan in eerste instantieuit naar hendiereeds
in het bezit zijn van een van voornoemde diploma's.Echter
ook zij die nog in opleidingzijn, of bereid zijn de opleidingtot
laborant(e)klinische neurofysiologie te gaanvolgen,kunnen
solliciteren.

Van leerling-laborantenzal het theoretisch opleidingsdeel
verzorgd worden door deL.0.1., de praktischetraining vindt
op de afdeling plaats. De vereiste vooropleiding is minimaal
HAVO met wis- en natuurkunde.

Salaris: laborant(e) klinische neurofysiologie; afhankelijk
van opleidingen ervaring, maximaalfl. 3.307,- bruto per
maand, conform schaal 806BBRA '84.
Leerling laborant(e): bij deaanvangvan de opleiding ontvangt
u een salarisvan fl. 1.593,-bruto per maand, afhankelijk van
uw leeftijd aangevuld tot het minimumloon.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij deafdeling
Klinische Neurofysiologie, telefoon043-862211, of bij deheer
J.H.van Beem, Personeelconsulent, telefoon 043-862345.

HERHAALDE OPROEP
Binnen het Hart- en Longfunctielaboratorium bestaat opkorte
termijn plaatsingsmogelijkheidvoor een

leerling laborant
longfunctie m/v
Vacaturenummer 206/5

Taken: het verrichten van geavanceerde longfunctie-onder-
zoeken en het administratief verwerken hiervan.

Vereisten: diplomaHAVO/VWO met wiskunde, natuur-
kunde en scheikunde.

Diegenen diereeds solliciteerdennaar aanleiding van de ad-
vertentie op 22 april jl. behoeven nietopnieuwte reagerenl

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 1.943,bruto per maand, conform schaal 247 van desalaris-
schalenvan Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
J. Kersemakers, Hoofd Hart- en Longfunctielaboratorium,
telefoon 043-862226,of bij de heerW. Linssen, Personeel-
consulent, telefoon 043-862015.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebiedvan depatiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienstevan het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medischonderzoek maakt
deel uit van deze procedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
genzenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

Regionale Vereniging]
Maastricht e.o. I
van het Limburgse Groene Kruis I

De regio Maastricht e.o. is verdeeld in zes basiseenheden. Vanuit deze I
basiseenheden wordt door de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenß
den thuisgezondheidszorg verricht. Zij worden in hun werk begeleid door ■
hoofdwijkverpleegkundigen, die per basiseenheid leiding geven. ■
Binnen onze organisatie bestaan vakatures voor: I
A. 3 wijkziekenverzorgenden m/v I

in een dienstverband van respektievelijk 50%, 63% en 70%, voor verschillen#H
werkgebieden. I

FUNKTIE-EISEN: - zicht hebben op G.V.O. en preventie in
Naar deze funkties kunnen solliciterenzij die: het algemeen en m.b.t. ouderen in het ■- de opleiding ziekenverzorging gevolgd bijzonder; I

hebben (en mogelijk in het bezit zijn van - een aktieve, kritische en positieve inbreng»

de applikatiekursus) ot M.D.GO.-V.P.; hebben in het team; ■
-in het bezit zijn van rijbewijs B(E); - een duidelijke visie bezitten en deze ■- bekend zijn met het extramurale werk; kunnen uitdragen. ■- in staat zijn zelfstandig haar/zijn taken- ■pakket uit te voeren op een methodische ■

en systematische wijze; ■
B. 2 wijkverpleegkundigen m/v I

beiden in dienstverbanden van 100% voor verschillende werkgebieden. I
FUNKTIE-EISEN: I
Naar deze funkties kunnen solliciterenzij die: - ervaring hebben met de ouderenzorg of ■- in het bezit zijn van het diploma H.8.0.-V op het gebied van de jeugdgezondheids I

dan wel M.G.Z.; zorg; I
-in staat zijn voorlichting te geven, o.a. ten - ervaring hebben in het doen van intake- |

aanzien van ouderenzorg, jeugdgezond- gesprekken en het hanteren van verpleefi'■
heidszorg of bereid zijn zich hierin te plannen; I
bekwamen; - samenwerking zien als iets dat onlosma- 1- een eigen visie hebben op het verplegen, keiijk is verbonden met het werk;
deze kunnen verwoorden en uitdragen; - zich bewust zijn van hun eigen plaats en- in het bezit zijn van rijbewijs B(E); funktie binnen de eerste lijn en de wijk-- in staat zijn op een methodische en verpleging in het bijzonder,
systematische wijze te werken;

Voor alle funkties geldt:

WOONPLAATS: BIJZONDERHEDEN:
Woonachtig zijn binnen een straal van 20 Uitgebreide profielschetsen zijn per vakature
km van het werkgebied. beschikbaar. Inlichtingen worden gaarne
cm ADicDni^/Ai>DcincwnnDu<AADni:M. verstrekt door de betreffende hoofdwijkver-SAURIERING/ARBEIDSVOORWAARDEN. pieegkundigen, bereikbaar tijdens kantoor-Ten aanzien van de salariëring en de uren^onder telefoonnummer 043-251151.arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. voor het
Kruiswerk van toepassing. SOLLICITATIES:
tüH^, Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 2* juni
||||||i^^k a.s. richten aan het Bestuur van de

MIV Regionale Vereniging Maastricht e.o. van

H^^k Observantenweg 10, 6212 ER Maastricht.

vraagt wederverkopers voor Miko ijs. ':
Gratis ijswagens beschikbaar voor al uw t,

evenementen. *i
Bent u geïnteresseerd in een van beide mogelijkheden, bel dan »

voor een afspraak naar
Tuscho 8.V., Korvetweg 34 v.

6222 NE Maastricht, tel. 043-630303____
■ l l^i ï ill *>

196676 j^__m^^ |

t

P^^^pl Vakantie-erf R|||M
%&& ti? ImS Reevallis &. . w *.jA

zoekt:

assistent-beheerder (m/v)
die binnen 2 jaar doorgroeit naar beheerder.

REEVALLIS WIJ ZOEKEN
Bungalowpark Reevallis ligt aan de een enthousiaste persoonlijkheid die
rand van Vijlen, gemeente Vaals. binnen twee jaar kan uitgroeien tot
Gegroepeerd rond erfjes liggen 47 beheerder van bungalowpark
woningen. Er zijn diverse Reevallis. Goede contactuele
voorzieningen, zoals een tennisbaan, vaardigheden en leidinggevende
volleybalveld, speeltuin en ligweide. capaciteiten zijn vereist. Wij denken
De 6- tol 8-persoons vrijliggende aan iemand met
woningen worden per jaardoor zon a. minimaal MEAO, MTS of MHS en
5500 vakantiegangers bezocht. Er zijn enkele jaren werkervaring of
uitbreidingsplannen voor 12 nieuwe b. meerdere jaren ervaring in een
woningen. Reevallis' sterke punten soortgelijke functie,
zijn service, vriendelijkheid en
klantgerichtheid. U bent in het bezit van rijbewijs B

Uiteraard wordt verwacht dat u geen
MCIIMPTIP problemen hebt met het werken op

rUNwI I E zaterdag en in de perioden waarin
anderen vakantie hebben. U zorgt if

In grote lijnen worden de volgende uw functie dat de gasten tevreden
taken door de beheerder verricht: z jjni |ost technische problemen hand' 9Het in- en uitchecken van de gasten, 0p en weet wat een goeC j
de controle van de woning bij vertrek, functionerend beheer vereist.het te woord staan van de gasten en
het uitvoeren van kleine reparaties in Ufl a Dicncude woningen en het park. Bovendien WIU DICDeN
organiseert hij of zij het tuinonderhoud .
en geeft leiding aan de een afwisselende, full-time baan rrte
vakantiewerkers en de veel eigen verantwoordelijkheid. U*
schoonmaakploeg. . startsalaris wordt, in overeenstem^1'
Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk met uw leeftijd, opleiding en ervaring
voor de dagelijkse financiële vastgesteld op maximaal ’ 40.000,"
administratie van het kantoor in Vijlen. per jaar. De overige
Hieronder valt niet de verhuur- en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in
boekhoudkundige administratie. de horeca-CAO.
Het zwaartepunt van het werk ligt op
zaterdag. Dit is de dag waarop de Als u denkt dat u degene bent die*'wisselingen plaatsvinden. Het park is zoeken, dan kunt uuw sollicitatie, ■het gehele jaar geopend, maar de inclusief curriculum vitae, voor 24 ju
nadruk in de verhuur ligt van de paas- sturen aan:
tot en met de herfstvakantie en rond
Kerstmis en carnaval. I

Vakantie-erf Reevallis
t.a.v. dhr. L. van der Weijden, Als u meer informatie wenst, kunt u
Nieuwstraat 9a, contact opnemen met de heer
6271 AX Gulpen. L. van der Weijden:

overdag 04454-2573
's avonds 04450-1586

Vakantie-erf Reevallis
Ouder Akerweg 40, 6294 AM Vijlen, tel. 04454-2573
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agmatisme?
Laaaaaafn^tB 4j„.go.edkeuren van de Euro-■ "^te m 1985 hebben regerin-
Bj: nationale parlementen
i^Kel tneer bevoegdheden aan
HMa^ traatsburg overgedra-
Bfcn de Europese instituties
■te Jj!et echt in staat die macht

■<lvv *~*e vraaS is ofer op■t Ur eenechteEuropese Unie
Hl f^en. van waaruit EuropaW geregeerd.

■Ctu .'■ "*n vergelijking metBiep ,2yn wij pragmatischer.
B ttio is net' 'welke proble-
■e^ nwe in Europa oplos-
Bn v' bevredigende struc-
B^ha en We daarvoor?' Het
Berjj jSt meer het idee van de
BÓat Staten van Europa'
Bg." maakt vele Nederlanders '

a¥vQor h: "^ z^n uitdrukke~■k i~
de Europese Unie, waar-

Bies n toegeef dat niemand
Brne Weet wat dat is. Tegen de
Brheirt ttlar^t en de Europese
■tt m Zeggen wij 'ja', maar het
W f!\^tT z^n dan aueen maar
W bij Htreguleerder- Het mag
Hfcomi economische markt
■ipra eil' Dat is heus meer dan■ "Smatische opstelling."

Blten w "^e cbristen-demo-
■pr hu^ï?611 een beetje gestraft
I! de 5 europese vermetelheid.
ld Eüy Ur°Pese Unie' en 'de VS
lMeriat?Pa' denken mensen dat
lfeHd r> wordt onderge-
in on 'u eigen identiteit staatl«ilte,j het sPel- Pragmatischer
I " Èr: We*t minder weerstanden

*leria *?n aantal zaken datje op
'Ui-eppi mveau al niet meer

6kern Van net eC°"
fiale ~en monetair beleid, de
JttoP ?lmensie. Laten we hetc aan beperken."
t .
'«stie "BiJ ons is net een

VSn effectiviteit, van
ti°naai Houd zo veel mogelijk
galleen v at nationaal kan. En
'ciënte iTuropees wat Europees■ grencr n' at zi Jn dus vooral

EfloVerschriJdende proble-Vwu nationaal milieubeleid
u " tenziJ Je het inbedt inHees beleid."

! starjn "^s we verdergaan-
f(Jaar ae»n willen zetten, moeten
6 tienc gUmentenvoor hebben.
11 het 7

vragen mij ook waar-in aa° oodig is Sezag over teWi u mssel- Laten we niet

'rsPecti e afwachten, maar een
Sfien h t

bleden. We zijn ge-
r- dat i Perspectief te schet-»s de Europese Unie."
I

Bevoegdheden
■er i

temP° waarin de be-, moeten verschuiven,
6 VrLVe

t
rschi»en van mening.

;or danpteat een trager 'tempo'
defe' enders en Dankert. Een

opstelling, menenAkkers van CDAen PvdA.

alen?S:, "De lidstaten moetenergedrWelke zaken niet wordenvragen aan Brussel."

*> rw en DANKERT afkeu-
statèn moetje omdraaien. De

°rden *eggen welke zaken weln °vergedragen."

Ns ÊS: -Nee, ook binnens-> d£°et je duidelijk maken
*ar J; Brusselse overheid met
°et hl;reiende vingers vanaf*|» als llVe

tn- denk dan aan za-
eid d " soclaal verzekerings-

wijs, 'j^e inhoud van het onder-
st ipvo"economisch beleid

S^lsn UroPees coördineren,
dat °8 0p vrijwillige basis.

fe?er>dP k? p, een moment onvol-st i« jkt' en dat het, dan
gn..'■ J ettelijke regels schep-

t?°f o«aar, de Criminaliteit. Dat is
Im l gaat

S
K VVD heel belangrijk,

df., blJVoorbeeld om devraag
"P°eten ■?verslaafden prioriteit
I^gsbei k"Jgen bij het vervol-
lU^Pes* l Daar moeten geen
IP*t *e afspraken over komen,
Hrld. j^g nationaal worden gere-
Ifi^de har Jde grensoverschrij-
K^eid uUgshandel "e* de m°ge-

P^lw tUlts,!ek voor Europese

INoo^ "Maar dat regel je
£>t reoli e Srenzen dicht te laten,
li elWori! Je door een betere sa-

rKing van de opsporings-

diensten. Nu controleert een
douanier in Rotterdam een contai-
ner niet op drugs, puur uit concur-
rentie-overwegingen. Kijkt hij
wel, dan gaan die containers de
volgende keer via Bremen."

DE VRIES: „Je moet het gevoel
van veiligheid dat die grens ver-
schaft, niet onderschatten. Je
moet een stok achter de deur heb-
ben: openstellen van de grens kan
alleen als de nodige zaken gere-
geld zyn."

DANKERT: „Je grens is geen on-
derhandelingspositie. Je pro-
bleem is er, en dat moetje aanpak-
ken. Anders krijg je, en dat be-
treur ik, dat je alleen een vrije
markt krijgt voor goederen, kapi-
taal en diensten en niet voor men-
sen."

DE VRIES: „Dat is veel te scherp
gesteld. Over de noodzaakvan een
Europa zonder binnengrenzen
zijn we het eens. Ik stel alleen
voorwaarden. Ik zeg: grenzen
open op 1 januari 1993. Maar als
blijkt dat een aantal zaken op dat
tijdstip nog niet is geregeld, dan
stellen we het maar een paar
maanden uit. Europa gaat mij niet
boven alles; ook bij de mensen ligt
dat heel gevoelig."

PENDERS: „Ik geef je volkomen
gelijk als jezegt dat jebij vrij per-
sonenverkeer goed moet opletten.
Maar dat mag nooit een excuus
zijn om niets te doen."

Bureaucratie
De Britse premier Thatcher schil-
derde in haar befaamde Brugge-
speech de donderwolken van een
allesoverheersende bureaucratie

vanuit Brussel, die Europa zou
verstikken. Is dat gevaar reëel?

DANKERT: „Dat is volstrekte on-
zin, ik geef toe dat de Europese
Commissie een niet-gelegitimeer-
de bureaucratie is. Het is geen po-
litiek gekozen maar benoemd or-
_gaan. Maar het echte probleem is
dat de EG wordt bestuurd door
ambtenaren uit de lidstaten. Niet
eens door deministers, maar door
hun ambtenaren. Eigenlijk is de
ministerraad de meest komische
bijeenkomst die er is. Want daar
komt zon minister met de auto uit
Den Haag. Gaat in de ministerraad
zitten met een paar ambtenaren
naast hem. Hij weet van God noch
zure peren. En die ambtenaren
fluisteren dan naar de minister
van 'Dit moet je doen, Jan' of 'Dat
moet je laten, Piet."
DE VRIES: „De uitvoering door
de lidstaten, dat is het probleem
de komende jaren. EG-richtlijnen
worden nu door lidstaten ver-
traagd, onjuist of helemaal niet
uitgevoerd. De nationale parle-
menten moeten daar alerter op
zijn. Wij hebben geen greep op de
ministers, en helemaal niet op de
ambtenaren. Nationale parlemen-
ten hebben wel greep op de uit-
voering."

DANKERT: „Je kunt een minister
naar huis sturen, maar deeenmaal
in Brussel genomen beslissing
blijft staan. Zowel by de nationale
parlementen als in Straatsburg.
Doordat er alleen maar dat zware
geschut voorhanden is, wordt er
niet meer geschoten. De Europese
Commissie moet de uitvoerende
macht krijgen. Als je decentraal,
dus nationaal, uitvoert, dan bete-
kent de Commissie niks, danbete-

kent het Europees parlement
niks."

DE VRIES: „In wezen is het bu-
reaucratisch probleem vooral een
democratisch probleem; dat van
het ontbreken van de controle."

PENDERS: „Ik ga een stap ver-
der. Zo lang de ambtenaren we-
ten: 'uiteindelijk beslist mijn mi-
nister', blijft dat zo doorzieken.
Versterking van het Europarle-
ment is ook daarom noodzaak."

DE VRIES: „Je moet realistisch
zijn. Jekrijgt niet allesin dezeron-
de. De inzet moet zijn: het Euro-
pees parlement het laatste woord.
Maar dat gebeurt de komende vijf
jaar niet. Kijk naar de begroting.
Wij in het Europarlement gaan
over een deel van wat er uit de
beurs gaat, al gaan we veel minder
over de landbouwuitgaven. Daar-
om is het ook zon puinhoop ge-
worden. Maar de komende jaren
moeten wij ook invloedkrijgen op
de inkomstenkant van de begro-
ting. Dan wordt de politieke strijd
ook anders: hoeveel belasting wil-
len Europese kandidaten opleg-
genaan de eigen bevolking en met
welke doeleinden? Dan zie je de
hele campagne ook veel scherper
worden. De eensgezindheid tus-
sen ons is dan minder."

DANKERT: „De ministerraad
heeft zich de slechte gewoonte
eigen gemaakt zowel het beleid te
maken als het uit te voeren. En de
minister controleert het vaak ook
nog zelf."

PENDERS: „Ik denk dat heel wat
van die problemen vanzelf ver-
dwijnen als het Europees parle-
ment het laatste woord heeft. Je

krijgt het pas aan de kiezers uitge-
legd als de Raad bij voorbeeld be-
slist dat een pakje sigaretten zes
gulden gaat kosten. Dan zeggen
mensen: 'Hoe kan datnou ineens?
Waar komt dat vandaan? Heeft
niemand zich daartegen verzet?'
De ellende is dat die Raad door-
gaans verstandige besluiten
neemt. Of ze neemt geen besluit."

'Terugval'
Europa bezorgt Thatcher nacht-
merries. Het onlangs gepresen-
teerde Europees Sociaal Hand-
vest is in haar ogen een „een te-
rugval in het marxisme, in de

klassenstrijd." Het opheffen van
de controles aan de binnengren-
zen van de EG wijst zij af: „Ik
ben niet tot Europa toegetreden
om een vrij verkeer van terroris-
ten, criminelen, verdovende
middelen, planten- en dieren-
ziekten, hondsdolheid en illegale
immigranten te krijgen."

Hoewel de Britse eerste-minister
haar pijlen vooral op de Europe-
se Commissie richt, bekijkt zij
het Europees Parlement in
Straatsburg met wantrouwen.
De affiches van de Britse Conser-
vatieve partij voor de verkiezin-
gen van 15 juni waarschuwen de
kiezers „de Labourpartij niet via
de achterdeur binnen te laten."
De verkiezingsstrategie van de
Conservatieven heeft in Groot-
Brittannië verbazing gewekt. De
Britse krant The Times schreef:
„In plaats van te proberen de
mensen een goede reden te ge-
ven conservatief te stemmen,
concentreren zij zich in essentie
op de angst waartoe een door so-
cialisten beheerst Europa Groot-
Brittannië zal aandoen.

Come-back
De anti-Europese leuzen die ook

binnen de Conservatieve partij
op kritiek stuiten, kan de Con-
servatieve partij zetels in het
Europees parlement gaan kos-
ten. De oppositionele Labour-
partij is volgens een vorige week
bekendgemaakt opinieonder-
zoek bezig met een „comeback".
Voor het eerst sinds de vorige al-
gemene verkiezingen zou de par-
!tij op gelijke hoogte komen met
de conservatieven. Beide partij-
en zouden 42 procent van de uit-
gebrachte stemmen krijgen, al-
dus de Britse omroep BBC. Op
dit moment zitten er 45 Conser-
vatieven in het Europees Parle-
ment. Labour heeft 32 Europar-
lementariërs.

Veiligheid
De VS willen dat Europa meer
geld uittrekt voor de eigen defen-
sie. De defensie-lasten in de
NAVO moeten rechtvaardiger
worden verdeeld, een wens die
veel te maken heeft met het
groeiende begrotingstekort in de
VS. Een 'Europese pijler' moet er
komen, menen de drie lijsttrek-
kers. Om de Duitsers aan de wes-
terse kaders te binden (Penders),
of om binnen de NAVO een onaf-
hankelijker koers van de VS te
kunnen varen (Dankert). Maar de
(handels)politieke contacten tus-
sen Europa en de VS kunnen
daaronder lijden (De Vries).

PENDERS: „De lijn is thans: vast-
houden aan de NAVO en binnen
de NAVO de Europese pijler echt
opbouwen. Heel uitdrukkelijk
ook: het is belangrijk de Duitsers
te blijven binden aan de westerse
kaders. Daar zijn weer nauwe con-
tacten met de DDR, en steken
zelfs herenigingsfilosofieën weer
de kop op. De Duitsers laten hun
bloed kruipen waar het uiteinde-
lijk niet gaan kan. Logisch, begrij-
pelijk. In de NAVO en de EG zul-
len we echter concessies moeten
doen om de Duitsers er bij te hou-
den. Zonder concessies op veilig-
heidsgebied van onze kant gaan
zij andere dossiers blokkeren. De

Duitsers kunnen de samenwer-
king breken."

DE VRIES: „Het gevaar is dat de
Duitsers hun geografische positie
en de natuurlijke rol die daar het
gevolg van zou kunnen zijn, be-
langrijker gaan vinden dan de bin-
ding aan aan West-Europa en de
VS. Je moet ze die keuze niet la-
ten. We moeten zoeken naar in-
strumenten om de solidariteit te
vergroten, ook via de bereidheid
een stuk soevereiniteit af te staan.
Aan de andere kant moeten de
economische belangen worden
gebundeld, als jewil dat de Euro-
pese landen op veiligheidsgebied
meer samenwerken. Dat moet ge-
lijk op gaan. Geen Europees leger
of iets dergelijks. Zo ver zijn we
nog lang niet, als we ooit zo ver al
komen."

DANKERT: „Je moet het begrip
veiligheid anders definiëren.
Vooral op economisch en diplo-
matiek terrein zal de EG enkele
uitdagingen richting Oost-Europa
moeten oppakken. Binnen de
NAVO gaat het nu teveel alleen
over lastenverdeling, niet over de
houding tegenover Oost-Europa.
Amerika heeft een zeer bepalende
stem. Nou wil ik niet zo ver gaan
voor te stellen uit deNAVO te tre-
den om het evenwicht tussen
West-Europa en de VS te herstel-
len. Maar je kunt de Duitsers al-
leen tegemoet komen door het ini-
tiatief te hebben bij contacten met
het Oosten. Bij een nieuwe Euro-
pese Akte moet je overwegen vei-
ligheidsbeleid en handelspolitiek
te koppelen."

Margaret Thatcher hekelt
'Eurocraten' in Brussel

Van deredactie buitenland
LONDEN - De Britse premier
Margeret Thatcher voert geen
campagne voor de aanstaande
verkiezingen voor het Europees
Parlement, maar is op oorlog-
spad tegen de Europese Ge-
meenschap. Bijna geen dag gaat
voorbij of de Britse premier le-
vert scherpe kritiek op EG-orga-
nen. Vooral de Europese Com-
missie en haar voorzitter Jac-
ques Delors moeten het daarbij
ontgelden.

De eenzame voorvechtster van
de Britse belangen blijft waar-
schuwen voor de „bekrompen
bureaucraten" in Brussel die
proberen het socialisme via een
achterdeur weer in te voeren. De
'Eurocraten' willen met hun col-lectivisme de Britten van hun
persoonlijke vrijheid en hun na-
tionale identiteit beroven en te-
vens een Europese superstaat
opbouwen.

Gering interesse
De belangstelling in Groot-Brit-
tannië voor het Europees Parle-
ment is gering. Bij devorige ver-
kiezingen in 1984 ging slechts
32,6 procent van Britten naar de
stembus. Dat was het laagste op-
komstpercentage in de EG. De
Britten kunnen 81 afgevaardig-
den voor Straatsburg kiezen.
Functionarissen van de Conser-
vatieve partij verwachten dat de
opkomst dit jaar nog lager kan
uitvallen. In kringen van de La-
bour-partij is juisteen meer dan

gemiddelde belangstellingonder
haar kiezers vastgesteld.
Alle Britse partijen, afgezien van
de Schotse nationalisten, zijn het
met mevrouw Thatcher eens dat
alle macht bij het Britse parle-
ment moet blijven en dat een
overdracht van bevoegdheden
aan het parlement in Straatsburg
ondenkbaar is.
Voor het Europees Parlement is
geen plaats in het Europa van
Thatcher. In haar rede in Brugge
in september van het vorig jaar
zei deBritse premier: „Ons beeld
van Europa is datvan soevereine
staten die op allerlei punten die
wij beter samen dan alleen kun-
nen doen, vrij samenwerken."

Kwaad
Thatchers veldtocht tegen Euro-
pa lijkt ten dele voort te komen
uit haar onderschating van de
dynamiek van de Europese Akte
die in 1987 van kracht is gewor-
den. Met haar handtekening on-
der het vestigen van een gemeen-
schappelijke binnenmarkt in
1992 dacht zij alleen de economi-
sche uitwisseling tussen de 12
lidstaten van de EG tevergemak-
kelijken. De integrerende wer-
king daarvan heeft zij blijkbaar
niet gezien.

binnen/buitenland

Europarlementariërs debatteren over toekomst van Europa

'Wij willen bekend
zijn, niet berucht'

KATSBURG - In een
""ant te Straatsburg de-ren drie Nederlandseekkers voor de Europe-
■rkiezingen. Piet Dan-
pvdA), Jean Penders

en Gijs de Vries
'i hebben hier, al etend,last van de 'kopstuk-
ült Den Haag, die alles

'Europa' riekt mij-
Ti weer eens over puur

ftale kwesties te ruziën.
°neel is nu voor hen, en
leren naar hartelust.
*bhjkt niet te ontkomen»e vermaledijde eensge-
eid die hun partijpro-ma's op belangrijke

*n laat ,zien. Maar destorten zich met elan in'scussie, en grijpen me-
aan om

£llE stelling te nemen.
*'vooruitblikkend naar

van Europa, ko-, onderling sterk ver-
fde filosofieën op ta,
, ehalve een filosofisch. het vooral een enthou-f 1debat.

JEAN PENDERS (CDA)
...het is belangrijk de Duitsers te blijven binden aan de westerse

kaders...

PIET DANKERT (PvdA)
...eigenlijk is de ministerraad de meest komische bijeenkomst die

er is...

15/18 juni

euroverkiezingen J

GIJS DE VRIES
...EG-richtlijnen worden nu door lidstaten vertraagd of helemaal

niet uitgevoerd...

Europijler
Vormt een Europese pijlereen be-
dreiging voor de Amerikanen?

DE VRIES: „Ja, natuurlijk."

PENDERS: „Nee, ik denk van
niet."

DANKERT: „Ligt eraan hoe je het
organiseert."
(Gelach).

DE VRIES: „Men is zich over en
weer bewust van mogelijke pro-
blemen. Handelspolitieke proble-
men tussen Europa en Amerika
zijn zo goed als opgelost. Het ging
ook om weinig; schaduwboksen
ten behoeve van de eigen achter-
ban. Het risico is dat op een mo-
ment de geest uit de fles is en de
tovenaarsleerling de bezems niet
meer in de hoek krijgt. Dat risico
neemt toe als de Amerikanen hun
begrotingstekort laten versloffen
en de Europeanen geen monetaire
eenheid maken. Het is van belang
dat de EG een stabiele factor in de
wereldeconomie wordt."

PENDERS: „Dat verhaal is onvol-
doende. Ook als het economisch
onvoordelig is, hebben wij bever
dat Europa met een stem spreekt.
De Amerikanen hebben er, hoe-
wel ze dat economisch misschien
iets gaat kosten, meer belang bij
een eensgezind Europa. Want dan
houden we de Duitsers binnen-
boord."

Imago
Uit een onlangs gepubliceerde
opiniepeiling blijkt dat slechts 34
procent van de Nederlanders 'ver-
trouwen' heeft in het Europees
parlement. Straatsburg blijkt nog
steedsver weg te liggen. De kiezer
weet Europese Commissie, minis-;
terraad en Europarlement niet uit
elkaar te houden. Met de bekend-,
heid van de Nederlandse Europar-
lementariërs is het helemaal droe:
vig gesteld.

DE VRIES: „Men vergelijkt het
Europees Parlement met het
eigen parlement. De Italianen vin-
den dat het Europarlement goed.
functioneert, want hun eigen par-
lement stelt buitengewoon weinig
voor. De Nederlanders hebben de
luxe van* een sterk ontwikkeld
parlement, die vinden het Euro-
parlement dus zwak. De public re-
lations van het Europarlement is
puin, maar ook de berichtgeving,
in de media is af en toe nogal on-
zorgvuldig. Het is vervelend cam-
pagne te voeren, terwijl niemand
weet wie jebent. Maar het moet in
de politiek primair gaan om de ar-
gumenten."

DANKERT: „Ik wou dat dat waar
was."

DE VRIES: „Politiek gaat te veel
over personen, over poppetjes. En
de Nederlandse televisie besteedt
uitermate weinig aandacht aan
Straatsburg."

DANKERT: „Maar als je je het cri-
terium stelt 'Ik moet twee keer per
jaar het NOS-journaal halen', dan
lukt dat ook wel."

PENDERS: „Maar we willen
graag bekend zijn, niet berucht."

hans de bruijn en
bart jochems

Eigen cultuur
Penders moet tijdens spreekbeur-
ten in het land keer op keer uitleg-
gen dat opgaan in 'het grote Euro-
pa' niet betekent dat het Neder-
landse koningshuis wordt afge-
schaft. Het illustreert de huiver
van de Nederlander voor het ver-
liesvan de eigen cultuur en identi-
teit.

DANKERT: „Als je de Europese»
eenwording als bedreiging erl
vaart, is het ook een bedreiging.»
Zo simpel is het. Wij Nederlanders*.
hebben de neiging achter de dijk»
weg te kruipen."

PENDERS: „Je hebt je als volk*,
ontwikkeld, geleidelijk opge-»
bouwd. Wees nou niet bang datj
het je identiteit kost. Jouw identi-^
teit verrijkt ook die van anderen*
en andersom. Het wordt alleen*
maar een grotere rijkdom. Dat
moet je rustig uitleggen aan de
mensen. Maar vooral niet een té»
defensieve opstelling kiezen. Je
krijgt in Europa kansen, wees niet
te benauwd, jewint er alleen maar
bij. Je kunt identiteit niet bevrie-
zen, want dan gaat ie dood. Wil je
de Nederlandse identiteit bewa-
ren, dan moet ie levendig blijven
en dat kan alleen maar in het-
Europese geheel."

DE VRIES: „Als jezegt dat je el-,
kaars identiteit kunt verrijken,'
moet je ook de mogelijkheid vani
het lezen en begrijpen van andere
talen overeind houden. De talen-
kennis in Nederland is aan he,t-
verminderen. Het onderwijs op_'
scholen, maar ook in bedrijven^
moet meer accent krijgen. Niet al-

ileen omdat je meer kaas verkoopt
als je je talen spreekt, maar ook-
omdat je jeeigen cultuurbezit ver-
rijkt."
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Wegenbouw vdKREEKE nv

j*
Wegenbouw van de Kreeke NV., gevestigd te Nuth (NL.) en Lanaken
(B.), heeft een vacature voor een ervaren
CALCULATOR-WERKVOORBEREIDER
Deze functionaris zal worden belast met werkzaamheden die nodig zijn
voor het aannemen en voorbereiden van werken in de GWW-sector.
Functie-eisen:- opleiding HTS weg- en waterbouw of gelijk niveau;- leeftijd 25-35 jaar;- ruime ervaring.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming
met de belangrijkheid van de functie.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer
J.H. Berger, telefoon 045-241800.
Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Wegenbouw van de Kreeke N.V., postbus 22004, 6360 M Nuth.

Wij zijn een dynamisch Mitsubishi-dealerbedrijf, gespecialiseerd in de verkoop
en service van Mitsubishi personenauto's en bestelwagens voor Zuid-Limburg.
Voor ozne afdeling verkoop, en in het bijzonder voor het contacten van
fleetowners, zoeken wij een actieve

AUTOVERKOPER
en voor ons magazijn in Kerkrade een bekwame

MAGAZIJNBEDIENDE M/V
In deze functies wordt een hoge mate van zelfstandigheid verlangd.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk en voorzien van een recente pasfoto aan:
AUTO KLEIJNEN, POSTBUS 1071, 6460 BB KERKRADE-W.

i

C-L2 Schelde
industrial Construction bv

Schelde Industrial Construction B.V. is een dochteronderneming van de
B.V. Koninklijke Maatschappij "de Schelde".

Ons bedrijf metongeveer 500 medewerkers in vaste dienst, is gespecialiseerd in de
montage en hetonderhoud alsmedenieuwbouw van 0.m.: - landketelinstallaties en

turbinesvoor de (petro)chemische industrie; -electriciteitscentrales; - chemische en
petrochemische installaties; - land en offshore modulebouw; -opslagtanks voor olie-,

vloeibaar gas- en chemische produkten.

In verband met detoenemende mogelijkheid op opdrachten in deREGIO LIMBURG
worden binnen onze afdeling Produktie, kandidaten gevraagd voor de funkties van

baas
De werkzaamheden omvatten 0.m.: de produktiviteit en de toepassing van
- het leidinggeven aan een groepvan ca. de overeengekomen werkmethoden,

20 direkt uitvoerende montagemede- alsmedevoor de toepassing van de
werkers, zoals konstruktiewerkers, veiligheidsvoorschriften, het hand-
pijpfitters, pijplassers, monteur/ haven van de bedrijfsvoorschriften en
bankwerkers, waarbij de baas wat verder in de arbeidswetgeving en
eventueel wordt geassisteerd dooréén de CAO isvastgelegd.
of meer meewerkende voorliedenen/of
ploegleiders; De funktie-eisen zijn:

- hetverdelen van dewerkzaamheden - een opleiding MTS-Wtb of vergelijk-
aan de handvan werkopdrachten, baar niveau, aangevuld met cursussen;
tekeningen en planninggegevens; , - ervaring in een leidinggevende funktie;

- defunktionaris is verantwoordelijk voor - goede contactueleeigenschappen;
devoortgangvanhetwerk.de ' - gedegen kennis van deEngelse taal;
bewaking van dekosten, designalering - bereidheid tot verdere studie.
van meer- en minderwerk, dekwaliteit,

werkvoorbereider/planner
Funktie-inhoud: - goede mondelinge en schriftelijke
Aan de hand van deopdrachten- uitdrukkingsvaardigheid;
omschrijvingen, tekeningen, specificaties, - bekendheid met hetgebruik van
instrukties enz. het technisch voor- personal computers;
bereidenvan demontage van omvangrijke - goede kennis van de Engelse taal.
en/of gecompliceerde objecten op
montagebouwplaatsen. Een psychologisch onderzoekmaakt deel
De projektenbetreffen: (nieuwbouw, uitvan deselectieprocedure.
onderhoud en/ofreparatie-opdrachten)
- pijpleidingsystemen en equipment- Het spreekt voor zich datzowel mannelijke

montage t.b.v. de(petro)chemische alsvrouwelijke kandidaten kunnen
industrie; reageren.

- montage van ketel installaties t.b.v.
electriciteitscentrales; Kandidaten dienen in deregio Limburg te

- montage van diversesoorten rotating- wonen of bereid te zijn zich daarte
equipment t.b.v. bovengenoemde vestigen.
installaties.

Eventuele nadere inlichtingeomtrent deze
Vereist: funkties kunnen worden ingewonnen via- opleiding MTS-Wtb of daarmee <je afdeling Personeelszaken,

vergelijkbaar, aangevuld met gerichte tel. 01184-82859.
cursussen;

jjiri Schriftelijke sollicitaties kunt u zenden
■ naar Schelde Industrial Construction■fl 8.V., t.a.v. de afdeling Personeelszaken,

■J Postbus 37,4380 AA Vlissingen.

fif mf .^■■■Mi^JHMiflßi^iflMril BÉH

Een vari onze cliënten i> een gerenommeerde ondernemingJM
richt op bet leveren en verhuren van bouw- en 'trtdustrterrtc^Hbedrijven werkzaam in de bouwsector.
Teneinde deze markt nog intensiever te benaderen, is men dH
noareen

algemeen/verkoop-
manager (m/v)
die op zoek is noar een nieuwe uitdaging.

j Na een inwerkperiode zult ude leiding krijgen over de
verkoopafdeling. De manager draagt de volledige
verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van zijn afd«Jzowel in organisatorisch als in commercieel opzicht. In beg
alles in overleg met de directie gebeuren, maar bij gebleken 1
geschiktheid geniet hij een grote mate van vrijheid.

De functie-eisen Een H.8.0.-niveau door opleidinc
ervaring verkregen. ■

Organisatorische en commerciële erw*
bij voorkeur opgedaan in de bouwsel
Van de kandidaat wordt een goede >
uitdrukkingsvaardigheid in woord ei )
geschrift verwacht.
Leeftijd co. 35 jaar.

Geboden wordt Een zelfstandige functie in een groeit
onderneming, waar de mogelijkheid l
bestoof in het directieteam te worden ,
opgenomen.
Salariëring en emolumenten in
overeenstemming met hef niveau v
functie.

De sollicitatie yw schriftelijke sollicitatie, vergeze
een levensbeschrijving en een recent*'. pasfoto, gelieve u vóór 25 iuni 1989^
richten aan het accountantskantoc
Beckers 8.V., Sunplein 40, ó37ó L
Landgraaf, r.a.v. de heer J.A. Mulder*,

Een psychologische test en een medische keuring kunnen deel <
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

■~;;::■ ;■
Lliiiïl 1 ■.■—.—■ .M—Mnm ' *M —"»* ,

/% VIC LAUDY
bv Bouw- en Aannemingsmaatschapw

vraagt voor indiensttreding op korte termijn

allround
■ timmerlieden
■ metselaars
■ opperlieden
Uw sollicitaties kunt U richten aan:
BV. Bouw- en Aannemingsmaatschappij
Vie Laudy, t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 89, 6130 AB Sittard

Kantooradres:
Irenelaan 8 ('Bergerhof'), Sittard
Telefoon 04490-16933

I. *A
Executie-
verkoop

Op dinsdag 13 juni
1989om 11 00 uur vindt een
openbare verkoop plaats. De
verkoop komt voor rekening
van J.W in 't Veld.
Pappersjans 37, Heerlen.

Te koop worden
aangeboden:

diverse personenauto's,
tw.
Mn Volvo 244 L kent
61-HT-24
één Opel manta 1.9 aut.
kant. 57-RR-52
één Rover 3500 aut. kent.
DY-79-HH
één Mazda 626 1.6kent.
FD-65-KK
een Renault 16 TX kent.
OT-81-NK
één Chevrolet Monza
Coupé kent. OG-42-VG

De personenauto s
worden verKochi
EXCLUSIfcF
kentekenbewi|2t
contactsleutels

De piaji-, van
verkoop is Dd K
Hoensbroek
Alleen contante :
Geen -,u>jeici

De youden
te bezichtiyen op dn
juni 19ö9 .an 9 4b-1
aan het adres 1
Voereruei.!
bergingsbedrijf .
en van 10 45-1 . 00
het adres De K(.um<
Hoensbioek z.\
bergingsc»

verKOOp
plaats in opdracht v<
ontvanger van de
belastingdienst
ontvangkantoor Grot
Boord 21. Heerlen, telefoon
045-738174

De deurwaarder
belast met
executie

Belastingdienst
200288

Giro I
55055
Astma Fonds

III
I

_% 'Jj
m f

j—s;— ; ". >"~TlZiDnr^^ *fib»
—^^GÊÊI&ÊÊËIÊËtÊËSB

Voornamen voluit: Wilde Havana. PS. Welkom in mijn wereld, liefhebber y >^^K^v^^ )SS) <£*.
Achternaam: La Paz. Lengte: 120 mm. v\4.v khu êa/ lerlijke tabakken.

'"">*>* -^ '-'
Diameter: 12,5 mm. Kleur: gemêleerd A///.v wereld is vol van avontuur en Élk ' _,
bruin. Smaak: royaal en stevig. dynamiek, ruig en onopgesmukt. -^^iééN
Karakter: ruwe bolster, blanke pit. Altijd wild, maar nimmer woest. _____*_____f^ -H^ÊÊÊÊÊ 5\
Model: stoer en uitdagend. Bijzondere Wantachter deruwe bolster van mijn --émm-^L. \ik
kenmerken: wilde flos. Samenstelling: flos, volgt debeschaving van mijn m.

100% TABAK. BINNENGOED: UITSLUITEND INNERLIJK. KRACHTIG, ROND EN RIJK IS _^00^ ÉÊÊ 1-
Java,Brazil en Havana. Omblad: Java. mijn smaak. Een rustgevende rijkdom,

Dekblad: Java.-f 6,i0 per doos .—% "^"v. zo durf ik mijzelf best

VAN TIEN,F 15,25 PER KIST VAN / \TE NOEMEN. WANT VALSE f>ij'A*J<
*-i^mmmYmlLs*&Mß^BK *

VIJFENTWINTIG EN F 30,50 / E-W \ BESCHEIDENHEIDKEN IK Wm hÊ&HH
PER KIST VAN VIJFTIG. / WÊKÊ \ ABSOLUUT NIET...
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Postagentschappen op zaterdagnkoopavonden

II WAAG - Postagentschap-
lag n voortaan ook op za-
Diiw?- en koopavonden voor

tt\i t
k open zijn- PTT Post

istv deze maatregel de
verlening aan het publiek

fleren. PTT Post heeft ditg meegedeeld,
ac verruimde openstelling

jD. a.Ue 1.150 postagent-
zi h

m aanmerking. Zij mo-
'tseru dan nouden aan de
steii- geldende winkelo-«uingstij den Tot nu toe
.q

1 alleen de ongeveer 200
ty e Postkantoren en enkele
n s"gingen in warenhuizen

zaterdag. Bovendien wa-
r,j openingstijden gelimi-

i
!t de «"tl jju meuwe maatregel kun-
aaj.j ,ten gedurende een gro-

'tisf. Uren °P meer postves-
.tfeti terecht. Bijkomend ef-l! iterritl^311 is dat de druk °P dei^agkantoren' afneemt,
n g,'ouor deklant beterkan wor--Beholpe n.

Verdubbelen
Zoals VanVUet al eerder meldde wil
Sphinx binnen 3 tot 5 jaar de omzet
verdubbelen tot 500 müjoen en te-
gelijk het rendement op het eigen
vermogen vergroten. De groei moet
grotendeels tot stand komen door
overnames of door samenwerking
met vergelijkbare bedrijven in an-
dere Europese landen, met name in
Frankrijk en Zuid-Duitsland.

In het afgelopen jaar is Sphinx die
koers al ingeslagen door de overna-

me van het Belgische Warneton In-
dustrie SA. Via deze fabrikant van
keramisch sanitair (omzet ’ 30 mil-
joen)kan Sphinx haar eigen badka-
merconcept nu ook slijtenin Frank-
rijk en Groot-Brittannië.
Van Vliet hamert in zijn bedrijf
sterk op produktontwikkeling. Vijf-
tien procent van de omzet moet
jaarlijks uit nieuwe produkten ko-
men heeft hij bevolen. De divisie
Tegels haalt dat streefcijfer gemak-
kelijk, maar in de iets gecompliceer-
dere divisie Sanitair lukt dat nog
niet. Het bedrijf investeert daarom
op het ogenblik fors in 'computer
aided design' om alerter op nieuwe
ontwikkelingen in te kunnen sprin-
gen.

Fokker 100
in -50 stilste
ter wereld
Vantjj, a °nze correspondent

Üjn i~ De Fokker 100 en Fokker
tentP n soort de stilste vlieg-

' Uit d Wereld. Dat valt op te ma-
il i a ,e.banier waarop in Neder-
iteicl worden vast-
W, tegenstelling tot het bui-
lüicj d ordt Nederland ook het
'tQkke,Y.uegtuigen produceren
lÜi\e n "ij de vaststelling van de
harTri hten- Dat gebeurt aan
Uit va Van geluidsproeven in dean de luchthavens.

beurs-overzicht

Rustig
SÏÏeftP^u - De Amster-
-71 kaï^ ?ctenbeurs iaf gisteren

1 beeld te zien- Veel aan-h^is iSers
ven bleven dicht bij

lU Am ,h de ProduktiecijfersHenH lka' die in de middag
tlso.,i Werden gemaakt boden

' i*öirni voor de afwachtendeh- De' noch de vastere dol-
"Vfh °m?et voor de aandelen

**"> tot ?erkt tQt f 806 miljoen op
,°blifiat; omzet van f 1444. De
>de Hnarkt gaf in de loop
yiriP t g.een neiging tot enige6 te zien.

n°^zet in DAF kwam ook op
iNs vrmaler Peil- Het truck-
Slaats rlr^Ulsde naar de negende% ph-Pde omzetlyst, ver bene-«e. "viPs, die erg hoog scoor-

j d
e Aunternationale waarden

Nar £Kzo f 1 weg naar f 150,50,
t> boei;2ogovens wist een winstN m ,Van {I>3o1 >30 °P f 108,90.
1 lijdei16 had aanvankelijk nog
?liePri£ °nder de daling van de

r? nSste ' veroorzaakt door het
k^EC r.30000^ binnen de

schade bleef echterr^B ,! , veertig cent op f 138.NllovH u°r f1 '50 °P f236,50.
J,°Jo, J(~ bewoog zich als een% p?^ sloot f7,50 lager opinti steeS geleidelijk on-
-Bet>VanSed van de mededelin-
*oticui- goederesultaten vcan
f66 9o nt Suiker Unie naar
rbn,',t? n winst van f 1,50. Hun-
°ed f 9gias won f2op f 117,Pak-

Jy f i «TX op en Borsumij-Weh-
Wir,? op fls°- DAF taakteUkw«t op f57,30.

°okh-," de.kleinere fondsen kwa-
aie* lg schokkende koers-
°riaer j 0t stand' Sphinx trok
sche u ïiVI°cd van deoptinmisti-
°ver dl Jtlngen van het bestuur
V 1f 110 komende jarenf 6 aan

ivideia^rikant Weweler kon het«en k
e
n
nd erg ruim inhalen. Opf«ite °^s,van f 1H,70 was er ineel ritu a e van een winst vannJksdaalder.

Kunststof
Zowel de Sanitair- als de Tegeldivi-
sie boekten het afgelopen boekjaar- dat tot maart liep- beduidend ho-
gere resultaten dan een jaar eerder.
In de divisieTegels is de herstructu-
rering grotendeels achter de rug.
Het marktaandeel in Europa neemt
toe en vooral in Zuid-Oost Azië lig-
gen nog afzetmogelijkheden, aldus
Van Vliet. De capaciteit wordt bin-
nenkort uitgebreid met een vloerte-
gelfabriek waarin 16 miljoen wordt
geïnvesteerd.

In de divisie Sanitair is het herstruc-
tureringsprogramma (kosten: ’4Omiljoen) nog in volle gang. Pas over
twee jaarkunnen daar alle vruchten
van worden geplukt. Sphinx voor-
ziet nog goede groeimogelijkheden
in de 'renovatiemarkt': steeds meer
mensen hebben blijkbaar geld om
hun huis te verbouwen.

Ceramique
Door de overname van Wisakon het
sanitairassortiment worden uitge-
breid met kunststofprodukten. Het
bedrijf is ondergebracht in de nieu-
we divisie Kunststofverwerking.
Wisa behaalde vorig jaareen omzet
van 125 miljoen. De produkten van
Wisa en Sphinx worden aan elkaar
aangepast. Om het beschikbare as-
sortiment uit te breiden wil Sphinx
in de loop van dit jaarook beginnen
met de verkoop van kunststof ba-
den en douchebakken. De produk-

tic daarvan wordt uitbesteed aan
het Duitse kunststofverwerkings-
bedrijf Hoesch.

Van Vliet is zeer tevreden over de
met het pensioenfonds ABP geslo-
ten overeenkomst voor de verkoop
van het 21 ha grote Céramiqueter-
rein midden in Maastricht. Het ter-
rein, waarop de divisies Vuurvast
en Huishoudelijke artikelen zijn ge-
vestigd, is voor 5^,5 miljoen aan de
gemeente Maastricht en het ABP
verkocht dieer een nieuw stadsdeel
gaan bouwen. Sphinx maakt de ko-
mende jaren als gevolg van de over-
dracht een boekwinstvan ca. 42 mil-
joen gulden. Na belastingen wordt
het eigen vermogen (nu 86 miljoen)
daardoor uiterlijk in 1991 met onge-
veer 27 miljoen vergroot.

Tot het tijdstip waarop Sphinx het
Ceramiqueterrein verlaat, verleent
het ABP bovendien een renteloos
bouwkrediet voor alle kosten die
Sphinx moet maken voor vervan-

gende nieuwbouw, het verplaatsen
van de bedrijven, de verhuizing, de
aanloop en de sloop van het oude
complex.
In juli wordt begonnen met de
nieuwbouwvan de divisieVuurvast
op een 7 ha. groot terrein bij de
Beatrixhaven in Maastricht. Er
komt een fabriek voor Vuurvast en
een voor Technische Keramiek. En
in oktober start de bouw van de
nieuwe Filtropa-fabriek op Rand-
wyck. Daar kunnen straks 135 men-
sen werken (nu 120).

Omdat er toch een nieuwe fabriek
moest worden gebouwd heeft
Sphinx meteen maar een reorgani-
satie van die divisie doorgevoerd.
Het produktiebedrijf van koffiefil-
terzakjes in Hemiksem bij Antwer-
pen wordt in september gesloten en
de produktie van de koffiefilters
wordt dan geconcentreerd in Maas-
tricht. Voor de 30 personeelsleden
in Hemiksem is met de vakbonden
een Sociaal Plan overeengekomen.

Volgens Van Vliet deed Sphinx het
in het afgelopen boekjaar beter dan
vergelijkbare bedrijven. De omzet
nam toe met 7 procent tot 256 mil-
joen, voornamelijk dankzij de divi-
sies Sanitair en Tegels. Met de twee
overgenomen bedrijven Wisa en
Warheton erbij bedroeg de omzet
overigens 310 miljoen. Het bedrijfs-
resultaat steeg met 15 procent tot 26
miljoen en de nettowinst ging mede
dankzij belastingverlaging met 24
procent omhoog tot ruim 16 mil-
joen.Er werd voor meer dan 21 mil-
joengulden geïnvesteerd, met name
in een efficiëntere Sanitairdivisie en
in de uitbreiding van de Tegeldivi-
sie.
De winst per aandeel nam met 20
procent toe tot f 10,35. Reden voor
Sphinx om het dividend met 32 pro-
cent te verhogen van f 2,50 tot f 3,30
per aandeel van f 10,- nominaal. Op
de Amsterdamse effectenbeurs ver-
dubbelden de aandelen het afgelo-
pen jaar in waarde.

" In de afdeling Sanitair van de Sphinx is het herstructureringsproces nog in volle gang.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen vk. sk.
AEGON 99,10 99,10
Ahold 122,00 121,70
Akzo 151,50 150,50
A.B.N. 42,70 42,50
Alrenta 162,50 162,60
Amev 52,10 52,30
Amro-Bank 83,10 83,10
Bols 144,50 145,30
Borsumij W. 148,50 150,00
Bührm.Tet. 68,80 69,60
C.S.M.eert 65,40 66,90
DAF 58,20 57,30
Dordtsche P. 255,30 254,50
DSM 138,90 137,80
Elsevier 73,00 73,30
Fokker eert. 42,10 42,10
Gist-Broc. c. 34,70 34,60
Heineken 115,00 114,30
Hoogovens 107,60 108,90
Hunter Dougl. 115,00 117,00
IntMüller 94,10 94,50
KBB eert. 75,80 76,50
KLM 49,20 48,90
Kon.Ned.Pap. 61,00 60,70
Kon. Oüe 138,40 138,00
Nat. Nederl. 63,30 64,30
N.M.B. 238,00 236,50
Nedlloyd Gr. 446,50 d 439,00
Nijv. Cate 94,70 95,50
Océ-v.d.Gr. 318,00 318,00
Pakhoed Hold. 134,00 136,20
Philips 38,60 39,00
Robeco 106,40 106,50
Rodamco 165,20 165,20
Rolinco 104,40 104,60
Rorento 61,60 61,70
Stork VMF 37,80 38,00
Unilever 139,30 139,40
Ver.Bezit VNU 110,20 110,80
VOC 47,50 46,90
Wessanen 89,20 90,00
WoltKluwer I 175,50 177,50

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 . 123,20 123,20
123/4 NL 81-91 107,20 107,20
12/2 NL 81-91 106,05 106,05
12 NL 81-91 105,75 105,75
ll3/4 NL 81-91 104,90 104,90
ll'/2 NL 80-90 103,20 103,26
lIV2NL 81-91 105,45 105,45
ll'/zNL 81-92 105,90 105,90
lIV2NL 82-92 106,20 106,20
11'ANL 81-96 110,00 110,00
ll'A NL 82-92 106,30 106,30
11 NL 82-92 105,20 105,20
103A NL 80-95 106,10 106,10
ÏO^A NL 81-91 103,90 103,90
lOV2 NL' 80-00 115,10 115,10
lOV2 NL 82-92 105,20 105,20
lOV2 NL 82-89 100,65 100,65
10/4 NL 80-90 102,20 102,20
10'ANL 86-96 112,20 112,20
10/4 NL 82-92 104,00
10/4 NL 87-97 113,50 113,50
10 NL 80-90 101,50 101,50
10 NL 82-92 104,05 104,05
10 NL 82-89-2 ■ 100,90 100,90
9/2 NL 80-95 103.75 103,75
9/2 NL 83-90 101,25 101,15
»Vt NL 86-93 104,85 104,90
9/4 NL 79-89 100,95 100,95
9 NL 79-94 102,60
9NL 83-93 103,30 103,30
Bi NL 79-94 103,00 103,00
83A NL 79-89 100,55 100,55
B*4 NL 84-94 103,75 103,75
BV2 NL 83-94 102,50 102,50
BV2 NLB4-94-1 102,60 102,60
BV2 NLB4-94-2 107,15 107,15
B'/2 NLB4-91-l 101,30 101,30
BV2 NLB4-91-2 101,55 101,55
B'/2 NLB4-91-3 101,20 101,20

8 1/2 NLB7-95 104,05 104,10
BA NL 77-92 . 101,30 101,30
BV4 NL 77-93 101,45 101,45
SV, NL 83-93 102,05 102,05
BA NL 84-94 102,40 102,35
BV. NL 85-95 102,95 102,95
BNL 83-93 101,55 101,50
BNL 85-95 102,05 102,00
7% NL 77-97 101,30 101,30
7% NL 77-92 100,65 100,65
V/a NL 82-93 " 100,80 100,75
V/t NL 85-00 102,10 102,05
V/t NL 78-93 100,30 100,30
V/t NLB3-90-1 100,15 100,15
V/t NLB3-90-2 100,10 100,10
V/t NL 84-00 100,75 100,70
V/t NL 85-95 100,60 100,65
Vh NL 85-2 95 100,70 100,75
V/t NL 86-93 100,35 100,30
7NL 66-91 99,40 99,40
7NL 66-92 99,30 99,30
7NL 69-94 99.30 99,40
7NL 85-92)96 98,85 98,90
7NL 87p93 99,55 99,50
7NL 89-99 98,40 98,35
7NL 89-99-3 98,25 98,25
63/4 NLI-2 85-95 97,95 98,00
6V4 NL 86-96 97,90 97,95
6^4 NL 88-98 96,60 96,65
6% NL 89-99 96,60 96,60
6V2 NL6B-93-1 98,00 98,00
6V2-NL6B-93-2 98,20
6V2 NL 68-94 97,90 97,90
6V2 NL 86-96 96,25 96,25
6'/» NL 87-94 97,05 97,00
6V2 NL 88-96 96,00 96,10
6V2 NL 88-98 95,10 95,10
6V2 NL 89-99 94,90 94,90
6NL 87 94,75 94,75
6'A NL 66-91 98,50 98,50
6/4 NL 67-92 97,40 97,40
6V4NLB6-92/6 95,80 95,85
6 1/4 NL 86/96 94,85 - 94,85
6'A NLB6p95 95,70 95,60
6/4 NLB7-3p95 95.70 95,60
61/4NLB7-1/95 95,55 95,55
61/4NLB7-2/95 95 45 95,45
6'/4NLBB-94 96,45 96,40
63A NL 78-98 97,90 97,90
6V4NLBB-98 94,55 94,60
6NL 67-92 97,80 97,90
6NL 87-94 95,40 95,40
6NL 88-94 95,50 95,50
6NL 88-95 94,50 94,50
6 NLBB-96 93,60 93,60
53A NL6S-90-1 98,90 99,00
5^4NL6S-90-2 98,60 98,60
5V4 NL64-89-1 99,70 99,70
5V4NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 98,50 98,50
4/2 NL 60-90 99,30 99,30
4/2 NL 63-93 96,50 96,60
4/4 NL 60-90 98,00 98,10
4/4 NL 61-91 97,70 97,80
4'A NL63-93-1 97,10 97,20
4/4 NL63-93-2 96,90 b 97,60b4NL 62-92 98,40 98,50
3*4 NL 53-93 96,20 96,20
3V. NL 848-98 95,40 95,40
3'A NL 50-90 98,30 98,40
3'A NL 54-94 94,20 94,20
3'A NL 55-95 93,80 93,90

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 11110 111,10
11 BNG 81-06 108,00 107,80
BV2 BNGB4-09-1 104,80 104,80
BV2 BNGB4-09-2 105,30 105,30
63/4 BNG 67-92 99,00 99,00
6% BNG 68-93 98,00 98,00
6V2 BNG67-92-1 98,10 98,10
6V4 BNG 67-92 97,50 97,50
6 BNG 65-90-1 99,10 99,10
6 BNG 65-90-2 98,70 98,70
5% BNG6S-90-2 98,80 98,80

s/2 BNG 65-90 98,80 98,80
s/4BNG 64-89 99,00 99,00
5V4 BNG 64-90 98,40 98,40
4/2 BNG 62-92 95,20 95,20
4Vj BNG 62-93 94,90 94,90

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 100,90 100,70
8 Asd.R.B4-92 100,00 100,00
B/4 A.1.R.85 105,50 106,50
6V2 Bobel 86a 86,20 86,20
6'/48i4hrm.73 260,00
6V4 Cham 86 83,70 83,70
5 Enraf-N.86 98,00 97,70
7 HCS Techn. 122,90 122,90
6 Hoogov. 85 159,00 159,50
B>/ 2HolecBs 109,00 109,00
sHoop Co 87 89,00 89,00
83/4 KNSM 75 225,00 225,00
V/a Nutr.72 355,00 355,00
6'/2Nijv.Bs ' 150,00 150,00
6V2 R01.67 96,50 97,00
14 SHV 81 147,00 147,00
83A Stevin76 103,00 103,00
B/2 Volker7B 102,00 102,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,50 44,50
ACF-Holding 51,00 51,50
Ahrend Gr. e 290,00 291,00
Alg.Bank.Ned 42,50 42,30
Asd Opt. Tr. 24,40 25,40
Asd Rubber 8,10 8,10
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 88,50 88,00
Aut.lnd.R'dam 78,50 77,50
BAM-Holding 468,00 d477,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 135,50 135,00
Begemann 108,00 108,00
Belindo 372,00 372,00
Berkei's P. 5,05 5,05
Blyd.-Will. 23,10 23,10
Boer De, Kon. 451,00 450,00
de Boer Winkelbedr. 59,00 59,30
Boskalis W. 17,20 17,00
Boskalis pr 14,80 14,60
Braat Bouw 1050,00 1055,00
Burgman-H. 3200,00b3280,00
Calvé-Delft c 904,00 905,00
Calvépref.c 5025,00 5025,00
Center Parcs 78,80 78,00
Céntr.Suiker 64,50 65,80
ChamotteUnie 11,80 11,90
Chamotte div.B9 10,90 11,00
Cindu-Ke,y 116,50 117,00
Claimindo 361,00 361,00
Content Beheer 25,90 25,70
Cred.LßN 82,80 83,40
Crown v.G.c 124,00 129,00
Desseaux 209,50b 212,00
Dordtsche pr. 253,20 253,50
Dorp-Groep 55,00 57,00
Econosto 238,00 238,00
EMBA 133,00 130,00
Enraf-N.c. 54,70 54,20
Eriks hold. 364,00 360,50
Frans Maas c. 75,30 76,00
Furness 141,00 141,00
Gamma Holding 83,00 84,00
Gamma pref 5,80 5.80
Getronics 25,90 26,00
Geveke 38,60 38,50
Giessen-de N. 261,00 263,00
Goudsmit Ed. 322,00 328,00
Grasso'sKon. 89,80 90,80
Grolsch 131,30 131.20
GTI-Holding 189,50 188,00 d
Hagemeyer 90,50 93,00
H.B.G. 223,80 224,70
HCS Techn 15,90 15,80
Hein Hold 99,00 98.50
Hoek's Mach. 193,00 194,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 28,00 28,20

H.A.L.Tr. b 1706,00 1715,00
Holl.Am.Line 1715,00 1720,00
Heineken Hld 99,00 98,50
Holl.SeaS. 1,38 1,58
Holl. Kloos 455,00 450,00
Hoop en Co 12,00 12,00
Hunter D.pr. . 6,35 6,40
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 63,80 62,50
IHC Caland 33,50 33,50
Industr. My 208,50 209,00
Ing.Bur.Kondor 529,00 530,00
Kas-Ass. 41,30 41,00
Kempen Holding 14,20 14,20
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 76,00 78,50
Kon.Sphinx 104,00 110,00
Koppelpoort H. 277,00 277,50
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 55,00 56,70
Macintosh 50,80 50,80
Maxwell Petr. 688,00 685,00
Medicopharma 74,50 74,00
Melia Int. 7,00 7,00
MHVAmsterdam 24,40 26,00
Moeara Enim 1195,00 1170,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15500,00
MoolenenCo 31,40 31,80
Mulder Bosk. 61,50 63,00
Multihouse 10,80 10,80
Mynbouwk. W. 447,50 447,50
Naeff 225,00
NAGRON 50,60 50,60
NIB 563,00 561,00'
NBM-Amstelland 20,70 20,60
NEDAP 322,00 327,50
NKFHold.cert. 364,80 366,50
Ned.Part.Mtj 37,30 37,80
Ned.Springst. 9730,00 9730,00
Norit , 855,00 862,00
Nutricia 243,00 238,00
Omnium Europe 16,00 a 15,50 a
Orco Bank c. 78,90 79,30
OTRA 730,00 b 740,00 b
Palthe 140,50 142,00b
Polynorm 104,00 105,00
Porcel. Fles 139,00 141,00
Ravast 55,00 55,00
Reesink 71,00 71,00
Riva 55,20 55,80
Riva (eert.) 55,00 54,50
Samas Groep 78,00 79,00 e
Sanders Beh. 100,00 97,00
Sarakreek 27,70 27,60
Schuitema 1480,00d1500,00e
Schuttersv. 131,00 128,00
Smit Intern. 46,30 ' 45,90
St.Bankiers c. 25,70 26,00
Stad Rotterdam 152,00 151,00
TelegraafDe 471,50 470,50
Text.Twenthe 258,00 264,90
Tulip Comp. 60,00 60,20
Tw.Kabel Hold 146,00 147,00
Übbink 114,00 114,50
Union Fiets. 16,75 16,45
Ver.Glasfabr. 293,00 292,00
Verto 69,50 70,10
Volker Stev. 67,00 68,00
VolmacSoftw. 62,50 62,00
Vredestein 18,40 19,00
VRG-Groep 64,50 65,60
Wegener Tyl 200,20 203,50
West Invest 31,00 31.30
Wolters Kluwer 174,00 178,50
Wyers 48,00 a 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,10 35,30
ABN Aand.f. 74,40 74,10
ABN Beleg.f. 56,50 56.30
ALBEFO 53,00 53,20
AldollarßFs 21,10 21,20
Alg.Fondsenb. 242,00 244,00
Alliance Fd 12,00 11,60
Amba 45,50 45,70
America Fund 322,00 324,00

AmroA.inF. 92,90 93,10
Amro Neth.F. 75,80 75,80
Amro Eur.F. 69,50 69,50
Amro Obl.Gr. 150,60 150,70
Amvabel 96,30 96,40
AsianTigersFd 57,50 57,60
Bemco Austr. 62,50 62,70
Berendaal 115,50 115,50
Bever Belegg. 23,50 23,50
BOGAMIJ ' 107,30 106,50
Buizerdlaan 41,00 41,00
Delta Uoyd 40,30 40,30
DP Am. Gr.F. 24,80 25,00
Dp Energy.Res. 35,00 35,60
Eng-H011.8.T.1 9,80 b 9,80
EMF rentefonds 65,40 65,20
Eurinvestü) 110,00 110,00
EurAss. Tr. 6,80 6,80
EurGrFund 57,10 56,80
Hend.Eur.Gr.F. 194,50 194,80
Henderson Spirit 75,80 76,50
Holland Fund 73,30 73,30
Holl.Obl.Fonds 121.00 121,00
HoU.PacF. 111,30 110,00
Interbonds 566,00 567.00
Intereff.soo 41,30 41,20
Intereff.Warr. 292,00 e 293,00
Japan Fund 38,50 37,30
MX Int.Vent. 62,00 62,00
Nat.Res.Fund 1500,00 1490,00
NMB Dutch Fund 37,90 37,80
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 102,60 102,70
NMB VastGoed 40,50 40,60
Obam. Belegg. 215,50 215,50
OAMFRentef. . 14,15 14,15
Orcur.Ned.p. 49,00 49,10
Pac.Prop.Secf. 46,60 46,50
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,50aRabo Obl.inv.f. 75,20 75,20
Rabo Obl.div.f. 50,20 " 50,20
Rentalent Bel. 1345,40 1345,40
Rentotaal NV 31.20 31,20
Rolinco cum.p 106,50 106,50
Sci/Tech 18,05 18,25
TechnologyF. 15,60 15,60
Tokyo Pac. H. 245,50 248,00
Trans Eur.F. 74,90 74,50
Transpac.F. ■ 570,00 570,00
Uni-Invest 116,00 116,00
Unico Inv.F. 85,20 85,20
Unifonds 29,20 29,70
Vast Ned 119,30 119,30
Venture F.N. 40,20 43,00
VIBNV 86,00 86,20
WBO Int. 76,80 76,90
Wereldhave NV 210,50 210,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,50 102,50
M EngWarL 35,70 36,00
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signallnd 35,00 . 35,00
Amer. Brands 69,00 68,00
Amer. Expres 34.50 : 34,50
Am.Tel.4Tel. 36,00 36.20
Ameritech 61,00 60,50
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,70 28,80
Atl. Richf. 93,00 91,50
BAT Industr. 6,30 6,30
Bell A'.lantic 91,70 91,00
BellCanEnterpr 39,00 39,80 d
Bell Res.Adlr 1.10 1,05
Bell South 51,00 50,50
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23.20 23,20
Boeing Comp. 77,50 77.30
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,00 24,20
Citieorp. 33,50 33.80
Colgate-Palm. 51,00 51,00

Comm. Edison 37,80 37,70
Comp.Gen.El. 460,00 460,00
Control Data 20,00 20,00
Dai-IchiYen 3340,00 3320,00
Dow Chemical 92,00 92,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 50,25 50,60
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 44,25 43,75
First Paclnt 1,64a
Fluor Corp. 29,50 30,25
Ford Motor' 49.30 48,50
Gen. Electric 55,60 54,50
Gen. Motors 41,10 41,25
Gillette 40,80 41,50
Goodyear 55,50 57,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell 76.20 75,60
lnt.Bus.Mach. 108,90 109,10
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47,60
ITT Corp. 60,00 59,30
K.Benson® 5000.00 5000,00
Litton Ind. 79,50 80.20
Lockheed 48,50 48,80
Minnesota Minmg 74,00 74,00
MobilOil 51,00 50,30
News Corp Auss 14,70 16,00
Nynex 82,60 83,50
Occ.Petr.Corp 29.00 28,70
Pac. Telesis 42.00 41,70
P.& O. ® 7.00 7.00
Pepsico 54,20 53,50
Phihp Morris C 142.30 142,20 d
Phill. Petr. 23,20 23,20
Polaroid 39,80 39.70
PrivatbDkr 264,00 266,90
Quaker Oats 61,50 61,50
StGobin Ffr 625,00
Saralee 55,00 55,00
Schlumberger 40,60 40,10
Sears Roebuck 46,80 47,20
Sony(yen)
Southw. Bell 53,80 53.20
Suzuki (yen) 916.00 933,00
Tandy Corp. 45,50 45,90
Texaco 49,80 49,50
Texas Instr. 43,30 43,60
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1410,00 1410,00
Union Carbide 28,00
Union Pacific 72.50 72,20
Unisys 27,25 27,50
USX Corp 35,80 36,75
US West 70.80 71,00
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 65.00 ■ 65.00
Woolworth 53,00 53,50
Xerox Corp. 63.30 64,60

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55,50 56,00
Am. Home Prod. 210,00
ATTNedam 78,50 79.00
ASARCO Ine. 54,00
Atl. Richf. 213,00 209.00 d

-Boeing Corp. 170.00 171,00
Can. Pacific 39,50 40,50
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 50.00 50,00
Citieorp. 73,00 73.50
Colgate-Palm. 112.00 112.00
Control Data 40,00 40,00
Dow Chemical 203.00 203.50
Eastman Kodak 114.00 114,50
Exxon Corp. 97,00 96,00
Fluor Corp. 63.50 65,50
Gen. Electric 122.00 119.50
Gen. Motors 183,80 184,50
Gillette 89,00 90,00
Goodyear 122,00 124,00
Inco 62.50 63,00
1.8.M. 240,00 242.50
Int. Flavors 122.00 f
ITT Corp. 132,00 130,00

Kroger 30,50 29,50
Lockheed 108.00 109,00
Merck&Co. 157.00 156.50
Minn. Min. 162,00 162,00
PepsiCo. 118,50 120.00 b
Philip Morris C. 313,00 319,50
Phill. Petr. 49,50 49,50
Polaroid 81,00 80.50
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 131,00 131,00
Schlumberger 88,50 87,50
Sears Roebuck 102,70 104,00
Shell Canada 81.00 80,00
Tandy Corp. 98.80 100,00
Texas Instr. 93,50 95,00
Union Pacific 159,00 160,00
Unisys Corp 59.50 58.50
USX Corp 78,00 80,50
Varity Corp 5.00 a
Westinghouse 143,50 143,50
Woolworth 116.50 118,50
Xerox Corp. 132^00 134,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 560.00
Dresdner B. 325,00
Hitachi(soo) 1450.00 1450.00
Hoechst 304.00 304,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7100,00 7450,00
Siemens 550,00

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100,50 100,50

Aegon warr 12,50 12,50
W/t ABN 87 96,00 96,00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 94,50
10Amev85 101,25 101,25
11Amev 86 95,25 95,75
14'/4AmroB7 96,75 96,75
13Amro-BankB2 100,70 100,70
10/2Amro 86 96.25 96,25
10Amro 87 95,60 95,60
5% Amro 86 96,00 96,00
Amro Bank wr 24,50 23,80
Amro zw 86 68.75 68.80
9 BMH ecu 85-92 99.10 99,10
7BMH 87 95,00 95,00
10'zaEEG-ecu 84 100,25 100,25
93AE18-ecu 85 101,00 101.00
12/2 HIAirl.F 92.25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V4NGU83 101,00 101,00
10 NGU 83 100,25 100,25
2/4 NMB 86 84.00 85,00
NMB warrants 68,25 67,75
83/4 Phil. 86 96.50 96.50
6V4 Phil.B3 96.50 96,50
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 102.50 102.50
7 Rabo 84 101,50 101,50
«M Unü. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,50 b 5,00b
Bredero eert. 4,80 5.50
11 Bredero 5.00 7.50e
Breev. aand. 21.50 24,80
Breev. eert. 21,00 24,50
LTV Corp. 2,30 2,25
Rademakers 27.00 27,00
RSV. eert 1,10 1.27
V/a RS\ 92,00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanheri 23,90 24,00
Berghuizer 69,50 68,40
BesouwVanc. 49.60' 49,60
CBI Bann Oce. yen 1680.00
Comm.Obl.F.l ■ 99,40 99,60
Comm.Obl.F.2 99,20 99.20

«

Comm.Obl.F.3 99,40 99,50
De Drie Electr. 28,10 28,00
Dico Intern. 117,50 117,50
DOCdata 32.20 32,10
Geld.Pap.c. 97,00 97,00
Gouda Vuurv c 87.20 87,20
Groenendijk 43,00 43,00
Grontmij c. 149,00 149,80
Hes Beheer 277,00 277,00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4,10 f 4,10 | 'Infotheek Gr 27,80 27,80
Interview Eur. 7,50 7,50
Inv. Mij Ned. 60,50 60,70
KLM Kleding 34.70 34,10
Kuehne+Heitz 35,00 35,70
LCI Comp.Gr. 48,00 48,00
Melle 256,00 266,00
Nedschroef 116,20 116,00
Neways Elec. 9,80 10,10
NOG BeLfonds 28,80
PieMed. 11.10 10,90
Poolgarant 10.30 10,30
Simac Tech. 19,50 19,50
Text Lite 6,80 6,80
Verkade Kon. 275,00 263,00
VHS Onr. Goed 20.30 20.4 i
Weweler 115,00 114,70 d - ,

OPTIEBEURS
serie omzet vk. ski

abn c jul 45,00 1013 0,60 0.60<abn c okt 45,00 386 1,40 1,30-
-abn p okt 45,00 532 3,60 370'
akzo c jul 150,00 510 4,80 4,20*
buhr c jul 70,00 319 1,70 2,00*
d/fl c jun 225,00 751 0,80 1,«0!
Dsm c jul 140,00 619 3,70 3,00-*
dsm c jul 145,00 287 1,70
coc c jun 295,00 371 11,80 acoc c jun 300,00 884 7,40
coc c jun 305,00 1540 3,50 3,50'
coc c jun 310,00 1149 1,40 a 1.001
coc c jul 300,00 381 11,00 10,50*
coc e jul 310,00 875 6,20
coc c jul 315,00 403 4,20 3,50'
coc p jun 300.00 522 1,00 I.oo>
coc p jun 305,00 1023 2,30
coc p jul 300,00 366 3,30 3,60»
coc p jul 310,00 613 7,70 8,00"
hoog c jul 95,00 409 14,30 15;00j
hoog c jul 100,00 1627 10,10 10.20».hoog c jul 105.00 1425 6,60 7.10»
hoog c jul 110,00 1261 3,90 4,30»
hoog c jul 115,00 699 2,40 2,40'
hoog c okt 100,00 460 14,50 14,50*
hoog c okt 105,00 494 11,50a 11,90<hoog c okt 110,00 606 9.00 9,00*
hoog c okt 115,00 656 6,80 7,20:
hoog p okt 110,00 365 7,50 7,00
kim c jul 50,00 294 1,40 a 1,2»
kim c okt 45,00 350 5.70 SKIkim c okt 50,00 371 2,70 2,50 |
kim c jan 50,00 383 3,90 3,90
knp p okt 60,00 315 2,70 2,70f
natn c jul 60,00 624 4.10 4,90 ,
natn c jul 65,00 1975 1,20 I>o |
natn c okt 60,00 629 5,10 5,W i
natn c okt 65,00 408 2.60 3.00 t
phil c jul 35,00 364 4.20 4*l "phil c jul 40,00 1096 0,90 1,00 '
phil c okt 40,00 704 2,50 2,60,phil c jan 35,00 312 6,30 6,50 i
phil c jan 40,00 867 3,50 3,80 ]
phü c jan 45.00 1275 1,70 1,80 j
phü p jul 40,00 1304 2.20 1,60 .
phü p 093 30,00 632 2,80 2,80 (
olie c jul 140,00 295 3,00 2,50 !
olie c okt 140,00 468 5,20 a 4SO "olie p okt 140,00 399 5,60 6JK)

economie

Uitgifte van preferente aandelen tegen vijandelijke overname

Sphinx zoekt bescherming
Van onze redactie economie

AMSTERDAM/MAASTRICHT - Urn zich beter te beschermenlegen een vijandelijke overname wil sanitair- tegels- en kera-
piiekfabrikant Sphinx de mogelijkheid krijgen om evenveel
preferente aandelen uit te geven als het aantal gewone aande-
len dat nu uitstaat. Sphinx-directeur Hans van Vliet wil voor-
komen dat zijn bedrijf wordt gekocht door branche-vreemde
ondernemingen die alleen in de revenuen - maar niet in het
voortbestaan van Sphinx geïnteresseerd zijn.

Van Vliet liet gisteren tijdens de
presentatie van het jaarverslag ove-
rigens blijken in principe niets te-
gen een vriendelijke overname te
hebben als dat op een manier ge-
beurt die in het lange termijnbeleid
van het bedrijf past. Door de prefe-
rente aandelen wil hij de rust creë-
ren om bij een eventueel bod zorg-
vuldig de belangen af te wegen,

Het voorstel voor de uitgifte van de
preferente aandelen wordt binnen-
kort voorgelegd aan de vergadering
van aandeelhouders. Het beursbe-
stuur is al akkoord. Na de certifice-
ring van de aandelen is het overi-
gens de tweede beschermingscon-
structie.

tj vo.n Vliet, president-di-
l? van Sphinx, gaat zijn
« verder beschermen te-en vijandige overname.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 9-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, aUes in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.450-/26.950,
vorige ’ 26.530-/ 27.030, bewerkt ver-
koop ’ 28.850, vorige ’ 28.630 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 2,30
Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark(100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,61 1,73 -
Jap. yen (10.000) 152,50 157,50
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15 -
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 127,50 132,00
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,80 32,30
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schiU.(loo) 15,68 16,28
Spaanse pes.(lOO) 1,67 1,82
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 49,00 52,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23975-23225
Brits pond 3,4985-5035
Duitse mark 112,635-685
Franse franc 33,170-33,220
Belg. franc 5,3745-3795
Zwits. franc 129,855-9,905
Japanse yen 154,48-154,58
Ital. Ure 15,465-515
Zweedse kroon 33,350-33,400
Deense kroon 28,910-28,960
Noorse kroon 31,085-31,135
Canad. dollar 1,86975-87225
Oost. schill 15,995-16,005
lers pond 3,0050-0150
Spaanse pes 1,7340-7440
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6710-6810
Hongk.dollar 28,65-28,90
Nieuwz.dollar 1,2725-2825
Antill.gulden 1,2400-2700
Surin. gulden 1,2400-2800
Saudische rial 59,65-59,90
Ecu gulden 2,3335-3385

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,80 192.90
id excl.kon.olie 187,80 188,30
internationals 191,60 191,40
lokale ondernem. 196,40 196,90 .-
id financieel 140,20 140,70..»;
id niet-financ. 251,90 252,40.*»
CBS-Herbeleggingsindex (1983=10
algemeen 247,50 247,70^
id excl.kon.olie 230,80 231.40»*.
internationals 254,30 254,00«-J
lokale ondernem. 240,00 240,70"»
id financieel 178,70 179,40**
id niet-financ. 299,10 299,70**
Stemmingsindex (1987=100) *>-*algemeen 185,60 186,20»*
internation 190,20 190,80».*
lokaal 184,80 185,40»*
fin.instell 148,00 148,20* ,
alg. banken 146,80 146,20 i
verzekering 148,10 149,10 [
niet-financ 196,70 197,40 «
industrie 185,10 186,20 !
transp/opsl 235,70 234,30 ".

(ADVERTENTIE) '

i^^^^^^H I Een Nashua fax
■«^/ I ■! kost maar 59,- per
i^L v ' maand■Q W0Amjm (exclusief BTW)

WmWm-\mm\ asnua
AUTRONIC 04492-3888 j

(ADVERTENTIE)

"ÖTnovot^1

KUN JE
DAG EN NACHT
VERTROUWEN

Ruime kamers, uitstekende outil-
lage, gevarieerde zaalruimten en
kwaliteitsrestaurant. Alles uiterst
vriendelijk geprijsd. "

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

9
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DE LIMBURGSE*
PERSONEELSfGIDS

csM Gemeentegulpen
De gemeente Gulpen (ruim 7.250 inwoners),
centrumgemeentevan het Heuvelland, een goed
leefklimaat, vele recreatieve mogelijkheden en
onderwijsmogelijkheden, kan in verband met het
vertrek van een van de huidige functionarissen bij
het bureau algemene zaken (afdeling burgerzaken)
plaatsen:

medewerker algemene
zaken/onderwijs m/v

Functie-informatie taken:
De te benoemen functionaris zal onder meer belast
worden met de volgendetaken:- beleidsvoorbereiding en uitvoering van zaken die

de onderwijswetgeving betreffen (waaronder het
bekostigingsstelsel);- uitvoering APV. en bijzondere wetten met
betrekking tot vergunningaanvragen voor
evenementen en andere activiteiten;- uitvoering Wegenverkeerswet en Regelement
Verkeersregels en Verkeerstekens.

Functie-eisen:
- bezit van het diploma bestuursambtenaar (waarbij

een onderwijsspecificatie tot aanbeveling strekt)
of een vergelijkbare opleiding;- ervaring in soortgelijke functie strekt tot
aanbeveling;- goede contactuele en redactionele vaardigheden;- een flexibele, energieke en zelfstandige instelling;

- leeftijd: niet ouder dan 35 jaar.

Salaris:
Inschaling geschiedt, afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring, in niveau 6, maar kan op basis
van functiewaardering worden bijgesteld.

'Sollicitaties en inlichtingen:
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten
aan het college van burgemeester en wethouders
van Gulpen, postbus 56, 6270 AB Gulpen, onder
vermelding van AZOND in linkerbovenhoek.
Nadere inlichtingen kunnen telefonisch worden
ingewonnen bij de heer M. Verbeet,
personeelszaken, tel. 04450-9292.
Een psychologisch onderzoek kan tot de
selectieprocedure behoren. 200140

HUIZE "DE BERG" Heerlen
Huize "De Berg" is naast het Moederhuis van de
Congregatie de Kleine Zuisters v.d. H. Joseph een
verzorgings-'verpleeghuis voor religieuzen.

Binnen het verpleeghuis bestaat een vakature voor een

Ziekenverzorgende
De aan te stellen verzorgende zal in teamverband mede
zorg dragen voor de continue verpleegkundige hulp en
verzorging, uitgaande van de behoefte van de
individuele patiënt.
Zij/hij zal bereid moeten zijn in wisselend dienstverband
te werken.
Het diploma ziekenverzorging is vereist.

Tevens zoeken wij voor de diverse afdelingen

Bejaarden-/
ziekenverzorgsters voor
de oproeppoule
Gegadigden dienen beschikbaar te zijn voor alle
voorkomende diensten.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden
worden conform de CAO-Bejaardentehuizen vastgesteld.

Schriftelijke sollicitaties vóór 25 juni te richten aan:
Direktie Huize "De Berg"
Gasthuisstraat 45
6416 AM Heerlen

199935

Randstad /Mflkheeft volop «||^L 'werk J^Ë^l)
Kapper m/v
U bent 1e kapper en heeft ruime ervaring. U witt lange tijd
aan de slag. Werktijden zijn in overleg, wel full-time. Het
bedrijf biedt een goede werksfeer.
Informatie bij Ellis Tonglet. tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Vulkaniseurs m/v
toor een bedrijf in Kerkrade. U moet 18 jaar of ouder zijn
en bereid zijn in 3-ploegendienst te werken. Het werk gaat
lange tijd duren.
informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Machine-operator m/v
Voor een bedrijf in Nuth. U moet lange tijd beschikbaar zijn
en bereid zijn om in ploegen te werken.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ziekenverzorgenden m/v
Heeft u recente ervaring of bent u een aantal jaren niet
"ktief geweest op de arbeidsmarkt? In beide gevallen kunt u
vla ons aan de slag, zowel full-time als part-time. Wij
plannen voor u een passend werkrooster. Eigen vervoer is
gewenst.
Informatie bij Ronny Joosten, td. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

-tr randstad uitzendbureau
■ili^i^i^HßßMili^*i^**^"l"^M^BMk^i^MMi^BMß«^Mi^i^i^Mi^i^BMM ■

Hf(Tj| I_]_\ J I j>^H

iS [Ju

m ■'■:
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Gevraagd in het

Gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord: een ervaren en
gediplomeerde

Doktersassistente
voor 40 uur per week; per 1-8-1989

Inlichtingen:
mevr. W. Schils
Tel. 045-214821

Sollicitatiebrief binnen twee weken naar:
Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord
Akerstraat-Noord 74
6431 HN Hoensbroek

199993

De Regionale Vereniging
Het Groene Kruis Centraal
Zuid-Limburg
vraagt

een wijkverpleegkundige m/v
100% (met ingang van 1 augustus 1989) voor de
plaats Simpelveld

Het team Simpelveld bestaat uit 2
wijkverpleegkundigen (full-time) en 2
wijkziekenverzorgende (part-time).

Functie-eisen- M.G.Z. of H.8.0.-V.;
- Bij voorkeur ervaring met consultatiebureau

nieuwe stijl;- Allround en zelfstandig kunnen functioneren;- Interesse in het geven van groepsvoorlichting;
- Bereidheid tot samenwerking met collega's en

disciplines in de eerstelijn;- Beschikking hebben over een auto;- Bij voorkeur woonachtig in de directe omgeving
van het werkgebied.

Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij
mevr. M. Hiel, hoofdwijkverpleegkundige (tel.
04405-2995).
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze advertentie richten aan het
bestuur van de Regionale Vereniging Het Groene
Kruis Centraal Zuid-Limburg, postbus 4, 6343 ZG
Klimmen.

199692

«B.V. Electro Automatisering-Graus is een moderne snelgroeiende
electro groothandel, die doorzijn landelijke spreiding, het unieke kwaliteits-
en serviceniveau alsmede doorzijn adviesfunctie praktisch geen
opponenten kent.
Vestigingen zijn er in Beverwijk, Groningen, Leeuwarden, Maastricht,

Roosendaal en Zoeterwoude.

Door de snellegroei en uitbreiding van het leverings- en servicepakket, zoeken
wij voor de vestiging Maastricht een

Buitendienstmedewerker
metcommercieel talent
die wil scoren voorzn toekomst

Wat vragen wij van u:
MTS-Eof gelijkwaardig.
Ervaring metbesturingstechnieken.
Leeftijd 25 - 35 jaar.

Wat verwachten wij van u:
Adviseren en verkopen van ons industrieel technisch leveringsprogramma,
waarondervrij-programmeerbare besturingen aan de industrie en

installatiebedrijven.

Watkunt u van ons verwachten:
Een uitstekende honorering voor deze uitdagende jobmet grote commerciële
mogelijkheden. Carrière perspectieven. Emolumenten. Een auto is uiteraard
beschikbaar.

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

BV Electro Automatisering-Graus

. AC ADEMII
UNf ziekenh!*W MAASTRIi
Binnen deDienst Geestelijke Verzorging bestaat pl^jß
mogelijkheidvoor een H

humanistisch I
geestelijk I
raadsvrouw/-man I
(het betreft een tijdelijke deeltijdfunctie"
8 uur per week(21,05%), voor de duur(ffl
twee jaar) I
vacaturenummer 178/5 I
Taken: zorg voor patiënten met een humanistischwM
overtuiging en eventueel voor patiënten die zich
bepaaldereligie of kerkgenootschap bekennen; sallH
ken met medewerkers van andere disciplines in het^Mdenvan patiënten; bijdragen aan het beleid van de<JHvanuit een visieop geïntegreerde geestelijkeverzowH
Vereisten: (nagenoeg) voltooideopleidingaan hetr*M
tischOpleidingsinstituut; bereidheid tot collegiales__m
king met de geestelijk verzorgers van confessionele jj
is voor het vervullen van dezefunctie een voorwaar<>,|H
Werktijden: 8 uren per week, nader overeen tekoi"M
Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maXjJB
fl. 6.107- bruto per maand, conform schaal 811 B^IH
(bij full-time dienstverband). I
Inlichtingen:kunnen worden ingewonnenbij de'^HDrs. A.G.M. Franssen, Hoofd Dienst Geestelijke Vei^M
telefoon 043-866666, sein 1692, of bij mevrouw JMDrs. H.A.Kromhout, Coördinator van de Humanistis^HGeestelijke Verzorging bij de dienstZ.V.8., HumaniSjß
Verbond, telefoon 030-318145, of bij de heerW. Lm*»
Personeelconsulent, telefoon 043-862015. I

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verrieljM
eerste plaats taken op het gebied van de patiëflTl
en staat daarnaast ten dienstevan het wetensdTl
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat °\M
den; er werken ongeveer 2500 personeelsledenTl
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid. jl
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure't
keren worden vastgestelde richtlijnen 9ena(]jll
zgn.NVP-sollicitatiecode. Een medisch ondervtOTl
deel uit van deze procedure. Voor elkefunctie K<JTJwel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt'T!
citatie, onder vermelding van het vacaturenui^Mbrief en enveloppe), opleiding en ervaring, binn^lgen zenden aan de Dienst Personeel en Organist
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postb^r
6201 BK Maastricht:

Het bestuur van de stichting Kathol^l
derwijs Westelijke Mijnstreek vraag' ll
de Deken Tijssenschool voor speci*ll
voortgezet speciaal onderwijs aan "1
lerenden, Parallelweg 9te Sittard, een I

vakleerkracht huishoudkunde'
voor ± 15 uur per week.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn v*l
2e- of 3e-graads onderwijsbevoegdheid )
het vak huishoudkunde.

Ervaring in het speciaal onderwijs W° j
prijs gesteld.

Sollicitaties kunnen binnen 8 dagen ',

worden aan bovengenoemde stichtinfl'
bus 23, 6130 AA Sittard.

Informatie over de functie kunt u ifl ;
bij de schoolleider, dhr. P. Baggen, °"j
dag en woensdag van 10 tot 12 uur I >
13310).

200161 ' j l

ST. GREGORIUSZIEKENHUIS (
VERPLEEGHUIS SCHUTTERSHOF
BRUNSSUM I

De Stichting H. Gregorius de Grote te Brunssu^ j
beheert het St. Gregorius ziekenhuis (230 bed*1
en het verpleeghuis Schuttershof (198 bedden)- j
Binnen de economisch-administratieve dienst, °"afdeling Inkoop, ontstaat ter vervanging wegens
zwangerschapsverlof met ingang van 21 juli cc
vacature voor een

Inkoper m/v
Het betreft een full-time functie voor 40 uur pe<
week.
Het dienstverband is vooreerst tijdelijk voor de .
duur van de zwangerschap. Het is niet uitgesl"
dat het tijdelijk dienstverband na einde ,
zwangerschapsverlof omgezet wordt in een v3'
dienstverband.
Funktie-informatie:
Verwerven van gebruiks-/verbruiksgoederen
(veelal) binnen de gestelde condities in afges>°
contracten. Assisterende werkzaamheden
verrichten ten behoeve van de verwerving van
investerings goederen en/of afsluiten van
contracten. . rDaarnaast verrichten van werkzaamheden ond
meer gericht op factuurcontrole en verwerkinQ'
voorraadadministratie, retourzendingen en het
bijhouden van documentatie m.b.t. leverancier5,

goederen en diensten.
Deelnemen aan commissies en overlegsituatie 'Functie-eisen:- bij voorkeur als vooropleiding diploma

Havo/VWO met het vak commerciële econo
of MEAO commerciële economie;- bereid zijn de Nevie opleiding tot Inkoper te

volgen;
- beschikken over sociale vaardigheden m.n- ..

onderhouden van contacten (intern en exte'
- er worden eisen gesteld aan oplettendheid, ,

(
nauwkeurigheid, integriteit en representativ1

Het salaris is afhankelijk van de opleiding en.fi Qtervaring, minimaal’ 2.404,-, maximaal f 3-3° '-bruto per maand. ,j

De functie zal in de loop van dit jaar ingedee1
worden m.b.v. het F.W.G. systeem. je C'
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform
O. ziekenhuiswezen. gssr
Nadere inlichtingen over deze functie wordeniy^,
verstrekt door de heer J. Latten, hoofd Inkoop'

"045-279999, toestel 504. aar
Schriftelijke sollicitaties vóór 20 juni te ricnten js

_
personeelsdienst van het St. Gregoriuszieken y
Postbus 255, 6440 AG Brunssum t.a.v. mevr- j

Dassen, personeelsfunctionaris.
m_mm__m_W_mm_____t*r
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Van onze verslaggever

HEERLEN - Het NV Nutsbedrijf Heerlen heeft het jaar 1988
afgesloten met een positiefresultaat van 218.663 gulden. Het is
het eerste jaar dat het nutsbedrijf zelfstandig opereerde. Tot
1988 werd namelijk de levering van gas, water en licht en ka-
beltv in Heerlen verzorgd door de gemeente Heerlen, cq. Ge-
meentebedrijven Heerlen. Met ingang van 1 januari 1988 is die
dienst geprivatiseerd. De gemeente Heerlen is de enige aan-
deelhouder.

BEEK/NUTH - De districtslei-
ding van de Rijkspolitie Lim-
burg ziet af van het schrappen
van de avond- en nachtdiensten
bij de landgroep Beek-Nuth.
Daarmee wordt tegemoet geko-
men aan de eisen van het korps
en van burgemeester Albert van
Goethem van Beek.

Van onze verslaggever

teur W. Poell. De ruim twee ton
winst zal worden gebruikt voor het
spekken van reserve-potjes.

Bij de privatisering heeft het nuts-
bedrijf aan de gemeente Heerlen 53
miljoen gulden betaald. Dat bedrag
werd door het nutsbedrijf op de ka-
pitaalmarkt geleend en moet in tien
jaarworden terugbetaald. Berekend
was, dat het nutsbedrijf in 1988 3,8
miljoen zou kunnen aflossen. Maar
er is in 1988 al 5,3 miljoen afgelost.
Een aanmerkelijk hoger bedrag
dus.
„Daarnaast is het waterleidingbe-
drijfovergedragen aan de WML. De
opbrengst daarvan, een kleine tien
miljoen is ook afgelost", aldus direc-

Hoensbroek
Als de nieuwe Energiedistributie-
wet wordt aangenomen in de Twee-
de Kamer, kan ook de energievoor-
ziening in Hoensbroek door het
Nutsbedrijf verzorgd worden. Nu
doen Limagas en PLEM dat nog.
„Als die wet effectief wordt, dan zul-
len wij Treebeek overdragen aan
PLEM en Limagas, want dat is ge-
meente Brunssum en krijgen wij
Hoensbroek erbij. Dan stijgen we
van 32.000 naar zon 40.000 aanslui-
tingen. We streven ernaar ook de ka-
beltv te leveren in heel Hoensbroek,
we zijn daarover bezig met Intercai
Hoensbroek", aldus Poell.

" V. Limburg van defonotheek vreest met een ontzagwekkende
hoeveelheid platen te blijven zitten als de fonotheek gesloten
zou worden. Foto: DRIES LINSSEN

Ook politie maakt kanttekeningen

Rimburg verdeeld
over bloembakken

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - In hetLandgraafse
Rimburg is nogal wat commotie
ontstaan over de bloembakken die
de gemeente daar heeft neergezet
om de verkeersveiligheid te bevor-
deren. De gemeenschap was, op een
enkele ondernemer na, aanvanke-
lijk blij over de maatregelen die met
name de snelheid van Duitse auto's
op zaterdag moest indammen.
Sinds de bloembakken er staan zijn
de meningen verdeeld. En dat
dreigt zelfs zo uit de hand te lopen
dat enkelenuit woede de bewoners-
commissie de rug toekeren. Ook de
politie in Landgraaf heeft hier en
daar kanttekeningen gezet bij de
neergelegde rioolbuizen die dienst
doen als bloembak.

Onzin
„De bakken staan te ver uit elkaar.Nu wordt het verkeer alleen beïn-
vloed daar waar die dingen staan.
Bovendien is het een voorrangsweg
in een 30-kilometerzone. Van de an-
dere kant is het natuurlijk onzinom

meteen drempels te gaan leggen alshet nog maar een proef is", reageert
politieman Haan.
Ook wethouder Thei Middeldorp
onderstreept nog eens dat het een
proef betreft. „Alle partijen waren
het er over eens dat deze tijdelijke
maatregelen nodig waren. Ik kan
me voorstellen dat er nu wat com-
motie is, maar men zal wel wennen
aan de verkeerssituatie. Het aardige
van een experiment is altijd dat je
veranderingen kunt aanbrengen.
Maar dat moetje niet al na twee we-
ken doen."
Annie Beckers van de bewoners-
commissie wilde geen uitvoerig
commentaar geven op de problema-
tiek. Wel liet ze weten dat de bewo-
ners van Rimburg een briefkrijgen
waarin uitleg gegeven wordt over
de procedure die de commissie tot
nu gevolgd heeft ten opzichte van
Landgraaf. Want daar schijnen di-
verse bewoners vraagtekens bij te
zetten. „En wat de toekomstige ver-
keerssituatie betreft: die laten wij
over aan de deskundigheid van de
gemeente", deelt zij diplomatiek
mee.

Goedkoper
Gezien het gunstige resultaat van
het nutsbedrijf en de voorspoedige
afbetalingen van schulden, de aan-
trekkende economie en de goede in-
frastructuur in dit gebied, ziet het
ernaar uit dat in de toekomst het
energiegebruik voor de Heerlense
burger goedkoper zal worden. „Of
onze winsten vloeien naar de ge-
meente, maar het is eerder voorstel-
baar dat de tarieven verlaagd wor-
den", aldus de directeur.
In dat verband verwacht hij nog een
probleem als in 1992 de Europese
binnengrenzen vervagen. De ener-
gievoorziening in ons land zal dan
veel goedkoper zijn dan in de ons
omringende landen en dat zou wel
eens tot een concurrerende positie
voor energiebedrijven kunnen lei-
den.

College B en W zegt huur pand op

Fonotheek Kerkrade
vreest sluiting

Man in
elkaar

geslagen
HEERLEN - Een twintigjari-
ge Heerlenaar meldde zich
vrijdagochtend om 1.50 uur
bij de politie. Hij was door
minstens drie anderen in de
Emmastraat in elkaar gesla-
gen.

De politie reed hem naar de
plaats des onheils, waar het
slachtoffer een 24-jarige Heer-
lenaar als een van de daders
aanwees. Deze had geen zin
om mee te gaan en verzette
zich.

De politie-patrouillewist hem
te overmeesteren en nam hem
mee naar het bureau.

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Een weggelopen
geestelijk gehandicaptDuit» meisje
uit Heinsberg heeft gistermiddag
voor paniek gezorgd in de Schin-
veldse bossen. De 23-jarige Angeli-
ka Schumacher was met nog tien
andere gehandicapte kinderen en
hun ouders gaan wandelen in het
Schinveldse Nonkebuuske. Om

kwart voor vijfwerd het meisjever-
mist.

De gealarmeerde politie van Schin-
nen/Onderbanken begon met
speurhonden in het bos te zoeken.
Maar om kwart over zes werd Ange-
lika in Schinveld aangetroffen. Ze
stond trillend van de zenuwen bij
een bushalte.
Even later werd Angelika terug be-
zorgd bij de hevig verontruste
ouders.

Nutsbedrijf boert goed
Eerste jaar zelfstandigheid in Heerlen: prima resultaat

0Angelika terug bij haa
Duitse gezelschap.

Foto: CHRISTA HALBESM.
Paniek om
weggelopen

gehandicapte

Iflßl

Stedelijk knooppunt
met dorpsmentaliteit

Aflevering 8

Van onze verslaggever
HEERLEN - Wanneer je over
cultuur spreekt, moet het toch
mogelijk zijnom de grenzen bin-
nen deregio weg te denken. En
dan houd jeeen gebied over waar
270.000 mensen wonen die ge-
bruik kunnen maken van de eni-
ge Limburgse schouwburg met
een A-status. Die eens per jaar
jong Nederland naar Pinkpop
zien komen. Die mensen uit alle
delen van de wereld naar de Pa-
rade zien komen. Totdat het ko-

pergeschal op het Wereld Mu-
ziekconcours weer tot ver in
Spanje te horen is. Die naar het
Wijngrachttheater gaan, naar het
Grand Theater, De Nor, de Brik-
ke Oave, naar Kasteel Hoens-
broek, de Rodahal, naar de

Oefenbunker, Nova Zembla, het
Hermenconcours bijwonen, het
Kuituur Avontuur, het Orlando-
en straattheaterfestival, naar het
filmhuis en de bioscopen, naar
de musea, de galerieën, Rolduc,
en de bibliotheken.

Maar er komt veel meer bij kij-
ken. Bijvoorbeeld het spreek-
woordelijke kanon van Heerlen.

" Zie verder pagina 1 5

Imago is een serie over het omstreden aanzien
van de Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als
middelpunt. In de achtste aflevering wordt het
culturele leven van deze stad onder de loep geno-
men. Is het waar dat in Heerlen na acht uur

m's avonds niets meer te beleven valt?

Nachtdiensten
politie Nuth
gehandhaafd KERKRADE - De Kerkraadse fo-

notheek vreest dat de deuren geslo-
ten zullen worden. Het college heeft
de huur van het pand aan de Markt
per 1 juli 1990 voorwaardelijk opge-
zegd. Onderbrengen van de fono-
theek in de bibliotheek aan het
Kloosterraderplein is niet mogelijk,
omdat de bibliotheek zelf al met
ruimtegebrek kampt.

Politie lost waarschuwingschol

Tumult tijdens
verjaardagsfuif

Dit schrijft de 'zeer verontwaardig-
de' directie van de bibliotheek in
een open brief. Daarin wordt ook
ironisch gerefereerd aan het imago
van Kerkrade als Klankstad, waar-
mee sluitingvan de fonotheek in te-
genspraak zou zijn. Er is dan ook
een handtekeningactie gestart.

„Het besluit is een normaal ant-
woord op de vraag: geef mrj han-
den en voeten voor een verant-
woorde politiezorg.Van elke gul-
den die ik uitgeef voor de bestrij-
ding van de criminaliteit en het
handhaven van de openbare
orde is nooit een cent te veel", al-
dus een opgeluchte groepscom-
mandant Boerboom.

Het besluitbetekent dat de rijks-
politiegroep op de oude minima-
le voet kan doorgaan en niet, zo-
als de districtscommandant deze
week had opgedragen, in de
avond- en nachturen met een be-
zetting van slechts drie man zit.
Maar de districtsleiding heeft
wel aangekondigd alle uitgaven
van het Beekse korps streng te
controleren.
Groepscommandant Boerboom
maakt zich over die 'onder cura-
tele stelling' absoluut geen zor-
gen. „Wij zijn er inmiddels aan
gewend om alles zorgvuldig te
plannen. En waar de districtslei-
ding het geld vandaan moet ha-
len om het bestaande rooster te
handhaven is niet ons probleem.
Wij moeten alleen zorgen voor
een goed politieproduct. En dat
zullen we net als voorheen
doen."

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een verjaardags-
feest, dat door een familie uit
Heerlen op touw werd gezet in
een kroeg aan de Geitstraat in
Heerlerheide, is in de nacht van
donderdag op vrijdag volledig
uit de hand gelopen.
De politie hield daarby,vijf feest-
gangers aan. Ook moesten enke-
le agenten het dienstpistool trek-
ken om zich een laaiende menig-
te van ruim zestig cafébezoekers
van het lijf te houden.Bovendien
werd een dienstauto vernield en
zette een van de meegebrachte
politiehonden zijn tanden in het
vlees van een van de gasten.
Even over half twee die nacht
kwam op hetHeerlensekorpsbu-
reau een meldingbinnenvan een
vechtpartij, die zich zou voor-
doenin de buurtvan het bewuste
café. De patrouille die ging kij-
ken, constateerde alleen maar
rust. Toen de agenten aan enkele
feestvierders vroegen waar de
vechtpartij was, kwam echter de
hele feestende meute vanuit het

café naar buiten. Ook werden
barkrukken meegebracht, waar-
mee men de patrouille wildeaan-
vallen.
De situatie ter plekke werd op
een gegeven moment zo drei-
gend, dat de politie zelfs een
waarschuwingsschot loste. Op
het moment dat de situatie hele-
maal uit de hand dreigde te lo-
pen, arriveerden enkele andere
patrouilles van omliggende poli-
tiekorpsen, waarop de groepzich
weer terugtrok. De politie be-
sloot vervolgens het café te slui-
ten, maar dat was oüe op het
vuur en zette opnieuw tot amok
onder de bezoekers aan.
In het tumult dat tijdens de twee-
de confrontatie met depolitie on-
stond, werd een van de feestgan-
gers gebeten door een politie-
hond. Nadat deze was behandeld
in het ziekenhuis, toog hij met
vijftien anderen naar het politie-
bureau om verhaal te halen. Ook
daar ontstond een dreigende si-
tuatie. De politie arresteerde uit-
eindelijk een van hen en werkte
de rest naar buiten.

De bibliotheek schrijft echter dat
het absoluut niet mogelijk is om nog
verder te bezuinigen. En suggereert
daarmee dat de gemeentelijke kor-
ting van 10 procent óók sluitingvan
de fonotheek inhoudt.
De fonotheek bestaat twaalf jaar.
Het ledenaantal is momenteel ruim
1400. Men beschikt over 32.000 lp's,
cd's en cassettes. Er worden jaar-
lijks 50.000 van deze geluidsdragers
uitgeleend.

Van gemeentewege wordt meege-
deeld dat men er niet per se op uit is
om de fonotheek te sluiten: „Over-
brenging naar een ander pand wals
begin dit jaar een voorstel van de
dienst Welzijn. Het college nam dat
over met de restrictie dat de raad
zich daar akkoord mee. zou verkla-
ren. In verband met opzegtermijnen
werd alvast de huur opgezegd."
„Maar", zegt de gemeentelijke
woordvoerder: „Inmiddels zijn de
plannen gewijzigd en wordt de bi-
bliotheek in zijn geheel voor 10 pro-
cent gekort. Als de raad met dit
voorstel akkoord gaat, moet de bi-
bliotheek zelf beslissen wat met de
fonotheek gebeurt."
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Leon Martens
Juwelier

Stationsstraat 39-41,Wyck/Maastricht
Telefoon 043-214523

Bel voor openingstijden

Rolex - Carrier " Blancpain - "Chopard" Ebel - Corum - Omega -L V.S.L. - lappbma - Tissot - Swatch - )
le Chic - IWC

f f
ROLEX

\ )

(ADVERTENTIE)

Gedistingeerd, mannelijk en
eigentijds is deze tricolour gouden
dasklem in 14kar., verfraaid met
1 briljantvan 0.02 car., kwaliteit
Wesselton-V.S. 1.
Zet vader eens in het zonnetje,
nu kan dat voor f 235,-
(Normale wlnkelverkoop f 395,-)

(SWIGCHELSEN
DIAMANTAIRS

Groot-, klein- en commissiehandel
Kuuvendersiraal 76, hoek Lebouillesiraai,

Hoensbroek. Telefoon: 045/213753.
's Maandags gesloten
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Onze ouder en grootouders
Pierre Jongen en

Lilly Jongen-Vromen
« vieren op 16 juni 1989 hun 40-jarig huwelijksfeest.

Ter gelegenheid hiervan is om 15.00 uur in de St.
-Augustinuskerk te Geleen een feestelijke viering.

< Wij nodigen u uit voor een drankje en een hapje
tussen 18.30en 19.30 uur in Rötisserie de Lijster,, Rijksweg Z. 172, Geleen.

Kinderen en kleinkinderen
| Martin Luther Kingplein 174
"

!OC2OS 6161 HG Geleen
1

I
i

Onze dank aan allen die door vele bloemen, felicitaties
en geschenken de viering van ons 40-jarig huwelijksfeest
op 20 mei tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt

Mien en Martin Ramakers-v. Loo
kinderen en kleinkinderen

Wijlre, juni 1989
; »«" Stokhem44

In plaats va/i kaarten
Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus

ontvangen bij gelegenheid van ons veertigjarig
huwelijksfeest, mede namens kinderen en

kleinkind.

J. Noppers
!„„ C. Noppers-Augustus

OPA en OMA BOLLEN,
Australië feliciteert u met uw

45-jarige bruiloft
ANS en WIM THEO en ELLY

Mary-Ann plu \, BartJohn en Scan JoannePeter, Jacky
Tanya, Paul 200201

Op zaterdag 17 juni 1989 hopen onze ouders en
grootouders

Piet Teuns en Anny Teuns-Courage
hun gouden huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid zal om 14.00 uur een h. mis worden
opgedragen in de St-Augustinuskerk (dagkapel) te Geleen.

De receptie vindt plaats van 19.00 tot 20.00 uur in café Ber-
tha Franssen, Rijksweg Noord 32 (to. paterskerk). Geleen.

Hun kinderen en kleinkinderen
Juni 1989

jooja, Prins de Lignestraat 4, 6161 CZ Geleen

t
.-Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
wij haar zolang in ons midden mochten hebben, de-
lenwij u mede dat, na een rijk en vruchtbaar leven,
gesterkt door het h. sacrament der zieken, in haar
84e levensjaar is overleden, onze zorgzame moeder,
schoonmoederK lieve oma, zuster, tante en nicht

Maria Bernholz
weduwe van

Mathias Vola
Gedenk haar in uw gebed.

Sittard: Resi van Kempen-Vola
Theo van Kempen
Ron en Linda
Marco en Ingrid

Susteren: Mia Vola
Jo Gijzen
Sandra en Lou

> ' " Birgit en Léon
Familie Bernholz
Familie Vola

' 6114 ES Susteren, 8 juni 1989
Heulsterstraat 18

.De crematieplechtigheid zal plaatshebben maan-
dag 12 junias. om 13.15 uurin het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Byeenkomst in het crematorium.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen heden, zaterdag
10 juni, om 19.00 uur in de parochiekerk O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Susteren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
,Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

; t j
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is toch nog onverwacht
.van ons heengegaan, mijn lieve man, onze goede
vader, schoonvader, opa, schoonzoon, broer,

"schoonbroer, oom en neef

Jan Voordouw
echtgenoot van

Judith Overes
Hij was 74 jaar.

Eygelshoven: Judith Voordouw-Overes
S4ttard: Judithen Henny Maas-Voordouw

Danny, Susanne, Gilian
Eygelshoven: Jan en Tamara Voordouw-Hutten

Relana, Micha

" Eygelshoven: Marjo Voordouw
Sebastiaan

Eygelshoven: Louise en Ed Urlings-Voordouw
Stefanie, Jennifer
Familie Voordouw
Familie Overes

6471 ED Eygelshoven, 9 juni 1989
Berghofstraat 63
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 13 juniom 13.00uur in de parochie-
kerk H. Pastoor van Ars te Eygelshoven, waarna
om 14.30uur de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
1Schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, maandag om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het Streekmortuarium te Chevremont, St.-
Pieterstraat 145(gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek).
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, dezeaankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot 'onze grote droefheid, maar dankbaarvoor het
vele dat zij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sakramenten. mijn lieve vrouw, mijn zus,
schoonzus, tante en nicht

Mia Ortmans-Bertrand
echtgenote van

Hub Ortmans
op de leeftijd van 53 jaar.

In dankbare herinnering:
Hub Ortmans
Familie Bertrand
Familie Ortmans

9 juni 1989
Buttingstraat 5, 6431 JD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 13 juni om 11.00 uur in de St.-Josephkerk
te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis
op de centrale begraafplaats aan de Randweg. Bij-
eenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidtot schrif-
telijke condoleances.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Mia is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gelegen-
heid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00tot 20.00 uur. Zondag alleen
van 14.00 tot 15.00 uur.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij de ziekte, het overlijden en de uitvaartdienst
van onze moeder en oma

Marietje
Packbier-ten Lohuis

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 juniom 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Cornelius te Heerlerheide.

tHarm Jansen, 67
jaar, echtgenoot van

Adriana van Battum,
Roermondseweg 48,
6081 NW Haelen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden maandag 12
juniom 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk te
Haelen.

f
Zalig zijn de zachtmoedigen,
want zij zullen de hemel verwerven.

Na een leven van liefde en eenvoud, is kalm en vredig van ons heenge-
gaan, in zijn 71e levensjaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Joseph
(Sjeng) Janssen

echtgenootvan

Tiny Boltong
Meerssen: Mevr. T. Janssen-Boltong

Berg en Terblijt: Anny Maenen-Janssen
Jos Maenen
Michel, Charlotte

Houthem: Elzie Ackermans-Janssen
Jo Ackermans
Josje, Joey

Valkenburg: René Janssen
Marjan Janssen-Knubben
Familie Janssen
Familie Boltong

6231 CX Meerssen, 8 juni 1989
Proost Falcostraat 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op dinsdag 13 juni om
11.00uur in deparochiekerk van St.-Gerlachus te Houthem, gevolgd door
de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Avondmis maandag 12 juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van Timmermans, Vol-
derstraat 22 te Meerssen, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

f
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is hedenvan ons heengegaan, mijn
goede echtgenoot,onze vader, schoonvaderen opa, broer, zwager, oom en
neef

Zef Derix
echtgenoot van

Marieke Op den Kamp
Hij overleed, voorzien van de h. sakramenten der zieken, na een kortston-
dig ziekbed, in de leeftijd van 74 jaar.

Obbicht: M.G. Derix-Op denKamp
Obbicht: Niny Tummers-Derix

Zef Tummers
Heidi
Romy

Obbicht: Herman Derix
Irene Pernot

Obbicht: Wilhelmien Haan-Derix
Ber Haan
Nicole
Robert
Familie Derix
Familie Op den Kamp

6125 AR Obbicht, 9 juni 1989
Maasstraat 23
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 13 juni as. om
10.30uur in deparochiekerk van deH. Willibrorduste Obbicht, waarna de
crematieplechtigheden zullen plaatsvinden in het crematorium te Geleen
om 11.45 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur in voornoemde
kerk.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van maandag 12 juni as. om
19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Jos, ik zie je in al mijn dromenM^^ Ik hoor je stem in de wind
_^M Terwijl ons kind speelt en lacht

Ém Huil ik bittere tranen
H in de donkere nacht

fc j Het is een jaar geleden dat wij af-
fÊÊÊt li|<lK^M scheid namen van onze vriend en

IPP flnr vader

j_Wfc Holtkamp
Brigitte en Randy Alarm

Wr ty^ Familie Alarm
Tevens bedankt Brigitte zijn dier-
bare vrienden, die een grote steun
zijn geweest.

f
In de liefde en vrede van Christus, is heden, na een
kortstondige ziekte, van ons heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 81 jaar,
mijn zuster, onze schoonzuster, tante en nicht

Maria Gertrud
Claessen

weduwe van

Gerardus Johannes Vissers
BroeksittarS: Familie Claessen

Familie Vissers
9 juni 1989
Corr.adres: Pastoor Muldersstraat 7
6137 TD Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 13 junia.s. om 10.30uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard. Aanslui-
tend zal de begrafenis plaatshebben op het paro-
chiekerkhof te Wehr (Selfkant).
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van maandag 12 junias.
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van een goede vriend en
collega

Gerard Fagel
Zijn vitaliteit, originaliteit en gastvrijheid blijven
ons erg bij.

Eddie en Torn van de Raetskelder

Diep getroffen, geven wij kennis van het overlij-
den, na een langdurige ziekte op 9 juni 1989 van
onze vriend en collega

Frans Leurs
Zijn collegialiteit en spontane hulpvaardigheid zul-
len nog lang in onze herinnering blijven.

Collega's Grondgebiedszaken
Gemeente Stem

Diep getroffen geven wij kennis van het overlijden
op 9 juni van onze gewaardeerde medewerker, col-
lega en vriend

Frans Leurs
Zijn opgewektheid en spontane hulpvaardigheid
zullen nog lang in onze herinnering blijven.

Personeelsvereniging
van de gemeente Stem

Diep getroffen geven wij kennis van het overlijden,
na een langdurige ziekte, op 9 juni 1989 van onze
gewaardeerde medewerker, collega en vriend

Frans Leurs
Zijn energieke werklust, doorzettingsvermogen en
spontane hulpvaardigheid, zullen nog lang in onze
herinnering blijven.

Bestuur en personeel
van de gemeente Stem

In verband met het overlijdenen de begrafenis van
onze medewerker

Frans Leurs
zijn op woensdag 14 juni 1989 voormiddag de ge-
meentelijke kantoren van de hoofdafdeling Grond-
gebiedjszaken, te weten bouw- en woningtoezicht,
milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
grondzaken GESLOTEN.

Gemeentebestuur van Stem.

-f IDiep bedroefd hebben wij afscheid genomen van mijn ge-
liefde zoon, onze dierbare broer, zwager en oom

Eugene Clemens Frans
Spiertz

* 9-11-1945 t 7-6-1989
echtgenoot van

Jose Schoormans
pappa van

Jurrien en Rutger
Tienray, 7 juni 1989

Brunssum: J.C. Spiertz-a Campo
Sittard: Norbert en Jeanne en kinderen

Wageningen: Hub en Julienne en kinderen
Wageningen: Mariet en Martin en kinderen

Bocholtz: Tiny en Mathieu en kinderen
Landgraaf: Tonny en Léon en kinderen

Gulpen: Paula en Harry en kinderen

Corr.adres: mevr. J.C. Spiertz-a Campo
Schepenstraat 6, 6441 ED Brunssum

De crematieplechtigheid wordt vandaag, zaterdag 10 juni,
in besloten familiekring gehouden.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard isi
ven, maar intens verdrietig dat wij hem f
missen, delen wij u mede dat, toch nog 'wacht, in de leeftijd van 70 jaar is overleden
zien van het h. sacrament der zieken, mijr
man, onze zorgzame vader, schoonvader
broer, zwager, oom en neef

Mathieu Huijerjan
echtgenootvan

Annie Roelofs
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: J.A.M. Huijerjans-Roelof*
Landgraaf: Jan Huijerjans

Stephy Huijerjans-Hoeks:
Carmen

Landgraaf: Henk Huijerjans
Annette Huijerjans-BelW
Ralf en Chantalle

Landgraaf: Cor Huijerjans
Familie Huijerjans
Familie Roelofs

Landgraaf, 8 juni 1989
Corr.adres: Julianastraat 41, 6373 KG Landgl

De plechtige uitvaartdienst zal worden geh'
op dinsdag 13 juni as. om 11.00 uur in de paf
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen!
heide, waarna aansluitend crematie in het er«
rivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare "dene, maandag 12 juni om 19.00 uur in voorn»
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouV
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.151
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezof
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang'
lieven deze annonce als zodanig te willen bes
wen.

Geheel verslagen hebben wij afsc
moeten nemen van onze oom en vfl

Zef van Oppen
(smid)

Voor zijn enorme steun en inzet z$
wij hem altijd dankbaar blijven.

Theo, Jenny
en Femke van OppC

Wijnandsrade, 8 juni 1989

Wegens sterfgeval zijn wij
MAANDAG 12 JUNI AS.

DE GEHELE DAG GESLOTEN.

Garage
Theo van Oppen

Opfergeltstraat 7
Wijnandsrade --

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 Dagbla»
In de Cramer 37, Heerlen._. ->

_ A

Speciale aktie in MaaseiM
een slaapkamershow I

bij Wenmeekers natuurliifel

Ruime keuze in slaapkamers v«H*>f%a" eén*
Geselecteerd uit de beste meubelfabrieken van heel Europa en \^. Hl^MiptetC Sl^^Kamcrj^p^
speciaal voor U samengebracht bij Wenmeekers. En als klap op de \^ *f^ 1 :^—^lvuurpijl ziet U hier de meest complete slaapkamer en bovendien de
goedkoopste van de hele Benelux. Deze eiken slaapkamer compleet \L _f^ \^r J*****-***9__^JJ
met ledikant (140x200 cm), 2 nachtkastjes, toiletmeubel met bijpas- 1' -*^\
sende spiegel en een 3-deurs schuifkast met spiegel. \W*#jiJ?_L ,________[WENMEÉËRS
Maaseik eiKCn meUüelei\ m\



" De brandweer bezig met het blussen van de garage.
Foto: PETER ROOZEN

Ook het CDA-statenlid Ruth vond
dat de problematische situatie voor
een deelte wijten is aan de raad van
commissarissen, die hijniet kritisch
genoeg vond. „De raad behoort zich
veel meer bezig te houden met het
beleid van de directie," aldus Ruth.
Hij twijfelde ook openlijk aan het
nut van de instandhouding van de
Liof-vestiging in Amerika.

MAASTRICHT - „Dit heb ik nog
nooit meegemaakt." Met stomheid
geslagen verliet bestuurder F.Hol
van de Unie BLHP gisteren de di-
rectiekamer van het MECC in Maas-
tricht. Het gesprek over de afvloei-
ing van zeven van de ruim 40 werk-
nemers was binnen een kwartier be-
keken. Volgens bestuurder Hol
werd de vakbond niet voor vol aan-
gezien, maar een woordvoerder van
het MECC verklaarde later dat 'in
dit stadium nog geen rol voor de
vakbond is weggelegd.

De Unie-bestuurder wijst erop dat
18 MECC-werknemers lid van zyn
bond zyn. „Dat is een organisatie-
graad van 40 procent, ruim boven
het gemiddelde," aldus een veront-
waardigde bestuurder. Hy vreest
dat de zeven werknemers er slech-
ter vanaf komen als de directie de
afvloeiing individueelregelt.

F.Hol erkent dat directeur ir D.Sta-
pel van het MECC 'juridisch niet he-
lemaal ongelijk' heeft. „Maar dit is
nog niet vertoond. Ook bedrijven
die geen CAO's hebben, erkennen
ons toch als gesprekspartner. Dan
wordt de vakbond erkend als een
belangenbehartiger van het perso-
neel."

Toucheren
De PvdA-statenfractie wil dat er een
aanvullend onderzoek komt naar
'het toucheren' van commissariaats-
gelden door werknemers van de In-
dustriebank Liof. Het PvdA-staten-
lid Peters vindt een dergelijk onder-
zoek nodig om te weten of de be-
trokkenen dievergoedingen niet te-
rugmoeten betalen aan het Liof.

Volgens de MECC-woordvoerder
hebben de betrokken zeven mensen
ook geen beroep op de vakbond ge-
daan. „Zij hebben niet gezegd dat ze
zich door de vakbond willen laten
vertegenwoordigen. Feitelyk is er
dus ook geen rol voor hen wegge-
legd," was zijn commentaar. Boven-
dien wees hij erop dat met een deel

De Unie-bestuurder hield het na
een een kwartier voor gezien omdat
praten geen zin had. Het Maas-
trichts Expositie-en Congrescen-
trum kent geen eigen CAO en daar-
om zijn de vakbonden als zodanig
geen gesprekspartner voor de
MECC-directie. Het personeel be-
schikt over een eigen rechtspositie-
regeling.

De zeven werknemers moeten het
MECC verlaten omdat het centrum
flink moet bezuinigen. De Unie
vindt het onaanvaardbaar als uit-
sluitend op personeelskosten wordt
bezuinigd. „Ik wil cijfers zien, com-
pleet met toekomstverwachtingen.
De noodzaak moet aangetoond wor-
den. Als de kosten omlaag moeten,
moet dat op alle fronten gebeuren.
Ook op de directiesalarissen, zeker
als blijkt dat het management eer-
der verkeerde beslissingen heeft ge-
nomen," aldus Hol.

In tegenstelling tot de andere sta-
tenleden vond Peters dat de com-
missarissen adequaat hebben ge-
reageerd. Wel wat aan de late kant
maar ze hebben in ieder geval actie
ondernomen, aldusPeters. Hij vond
dat dekwestie ook niet overtrokken
moest worden. „We moeten dit niet
al te zeer opkloppen. Dit kan elke
organisatie overkomen," vergoelijk-
te de PvdA-er. Hij noemde het ge-
beurde niet meer dan een rimpeling

Klant bleek
overvaller

te zien - en de kans op ontploffin-
gen moest al het treinverkeer tussen
Sittard en Geleen een half uur wor-
den stilgelegd.

Treinverkeer bij Sittard stilgelegd

Explosiegevaar bij
brand garagebedrijf

Na eerst de gasfles omzichtig te
hebben gekoeld en verwijderd, was
de Sittardse brandweer het vuur na
ongeveer drie kwartier meester. Zo-
wel het interieur als het pand moet
als verloren worden beschouwd. De
brand, die massaal bekijks trok, is
vermoedelijk ontstaan als gevolg
van onachtzaamheid tijdens las-
werkzaamheden aan een van de
auto's. De Sittardse politie is inmid-
dels een onderzoek gestart naar de
toedracht, terwijl ook de arbeidsin-
spectie is ingeschakeld. De omvang
van de schade was gisteravond nog
niet bekend.

Van onze verslaggever

SITTARD - Een felle uitslaande
brand in het pas een week oude car-
rosseriebedrij f Speedstar, pal naast
de spoorlyn in de Sittardse wijk
Sanderbout, heeft gistermiddag
voor heel wat paniek gezorgd. Aan-
vankelijk bestond er zelfs explosie-

gevaar omdat er in de loods, waar
personenauto's werden omge-
bouwd tot luxe cabriolet-uitvoerin-
gen, met het uiterst brandbare acy-
teleen werd gewerkt.

Als gevolg van de hevige vuur- en
rookontwikkeling - de gitzwarte
rookpluim was tot ver in de omtrek
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Bij de driesterrenspecialist kunt u zoveel haring
eten als u wilt, slechts één piek per stuk! J
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WINKELCENTRUM 'T LOON HEERLEN

MAASTRICHT - Een 28-jarige
Belg van Italiaanse afkomst is
gisteren door de gemeente-poli-
tie van Maastricht aangehouden
bij het grenswisselkantoor in de
stationshal van Maastricht.
Dat na een seintje van een atten-
te bankemployée die in de gaten
had gekregen dat de papieren
van de klant aan de balie niet in
orde waren. Toen bleek dat de
man betrokken was bij een over-
val in devroege ochtend by het
station van Luik, werd hij over-
gegeven aan deBelgische Rijks-
wacht. Rond vijf uur werd in
Luik een Amerikaanse toerist
overvallen en beroofd van zijn
portefeuille, met daarin een cre-
ditcard, bankcheques, paspoort,
vliegtickets enzomeer.
Het waren cheques die enkele
uren later in Maastricht werden
aangeboden. Ook het paspoort
bleek van de Amerikaan te zijn,
al was het voorzien van de pasfo-
to van de dader.

tocabine

De treinreis van Luik naar Maas-
tricht had de overvaller benut
om het paspoort te vervalsen
door er zijn eigen foto in te be-
vestigen. Die foto had hij even na
de overval laten maken in een fo-

Geen acties in Limburg verwacht

Loonconflict bij
vakcentrale FNV

toor te gaan om de looneiskracht bij
te zetten. Math Janssen, secretaris
van deFNV Limburg, verwacht niet
dat veel van de 22 werknemers vanFNV in Heerlen gehoor zullen ge-

ven aan de oproep. „Het kantoor zal
maandag gewoon open zijn. Dat be-
tekent niet dat we niet sympathiek
staan tegenover hetgeen de bedrijfs-
ledengroep wil bereiken." Over wat

er na maandag gebeurt wil Janssen
zich niet uitlaten. „Het kan immers
best zijn dat het federatiebestuur de
eisen inwilligt. Of dat er zoveel be-
weging in het geheel komt, dat er
een tussenoplossing tot stand
komt."
De Dienstenbond mikt op een
loonsverhoging van 3 procent,
waarvan 1,5 procent op 1 januari en
1,5 procent op 1 juli. Volgens de
bond heeft het FNV-personeel zich
jarenlang gematigd opgesteld, om-
dat het slecht ging met de vakbewe-
ging. Maar de laatste jaren is er weer
sprakevan ledengroei en daarom is
er nu riimte voor loonsverbetering.

f^nciebestuur deelt die me
lüinKn 00k de Gasurue zou De

tté Piaar aandelen te verkopen
" Peumeekers van economi

L^ken (tevens plaatsvervan
voorzitter van de raad var

■fcodarissen van Plem) vind
" uiterst riant. „Een hogen

rc jJ.Sen zou volstrekt onverant
*h z^n" **e* *s °°k n'e* rea
3rü °m over een zo no°g moge
i Js te praten," aldus Pleurnee

oDdtie Vatl de Plem doet haal
s gp ? aa ndelen gestand als min

'der procent van de aandeel
Ij,

s °P het voorstel ingaat. De
linsncludeert hieruit dat de be
*n|Van de gemeenten doorslag
ii ls °m de overname door te
j saan. Maar Plem-directeur ir
mar^erts zei gisteren dat de
ir, °ok door kan gaan als de
delenb.r dan 50 Procent van de
Wp jTankriJgen. „Maar dat zulkka e wel bekijken," aldus

jandig
wt

tihagpone.el van Limagas in Nieu-
'ndip Zle^ de overname als een
d v°e actie. De ondernemings-

P. m limagas is verontwaar-
fe te

3ar overigens geen princi-
rkin van een samen
hen„ "e OR vindt echterdat heltenlp Van Plem en Limaga£
teerrien g°ede zaak is als dat is ge

hetkP harmonie. Ook vindt de
Jdew te laag- »Het heeft bij de
]rdt erKers kwaad bloed gezet er
iervva3^ 11 als een belediging er
de i aarc>enng van de door her
ige a °p,der jaren geleverde bij-
ie v*, net bedrijf, aldus dere-
ïru de °R. die zich beraadlnemen stappen.
rjR
Sas«v 0*8* de mening van de Li
I be-Ctie die de Plem in eerl
j»^_ et'chtte van een eenzijdige

Trouw stikte na beroving

Zes jaar celvoor inbrekers
an onze verslaggever

6t<jori .^jHT - Voor beroving
%>k.5 iyk geweld hoorden de 31--J- en de 28-jari-

* 'r^chtKnaar zich gisteren door
S jaa°ank in Maastricht ieder tot

>*i(j t
dr gevangenisstraf veroor-

'et va "Jaar minder dan de offi-
*%. JUstitie tegen hen had

reetaTi dd-el van een list wist het
f éta„februari in Hoensbroek

eW°mng van de 74-jarige
'j otitri ailmah binnen te dringen.»re s£e^en deze van enkele kost-
!tlverrra,en die zij droeg en plak-

o«l° g<;ns met kleefband zowel«en als mond dicht.
verSeu^ Jater werd het stoffelijk
'ij bW?, VanYan de vrouw gevonden.

I rentf " 00r verstikking om hetkl lez>Jn gekomen.
J ———————

COLLECTIES '

TAPIJTEN ék
"W rustige motieven en in

Pasteltinten, geheel, I a, 9estemd op de huidige ■woontrend

INDIA
TAPIJTEN'ijne kwaliteiten inexclusieve dessins

1Hub dus &»co|
I Markt 31, Sittard

tel. 04490-12605
Een vertrouwd adres

nde h^^ ~ BiJ het hoofdkantoor
r , lstnctskantoren van de vak-

vl fed ■ dreigen acties, indiea
rt et itiaratiebestuur (de werkgever)
'eHst« w

op het ultimatum dat deger van°iond (de belangenbeharti-
steld r" ,de werknemers) heeft ge-
?m ij „" ultimatum loopt maandag
2 niet't UUr af- Het FNV-personeel
r^g rii V jeden °ver de loonsverho-cAo Z^\ de vakcentrale biedt. De

sti serhandelingen over 1989

" r°cemkgel°Pen op een bod van 2ent per l juu.öe b!^V uffyfsledengroepen van het
%en n de werknemers opge-n maandag naarhet hoofdkan-

actie. „Deze handelwijze heeft ons
overrompeld en kan mede hierdoor
leiden tot een mogelijke vijandige
overname. Aldus belemmert Plem
de gewenste harmonieuze, gefaseer-
de ineenvlechtig van de beide be-
drijven," aldus deLimagas-directie.

- Gedeputeerde Staten van Limburg zijn vanin. te gaan op liet voorstel van de Plem. Uiterlijk eindtus zal provinciale staten een voorstel krijgen om de aan-van de hand te doen. De Vegal, waarin de gemeenten zijn
'ga die belangen in Limagas hebben, heeft gisteren laten

' . b°d te laag te vinden. Een eerste vergelijking zou
"d

it;ëewezen dat net Plem-voorstel 'ver onder de markt-e ligt. De Vegal wil geen overhaast besluit nemen ennu eerst nader advies inwinnen.

Niet verder

" De Maastrichtse stadsreus Gigantius kijkt toe hoe burge-
meester mr Ph. Houben van Maastricht in zijn hoedanig-
heid vdn deken van de Stichting Reuzengilde Gigantius de
premiers Martens en Lubbers de eerste twee exemplaren
aanbieden van dezilveren 'Carolusmunt'.

Foto: WIDDERSHOVEN

'Ingrijpen was al veel eerder noodzakelijk'

Politiek levert kritiek
op commissarissen Liof

Plem-directeur Prieckaerts meent
dat er geen andere weg meer was. Er
is volgens hem meermaals overleg
met het Limagas-bestuur gevoerd,
maar dat strandde steeds op me-
ningsverschillen over de zeggen-
schap en de financiële resultaten.
„Eind vorig jaarwerd duidelijk dat
we er op via overleg niet uitkwa-
men."

Prieckaerts spreekt ook liever van
'de meest vriendelijkste van de vij-
andige overnames. De Plem ba-
seert zich bij het uitbrengen van het
bod op de wettelijke vastgelegde
vrije wil van de aandeelhouder om
zijn aandeel te verkopen. „In het
vennootschapsrecht staat dat een
aandeelhouder altijd de mogelijk-
heid moet hebben om zijn aandeel
over te dragen als hij dat wil. Daar is
geen blokkeringsregeling (bescher-
mingsconstructie - redactie) tegen
opgewassen," aldus Prieckaerts.

Grijpstuiver
voor twee
premiers Het is een replica van een munt

welke herinnert aan Karel V en
in omloop was omstreeks 1550.
In nikkel wordt dezelfde munt
morgen op het Vrijthof geslagen
op een meer dan zevenhonderd
kilogram wegende muntpers.

Vanachter de stadsreus dook
burgemeester mr Ph. Houben op
om in zijn hoedanigheid van de-
ken van de Stichting Reuzengil-
de Gigantius beide regeringslei-
ders de eerste twee exemplaren
aan te bieden van een zilveren
'Carolusmunt'.

in de geschiedenis van het regionaal
beleid in Limburg.

Deputé Lodewijks, namens de pro-
vincie afgevaardigd als commissaris
bij het Liof, weersprak de kritiek
door te stellen dat de raad sinds
1984 een nogal uiteenlopende bezet-
ting heeft gekend. Slechts twee
commissarissen (Friedrichs van
FNV en Plantinga van Economi-

sche Zaken) hebben sindsdien in de
raad zitting.

Lodewijks bevestigde dat ex-direc-
teur Bullens een gouden handdruk
heeft gekregen, maar wilde niet zeg-
gen hoe groot het bedrag is. De ge-
deputeerde volstond met de mede-
deling dat daarbij is gekeken naar
de in het bedrijfsleven gebruikelij-
ke afvloeiingsregelingen.

Gesprek over afvloeiing duurde kwartier

De tegenwaarde in hedendaagse
munt komt ten goede aan de or-
ganiserende stichting die eens in
de vijf jaar een 'Internationaal
Historisch Reuzenfeest' organi-
seert.

Vakbond verklaart
MECC de 'oorlog'

Hij zei dat gisteren in de statencom-
missie economische zaken, waar de
'Liof-affaire' ter sprake kwam. Zo-
als bekend hebben twee onderzoe-
ken inmiddels geleid tot het vertrek
van algemeen directeur drs.R. Bul-
lens en is de twee andere directeu-
ren hun titel van directeur afgepakt.

Bundeling
Het overnamebod op Limagas hing
al enkele dagen in de lucht. Het was
een publiek geheim dat Plem en Li-
magas maar niet tot overeenstem-
ming konden komen over een alge-
hele samenwerking. Aanleiding
voor de fusiebesprekingen is de
wens van de overheid om tot een
bundeling van produktie- en distri-
butiebedrijven in de energiesector
tekomen. Dat leidde eerder al tot de
oprichting van de EPZ, waarin de
produktiebedrijven van Plem en
Pnem (Brabant) zijn samengegaan.

MAASTRICHT - Statenleden van
bijna alle politieke partijen hebben
gisterenforse kritiek geleverd op de
raad van commissarissen van de In-
dustriebankLiof. Zij vinden dat de
commissarissen eerder hadden
moeten ingrijpen, nu uit een onder-
zoek van een extern bureau is geble-
ken dat de interne verhoduing al ja-
renlang vertroebeld zijn. „De raad
van commissarissen is in gebreke
gebleven. Dat moet maar eens hard-
op gezegd worden," zo verwoordde
Aart Resoort van D66 de kritiek.

De twee premiers toonden zich
gisteravond 'reuze' in hun sas
met de zilveren grijpstuiver

Van onze verslaggever

MAASTRICHT -Bij het be-
treden van het MECC-ge-
bouw voor bijwoning van
een Europees getinte CDA-
manifestatie werd premier
Lubbers en zijn Belgische
ambtgenoot Martens vrij-
dagavond de pas afgesne-
den door de Maastrichtse
Stadsreus Gigantius, die dit
weekeinde gastheer zal zijn
van tientallen Europese
reuze-vrienden.
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'Hogere prijs voor Limagas onverantwoordelijk'

GS akkoord met aanbod
Vervolg van pagina 1

Vijandig
De stroomleverancier Plem
heeft met haar overname-
bod op het gasdistributiebe-
drijf Limagas voor heel waf
beroering gezorgd. In een
dergelijke branche is het im-
mers nog niet vertoond om
via-via toch te proberen een
ander bedrijf op te kopen,
als het niet in overleg lukt.
De aantijgingen van diverse

betrokkenen richting Plem zijn dan ook niet van de lucht.

De reacties van de betrokkenen geven slechts aan welke 'indivi-
duele' belangen met de overname op het spel zijn. En die belangen
zijn ook in dit geval duidelijk. Gemeenten gaan in de tegenaanval
omdat hun jaarlijks dividend van het florerende gasbedrijf op de
tocht komt te staan. Werknemers van Limagas zijn verontrust over
hun toekomst, ondanks de toezegging dat er geen gedwongen
ontslagen zullen vallen.
De verwijten die over en weer worden gemaakt, zijn begrijpelijk.
Want de belangen die in het spel zijn, moeten worden afgezet te-
gen de onderlinge verhoudingen waar wel wat vraagtekens bij ge-
zet kunnen worden. Want zowel bij Plem als bij Limagas heeft de
provincie een vinger in de pap; de provincie heeft respectievelijk 99
en 45 procent van de aandelen in handen.
Dat leidt tot een merkwaardige situatie. Want in wezen verkoopt
de provincie haar aandelen Limagas aan zichzelf, en dat is een be-
denkelijke verstrengeling van belangen.
Gek genoeg is dit niet de oorzaak van de emoties. Het personeel
en de gemeenten zijn eigenlijk nog hetmeest teleurgesteld door de
hoogte van het bod. En dat terwijl met de beoogde concentraties in
de energiesector juist aan de verbruiker moet worden gedacht.

HB

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever van de mensen al tot een oplossing
is gekomen.
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Van onze verslaggeefster

Acties bejaardenzorg
onder één paraplu

Van Goelhem roept
Martens op verzet

OW-baan te stakenvoeren in minstens 2ö bejaarden-
oorden in den lande. In Limburg
staan in juni geen acties gepland.
Wel zal de komst van deputé Mas-
tenbroek naar Beukeloord in Meers-
sen, aanstaande zaterdag, worden
aangegrepen om de situatie in de
bejaardenzorg nog eens onder de
aandacht te brengen. Volgens Mar-
cel Crombach zijn er plannen voor
een landelijke actiedag in debejaar-
denzorg begin juli.

DEN HAAG - De zojuist opgerichte
actiegroep 'Actie Bejaardenzorg in
Opstand' (ABIO) krijgt een Lim-
burgse afdeling. Twee leden van de
WIO-Limburg en Marcel Crom-
bach van de regionale groep bejaar-
denzorg van de AbvaKabo hebben
de afgelopen dagen contacten ge-
legd met de diverse actiecomités in
de Zuidlimburgse bejaardenhuizen
om samen onder de paraplu van
ABIO actie te gaan voeren. De be-
doeling is dat er rond 20 junieen re-
giobijeenkomst wordt gehouden
om dit plan te bespreken.

van het CDA in het
MECC in Maastricht.
Toen hem gevraagd
werd wat hij onder
Europese eenwor-
ding verstond, richt-
te hij het woord tot
Martens die op uit-
nodiging van het
CDA in de zaal zat.

„Een verenigd Euro-

Van onze
verslaggever

MAASTRICHT
Burgemeester Van
Goethem van Beek
heeft gisteravond de
Belgische premier
Martens persoonlijk
.opgeroepen zich niet
langer te verzetten
tegen aanleg van de
Oost-westbaan op
Maastricht Airport.
Van Goethem was
forumlid tijdens een
Euro-manifestatie

De ABIO wil nog deze maand actie

kend zijn de Be'^lj
tegen uitbreid^.!van Maastricht
port omdat zij -$1
zijn voor ge'^K't
overlast. Ond*' „I
herhaalde pog'l^jt-P
heeft minister S" |.|
Kroes met haar &A
gische collega
geen overeenst *.|
ming kunnen be .j,r
ken over het ge&r t.|
van eikaars
ruim. Martens
geerde over peP
niet op de oP^svan de burgerr»^

hield Van Goethem
de Belgische pre-
mier voor. Zoals be-

kunnen samen een
belangrijke Europe-
se luchthaven wor-
den, groter nog dan
Schiphol. Daarom
moet de Oost-west-
baan er komen ",

pa mag niet beteke-
nen dat er een twee-
de burocratie bij-
komt", aldus Van
Goethem, doelend
op de Belgische te-
genwerking. „Maas-
tricht Airport en
Brussel-Zaventem

AbvaKabo en CFO kwamen vorige
week terug op een principe-ak-
koord voor een nieuwe CAO-bejaar-
denzorg. De bondenwillen opnieuw
met de Verenigingvan Nederlandse
bejaardenoorden (VNB) onderhan-
delen over de loonsverhoging, die
zij bij nader inzien toch niet hoog
genoeg achten.Lameuse brengt

'Messa' in Sirkel Terwijl de onderhandelingen nog
niet helemaal afgerond waren, lie-
ten bonden en werkgevers twee we-
ken geleden gezamelijk weten het
op hoofdlijnen eens te zijn gewor-
den over een nieuwe cao voor de
70.000 in de bejaardenzorg.

Ruzie binnen VVD
over Jos Van Rey

Leden afdeling Roerstreek oneens met besluuur

Van onze verslaggever

Het spel heeft veel opzien gebaard
in de toneelwereld. De première
ging op 22 oktober vorig jaar in
Zaandam.

In het stuk komt devrouw een kerk
binnen en raakt onder de indruk
van het bijna vergeten ritueel en de
muziek van de mis. Herinneringen
aan haar jeugd komen bij haar op.
Tegen het einde maakt zij in totale
verwarring.

Hoofdthema is de beleving van de
roomskatholieke misviering door
een vrouw, wier rol gespeeld en ge-
zongen wordt door Rian van den
Akker. Zij krijgt in het toneelstuk
tegenspel van drie muzikanten. De
regie heeft Floor Huygen.

SITTARD - De Maastrichtse thea-
tergroep Lameuse brengt vandaag
zaterdag 10 juni om 20.30 uur voor
het laatst de muzikale theatervoor-
stelling 'Messa', geschreven door
Thomas Verbogt en van muziek
voorzien door Wim Klerkx. De uit-
voering begint om 20.30 uur in het
Sirkeltheater aan de Putstraat in
Sittard.

Afgesproken was een algemene sa-
larisverhoging van 0,7 procent en
invoering van een functiewaarde-
ringssysteem op 1 januari 1990. Op
termijn zou dit akkoord voor be-
paalde fucties leiden tot 5 procent
loonsverbetering, wat de bonden
hadden geëist in navolging van de
werknemers in het ziekenhuiswe-
zen. Een aantal verplegende en ver-
zorgende functies in de bejaarden-
huizen zou er zelfs tot 13 procent in
salaris .op vooruit gaan. De bonden
willen nu echter meer duidelijkheid
over de termijn waarop deverschil-
lende werknemers daadwerkelijk
kunnen rekenen op meer loon. De
actiegroep ABIO vindt dat de bon-
den zich hierbij te afwachtend op-
stellen en wil de werkgevers door
middel van acties onder druk zet-
ten.

HEERLEN - Het besluit van de
WD-Roerstreek om Jos van Rey,
naar aanleiding van diens gerucht-
makend interview in partijblad De
Driemaster, van de kandidatenlijst
voor de komende Tweede Kamer-
verkiezingen te schrappen heeft
binnen die afdeling voor de nodige
opschudding gezorgd. Een aantal
VVD-leden heeft zich gisteren in
een persverklaring van het besluit
gedistantieerd.
Zij zeggen dat tijdens de vergade-
ring waar besloten werd Van Rey
niet op de lijst te zetten slechts vijf-
tien mensen aanwezig waren: 6 be-

stuursleden en 9 leden. De B^jjtJ j
opkomst was volgens hen te J
aan het feit dat het bestuur »
stel om Van Rey te laten
niet op de agenda stond. td} I
Was dat wel het geval èeV,eZ^h 'waren er veel meer leden F \
vergadering gekomen en a# ■voorstel nooit aangenomen- A .
de WD'ers in hun persver* & ,
Zij zullen op korte termijn *y^|
tra ledenvergadering uits^ ,ji
om het afdelingsbestuur e
name de voorzitter ter vera
ding te roepen. Die liet zien jf
len dat 'Van Rey door zijn , a
ling al jarenlang weersw
roept.
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Nu het de trend naar een meerin-
dividuele levensstijl in gang is
gezet kunnen wij daar met het
Grand Theater op inspringen.
Cultuur moet groeien, en de
overheid moet daarvoorwaarden
voor scheppen. Wij spelen op die
ontwikkeling in, maar zijn geen
nieuwlichters".

Ook Zuidgeest ziet in de verzor-
gingscultuur uit de tijd van de
mijnen een mentaliteit die bij-
voorbeeld de avant-gardistische
cultuur een voet dwars zet. De
wethouder beschouwt dat ook
als reden waarom er tijdens de
zomerin het centrum van de stad
nog steeds te weinig theater is.

Maastricht dus. De stad waarvan
vele Heerlenarenroepen dat daar
op cultureel gebied veel meer te
beleven valt. En die in ieder ge-
val de uitstraling heeft die Heer-
len mist. Geen voedingsbodem
voor concurrentie, vinden Zuid-
geest en zijn Maastrichtse colle-
gaG. Peters, dieop de 'Dag van
de Limburgse Cultuur' mede-
knooppunt Heerlen in de armen
sloot. Beide gemeenten houden
de beurs ver open nu gedepu-
teerde Kochelkorn aangekon-
digd heeft de oneerlijk verdeelde

De bedoeling is dat op regionaal
niveau die nota besproken gaat
worden. Als er behoefte is aan sa-
menwerking in de regio dan,
heeft Zuidgeest aangekondigd,
zal hij het initiatief nemen voor
een regionaal cultureel platform.
Tot aan de herstructurering van
de Heerlense binnenstad en de
oprichting van het platform zul-
len de kruitdampen van het
'Heerlense kanon' boven Ooste-
lijk Zuid-Limburg blijven han-
gen.

Gratis kamperen bij de boer
burg. Deze gids kan kosteloos wor-
den aangevraagd bij de secretaris
Har Augustinus (04749-4570) of bij
de voorzitter G. Kuypers (04765-
-1541).

NEER - De Vereniging Limburgse
Kampeerboeren houdt vandaag en
morgen open dagen. Dan wordt
iedereen in de gelegenheid gesteld
een kijkje te nemen op de campings
en van dichtbij mee maken wat het
kamperen bij de boer inhoudt.

De laatste jaren is Anton Gelis-
sen ook gaan dichten. In verband
met zijn jubileum heeft hij nu
een dichtbundel samengesteld,
waarvan de inhoud voornamelijk
geënt is op het thema muziek.

Wijziging
VSL-dienst

teiten op een rij staan en waaruit
de burger een keuze kan ma-
ken". Gewestelijk denken is voor
Zuidgeest van levensbelang.
Niet alleen voor de inwoners van
de regio maar ook om het stede-
lijkknooppunt te presenteren als
een geheel, zeker naar Maas-
tricht en de provincie toe.

Vervolg van pagina 11

door emile hollman
HEERLEN-„Als jena zes uur 's
avonds een kanon afschiet in het
centrum van Heerlen, loop je
hooguit de kans een verdwaalde
junk te raken", luidt een inmid-
dels veel geciteerde opmerking.
Inmiddels is het kanon verheven
tot hét symbool van de regionale
cultuurpessimisten. Het kanon
werd bijvoorbeeld geladen in
een recent artikel in dagblad
Trouw onder de kop 'Heerlen be-
staat niet. Werd gebruikt door
lieden die afkwamen op de uit-
nodiging van Stichting De Nor
om een bijdrage te leveren om
'de culturelewoestijn Heerlen' te
irrigeren. En ook in de film
'Heerlen, city zonder hart', van
het Kreativitietscentrum die
donderdagavond in première
ging, werd de boel op scherp ge-
zet.

Wethouder Zuidgeest wil gewestelijk cultuurplatform

De culturele kruitdampen
boven regio van los zand

Allure
Natuurlrjk wordt het kanon in
stelling .-gebracht door kleine
groepjes die menen dat op hun
interessegebied te weinig geor-
ganiseerd wordt. Maar aan het
gejammer kan wel de conclusie
worden verbonden dat Heerlen
de allure mist van een cultuur-
stad.

En die zorg van de wethouder
wordt vele malen onderschre-
ven. Ook de inmiddels lek gesla-
gen denk-tank van Stichting De
Nor werd in principe opgezet Uls
instrument om alle culturele ac-
tiviteiten op elkaar af te stem-
imen en om knooppunten te ont-
dekken. Maar ook Jo Cuijpers,
grote man achter deBrunssumse
parade, die zeer ingenomen is
met het regionale cultuuraan-
bod, vindt een overkoepelende
organisatie meer dan belangrijk.
Geluiden die ook op te vangen
zijn bij het Grand Theater.

Vernieuwend
Naast het ontbreken van een cul
turele samenhang zijn ook activi
teiten met een vernieuwend ka
rakter in Oostelijk Zuid-Lim
burg nauwelijks mogelijk.

„Logisch", denkt Michel Habets
van Stichting De Nor, „planolo-
gisch gezienkan het met het hui-
dige Heerlen niet veel worden. In
de avonduren leeft de stad niet.
Is ze uitgestorven". Ook Heer-
lens cultuurwethouder Jos Zuid-
geest onderschrijft die gedachte
wel. Maar haast zich tevens te
wijzen op het plein achter de
Pancratiuskerk waar het straks
allemaal moet gebeuren: in de
vier kroegen en op het beschutte
binnenplein.

Ex-caféhouder
wil bijstand

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Een
werkloze Heerlenaar probeert met
terugwerkende kracht bijstand te
krijgen voor de periode waarin hij
als zelfstandige een café probeerde
te beginnen. Zijn beroep tegen de
niet-ontvankelijk verklaring van het
beroep door de bijstandscommissie
van de provincie Limburg werd gis-
teren behandeld door de afdeling
voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State.

De Heerlenaar, die arbeidsonge-
chikt was, begon op 1 november
1983 een café. Onbedoeld gevolg
was dat de bedrijfsvereniging het
arbeidsongeschiktheidspercentage
verlaagde van 80 naar 25 procent.
Dat betekende het einde van de uit-
kering.

" Vincent Guz uit Dundee (links) en Brendan O'Sullivan uit Dublin in gesprek met de se-
cretaris van het Streekgewest J. Geukers. Foto: CHRISTA HALBESMA

De kampeerders krijgen de moge-
lijkheid'om de campings te bekij-
ken en zij kunnen komend weekein-
de gratis kamperen met tent of cara-
van op een camping van hun keuze.
Mensen die interesse hebben kun-
nen contact opnemen met de secre-
taris of de voorzitter.

De vereniging is pas opgericht en
telt inmiddels enkele tientallen le-
den in de gehele provincie. Er is al
een gids uitgegeven met de adres-
sen van de mini-campings in Lim-

„Als vereniging staan wij garant
voor kamperen waarbij we de kam-
peerders rust, ruimte, betaalbaar-
heid en kwaliteit garanderen. Om
dit waar te maken hebben we een
onafhankelijke controleur aange-
steld die de campings ook daadwer-
kelijk controleert op hygiëne, sani-
tair, elektra, veiligheid en kwali-
teit", aldus Har Augustinus.

Ier en Schot wisselen ervaringen uit in Heerlen SCHINVELD - Onder de titel
'Musikalamiteiten' verschijnt za-
terdag de vierde dichtbundel van
dichter-musicus Anton Gelissen
uit Schinveld,en wel ter gelegen-
heid van zijn gouden jubileum
als muzikant.

Vierde bundel
Anton Gelissen

'Grenzen worden hier
niet zo sterk gevoeld'Promotie van

neurochirurg

Met het café ging het ook niet goed.
Binnen een jaarbleken de omzetten
zo tegen te vallen dat de Heerlenaar
zijn zaak moest sluiten. In de tus-
sentijd ontving de man al vanaf 1
april 1984 bijstand ter aanvulling
van zijn inkomen. Achteraf pro-
beert hij nu ook bijstand te krijgen
over de periode vanaf 1 november
1983 het moment waarop hij het ca-
fé begon. Gemeente en provincie
zijn echter eensgezind in hun afwij-
zing van uitkeringsrechten over de
periode een november 1983 tot een
april 1984. In het algemeen wordt
geen bijstand met terugwerkende
kracht verleend. De geschillenafde-
ling doet over enige trjd uitspraak.

Het damestoernooi leverde een
overtuigende zege op voor de Poe-
delhaatstersuit Eys (7896 hout) voor
Blaue Montag Nyswiller (7718) en
Ummer Poats Vijlen (7676). Het per-
soonlijk klassement werd gewon-
nen door G. Cremers (XC Knudde)
voor R. Bodelier en M. Seroo (bei-
den Poedelhaatsters). In de strijd
met tien kogels zegevierde R. Bode-
lier voor G. Cremers en E. Corneth
(Krans Zeven); bij de vijftig kogels
ging de zege naar G. Cremers voor
E. Corneth en R. Bodelier.

KC Knudde wint
Brand's Cup

WIJLRE - Het Brand's Cup-toer-
nooi is dit jaarbij de heren gewon-
nen door XC Knudde uit Weiten.
Met een totaal van 8.837 hout wist
deze de belangrijkste concurrent,
Valenciauit Lemiers, 17 hout achter
zich te houden.Krans Zeven uitLe-
miers legde met 8.686 hout beslag
op de derde plaats. Het persoonlijk
klassement werd gewonnen door
J. Vluggenvan Valencia (1769), voor
L. Loop van XC Knudde met 1765
en J. Gielkens, eveneens XC Knud-
de, met 1748 hout. Bij de strijd met
tien kogels legden drie spelers van
XC Knudde op de eerste plaatsen
beslag: A. Cremers, L. Loop en J.
Gielkens. Ook in de categorie 50 ko-
gels triomfeerde XC Knudde met
L. Loop voor P. Persoon en J. Giel-
kens.

HEERLEN - Deze week is deHeer-
lense neurochirurg W. Berfelo aan
de Erasmus Universiteit in Rotter-
dam gepromoveerd tot doctor in de
geneeskunde op een proefschrift
over de werking van de wervelko-
lom.

Vijftig jaar geledenstartte Anton
Gelissen zijn muzikale loopbaan
bij de Schinveldse harmonie
St.Caecilia. Terwijl hij daar als
muzikant zijn best deed, wist hij
tegelijkertijd zijn diploma voor
harmonie- en fanfaredirectie te
behalen. Daarmee stapte hij 25
jaar geleden naar zijn eerste
eigen korps, waarna hij nog diri-
gent was van vele muziekgezel-
schappen in Limburg. Momen-
teel is hij dirigent bij de fanfare
in Arensgenhout, zodat er zater-
dag sprake is van een dubbel ju-
bileum.De prijsuitreiking vindt op zaterdag

17 juni om acht uur plaats in café A
gen Boom in Vijlen.

klein-bedrijf waar de laatste tijd
4.700 banen erbij zijn gekomen
doordat mensen uit overheids-
functies stapten om zelf een be-
drijfje te starten. Behalve dat zijn
we bezig met het opzetten van
assemblage-bedrijfjes. Niet om
het eindproduct van iets te pro-
duceren, maar een tussenpro-
duct." Het geld voor deze projec-
ten komt van deregering van ler-
land. Slechts op deelgebieden
krijgt men ondersteuning van
het Sociaal Fonds van de EG.

De projecten die in de buurt van
Dundee van start zijn gegaan
richten zich vooral op de electro-
nische en de medisch-technische
industrie. In Schotland kampt
men met een werkloosheidsper-
centage van 12 procent, maar in
de regio zit men daar onder. Het
'Dundee-project' is geheel op
eigen kracht uitgevoerd door de
Schotse overheid en het gemeen-
tebestuur van Dundee. Er is dus
geen Europese subsidie voor ver-
kregen.

lijk te laten uitgroeien tot mid
delgrote fabrieken."

bioscopen
EERLEN
Ij -I stePmother is an alien, dag.
lap ifi 21 uur-Rivoli: The naked
Va- k 1830 en 2030uur-IJnn ond> Mzowo 14 uur. M«-

-.30 " ov,?r Parador, dag. 15 18.15
'9en oi Tequila Sunrise, dag.
«an ai ° uur'Mzo ook 16-30uur., iQag. 14en 20.30 uur, za zo ook
Uür ""eerous Liaisons, dag. 18.30
Ij Ju, 0 wij ma di ook 14 uur, za zo
lood "W Bear, za zo wo 14 uur.
ij Lm?ther. dag. 19 en 21.15 uur,
Uu ■%. 00k 1415 uur. za zo ook
°°k lßlns' dag- 14 18'30en 21 uur-

Üe ?a Uur' n Avontuur met een
*iW°JWo 1415 uur- °e Spiegel:
I lce. do t/m ma 21 uur.

CHAESBERG
f aJ,Working girl, vrij t/m zo 22.15

15Uude' V"j t/m M 00-30 uur'
BELEEN
IK*'nn,s' do t/m di 20.30 uur. StudioI ' oetrayed, do t/m di 20.30 uur.

SITTARD
v'ij t^'nman' do ma di wo 20.30

ber is m 2o 18.45 en 21 uur. My step-
vrij ~ *n al'en, do ma di wo 20.30
VcÏÏo20 1845 en 21 u"r- Cinecen-* M, do vrij 20.30 en 22.15 uur.

exposities
HEERLEN
lisch!' 1!' Raadhuisplein 19. Het

1-17 ~, oment. T/m 25/6. open di t/mWaiL' Za en zo 14"17 uur- Vo,ks-
kvanif "f Schaapskooiweg 95.
3-17 „, ré Offermans. Open di t/m
0-22 ~, 'zo 13"17 uur, di en vr ookkv an wr- NMK-bank, Bongerd 13.
*erltrt, ' Pn'l'PPens. T/m 31/6, open

fon 9"16 uur. De Spiegel,
V:Wfc?" Werk van Mich Radema-,. '«O, open do t/m ma 20-1 mir

HOENSBROEK
! "Wk^ensbroek. Expositie fijn-

* van ÏÏl Driemaal Nul. T/m 2/7.lf de, fons Stadhouders. Gedu-
'Ur. heermaanden, open dag. 10-
-91 Wen, theek- Pastoor Schleiden-
* tii(W V,an Cor van Hoof- T/m H/7--, Klaa^kantooruren. ABN. Foto's
Magen o chip Pe- T/m 15/7' ODen, «»-16uur.
VOERENDAL

' 30/6 Jj"18- Werk van P. Meuleners.
werkdagen 9-12.30 uur., M'3o-16.30 uur.

LANDGRAAAF
'a*to! ?r'i- Kerkberg 2. Werk van

*° 13-I7ath- T/" 25/6, openwo, do, zaL ' uur, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
f 1Me«? Leuf. Dalstraat 2. Werk van15 Uür , er T/m 11/6. open di t/m vi. Ur' zo 12-15 uur.

KERKRADE
'f Werï006 Anstel, Kasteel Eren-
an 1v v Van Jaequeline van Elsberg

*° 14 ï? der Veen- T/m 25/6- ope"
Uur-Rodahal. Onbekende

" "ia t/^enten- Van 25/6 t/m 23/7t/m vr H-17 uur.

SCHIMMERT
s* R^v^l, Haagstraat 5. Werk van
'°Penrt en Pierre Everharz. T/m. oo t/m zo 14-17 uur.

AMSTERADE
iNk „'^-Beckers, Hoofdstraat 58-

-25/6 nt" Adri Markus en To Crijns

' uPen do t/m zo 14-17 uur.SITTARD
i?>*SSïis* Rosmolenstraat 2. SitSv^-Kd/S*'8 Van Kim Zwarts

,1 . Uur r ,üm vr 10-17uur, za en ze

* Vk ~a,e«ïe Zabawa, Ophoven
i,'.°Pen „, Jacques Dicteren. T/mt,V"ïte?^m vr 16"20uur- 2° 14"17
i. °-Paui teenwee 86- Beelden vann^aaioe Roeck- T/m 17/6. open
l»** 1 73 , uur. De Fabriek, Agrico-
l^bstr;i'i,;n,t?mationale tentoonstel--5 U Ur {£" VanYan 11/6 t/m 25/6,open ze
wN* v=l*dss«houwburg. Eindexa-
n 'd Hki #roeP Tekenen Handvaar-

Vr 10-17 Van 17/6 t/m 2/7, open di
r uur, za en zo 14-17 uur.
GELEEN
Slspf. Groenstraat 44. Drie Linden->> 17-2?ateurs- T/m 10/6, open di"Ut <» uur. Centraal Ziekefonds.
~,6/7 ' mevr. Gorissen-Reijnders.

van iv apeter,e> Mauritslaan 37.. Molenaar. T/m 1/7.

VALKENBURG
1^"vÜt',9osterweg 36- Jan HanloV Van 17/6 t/m 16/7,open dag. 14-

ULESTRATEN
|k£ Thie*' ?orPstraat 21. Werk van§T*ld. pn ingrid Rreuers, JeannieL °Pen!Ji I,aap Nieuwenhuis. T/m| 6l _ Qo t/m zo 14-17 uur.
SLENAKEN
K" b>gse vGemeentehuis- Expositie
P U-17 uf;rUnstkring. T/m 11/6, open

CADIERENKEER
v anpi*u"stka,ner'Kerkstraat 10.

V *° U1oBerëhs-T/m 19/6, openvr,ki.
VAALS

Kilaarde'h«' Van Clermontplein 11.
r«fi V°n<lstenWaaiïde' archeologische bo-
BW van iS Perrr>anente expositie.

CiU *a Pn
nin Linnartz. T/m 24/6,

CS*eg 4,
Z
T° 14-17 uur. Art Mobil,

Oe. VanlfT^miers- Werk van K.H.VU^'f 10/6.

°os»lï?.9iore«'actie*,6»Jk Zuid-Limburg
Voor klachtenover bezorging
® 045-739881

Wi- 5"739284
Eih-. 71°317AHo,l"n
H ü4s-422345
* 04,Ro°'iakkers
Han 5714576

*04^nen' chef

* oS?Wil,emsuU4406-15890
*fccKerl<rade
Joo 455506

\^55^2161

Wim Berfelo (43) werd geboren in
Hengelo en studeerde medicijnen
aan deKU Nijmegen. In het Rotter-
damse Dijkzigtziekenhuis werd hij
opgeleid tot neurochirurg. Sinds be-
gin 1981 werkt Berfelo als neurochi-
rurg in het De Wever Ziekenhuis in
Heerlen.

Uithoudingsrit
voor paarden

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Wat mij aan u land
zo opvalt is dat de mensen er ver-
schillende talen spreken. Daar-
door zijn- de grenzen voor hen
ook nietzulke grote drempels als
voor ons en heeft de term 'Euro-
pa 1992' hier meer inhoud." Maar
niet alleen de talen, ook het feit
dat de Zuidnederlanders vrien-
delijke mensen zijn, verder dur-
ven kijken dan hun neus (en
landsgrens) lang is, dat is de he-
ren Vincent Guz uit Dundee in
Schotland en Brandan O'Sulli-
van uit Dublin in lerland opge-
vallen. Zij hebben de afgelopen
week een bezoek gebracht aan
het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg.

De presentatie ervan, zaterdag-
avond om acht uur in het
'Kloeëster' te Schinveld, wordt
omlijst door muziek van harmo-
nie St.Caecilia, die enkele wer-
ken samen met de jubilaris
speelt, en voordrachten en mu-
ziek door de dichter/musicus
zelf.

HEERLEN - De route van lijn 69 te
Herzogenrath wordt met ingangvan
25 juni gewijzigd, wegens onder
meer werkzaamheden in het cen-
trum van Herzogenrath en de nood-
zaak van hersituering van de eind-
halte nabij het station. De overige
halteplaatsen zullen trouwens ge-
handhaafd blijven.

Overeenkomst
De ontwikkeling in beideregio's
vertoont veel gelijkenis met die
in Oostelijk Zuid-Limburg. „We
kunnen daarom nog veel van el-
kaar leren. Het is goed dat deze
uitwisseling tot stand is geko-
men. De EG heeft vertegenwoor-
digers uit 24 regio's met elkaar in
contact gebracht. Van hier zijn ai
twee mensen naar Spanje en En-
geland geweest en ik ga over an-
derhalve week naar Schotland,"
vertelt secretaris Geukers van
het Streekgewest. Reünie bewoners

markt Rumpen
Van onze

verslaggever
BRUNSSUM - De
reünie van bewoners
en voormalige bewo-
ners van het markt-
plein in Rumpen
(rondom de speel-

tuin), begint op 9
juni met een herden-
kingsdienst om 18
uur in de St. Vincen-
tiuskerk te Rumpen.
Pastoor Holtus uit
Winterswijk zal de
dienst leiden.De mis

wordt muzikaal op-
geluisterd. Na de
kerkdienst vindt een
ontvangst in 'Le Po-
chon Dor aan de
Rimburgerweg in
Brunssum plaats.
Het gezelschap 'De
Bronsheimers' zal
voor muziek zorgen.
Na de ontvangst kan
er gedanst worden.
Voor inlichtingen:
045-253152, 045-
-258044 of 04492-4406

BRUNSSUM/LANDGRAAF - DeStichting Paard en NatuurLimburg
houdt morgen, zondag, een uithou-
dingsrit voor paarden en pony's opde Brunssummerheide. Het is voorhet eerst dat een dergeink, in Gel-
derland en West-Duitsland erg po-
pulair, evenement in Limburg
wordt gehouden. Tussen 10.00 en
11.00 uur vertrekken 45 deelnemersin vier categorieën voor afstanden
van 40 en 27 kilometer. Tijdens de
rit is het snelheidsaspect niet be-
langrijk en is het de kunst, dat deruiter de conditie van zijn paard zo
goed mogelijk weet in te schatten.
Hierbij worden zeer strenge medi-
sche normen gehanteerd. De finish
wordt verwacht rond 16.00 uur bij
de pleisterplaats, paardenpension
Nielen, Heihof 1 in Landgraaf.

Vincent Guz werkt voor de City
of Dundee District Council. Dat
is een soort streekgewest rond-
om de Schotse stad Dundee, de
zogenoemde Tayside Region.
„We hadden hier veel werkgele-
genheid op het gebied van
scheepsbouw en de verwerking
van jute. Dat ging sterk achter-
uit, waardoor een fikse werkloos-
heid optrad. In regionaal ver-
band waren we net bezig met
herindustrialisatie toen dereces-
sie optrad. We zijn nu zes jaar be-
zig met een speciaal programma
om de streek economisch te ont-
wikkelen door bijvoorbeeld de
infrastructuur te verbeteren,
goede industrieterreinen aan te
leggen, investeerders naar deze
regio te halen, maar vooral ook
door reeds bestaande onderne-
mingen te laten voor zover moge-

Ierland
De lerBrendan O'Sullivan werkt
voor de regering van lerland, ook
op het gebied van de regionale
ontwikkeling. Ongeveer 25 jaar
geledenreeds besloot de lersere-
gering een bureau te openen
voor regionale industriële ont-
wikkeling. Er zijn acht kantoren
van de 'Industrial Development
Authority of Ireland' in lerland
zelf (met het hoofdkantoor in
Dublin) en 16 kantoren in Euro-
pese, Amerikaanse en Japanse
steden. „Wij doen in lerland op
nationaal niveau hetzelfde als
het LIOF hier in Limburg pro-
vinciaal doet. We proberen bui-
tenlandse bedrijven en onderne-
mers naar lerland te halen, zodat
het land industrieel ontwikkeld
wordt. Wij zoeken dat vooral in
de financiële wereld, want we
hebben veel arbeidskrachten op
het gebied van de financiële bu-
siness. Maar daarnaast ook in hel

„En nog iets", zegt Q'Sullivan,
„ik ben onder de indruk van de
positie die een burgemeester in
jullie systeem heeft. Zon man
heeft hier veel meer status en in-
vloed dan bij ons en jullie heb-
ben hier een sterke Kamer van
Koophandel. Bij ons is zon insti-
tuut veel meer een gezelligheids-
clubje, maar hier is het een com-
mercieel en zeer effectief wer-
kend instituut. We hebben wat
dat betefit veel opgestoken hier."
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Toch hebben volgens hem niet
alleen grensoverschrijdende cul-
tuuractiviteiten te lijden onder
de mentaliteit. Neem de romp-
slomp rond het carnavalsgebeu-
ren in garage Canton Reiss. II *—l

subsidiestroom tussen Limburg
en de Randstad om te buigen.

'Prima', roept Jo Cuijpers. Maar
wil Heerlen er dan wel even op
letten dat Maastricht niet de
randstad van Limburg wordt. Of-
wel meer geld in dewacht sleept.Een stedelijk knooppunt met

een dorpsmentaliteit?
„Juist. Maar die verandert en
gaat veranderen".

Zuidgeest: „Met dat feest hadden
we, laten we zeggen, honderd
mensen van buiten Heerlen hier
naar toe kunnen halen. Zeg vijf
extra klanten per kroeg. Maar zo
werkt dat hier niet. De plannen
zijn afgeketst omdat de onderne-
mersroepen: goed ik heb wel vijf
extra klanten, maar de anderen
95."

Minderwaardig
Daarnaast ziet Zuidgeest nog een
ander fenomeen: een cultureel
minderwaardigheidscomplex.
„Menkijkt naar Maastricht en re-
deneert: het kan toch niet zo zijn
dat we in Heerlen iets hebben?"

Ideeën
Zuidgeest denkt dat het zon
vaart niet zal lopen. Want subsi-
dies worden slechts gegeven
voor doordachte ideeën. En hoe-
wel de toekomst van De Nor en
het New Wave-café vaag ge-
noemd kan worden, is in de dis-
cussienota Cultuur van de ge-
meente Heerlen een aantal
ideeën opgenomen.

" Het publiek bekijkt de cultuur met argusogen en anders-
om. Symbool van het Landgraafse Grand Theater.„Je moet hier geen Randstadpro-

dukties brengen", menen John
van de Berg en Frans Bremen
van het Grand Theater in Land-
graaf. „Als hier in het theater
iemand zijn broek laat zakken is
dat twee dagen later in de hele
gemeente bekend. Het publiek is
daar niet klaar voor. Mensen
hebben hier altijd hun ei kwijt
gekund in het verenigingsleven.

Los zand
„Het gaat niet alleen om Heer-
len", vindt Zuidgeest. „Probleem
is dat alleculturele activiteiten in
de regio als los zand aan elkaar
hangen. Er is niet eens een
maandkalender waar alle activi-
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fBEIERSE ALPEN 7dg 799.-f
IBRUNNEN senlodg 499.» I
fLUGANO 7dg 749.-f ifDIANO MARINA 10 dg 1079. ff
INICE-MONACO 7 en 10 dg 599,-f
fPARIJS 2. 3,4 en 7dg 139,-f
"LONDEN 4 dg 449,-f

"BERLIJN 3 en 4 dg 299,-f

"KOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-f
" PORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.- ff
IMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-ff

"TORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-ff
'fZELLAMSEE 8 dg 779.-ffIVeIDEN-WORTHERSEE lOdg 1095.-ff

" WENEN 7 dg 789.-I

"ROME FLORENCE 10 dg 989,-ff
"LOURDES 7 dg 699.-ff
fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-*
IIMORMAIMDIE-LOIRE sdg 499.- ____r^r___■ NOORSE FJORDEN Bdg 1289.- /X*m__7vÊË
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voor informatie en reservering:
■ TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES

i Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
LS 072-196314/196292 II
i^^^— bmb^bJ i

j /TT* f* ['-} tT'A I

Luxe 6-persoons bungalows,
wil; comfortabel kamperen, 5-sterren

T^^P^Sé voorzieningen met zwembad,
■ T; V pony's, tennis enz. Vraag de folder.

rr^^^^^^^^^^^T^TEXELo222o-J6275i . '. - 1
jui, ;

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

Bv- ;'ïé 23i ■mmmmmms.^**kr,Aan
MIDDEN-DRENTE, ruime
wijst, vak.bung's, cv., kl.t.
v., open haard, vlakbij bos
en viswater. Tel. 05910-
-2.35.58

ameland
HET WADDENEILAND
DAT MEER BIEDT
DAN EEN PRACHTIG
STRAND ALLEEN!

vraag de gids voor
vakantie en vrije lijd *^ _*t<^&
(13.-*porto). *SS«de reservermgsgids _^trl^^
voorarrangementen er. rffflü^Vfg^
bungalows, yll

ametand «^postbus 14. ~_g| V*^
9163 ZL Nes,
tel 05191-2020 M

■" W J_____^„___________.^„ mm^„____._____________.

Gerard H. en vriendin Petra. Hij dineertaltijd a la carte,
terwijl zij in desalon nog een taartjebestelt.

Smulpaap enkieskauw
genietenallebei
op de Olauboot.

Levensgenieters varen naar Engeland alleen met Olau.
Want Olau heeft zoveel faciliteiten aan boord. En zoveel fijne
vakanties in zn brochures. Bijvoorbeeld de nieuwe Olau
Country House Hotels.

U verblijft in de mooiste kastelen en landhuizen van
#- - Groot-Brittannië.

Inkl. retourovertocht + personenauto en 2 overnach-
tingen al vanaf f 369,- p.p.

Vraag uw ANVR-reisadviesburo of reizenverkopende
bank naar de nieuwe brochures Olau Tours '89 Londen of
Engeland. Of bel 01184-88000. Doen!

-mmv OiaU
VLISSINGEN

/< mnilll ■' j- -.. ..I. i. _£-\

\ j-röiaü ~7

Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Netkermann-vignet, 0.a.: Il LUl\ L 1\ 111 nII 1 1 II Ll l
BEEK BRUNSSUM GULPEN /HEERLEN MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
Reisburo von Hulst EL, Smeets Reisburo von Huls» Reisburo Solair Reisburo von Hulst J,sburo von Huls. e,s vonH«
Weth.Sangersstroats7 Undeplein Rijksweg 25 M' Kesselskode 63 Sn 129 60 04406 661
04490-7 85 85 045-25 28 76 04450-12 75 045-7154 53 043-2127 41 04490-129 60 044U6 16161

BES* Slh* HSt* SÏÏÏ- BSSff p? S"1""
B^Baü^BBffJPPWJffIPPPMB^BHMl

VLIELAND, nét even ANDERS!
WADDENARRANGEMENTEN, 3-, 5- of 8-daags
gedurende het hele jaar v.a. ’195,50 p.p. inclusief
bootreis, bagageservice en halfpension.
HOTEL DE WADDEN in het centrum a/d Waddenzee,
uitstekende kamers en gezellige sfeer. Bel voor info en
reserveringen 05621-1298.

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.

HOTEL "GOLFZANG" - VLIELAND
Speciaal voorjaarsarr. Half-pens. D/WC/KTV

Voor midweek (ma-vrij) of weekend (vrij-ma) ’ 310.- p. p. mcl.
gebr. v. sauna (1 uur p.d.), fiets, overtocht-boot. "

Deze aanbieding geldt tot en met 1 juli a.s.
Wacht niet te lang. Boek nu of vraag een folder aan: 'Tel. 05621-1818

Terschelling. Een paar dagen genieten in ac ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4 of7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf

’ 139.- bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HS
Midsland.

Ameland en Terschelling t.h. caravans, 2 slp.kmrs., stromend -
water, wc en elektra. Vrij voor 15/7en na 19/8, junien sept. v.a.

’ 195.- p. wk. 05180-1206 (n.o. zond.) I
Terschelling. T.h. 2 nwe. luxueuze app. met o.a. eigen ;
whirlpoolbad, open h. en video, 5 pers. nog vrij voor 8-7
en na 16-9. 05620-8452.

y^ s. RIJ». Hotel Gaasterland, tel. 05148-1741, heeft deze

iïm\ as vv zomer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:
II Yl weekend-arr. / 215.- p.p. of midweek-arr. ’ 285,- p.p.
Il JET // Kamers metD/T en tel. en op basis van HP. Incl. huur. y-'Jiota *—JI van fiets en uitgebreid informatiepakket met fietsrou-
i igusurlm&f tes in bosr. omgeving en vele andere verrassingen.

FRIESLAND VAKANTIELAND
AjT^y UNIEK AANBOD
ffWsts | ln het merengebied, hart van Friesland,
V W^S^V ''St Grou.
V ynelip Schitterende 4-, 5- en 6-persoonsbungalows

Aan het wateren voorzien van alle comfort
Tussenseizoen vanaf ’ 395,= en hoogseizoenvanaf ’ 500,=
per week. In de maand juni,vanaf 2/6,9/6en 16/6,3weken
huren, 2 weken betalen.
De ideale combinatie:bungalow boot Een 4-, 5-, of
6-persoons vakantiebungalow met een perfecte 16 m2,
zeilklaar afgemeerd aan de steiger. Een speciaal aanbodin
voor- en naseizoen: van Pasen tot en met de herfstvakantie
al vanaf’ 420,= perweek. Weekend en midweekverhuur
ook mogelijk.
Stoere trekkershutten. Sportief comfort met4 slaapplaatsen
en kookgelegenheid. Prijzen vanaf’ 100,= midweek.
Speciaal tarieven voor 60+
Vn 'eLijte, vaste wal voor een unieke vakantie.
Vooralle inlichtingen en boekingenkunt u terecht bij
Recreatieoord Vn 'eLijte, Vn 'e Lijte 1,9001 ZR Grou.
Tel: 05662-1487.

" ZEILWEKEN m de zomervakantie 11-13en 14-19 jaar.
Surlen-kanoen-tennis mogelijk tijdens kursus. i^p

" SURF-ZWERF-KAMPEN met zeiltjalk 14-19 jaar. m\._,r
" ZEEZEILEN (IJsselmeer en Wad). &tflslflimX^v TEL. 05135-2146/05668-396 *"

Ben je geslaagd of over?
Dan nu als beloning een sportieve vakantie, wat wil je?Surfen,
kanoën, zeilen of alles in één week. Dat kan vanuit herberg
„Oer 't Hout", Raadhuisstr. 18, 9001 BG Grou (Grouw), tel.
05662-1528.

/j^^TV RWS; HOTEL GAASTERLAND tel. 05148-1741,
// \| een *** hotel in de bosrijke omgeving van Z/W-Fr.l.
ü JÏT Jj Gelegen aan de Friese meren route en een prima
VJS«'" '*~v uitgangspunt voor wandel/fiets vakanties. Kamers
Jgmutfrlaruff met D/T en tel. Prijs; L.O. ’ 50.-; H.P. / 67.- p.p.

De Lauwer. ANWB-bondzeilschool lid Hiswa en Recron. Een gave
en sportieve vakantie met een zeil- of surfcursus v.a. 7,12, 16 jr.
Voor gratis info: 05193-9000, postbus 1, 9976 ZG Lauwersoog.

FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3/
1-5, 19-5/7-7, 11-8/31-10, een visboot met b.b. of een
zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook ide-
aal voor het maken van trektochten. Vraag kleurenfol-
der, Sjerp de Vries, TERHERNE , 05668-265.
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.

KOLLUM Camping de Poelpleats. 15 juli t/m 12 augustus
recr.team, nw. eigenaar, grote stapl., verhuur stacar's,
verk. Wemo demo. stacar's. Tel. 05114 - 2058 b.g.g. 2223.

OP LAATSTE NIPPERTJE NAAR DEN EN DUIN
A A\. Er zijn nog maar enkele vakantiehuizen

___SkJ^ |Sy vrij bij DEN EN DUIN in Norg voor het
_^L [\r\ hoogseizoen. Schitterend gelegen, ■"^fl^LÜfea— moderne verblijven in een bosgebied
met vele wandel- en fietsmogelijkheden. Ook een groepsver-
iblijf voor schoolklas, familie-reünie enz.
Reservering, info en kleurenMder tel. 05928-13164, Lange-

| loerduinen L 17, 9331 VH Norg.

r^ BOEKNUVOORHETBESTEPLEKJE!
' Dat wordt een zomer om te zoenen, op recreatiepark Westerbergen in Echten of

Cc ) ) Hunzebergen in Exloo. Met alle moderne voorzieningen (een overdekt zwembad
7Hr) \ bijvoorbeeld). Royale campingplaatsen, comfortabele bungalows en

appartementen. Óm een vakantie lang te fietsen, wandelen. ,§ i
ravotten en... van jerust te genieten. j /..illmü,.
Be! of schrijf naar: / flJfUÜ^Z^^

recreatieparken Westerbergen Hunzebergen (ftW!^
Oshaarseweg 24, Valtherweg 36, w^y^ X \ S
7932 PK Echten 7875 tB Exloo V,//
Teletoon: 05288-1224 telefoon: 05919-49116 ) \___j \

~Z '_ I " T^T" m- iiu.fi ! . — — ""—^"

CIRKEL: de bj
jeugdvakarn

in het buitenla<*
8 t/m 17 jr. Brod*

Tel. 080-77399?
Zoekt u een relsge*^

Vraag gratis fold*
INTERCOMPAS»

Postbus 15-EindhofReisgenotenkrant kostj,
Camping- en bungalowpark 'De prunnor , een
gezellige fam.camping, 5 km v. Emmen, ruime kampeerpl. en
vrijst. bung.'s. Ook w'end-m'week. Vraag folder 05919-12427.

GASSELTE s"*** voll. inger. vrijstaande stenen
bung.'s v.v. alle comf. ktv, rust en privacy, 05910 -
16743. .

CAMPING HET CLINCKENHOLT SCHOONLOO
Een rustige camping grenst aan 8000 ha bos met unieke fiets-
en wandelpaden, meren, vennen en velecreatieve en beziens-
waardige plaatsen in het centrum van Drenthe. Ruime en
mooie JAAR-, SEIZ.- en TOERISTENPLAATSEN. Vraag folder
en ml.: 05925 - 220, fam. M. A. Breed.

'iÈÊË-W^È. ~ Bvn9alows ' Camping

— Groepsaccommodatie
f' 'HjttPl — Stacaravans ANWB-classificatie
; ; _'■ ï ..... rrf. r r

ASSENOS92O^SS6Ba |
Het Drouwenerzand, bung.park en camping.
Vrijst. bung's 3,4,5,6 en 8 pers. Uniek. 66 camping-
pl. elke fam. heeft eigen toilet/douche en wastafel. .
Recr.team juli-sept, bossen, fietspaden, water op 4
km afstand. Steenholtenweg 1, 9533 PN Drouwer.
Fld. op aanvr. Tel. 05999-64201.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelij-
ke vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, mid-
week- en weekendverhuur met gratis gebruik van
ruim 40 fantastische attrakties, gezellige familie-
avonden en het unieke Fujibergbad voor spranke-
lend zwemplezier. Voor de maand juni geldt een
speciaal voorseizoentarief. Ga langs uw postkan-
toor of postagentschap en haal de gratis vakantie-
folder! Of bel 05231 - 3000.

'Vakantiepark Collendoorn', nabij Ponypark
Slagharen. Verhuur van vakantiehuisjes met rijpo-
ny, overdekt verwarmd zwembad, familieavonden
en entree Ponypark Slagharen. Drie dagen met
twee overnachtingen voor slechts ’ 268,- per va-
kantiehuisje. Ga langs uw postkantoor of post-
agentschap en haal de gratis vakantiefolder!
Of bel: 05231 - 3000.
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 ’ 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.
VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoën, vissen, wa-
tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na-
tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66. ___
Markelo, Camping De Kattenberg. Pracht, gel. in bosr.
omg., verh. vak.huizen en stacar.'s. Vrij voor 22-7 en na
12-8, verw. zwem- en kleuterbad, viswater enz. Ruim
toer-, kampeerterrein voortent en caravan. Bespreek nu
uw vakantie. Folders op aanvr. Tel. 05476-1367.

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.

iÉÉ^ËIËi Bungalow, kamperen, hotel,
wÊ& groepsaccommodatie. Overdekt-

en openluchtzwembad, manege,
| "'TTt tennis, restaurants. 62 hectare.

LOCHEM 05730-53151 |
Bok's bung.park Garderen: Vak. i.d. bossen voor rust en natuur.
Goed verz. 6-pers. bung. geen huisd. camping. Bezet v. 15-7 tot
11-8 en 26-8 tot 1-9. Putterweg 76, Pb. 35, 3886 ZG. Prosp. op
aanvr. (05776) 1362, 1498.

Recreatie-centrum 'HET EIBERNEST', EIBERGEN.
Verh. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kampeerpl.
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, tel. 05454-
-7 12 68/7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ’ 500,- korting.
Nu last-minute aanbiedingen.

CAMPING 'DE SCHERPENHOF', TERWOLDE. Een
ideale vak. voor het hele gezin a. d. rand v. d. Veluwe met
o.a. surfmeer, vierw. zwemb. Div. attr., bowling, bistro en
disco. Ook verh. van 6-pers. stacaravans. Zie ook de
WV- of ANWB-gids of bel voor folder: 05717 - 17 31.

Vakantiereizen zomer 1989 J
per luxe touringcar _^ Q
DUITSLAND 10-daagse reis van 25 augustus t/m 3 septemberj^ fj
Hotel "Sonne-Post" LAHR-Schwarzwald
Het hotel is midden in de plaats Lahr gelegen. £ HQ% *Alle kamers zijn voorzien van douche/toilet. De prijs bedraagt J I Ovl
per persoon op basis halfpension, inclusief verschillende excursies en een
afscheidsdiner op de dag van thuiskomst. ___^__-

OOSTENRIJK 9-daagse reis van 23 juli t/m 31 jujjjß
Hotel "Farberwirt" Mühltal-Waldschönau-Tirol iK
Een ideale omgeving voor wandelen en uitrusten. Alle kamers in ditrustig gelegen L^
hotel zijn voorzien van douche/toilet. Er is een lift aanwezig. f f_Q(\ / -v.

De prijs bedraagt J O;7V> %
per persoon op basis halfpension, inclusief verschillende excursies en een
afscheidsdiner op de dag van thuiskomst. _____y \_.

■ ' ' C

Inlichtingen en boekingen: "Excelsior Tours" - Hulsberg. Tel. 04405-3232

I Met reisburo van Hulst '1 vanaf Maastricht Airport
" '"' 2

Touroperator Vertrek Bestemming

■ ■—■ vrijdag Kreta *[SSB donderdag Rhodos \
woensdag Tunesië uNECKERMANN « S"80'
zondag Mallorca
donderdag Ibiza
woensdag Gran Canana1 j—— 1|_|^N|| jyn donderdag Rhodos

5 nyJItJUriU vrijdag Kreta

INTFDNL-ITION-dL «^"^ag Mallorca
ll^l I CRIIM I IWIVfL woensdag Gran Canana

zaterdag Costa del Sol

/ //MilMjfl" vrijdag Kreta
/ //JMMm9m\. 1 donderdag Rhodos
/ //M-W^u^m^^ maandag Algarve

woensdag Mallorca
woensdag Gran Canaria

m m vrijdag Kreta
donderdag Rhodos

_"_s^_^!J_Ï_L zaterdag Costa del Sol
______■______" woensdag Mallorca

—mmmKj^mmW woensdag Gran Canaria
maandag Algarve

"

\ | jjj_UNITRAVEL | W°enSda9 | JefSey ] I
I dinsdag I Dubrovnik

Jtjp. elke dag Londen

WWT_np_^_Wl woensdag Gran Canaria
_f ___(____,______ woensdag Mallorca

■* ' dinsdag Istanbul s
SUNSNACKS | | J ?, 1 1 1 I
|_B_fSS_ESJSnß_n| woensdag Mallorca5 | irnflHTsewi | | ju

A Vraag vandaag nog inlichtingen en boek zo snel moge"'

i S-* reisburo van huid
het meestkompletereisburo! dg> «^

._! BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292
W GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25. 04450-1275 fi4Boo__ HEERLEN O. Nassaustraat 15, 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045-"°
V MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960
A VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161 >y

'ïLimburgs Dagblad
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n «i ZsÊmTZÏaato ***^' 'JJJWm^^fJii ___f_____________f ______^^^tÊ_^>W

c^eral in Joegoslaviëzijn mooie | ?°UP°N |
Joegoslavië is van grens | Zend mi) m,ormatieover Joegoslavië.

p tot grens maar 1200km. | Naam: |
ak detent ofcaravan en kom! | Adres. |

JOEGOSLAVIË ' p°stcode/piaats i
IV »_—, . Zenden aan: Nationiaal Joegoslavisch Verkeers- IVllk I IC L-ICCMI bureau, JanLuykenstraat 12,1071CM Amsterdam, I'■VJQI Jt nttlN! tel. 020-750496. ___?HJ

""envoor de mooiste en dikste Joegoslavië-gids
°1 met bijzondere vakanties moet je naar...

hetANVR-Reisadviesburo
ofbel Ina Tours: I 1

HOLLAND BW.

RENT A TENT
Compl. inger. bung.tenten
op campings in Ardennen-
/Luxemburg.

I Inl.: 05765-10 71 of post-
bus 19, 7370 AA Loenen.

Eifel/Moezel, ruim 200
| vak.woningen, pensions,

' bung's, hotels en boerderij- ■vak. voor 2 tot 15 pers. v.a.
DM 30.Tel. (05920) 12475.

T.h. 6-pers.
STACARAVANS mooie
omg. vrij voor 8/7 na

12/8. Tel. 01180-27134.

LISSABON, i.h. centrum
L/O ’ 24.-// 34.- p. dag.
Woning aan zeestrand bij> Nazaré v.a. ’ 325.- p. week.> Inl.: 08340-26384
I .

16, 23 en 30 juni nog apparte-
menten in noord-, midden- enI zuid-Port., v.a. R'dam-Zestien-

I hoven 8 dgn. v.a. ’425.-, 15i dgn. v.a. / 575.-. Voor juli en
I augustus ook nog te boeken
f met hotel, app., camping, auto.
| VONK REIZEN 05178-15515.

11111111111111111111111111111111111111111111111l
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

111111111111111111111111111111111111111111111111l
_^__^__i____^__%

JHe rlmdal' Hoenderloo. Korting. Boek nu 1 week 5%
Gm.g 1} I°% voor vrijst. zomerhuisjes tussen 1-7en 1-9. Bosr.

" ,~-^J° kamPeerpl. Geen honden. 05768-1650.
'NlJvJ^w .
'9n star-a*Ssen; Recr.bedrijf ,De Bosrand'. Kampeerpl. en verh.

A Ioo '.san's '00k w'end/midw.) overdekt verw. zwembad, whirl-
[3*3 una, midgetgolf, fitness, etc. Nü spec. voors.tarief. 05788-
ICI "^"~^—i «471^ *pELDOORN Camping De Veldekster, 20 ha. Tel. 055-
-oitW ' Modem sanitair, verw. zw.bad, kleu.bad, babyroom, vr.

,?onde EN- Gezell. fam.hotel, nieuwe kamers met-
I ken, H- douche/toilet, kleurentelevisie, telefoon, prima keu-

B.p.j hlbii bos en zwembad. Voll. pension vanaf ’ 49,- p.
C^p-Xljjaratis folder. Hotel De Zwaan, tel. (05766) 1393.

lm
GDNATUURBAD HARFSEN' (tussen Deventer en

l^arau °eserveer nu een vakantieplaats voor Uw vouw-
lr6c aarfil? of tent- / 15°.- P-w- all'in voor net nele gezin.
J<!?er■nel'edin9: Staanplaats t/m SEPT.’ 695,-. Vraag gratis
«gj__i27j33-i_3s9_

iNeen AAN ZEE " HOTEL PRINS MAURITS —■ S'Halfn Ultstekende verzorging, alle kamers met douche/wc/
!<!: 02?n!nsion f 70--// 82.50 p.p. Garage, fietsenverhuur. Te-
l'Sv~--£id2lL?364.

4/6"Pe R̂TENSZEE ' bungalowpark 'Eb en Vloed': t.h.
■vernis °ons bungalows. Gelegen naast subtropisch
s^ag^Voor ml. tel. 02246-1347.

L°°9st e rf m' Bi ' de Noordhollandse kust met de breedste en
*ü*,|ebuU'nen en het schoons,e strand. Nieuw te bouwen re-
w' °Penn|?alows met cv' 3 s|Pk's> Dadk- met douche, woonka-
i de nv " ken en zonneterras, restaurant, tennisbanen, speel-
%ach'ni9 kinderspeelplaats. Koopprijzen ’ 87.500.- all-in
fc^^JjDe modelwoning is op afspraak te bezichtigen.

if^^upT —— ■

g’47 g"8'0" Rozenoord in Bergen (N.-H.). L.o. van ’ 27,50
"iïSog.^g P-P-P-d. Gel. tussen bos en centrum omgev. Inl.

K^^^^^^____i^_^^^^^_j^_^__
Hotg|^^^^^»"--iilaßß-a-É_a-_a-a-a-a-aB-_a-a-a-a_B
"tors .?n 2ee 1 min. van strand. Voor de laatste ka-
iP'P-P w i.bellen voor een fo,der- vp- /265.-NoOrn^i,- Tel- 01719-12919, P. Boulevard 206,
,^--^JJkaan Zee.

"otoi J^'0*AAt* ZEE,Vakantiehotel 'De Instuif'. Uniek familie-
sjon 'v a :e ''99ing, eigen parkeerterrein, tennis/sportb., volpenr

<:. 5" P-P-P- week. Vraag folder: fam. P. Zonneveld,
1 54 62.

E_mËil_jls
dern ÜUr aangeb. Rijnsburg (5 km van Noordwijk) mo-
grQt ln9erichte chalets-vijf persoons. 2 slaapkamers,

*Qrm w°onkamer, keuken, toilet en bad. Vrijstaand met
'*ciiite-erras- Vi©rsterren camping Koningshof met alle

Bel nü 01718-26051.

■
r Jaoht sP°rtieve zeilvakanties op moderne 12 me-

Geen 2 In TurkiJe, Griekenland, Corsica, Bretagne.
vereist. Info in België: 09-323.651.40.62.

SlLyAKANTIES: ACTIEF EN SPORTIEF!"Jbseimeer, Waddenzee, Scandinavië, Turkije.
e' voc' info: Zeilvloot Zwartsluis 05208 - 67565.

★★★★

BADHOTEL ROCKANJE
Gezellig en comfortabel. Ideale ligging in de duinen

van Voorne, 300 meter van het Noordzeestrand, met ge-
zellige bar, zwembad, sauna, en tennisbaan, presenteert
i.s.m. Zeilschool "De Zuidwester" te Hellevoetsluis 7-daag-
se Zeilarrangementen(dagelijks les van 09.00-17.00 uur).
I Vraag naar onze andere

■[■ 7 -DAAGS I arrangementen.I ZEII-ARRANGEMENT1 2 perS hotelk.ofapp.metbad/ BADHOTEL| toilet incl.halfpensio"f9Bs;P
c
P. /

IL 6-1 z jaar t TfVkort.ng__.Jl \T „„ /—.
Ij^^^^H^i^iilï^S""""""^ CONGRESCENTRUM l» 5"!

Tweede Slag 1.3235CRRockcmje (Z.H.|, Tel.: 01814-1755,Telefax: 01814-3933.

Ir Ontdek de natuurlijke klasse
)k Je jkik

van Badhotel Saint Pierre
" 10 minuten van Knokke/Brugge. dichtbij Cadzand-Bad
" Uitzonderlijk luxueus 4-sterren niveau
" Direkt aan duin en strand " Schitterende natuur rondom
Meest komfortabele kustholel in wijde omgeving: - Zwembad- Tennisbanen - Golf - Manege - Restaurant - Bar- Bowling- en kegelbanen - Beauty- en Fitnesscenter- Sauna's, etc. etc. /^{~*\.
Boek nü voor weekend/(mid)week. / aTi(2_a_b
Ontdek de verrassende luxe: / _sS_kaV
Vraag folder/info. **** . < _ .
lVleuw! Verhuur van luxe BaailOte. SaJntPfelTe5-sterren appartementen met hotelservice. \. /

L; ZOUTERIK2-NIEUWVLIET-BAD-01171-2020 j_

Westenschouwen a. Zee. Vak.woningen t.h. bij strand, bos en
duin, mooi fiets- en wandelgebied. Voor en naseizoen ger. prij-
zen. Vrij tot 21-7, na 11-8. Inl. tel. 01115-1586.

s^É||É|PJi 5 sterren en een beetje meer. Op zoek
Hwras naar een onvergetelijke kampeer- of

*vSf?p|ii||j bungalowvakantie direct aan het| \ ; ïT'^Pl strand? Vraag nu onze folder aan.II ij -' .'; ■ Ook caravanverhuur.

\ |', ***** NIEUWVLIET 01171-1391

WALCHEREN-SEROOSKERKE Nabij Noordzee, Veerse meer en
Middelburg. Zomerhuis en appartement. Inl. 01189-2047.

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.

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.).

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE

Te huur s***** bungalows op 400 m van zee.
Nog vrij in hoogseizoen. Info + fold. tel. 01878-3099..

Vak.app. metzwembad. Juli/aug. vanaf ’ 1450,-.
Folder: De Linde, Beekerweg 25, 6235 CA
Ulestraten, tel. (04407) 13 44.
8-daagse reizen Valkenburg v.a. ’ 480.-
Heen- en terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,
gezell. avond. Kmrs t. en d.+t., zonderbus v.a. ’ 365.- p.p. Alléén 3
bustochten v.a. ’ 435.-. Gratis folder. 3-sterrenpension Spronck,
Spoorlaan 39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

Valkenburg, fam. hotel Buitenzorg. Wehryweg 33, t.o. sta-
tion. 7 dgn h.p. ’ 295.-, v.p. ’ 345.-, 1.0. v.a. ’ 210.-. Eigen par-
keerpl. mooi terras. Vr. folder tel. 04406-13570.

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

Kl. folder: 045-3H213
OUD VALKENBURG 1 km v. Valkenburg café pension 'Uit-
zicht', prachtige ongeving. Ideaal uitgangsp. voor wandel-,
fiets-, autotochten. Ook voor groepen! Bel 04459-2781.

Op basis van half pension (overnachting, ontbijt, 3-gangendiner) *
3 dagen (2 overnachtingen) f 135.00 p.p. fZ*KÊ f" | ~

5 dagen (4 overnachtingen) f 270.00 p.p. JLüJf ' I
8 dagen (7 overnachtingen) f 472.50 p.p. irni-r.m wmm___m
(seizoentoeslag injulien augustus) Imme^S. ï—kamers mei Dad ol douche, toilet, kleurentelevisie en telefoon.hnft;TT^PPP^tr/_
Bosrijke omgeving aan de Maas

_____ „,„„,„.
Wandel- en fietsroutes. Nabij Thermaalbad i j I
Arcen en kasteeltuinen Arcen. noojg*.MMBMPG- vcOOI3IICI
,_________________________i^"____^'_'_'', ~i 11j2^j2i]__tL___t____l__ZUL________——■—^_—__i—————J _
BEL NU! Luxe stacaravans t.h., aanbieding maand
juni 2 weken voor ’ 495,-. Camping High Chaparell,
Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg. Tel. 04492-2044.

VOOR 'N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt

TALLOZE RECREATIEMOGELIJKHEDEN I
«subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad

■___t_Ö<* ,___■*" 'ami|ieglijbaan " wildwaterbaan " zon-
Ë_?7T__fc'*_S__tsij neweide/speeltuin " manege " kand-
W__2 WvrfrVni? lj_ï)r —'—' '""'— * tennisbanen Is____*P_"*f) rr~T -SS * midgetgolf " fietscrossbaan

Tevens mogelijkheid tot huren
_fr_ÏL^_iJjji£-JriLtf^ ti"-] i' ' ■"' van stacaravans/bungalows.

Mi
**"HOTEL RICHE te VALKENBURG foi

Gastvrij en comfortabel familiehotel, lift, bergterras, bar en 'ff
uitstekend restaurant, eigen parking en garages. te|

Vraag vrijblijvend info.
Fam. Roodlng - Tel. 04406 -1 29 65 9e
Neerhem 26 - 6301 CH Valkenburg.
1

CAMPING DE RUIGE HOEK. Verwarmde zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, bar, recreatieteam. —
Ook verhuur chalets. Maasbree (bij Venlo). ~
04765-2360. De Ruige Hoek: de idealecamping voor sd
het hele gezin. d-i

Verhuur vak.woningen, ook aangepast voor gehandi-
capten. Vraag prosp. tevens verh. hotelkmrs. Hotel/rest.
Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP Vijlen-Vaals - -
04454-1710 Of 04455-2273. \_

gelegen in de bossen bij Blitters-
wijek. Mooie omgeving met prachtige natuur en —veel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoons

bungalows, restaurant, bar/bowling, midgetgolf,
kinderboerderij. Gratis tennissen en overdekt ■
zwemmen. Boek nü vanaf f.695,-per week. Wi

<*v S twi
%ir«ii-ra# BEL: 04784-1841 \en

Ar x 17w iniiii—■■ ■mi mmwmf
Voor een heerlijke ontspannen vakantie voor het hele ge-! |
zin. Kom naar camping 'De Leistert' In Roggel. Verw. nzwembaden met super waterglijbaan, roei- en visvijver, "*grote speelt., kinderboerderij, manege, sportcentr., tennis- ZC
hal, jeugdontspanningshal,uitgebr. activiteitenprogr. Vraag 0Jinfo tel. 04749-3030. —112
Hotel Stevens, Broekhem 33, Valkenburg, 04406- E
12348. Fijn fam.hotel, alle kmrs. met bad/douche/toilet, _
lift, terras, tuin, eig. park.pl., h.p. ’56,- p.p.p.d.;
w'endarr. al v.a. ’ 84,-. Hoge kinderkorting. Ht—Ika
VALKENBURG a/d GEUL *
Pl^_H_i_H_iolHß_a_i.i.H ï'

f Noqsieeds |
Voor 'n echt fijne vakantie vol ontspanning en variatie of . \,
even een paar dagen er tussen uit is Valkenburg ideaal! | _
Nog steeds. De grandioze natuur, de romantische ■ r'
plekjes, de boeiende attrakties. Valkenburg zal u
bevallen. Reken maar! ut
Een week-arrangementv.a. fl. 287,- p.p. (0
WV Het Geuldal. Tel. 04406-13364 ~_j
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg

Hotel Heineken Hoek gezelligheid met levende muziek j Ri
voor jongen oud inCentrum Valkenburg04406-12795. W

S|
Parkhotel Rooding* *** GratisBrochure 04406-13241 ’;
HP Weekend va’ 176-p.p. Weekarr. va ’ 539- p.p.Kamers 02
bad/douche, wc, ktv, tel.Overdekt Verwarmd Zwembad —

i_^_H_H_H_lH_H_wvnH_l_H_l_^_^_^H_n_i I

Aktief Turkije. Lopen over geitenpaden naar stille !
dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek het ge- j
zellige dorpsleven en de ongerepte natuur. Trans Cultu- I
re Travel. Gewoon doen! Tel. 020-236041/149599.

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

Egypte trektocht 21 dagen /1.785,- mcl. vlieg-
reis en hotel. Diverse vertrekdata vanaf 23-7.
Folder? Djoser 071 - 126400. E
m___^_w___^_fmmgmmmÊÊmmÊm^___^___^___l s

Ek_L______QkSE__| | d
Ardennen t.h. fijne vakantiehuizen (2 tot 40 a
pers.) en moderne stacaravans. Inl. Natuur- P
reizen, tel. 04406-42428.
Lucht, zon en vrijetijd.
Petite Suisse, 4-seizoens-recr.centr., in het hart van de Arden-
nen. Vlakbij La Roche, tegen een zuidhellingv. een vallei, aan-
gelegd in terrassen, omg. door prachtige ongesch. bossen. ■
Vak. voor het hele gezin. Veelzijdig recreatiepr. voor jong en —oud, 3 zwemb., tennis, speeltuin, jeude boules, skiën, paardr., ■
kano, etc. Skandinavisch dienstencentr. met gez. bar, rest., tv- |
hoek, frit., winkel, luxe verw. sanitair en wasserette. Verhuur
van kampeerpl. van 100 tot 250 m 2,en Finse chalets. W
Nieuw: Finse bungalettes, met de luxe van een chalet voor E<
amper de prijs von een stacaravan. Petite Suisse, Rue du Pa- bi
norama, 6684 Dochamps (B). Tel. 093284444030. M

i-BÉlft jrotergmssjèir |
BMB'^^^^fncßr^DlE BAD BENTHEIM.SoMVAKANTIE IN T «f«g*}£ uitgestrekte bossen

Luxe en gezellig familiehotel in.heuto B^ hold vev I

lÏÏtse. gelegen aan de meß
met dromerige liftG^^T^; 'ÏJoad.todet, «tó^-aSS'.biljart, gezellige bar en

I bad, sauna, zonneterras, kegeto 298>. p .p .
I Konditorei. 6_daagse an. n-P- Tevens

EGGEGEBIRGE SAUERLAND. Vakantiewoningen 2 t/m 7
pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer.
Info/doe: 05753-2098. 142310

VAARVAKANTIES
Over de mooiste rivieren van Europa

euze uit verschillende 8-daagse cruises over de Rijn,
oezel, Neckar, door Nederland en België. Onze com-
rtabele cruiseschepen de 'Mr. JAN ELSHOUT' en de
SMERALDA' hebben ruime salons en gerieflijke hut-
n (alle met douche en toilet). Voor de reizen aanvan-
snde in juli en augustus zijn nog plaatsen vrij. Vraag

gratis prospectus bij: WATERTRANSPORT,
Groenendaal 35A, 3011 SL Rotterdam.

Tel. 010-411.86.60.
DPPARD, gezel. Holl. tam. ANWB-hotel, dlr. a. d.Rijn. Alle krs., do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
hrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'*", Mainzerstr. 4,
5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

jte^£) Geniet van
JBttfik__— de ware

HotelAm Berghang gastvrijheid
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad Bent-
eim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle lounge,ar, restaurant. CaféAerras, relax-center met solarium, Romeins
stoombad, whirl-pool en binnenbad (29°C). Ons aanbod mcl.
royaal ontbijt-buffet en elke avond 4-gangen-keuzemenu's: '6-daagse tussendoor-vakantie

nu voor DM 275,- p.p.
Vraag ook naar onze weckend-arrangementen

Postbus 129, D-4444 Bad Bentneim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

andeltochten in Italië door Stefano Ardito. Prachtige een- en
eedaagse tochten in de mooiste gebieden. Bij boekhandel
i warenhuis voor ’24,90. Uitg. Mingus, Baarn. 02154-
-241.

enemarken vakantiehuizen nog vrij in hoogsei-
Den. Vóór 15-7 en né 12-8 korting. Flomy
5700-35875.
'000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -
EL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -
Dofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

Vakantiehuizen in Denemarken!
uizen in geheel Denemarken, voor strand- en visva-
intie ook in het hoogseizoen. Huizen met Deense
andaard, dus uitstekende kwaliteit. Snelle service en
Dk mogelijkheden voor boekingen op korte termijn!
raag snel de grote catalogus en een aanbod van vrije
jizen van Dansommer bij: Uw eigen reisbureau of bij:
EISBUREAU INFO SKANDIC, Pottebakkersrijge 12,
718 AE Groningen. Tel.: 050-143200.

Vakantiehuisjes met last minutekorting, 4 volle dagen
Dnden all-in ’389,- p.p. Weekend Kent v.a. ’220.-
-,p. Farmhouse B&B en Hotel-auto-rondreizen. Jeugd-
Brberg rondreizen v.a. ’ 169.- p.p.per week. Folders bij
b Britain Specialist ALBION, L Bellingstr. 2, Hulst,
)1140) 16188.

elsgids voor onbekend Zuid-Europa door Ger Keijsers.
regwijzer.door afgelegen landelijke streken van Portugal,
panje, Italië, Griekenland, Joegoslavië en Bulgarije. Voor
24,90 bij boekhandel en warenhuis. Uitg. Mingus, Baarn.
2154-17241.

CRUISES va ’ 495.-

De prijs is het bewijs
dat schitterende cruises niet duur zijn

TALIE - GRIEKENLAND - JOEGOSLAVIË- TURKIJE

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

8 dagen vanaf ’ 745.-
Jestel de brochure d.m.v. de bon ongefrankeerd op te
ituren naar antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg

lhr./mevr.:
idres:
x)stc./woonpl.:

OF BEL 03463-53778/52406

HOLYDAY CRUISES
/andeltochten in Noord-Frankrijk door Martin Collins.
endaagse rondwandelingen in verrassend mooie ge-
ieden. Bij boekhandel en warenhuis voor ’ 24,90. Uitg.
Ilngus, Baarn. 02154-17241.

Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u gereed op
demooisteviersterren **** campings in heelFRANKRIJK. Ook
busreizen mogelijk.
Vraag onze brochure aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus
166, 6970 AD Brummen (05756-4153).
COMFORT-LUXE- (Nederlandse) SERVICE-CONCURREREN-
DE PRIJZEN

■■■■■■"■■a_a_a_B__a_a_a_a_a_a^^_a_a_a_a__a_a__a_a_a_a_al_a_aM

GESLAAGD?
Boek nu een zorgeloze BROMFIETSVAKANTIE I

Lekker vrij om het strand of de omgeving te verkennen.
Wij regelen ook het vervoer en een tentje op een

prachtige camping aan de Middeiandse Zee of een
zonnig meer. Ook vele andere aktieve of luie

vakantiemogelijkheden in Frankrijk.
Bel snel voor de folder: 020-264711.

FRANCE INDIVIDUELLE

Kamperen h bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.
in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Fievoiand
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Het Grote Bos/Doorn aan Zee
De Flaasbloem/Chaam De SchotsmaiVVeerse Meer

Vraag toezending van:
* de gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438 - 13547

Pcutbu» 38.3970 AA Drwbergen f~3t_J^^^ \
Telefoono343B U547 T—J-T^J

recreatiecentra nederiand

Hc^i^^h^^^^^-^^^^^H

Jiw /EIZEN/
Voorjaarsreizen naar de Costa Brava vertrek iedere maandag- en donderdag per luxe Royal Class touringcar 10en 17 dagen
o.a. Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, Pineda hotel vp, juniv.a.
’327,-, juli/aug. v.a. ’ 507, app. juniv.a. ’222,- p.p., juk/aug.
v.a. ’ 338 p.p. Toeslag Royal Class ’ 45,-. Vraag uw ANVR

' reisbureau of BEL 05911-2000. Ud ANVR/SGR.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.

'"fIËSTAÊOURS
FIESTA TOURS OPENT HET HOOGSEIZOEN SPANJE - UMI!

Vertrek elke ma. en vr. II ëf. 174*.
in de periode

Last minute» aanbieding:
MALGRAT DE MAR ': j

HTL LUNA PARK" volp. 400 m
van zee. zwembad en tennisbaan. 12-» 25» - M.-
alle kamers met ba/do/wc/bl. 15-6/19-6 25»- S7S

26 jun, a, $re,
CALELLA «S*.

HTL CALELLA. volp. 100 mvan zee. 12-* 251.- 88.
zwembad, goede keuken, alle ka- 16-6/19-6 2SI- fil-
mers met ba/do/wc 26 juni 241- J7l-

BLANES
HTL MAR SKI' volp. 7 dgs. MID- 12-S U» -WEEKREIS

MALGRAT DE MAR
HTL. CARTAGO NOVA" volp. 100 12 M26 jaai 241- 171-I m van het strand, mooi uitzicht op 30 juni t/m 14aug CM.- W.-
zee. zwembad met terras, uitste- 18 t/m 21 aug SH.- IH-
kende service, alle kamers met 25 en 28 aug 54*.- TH-
bad. douche, wc en balkon sept j J7l- SH -okt 22». 4M ■APT. PLAYERS 6 persVlg 10 dagen vanaf 191.- p.p

6-daagse WEEKENDREIS bez. 6 pers vertrek 14-07/11-08/01-09 im- p.p.
LLORET DE MAR

HTL. SAN JUAN PARK" volp. 300 12tn 1» jaai 2H- «ll-
m van zee, dakterras met zwem- 23 en 26 juni JM.- Hl-
bad. gezellig hotel, alle kamers 30 juni t/m 31 juli SM.- Hl-
met bad, douche, wc 04 aug. t/m 28 aug 521.- 7H-

sept MS MS-
Okt 2H- 471

Informeer naar verdere aanbiedingen uit ons assortiment: LLORET: HTL. ROSAMAR
PARK" volp/ROSAMAR*" volp./MALGRAT: ROSA NAUnCA* volp./INDALO PARK*
" volp./CALELLA: MARISOL ■ halfp./VICTORIA" volp.
LUXE touringcarreizen met bar. video, toilet Toeslag ROYAL CLASS 50 p.p. retourGRATIS ontbijt op heenreis. OPSTAPPLAATSEN in geheel NL. geen verzamelplaatsen
vaste plaatsindelingen in de bussen, (zie SKY-TEKST pagina 360)

FIESTA TOURS HOLLAND TEL 045-3222227324000
Kantoor UTRECHT 03473-73033 - Kantoor BRABANT 01621-14701.

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

Voor Piccolo's zie verder pagina 28

Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog var£:
die mensen die vinden datzij zelfwel zullen»
uitmakenofze met een slok op gaan rijden. »*

' En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet j
mee Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen

" doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

' ALCOHOLEN VERKEER DAT KUN JE
f NIET MAKEN

1 *lümmmmmmmmwf///
WTW WËÊI/l/ VelllS v«rkeer Nederland

■ . . . aaJ-WaaWX//
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CURSUSSEN+ J 1| OPLEIDINGEN
HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS SITTARD

INFORMATICA
VOOR MANAGERS (M/V)

Start opleiding september 1989.
10 lesavonden.

De leergang verschaft inzicht in de vraag wat automatisering
voor een organisatiekan betekenen t.a.v. het te voeren
beleid, te hanteren methoden bij projektmatige aanpak,
sociaal-organisatorische consequenties.

Doelgroep: Midden- en hogerekaderfunktionarissen. \

Voor informatie en advies: .
Drs. C. Verkoulen tel. 04404-1504

Prospectus:
HEAO
Postbus 5268 6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

V )

E.I.T. ontwikkelt, organiseert en verzorgt
a\ 25 jaar lang informatica opleidingen.

" AMBI en PDI
" Gebruikersgerichte opleidingen zoals:

- Beheer kleine systemen
- PZ-functionaris en automatisering

- Desk Top Publishing - Productiebesturing

" Diverse functiegerichte opleidingen

" Op maat ontwikkelde opleidingen voor
specifieke toepassingen en omstandigheden.

" Opleidingen in dag- en/of avondonderwijs.

" Opleidingen in diverse cursusplaatsen
in Zuid-Nederland.

" In-House opleidingen door geheel
Nederland.

" 250 Docenten uit de automatiserings-
praktijk.

Eind mei is onze nieuwe studiegids
"Kursuskompas" verschenen, met zeer

uitgebreide informatie.

Aanvang 20.00 uur, toegang gratis
van harte welkom!

BREDA "Turfschip", Chasseveld. 12 junien 8 augustus
HEERLEN "Grand Hotel". Groene Boord 23, 13 junien 10 augustus
EINDHOVEN "Holiday Inn", Montgomerylaan 1, 20 junien 15 augustus
NIJMEGEN "De Vereeniging", Oranjesingel 1, 21 juni en 17 augustus

Bel voor meer informatie of «?ff^itide studiegids 1989/1990 4^Jr
Avondopleidingen Overige opleidingen

lil '^PP^k
ammlil lil

Informatica onaerwijs education&consultancy bv

040-481325 040-480075

Dikkenbergstraat 1
Postbus 1441, 5602 BK Eindhoven, Telefax 040 - 481645

E.I.T. Education & Consultancy B.V. is een dochter van de
Stichting E I T Informatica Onderwijs

Betdc heDöen nauwe Danden met dPKatholieke Universiteit Brabant te Tilburg

"_lßa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aaa-_-_a-a_«---a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a_a-«--

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:

■ _^^ Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JTHeerlen Tel: Leeftijd:
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446

y-y Per 1 oktober starten weer de mondelinge
avondopleidingen voor het Staatspraktijkdiploma voor

_^y Bedrijfsadministratie (SPD) te Heerlen, Maastricht, Mook,
Roermond, Sittard, Tegelen en Weert.

/ °^ ~7 Info, prosp. en aanm. bij de directeur:
/ /-&^m, Drs. S.J.M. Brouwers, tel. 04408-2304

£—_^_^_^-^-^— M LIMBURGS S.P.D.-OPLEIDINGEN BROUWERS BV
A-M m\^m-W Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld

199941

t KATHOLIEKE
SCHOLENGEMEENSCHAP
DE ALDENHOF
HOENSBROEK
Mgr. Nolensstraat 58
6431 JP Hoensbroek
telefoon (045) 215277

vraagt per 1 augustus 1989 docenten (m/v)
voor

- Nederlands ca. 24 uur

- algemene techniek m-mm»

- handelskennis suur

- lichamelijke oefening
(ter vervanging) ca. i6 Uur

Schriftelijke sollicitatiesvóór 20 juni as.
richten aan het bestuur van
bovengenoemde school.

200292

Ë' \lkzoek 'thogerop
DOOR TEINVESTEREN IN STUDERENBVDE
BEDRIIFSHOCESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN

___ september starten in Sittard en Maastricht «eer volgende
opleidingen

- Moderne bedrijfsadministratie (MBA)

- Deelcertificaten SPD

*Dee&catcn SPD - Modulen Avond-Heao

"AvondHe^TCbu^Smdierteunp-ntSta*^^
- Bedrijfsecononüsche stud>c"f^fktiidißC studie voor de

Door de modulaire opzet is geujUtyaige uum

Avond-Heao en SPD mogelijk.

SSSBK2ÏSKiss-pABO B~te-

Voor nadere informatie en gratis prospectus leunt u contact
opnemen met uw studieleider
Dhr F. Urselmann, tel 077 -.510111
ujdenskantooruren: secretanaat lel 013 - 368645

~"nFnRIIFSHOGESCHOOL \A I Si Josephstraat 135,
50.7 GG Tilburg

OPLEIDINGSINSTITUUT
ï „DE THERMEN"

Raadhuisplein 15Heerlen
Telefoon: 045-713717

a_i_i_i_i_i_V i .i . 1

In september starten de volgende
cursussen:
"Directiesecretaresse
"Medisch secretaresse
"Afdelingssecretaresse
"Informatrice receptioniste
"Medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
"Receptioniste
Informatie en aanmelding: Raadhuisplein
15, Heerlen. Telefoon: C45-713717.

193172

dHommerterweg224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

<N. Tekstverwerking
Secretariaatspraktijk
WordPerfeet (evt. met stage)

>>»_✓ I Typen Notuleren
I E^ Startcursus P.C. / Msdos

\^P I I ' Msdos dßase Lotus
"^"C 1 Nieuw Ventura P.D.I.

_^^>- E Max. 8 cursisten en elke cursist
"* - I werkt alléén op P.C.
fV^** I Ook spoed- en privécursussen

O in en uit huis.

Sj Bel 045-211733
I I E iedere dag tot 23.00 uur

XWk OPLEIDING - ADVIES -
___ZZ IB BEGELEIDING

"""HH MTS HEERLEN
VERVOLGCURSUSSEN

A. Bedrijfskundig assistent (VOA I) L
Bedrijfskundig analist (VOA II)

B. Meet- en regeltechiek/besturingstechniek
C. Informatietechnologie

Informatica en/of technische informatica I i
D. Technische informatica II
E. Milieutechniek
F. Kaderopleiding (middelbaar management)
G. PLC techniek
H. Personal-computergebruik
I. C.N.C. " gereedschapsmachines
Informatiegids en aanmeldingsformulier zijn op school verkrijgbaar of
worden op verzoek toegezonden.
Aanmelding zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 augustus as.
De vervolgcursussen beginnen op 2 augustus as.

VOORLICHTINGSAVOND:
Maandag 26 juni as. in het MTS-gebouw.
Aanvang 19.00 uur.

Middelbare Technische School
Schimmelpenninckstraat 1, 6415 GH Heerlen
tel. 045-720440 1998*

. _ . ■

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498,
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Ter 030-281822

TOERISME -
In augustus starten weer de volgende
avondcursussen:

SEPR 1 - vakbekwaamheid j
SEPR 2 - handelskennis
MIRT - inkomend toerisme i
reisbegeleiding

academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6418 el heerlen
tel, 045-714258 en 717171 ,„>.,I —->!__ -

— _——~,—_ -.■-..-. ■■—"■■■■ ■ ■ ■ Fm»;

.é-WmmW* w** I _HWHHmt^_^_ll^^^^^; m, c-iJÊ. m m P^^^^^^^^^H Ik. i
Jm lIP^ %^ ie,__W w^ fr

_fl ÉT krü _r . ii
_■ _^ I *1

ÜT ALS U NU 330 MINUTENP^JJOOR UNIX OVERHEEFT...

WL komt u in de toekomst
VERDER VOORUIT

UNIX staat volop in debelangstelling. De kans is groot dat ook In deprijs zijn inbegrepen: een geheel verzorgde lunch, een
uw organisatie overweegt met UNIX te gaan werken. Als u een informatiepakket en demonstraties. Voor aanmeldingvult u o

gestructureerd en objectief beeld van UNIX wilt hebben bon in en stuurt dezezonder postzegel naar:
- inclusief voor- en nadelen - bezoek dan de UNIX-Themadag Circle Training Centre;
voor Zuid-Nederland. Op dezepuur informatieve dag met Antwoordnummer 1234,6400 VB Heerlen.
lezingen en demonstratieskrijgt u alle benodigde basiskennis Wilt u meer informatie? Bel dan Paula Barrois van de CTC-
om mee te kunnen praten, denken en beslissen over UNIX. Infolijn: 045 - 73 43 29.
DATUM: vrijdag 23 juni 1989 LET OP! Er zijn slechts 20plaatsen beschikbaar, wacht dus nie'
TUD: 09.30 -15.00 uur te lang met aanmelden!
PLAATS: Circle Training Centre, Huskensweg 20, Heerlen ___ _ """KOSTEN: f 475,-p.p. exclusief BTW |

■ Ja, ik neem deel aan de UNIX-Thernadag op 23 juni a.s.
Ik wacht met betalen op uw acceptgiro.

O.
Naam bedrijf:
Uw naam:

CIRCLE... Uw functie:
BAANBREKEND IN SOFTWARE Adres:

Postcode en plaats:..:
Huskensweg 20, Postbus 276,6400 AG Heerlen. Telefoon: .. I
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6fJ -De lange mars van Michaël Chang leidde vrijdag tot
"ts- r Van Parys- De zoon van Taiwanese ouders won in vier
ch i'" 5"7, 7"6 (7"4)> 7"5 van André Tsjesnokov en plaatste

s jongste speler uit de geschiedenis voor de eindstrijd
it teen grandslamtoernooi. In het beslissende duel komt hij
Oh ■rfn de Zweed Stefan Edberg, die het Westduitse idool

ls Becker uitschakelde met 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 6-2.

Limburgs Dagblad sport
Torn Nijssen
in eindstrijd
dubbelspel

PARIJS - Evenals vorig jaar is
Nederland in de open Franse
tenniskampioenschappen ver-
tegenwoordigd in de finale
van het gemengd dubbelspel.

Na Brenda Schultz en Michiel
Schapers is het nu de beurt
aan de als zesde geplaatste Ma-

non Bollegraf en Torn Nijssen.
Het Nederlandse dubbel won
vrijdag in twee sets van de als
tweede geplaatste Amerikaan-
se combinatie Robin White-
/Jim Grabb: 6-1, 7-5.

In de finale van zaterdag tre-
den zij aan tegen Arantxa San-
chez en Horacio de le Pena. De
niet-geplaatste Spaans/Argen-
tijnse combinatie won met 7-6
(7-5), 4-6, 11-9 van Zina Garri-
son en Rich Leach. Het is voor
Sanchez een tweede finale-op-
treden. Eerst treft zij vandaag
in de eindstrijd van het vrou-
wen enkelspel Steffi Graf.

Bergamo gelegen dorpje Ponterani
ca de moed nog niet op. Giupponi
„Ik kan de Giro nog winnen. Mor-
gen (vandaag) krijg ik wellicht de
kans om Fignon uit de rosé trui te
rijden. We hebben een heuse berg-
etappe voor de boeg, met de San
Pellegrino in Alpe als absolute
scherprechter. Na die col blijft het
steeds klimmen geblazen. Ik ga aan-
vallen, ook al zou dat mijn tweede
plaats kunnen kosten. Ik word lie-
ver vijfde met knokken dan tweede
zonder iets te ondernemen."

door bennie ceulen
LA SPEZIA - Op het moment dat
ritwinnaar en Giro-leider Laurent
Fignon gistermiddag in het Italiaan-
se havenstadje La Spezia zijn zo-
veelste huldigingonderging, barstte
Flavio Giupponi in woede uit.
„Waarom valt niemand Fignon aan?
Ik begrijp er niets meer van", foeter-
de Giupponi. „Bovendien deugde
de profielschets van dezeetappe he-
lemaal niet. Ik dacht, dat we echte
cols kregen. Met uitzondering van
een klim stelde de rest niets voor".
Op de vraag waarom hij niet zelf in
de aanval was gegaan, antwoordde
hij met de volgende dooddoener:
„Omdat.het niet zwaar genoegwas."

teren de etappezege in La Spezia
veroverde. "Fignon reed bijzonder
furieus in de finale. Jekon duidelijk
zien, dat hij absoluut wilde winnen.
Volgens mij niet in deteerste plaats
om de ritzege; wel voor de tien se-
conden bonificatie die daarmee te
verdienen zijn. En dat betekent, dat
hij toch bepaalde twijfels heeft. Ik
denk zelfs, dat hij bang voor me is,
ook al heb ik nu een minuut en 26
seconden achterstand op hem. Ik ga
hem in ieder geval het vuur aan de
schenen leggen."

Supporters
Ondanks het feit, dat Flavio Giup-
poni de tweede plaats in het klasse-
ment inneemt en in 1987 en 1988 res-
pectievelijk als vijfde en vierde ein-
digde, wqrdt hij door de Italiaanse
journalisten en supporters nog
steeds niet als een groot renner be-
schouwd.
„Ik begrijp best waarom. Met uit-
zondering van mijn vierde en vijfde
plaats in de Giro heb ik in hun ogen
nog niets gepresteerd", aldus de
vierdejaars professional. „De eerste
plaats vorige week in de bergetappe
naar Corvara was inderdaad mijn
eerste belangrijke overwinning. Ik
heb nu de kans in handen om ook
de Giro te winnen. Als me dat lukt
zal iedereen wel anders over me
gaan denken."

Flavio Giupponi maakte zich na af-
loop van de 20e etappe vooral
kwaad over de wijze waarop rose-
truidrager Laurent Fignon als het
ware in een zetel naar de finish
wordt gebracht. „Het lijkt wel alsof
bijna iedereen met hem bevriend is.
Zelfs Stephen Roche rijdt gaten
voor hem dicht."

„De twee laatste etappes zullen in
het teken staan van de strijd tussen
Fignon en mij. Andrew Hampsten
kan volgens mij niet beter. Om de
eindzege veilig te stellen, zal ik zon-
dag met dertig seconden voor-
sprong op Fignon aan de tijdrit
moeten beginnen. Indien dat me
niet lukt, blijf ik nog in mijn kansen
geloven. In de rit tegen het uurwerk
tussen Prato en Florence kun je ge-
makkelijk twee minuten aan je
broek krijgen als je geen reserves
meer over hebt. Wat Fignon betreft,
ben ik daarvan niet zo zeker."

Aan de vooravond van de voorlaat-
ste Girorit deed het begenadigd
klimmertje allesbehalve geheimzin-
nig over zijn plannen voor het slot-
offensief.

Giupponi baseert zijn twijfels op de
manier waarop Laurent Fignon gis-

De Rooy onttroond
Ruim twintig minuten verlies in Luxemburg

Zaterdag 10 juni 1989 " 19

Edberg in zinderende strijd toch nog voorbij Becker

Primeur voor Chang
" Chang, jongstefinalist op Roland Garros

Met nog twee wedstrijddagen voi
boeg geeft de 25-jarige zoon van een
vrachtwagenchauffeur uit het nabii

Knokken

„Ik heb", aldus betrokkene, „goeie
ploegmakkers om me te helpen. Ga
maar na: Saronni, Allocchio, Piova-
ni, Lang, Piasecki, Contini c.s. Dat
kan Fignon niet zeggen. Hij heeft
een heel zwakke ploeg. Daartegen-
over staat wel, dat hij veel ervaring
heeft."

Monsterverbond
Giupponi zei het niet letterlijk,
maar insinueerde wel dat Fignon
een monsterverbond met een aantal
ploegen heeft afgesloten om de
eindzege veilig te kunnen stellen.
Achter de schermen van de Giro-ka-
ravaan wordt al enkele dagen be-
weerd, dat de Parijzenaar 'in de slag'
zit met deformaties van Phil Ander-
son (TVM), Criquielion (Hitachi),
Fagor (Roche) en Jaermann(Frank-
Magniflex). Giupponi zelf gaat in
ieder geval, zo beweert hij, vrijuit.
Hij sprak ook tegen, dat hij steun
gezocht zou hebben bij andere Ita-
liaanse teams.

»an onze sportredactie Luchtvaart Maatschappij, afge-
lopen woensdag.

2iet ziiatidpn zeventien jaar en drie
an ju■n is Chang zelfs nog priller

I "*2 Vo lander, toen deze in
j °r het eerst Parijs won. De

Was zeventien jaaren negen

%sealm maakte Chang in de
'aajo hoofdstad door de wijze
feirj ® kreupel van vermoeid-

i vierde ronde Ivan Lendl
'elrj v de- Hij was op slag een
Vrik die status heeft de kleine
en. Ai ?an niet lanë mogen genie-

egenAgenor bleken de wat
r P^?tuSe kanten van zijn ka-

iJfitiek was hij zo fel in zijn
"bliek scheidsrechter, dat het
5 teSp

partiJ trok voor zijn 23-jari-senstander uit de Sovjetunie.

Db mg ZOU echter meer °P
T

ats zÜn geweest. De Span-
?^ Vr,°S

u HiBueras, die Chang dit
'en 0 "orbereidt voor de wedstrij-
>6eft p gravel, zei het treffend: „Hij
Vn f 1karakter van een karn-
at mn f

UISt op de momenten dat
Penk °.et. is hij op zijn sterkst. Ik
r*eft" ni J geen echte zwaktes

De in Monte Carlo residerende
Westduitser toont zich tegenwoor-
dig echter ook op gravel uiterst taai
en lichtvoetiger dan ooit, al was
daar in de openingsfase nog weinig
van te merken. Becker wachtte ge-
duldig op betere tijden en profiteer-
de ver in de derde set van enige ver-
slapping bij Edberg: 7-5. Na ook de
vierde met 6-3 op zijn naam te heb-
ben gebracht, leek de weg naar de
eindzege voor Becker open. Edberg
duwde, net als vorig jaar op Wim-
bledon, er toch nog een boom over-
heen, al kwam hij in de beslissende
set direct een doorbraak achter.
De Zweed wijzigde daarop zijn tak-
tiek. „Ik besloot Boris even bezig te
houden met rallies en niet meer on-
middellijk op te stormen. Daardoor
kwam ik gelijk en voelde me op slag
een stuk beter", zei Edberg. Het ver-
overen van Beckers knallende op-
slag, gaf Edberg zoveel vertrouwen,
dat hij vier games op rij maakte en
de partij nog net binnen devier uur
in zijn voordeel kon beslissen.

Na Chang heeft ook Stefan Edberg
de belasting van een vijfsetter aan
den lijvekunnen voelen. De Zweed,
als derde geplaatst, moest boven-
dien in de halve eindstrijd de baan
op tegen het Westduitse kanon Bo-
ris Becker, die door de organisato-
ren als finalist was getipt.
Hoewel Beckers loop in de eerste
twee sets behoorlijk krom stond,
werd Edbergs Parijse uitgaans-
avond toch nog een korte. Na 6-3 en
6-4, met een uiterst effectief gebruik
van zijn specialiteit: opslaan en naar
het net voor de volley, leek het ver-
weer van Becker te mager voor een
finaleplaats.

Ia ekenfaat verder met zijn record-liSeriw acties. Hij is de eerste!%v. anse finalist sinds' John
{1984) en biJ winst in de

iï^Haa de eerste AmerikaanseMa^ar sinds Tony Trabert (1955).
r'tge^,?»alsn°g is hÜ el"g moe-\ d ' aldus Higueras. „Zo-
ych f

e Partij duurde, bewoog hij
°°rbii stisch- Toen het eenmaal

<*ht to Was' sloeg de vermoeidheid

Surinaamse artsen
schrijven Sigi Lens
Week bedrust voor " De ontgoocheling is groot. Voor Boris Becker was de halve finale het laatste optreden in de

open Franse titelstrijd.

Van Bentum
winnares

Gullit tekent
bij tot 1993

MILAAN - Ruud Gullit heeft zijn
contract met AC Milan verlengd tot
30 juni 1993. De Nederlandse voet-
baller van het jaar 1988 had nog een
verbintenis to eind volgend seizoen.
Wat Gullit, die na een knie-operatie
net op tijd fit was om AC Milan te in-
spireren tot grootse daden in de
Europacupfinale, per jaar in Italië
gaat verdienen" werd niet bekend
gemaakt. Zijn jaarsalaris wordt
royaal boven de twee miljoen gul-
den geschat.

" Cor van der Gijp wordt technisch
coördinator bij Feyenoord. Volgens
algemeen directeur Hans Kraay zal
het contract volgende week worden
getekend. De legendarische Feyen-
oord aanvaller, die laatste jaren niet
als A-trainer in het voetbal werk-
zaam is geweest, is momenteel in
Portugal op vakantie. Hij krijgt in
de Kuip de verantwoordelijkheid
over de trainersstaf, het scoutings-
apparaat en de opleiding. De on-
langs bij De Graafschap 'wegge-
haalde' oefenmeester Pim Verbeek
was volgens Kraay van de komst
van Van der Gijp op de hoogte en
heeft met die keus ingestemd.

" De Argentijnse succestrainer
Luis Cesar Menotti vertrekt bij Ri-
ver Plate uit economische overwe-
gingen. Hij wil een club in Europa
zoeken. Hij bevestigde een aanbod
van de Franse kampioen Olympi-
que Marseille, dat ook Maradona
wilde loswekenvan Napoli. Menotti
was al eens werkzaam bij Barcelona
en Atletico Madrid.

ROME - Conny van Bentum heeft
tijdens internationale zwemwedstij-
den in Rome de 100 meter vlinder-
slag gewonnen. Met een tijd van 1
minuut 01,30 seconden bleef de Ne-
derlandse de Italiaanse Manuela Ca-
rosi ruim anderhalve seconde voor.
Van Bentum, die in Rome haar laat-
ste internationale wedstrijd zwemt,
zorgde voor de enige Nederlandse
overwinning op de eerste dag van
de wedstrijden om deTrofee van de
Zeven Heuvelen. Door de afmel-
ding van de DDR, de Sovjetunie en
de Verenigde Staten is het toernooi
ernstig in waarde gedaald.

j^ERLEN/PARAMARIBO
Uns gehele conditie van Sigi
seri

ls van dien aard dat de art-
hijj Van het academisch zieken-
hebh Van Paramaribo besloten
viSe de Fortuna-speler te ad-
'utf/u0 ze^er nog een week abso-
Len bedrust te houden. Of Sigi
tAviir- ï

e raad zal °Pvolgen is
*ï>cd Cntig" Gisteravond is een
naa 's£h team vanuit Nederland
2i c. Suriname vertrokken om>
de t

er Plekke te overtuigen van
d.en oestand waarin de overleven-
lta "Momenteel verkeren. Het
len u 1

zi->n datLens zal beslui"
diric^ e"ccl °P eigen verantwoor-
van met dit medische team, dat
lan ?Vond weer terug in Neder-
zet nooPt te zijn, terugkeert,
beh 1S lnmiddels dat Sigi Lens
raa!oudens zijn uit de kom ge-
gen neup en enkele kneuzin-
heeft

geen inwendige bloedingen
nïet °pgelopen uJdens de crasnac DC 8 van de Surinaamse

Vader Linger werd onmiddellijk
van het goede nieuws op de
hoogte gesteld. „Hij heeft geen
schrammetje", aldus Linger se-
nior. „Wel verkeert hij in een
shock-toestand. Hij is erg ver-
suft. Hij weet nog steeds niet pre-
cies wat er aan de hand is."

Linger leeft
Ortwin Linger heeft de vlieg-
ramp in Suriname overleefd. De
21-jarige speler van Haarlem ver-
blijft momenteel in shock-toe-
stand in het ziekenhuis in Para-
maribo. Aanvankelijk kwam de
naam van de 21-jarige Amster-
dammer voor op de lijst van
slachtoffers. Gisteren bleek, tot
inmense vreugde van de familie
in Amsterdam en Suriname, dat
Linger de crash bij Colakreek
zonder verwondingen heeft
doorstaan.

" MARANELLO - Nigel Mansell
heeft zijn contract bij Ferrari met
eenjaarverlengd. De Britse formule
1 coureur trad dit seizoen in dienst
bij de Italiaanse renstal. In het nieu-
we contract is een optie voor een
tweede jaar opgenomen.

Bundesliga

" De Westduitse voetbalbond heeft
het controversiële plan voor de op-
waardering van deBundesliga afge-
wezen, nadat van politiezijde was
gewaarschuwd voor meer vandalis-
me. De clubs kwamen enige tijd ge-
leden met het voorstel de nieuwe
competitie interessanter te maken
met een bonussysteem. Daarin zou

Van onze sportredactie

LUXEMBURG - Theo de Rooy is
zijn leiderstrui in deRonde van Lu-
xemburg alweer kwijt. ZijnAmster-
damse ploegmakker bij Panasonic,
Michel Cornelisse, is de nieuwe aan-
voerder van het klassement. Hij
gaat het slotweekeinde in met een
voorsprong van een halve minuut
op de Fries Eddy Schurer uit de
TVM-ploeg.
Theo de Rooy verspeelde net als het
overgrote deel van het rennersveld
welgeteld vierentwintig minuten op
een kopgroep, die tussen Walfer-
dange en Bad Mondorf alle vrijheid
van handelen kreeg. De Panasonics
in het peloton haddeneen geldigex-
cuus voor hun afwachtende hou-
ding. Zij wisten Michel Cornelisse
in de voorste gelederen. Overigens
won de Belg Jan Goessens de och-
tendetappe vóór de Duitser Kajzer
(uit de ploegvan Kuiper) en de Joe-
goslaafCerin (uit het Italiaanse Car-
rerateam). Later op de dag schreef
Eric Vanderaerden de individuele
tijdrit over 8 kilometer in Neudorf
op zijn naam.

Pijl van Limburg
" ECHT - Na de eerste en tweede
etappe op de openingsdag van de
Pijl van Limburg voor licentiehou-
ders van de Nederlandse Wielren
Bond NWB, gaat Jacq van Kessel
aan de leiding. De amateurwielren-
ner uitDeurne was overigens slecht
begonnen. Hij verscheen gistermor-
gen in Echt twintig seconden te laat
aan de start van de individuele tijd-
rit. De zege ging naar Jac Louwers.
In detweede etappe, 's middags* met
start en finish in Slek/Echt, ont-
snapte Van Kessel twaalf kilometer
voor het einde met Eddy Jorissen
als metgezel. Van Kessel won de
sprint. Uitslagen en algemeen klas-
sement op pagina 21.

Vandaag derde etappe: Echt (start 13.30
uur, Nieuwe Markt), Susteren, Konings-
bosch, Posterholt (31 km, 14.12, 't Hitje),
Vlodrop, St.Odiliënberg, Montfort, St.Joost
(62 km, 14.58, Hingenderstr), Slek, Suste-
ren, Echt, Stevensweert, Maasbracht, Wes-
sem, Grathem, Ittervoort, Thorn (113 km,
16.15, Casino), Wessem, Maasbracht, Ste-
vensweert, Ohé en Laak, Aasterberg, Roos-
teren (131 km, 16.41, Maaseikerweg), Dicte-
ren, Echt (140 km, 16.54, finish Nieuwe
Markt).
Morgen laatste etappe: Echt (start 13.00
uur, NieuweMarkt), Urmond, Stem (21 km,
13.31, Heerstr, Kap.Berixstr), Kleine Meers,
Elsloo (26 km, 13.38,Westelijke Kanaalweg),
Geulle, Beek (35 km, 13.51, Adsteeg), Hum-
coven, Meerssen, Raar, Hulsberg (56 km,
14.22, Schoolstr), Termaar, Colmont,
Übachsberg (66 km, 14.37,Kerkstr, Veestr),
Ransdaal, Schoonbron, Oud-Valkenburg,
Sibbe (80 km, 14.58, Sibbergrubbe, Bergstr),
Valkenburg (83 km, 15.02, Daalhemmer-
weg. Grendelplein, Cauberg), Vilt, Berg en
Terblijt, Amby, Rothem, Meerssen (96 km,
15.20, Maastricnterweg, Bunderstr), Bunde,

Kasen, Geulle, Elsloo (106 km, 15.34, Maas-
berg), Stem, Urmond (112 km, 15.42, Molen-
weg, Oude Postbaan, Graetheide), Bom
(121 km, 15.55, Oude Baan), Baakhoven,
Dicteren, Echt (133 km, 16.12, Ophoven,
Diepstr, Nieuwe Markt, eerste passage fi-
nish). Vervolgens nog twee ronden van 8

een team in twee opeenvolgende
ronden tegen dezelfde tegenstander
spelen. De winnaar van de uit- en
thuiswedstrijd zou recht hebben op
een bonuspunt. Net als in de Euro-
pa-Cup-toernooien zouden de uit-
doelpunten dubbel tellen. Een
eventuele beslissing zou De clubs
kwamen met dit voorstel om een
einde te maken aan de steeds maar
dalende toeschouwersaantallen.
Het plan kwam echter al direct in de
vuurlinie te liggen. Bondscoach
Franz Beckenbauer bestempelde de
nieuwe opzet als 'het verzinsel van
een stommeling. De Westduitse po-
litiebond stuurde de voetbalbond
een telex waarin de verwachting
werd uitgesproken, dat doorvoering
van het nieuwe systeem zou leiden
tot verergering van het voetbalvan-
dalisme. „De korte tijd tussen de
twee wedstrijden is onvoldoende
om de verhitte gemoederen te laten
bekoelen", was de mening van de
politie.

" De Engelse international Trevor
Steven komt het komende seizoen
uit voor Glasgow Rangers. De 25-ja-
rige middenvelder tekende een con-
tract voor drie jaar.

km via Dicteren. Finish Echt (Nieuwe
Markt), 149 km, 16.34.

Oostenrijk
De Oostduitser Falk Boden won de
voorlaatste etappe in de Ronde van
Oostenrijk voor amateurs. Patrick
Strouken, tiende, was bestgeklas-
seerde Nederlander. De rit ging
over 125 kilometer van Villach naar
Klopein. De algemene rangschik-
king wordt aangevoerd door de Joe-
goslaaf Bonca. Hij heeft een voor-
sprong van twee tellen op de Oos-
tenrijker Lammer.
De Fransman Francois Lemar-
chand zegevierde in de elfde rit van
de open Milkrace. De rit ging over
198 kilometer van Lincoln naar Lei-
eester. De Canadese beroepsrenner
Brian Walton nam de leiding in het
algemeen klassement over van de
Noor Olaf Lurvik.

McEnroe bij
laatste acht

BECKENHAM - John McEnroe
heeft de kwartfinales van het inter-
nationale tennistoernooi in Beeken-
ham bereikt. De als eerste geplaat-
ste Amerikaan versloeg vrijdag de
Canandees Glenn Michibata: 6-2,
6-2.

De partij nam niet meer dan 63 mi-
nuten in beslag. De dertigjarige
McEnroe gedroeg zich keurig en
doorbrak tot twee keer toe de opslag
van zijn tegenstander. De Zweedse
Catarina Lindqvist, eerste van de
toplijst, werd uitgeschakeld. Zij ver-
loor van de Amerikaanse Ronni
Reis: 4-6, 6-3, 6-3.

Cijfers Schaesberg
SCHAESBERG - De uitslagen van de dra-
verijen, gehouden op de draf- en renbaan
van Schaesberg zijn als volgt:
Alpen-Prijs: I. David van Weert (H. Grift)
km.tijd 1.23.2; 2. Duran S; 3. Cor Riebrand.
Niet gestart: Asturia. Winn. 1,60; pi. 1,10,
1,30;koppel 3,50; trio 7,40. Ardennen-Prijs:
1. Delicious Pride (R. van STam) km.tijd
1.23.4; 2. Davidia Rosé; 3. Chaunty Top. Niet
gestart: Captain Riebrand. Winn. 1,60; pi.
1,20, 1,30, 2,50; koppel 3,60; trio 46,10. Atlas-
Prijs: 1. Celine Princess (J. Oorthuijsen)
km.tijd 1.21.7; 2. Babesia R; 3. Cora de
Bloomerd. Winn. 1,40; pi. 1,50, 2,00; koppel
4,30; trio 34,60. Balkan-Prijs: 1. Cita de
Bloomerd (W. velis) km.tijd 1.20.1; 2. Cleo-
patra Dutch; 3. Baba T. Winn. 1,60;pi. 1,20,
1,20, 1,60;koppel 2,60; trio 14,00. Zevenge-
bergte-Prijs: 1.Cann deBloomerd (W. velis)
km.tijd 1.17.9; 2. Zesta Rijstroom; 3. Zimrod
B; 4. Brigitta R. Niet gestart: Yhne. Winn.
1,50; pi. 1,40, 1.80, 4,30; koppel 7,90; trio
66,90; kwartet 316,90. Eifel-Prijs: 1. Carlos
Netten (H. Grift) km.tijd 1.16.2 (recordver-
betering); 2. Arm Marshall; 3. Zingaro Last.
Winn. 2,40; pi. 1,00. 1.00; koppel 1,40; trio
18,30. Pyreneen-Prijs: 1. Waaipalm du Bois
(Hans van der Pijl) km.tijd 1.19.4; 2. Valen-
tin Melodie; 3. Amor O. Winn. 1.70; pi. 1,20,
1,70; koppel 8,50; trio 32,30. Dolomieten-
Prijs: 1. Boy De Bloomerd (Wim Velis)
km.tijd 1.19.2; 2. Yackie Brogan; 3. Valco
van Hulsel. Winn. 9,20; pi. 2,90, 2,40. 3.20;
koppel 44,10; trio 1.745,90. Jura-Prijs: 1.
Amigo Buitenzorg (J. Baptiste) km.tijd
1.19.9 (recordverbetering); 2. Brahma Melo-

' die; 3. Captain Eden. Winn. 22.10; pi. 2,70,, 2,30. 1,80; koppel 37,30; trio 879,60.
i

(ADVERTENTIE)
1

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerduit Engeland, tax-free

buying possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16.00 u. of na telefonische
afspraak.

' Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusief voor Limburg.

'Waarom valt niemandLaurent Fignon aan? '
Giupponi zaait twijfels
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f HetDe WeverZiekenhuis is een algemeenziekenhuismet een capaciteit 11
van ca. 800 beddenenruim 1900 medewerkers.

Bij de Economisch AdministratieveDienstontstaat binnen de afdeling
Opname op korte termijn een vacature voor een

Opname assistente(v/m>
Tot de takenvan de opname assistentebehoren 0.a.:

- het verzamelen van gegevens van de patiënt, die van belangzijnvoor
deziekenhuisopname d.m.v. het opname-gesprek;

- het begeleidenen informeren vanpatiënten en familieleden tijdens de
opname-procedure;

- het verwerken enregistreren van administratievegegevens
verkregen uit de opname-informatiem.b.v. een geautomatiseerd
systeem;- het onderhouden van kontakten met specialisten, verpleegafdelingen,
poliklinieken en funktie-afdelingen.

Funktie-eisen:
- diploma HAVO/Atheneum of gelijkwaardigeopleiding-,
- goede omgangsvormen i.v.m. veelvuldig kontakt met zowel patiënten

en hun familieleden als met andere afdelingen;
- goede uitdrukkingsvaardigheid in zowel de duitse als de engelsetaal;
- affiniteit met automatischegegevensverwerking;
- bereidheidtot werken in wisselendediensten(avond- en

weekenddienst).

Salariëring geschiedtvoorlopigvolgens dehuidigesalarisschalen,
afhankelijk van leeftijd en ervaring. Zodra defunctie in 1989volgens het
F. W.G.-systeem is ingedeeld zal het salaris definitiefworden
vastgesteld.
Kandidaten die aan de gesteldeeisenvoldoen kunnen schriftelijk
solliciterentot uiterlijk 24 junia.s. Uw briefkunt U richten aan de
Personeelsdienst van hetDe Wever Ziekenhuis, Postbus 4446,
6401 CX Heerlen.
Gaarne in de linkerbovenhoekvan Uw sollicitatiebrief vermeldenCD9B.

j^—De lifei^er^^enhuis-J)__ —.——

r~éÏL stichting maatschappelijke
dienstverlening zuidelijk zuid-limburg

Bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidelijk Zuid-Limburg is
plaats voor

(gediplomeerde)

verzorgenden m»
Deze medewerk(st)ers worden gezocht voor onze thuiszorg in wisselende
diensten (dag, nacht, weekend).
Zij krijgen een vast basiscontract aangeboden. Tijdelijk meerwerken in een
bepaalde periode is niet uitgesloten.
Eigen vervoer is wenselijk.
De arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn conform onze C.A.O.
Minimum leeftijd 22 jaar.
Informatie kan op maandag, woensdag en vrijdag ingewonnen worden bij

.. Mevr. A. Hondelink,

" tel. 04450-1066, tussen 9.00 en 10.00 uur.
Schriftelijke reacties vóór 22 juni a.s. te richten aan de directie van
bovengenoemde Stichting, Postbus 60, 6270 AB Gulpen.

■ —■ ■ ' " " ' ■■■■——

Een prima kans op een baan?
Via het LEERLINGWEZEN natuurlijk!
Opleidingen in de volgende vakrichtingen:

bouw- en houttechniek
Zmeubelmaken <motorvoertuigentechniek
■■ chauffeur goederenvervoer [JJ
CC stofferen
LU schilderen J^
_-J auto spuiten fll

brood- en banketbakken Jg
elektrotechniek/elektronica

JP metaaltechniek +installatietechniek _
confectietechniek !Z
textieltechniek [I]

CC administratie **lil detail
meet- en regeltechniek Z
informatica
procestechniek

_£&
f"^| STREEKSCHOOL VOOR\_"< 1 BEROEPSBEGELEIDENDVl l^ ONDERWIJS HEERLEN——
Rector Driessenweg 8-6411 GZ Tel 045-718990

Informatie te verkrijgen via de consulenten van het regionaal
orgaan Leerlingwezen, tel. 045-718990, tst. 25; na kantoortijd:

\ R. Snijders, 045-714271, P. v.d. Ven, 043-256504, P. Zeegers,
43-210417,

of stuur onderstaande bon naar SBBO, antwoordnummer 5,
6400 VB Heerlen.

Naam: -|

Adres;

Postcode:

Woonplaats:

is geïnteresseerd in de opleiding(en):

INFOBON «*

__________________________________ ____________________ _____________________ ' ■■''""■

DE LIMBURGSE -fr WT
PERSONEELSffGIDS

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
district Maastricht

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een uitvoeringsorgaan sociale verzekeringen, met name
de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de
Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Bij de afdeling pensioenen en uitkeringen is een aantal functies vacant, omdat deze afdeling
binnenkort ook de uitkeringen AOW en AWW gaat behandelen voor pensioengerechtigden die
in het buitenland gewerkt hebben.

In verband hiermede bestaat op korte termijn behoefte aan een aantal behandelingsambtenaren
in de functie van

| BEOORDELAAR/CORRESPONDENT M/V
Deze functie omvat het beoordelen van mdien men niet beschikt over het vakdiploma
aanvragen en het vaststellen van het recht op soc[a]e verzekering, moet men bereid zijn
uitkering, het herzien en eindigen van hiervoor te gaan studeren.
toegekende uitkeringen. Daarnaast het voeren
van correspondentie, ook met buitenlandse Bij gebleken geschiktheid is, mits voldaan wordt
sociale verzekeringsinstanties, en het aan fje opleidingseisen, schaal 7, met een
verstrekken van inlichtingen. maximum salaris van ’ 3641- bruto per

maand, bereikbaar.Functie-eisen zijn onder meer:
- opleiding minimaal VWO of een door jn enk el.e gevallen is doorstroming naar schaal

ervaring verkregen vergelijkbaar niveau; g met ai s maximum salaris ’ 4144-, niet- goede mondelinge en schriftelijke uitgesloten,
uitdrukkingsvaardigheid;- goede contactuele eigenschappen; Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen

- kennis van de socialeverzekeringswetgeving uiterlijk dinsdag 20 juni 1989 in ons bezit te
strekt tot aanbeveling; z jjn.- kennis van moderne talen; '- analytisch vermogen.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de heer P.J.A. van Laarhoven
p/a Sociale Verzekeringsbank
postbus 1917 6201 BK Maastricht 200311——————_________________________________———. ——

Voor een kwaliteitsbewuste HBO-er ■
hebben wij een passende functie ■

Een van onzerelaties, gevestigd te Zuid-Limburg, is een
bekend producent vankwalitatief hoogwaardige gebruikers-
artikelen die met name worden aangewend voor industriële
toepassingen. Tot de afnemersbehoren gerenommeerde be-
drilven in binnen- en buitenland. Door voortdurendeprodukt-
innovatie, constante kwaliteitscontrole en door cliëntgericht
denken heeft het bedrijf zich een vooraanstaande positie in
debranche weten teverwerven. De bedrijfscultuur valt te
kenschetsen als hardwerkend, open en direct

Als gevolg van een toename van de activiteiten, waardoor
een verdere structurering van het kwaliteitsbeleid noodzakelijk is,
zoeken wij voor onze relatie thans een

AANKOMEND |
KWALITEITSCONTROLEUR v ■die op termijn kan doorgroeien naar de functie van produkt engineer.

Na een gedegen inwerkperiode binnen het laboratorium zult
u verantwoordelijk worden gesteld voor het uitbouwen van het
kwaliteitsbeleid. De/e verantwoordelijkheid omvat met name het
ontwikkelen van kwaliteitsbeheersings- en kwaliteitsverbeterings-
systemen, de controle op grondstoffen,produktieprocessen en
eindprodukten, alsmede het vrijgeven van produkten. Naast deze
taken geeft u leiding aan een laborante. Tenslotte wordt van u een
adviserende rol verwacht ten aanzien van produktonwikkeling en
produktinnovatie. U ressorteert onder de produkt engineer. Voor
deze veelzijdige functie, die de mogelijkheid biedt om verder te
groeien in dit internationaal opererende bedrijf, zoeken wij kandida-
ten die in het bezit zijn van het diploma
HTS Chemische Technologie/ I
Hogere Laboratorium School

Wij verwachten van u een initiërende,.accurate en standvastige
instelling en goede communicatieve vaardigheden. Ervaring met
kwaliteitscontrole is niet noodzakelijk, maar indien u hier wel over
beschikt, is dat een pré. U bent woonachtig in Zuid-Nederland, dan-
wel bereid naar deze omgeving te verhuizen. Uw leeftijd is maximaal
30 jaar.

Behalve een interessante en afwisselende baan worden u een goed
salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voor-
zien van een uitgebreid curriculum vitae, richten aan onderstaand
bureau, t.a.v. de heer LJ J. Verhulst, die desgewenst ook nadere
telefonische informatie kan verstrekken.

BDO CampsObers ManagementConsultants
Postbus 757, 5000 AT Tilburg, 013-685968.

IBDO I
CampsObers
managementconsultants

Cf /Vv,c? 4s*r/ De Stichting ZVBbeheert het St. Jozefziekenhuisen de V
<<J> <£ <^_v / Stichting Verpleegtehuizen en BejaardenzorgKerkrade. r

Coc$/<F<& / Het St. Jozefziekenhuisis een algemeen ziekenhuis met 2801
"s^^° / bedden en circa 550 medewerk(st)ers.Alle basisspecialismen»

__\ *o / deelspecialismenworden er klinisch en poliklinisch beoefend./ Onder de Stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg ressorteren
Hamboskliniek, een verpleegtehuis voor somatisch zieken -met 2»
bedden en 240 medewerk(st)ers - en deLückerheidekliniek, een
psychogeriatrisch verpleegtehuis - met 209 bedden en 240 J
medewerk(st)ers. Alsmede de bejaardenverzorgingstehuizen Vro**
Firenschat en Hoog Anstel, met tezamen 400 bewonersen 160
medewerk(st)ers.

In hetSt. Jozefziekenhuiste Kerkrade bestaat op de afdeling O.K.«*
vakature voor een ervarenfull-time

o.k.-assistent m/v
differentiatiechirurgie

Taak/funktie Het assisterenen instrumenteren m.b.t. verschillendespecialisme^
trokkene dient bereid tezijn bij toerbeurt bereikbaarheidsdiensttev*
ten.

Selektie-eisen Opleiding: "in het bezit zijn van het diploma0.K.-assistent(e),
differentiatie chirurgie.

Ervaring: " enkele jaren ervaring in een soortgelijkefunktie strekt'
aanbeveling.

Persoon: "in staat zijn in teamverband en zelfstandig te kunnen
werken.

Salariëring Aanstelling zal plaatsvinden inF.W.G. 45, minimaal’ 2.728,- maxi"*

’ 3.690,-. JMomenteel is van toepassing een toeslag van 10% op het salaris, W
de arbeidsmarktknelpuntentoeslag.
De overige arbeidsvoorwaardenzijn konform deC.A.0.-zießenhuis*'
zen.

Inlichtingen Inlichtingen kunnen worden ingewonnenbij de heer J.Houben,.
te1.:045-450412.

Solliciteren Belangstellenden worden verzocht vóór 24 juni 1989 schriftelijk tes"1
teren bij mw.Ft. Giero, Personeelskonsulent van deafdeling Person*
zaken van het St. Jozefziekenhuis, Postbus 620, 6460 AP Kerkrad*

"

Wegenbouwmij. J. Heijmans is een werkmaatschappij
van de divisie Wegen- en Waterbouw van Verenigde Heij-
mans Bedrijven B.V. te Rosmalen.

Wij hebben plaatsingsmogelijkheid voor een

ervaren uitvoerder m/v
op H.T.S.-nivo ten behoeve van grond-, wegen- en
"waterbouwwerken.

De uitvoerder begeleidt onder supervisie van de bedrijfs-
leider de totale voortgang van een werk. Hij/zij heeft te
maken met de inzet van personeel, materiaal en materi-
eel, waarbij leidinggevende en organisatorische kwalitei-
ten, alsmede vaktechnische kennis vereist zijn.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd
Centrale Dienst Personeelszaken van Verenigde
Heijmans Bedrijven 8.V., Graafsebaan 13, 5248 JR
Rosmalen.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met:
C. van Looyen, telefoon zaak : 04750-34072

privé : 04760-72140.

~::*;s I I li),-,, Wegenbouwmij. J. Heijmans
x ■■■I Godsweerdersingel 89

''*BP ■^'i::::' 6040 AE ROERMOND

M GEMEENTE
SUSTEREN

De bestuurscommissie van de openbare basisschool Susteren roept
sollicitanten op voor de functie van

GROEPSLEERKRACHT M/V
van de op 1 augustus 1989 van start gaande openbare basisschool
Susteren. De functie-omvang is 20 uur per week; naar verwachting zal
deze functie uitgroeien tot een volledige betrekking.

Tevens zoekt zij een vakleerkracht voor 3,5 uur per week ten behoeve
van expressie-activiteiten, welke met name vorm kan geven aan
dramatische expressie.

Naast bovengenoemde vacatures telt de school 2 volledige
formatieplaatsen.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
- in verband met de opbouw der school beschikken over een grote

inzet;
- de doelstelling van het openbaar onderwijs onderschrijven;- bereid zijn zich in te zetten voor schoolse en buitenschoolse

activiteiten;
- gevoel hebben voor samenwerking binnen het team en met de

ouders;
- de pedagogische didactische uitgangspunten van de school

onderschrijven;- bekend zijn met de diverse vormen van aanvankelijk lezen.

Ervaring in het werken met combinatiegroepen strekt tot aanbeveling-

Bij gelijke kwaliteiten gaat de voorkeur (gezien de huidige
samenstelling van het team) uit naar een man.

Nadere inlichtingen betreffende de functie kunnen worden ingewonnen
bij de directrice der school, mevrouw Susan van der Zee (telefoon
04499-4864), en de heer W. Pustjens, gemeente Susteren, afdeling
welzijn (telefoon 04499-2800 tst. 626).

Belangstellenden dienen hun sollicitatie te richten aan:
gemeentesecretarie Susteren, t.a.v. bestuurscommissie openbare
basisschool, postbus 12, 6114 ZG Susteren. Op de enveloppe dient jn
de linkerbovenhoek te worden vermeld „sollicitatie leerkracht OBS'
respectievelijk „sollicitatie vakleerkracht OBS". .
Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk op maandag 19 juni 1989 in ons bez'
te zijn. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 22 en 23 juni as-

-200153

Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever

Ophelders wil
vlammen in
cross Geulle

HEERLEN - De degradatie uit de
hoofdklasse van het amateurvoet-
bal heeft er mede toe geleid dat een
aantal spelers WAUBACH de rug
toekeert. Vertrekkers bij de ploeg
die komend seizoen in de eerste
klasse F acteert, zijn René Mütze
(Heerlen), Auke Wagenaar (SVN),
Jos Dirkx (Limburgia), Jo Linssen
(Heerlen Sport), Theo Lurken (Hei-
lust), Jo Willems (SVN), Pablo
Huth, Marcel Meens en NolWauben
(allen Waubachse Boys). Uiteraard
komen ook diverse nieuwelingen:

Bert Starmans (Weltania), Wi ;
Dautzenberg (SVi
(Hulsberg), D. Lu
senboschi
Z. de Lang (Abt
Spronck (Simpelvo
(Kolonia).

Bij de tweede hoofd I
dant, SVN, vertrekken Jos Me-
(Susteren), Richard G<
sar), Ivo Dahlmans
Dautzenberg (Waul
Matti Moonen (He<

„Velen", vertelt Ophelders, „we-
ten niet hoe belangrijk het werk
in de bak is. In bochten en op de
rechte stukken zorgen wij er
voor dat alles in evenwichtblijft.
De meesten denken; instappen
en wegwezen. Zo eenvoudig is
het niet".

Naast de zijspannen heeft de
Geulse motorclub Lombok nog
meer op het programma. In de
halve literklasse probeert de zes-
voudige kampioen Ben Scheres,
pas genezen van een schouder-
blessure, zijn achterstand in het
kampioenschap in te lopen. De
promotie-125cc coureurs rijden
langs de boorden van de Maas
eveneens voor de nationale titel.
Verder aan de start: 250cc junio-
ren en 125cc junioren. Vandaag
rijden Limburgse motorcrossers
om het Limburgs Kampioen-
schap. De categoriën tussen 80
en 500cc kunnen aan de slag.

Van onze medewerker
GELEEN - Voor het eerst komt
de 22-jarige Jos Ophelders uit
Geleen morgen in aktie op het
motorcrosscircuit Langs de
Maas in Geulle. Hij is bakkenist
bij de Brabander Henk Bogers.
Ophelders, sinds 1986 aktief als
bakkenist, hoopt eindelijk eens
van pech verschoond te blijven.
Hij en zijn teamgenoot hadden
het voornemen om dit jaar een
plaats bij de eerste acht te halen,
maar door mechanische pech en
een fikse schouderblessure van
Ophelders vertoeft het duo op de
vijftiende plaats.

Le Mans-favoriet vreest concurrentie niet

Het etmaal van Jan Lammers
HAARLEM/LE MANS - Be-
spot in eigen huis, bejubeld bij
de buren. Jan Lammers heeft
er tegen wil en dank mee leren
leven, dat hij in eigen Neder-
landse parochie nog vaak voor
een mislukte formule 1-cou-
reur wordt versleten.

sportkort
f^ARD - De Nederlandse

H°nd heeft alsnog besloten
\» i?n°Uter koopmans van de kano-

mging 'Naviculare' uit Sittard
tf ,a,ardlgen naar het WK wildwa-
'lCpVn Amei"ika. Naast Fritsen Michaël Reys is Koopmans

"erde Sittardenaar die deel-

* il? de titelstrijd op 24 en 25
in Oostburg, Maryland.
j^jTARD - Zes Unitas-atleten
st auT van deelname aan de
ek tics Games die volgende■ jf^?s Sittard worden gehouden.
on?> vaardigt Hugo Kusters
J*>> Bob Dielis (1500 m), Rogers (10.000 m), Paul Hagedorenwe chase ) en Lino Pani (pols.u at iterwijl de Belgische KBAB
lesch s (10° en 200 m) heeft

J°ENSBROEK - Door het dis-
ekw'm g van de Nederlandse

ondo-Bond worden zondag
nsn°Vlnciale B-kampioenschap-

I n £arren gehouden. De wedstrij-
n'.waarvoor 160 deelnemers heb-
SDn«uSCnreven vinden plaats inbp°nhal de Deyl in Hoensbroek
MAAolenom 11-00 uur.ro^ SBRACHT- De Limburgse

'" Il nnetbalselectie speelt zondag
fiopf Uur (terrein Maasbracht)

* 'gendtnwedstriJd teSen «et Duitse

' aste 7 N ~ Damvereniging De
*ar O uit Geleen heeft Utrechte-re Verdel aangetrokken.

agenda

fcn
DAG 10 JUNI%t: i "■ Roermond, Kitskensberg: 10.30Ing 't r r̂nationaal toernooi Schaakvereni-

r"«> liar,nneke'r: Ned Sittard' zaal oos Kaar: 1400N,.aerlandse kampioenschappen he-K soren-fUrntooJr " tennispark: Opening jubi-
i em00125 jaar T c Hehos

Pue
A
nG.IIJUNI

HN Maden: NTTB-beker dames.
°ür lanH°ir en Margo Janssen verdedigen
NeiüL s'tamP>oene Megacles (Weert) de
'Olfbi f e beker.
Ur: rm5rten: Sittard, zaal Oos Kaar: 14.00

Perso°nlijke Nederlandse kam-
fUisbo aPPen voor heren A.
'^striiH^j u'ssen: Nationale koningen-
"it. Bj? Ned. Kruisboog Bond met Peter
Slen% cm Tell; Jo BrentJens. Robin
rr,TlonrionnyBalendonck' Limburgia uit

*le )a„?S: Middelbeers: nationale bekerfi-JP«ni=„rlandse Handboog Bond met De
"Sor=„ s' Sittard; Willem Teil, Geverik
Jeis ,r, ,Us ut Boukoul-Swalmen. De laat-K£r erïdediger-
s3oUu" Koermond, kantine Concordia,
!"verß„-' TecePtie kampioensteams volley-'«ftbal 'img Letro/Oikos.
.°oun erkrade, Sancta Maria College,
°nkbai uamacols tegen PSV.

iUf: PhT Wee<1, sportpark Boshoven, 14.00
ai.

nt°ms tegen Feniks.'*-00 Ul ' °eek, sportpark Proosdijveld,ur- Cheetahs tegen Sphinx/HSCM.

?2?a?iG EN ZONDAGJ»ltoern Hae'en, sportpark Houtrust: Leu-

'■Duiu met 21° teams uit Nederland en

*" I

Schot in roos
hetISERSLAUTERN - Onder
'■^C k ° 'superschot' heeft de
attrap?a'serslautern een nieuwe
lers a bedacht om de suppor-
lhuisw Zich te binden- B« elke
Porter dstriJd mogen vijf sup-

i p/oDeren vanaf de mid-I streel een voetbal recht-
I te spiv

lneen van de twee doelen
ker, t d >!n- Rechtstreeks bete-
tegen ?e Dal moet zonder stuiten
of " net net ploffen, zonder lat
speelt,11 te raken. Wie dit klaar-i ÖJj kniSt een auto van 20.000

Emile Hendrix
naar CHIO

k?W>tl Emile Hendrix uit Baarlo
floeg l,eert de Nederlandse ruiter-
IN)> ri i volSende week (13-18
rrder neemt aan CHIO Aken.

rs .VaW r̂den Lansink. Rayma-
t?nKeu, r Schans en LaarakkersrUmbur Zes- Voor het CSI^CDI van

Ren u 8> dat eergisteren is begon-
■t'ebben Van der Schans en

dressuur) zich teruggetrok-

NKD - Teleurstelling,
°erm begrip heerst er bij de

%_t nondse eersteklasser RFC
%Vr lndeling die door de
»iend gedaan werd. RFC zal ko-
rte kiSeiZoen in de Brabantse eer-
ilïibutSSe moeten uitkomen. De

Beb(>ekt
Se CerSte klasse was vo1"

nklaSse
a een jaar weer naar de eerste

*ai 0 , gepromoveerde Roermond
u^ekprÜ11 moeten opboksen tegen
Ibk maar voor ook voor

clUbs ek minder interessante

Voor erkenning, waar iedere sport-
man op zijn tijd naar hunkert, moet
dekleine Zandvoorter over de grens
en vooral over de hem zeer ver-
trouwde Noordzee zijn. Sinds hij
vorig jaar om deze tijd de Britse Ja-
guarnaar de fel begeerde zege in de
'24 uur van Le Mans' stuurde, kan
Lammers niet meer stuk in het Ver-
enigd Koninkrijk.

Circa zestigduizend, voor het me-
rendeel dronken, Engelsen klapten
twaalf maanden geleden hun han-
den stuk, toen Lammers gehuldigd
werd als triomfator van de auto-
sport-klassieker. Na Gijs van Len-
nep (in '71 en '76) was Lammers pas
de tweede Nederlander, die op het
circuit aan de Sarthe de bloemen-
krans kreeg omgehangen. De Zand-
voorter, die een team vormde met
Johnny Dumfries en Andy Wallace,
maar de meeste (11) van de 24 uur
achter het stuur had gezeten, werd
zelfs op Buckingham Palace ont-
vangen. Daar bedankte de Britse
vorstin de Jaguar-equipe hartelijk
voor de reclame, die zij had gemaakt
voor de in verval geraakte Engelse
auto-industrie.

" Jan Lammers, riant salaris in Britse dienst
blad meldderecent, dat Lammers in
Nederland de best verdienende
sportman is met een inkomen, dat
net onder de 1 miljoen gulden-grens
ligt.

Niet schokkend
In Nederland was Lammers' presta-
tie geen schokkend sportnieuws.
TV, radio enkranten hadden al hun
aandacht gevestigd op het Neder-
lands voetbalelftal, dat op hetzelfde
moment zijn eerste EK-wedstrijd in
Duitsland tegen de Sovjetunie had
verloren. Lammers: „Ik heb me er
niet zo aan gestoord. Ik ben eraan
gewend geraakt, dat ik niet in de
picture ben in Nederland. Ik ben
toch al niet zon type, dat op zijn
schouders geramd wil worden. Ik
houd niet van dat amicale. Ik vind
het wel grappig, dat deze keer veel
vrienden en bekenden naar Le
Mans zijn uitgerukt. Dat is mosterd
na de maaltijd. Ze zijn een jaar te
laat. Als iedereennu op mijn lip gaat
zitten, wordt dekans dat ik opnieuw
win alleen maar kleiner".
Jaguar was zeer verguld met de
winst in Le Mans en liet dat ook
merken in Lammers' portemonnaie.
Zeven jaar, nadat hij bijna failliet
was verklaard, omdat hij al zijn geld
tevergeefs in de bodemloze formule
1-put had gedeponeerd, heeft de 33-
-jarige Zandvoorter zijn schaapjes
behoorlijk op. het droge. Hij heeft
onlangs in zijn dorp een prachtige
villa aangeschaft, waar elke maand
een bankafschrift met riant salaris
in de brievenbus ploft. Een week-

Tegenprestatie
Als tegenprestatie voor een boven-
modaal inkomen worden autocou-
reurs geacht enorme risico's te ne-
men. In deracerij heeftLe Mans een
dubieuze naam, aangezien met de
veiligheid vaak een loopjewordt ge-
nomen. Vooral het lange rechte eind
richting Mulsanne, waar snelheden
van 370 kilometer per uur worden
gehaald, is berucht. Dat stuk zit vol
hobbelsen kuilen, omdat het buiten
het raceweekeinde gebruikt wordt
als openbare weg.

Ook Lammers heeft zijn bedenkin-
gen over de veiligheid op Le Mans.
„Maar", stelt hij nuchter vast, „Als je
eenmaal in je wagen stapt, moet je
niet verder zeuren. Als je het te ge-
vaarlijk vindt, moet je niet naar Le
Mans komen. De organisatie heeft
gelukkig de laatste jaren het een en

ander verbeterd. Alleen stelt ze heel
rare prioriteiten. Men geeft geld uit
aan dingen waarvan ik denk: dat
had ook even kunnen wachten. Ho-
pelijk regent het niet, want dan wor-
den de risico's alleen maar groter.
Vooral in het donker. Als het 's
nachts regent, vermindert het zicht
met 40 procent".

Lammers begint zaterdagmidag aan
zijn zesde '24 uur', waarin ditmaal
met Arie Luyendijk in het Nissan-

team een tweede Nederlander aan
de start komt. Driemaal viel Lam-
mers uit, en tweemaal haalde hij de
finish in de race-marathon: in 1983
als achtste en in 1988 als eerste.
Lammers start nu met zijn nieuwe
co-equipiers Patrick Tambay (ex-
Ferrari) en Andy Scott, als één van
de grote favorieten. Lammers ver-
overde gisteren de derde startposi-
tie. „De wagen liep uitstekend. Ik
stapte er in, zoals ik hem vorig jaar
had achtergelaten".

De concurreu
vooral afkom.-
met zijn nieuw
beste indruk
geh. Zo werd (
door het Frai
bouille in een Mei
„Maar dat zegt m<
racen maakt I
snelle tijd in
uit. Er kan zo\
beren de wag'
te kriifiei,

van onze tennismedewerker

GELEEN — De deelnemerslijst van
de A-afdeling in het DSM-tennis-
toernooi dat van 14-18 juniop de ba-
nen van GTR en Keerweide in Ge-
leen wordt gespeeld maakt duide-
lijk, dat bij de dames en bij de heren
de winnaars van vorig jaar, Marian-
ne van der Torre en Christiaan
Veenstra, op papier weer de sterk-
sten zijn.

Van Limburgse zijde zijn bij de da-
mes vijf speelsters zeker van deel-
name. Mara Eijkenboom heeft zich
niet gemeld. Wel toegelaten zijn
Pasealle Druyts, Evelyne Dullens,
Manon Beltgens, Jolanda Schreurs
en Caroline Houben. DeLimburgse
heren zullen zich vooral via het
kwalificatietoernooi moeten plaat-
sen. Liefst negen Limburgers staan
op de lijst van 54 heren die voor de
tweeëndertig plaatsen in de kwalifi-
catie in aanmerking komen. Deze
laatste levert vier plaatsen op voor
het hoofdtoernooi. Vrij van kwalifi-
catiewedstrijden zijn Armand Cus-
ters en Stefan Koch.

Torn Nijssen zal naar alle waar-
schijnlijkheid niet meedoen. Hij
heeft echter aangekondigd, dat hij

1. Jac van Kessel 2.45.22; 2. Jorissen; 3.
3. P. v.d. Laar; 4. J.v. Seggelen; 5. R. van
Deursen; 6. J. Wellens; 7. J. Reynders; 8.
J. Louwers; 9. M. Cockx; 10. E. van
Wael. Algemeen klassement: 1. Jacq
van Kessel (Deurne) 2.56.3.56; 2. E. Jo-
rissen 2.56.22; 3. J. Louwers 2.56.32; 4. J.
Steyvers 2.56.35; 5. A. van Laarhoven
2.56.36; 6. F. Scheres 2.56.38; 7. P. v.d.
Laar 2.56.39; 8. C. Nelemans 2.56.56; 9.
H. Allars 2.56.57; 10. H. Hartjens 2.56.58.

schaken

" WERELDBEKERTOERNOOI ROT-
TERDAM - Zesde ronde: Karpov-Por-
tisch 1-0; Short-Sokolov 1-0; Ehlvest-
Timman afgebroken; Joesoepov-Seira-
wan V2-V2; Van der Wiel-Nogueiras V2-V2;
Hjartarson-Vaganjan V2-V2; Sax-Ljubo-
jevic V-i-Vr, Salov-Nunn Vi-'/i. De stand
na zes ronden: 1.Karpov 5 pnt; 2. Salov
3/2 p (5); 3. Nunn 3'/ï p; 4. Joesoepov 3
pnt en 1 afg. (5); 5. Vaganjan 3 p. (5); 6.
Short 3 p; 7. Timman en Nogueiras 2/2
p. en 1 afg. (5); 9. Ehlvest 2V2 p. en 1 afg;
10. Sax en Seirawan 2 p (5); 12. Van der
Wiel en Ljubojevic 2 p; 14. Sokolov l'/ï
p. (4); 15. Hjartarson Vh p. (5); 16. Por-
tisch Vi p. (4).

Terugval tennis in Limburg nog niet gestopt

DSM-toernooi
sterk bezt

indien hij in Londen snel wordt uit-
geschakeld alsnog inLimburg in ac-
tie zal komen. Op woensdag 14 juni
zal met de kwalificatie voor het
hoofdtoernooi een aanvang ge-
maakt worden.

Competitie
Met nog één competitieronde te
gaan en nog een paar inhaalwed-
strijden ziet het er naar uit dat de ba-
lans van het Limburgse tennis na de
terugval van vorig jaar nog triester
zal zijn. In de hoofdklasse, eerste
klasse en overgangsklasse A en B
komen dit jaar 17 Limburgse teams
uit. Als er geen grote omwentelin-
gen meer plaatsvinden, zullen het er
na dit seizoen nog slechts dertien
zijn.

Voor GTK
titiedag in de i
belang. In de
banen van GT
Metselaars 2 u
Limburgers ui
tiezorgen kunnen
ruime overvvv
staan momem
op GTR/NIP /
zege de marge nat,
legt. De ui
Victoria, de numm
een gelijkspel vold
resultaat er in
ten worden.

Rest vai
ingen-I
cum 2-SLT!

SBOZ
Tick-Son 3; Bleu

—"—. Prickers; GTR/NIP 4-Festina
.10-Bosheim 4;

Custers
sbroekenaar Armans Custers
in de halve finale van het Po-
GS-toernooi in Amsterdam

ten opgeven. Bij 1-1 in de twee-
t tegen Freddy Sauer uit Am-
im, na de eerste set met 6-2 ge-
en te hebben, kreeg hij last
■en lichte liesblessure. Na een
ijre-time-out en fysiotherapeu-
e behandeling ging hij verder
bij een 5-2 achterstand staakte

lusters de strijd. „Als ik doorge-
d had, zou ik zondag waar-
ïlijk niet meer in de competitie
en kunnen meedoen. Nu hope-
el".

Rosmalen
.edstrijdleiding van de Conti-
=l Grass Court Championships,
rieiële benaming van het gras-
toernooi van Rosmalen, gunt

Michaël Chang weinig rust. De ze-
icnjarige finalist van de Open
ise tenniskampioenschappen

dient aanstaande dinsdag - op de
e dag van het achtmanstoer-
- al aan te treden. Hij speelt s

avonds tegen de Nieuwzeelander
den.
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sport in cijferswielrennen

Roermond:
begrip voor

indeling
Bestuurslid Van de Heuvel: „We
zijn uiteraard teleurgesteld over
deze indeling. We hadden ons na
de snelle promotie weer verheugd
op de aloude derby's in Zuid-Lim-

burg. Nu moeten we echter aantre-
den tegen volslagen onbekende
clubs. Dat kost niet alleen toe-
schouwers, maar nog erger veel
meer (reiskosten)geld. We moeten
nu naar Roosendaal en Waalwijk.
Dat is even een iets andere afstand
dan Heerlen of Maastricht. We
hebben evenwel begrip ervoor dat
het Brabantse Volharding in Lim-
burg blijft. Deze club werd enkele
jaren geleden immers gedwongen
naar deze regio te moeten verkas-
sen. Ze hebben zich daar nu volle-
dig op ingesteld, dus gaan wij maar
naar Brabant".

genaar en Jo Willems (Waubach),
Luan Kameri (Voerendaal) en René
Reumkens (SCG).

iANIA krijgt komend seizoen
voormalige EHC-spelers ter

beschikking: Ton van den Donk en
Leo Ehlen. Verder komen Roel Ja-
cobs (Sittard), Frank Coenen
(Bom), Eric Huynen (Armada), Paul
Dietzenbacher en Bert Ehlen (bei-

Schimmert), Paul Vaessen
(Walram), Hans de Bree (Sittar-

en Roger van Thoor
(ONA'3I) naar de Broeksittardse
club. Vertrekkers bij Almania:
RandallKoot en Sandru Cabru (bei-
den Sittard), Luc Mertens (Vinken-

!), David van Reen (RKONS),
Frank Smit (DVO), Lars Halderith
(Susteren), Mare Koninkcx (SVM)
en Martin Polani (gestopt).

Bij RKONS zijn de nieuwe spelers:
Ronald Tylski en Roger Andre (bei-
den Minor), David van Reen (Alma-

J. Caelen (Wijlre), W. Schleep-
en (FC Gracht), J. Winkens (Helios),
H. Gulpen (Nijswiller) en J. Koster
(SVK). Bij RKONS vertrekken:
Alex Koenders (Kolonia), Frank
Janssen (EHC), Piet Roeleveld
(SVN), Hub Bosch (Chevremont) en
Leon Pruisscher (Waubach).

lalik is de bekendste vertrekker: CG. Hij gaat naar de Eijsdense
sclub Oranje Boys. In zijn
verkassen ook Jos Custers,

Mingels en Ber Roosen. René
'nkens keert terug naar SVN,
ijl John Kevers naar Eijsden

I Ron Schoens, topscorer van
r, versterkt de Gronsveldse ge-
ren. Andere nieuwe namen

4 (RKVVL), Rousseau (Voe-. Van Hoorn (Caesar), Bes-
(Keer) en Dahlmans

;vvD.

st Ron Schoens houden Chris
erkens (Sittard) en Maurice

nan (C-team MW) het voor ge-
bij HEER. De club lijfde Marco
ntjens (EHC), Roger Machiels

Jacques Persoon (Keer) en
Klever (MXC) in.

Programma
betaald voetbal

eerste divisie

Vandaag. 19.30 uur:
Excelsior

(eerenveen

nveen 110 0 2 4-0
NEC 110 0 2 1-0

10 0 10 0-1 -10 0 10 0-4

buitenland

i| 15.30 uur:
SV-Lcverkusen

-'!. Pauli... Kickers
Bayern

Hannover
acht-Dortmund- Werder
art-M'Gladbach
slautern-Mannheim

.indesliga
Morgen, 15.00uur:.. Aken-Freiburg

220 k D ITALIA -Twintigste etappe,
3, a*"1 !" Fignon 6.10.50; 2. Fondriest;
6 ft"acrs°n; 4. Giupponi; 5. Hampsten;
OW uklr*k; 7. Lejarreta; 8. Roche; 9.
U pCioh. allenz.t; 10.Rosola op 8 sec;
Haov nza; 12- Vandenbrande; 13.
Bruv' Tomasini; 15. Van Aert; 16.
19 it

e; l- Giuliani; 18. Oegroemov;
Sch=nzaga; 20 Saronni; 29. Winnen; 40.
len , , ers; 49- Ta'en; 51. Lubberding, al-
Luvm alsRosola; 73. Siemons 2.09; 80.
nier,k,x„zt; 116-Dekker 17.30; 125.Lam-
-142 v 50; 131-Kleinsman;, 134. Arntz;
Hfi Poppel allen z.t. als Lammerfs;
vallpen 'aatste Fontanelli 28.13. Uitge-
u"„El'i. Tonetti, Franzoni, Chaubet,
j,. 'o, treuler Aigemeen ki assement: 1.
Ham 84-s*-53; 2. Giupponi op 1.26; 3.
Ch,vPSten i-3!; 4. Zimmermann 2.47; 5.
kink J 1?11 253; 6- Roche 3.19; 7. Breu-
-540 ,V4; 8- Giovanetti 4.55; 9. Conti
605! ~'

lejarreta 5.42; 11. Criquielion
14 p 1 Herrera 7.41; 13. Anderson 7.48;

WinV, mkov 8-38; 15. Argentin 8.55; 24.
Sch\n,tn 17-13; 26. Van Aert 18.11; 63.
1.04 4ker! 10008; 66. Lubberding
«none , 8

«'
Luvckx 1.23.20; 100. Sie-

-109 V,-52-22: 106- Kleinsman 1.58.36;a' Talen 2.01.53; 119. Arntz 2.48.24;

10. Sierra, allen z.t. als Rooms. Peloton
met leider Theo deRooy op 24 minuten.
Derde etappe, tweede deel, individuele
tijdrit in Neudorf, 8 km: 1. Vanderaer-
den 11.56; 2. Schurer 12.18; 3. Sörensen
12.19; 4. Lippens 12.25; 5. Lilholt 12.30;
25. De Rooy 12.53. Algemeen klasse-
ment: 1. Cornelisse; 2. Schurer op 32
sec; 3. Kajzer 0.57; 4. Cerin 1.31; 5. Ne-
vens 1.37; 20. Theo de Rooy op 22.53.

" RONDE VAN OOSTENRIJK - Ama-
teurs, achtste (tevens voorlaatste) etap-
pe Villach-Klopein, 125 km: 1. Falk Bo-
den (DDR) 2.51.02; 2. Premuzic; 3. Gol-
dyn, beiden z.t; 4. De Clercq op 25 sec; 5.
Schmied; 10. Strouken; 13. Kistemaker,
z.t. als de Belg De Clercq. Algemeen
klassement: 1. Bonca 29.04.39; 2. Lam-
mer op 2 sec; 3. Aadnoy 2.20; 4. Styks
3.36; 5. Nordhagen 4.04; 6. Langl 4.12; 7.
Boden 4.14; 8. Ledanois 4.16; 9. Haver
4.16; 10. Premuzic 4.46.

" PIJL VAN LIMBURG - Etappekoers
voor licentiehouders NWB, start en fi-
nish in Echt. Eerste etappe, tijdrit 8 km:
1. Jac Louwers 10 minuten en 3,6 sec; 2.
Steyvers 10,6;3. Ad van Laarhoven 10,7;
4. Scheres 10,9.Tweede etappe, 120 km:

135. Dekker 3.01.35; 136. Van Poppel
3.05.46; 139. Lammerts 3.12.58; 146. en
laatste Gambirasio 3.35.39.

" MILKRACE -Elfde etappe Lincoln-
Leieester, 198 km: 1. Lemarchand
4.52.46; 2. Harris op 4 sec; 3. Karlowicz;
4. Tomac; 5. Le Flohic, allen z.t. Alge-
meen klassement: 1. Walton 40.45.51; 2.
Reynolds op 25 sec; 3. Lurvik 0.38; 4.
Andersen 0.59; 5. Karlowicz 1.05.

"ROUTE DU SUD-Derde etappeRon-
de van Zuid-Frankrijk voor profs en
amateurs, St.Girons-Castres, 166km- 1
Moncassin (Fr) 4.26.24; 2. Guttierez; 3.Jalabert; 4. Carlin; 5. Geuens; 6. Ar-
nould; 7. Bölts; 8. Gavazzi; 9. Haflinger;
10. Pineau. Algemeen klassement: 1.
Duclos-Lassalle 14.04.05; 2. Boyer op 12
sec; 3. Montoya 0.13; 4. Jerome Simon
z.t; 5. Vallet 0.20; 6. Leleu 0.21; 7. Pineau
0.24; 8. Lavenu 0.29; 9. Pichon 0.31- 10
Berard 1.07.

"RONDE VAN LUXEMBURG - Derde
etappe, eerste deel, Walferdange-Bad
Mondorf, 142 km: 1.Goessens 3.41.08; 2.
Kajzer; 3. Cerin op 13 sec; 4. Nijboer; 5.
Schurer. beiden z.t; 6. Cornelisse 0.32; 7.Rooms 0.35; 8. Nevens; 9. Mantegazza;
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'Einde donkere tunnel nog niet in zicht'

De lange
lijdensweg van
Greg Le Mond

te komen: blijven knokken. Dat
doe ik dan ook. Ik zal het nooit
opgeven. Deze Giro is de zwaar-
ste wedstrijd waaraan ik de afge-
lopen drie jaar deelnam. Vooral
de eerste twee weken heb ik veel
pijn geleden. Voor mij geen ver-
rassing, want toen ik hierheen
kwam, wist ik wat me te wachten
stond. Na de voorjaarsklassie-
kers riad ik me niet meer al te
best gevoeld. Een verklaring kon
ik niet vinden. Gelukkig gaat het
sinds enkele dagen iets beter.

Het is belangrijk een vooruit-
gang te voelen, ook al is die niet
al te groot. Maar vóór de rest be-
leef ik veel ups en dowms."

Relatief
Het jachtongeval waarvan hij
ruim twee jaar geleden het
slachtoffer was, speelt hem nog
steeds door het hoofd. Niettemin
wil hij zijn huidige situatie niet
dramatiseren.

„Ik weet als geen ander hoe rela-
tief successen zijn. Voor hetzelf-
de geld had ik nu niet meer ge-
leefd. Onlangs werd ik nogmaals
met de ogen op de feiten ge-
drukt. Een neef van mijn vrouw
Cathy verongelukte met een heli-
copter bij filmopnames. Hij was
acteur en speelde in tv-serie sa-
men met Chuck Norris. Hij was
jong en net als ik vader van twee
kinderen. Dat drama heeft me
opnieuw aan het denken gezet.

Als jede dood in de ogen hebt ge-
keken, krijg jeeen anderekijk op
het leven. Ik mag blij zijn, dat ik
er nog ben en kan fietsen. Het is
alleen jammer, dat ik vorig jaar
door een beenblessure en opera-

De vierjaarlijksefrustratie van bondscoach Henk Nooren

Springruiters terug naar af
maar ineens zijn ze er en pakken
goud in Seoel. Goud hoeft na-
tuurlijk niet persé. Een plaats bij
de eerste drie tijdens de EK zou
ook al leuk zijn".

Ted Troost

van de farmaceutische indjj'
Henk Nooren ontkent dittt
met klem. „Ik geloof dat er) S
der gebruikt wordt dan vffl I
Elke stal heeft nu nameWll
medische begeleiding. Mer>| adat zien als bijvoorbeeWJ I
clubarts bij PSV, die prjl
zijn spelerszo fit mogelijkfj |
gen". i
Niettemin is er met taA\
Zweden een hetze gaande ](
het gebruik van de piji^

F I frans dreiss_j
-
Buttazoldine. „Het spul jf]
de paarden alleen alert6 ,
neemt wat stijfheid weg <
Nooren in de verdediging-J
omstandigheden om te spf'ï
zijn nu eenmaal nooit opt'
De geringe hoeveelheid dl
werd toegestaan is nu ween
duceerd. Een belachelijke!
van zaken, want je kunt en
niets mee verdoezelen. He'
vergelijken met een aspirl"]
Er zouden een regeling tfl
komen, die het gebruik VH
paalde middelen in ber
hoeveelheden zou moetei>;
staan". .
Bijlessen
Henk Nooren is inmiddels "1
aan een volgende cyclus v3'J
jaar. „Vier jaarvan hard WH
Het is niet de bedoeling o^\elftal te vormen dat de b3.J
schopt; er moeten straks Vjl
zonderlijke prestaties *>1
neergezet. We moeten elka^l
tuurlijk wel helpen. DaairjJ
de sfeer binnen een equifiJ
belangrijk en zal ook ik bUJ
beeld de internationale ojjl
kelingen nauwlettend ir\jA
ten dienen te houden. P 9!
neem ik een of twee keer P^j
bijles in Amerika. Veel tr*l
verzanden nog te vaak ' 1
werken met eigen systetï»^
hoop dat dat mij nooit
komt".
Nooren is er stelligvan oye'Jl
dat Nederland over enig j
mondiaal weer een woordj fl
spreekt. „We moeten ged^ /j
brengen en ons voorlopig
behelpen met een vierde, Jj

in de wereld. Maar^men terug, zeker weten.
len weer langzaam uit N
kruipen. En als het ook i\J
klikken tussen Rob Ehre*:
Matchline, dan zie ik °[A
komst weer zonnig tegeir»0^I

len van 1992 in Barcelona. De
ruiters hebben we al, nu nog de
goede paarden".

gende Spelen behouden blijven
voor de Nederlandseruiters. Een
situatie die wel eens tot conflic-
ten zou kunnen leiden. Nooren
wijst die mogelijkheid echter re-
soluut van de hand. „Op de eer-
ste plaats komt de sport, dus het
NOP. Daarna de zaken. Als ik
denk: dat paard is het, dan wordt
het eerst aan het NOP aangebo-
den. Zeker wat betreft de zeven-,
achtjarige paarden, waarvan je in
de ring kunt zien dat ze kunnen
uitgroeien tot springtoppers. Bij
vyQarigen ligt dat anders. Daar
kan zelfs de beste kenner niet
aan zien wat ze in hun mars heb-
ben".

1989 en 1990 worden voor de Ne-

derlandse springruiters weer op-
bouwjaren. Met het CHIO in
Aken (volgende week) en de
Europese titelstrijd in Rotter-
dam in het verschiet zijn de ver-
wachtingen derhalve niet hoog
gespannen. „Het is roeien met de
riemen die we hebben", jammert
Nooren. „We hadden nog ge-
hoopt op de combinatie Rob Eh-
rens/Matchline, maar het paard
wil niet over de hindernissen.
Daarom en uitsluitend om diere-
den is besloten om Ehrens niet
op te stellen voor het CHIO in
Aken".

Dieptepunt
De complete ruiterequipe» deelt

Henk Nooren maakt er geen ge-
heim van zich de afgelopen twee
jaar als part-time bondscoach te
veel met de technische kant te
hebben beziggehouden. „De per-
soonlijke benadering is daar
door onwetendheid bij ingescho-
ten. Ik merk dat wanneer ik rap-
porten van andere coaches lees.
In de sport is er trouwens über-
haupt weinig aandacht voor de
sporter. Over de mentale begelei-
ding wordt zelfs schamper ge-
daan. Toch ben ik van plan om
binnen nu en een half jaar een
aantal gesprekken te arrangeren
met een sportpsycholoog. Zon
man als Ted Troost zou best wel
eens van grote waarde kunnen
zijn. Het is namelijk de bedoe-
ling om tijdens grote evenemen-
ten te pieken en niet tijdens de
kleinere toernooien".

In Seoel had een man als Ted
Troost niet misstaan binnen de
ruiterequipe. Rob Ehrens bij-
voorbeeld kwam als beste uit de
eerste kwalificatiewedstrijd te-
voorschijn, maar ging daarna
vooral mentaal ten onder na alle
trammelant rond zijn 'gedrogeer-
de' paard. In het bloed werd
Heptaminol gevonden; een stof
dieop zich onschadelijk is en on-
der meer voorkomt in noest-
drank. „De zaak is daarna be-
hoorlijk opgeklopt", kijkt Noo-
ren achterom. „De hoeveelheid
die werd gevonden was echter zo
miniem, dat de mogeijk stimule-
rende werking nul-komma-nul-
nul-nul moet zyn geweest". Het
gevolg was wel dat Ehrens mede
daardoor ver buiten de prijzen
viel. „Bijzaken werden ineens
hoofdzaken en die braken ons de
nek".
Het neemt niet weg dat er in de
paardesport nog behoorlijk ge-
knoeid wordt. Topsport wordt
steeds professioneler en daar-
door wordt de verleiding om of-
fers te brengen telkens groter.
Een van dieoffers bestaat uit het
medicijngebruik. De pakkans is
gering en het aantal betrapte
sporters (lees: ook toppaarden)
per seizoen vele malen kleiner
dan dewerkelijke ondersteuning

Henk Nooren zegt in Aken al te-
vreden te zijn met een vierde,
vijfde plekvan zijnroodjassen in
de landenwedstrijd. „Over het
slotnummer, de Grote Prijs valt
weinig te zeggen. Dat is vaak een
loterij. JosLansink zou zich zon-
der meer met de toppers kunnen
meten. Ook Wiljan Laarakkers
draait nog goede mee. Het toer-
nooi is echter slopend. Echt dik
tevreden ben ik pas wanneer we
het huzarenstukje van de West-
duitsers van verleden jaar zou-
den kunnen herhalen. Niemand
had ze gerekend bij de top-drie,

overigens in de huidige malaise.
Zowel in Kopenhagen als in
Hickstead waren de resultaten
ronduit bedroevend. Met 48
strafpunten in de landenwed-
strijd werd in Hickstead moge-
lijk zelfs een dieptepunt in de
hippische geschiedenis bereikt.
„Mijn voornaamste taak is het nu
om het team zo goed mogelijk te
motiveren voor de aanstaande
toernooien. Het zal echter moei-
lijk worden om voor de EK nog
voor een aantal ruiters de juiste
paarden te vinden én om ze op
tijd klaar te stomen. Voor de WK
volgend jaar zie ik het eigenlijk
nog somberder in. Ik zie het dan
ook als mijn taak om nu al bezig
te zijn met de Olympische Spe-

" Greg Le Mond: Jk beschouw mezelf als een profdebutant, want ik ben na het jachtongeval heiernaat opnieuw moeiv

beginnen."

tic wederom een seizoen verloor.
Als topsporter twee jaar achter-
stand wegwerken is allesbehalve
gemakkelijk."

Een lange, donkere tunnel,
noemt de bijna 28-jarige Yank
zijn lijdensweg. „En langer dan
ik had verwacht. Het eindeis nog
niet in zicht. Natuurlijk stel ik
me vaak vragen. Ik ben nog
slechts de schaduw van de vroe-
gere Le Mond. Niettemin geef ik
de moed niet op. Ik beschouw

mezelf als een profdebutant, om-
dat ik helemaal opnieuw ben
moeten beginnen. Ik mag dus
niet te snel belangrijke resulta-
ten van mezelf verlangen. Daar-
om beschouw ik de Giro als een
ideale training. Bovendien, de
manier waarop Laurent Fignon
weer rijdt, geeft me moraal. Hij
heeft er na zijn blessures ook ja-
ren over gedaan om weer de
oude te worden."
Hoewel zijn ploeg zich niet via
een plaats bij de eerste achttien

op de Wereldbeker-ranglijst voor
deelname aan de Ronde van
Frankrijk heeft geplaatst, gaat
Greg Le Mond ervan uit dat zijn
ploeg een wild-card van de Tour-
directie zal krijgen.
„Ze zullen mij toch zeker niet
thuislaten? Drie jaar geleden
won ik de Tour de France en
voordien eindigde ik als tweede
en derde. In de Ronde van
Frankrijk beleefde ik mijn mooi-
ste successen. Volgende maand
wil ik absoluut van de partij zijn,

1

ook al weet ik dat er voor mij» bi
geen hoofdrol weggelegdzal«
Maar ik moet veel koersen ö rj
weer een goed renner te word' r.
En wie weet, misschien lukt' „.
dat al in de komende Tour
France. Een ritzege of een plaj Qbij de eerste tien in het eindW &sement, zou ik al geweldigy ,
den. Nu ik erover praat, begW
er zelf weer in te geloven. "
dan ook, vroeg of laat zal ik V* a
grote koersen winnen. Dat V*
ik zeker."

" Henk Nooren, voor het CHIO inAken heeft hij weinig reden tot optimisme. Foto: peterroozen
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LA SPEZIA - Ooit won hij de Tour, veroverde de wereld-
titel en speelde een hoofdrol in de Ronde van Italië en ande-
re belangrijke wielerwedstrijden: Greg Le Mond. Een dom
jachtongeval in 1987 stuitte zijn opmars. Sindsdien zijn twee
jaar voorbij gegaan. Twee seizoenen waarin de Amerikaan
niets, helemaal niets presteerde. Toch is hij na zijn overstap
van de Nederlandse PDM-ploeg naar het Belgische ADR
nog steeds een van de best betaalde renners ter wereld ge-
bleven. Hoewel weinigen het zal zijn opgevallen, is de voor-
malige Amerikaanse champ al drie weken aan het werk in
de Ronde van Italië. Zonder een enkel resultaat. Toch blijft
hij geloven in zijn terugkeer aan de top. We spraken deze
week met Greg Le Mond tijdens een rustig moment in de
Giro. Een openhartig interview.

Drie jaar geleden werd hij in de
Italiaanse etappekoers, waarin
hh' toen als vierde eindigde, geen
enkele dag met rust gelaten. Nu
wordt hij door diezelfde suppor-
ters nog amper herkend. Het is
dan ook geen enkelprobleem om
voor de start van een etappe on-
gestoord met hem te kunnen pra-
ten.

„Het interesseert me niet, dat ik
niet meer als voorheen belaagd
word door%

handtekeningenja-
gers. Ik heb de afgelopen twee
jaar mijn echte vrienden leren
kennen. Het zijn er heel weinig.
Als jeaan de top staat, word jeop
handen gedragen. Maar diezelfde
figuren geven jeeen trap na als je
aan de grond zit. Hetzelfde maak
ik mer de journalisten mee. Ze
zien me niet meer staan. Nie-
mand praat meer met me. Jij
bent de eerste in deze Giro."

Verbitterd
Zijn stem klinkt ietwat verbit-
terd. Hij geeft toe dat hij een kri-
tieke fase in zijn carrière beleeft.

/ bennie ceulen J
Zowel op het vlakke, in de tijdrit-
ten als in het hooggebergte kan
hij niet meer mee. De afgelopen
weken eindigde hij vaak in de
achterhoede, in gezelschap van
de knechten. Hij weigert zich
echter bij de situatie neer te leg-
gen.

„Ooit zal ik weer met de besten
kunnen wedijveren. Dat weet ik
zeker", zegt hij met overtuiging.
„Maar wanneer? Ik heb geen en-
kel idee. Misschien dit jaar nog.

Er is slechts één manierom terug

VENLO/GRUBBEN-
VORST - Het gaat allesbe-
halve crescendo met de Ne-
derlandse springruiters. Na
een met uitzondering van
de Olympische Spelen (ve-
terinaire kwestie) ongekend
succesvol 1988, verkeert de
hippische sport weer in een
droefgeestige fase. Tot en
met de Spelen konden mil-
joenen dollars de paarden-
eigenaren niet vermurwen;
na Seoel wisselden de vier-
voeters stuk voor stuk van
stal. Gefortuneerde paar-
denliefhebbers, met name
uit de Verenigde Staten, bo-
den dermate exorbitant
hoge bedragen dat de ver-
koop van toppaarden als
"bijvoorbeeld Olympic Sun-
rise (Ehrens) en Doreen
fTops) niet meer tegen te
houden was. „Als klein land
kun je zoiets niet ondervan-
gen. Het arsenaal aan paar-
den is simpelweg te klein.

We zullen weer een com-
pleet nieuwe start moeten
maken", stelt Henk Nooren
(34) met een post-olympi-
sche kater vast. De paarde-
sport dus terug naar af. Of-
tewel de vierjaarlijkse fru-
stratie van een bondscoach.

„We hebben zoveel gewonnen op
grote concoursen vorig jaar, dat
het gewoon niet mogelijk was
pm de combinaties nog vier jaar
in stand te houden", zegt Noo-
ren. De eigenaren moesten wel
zwichten voor het Grote Geld.
„Ik vind het jammervoor de hip-
pische topsport in Nederland,
maar ben tevens realist. Als men
mij gevraagd had of ik ermee in-
stemde om Sunrise van Rob Eh-
Tens te verkopen, dan had ik ja
gezegd. Het paard zou over vier
toch te oud zijn. Het is nu wel
zaak om het geld dat we ervoor
hebben gekregen, te beleggen in
goede zeven-, achtjarige paar-
den, opdat we in de toekomst
weer met de top kunnen mee-
draaien".

Harde zakenman
«enk Nooren ligt niet echt wak-
ker van de exodus. Als koele en
keiharde zakenman ziet hij regel-
matig viervoeters vertrekken.
Daarnaast bekleedt Nooren, vyf-
maal Nederlands kampioen en
eenmaal winnaar van EK-lan-
dengoud (77) een functie binnen
de stichting Nederlands Olym-
piade Paard (NOP); een instantie
die door de gedeeltelijkeof gehe-
le koop van paarden ervoor zorgt
dat de dieren tot en met de vol-



" Een curieus beeld in het land van de massa's: eenzame jongeman met boodschappentassen tart een kolonne tanks. Changan Avenue, Peking, 6 juni 1989.

de rust enigszins terugkeert, ver-
schijnt premier Li Peng donderdag
weer voor de camera's.

lang blijven ze onzichtbaar. Pas als

Intimidatie

en blijft er bijna een etmaal zitten,
gebaren makend en kreten schreeu-
wend. Ze doen haar niets.

Op Kai Tak komt ook de verbazing
los. Hoe kon het zo komen, die
massale exodus van buitenlanders?
Nog geen maand geleden voelden
ze zich in Peking net zo zeker als in
eigen land. Hoe kan een volksleger
ertoe gebracht worden zoveel eigen
landgenoten af te maken?

Ook onder de militairen heerst ver-
warring. „Veel soldaten wijzen de
harde onderdrukking af. Er zijn
mensen die denken dat ereen gewa-
pende reactie komt," zegt een Chi-
nese evacué.

Onrust
De onrust begint op 15 april, de dag
nadat de vroegere partijleider Hu
Yaobang overlijdt. Hu is voor talrij-
ke Chinezen en dan vooral de intel-
lectuelen het symbool van een
nieuw, democratischer China.

Op 17 april houden enkele honder-
den studenten een eerste demon-
stratie op het Tiananmen-plein.
Binnen enkele dagen bezetten hon-
derdduizenden studenten, leraren
en arbeiders het plein. Tijdens het
bezoek van de Russische leider
Gorbatsjov aan Peking gaan op 13
mei enkele duizenden studenten in
hongerstaking.

linies binnen de dagelijkse leiding
van het Politburo helder en duide-
lijk getrokken.

Zhao, voorstander van verdergaan-
de politieke en economische her-
vormingen, wordt geïsoleerd. De
oude leider Deng Xioaping keert
zich van hem af; anderen kiezen
ook eieren voor hun geld.

De Nederlandse consul-generaal in
Hongkong, jhr mr E.M. Michiels
van Kessenich, benadrukt de eco-
nomische factor ook in een gesprek
in zijn kantoor in het 'China Buil-
ding.

Deng's hervormingen zijn een suc-
ces voor de landbouw. Op andere
gebieden is het effect veel minder
goed. Daar mislukken de plannen
geheel of gedeeltelijk. Management
is er niet of onvoldoende en experi-
menten komen niet van dé grond.
Daardoor ontstaan elders weer
nieuwe problemen.

„Op dat moment maakt Li Peng
duidelijk dat hij zelf de touwtjes in
handen wil nemen. Maar hij wil
meer. Ook de oude garde moet vol-
gens hem verdwijnen. Dat zet
kwaad bloed: Li behoort immers
niet tot de groep overgeblevenen
van de Lange Mars. Hij heeft alleen
maar op kosten van de Communisti-
sche Partij in Moskou gestudeerd."

Volgens Michiels zou een dergelijk

ven in Peking voorzichtig weer op
gang te komen. De spanning ebt
wat weg. Mensen doen weer inko-
pen, en slaan voor alle zekerheid
wat extra in, voor het er toch
nog een botsing tussen de verschil-
lende legereenheden in en rond de
hoofdstad volgt.

Nu begint in Peking, in China en de
rest van de wereld de tijd van de
analyse. Wat heeft zich daar afge-
speeld. Wat is er nog over van het
hervormingsgezinde China?

Een deel van het antwoord: na tien
jaar van economische hervormin-
gen zien de Chinezen dat de wel-
vaart ongelijkerverdeeld is. Een ta-
xichauffeur verdient bij wijze van
spreken meer daneen leraar, arts of
professor. Vandaar dat juist de in-
tellectuelen in opstand komen.

Overinvesteringen, corruptie en in-
flatie (die vroeger niet bestond) zor-
gen voor economische problemen.
Interne tegenstellingen tussen de
verschillende facties in de top van
de Communistische Partij doen de
rest.

Premier Li Peng spreekt tijdens een
recent bezoek aan Japan over me-
ningsverschillen met partijsecretaris
Zhao Ziyang. Bijna op hetzelfde
moment geeft Zhao openlijk toe dat
hij onvoldoende heeft gedaan om
de oververhitte economie te laten
afkoelen. Vanaf datmoment zijn deOndertussen begint het dagelijks le-

Dinsdag en woensdag begint de
exodus van buitenlanders goed op
gang te komen. Ook zij beseffen dat
zij slachtoffer kunnen worden van
het optreden van de niemand en
niets ontziende militairen.

Zelfs de diplomatenwijk wordt be-
schoten. Van een hotel sneuvelen
alle ramen. Kinderen worden op de
vloer geworpen in een poging ze te
beschermen.

Is de aanval slechts intimidatie, een
poging zoveel mogelijk pottenkij-
kende buitenlanders weg te krij-
gen?

Een autotocht van meer dan een
half uur brengt de vluchtende bui-
tenlanders naar het vliegveld. Dan
hebben ze groepen zwaarbewapen-
de militairen al gepasseerd. In de
vertrekhal begint het wachten op
een vlucht.

Daar ook worden ervaringen uitge-
wisseld, valt de spanning wat weg,
kan voor het eerst weer een beetje
in de zon gezeten worden.

De tranen blijven
komen in de aan-
komsthal van het

£ai Tak-vliegveld in
P°ngkong. Net als elders
'n de wereld brengt elke
leuwe reiziger uit Peking

«jn eigen verhaal van
°»oed, geweld en doodcc- Maar voor Hong-
°ng heeft de tragedie van
hjna een extra dimensie.

t
e'en die uit Peking vluch-en laten er vrienden en

v°oral) familieleden ach-ter.

vw!ëers vertellen van de door-
van i nacnten > het brute optreden
én so'uaten van de kogelregens
senv|,n de 'Ucht van verbrand men"
dje s- De militairen zouden op
ti man,er het bewijs van hun slach-

""ben °nder de demonstranten heb-
al n Willen vernietigen.

'3ra e.3Harige Chris Street, een le-
' gaf fr"gels uit Hobart (Australië)
i dakV' l'en studentenleiders onder-
in on h"1 Z'^n woninë na de slachting
l een ?'ein- "Een van hen zaS noe

bee meisie zich vastklampte aan het
\ hemnkan een soldaat- Z'J smeekte
3 (ja haar leven te sparen. De sol-] aat schoot haar dood."

hale 1' d^ lcomen ook andere ver-
■ee n '°s- Journalisten vertellen hoe
i tuio Van nutl collega's uit het vlieg-t mocWerd Benaald- omdat hij als de-
f StnHratlSC'1 act'cvoerder is herkend.
0 het i nten uit Hongkong beklagen

" kro ot, Van nun tien vrienden uit de
jZijn ■ °'°n'e de net meer gezien
'i het p! nds die gruwelijke nacht op

>' rein van de Hemelse Vrede.
1 Eeho" dert'ë"iar'ge student beschrijft

aan auto door soldaten werd
I nietëh en' "De soldaten wezen
i dat d

waPen naar m<j en zeiden
ujt n"eking de noodtoestand was- ten r°epen- Bu'tenlanders moch-
lkxl,Torn niet bij Chinezen zijn.
lukkUS dC Cnige buitenlander. Ge-
I '8 gingen de geweren omhoog.

veld Zen °ns de weg naar net v,'eg"

Gebaren
A dioi er'enten zijn eensluidend: een
4 Woè°maat uit Luxemburg meldt dat
I wiit sdag°chtend de diplomatieke

Werdi" a"e kanten beschoten1 woe elders wordt uitgelegd hoe5 fets g noë onschuldige slachtof-
I omHWerden neergeknald, gewoon

vercJ
at ze net snel genoeg van straat

( Maar h
5 rJie an is er weer het verhaal van
lop i? vrouw, wier man zondag

sch( f' Plei.n verdween, doodge-
ter v Z'J '0oPt tot°P twintig me-van de soldaten op Tiananmen

Een oproep van partijleider Zhao
Ziyang om de actie te staken, wordt
genegeerd. Dan komt het leger in
actie. Op 19 mei weten de demon-
stranten de troepen nog tegen te
houden.

Een dag later roept de regering de
noodtoestand uit voor delen van de
hoofdstad.

De politieke steun voor de studen-
ten vermindert: een aanhanger van
.Zhao, parlementsvoorzitter Wan
Li, kiest onverwacht voor de harde
lijn van premier Li Peng. De bezet-
ting lijkt te verlopen: op 29 mei zijn
er nog maar zon 2000 mensen.

Er komen tegendemonstraties van
kantoorbedienden en boeren. Op 3
juni proberen ongewapende troe-
pen opnieuw het plein te bereiken.

Maar dan reageert de bevolking van
Peking weer massaal. Opnieuw
worden de soldaten tegengehou-
den. Dan komt op zaterdagavond 4
juni het 27ste leger in actie. Resul-
taat: vele duizenden doden, volgens
schattingen tussen de 3000 en 6000
demonstranten en waarschijnlijk
duizend soldaten.

Vier dagen duurt de furie van het
leger, vier dagen lang is niemand
die zich in Peking op straat waagt,
het leven zeker. De communistische
leiders vertrekken uit hun woningen
in de Verboden Stad. Een week
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Het verhaal
Van een student
men ?r.uur '" de ochtend gaan alle lichten uit op het Tianan-
rUfi 'Pen. Wij, de 40.000 overgeblevenen, besluiten ons te-
neer h^1^11' Dan ' veertiê minuten later, lichtkogels. Wan-
tro de "chten weer aanspringen, zien we eindeloze rijenA Pc" komen aanmarcheren, machinepistolen in de aanslag.Wapens zijn op ons gericht.
De
slaaP° Deg'nt met elektrische wapenstokken op ons in te
het M

Cn met 'Jzeren staven. Ze dwingen ons de trap op van
lm„ nument van het Volk- We blijven bij elkaar, zingen denternationale.
D *
tjn " z'en we dat we geheel omsingeld zijn. Alleen in de rich-g Van het Militaire Museum is nog een opening.

an komen de kogels. Soldaten knielen, schieten. Eerst in de

# Studenten worden geraakt, vallen bloedend neer... Plein van de Hemelse Vrede, Peking, 4 juni 1989.

lucht, dan op onze hoofden en borsten. De studenten naast
mij bloeden, vallen neer, velen sterven direct.

We worden verder het monument opgedreven. Opnieuw ko-
gels. Sommigen van ons wordt het te veel. Zij pakken stokken
en rennen naar de soldaten.

Om vijf uur maakt de actieleiding bekend dat de studenten
zullen vertrekken. Maar dat kan niet meer. Tanks staan in de
enig overgebleven opening.
Dertig komen snel aangereden. Zij rijden over alles en ieder-
een heen, ook over de tenten, waar nog studenten in zitten.

Groepen mensen proberen een weg te vinden tussen de tanks
door. Velen sterven in de kogelregen. Uiteindelijkkunnen we
we zijn met 3ÜOO door een opening in het net glippen.
We rennen en rennen. Maar ook voor ons vallen schoten. Bij
een hulppost van het Rode Kruis stop ik. De schietpartij heeft
twintig minuten geduurd.

(Een twintig-jarige student
van de Qinghua Universiteit, Peking,

in de Hongkong Standard).
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DE NACHT VALT OVER CHINA

vrijuit

conflict in het verleden zijn opgelost
met de verwijdering van Li Peng.
„Maar het probleem is dat Li gelijk
heeft met zijn kritiek op de oude
gardeen hun falend economisch be-
leid. Daarbij komt dat Li zijn car-
rière te danken heeft aan patronage
door de vroegere leider Zhou Enlai
en later steunt op diens weduwe. Zo
iemand zet je niet opzij."
Michiels gaat er vanuit dat Li over
enige tijd zelf zal aftreden. Omdat
een recente poging om Zhao te wip-
pen in het Politburo is mislukt, zal
deze eveneens niet vrijwillig terug-
treden.

De consul-generaal verwacht eer-
der dat een compromis-figuur zoals
Qjao Shi naar voren komt. Deze "
kan worden afgedankt wanneer Li
aftreedt. Zo kan Li's gezichtsverlies
beperkt blijven.

Deze interne machtstrijd krijgt een
bloedig vervolg op het Tiananmen-
plein. De aanval van het leger op de
democraten is een actie van de con-
servatieven op Zhao en zijn aan-
hangers. „Het leger is gewoon ge-
kocht. Ik heb begrepen dat er een
week lang is onderhandeld voordat
de soldaten oprukten en het plein
schoonveegden."

Uitbreiding
Terwijl in Peking de rust lijkt terug
te keren, is het onrustig geworden
in andere grote steden van het land.
Shanghai, Kanton, Nanjing, Xian,
Wuhan, Lanzhou, Shengyang,
Changsa en Chengdu: overal zijn
democraten in opstand gekomen te-
gen de machthebbers. Overal wor-
den de ongeregeldheden met harde
hand onderdrukt.

De machtsstrijd zal meer slachtof-
fers eisen. De partij heeft inmiddels
aangekondigd alle 'contra-revolu-
tionairen' te zullen uitstoten. Dat
betekent in China meestal ook de
maatschappelijke ondergang van de
getroffenen.

Studenten zijn gevlucht, naar hun
woonplaatsen in de provincies. Die
uit Peking trekken de heuvels rond
de stad in. De universiteiten zijn
verlaten. Massale arrestaties drei-
gen. Wat dat betreft is China terug
in de tijd van de Culturele Revolu-
tie: opgeklopte haat tegen intellec-
tuelen, gevolgd door gedwongen of
vrijwillige verbanning naar het plat-
teland.
Voedselproblemen kunnen ont-
staan. De rebellie kan overslaan
naar de landbouwprovincies. Ook
kan het treinverkeer stil komen te
liggen. Nu al wordt er verhaald van
sabotage aan treinen en rails.

De kaars van het nieuwe China
flakkert. Met elk nieuw vliegtuig
dat op Kai Tak landt, wordt hon-
derdvoudig bevestigd dat de avond
over China is gevallen. Het kan een
lange donkere nacht worden.

Louis burgers
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■3piCCOIO S
£# _____K__________jE____________m

f! 045-719966

j

In c}e Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Barjk: ABN 57.75.35.935
Fa>{: 045-739364

Picqqo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaandadr^of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30»j7.00 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.
Vialde 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
wocyd in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrfëken 'Proficiat' en 'Vermist'gevonden' ’ 0,95 per
milfirheter hoogte.
Rußrreken '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
minwiaal 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
barjkjiummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewjjsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

* »

Wij^unnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor' schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niertr niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fooien in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
onfetdan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bton: Cebuco Summo Scanner) 15*599

Mededelingen

Karteü Legen, Tochter von Piccolo's in het Limburgs
Frau.f/lartha 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:
jt - converteren van bestanden,_ ." - invoeren van data- programmeer opdrachten

Tel. 045-256670.&_! —AANNEMER realiseert voor
u alte nieuwbouw, verbou-
wingen; renovatiewerken.
Reftt'erjties aanwezig. Tel.
044Ö0--49787, 19.00-21.00
uur.,^-
ELEKTRICIEN nodig!!! Tel.
045-728463 of 719038.
DA^pEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel \>obr vrijblijvende offerte.
TeUo*s-224459.

Leef|kig BROOD- EN BAN-
KETB/tKSTER zoekt een
betrekking in een bakkerij.
Inf. 0*4490-16544.

LS

Bouwk. CALCULATOR, ve-
le jaren erv. zoekt passend
werk c.g. bijverdienste. Br.o.
nr. B-1029, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Administrateurs hebben nog
tijd voor ADMINISTRATIES
van midden- en kleinbedrij-
ven. Voll. verzorging van
jaarstukken. Redelijke tarie-
ven. Br.o.nr. 81041. L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
De Vleeschmeesters BV
zoekt voor haar slagerij in
Sittard een enthousiaste
FILIAALHOUDER. Tel. 070-
-983609.

Personeel gevraagd

.Coupeuse gezocht
voof "thuiswerk, zonder ervaring en vakmanschap onnodig
te solliciteren. Annemie Schlösser Haute Couture, Akerstr.

36,-Heerlen. Tel. 045-719884. 's Maandags gesloten.
In verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wij

per 1 juli of later een

Brood en/of Banketbakker
met minstens 3 jaarpraktijkervaring.

Patisserie Kengen B.V.
Heerlen. Tel. 045-717454.

*■«-» —
Volker StevinMaterieel

Jr*J" vraagt

Jg: chauffeur
»** J met ervaring container auto met kraan.

U* schriftelijke en,of mondelinge sollicitatie kunt u richten
a^fcYrtker Stevin Materieel Hoensbroek. Tel. tijdens kan-toeren: 045-217528217458. Meer informatie wordt u
veffiekt door de heer K.M.F Jungbauer, tel. 04492-4767.

New stars live on stage
eejt-njeuw T.V. programma in Duitsland zoekt soundmixers

w-acts, alleen TOP kwalitiet. Voorwaarden : Leeftijd
tg-30 jr., recente foto, pers. gegevens en demo-cassette

nrjQ^paan: WORLD BENELUX EUROPE, Domme;str. 7A,

J561 1 CJ Eindhoven. Tel. Fax 040-430956.
ïoÊ Limburg naar onze vertegenwoordigende agency
KLAND SHOW PRODUCTION, Eisenhowerstr. 697,
?BN Sittard. Tel.,Fax 04490-22743. Event. reiskosten

->€ventuele reiskosten worden uiteraard vergoed.— ■ '"

Holland show production
zfcekt spontane vrouwelijke modellen leeftijd 18-30 jr. voor

o.a. lingerieshows in Benelux en Duitsland.
Fjeaties met foto sturen naar Eisenhowerstr. 697, 6135 BN

_J Sittard. Tel.'Fax 04490-22743.
Met spoed gevraagd

Ervaren dakdekkers
*-9oHtcitaties na tel. afspraak 045-250094 na 17.00 uur.

Dakdekkersbedrijf Deumens

Binnenkort nieuw te openen

CENTER!
Shop manager (m/v)

met de volgende eigenschappen

* Van toeten, blazen en wanten weten;
* Flair en verbaal vermogen, zonder arrogantie;

* Bekendheid met de branche en verstand van jeans;
* Ongelimiteerde inzet;

* Trends zien, begrijpen en kunnen toepassen;
* In bezit van Detex diploma of studerende hiervoor;

* Beheersing van de Duitse en Engelse taal;
tevens zoeken wij

Part-time
verkoopmedewerkster

met verkoop ervaring in de branche

Sollicitatie met recente pasfoto en vermelding
van de functie te richten aan de Directie van

LEVI'S CENTER, Vleesstraat 70, 5911 JH Venlo.
Gevraagd

Monteur met MTS-autotechniek
leeft. va. 18 jaar.

Bosch Servicedienst Otermans
Buttingstr. 31, 6431 JD Hoensbroek. 045-211096.

Advertenties verkopen
is leuk werk.

Prettig werk en met een goed salaris. Dat zeggen niet
alleen wij, maar ook de medewerkers die straks uw

collega's kunnen zijn. Door uitbreiding hebben wij thans
vacatures. In deeltijdof voor een volledige werkweek. Van
de nieuw aan.te stellen medewerkers(sters), verwachten
wij een goede werkinzet en een sterk prestatiegerichte

persoonlijke instelling. Zelfstandig kunnen werken is een
vereiste. U kunt solliciteren door kontakt op te nemen met

A. Vaags, tel. 03497-3250, na 20.00 uur.
Gevraagd

Volw. CV. monteurs en
instrumentatiefitters.

Inlichtingen: Aannemersbedrijf DGC BV.
Tel. 033-655582, tijdens kantooruren,

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

in Deutschland (geen bemiddelingsfirmas)

Fliesen Zillgens, Geilenkirchen
Tel. 09-49-2451-8070.

Golden Tulip Hotel Zuid Limburg
vraagt voor de periode van

juli tot en met oktober
Vakantie en weekendhulp

als
Restaurantmedewerker

of
Kamermeisje
Leeftijd van 18-21 jaar

Inlichtingen en sollicitatie bij de direktie

## * *4Ffyi GoldenTulip Zuid Limburg
Julianaslraal 23a. 6285 AH Epen (L) Tel. 04455 1818. lelex 56731

Jong energiek bedrijf vraagt enige ervaren

allround lassers
constructie bankwerkers

Ervaring vereist.
Braco BV. Tel. 08860-76388.
Hopmann Liften Nederland BV

Vraagt wegens de gestage groei:

2 Liftservicemonteurs
en enkele

Nieuwbouwmonteurs
Uw sollicitaties te richten aan:
Hopmann Liften Nederland BV

Postbus 2796, 6401 DG Heerlen

M & P
Uitgever van het zakelijk telefoonboek vraagt voor de
bewerking van haar gebeiden in Zuid Limburg

Top-verkopers(sters)
die minimaal ’1.000,-. p.w. willen verdienen. Indien
bovenstaand u aanspreekt en u bent in het bezit van een
auto schrijf dan direkt naar M & P.
Afd. P.Z. Postbus 9594, 4801 LN Breda.

Voor ons nieuw te openen
restaurant te Geleen zoeken

wij op korte termijn:
Kok
Ober

Pizzabakker
Mensen die zich aangetrok-
ken voelen door deze vaka-

ture, verzoeken wij zich
schriftelijk te melden, met
bijsluiting van een recente
pasfoto en een korte per-
soonlijke omschrijving. U
kunt uw schriftelijke soll.

richten aan;

Intermezzo BV
p/a Rijksweg Zuid 127 6161

BJ Geleen.
Tel. 04490-52354.

Tussen 18-20.00 uur.
Gevraagd DAMES, echtp.,
zeer goede bijverd inschrij-
ving gratis. Buro L'Amour,
045-225237.
Schildersbedrijf A. Jenne-
kens BV vraagt nieuwbouw
SCHILDERS. Passartweg
35 B, Brunssum, tel. na 18
uur 045-211400.
Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV, Hoensbroek. Tel.
045-229999.
BARDAMES gevr. inwoning
mog. Belgisch Limburg 09-
-3211324903.
Intern; TRANSPORTON-
DERNEMING vraagt voor
uitbreiding van het vervoer
voor binnen- en buitenland
een vakbekwame kracht
man of vrouw. Goede financ
.voorwaarden. Br.o.nr.
B-1018 L.D. Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Met spoed gevr. part-time
CENTRALIST en chauffeurs
voor 's avonds en weeken-
den. Te bevr. tussen JB.OO-
-19.00 uur. Taxi Hanneman,
Kerkrade. Tel. 045-452666.

Wordt RIJSCHOOLMANA,-
GER (m/v): rij-instructeur
met minstens vier jaarwerk
in woonplaats. Geselecteer-
de kandidaten krijgen vqor
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.

BUFFETHULP gevr. m/vr.
met erv. v.a. 21 jr. voor dan-
cing van 22.00 tot 05.00 uur
vrijd. en/of zaterd. aanm. tel.
045-213350 na 14.00 uur.
Taxicentrale Bor-Tax vraagt
TAXI-CHAUFFEUR. Pers.
melden Putstr. 103 Bom.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER/kassiere m. ervaring
leeft, v.a 25 jr. Keurslagerij
Geenen, Annastr. 22, Ge-
leen, tel. 04490-43586.
Meisje gevr. voor op de
MARKT, 20 uur p.week.
leeft, tot 20 jr. 045-271072.
Gevr. voor spoed, indienst-
treding RESTAURANTKOK.
Tevens part-time hulpen
voor bediening en keuken.
Restaurant De Prins. Inl.
045-457188.
Product Promotion Team
zoekt INDISCHE-Indonesi-
sche dames voor promotie
van Indische prod. in super-
markten. Inl. tijdens kant.
uren 070-941102.
KOK gevr. met erv. Grill/
Bistro Vitales. St. Pieterstr.
36 Kerkrade. Ma-di. geslo-
ten. Aanm. v.a. 16.00 uur.
Lieve KINDEROPPAS gevr.
i.b.v. auto voor 2 kinderen
van 4 en 6 jr. voor 4 midda-
gen p.week. Tev. licht huish.
werk in Centrum van Heer-
len. Br.o.nr. B-1045 Limb.
Dagblad Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Gevr. HUISHOUDELIJKE
Hulp voor 1 ochtend p.week
in Centrum van Heerlen. Br.
o.nr. B-1046 L.D. Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Kapsalon "Barbel". Wij vra-
gen voor uitbreiding van ons
team een volledig zelfst.
part-time KAPPER(STER),
tev. leerlingkapper(ster).
Soll. schr. of tel. B.A.J. Sal-
den, Begoniastr. 15, 6466
VR Kerkrade. Tel. 045-
-411433 b.g.g. 04752-2209.
Wij zoeken 'n PART-TIME
Kok(kin). Moet vakkundig
zijn. Sollicitatie alléén schrif-
telijk met opgave van erva-
ring. Le Ponchon Dor, Rim-
burgerweg 2A Brunssum.
DISCO dancing Pavillon
vraagt medewerksters/ers,
04406-12574.
Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
OPVANGMOEDER gezocht
voor mijn 2 jarige zoon, liefst
in een gezin met kind.(eren)
van dezelfde leeftijd. Inf.:
van Clermontplein 26, Vaals
Landelijke ochtenbladen
zkn. AGENT/distributeur
voor Sittard. Bezorgers
aanw. Aanm. 04490-10233.
Gevr. voor gezin in Nuth,
HULP in de huishouding
voor 2 ochtenden p. week.
Tijden in nader overleg vast
te stellen. Br.o.nr. B-1054
Limb. Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Nette VERKOOPSTER ge-
vraagd voor slagerij in Ge-
leen. Leeft. plm. 18 jr. Soll.
liefst na tel. afspr. 04490-
-44212.

Gevr. METSELAARS voor
Duitsland. Fa. Wedo, Lelie-
str. 33, Kerkrade. 045-
-420584/416657.

Bouwbedrijf J. Paas vraagt
VAKANTIEWERKERS voor
hulp in de bouw. m.i.v. 12-6 'a.s. te Geleen. Tel. 045- :
416098 tussen 17.00 en I
20.00 uur. \
Wij vragen een KASSIER/
POMPBEDIENDE, fulltime, 'wisseldienst.(dag- en nacht)
Tel. 045-413977, tussen
12.00-17.00 uur. :
All-round LOODGIETERS I
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BY, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
Aann.my. zoekt voor direct
en indirect ploegen METSE-
LAARS, betontimmerlieden,
aftimmerlieden, ijzervlech-
ters, gibozetters, goede soe.
voorz. en goede verdienst-
mogelijkheden. Voor ml.
04902-15061.
Leuk spontaan MEISJE ge-
vraagd voor goedlopende
club, info 04499-3828.
Gevr. ervaren en onervaren
GLAZENWASSERS. Tel.
045-424871.
Ervaren BABYSITTER gevr.
(niet rookster) voor de geh.
week. Kennis engelse taal
vereist evt. huish. werkz.
heden (2 honden aanw.)
Tel. 09-49-2451-45794.
AANNEMERSBEDRIJF
voor bouw - en grondwer-
ken gezocht voor omgeving
Düsseldorf. Inlichtingen La-
rissa Hech, An der Hoffnung
128, D-4030 Ratingen 5.
1e DAMES en/of HEREN-
KAPSTER gevr. Tel. 04490-
-75449.
Gevr. BEKISTINGSTIM-
MERLIEDEN, hele week
van huis (aceoord). Fa. We-
do, Leliestr. 33, Kerkrade
045-420584/416657.

Woningruil
Te ruil eengezinswon. 5 slks
in Hrl. huur ’ 485,- p.m. teg.
dito won. m. 4 slpks. omg.
ROERMOND. Tel. 045-
-423027.
Te ruil EENGEZINSWO-
NING te Bleyerheide tegen
eengezinsw. te Kerkrade of
Kerkrade-West 045-412740

'Te ruil DUPLEXWONING
gelegen an park te Bruns-
sum tegen woning elders.
Br.o.nr. B-1052 HK, LD.,
Postb.3loo, 6401 DP Hrl.
EENGEZINSWONING te
Kerkrade te ruil tegen een-
gezinswoning te Zeswegen,
tel. 045-464345.

Kamers aangeboden/gevraagd
Heerlen Centrum KAMER te
huur in studentenhuis THW,
MHS, HTS. 045-455755.
STUDENTE 21 jr. zoekt ka-
mer in Maastricht, liefst in of
nabij centrum. Tel. 08851-
-13313, José.
Gem. KAMER te huur met
centr. verw. en huiselijk ver-
keer te Valkenburg, ook
voor oudere heer of dame.
04406-12875.
Aankomend studente
TOLK-vertaler uit het wes-
ten des lands zoekt kamer in
centrum Maastricht tel.
reakties 02520-18591., Aankomend studente T.H.W
zoekt kamer in HEERLEN v.
a. 1 aug., wie helpt! Tel.
076-413521. 'Studente 19 jr. zkt. kamer in
MAASTRICHT. Tel. 077-
-510503 Nicole Peeters.
MAASTRICHT, student
zoekt kamer. Beekhuis
04490-54740.
Te h. 2 eenpers. KAMERS
m. eig. keuken, eigen op-
gang, gebr. v. badk. en WC
in centr. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 08.00-19.00 uur.
Ouders zoeken voor hun
dochter gesch. woonruimte
in Maastricht, i.v.m. aanv. 2e j
studie aan de R.U.L. 1-2
kamers m. gebr. van dou-
che, toil. keuk., Tel. s.v.p.
zondag gehele dag. 020-
-253397 Bez. 12 en 13 juni.
HEERLEN-Centrum mooi
gemeub. kamer te huur
f 380,- all in. 045-226553.

SITTARD: te huur luxe ka-
mers te Limbricht plusm. 2
km. v.a. centr. Dir. te aanv.
Huur v.a. ’ 240,-, mcl. Te
bevr. 04490-21527 tussen
18 en 19 uur.
Te h. KAMER met tuindeu-
ren (4x4m) in Studentenh.
Heerlen, (vlakb. station)
’3lO,- p.mnd. Voork. meis-
je, (ivm 50/50 verdeling)
045-726355. ■
Te h. KAMER in studenflat
nabij C.Heerlen plm. ’ 200,-
-all-in p.mnd. 045-319204.
Te h. etage te HOPEL-
Kerkrade, 4 kamers, keuken
douche, cv. en tuin. Tel.
045-721081.
STUDENT zoekt kamer in
Heerlen-centrum. Tel. 040-
-424703.
Er komen nog enkele ka-
mers vrij voor STUDENTEN
in centr. Hrl. 04490-13631.
Student zkt. KAMER in cen-
tr. Maastricht va. 10-6. Tel.
043-687282 na 18 uur, vra-
gen naar Geert.
Te h. ruime KAMER in Kerk-
rade Centr., ’ 300,- excl.
voor stud. of werkende. Tel.
045-452315.
STUDENTENKAMER te
huur te Centrum Heerlen.
Tel. 045-221955.
Heerlen Centr. in studen-
tenhuis KAMER met vaste
wastafel. Tel. 045-721150.
GEMEUBILEERDE kamer
met gebr. van badkamer en
toilet. Tel. 045-221832, na
18.00 uur.

Bouwmaterialen
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.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Zwarte golfplaat 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-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten Zink,
lood daltrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.
2 KANTELPOORTEN afm.
3.35 X 3.35 mtr., zetbank en
(kraal voor goten), bouwlier
380 V. Tel. 045-252198.

iTe koop Alrex aluminium
LADDERS 8 m. uitschuif-
baar, goed voor alle doel-
einden. Adv. prijs ’ 768,- bij

i ons ’ 395,-. Rockmart, Kis-
se!46a Hrln 045-723142
Te koop STROOMKASTEN
220/380 volt, 63 amp.

’ 395,-. Rockmart, Kissel, 46a, Heerlen. 045-723142.

Hoogtebinnen
i handbereik

, 4l|R3i>
111 . > j_lI ! iSli 11 I

verkoop Verhuur Service

oaa9o*37a7a
Aanhang-i 3
wagens

JoKnops. Rijksweg Zd 195,
Sittard. 04490-12718.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt én 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.

1 123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).. Tel. 045-423641.

1KANTELDEUREN, roldeu-

' ren, sectiedeuren met of; zonder afstandsbediening in
I 23 maten direkt leverbaar.

' Afstandsbediening compu-. ter gestuurd, geschikt voor
I alle soorten garagedeuren. compl. met zender voor uw
I auto. Fa. Straten, Eijkskens-

weg 18, Geulle. 043-641044

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

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

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes/
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te k. grote partij doe-het-
zelf klein. MATERIAAL. Ge-
sch. v. verkoop,o43-615836
Te k. TOYOTA Breimachi-
ne, dubbelbeds, met veel
extra's pr.n.o.t.k. 1 jr. oud.
Tel. 045-271421.

FOR SALE. Titleist golf t
clubs. 3 years pld. excellent
condition. Woods: 1,3 and 5
( with covers), Irons: 3-
pitching wedge, Putter:
Ping, matching Titleist golf-
bag with protective travel
cover, Wilson golf cart. Total
price »600 US or DG equi-
valent. Contact: Torn Twigg,
Geilenkirchen GR. 02455-
-1826. Must sell, returning
US.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

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.

Fax *** Fax *** Fax
Test nu GRATIS de Nashua-fax op uw bedrijf of kantoor
en daarna kost hij u slechts ’ 59,- excl. BTW per maand.

Burocenter,
Dorpstraat 125, Brunssum. Tel. 045-273525.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 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.

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.

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-
einden. Div soorten magazijnstelling vanaf ’ 75,- per mtr.

Papiersnijmachines ’ 375,-.
Olivetti electrische typemachines

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Elke dag geopend van 10 tot 19 uurzaterdags 10 tot 16 uur

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.

Nieuwe en gebruikte BU-
ROSTOELEN. Nergens zo
goedkoop, gebruikte buro-
stoelen vanaf ’40,-. Roek-
mart, Kissel 46A Heerlen.
Tel. 045-723142.

Te koop uit faillissement
nieuwe KANTOORARTIKE-
LEN zoals; Atlantis Folio
hangmappen per doos 25
stuks ’ 14,95. Ordners per
doos 25 stuks ’54,90. 23
Ringband mappen Esveha
per doos 10 stuks ’ 19,95.
Pelie lijmstiften 40 gram per
10 stuks ’9,95. Rockmart.
deKissel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142.
Te k. 2 groepsKASSA merk
Casio type Hermes 53,,2jr.
oud ’ 350,-. 045-719335.
Te koop Siemens TELEX
geheel compleet, vraagprijs

’ 700,-. Tel. 045-210021.

Bedrijven/Transacties
Te koop gevraagd:

Gesloten aanhangwagen
Tandemasser; geremd. LXbr X h. 3.50 X 1.60 X 1.80 mtr.

Te bevr. Bruis Party-service. Tel. 045-311956.

Ter overname aangeboden
Bloemen- en plantenzaak

goede omzet
goede ligging omg. Heerlen

Huurprijs ’1.250,- per maand
evt. geschikt voor groothandel

evt. met woning
goede omzet-groeimogelijkheden

Br.o.nr. B-1077 Limburgs Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen. ___

Ter overname aangeboden
Café

Gemeente Heerlen/Zeswegen. Inl. 045-243900,- tijdens kantooruren,

Gevr. Compagnon/Mede-
werker v. OFFSET-ZEEF-
DRUKKERIJ m. goede graf.
kennis. Schrift, reacties naar
Postbus 3078, 6401 DN
Heerlen.
Te koop 2 VERKOOPWA-
GENS met of zonder oven.
Tel. 04490-72118.
Te h. weg. omstandigh.
goed lopend CAFETARIA
met woning, nabij centrum
Roermond, inventaris over-
name verplicht. Br.o.nr.
B-1061 L.D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.

Te k. zeer sfeervol ingericht,
gezellig CAFÉ, veel moge-
lijkheden, in Hoensbroek.
Meer informatie. 0949-
-2405-72747.
Ter overname aangeb.
BLOEMENZAAK omgev.
Kerkrade. Goede ligging en
omzet. Br.o.nr. B-1024, L.D.
Postbus 3100 6401 DP
Heerlen.
Te k. Perceel GROND in
Centrum Landgraaf/
Schaesberg. Bouwvergun-
ning aanw. Inl. Tel. 04756-
-5757.

Landbouw en Veeteelt
WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Te koop aangeb. Gulder, 3
cyl. met MAAIBALK. Tel.
04406-12432.
Gebr. MACHINES: Rau 6-r.
schoffelmachine m. fronthef,
Weiger en Fahr schijven-
maaiers en frontmaaiers,
Fahr cirkelschudder 4 mtr.,
Vicon kunstmeststrooier PS
802, Mengmestverspreiders
4200 en 5000 Itr., Berege-
ningshaspel 280 mtr, door-
sn. 63 mm, Beregenings-
pomp 30 m3met dieselmo-
tor 18 pk, Hagedorn kuilver-
deler, Claas veldhakselaar.
Collé Nusterweg 90, Sittard.
Tel. 04490-19980.
Gebr. TREKKERS Deutz In-
trac 2003 A m. fronthef,
Deutz D 7807 C, Belarus 80
pk., John Deere 1120, 1130,
2020 en 4040 4WD, IHC
423 en 824, Leyland 262
(voorlader) Leyland 702,
M.F. 285, Renault R94, Fiat
460, Ursus 335, 355, 360 en
362. Collé, Nusterweg 90,
Sittard. Tel. 04490-19980.

Morellen
Wij plukken ze machinaal
voor u. Tel. 04954-1281.

Te koop OOIEN en weide-
lammeren, 045-243273.
Gevr. tuinfrees.
Te koop SCHAPEN en lam-
meren. Tel. 045-253045.
Te k. PALLETWAGEN, 2 ta-
kels 200m. ijzerbuis doorsn.
30 mm. Nieuw, 200mpiano-
scharnier nieuw, poort hek-
werk alum. 2.608-3.00hg.
045-312336.
Gebr. mach.; Kuhn GR 402
hark, Fahr KS 83 hark, Nie-
meier schudder, Weiger SM
450 maaier, PZ CM 215, CM
185 CM 135, CM 185 en
Kneuzer, Fahr KM 24 en
Kneuzer. Douven spuit 1000
Itr. 21 mtr. hydro. Douven 15
mtr. Douven 12 mtr. Teeno-
ma 10 mtr. Gebr. en nieuwe
Bloters, Van Lengerich en
Schouten. Nieuwe Deutz-
Fahr schudders 520 en 640
mtr. hydro, uit voorraad le-
verbaar. LMB J. Horsmans.
Klimmen. 04405-2775.

*$§Êo* f

Proficiat^^^^^^^^ *-

Opa en Oma Doelen
Met jullie 40 jarig Huwelijksfeest

Monica-Nicol-Mandy-Dana-Ardy-David-Yannick-Brg

Ruud en Mariet 12V2
Van harte gefeliciteerd.

Het feestcomité. ,

Zaterdag 17 juni verlaat
Ruud Solberg
"onze vrijgezellenclub"

Hij stapt in het bootje met
Christianne Aerts. Wij wen-

sen hun veel geluk toe.
De vrijgezellenclub.

Met een PICCOLO ij!
Limburgs Dagblad ra?
uw oude spulletjes 'ts
kwijt. Piccolo's doenwonderen... Probeer f
Tel. 045-719966.

Reageren op
advertenties ond*

BRIEFNUMMER-
Stuur uw brief (voldo*

gefrankeerd) naar V
Limburgs Dagblad

Postbus 3100, 6401'
Heerlen en vergeet

links onder op de\
enveloppe het numm^ii

de advertentie te (
vermelden. i

Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.

Solo MOTORRUGS'
trommelsschudder en
schudder van 5,20 m-

I draulische achterlade'
frontlader. Tel. 045-24J;
Te k. zwart-bles ooi',|

'.RAMLAMMEREN,
04405-3408. ,

Auto's J 'o

Alfa
ALFA 33, bwj. '87, in perfec-
te staat. Tel. 045-452865.
Te koop ALFA Guilletta 1.6
L, bwj. 5-'B5, d.blauw, i.z.g.
st., doorlock, checkcontrol,
pr. ’9.950,-. Tel. 04750-
-28583/077-825929.
Alfa SUD 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-'B3, t.'B4, i.z.g.st.,
pr. ’ 5.500,-. 045-420525.
ALFA Spider perf. st.,

’ 12.500,-. APK 4-'9O, Alfa
junior ’6.950,- APK 5-'9O,
Lancia fulvia cpe ’ 4.950,-
APK 4-'9O, mr. diesel mog.
Tel. 04750-22697.

Audi
Te k. AUDI 100 cc 136 pk.
goudmet. Bwj. '85, i.st.v.nw.,
div. extra's, Beukenbosweg
21, Kerkrade.
Te k. AUDI copé GT SE, 2,2
inj. bwj. '83, groenmet. Im-
velgen, in.nw.st. Kupstraat
SA, Spaubeek na 19.00 u.
AUDI 100 5E GL, bwj. '79,
stuurbekr., 4 hoofdst., pull-
mannbekl., centr. deurver-
gr., HR banden, nw. uitlaat,
nw. remmen, grijsmet.,

’ 3.500,-. Tel. 045-320027.
Te k. AUDI 80 1600 GLS,
bwj. '80, LPG 90, div. ace,
nw. banden, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.550,-, mr. mog. Voorter-
str. 377, Kerkrade.
AUDI 100 CC, 5 cyl, bwj. '83
94.000 km, vr. pr. ’ 12.500,-
-incl. gar. Tel. 045-215783.

Austin
Te k. Austin METRO Surf,
GT-uitvoering. Tel. 04490-
-32200, na 17.00 uur.

Bedford
Te koop Bedford CAMPER,
vr.pr. ’ 10.000,-. Tel. 045-
-259707.

BMW

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.

■ Te k. BMW 320/4, bwj. '76,
voor onderdelen, vr.pr.■ ’500,-. Tel. 045-271844 tot
17.00 uur.

" Te k. BMW 316, '80 veel
■ ace. ’ 5.700,-. zelz. mooi,. auto moet je zien. Bau-

tscherweg 166, Heerlerbaan; Hrl 045-414389.- BMW 320 6, bwj. '79, LPG,
I vr.pr. ’4.250,-. Tel. 045-
I 227941.
1 BMW 728, EZ 2/79, 170 PS,
1 131.000 km., TUV 4/90,

' Topzustand, VB 4.500,- DM
> Tel. 0949-2474-1262 ab

" Montag 16 Uhr.> 2; Te koop BMW 320, 6-cyl.,. bwj. '78, i.z.g.st. Tel. 045-
-) 413779.- BMW 315 1600 CC, zeer
■ mooie auto, bwj. '83,

’7.750,-. 04490-14427.

BMW 3231 bwj. '82
compl. hartgé omgeb° e
stereo, 15 inch, BBS ve« <t{schuifd. enz. donke" l0
met 185 pk ’15.000,-1;
st. Kasteelstr. 44 Brut*1.
tel. 045-253155. ~Te k. BMW 525 met *en nwe. banden, bWk V(
Inr. mogl. Na 14 uur O*V
35278. _^ a;
Te koop BMW 316 '^’1.650,-. Vonderstr. .
Schinnen. ___s
BMW 316 nw. modelij
km mcl. onderhoudsboe'
z.g.st. Tel. 043-62557g>
BMW 316 okt. '84, 5-^j,
bak, veel ace. aanw. 6* 0
km gel. vaste J
’19.500,-. 04406-13Jj?
Te k. BMW 525 '78 i-*j lvele extra's. f .Wachtendonckstr. 80 1
rendaal. 045-751906^ j
BMW 316 bwj. '82, Z-^ .kl. antraciet-metal., "j
velgen, elke keuring rf Igest. Inr. stationcar j!Tel. 04490-26256 of J>l?■BMW 320 bwj. '77, Af":
'90, kl. rood, sunroof c",
bouw, vr.pr. ’ 1.500,--
043-645329. s
BMW 325 I, bjw. '86, I*,'
veel ace. Tel. 04752_j^
BMW 316, m. '78, AH!
'90 i.z.g.st., ’ 2.250.-;^
131 model '82 ’ I[*j
Lampisteriestr. 2, H°
broek, (bij Randweg]^]
Tek. BMW 315 bwj.'B2 J

' APK, 88.000 km, zeer',
’5.950,-. Inr. mog- j■ 045-423750. A

'.BMW 633 CSI bwj. '7h
nieuw, pr.n.o.t.k. Mgr- 'l

■ senstr. 6 Nieuwenhagej/;
Te k. BMW 316 b*i-■ nieuw model, APK 9°v

' extra's, LPG, stereo-in( j

" pr. ’10.950,-. Tel.. 324425 b.g.g 322976^/
BMW 323 I '85 met e*j!- licht/met. vlgn. spoiler j
en achter en lager kl.z
met. Tel. 045-319279^;
Te k. BMW 323 i, b#j
APK 5-'9O, vele &\\motor '83, 5-versn., <e1*

inzage, i.pr.st., v'-tfif 8.750,-. Tel. 045-463^
BMW 316 bwj. 79,
uitv., alle extra's, j

’3.150,-, i.g.st., mr
Prof. V/h Hoffstr-
Hoensbroek.
BMW 525 E, bwj. 4-'84
g.st., schakel, alle keUr
gest. Tel. 045-313144>-
Tek. BMW3lBautom-J
vele extra's, ’ 5.000,- 'Hoenstr.lBl, Hoensbgg
BMW 320 6, automaa':- '81, zeer goed, ’°-" Tel. 04490-27965. __^st Te k. BMW 320/6, AP*'
access., in(ruil) mo9j,

7 ’ 3.950,-. Tel. 045-42^ili -^
Buick .

"i Te k. Buick SKYLAfI* j_ bwj.'Bo, 6 cyl., autom ■"
" st., APK t/m 12-'B9?

, ,j- ’ 5.300,-. Tel. 045-/^
Schandelerstr. 40,_Hfg>

Citroen J
', ___—-<if1Te k. CITROËN BK 1» 1
3 bwj. '83. Tel. 04743j^
- Tek. Citroen VISA, Ü-/\i, bwj. '80, APKgekeur^- st. koopje voor f„'_ voor info 04750-16525^

Voor Piccolo's 2g
zie verder pagin3
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Een
brug

jubileert

De bouwers van de Maasbrug die op 30 juni 1889 werd ingehuldigd. (Foto's uit Collectie Leon Daniëls, Maaseik.) I

ging zou daardoor overbodig zijn.

De spoorwegbrug kwam er niet, de
brug voor overig verkeer wèl.

Op 26 augustus 1886 ging de Neder-
landse regering aceoord onder het
uitdrukkelijk beding dat geen tol
zou mogen worden geheven en dat
aanleg en onderhoud voor rekening
van België zouden komen.

Aanbesteding
Op 11 februari 1887vond de aanbe-
steding plaats. Ofschoon de kosten
inmiddels op 443.000 franks waren
geraamd, zat de firma Cocqueril et
Cic uit Seraing daar 90.000 franks
onder. Haar werd het werk dan ook
gegund. Onderaannemer van de
grondwerken op de Nederlandse
oever was de firma Janssen uit

door ij^i^i^i^i^i^i|
«'.1.M.1.1MU1111
Roermond, onderaannemer van de
grondwerken op de Belgische oever
de firma Dubois uit Brussel.
Op 1 juli 1887 werd de eerste steen
gelegd. In het voorjaar van 1888
moest de constructie enigermate
worden gewijzigd, opdat bij oor-
logsgevaar dynamietladingen onder
de brug zouden kunnen worden
aangebracht.

In maart 1889 werd de brug uitge-
test. Gewillig stelde Graadje
Smeets, de aannemer en ontgrinder
uit Maaseik, twaalf paarden en kar-
ren beschikbaar die elk met 1.000 .

kilo kiezel waren geladen. Nieuws-
gierigen hoorden veel geknars,
maar weinig gekraak. De brug werd
vrijgegeven en op 23 juni 1889 tij-
dens de sacramentsprocessie inge-
zegend. Deken Polus van Maaseik
wilde die inzegening niet laten sa-
menvallen met de plechtige inhuldi-
ging welke een week later was ge-
pland. De liberalen hadden de ka-
tholieken geaffronteerd met het be-
richt in het (liberale) weekblad 'De
Maas' dat de katholieken tegen de
brug waren.

„Het kiesmiddeitje is niet slecht,"
zo dementeerde het (katholieke)
'Maeseycker Weekblad' de aantij-
ging, „doch wij twijfelen dat het zal
lukken, want eenieder weet dat zij
(de katholieken, JvL) de brug ten-
minste zoo vurig als de liberalen
verlangen en hopen te verkrijgen.
Maar de katholieken willen eene
brug zonder tolgeld, terwijl de libe-
ralen (die volgens gewoonte zeer li-
beraal zijn met andermans geld)
eene tolbrug verkiezen."

Festiviteiten
De festiviteiten werden over drie
dagen uitgesmeerd en met 21 ka-
nonschoten ingezet.

Een 'Groot Internationale Wed-
strijd' bracht op zaterdag 29 juni
1889 negenentwintig schutterijen
samen. Onder hen waren ook 'St.-
Lambertus' en 'St.-Remigius' uit
Neeritter en 'St.-Antonius' en 'St.-
Catharina' uit Stramproy. (Zou dat
niet het begin kunnen zijn geweest
van de schietinterland die in de ge-
daante van het Oud-Limburgs
Schuttersfeest tot op de dag van
vandaag is blijven voortbestaan?
JvL)

Aan het 'Groot Internationaal Fes-
tival' op zondag 30 juni 1889namen
eenendertig zangmaatschappijen,
fanfares en harmonieën deel.
Twaalf ervan kwamen uit Neder-
lands-Limburg. Bovendien was er

een zangmaatschappij uit het Duit-
se Waldfeucht.
Omstreeks drie uur werd een pauze
ingelast voor de officiële inhuldi-
ging van de Maasbrug. Nadat de
volkshymnen - de 'Brabancpnne'
en 'Wien Neerlands Bloed' - had-
den geklonken, verrichtte minister
De Bruyne van Openbare Werken
de openingsplechtigheid in aanwe-
zigheid van de volksvertegenwoor-
digers en senatoren uit de beide
Limburgen. De prominenten werd
een banket aangeboden en het volk
een bal op de markt van Maaseik.

Met een imposant vuurwerk werd
het volksfeest op maandag 1 augus-
tus 1889 besloten.

IJzeren Gordijn
J

In de zomer van 1916 werd de brug
hermetisch afgesloten. In augustus
1914 waren de Duitse legers België
binnengevallen. Vóór de IJzer ble-
ven zij steken. Sedertdien werden
via Belgisch-Limburg de fronttroe-
pen bevoorraad. Om te voorkomen
dat weerbare Belgen de grens zou-
den oversteken en vanuit Rotter-
dam naar Engeland zouden overste-
ken om vervolgens achter de IJzer
te worden afgezet, hadden de Duit-
sers langs de Belgisch-Nederlandse
grens vanaf de Noordzee tot aan het
Drielandenpunt in Vaals een drie-
voudige haag van draden opgericht,
waarvan de middenste onder hoog-
spanning stond. De brug van Maas-
eik vormde een zekering in dit dra-
dennet des doods.

Na de capitulatie van Duitsland
kwamen de moegestreden Duitsers
tussen 15 en 23 november 1918 in
dichte drommen de Maasbrug over.
Op de Nederlandse oever moesten
ze hun wapens afleggen. In feite
had Nederland hen moeten interne-
ren, zoals het dat ook de Belgische
soldaten had gedaan die in augustus
1914 de grens waren overgekomen.
Maar de regering gedoogde dat de
ontwapende krijgers de kortste weg

naar huis namen.

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 na-
men gewapende Duitse overval-
commando's dezelfde weg terug.
Vermomd als Militaire-Politiemen-
sen overrompelden zij de wachtpos-
ten aan de Julianaburg bij Rooste-
ren en vervolgens die aan de Maas-
brug. Met getrokken pistool dreven
de pseudo-MP'ers de ontwapende
Nederlanders voor zich uit. Onder-
luitenantFernand de Vinck, de
waarnemend commandant van de
Belgische grenswielrijders die aan
Belgische zijde de brug bewaakten,
zag hen komen. Conform de consig-
nes gelastte hij zijn manschappen
het hek op de brug te openen en de
Hollanders door te laten. Toen hij
echter op de Nederlandse oever
hoorde schieten en een handgranaat
rakelings over zijn hoofd scheerde,
doorzag hij de ernst van de situatie.
Hij belde de grenswielrijderskazer-
ne in Maaseik, meldde dat de brug
werd aangevallen en rende naar de
abri, waarin het ontstekingsmecha-
nisme zich bevond om de springla-
ding onder de brug te laten ontplof-
fen. Dat moest met een lucifer ge-
beuren, aangezien de elektrische
ontstekingsmechanismen in alle
Belgische bruggen waren verwij-
derd, nadat op 31 augustus 1939 in
Luik twee bruggen door de bliksem
waren getroffen bruggen en in de
lucht waren gevlogen. Tergend
langzaam plantte de vlam zich
voort. Zeker één meter had het
vuur te gaan. Pas na vier minuten
plofte de brug.

Ze werd hersteld, maar in septem-
ber 1944 door de Duitsers prompt
weer opgeblazen, nadat tankspitsen
van het Amerikaanse Eerste Leger
en het Britse Tweede Leger de bei-
de Limburgen hadden bereikt.

Britten legden een baileybrug,
Amerikanen een houten brug die
tot 1952 in gebruik was. Op 28 sep-
tember 1952 openden de gouver-
neurs Houben en Roppe de nieuwe
Maasbrug.

Jubileum
Ofschoon het kwartaaltijdschrift
'De Maaseikenaar' de jubilerende
brug reeds in de schijnwerpers
plaatste, ontging burgemeester
Vermassen de stille wenk om het ju-
bileum te vieren. Ambtenaren
drongen niet aan. Want het demis-
sionaire college van burgemeester
en wethouders zou het benodigde
krediet niet zonder de goedkeuring
van de op tilt staande gemeenteraad
kunnen verlenen. Nu de Raad van
State echter arrest heeft gewezen en
de nieuwe gemeenteraad is geïnstal-
leerd let niets hen nog om alsnog
een voorstel in te dienen.

Rik Timmermans, de 49-jarige pu-
blic relationsofficer van Maaseik,
hoopt in het najaar wederom een
aantal schutterijen en muziekmaat-
schappijen uit de beide Limburgen
rond de jubilerende brug samen te
brengen. Voorts is hij zinnens om
iets ludieks voor de gewone man te
ensceneren. Zijn gedachten gaan
uit naar een optreden van „Heil on
Wheels", een club van hobbyisten
in legerjeeps en amfibievoertuigen
die deze week op de stranden van
Normandië opereerden. Ook wil hij
nazaten van kapitein Van Cleem-
put, die in 1889 het vuurwerk ver-
zorgde, voor een heroptreden bena-
deren. Daarmee zou het feest kun-
nen worden besloten.

„Voor de prominenten zou er een
academische zitting kunnen worden
gehouden die met een souper zou
kunnen worden afgerond. Zon
100.000 franks zal ik er toch wel
voor nodig hebben. Wellicht dat
ook gemeenten op de Nederlandse
oever van de Maas willen bijdra-
gen."

Kortom: het 'vergeten' jubileumzal
alsnog worden gevierd. Want 100
jaar lang de brug bij Maaseik het te-
ken van de verbondenheid der bei-
de provincies die in 1839 door de
Conferentie van in Londen werden
ontbonden.
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ander-zijds
Paramaribo
Vorig jaar haddenwij het voorrecht

om - veilig - te mogen landen op
het vliegveld Zanderij in

Paramaribo, na een voorspoedige
vlucht in een toestel van deKLM.

De kist was afgeladen vol, met
pakweg 250 Surinaamse kleurlingen

aan boord en slechts vier of vijf
blanke poldergezichten. Van deze

vlucht is ons bijgebleven dat het ér
heel anders aan toeging dan

normaal te doen gebruikelijk.

De vlucht was één feest. Vanwege
de vrolijkheid en blijheid van die

Surinamers die naar hun
moederland op vakantie gingen, of

die, en vaak blij toe, weer
huiswaarts keerden na een vakantie
in Nederland. ledereen kende - of
was familie van elkaar. „Ooh, ben
jij met haar getrouwd? Dan ben ik
nu jouw neef." Dat soort werk. En
ze vertelden, op ons verzoek, over

hun land, hun Suriname, over
Bouterse, over Brunswijk, over hun

gastvrijheid-zonder-grenzen, over
hun familieleden die ze veel te

weinig zien omdat deze of in
Nederland of in Suriname woont en

vooral: over dat knagende gevoel
van grote heimwee.

Altijd maar blijven hopen op een
hereniging voor altijd.

En niet eens zozeer vanwege het
verschil in klimaat tussen beide

landen. Maar vooral het gemis van
het elkaar niet kunnen zien, omdat
er tien uur vliegen tussen ligt waar
bovendien een prijskaartjevan 1500

gulden of meer aan hangt.

Wij, Nederlanders, emigreerden
naar Canada, Nieuw-Zeeland of

Australië, werden daar miljonair of
kwamen in de goot terecht. Maar de
meesten hebben zelden de behoefte

gevoeld om elkaar regelmatig te
zien. Veel Nederlandse emigranten
kwamen pas na tien jaar'even over'
om oude herinneringen op te halen
en te zien. En we kwamen vooralals

we 'ginds' maatschappelijk waren
geslaagd. En naar verhouding

hebben maar weinig Nederlanders
hun familie of vrienden aan de

andere kant van de wereld
opgezocht. Onder het motto: zij

moesten zo nodig emigreren, niet
wij.

Surinamers hebben een andere
band met elkaar. Er zijn niet 169(of

misschien nog meer) Surinamers
om. het leven gekomen bij die crash,
maar er is een gezinvan 169 mensen

verongelukt. De afgrijselijke
taferelen die zich afspeelden na het

ongeluk in Paramaribo en
Amsterdam (en we hebben veel van

die hartverscheurende taferelen
kunnen gezienvia foto's in de krant
en televisie) kun je als Nederlander

die in Limburg werd geboren niet
altijd even makkelijk plaatsen.

Intens verdriet gade slaan is altijd
en overal vreselijk, maar een

tafereel als deze rouwende
Surinamers zien, dat gaat een mens

door merg en been.

Omdat het één grote familie is, één
familie die trots is op Rijkaard,
Gullit en die andere voetballers

waar wij, Nederlanders,
likkebaardend naar kijken in de

stadions.

Morgen vindt in de Lutherse kerk in
Amsterdam een herdenkingsdienst

plaats. Ook daar zullen vele tranen
vloeien, en we zullen, net als de
voorbije dagen, zeer emotionele

taferelen zien die Nederlanders niet
altijd meteen kunnen plaatsen.

Omdat wij (helaas?) zo niet zijn.

jos van wersch

"v ue Maasbrug in de Bleumerstraat te Maaseik.

i Tu.un;.fcfmrer?! |~
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vrijuit

" De Maasbrug met de majestueuze smeedijz'eren lantaarns die spoorloos
zijn.

# Nabij de Maasbrug in Maaseik gingen de uit Nederland geïmporteerde
runderen in quarantaine.



Aut

Citroen
Te k. erg mooi EEND bwj.
'82, APK juni '90, koopje pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-251672.
CITROËN BK 16 TRS auto-
matic, iets moois, bwj.'B7,
duurste uitv., all. electr., bl.
met., LPG, 50.000 km,
alarm m. afst. bed. Nw.pr.

’ 36.300 nu ’ 24.900,-.
045-725617.
CITROËN CV 6 bwj. '78,
APK tm mei '90, ’1.400,-.
en VW 1303. 04490-31692.
Te k. CITROËN CX reflex,
bwj. 80, APK 5-'9O, i.z.g.st.,
vr.pr. ’1.950,-. Tel. 045-
-724260, na 15.00 uur.
Te k. CITROEN BK 14 E,
bwj. '84. I.z.g.st. APK Pr.
’11.500,-. 045-221498.
CITROËN BK 1.6 RS '86, kl.
zwart, i.z.g.st., ’ 9.250,-.
04492-3234.

o's
CITROEN AX 14 TZS 5 drs.,
groenmet., 11.000 km. 7-'BB
Bovag May Crutzen. 045-
-752121.
CITROEN 11 RE blauwmet.
5 bak, 6.000km. 5-'BB. Bo-
vag May Crutzen. 045-
-752121.
CITROEN C35 Bestel
50.000 km. 8-'BB. Bovag
May Crutzen. 045-752121.
CITROËN Axel 1.1 '85, 1e
eig., kl. rood, i.st.v.nw.,

’ 5.750,-. 04492-3234.
Te k. i.z.g.st. CITROEN CX
2 Itr., bwj. '81, zilver grijs,
niet rot, vr.pr. ’ 1.975,- 045-
-459279. _ .

Daihatsu
Te k. DAIHATSU Cuore bwj.
'85 km. 42.000 vp. ’ 5.500,-
Rennemigerveldweg 70
Heerlen. 045-727742.

Fiat

Fiat Klankstad
=iat 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,
3olf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S, 5-drs., hatchback
81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1200 '82;R9GTL '85;
Renault 11 TXE '85; Renault R5TL '81; Skoda 120LS '86;
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla '80; Volvo 345 DLS '82;

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

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

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

nflGebruikteWagensL/UPkiSiSysteem
OBOVAE GARANTIE

Te koop Fiat 126 BAMBINO
'73, APK mrt. '90, ’750,-,
tel. 045-752754.
Iste eigen. Fiat PANDA
White jub. uitv. Bwj. '85,
40.000 km ’ 6.650,-,
04490-13467.
Te k. FIAT 127 sport, bwj.
'79, APK '90, ’1.250,-. Tel.
045-452008.
Te k. FIAT Minibus, APK
'90, ’l4OO,- bwj. '81 en. Inr. mog. tel. 045-325859.
Te k. FIAT 127 Sport bwj.
'79, kl. zwart, APK 4-90, pr.
’1.100,-. 045-418556.
Te k. RITMO Diesel bwj. '81,
APK '90. Unescoplantsoen
9 Heerlerheide.
FIAT UnoXS 75 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Te k. Fiat RITMO 75 CL
APK mei '90, bwj. '79. Mag-
dalenastr. 4 Heerlerheide.
Te k. FIAT 127 1050 Top,
bwj. '79, kl. bruin. Prijs
’1.100,-. Grasgraefken 35,- Stem. Tel. 04490-35281.
Te k. weg. overl. FIAT Uno
60 S bwj. '86, km.st. 60.000.
Te bevr. 04490-33786.

FIAT 127 spec. T-'B3. APK
’1.950,-. Tel. 045-314760.
Te k. Fiat RITMO 70 L bwj.
6-'B4, 5-speed, APK 6-'9O.
Auto is echt gloednieuw
’5.650,-. 04406-14080.
Te k. Fiat 131S1600, bwj.
'78, ’ 750,- APK tot mrt '90,
045-244287.

Te k. FIAT 127 type Fura
bwj. 11-'85, i.pr.st met APK
tot juni '90 ’4.950,-. Rdr.
Hoenstr. 181 Hoensbroek.
Fiat RITMO bwj. '84, 3 drs.
1e lak, rood, keurige auto,
66.000 km. ’5.350,-. 043-
-610262.

Fiat PANDA semi cabrio,
zeer mooi, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-74919.
Te k. Fiat PANDA Primo,
zwart, bwj. '83, i.z.g.st., nw.
banden en uitlaat, vr.pr.
’6.000,-. Tel. 045-443026,
na 17.30 uur.
Fiat PANDA 45 Super S,
bwj. '85, 5-gang, ’ 6.900,-.
Tel. 04490-23830.
Te k. Fiat RITMO 60 CL,
bwj. '86, km.st. 17.000, t.e.
a.b. Tel. 045-426594

Ford

Autobedrijf Napoleon
te Margraten, biedt aan :

zeer goed onderhouden Ford Escort 1.6 i met trekh., bwj.
juni'B7, 55.000 km, kl. blauw, ml: 04458-1621.

Spectaculaire jubileum-aktie's
bij Jos Bogman Kerkrade

Bij nieuwe en gebruikte auto's.
Kom kijken en informeer naar de aktie-voordelen.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.
Ford ESCORT 1.3 L, sept.
'85, blauw, z.g.a.n. Tel.
04406-14237.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
bwj. '78, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 04490-
-55348, na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1600 CL au-
tom. bwj. '87. 24.000 km.,
pr. ’ 16.000,-. 04450-3617.
Te koop Ford ESCORT
1600 CL, bwj. laat '86.

Klingbemden 33, Brunssum.
Te k. ESCORT combi 13
GL, '81, z. mooi, trekh., vr.
pr. / 5.750,-. Hoofdstraat
381, Schaesberg.
ESCORT L 1e lak 68.000
km ’ 5.950,- elke keur. mog
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Ford ESCORT Bravo, bwj.
'82, sportv., verlaagd, toni-
sche veren, spoilers, alarm
enz. Tel. 045-413779.
Ford ESCORT 1300 laser,
bwj. 11-'B4. mooie auto
63.000 km. Tel. 045-224791
FORD Escort 1.6 Bravo, '85,
69.000 km, zeer mooi. Mo-
zartstr. 13a. Brunssum.
Te k. prachtige Ford ES-
CORT KR 3i, bwj. 83, RDW
APK. Tel. 04492-5473.
Te k. Ford ESCORT KR 3,
bwj. '81, rood, div. extra's,
’8.250,-04490-19291.
Te k. Ford ESCORT 1300
bravo. bwj. '83, metal. groen

’ 7.900,-. 04490-26923.
Te k. Ford ESCORT bwj. 82,
13 L, i.z.g.st. ’5.700,- 045-
-220665.
FIËSTA 1.1, APK, bwj. '77, t.
e.a.b. Tel. 045-421184.
FIËSTA 11 L, '82. APK, stry-
ping, zeldz. mooi. Hamerstr.
37-39, Heerlen.
Te k. FORD Sierra 1.8Laser
T. Bwj. 85, kooppr.

’ 12.500,-. Kampstr. 52
Heerlen. Tel. 045-220146.
Ford ESCORT 1300 Laser,
bwj. sept. '84 ’ 8.650,-. Tel.
04490-10165.
Ford ESCORT 1600 Ghia
nw. model '82, zeer mooie
auto ’ 6.650.-.04490-15431
Te k. Ford FIESTA XR2 bwj.
'82, kl. rood, km. 84.000
nieuwebanden, uitlaat, accu
i.z.g.st. Tel. 045-256947.
Te k. FORD Escort 1.3 CL
3-drs. rood, 5 gang, stereo,
bwj. 2-89, 1050 km, vr.pr.
’lB 500,- Kasteelstr. 44
Brunssum. 045-253155.

Te k. Ford FIESTA 1.1 dcc.
'83, 60.000 km. i.z.g.st.
’6.900,-. Tel. 045-212998.
Te k. Ford CAPRI '77, APK
3-'9O, vr.pr. ’1.050,- mr.
mog. 045-325859.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.750,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Ford FIËSTA CL, 1.6 diesel,
bwj. '86, 46.000 km. Tel.
045-210038, na 17.00 uur.
Te k. Ford TAUNUS aut. '78
APK, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-423027.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 L,
bwj. aug. '83, 5-drs., blauw-
met. Tel. 04498-57587.
Zeer mooie Ford TAUNUS
te k. bwj. '79, APK tot 26-1-
-'9O. M. de Ruyterstr. 15,
Landgraaf. Tel. 045-426090
Ford MUSTANG 5.0 L bwj.
'80 i.z.g.st. Tel. 04492-
-3660.
Te k. FORD Taunus bwj. '80
in prima staat. St. Jozeflaan
132 Weert. Tel. 04950-
-34668.
Te k. Ford MUSTANG 8 cyl.
Ghia met veel extra's, bwj.
'80 ’ 4.500,-. 04498-54651.
Te k. Ford CAPRI, tel. 045-
-272568.
Te k. FORD Capri 2.0 LS 5
cul. schuifd. en trekh. APK.
Tel. 045-272955.
MUSTANG 3.3 L autom.,
sunrf, trekh., bwj. '79,

’ 3.250,-, 04490-22932.
Ford SIERRA Stationcar
1800 CL grijsmet. 5 drs.
33.000km. 3-'BB. Bovag
May Crutzen. 045-752121. :
Excl. mooie Ford ESCORT
3GL 1.6, autom. met extra's
vr.pr. ’9.750,-, APK 6-'9O.
Prof. van de Waalsstr. 8,
Hoensbroek.
Te k. FORD Mustang Cobra,
eind. '79, LPG, APK gek.
i.z.g.st. 045-218490.
Te k. Ford THUNDERBIRD .
1963, nwe VB, veel chroom,
i.z.g.st. ’ 17.500,-. Inr. mog. "Tel. 04498-57540. !
FORD Granada 2.0 L APK |
gek. pracht auto vr.pr. :
’ 2.250,-. 045-323830. !
Ford ESCORT 1.1 Lead bwj. |
'84, 5-bak, div. access. ;

’ 8.000,-. 04705-2371. ■
Te k. Ford FIËSTA bwj. '81, <donkergrijsmetallic, vr.pr. <’3.950,-. 04492-1452. 5

Ford FIËSTA 1100 L, bwj.
'80, APK gek., pr. ’ 3.500,-.
04490-22689.
Ford FIËSTA type '79 i.pr.st.
met APK tot juni '90
’1.950,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te k. Ford MUSTANG Se-
dan 4.2 LVB, type'Bl, APK
1-'9O, vr.pr. ’3.750,-. Tel.
045-459889.
Te k. MUSTANG Cobra,
bwj. '81, ’7.950,-. Tel. 045-
-727693.
Te k. Siërra, 4-drs, 9-'B7,
21.000 km, RS spoilerset
BBS velgen, div. ace,
’24.000,-. 045-425519.

Ford SIERRA 1.6 Laser bwj.
'85 3-drs. kl. wit alle extra's
1e lak met recent keuring-
rapp. in st. v. splinternw.
’11.750,-. Inl. 043-254462.
Ford SIËRRA 2.0 L, dcc.
'83, 1 eig., kl. wit, LPG,

’ 10.000,-. 04492-3234.
Ford SIËRRA 2.3 L dies.,
'84, 1e eig., kl. wit, i.z.g.st.,

’ 9.500,-. 04492-3234.

PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eign. met.blauw i.st.v.nw.

’ 7.000,-. 04492-3234.
Ford TAUNUS Ghia 2000
LPG, bwj. '79, APK '90,
mooie auto, 045-218601.

Honda

Spectaculaire jubileum-aktie's
bij Jos Bogman Kerkrade

Bij nieuwe en gebruikte auto's.
Kom kijken en informeer naar de aktie-voordelen.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.
Te k. Honda CIVIC autom.,
'79, wit, t.e.a.b. Tel. 045-
-319250.
Te k. Honda ACCORD 1600
de luxe bwj. '82, t. '83, i.z.g.
st. evt. mr. gelijkw. 2.0 I. auto
(goede caravantrekker)
mog. Mijnbouwstr. 8 tel.
045-225299.
Te k. HONDA Prelude, bwj.
sept. '80, APK, kl. wit, sport-
velgen, in abs. nw.st., vr.pr.

’ 3.750,-, mr. mog. Tel.
045-726008.
Te k. HONDA Prelude bwj.
'83 ’12.950,- evt. mr. tel.
045-453572.
Te k. Honda CIVIC 1300, 5
versn. 1981, 75.000 km. ge-
lopen, zeldzaam mooi Tel.
04490-48637. *
Te k. Honda PRELUDE, bwj. '82, autom., APK, met iets
werk, vr. pr. ’4.250,-. Tel.
045-456652.
Honda CIVIC shuttle, bwj.
'84, i.z.g.st., 96.000 km.,
blauwmet. Tel. 045-221892.
Honda Civic AUTOMATIC
bwj. '79, i.z.g.st. ’ 1.950,-.
Koningsweg 37, Kerkrade.
Tel. 045-455432.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'82, kl. rood, 5-gang, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-271017.

Hyundai
Te k. HYUNDAI Pony 1200
GLS 5-drs. Sedan bwj.
23-11-'B3, APK 24-6-90,
absolute nw. staat pr.
’3.250,-. Tel. 04752-4372,
na 17.00 uur.

Jaguar
JAGUAR XJI2 serie 111, bwj.
'81, donderblauw, pr.

’ 9.450,-. Tel. 045-725447.
Te k. JAGUAR XJ6-4.2 L,
bwj. '76, APK 5-'9O, in
showroom cond., vr.pr.

’ 8.750,-, alleen ser. gegad.
Tel. 04450-3353 b.g.g.
04406-16621.

Jeep
Te k. Jeep PAJERO 2300
Turbo, grijs kenteken.
04490-32200, na 17.00 uur.
Jeep TOYOTA Landcruiser
3.4 D, '84, zomer- en win-
terkap., st.bekr., ’19.500,-.
043-616797.
Nissan PATROL 3.3 turbo
diesel, bwj. '87, ’29.500,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.
Isuzu TROOPER turbo
diesel, bwj. '85, ’ 17.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.

Lada
LADA 2105 1500 CC 1e eig.
bwj. '84, LPG, 89.000 km.,
’3.900,-, 04404-1317.

LADA 2104 combi luxe, bwj.
7-'B6, APK tot 7-'9O, km.st.
29.000, met extra's, vraag-
pr. ’7.500,-, tel. 045-
-322424.
Weg. fam. omst. LADA 2107
1600 cc, 30.000 km, bwj.
'86, kl. bruin, vl. ace. pr.
’7.000,-045-413486.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km.

’ 4.500,-. 045-420650

Mazda
Te k. MAZDA 323 1.3 APK
tot 10-'B9, pr. ’1.400,-. Tel.
045-726313.
Te k. MAZDA 323 APK 4-
90, i.z.g.st. ’950,-. Coris-
bergweg 98, Hrl.baan.
Te k. MAZDA 1500 sport
met rolschade, bwj. '85. Vr.
pr. ’2.250,-, tel. 04490-
-20229.
Te k. MAZDA 626 GLX Die-
sel bwj. '84 km.st. 124.000,
van part. 04490-10047.
MAZDA 626 LPG 1981,
APK ’3.250,-. Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. MAZDA 626 SDX 2.0
aut. LPG, bwj. '81. APK tot
5-'9O. i.z.g.st. T.e.a.b. Oude
Rijksweg Nrd 52, Susteren.
Te k. MAZDA 616 coupé,
bwj. '76, APK tot 15-11-'B9.
Vr.pr. ’ 900,-. 04492-2680.
Te k. MAZDA 626 SDX 2de
aut., LPG, bwj. '81, APK tot
5-'9O, i.z.g.st., t.e.a.b. O.
Rijksweg Nrd. 52, Susteren.
MAZDA 323 HB bwj. '83,
APK tot 6-'9O, z.m. vr.pr.
’6.000,-. Staatsmijnstr. 10
Kerkrade W., na 17.00 uur.
Te k. MAZDA 323 HB 1.3,
bwj. '84, LPG als nw. Tel.
045-316940.
Te k. MAZDA 626, bwj. 81,
LPG, APK gek. tot '90. Tel.
04498-54784.
MAZDA 626 GLX 2.0 Itr.,
bwj. jan. '89, stationwagen,
kl. wit, km. 7.000, bijz. mooie
auto, 045-312088.
Te k. MAZDA, 323 bwj. '78,
motorisch pr.i.o. APK 11-'89
t.e.a.b. 045-324536.
Te k. MAZDA RX 7, bwj. '80,
APK, vr.pr. ’8.500,-. Tel.
045-351308.
MAZDA 323 bwj. '79 met
APK, vr.pr. ’BOO,-. Hage-
doornstr. 2 Heerlen.
MAZDA 626, 20 L GLX HB
bwj. '84, duurste uitv., alles
electr., werkelijk gloednw.
’11.750,-. 04406-14307.
Te k. MAZDA 323 automaat
bwj. '78, APK 2-90, i.g.st.,
trekh., radio, vr.pr. ’ 1.575,-
Tel. 045-353144.
Te k. MAZDA 626, 12-'B3,
95.000 km, div. access.,
LPG, ’ 8.000,-. 045-319012

Mercedes
Te koop directiewagen

Mercedes 200 D '87
Tel. 04490-14065.

MERCEDES 1613 o.a. kip-
per, diff. sper. 10 ton APK.
Auto Feyts 04759-1896.
MERCEDES 813, veewa-
gen APK Tel. 04759-1896.
Auto Feyts, Nap.wg. Haelen
Te koop MERCEDES 300
D, bwj.'77, kl. geel. Tel. 045-
-751830.
Te koop MERCEDES 200D
bwj. 1985, Tel. 04490-
-72118.
Te k. MERCEDES 190 bwj.
10-'B6 km. 55.000, met.
groen, 1e eig. vp. ’ 29.750,-
Rennemigerveldweg 72
Heerlen. 045:723076.
Te k. zeer mooie MERCE-
DES 280Sdiv. extra's, bwj.
'83, km. 150.000, m. Kl de-
fect, vr.pr. ’21.000,- Ren-
nemigerveldwg 72 Heerlen.
Tel. 045-723076.
MERCEDES 200 D bwj. '78
kl. zilvermet. APK gek. Tel. :
045-424484.
Te k. MERCEDES 200 D, |
bwj'Bo, trekh., stuurbekr., in- ■ruil/ruil kl. auto of motor mog.
tel. 045-425996, na 18.uur
Mooie MERCEDES 280 S !
bwj. '79, motor 100%, APK ,
'90. Vr.pr. ’4.750,-. 045- -453054. I
Te k. MERCEDES 200 B, 8 ,
mnd. oud, veel extra's, nw.
pr. ’ 80.000,-, km.st. 11.000 'vr.pr. ’ 52.500,-. Event. mr. .
mog., te bevr. 045-415379.
Te k. MERCEDES 190 E,
'84, metal., alle extra's, pr.n. !
o.t.k. Tel. 045-319250. ,
Te k. MERCEDES 280 TE
type-'BO, compl. uitg. vr.pr. :
’ 17.500,- mr. mog. tel. ,
04490-20229. ]
DEMONSTRATIEAUTO'S.
560 SEC dcc. '87, 500 SL' :
87, 190 E 16 kl. '89, 500 SE ,
'85-'B7, 4 keer 280 S en SE, '82-83, 300 E '86, 230 E '85, '300 D '85, 190 E '86, 200D !
'83, 280 SLC '80, 230 CE 'coupé '82-'B3, Jan van I
Cruchten. 045-722844. i
Schandelerstr. 2 Heerlen. I

Te k. directie-auto Merce-
des BENZ 280S, alle opties
o.a. airco, automaat, Pul-
man elec. ramen, R.C.M,
velgen, org. agem. Pr.

’ 32.000,-, info 04750-
-31410 b.g.g. 11589.

MG
Te k. van part. in absolute
nieuwst, verk. MGB Cabrio-
let, bwj. 74, chroombumper-
uitv., overdrive, kl. toendra-
groen, plm. 200 km. gel. na
restauratie, Pr.n.o.t.k.
Teggert 138 Voerendaal.

Mitsubishi
Mitsubishi COLT GLX, 3-
drs., '79, met veel ace, i.z.g.
st., APK, slechts ’3.750,-.
Tel. 045-422891.
Te k. vankantieauto Mitsubi-
shi GALANT GL APK t/m ju-
ni '90 bwj. '78. 045-722256.
Te koop Mitsubishi LANCER
APK juni '90, pr. ’750,-.
Lijsterstr. 8, Nuth.
MOET WEG wegens omst.
Mitsubishi Colt 1500 GL,
bwj. '87, LPG, als nieuw,
vaste prijs ’13.500,-, tel.
04750-28012.
Mitsubishi PAJERO 2300
TD, bwj. '84, grijskent. alle
extra's, kl. blauw-grijs i.z.g.
st. Tel. 045-256947.

Te k. Mitsubishi GALANT
1600 LPG, 1981, APK 5-'9O,

’ 3.250,-. Kissel 46a Hrln.
Te k. Mitsubishi GALANT
Saporro, bwj. '78, APK,
’1.250,-. Tel. 045-252832.
Te k. Mitsubishi COLT 1800
GL, diesel bwj. 11-'B4, i.z.g.
st. ’ 10.950,-. Eemstr. 27
Heerlen.
Te k. MITSUBISHI Colt APK
25-3-90, prima in orde met
radiocass. vr.pr. ’ 950,-.
Gouverneurstr. 33 Heerlen.
Te koop sportwagen Mitsu-
bishi STARION Turbo, mr.
mogel. Dr. Poelsstraat 17,
Hulsberg.

Mitsubishi COLT APK
’1.500,-, Koenenstr. 13,
Schaesberg na 17.D0 uur.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLX op LPG bwj. '80, APK
tot '90, Hompertsweg 20A
Landgraaf. 045-321361.
Mitsubishi GALANT bwj. '77,
APK gek. t.e.a.b. Tel. 045-
-419001.

Morris
Tek. MINI bwj.'79, 1000 cc.
Vele extra's. T.e.a.b. Tel.
045-719931.
Te k. MINI bwj. eind '86, in
perf. st., kl. wit, 24.000 m.,
pr. ’ 8.900,-, 045-311897.
AUSTIN Mini bwj. '85, km.st.
42.000, i.z.g.st. kl. blauw-
metallic. 045-254575.
Te koop MINI 1100 spec.
bwj. '79, div. ace. en APK.
Tel. 045-222044/724246.
Te koop MINI 1000, bwj. '78.
Lindeweg 34, Voerendaal.
Tel. 045-751490.

Nissan/Datsun
Te k. Nissan Cherry 1.3 GL,
bwj. '83. Tel. 04498-52903.

Te k. NISSAN Patrol Diesel
korte, met veel extra's bwj.
'84, grijs kent. Landvoogd-
str. 22 Eikenerveld-Heerlen.
Te koop wegens verpl. aan-
schaf BEDRIJFSAUTO:
Nissan micra i.uitst.st. okt.
'83, ANWB-aankoopkeuring
APK '90, nieuwe banden,
radio cass., kleur grijs me-
tallic, pr. ’6.250,- 04490-
-23936/ 15577.
NISSAN Sunny, kl. roodmet.
APK, LPG, bwj. '82, vr. pr.
’2.250,-. Tel. 045-420119.
Te k. Nissan SILVIA sport-
model, bwj. '80. lets aparts,
rood ’ 2.750,-. 045-227554.
NISSAN Patrol '82, kl. rood,
i.z.g.st., ’ 14.500,-. 04492-
-3234.

Oldtimers
Te k. Oldsmobil Cuttlas Ca-
briolet '66 z.g.a.n.; Cadillac
Eldorado Cabriolet '76
z.g.a.n. Autobedrijf P.
FRANKEN, Ganzeweide 59
Heerlen.
Te k. van 1e eig. Opel RE-
KORD 1700, bwj. '68, km.st.
57.000, zeer mooi, APK, vr.
pr. ’ 1.950,-, 045-420119.

Opel

Spectaculaire jubileum-aktie's
bij Jos Bogman Kerkrade

Bij nieuwe en gebruikte auto's.
Kom kijken en informeer naar de aktie-voordelen.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Kadett 1.8 GSI
6-9-'B5, 37.000 km, zilver
met extra's. Jasper BV,
Windrakerberg Sittard. Tel.
04490-21944.

Opel Kadett
bwj. mei '83, z.g. onderh.
extra's, sportv., schuifdak,
S.R. dashboard, tel. 045--

Te k. Opel REKORD Olym-
pia 17 L, i.z.g.st., bwj. '65.
Tel. 045-255724.
Te k. weg. verh. nr. buitenl.
OPEL Kadett hatchback 13
N nw. remmen, sunroof,
trekh. nw. band. bwj. aug. 82
i.z.g.st. vr.pr. ’ 4.950,-. Tel.
na 12.00 u. 04490-12117.
Opel ASCONA eind '79,
APK juni '90, pr. ’1.400,-.
Tel. 045-271072.

Te k. Opel KADETT City,
oranje, APK tot '90 ’ 1.500,-
-i.z.g.st. Tel. 045-724398.
Te k. opel MANTA bwj. '79,
APK t/m mei '90, techn. in pr.
st., pr.n.o.t.k. 045-451261
na 18.00 uur.
Te k Opel KADETT 13 GL s-
drs. nw. mod. fjord-blauw-
met. km.st. 47.000, t. '85
m. vele extra's 045-220870
Opel KADETT 1.3 G.S. 11,
bwj. 4-'B7, 27.000 km., sign.
rood. Tel. 04490-15492.
Te k. Opel MANTA 1.6 bwj.
'76, kl. rood, APK 2-'9O, pr.

’ 1.150,-. Tel. 045-223230.
Tek. OPEL Kadett 1.6 i GT,
bwj. '87. Stephanusstr. 7,
Wynandsrade.
KADETT 12 LS bwj. 8-'B5
in.nw.st. Vr.pr. ’ 13.750,-,
evt. mr. mog. 045-325468
Te k. mooie Opel KADETT
station 1.3 S, bwj. eind '82, i.
z.g.st., vr.pr. ’5.500,-. Tel.
04490-55096.
Opel ASCONA 16 S, bwj.
'85, kl. goudmet., in. nw.st.,
trekhaak, 2e spiegel. Tel.
045-326210.
Te k. Opel MONZA 2.5 E,
bwj. '82, 1e lak, APK nw. CD
inter. splinter*nw. ’ 12.750,-
Tel. 045-717081.
Opel CORSA 1.3, kl. wit,
bwj. '87, veel extra's, spe-
ciale prijs. Oude Akerstr. 30
Bemelen.
Te k. Opel KADETT 16 D,
LS, bwj. '86, 5-drs., 5 versn.,
Tel. 04457-2396.
Opel CORSA 12 S TR, i.z.g.
St., bwj. '86, ’ 11.750,-. M.L
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Opel REKORD 2.0, LPG,
'80, aut., APK dcc. '89,
’750,-. Na 18.00 uur 045-
-728134.
Opel REKORD 2.0 S '84 kl.
met. groen schuifd. i.st.v.
nw. ’ 10.750,-. 04492-3234
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Opel REKORD '85, kleine
schade, Ned. kenteken, vr.
pr. ’ 7.900,-. 045-325468.

Peugeot
PEUGEOT 205, bwj. '87, i.
st.v.nw., te k. weg. aanschaf
trekauto voor caravan., red.
pr. Tel. 04406-42004.
PEUGEOT 504 rood '77,
APK, radio/cass. ’ 1.200,-. 'Tel. 04490-20115.
PEUGEOT 504, kl. rood,
APK, bwj. '79, pr. ’1.650,-.
Tel. 04407-2458.
Te k. PEUGEOT 305, LPG,
combi, bwj. '82, APK mei
'90. Tel. 045-418234.
Te k. PEUGEOT 205 1.9
GTI, bwj. '87, kl. antraciet,
km 40.000. 04490-29428.
Te koop PEUGEOT 305,
bwj. eind '80, APK met LPG,
vr.pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-215329.
PEUGEOT 305 SR '79, APK
16-3090, zeer mooi en
goed ’ 2.500,- 045-220223.
304 bwj. 77, 1e eig., 57.000
echte km., chassis 15%
Slecht, ’ 950,-, 04404-1317
Te koop PEUGEOT 205,
bwj. juli '88, pr. ’ 15.500,-,
siervelgen en bumpers.
045-454209.
PEUGEOT 205 XE Accent
bwj. 10-'B5, 50.000 km.
Boekjes aanw. 045-228469.
PEUGEOT 205 GR bwj. '84,
5-drs, 5-bak, metalliclak, ra-
diocass. ’ 8.900,-. Tel.
04407-1852.

Porsche
Te k. PORSCHE 924. In-
disch rood, i.z.g.st. Vr.pr.
’12.000,-. Pr. Beatrixstr.
64, Brunssum.
Te k. PORSCHE 944 Turbo
'86, 47.000 km, alle extra's.
Tel. 045-722844.
911 SC 3.0, m. '79, div.
access., turbo-velgen, i.pr.
st. ’ 38.000,-. 04705-2371.
PORSCHE 924 bwj. 9-'BO
i.z.g.st., v.pr. ’16.900,-,
evt. mr. mog. 045-325468.
Te k. PORSCHE 924, vele
extra's, i.pr.st., kl. wit, vr. pr.
’12.500,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

Saab
Te k. SAAB 99 L, bwj. '73,
’l.lOO,- opknapper. Tel.
04492-4704.
Te k. SAAB 900 GL, donker-
bl. 4-drs. bwj. '84, i.z.g.st.
Tel. 045-243102.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.

Seat
SEAT Fura L, 3-drs., model
'85, i.z.g.st., zuinig, pr.

’ 5.700,-. Evt. mr. mog. Tel.
045-422891.
Te k. Seat IBIZA bwj. '85,
div. ace. o.a. sunroof, radio,
alu vlgn. Kl rood, i.z.g.st. vr.
pr. ’ 10.500,-045-725541.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
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04490-75858
bij Makado

Auto kopen?
Nieuw of gebruikt?

Bezoek eerst ons, voor de
beste prijs.

Opel ASCONA 1.6 S, bwj.
'84, met LPG, trekhaak, i.z.
g.st. Tel. 045-452865.
Opel ASCONA, bwj. '78, i.z.
g.st., pr. ’1.400,-. Tel.
04499-4680.
Opel ASCONA 1.6 S, '83, kl.
met. rood, get. glas, LPG,
4-drs, i.st.v.nw., ’ 7.250,-.
04492-3234.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
schuifd., sportw. enz. Tel.
045-722844.
Te koop Opel COMMODO-
RE automaat, bwj. '80, APK
'90. Tel. 045-252331.
Opel CORSA 12 STR, bwj.
'85, 54.000 km, zeer mooi!!
Tel. 045-228469.
Te k. Opel KADETT HB
1300 bwj. '80. Tel. 045-
-222415, vr.pr. ’3.450,-.
Te k. Opel KADETT HB
13S, bwj. '85, auto verkeert
i.z.g.st, vr.pr. ’ 12.500,-.
Tel. 045-319639. Dorpstr.
11, Landgraaf.
KADETT 12 S APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Te k. Opel KADETT okt. '82,
i.g.st. vr.pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-224020.
Te k. KADETT city. Tel.
045-314958.
Te k. OPEL Kadett '77, pr.
’650,-, APK gek. Tel.
04490-15159.
Opel KADETT 1.6 D, '83,
zilvergrijs, i.z.g.st.,
’7.000,-. 045-222910.
Te k. Opel MANTA bwj. '78,
mooie auto, pr. ’ 2.450,-.
Tel. 045-725723.
Koopje! Weg. verh. Opel
MANTA GTE, bijna '82, zil-
vermet., veel extra's, pr.

’ 7.750,-. Inr. Golf mog. Tel.
045-752011.
Te koop geheel uitgebouw-
de org. Opel MANTA 200 I,
45.000 km, ’8.200,-. Tel.
04455-1388.
Opel MANTA 1.9, bwj. '77,
opknapper, niet rot, techn.
100%, ’1.200,-. Oude
Akerstr. 30, Bemelen.
Opel COMMODORE-A, bwj
'67, hardtop, coupé, schuifd.
org. km. 55.997, ’2.450,-,
Tel. 045-222863.

OPEL Kadett HB 13 S, APK
gek. '90 bwj. '81, kl. m.
blauw, 5-drs. 04490-28601.
Te k. Opel KADETT coupé,
'77, APK '90, mr. LPG diesel
mog. Tel. 045-723736.
Te k. OPEL GTJ, bwj. '73,
vr.pr. ’ 12.500,-, Mr. Kuyper
str. 3, Kerkrade, tel. 045-
-457442.
Koopje, Opel ASCONA bwj.
'84, i.z.g.st., te bevr. Zonstr.
290, Kerkrade.
OPEL Kadett 12 N hatchb.
7-'BO, APK 5-'9O, radio i.z.g.
St. vp ’ 3.850,- 045-318521
Stationcar 5-drs. OPEL Ka-
dett luxus 13N, bwj. '81,
LPG, APK 5-'9O ’4.250,-.
Tel. 045-319328.
Te k. Opel KADETT 1.6 S,
GT uitvoering, bwj. juni '86,
met LPG, getinte ramen,
sportstoelen, trekhaak, s-
bak, i.z.g.st. prijs ’ 16.500,-
Tel. 04750-22700.
Te k. KADETT City, leuke
auto APK 2-'9O, bwj. '78, vr.
pr. ’ 900,-. 045-720676.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '83 km.st. 54.000, s-
gang, kl. wit, vr.pr. ’ 8.000,-,
geen 2e zo mooi! Tel. na 17
u. 04490-42751.
Opel SENATOR 2500E
1982, APK, mooie auto

’ 6.750,- evt. inruil mogelijk.
Kissel 46A Heerlen. Tel.
045-723142.
OPELKadett 1.2 S, bwj. '83,
RDW en APK 5-'9O, vr. pr.

’ 6.750,-. Tel. 04490-23355
Te k. KADETT 1200 S bwj.
'81, APK '90. Kasteelln. 2A
Meezenbroek-Heerlen.
OPEL Manta automatic GSI,
bwj. '81, APK 5-'9O. Tel.
04490-23355.
Te k. Opel KADETT Station-
car bwj. 9-'7B 12. automaat,
APK tot 11 -'89. Vr.pr.
’1.700,-. Tel. 045-728416.
Opel KADETT diesel, '83,
APK 5-'9O, pr. ’ 6.750,-; O-
pel Kadett HB 13S '80
’4.200,-; Opel Kadett Ca-
ravan 12 N, LPG, '81,

’ 4.250,-. Tel. 04499-3398.
Te k. Opel OMEGA 2300 D
bwj. '87, km. 50.000, vr.pr.

’ 22.500,-. Rennemiger-
veldweg 72 Heerlen. 045-
-723076.
Te k. Opel KADETT, 12 S
HB, bwj. '82, ’ 5.750,- apart
mooi, 045-725703.
Opel ASCONA 1900 type
'79, APK tm juni '90, i.z.g.st.

’ 1/650,-. 045-720951.
Te koop KADETT, 1200 bwj.
'75, vr.pr. ’5OO,- 045-
-322762.
Opel ASCONA 1,6, bwj. '77,
met sr.wielen trekh. en APK
slechts ’ 900,- 045-422891.

Renault

Renault 25 GTS automaat
bwj. 1986, grijsmetallic, in nieuwstaat.

Prijs ’ 24.500,-
Auto Aarts, Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.

Te koop R 5, LECAR, grijs
metal. bwj. '79, APK, i.z.g.st.
v. extr. 045-217034.
Te k. Renault FUEGO GTS,
bwj. '81, techn. 100%, t.e.a.
b. Klingbemden 132, Bruns-
sum Tel. 045-254528.
Te k. RENAULT 18 GTL '84,
zeer mooi, vele extra's. Tel.
045-722844.
Te k. Renault 5 GTL, bwj.
'80, APK, ’ 900,-. Dr.Poels-
str. 32, Landgraaf-Kakert.
RENAULT 5 TS 5 bak bwj.
'82, 1e eig. 1e lak, ’ 3.750,-.
Tel. 043-617067.
Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
'81, i.g.st., div. extra's. Tel.
045-324942.
Tek. RENAULT 18 bwj. '79,
APK 4-'9O, 74.000 km. i.z.g.
st. Huskensweg 46 Heerlen.
Renault FUEGO GTL, bw.jr.
'81, APK 12-89, i.g.st. trek-
haak, tel. 04750-28526.
RENAULT 4 GTL 1981,
APK 100% i.z.g.st. Prijs
’1.750,-. Zien is kopen!
Tel. 04750-10868.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'81, ’1.750,-. Tel. 045-
-227812.
Te k. RENAULT 4 GTL t'Bo,
i.pr.st. APK juni'9o,
’1.250,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te koop stationcar RE-
NAULT 12 TL Break, bwj.
'77, 04492-3060 (Jeroen)
Tek. RENAULT 14 TL, bwj.
'82, APK, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 045-228398.

Skoda
Te k. SKODA 105, bwj. '84,
2e auto, pr. ’3.000,-. Tel.
045-318793.
SKODA 105 L '84, 20.000
km, kl. rood, Iste eigen.,

’ 4.500,-045-210565.

Suzuki
SUZUKI Carrybus, wit, bwj.
'82, gekeurd ’ 1.900,-.
04705-2371.
Suzuki Jeep SJ 413 L CA-
BRIOLET, nw. m. '88, kl. wit,
28.000 km, Iste eigen,
schadevrij verk. abs. als nw.
’16.750,-. 045-423265.

Talbot
MATRA Rancho, bwj. '80,
APK '90, i.g.st., ’1.950,-.
045-453784.

Te k. TALBOT 1510, zeer
mooi 1980, ’1.950,- voor
ml. 04750-16522.
Talbot TAGORA type '82,
2.2 GLS, LPG, stereo-inst.,
APK, mr. mog., vr. pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-426146.

Toyota
TOYOTA Celica bwj. 1976,
uitgebouwd, ’ 1.500,-. Tel.
04450-2264.
Te k. Jeep TOYOTA Soft-
top bwj. 1977. Technisch en
carrosserie in uitst. staat.
Bezicht. na telf. afspr. Tel.
04407-1317.
Toyota COROLLA sportwa-
gon, APK tot juni '90, vr. pr.
’900,-. Tel. 04498-58179.
Te k. Toyota JEEP landcrui-
ser bwj. '79, 04450-3933.
Te k. Toyota CELICA ST 82,
zwart, APK t/m 2-6-'9O, i.z.
g.st. met 4 winterbanden en
velg. Tel. 045-224577.
Te k. TOYOTA Carina 1600
bwj. aug. '78, APK 5-'9O, pr.
’1.500,-. Tel. 045-257317.
TOYOTA landcruiser 2.4
diesel, bwj. 6-'B6, 75.000
km. Tel. 04405-3453. Na
18.00 uur, 04406-14603.
Te k. Toyota CELICA '75,
uitgeb. sportvelg. enz. i.z.g.
st. APK 5-'9O, vr.pr.

’ 2.450,- Tel. 045-740006.
Te koop TERCEL Coupé de
Luxe, bwj. '81, APK 5-'9O,

’ 2.650,-. Tel. 045-222384.

Triumph
Te k. mooie Triumph SPIT-
FIRE autom. bwj. '73. APK
6-'9O. Tel. 045-243007.
Te k. TRIUMPH Spitfire, zo-
mer- en winterkap met nw.
motor, zeer mooie auto. Tel.
045-752307.

Volkswagen
Te k. GOLF 1600 MX bwj.
'79, APK gek. Vr.pr.

’ 2.950,-, tel. 04490-20229.
GOLF GTI geheel uitge-
bouwd, '80, zeer apart, mooi

’ 5.950,-. Tel. 04490-24937
VW GOLF 1.3 CL, bwj. '85,
kl. metallic/beige, 63.000
km, vr.pr. ’15.200,-. Tel.
045-312062.
VW GOLF diesel, met nw.
motor, type '81, 20.000 km,
met papieren, ’ 3.900,-, i.z.
g.st., APK '90. Tel. 045-
-323178.

Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'79, APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-352647.
Tek. GOLF 1600 GLS, bwj.
'77, vr.pr. ’2.000,- 04490-
-15379.
VW POLO, nw. model, km.
st. 80.000, nw. banden, APK
'90, i.nw.st, kl. rood,

’ 3.500,-. Tel. 045-323178.
'Van part. te koop VW POLO
Oxford 1.3, zwart, met nw.
banden, uitlaat en accu, 4 jr.
oud, km.st. 45.000, pr.
’9.900,-. Tel. 045-351733.
Te k. v. 1e eig. witte VW
POLO 1300 '87, 43.000 km.
Vr.pr. ’15.750,-, 043-
-612013.
Te k. VW GOLF GTS, bwj.
'83, div. extra's, mr. mog.
Tel. 04498-53498.
Te k. VW Golf GTI compl.
MOTERBLOK m. 5-gang
versn.bak. pr. ’ 750,-. Tel.
045-723039.
Te k. VW Karman GIA cou-
pé, bwj. '71, APK tot jan. '90,
vaste prijs ’6.500,-. Tel.
04748-2108.
GOLF 1600, benzine met
kat. 3-d. bwj. 11-'B7, div.
extra's, orgin. schuifd. me-
tal.lak, sportinter., verstelb.
spiegels r en I. Inr. mog. vr.
pr. ’ 20.750,-045-414659.
VW GOLF GTI 1600, bwj.
'83, 5-bak, antrc. metall.
APK 2-'9O, zender uitge-
bouwd, auto verk. in nw.st.
Vr.pr. ’ 13.500,-, tel.
04750-28526.
Te k. GOLF GTI 3-drs. wit,
schuifd. 60.00 km. bwj. '85,
vr.pr. ’ 19.000,- i.z.g.st.
Kasteelstr. 44 Brunssum.
Tel. 045-253155.
Te k. VW GOLF Diesel GLD,
in perf. st. bwj. '79, APK-
gek. vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-720676.
Te k. VW PERSONENBUS,
bwj. '80, kl. geel, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-443787.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’ 3.500,-.
Te bevr. 045-422740.
Te k. VW KEVER bwj. '71 i.
z.g.st. ’ 2.200,- Tel. 04490-
-54495.
Te k. VW BUS Transporter
gesloten, dcc. 1984,
’9.500,-. 04404-1384.
Te k. VW GOLF diesel wit,
5-drs, bwj. okt. '82, km.st.
24.000, 045-322670.
Te k. VW POLO Boulevard
wit, bwj. '85. ’ 10.500,-
Eemstraat 25, Beersdal,
Heerlen.
VW GOLF, spoiler, br. bnd.,
toerentell., wit, bj. '86, vr.pr.

’ 13.950,-. 045-752031.
Tek. VW Kever bwj. '73 met
APK, pr. ’2.000,-. Tel.
04451-2113, Ifst. tuss.
17.00-18.00 uur.
SCIROCCO 1.6 GLI, bwj.
'78, moter bwj. '80, ’ 2.900,-
Fruitwei 6, Schimmert.
VW GOLF 1600 CL 30.000
km. wit, '87. Bovag May
Crutzen, 045-752121.
Tek. VWGOLF 1100 MX t.
'80. i.z.g.st. APK gek. Vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-210435.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'78, i.z.g.st. div. extra's

’ 3.250,-. Tel. 04405-3687.
VW GOLF bwj. '78, APK
gek. ’1.450,-. Rooseveltstr.
17 Brunssum, na 18.00 u.
Te k. VW KEVER bwj. '68,
APK gek. i.z.g.st. Groene-
weg 13 Merkelbeek.
VW KEVER 1303, bwj. '73,
2e eig., 9.800 km, APK '90,
i.g.st. Tel. 04404-2224.
Te k. VW GOLF CL, LPG,
bwj. '86 i.z.g.st. Tel. 043-
-648407.

VW GOLF GTI 1800,1
'83, alle extra's, gerief
rally uitgeb., helemaal *■

’ 13.500,-. Inr. mog. 1
717081. j-

Volvo

Volvo 240 DL,
met stuurbekr., LPG-l

nieuwstaat, 3-'BB.
Volvo-Auto-Kallenbj

Rijksweg Zuid 320 Qs\
Tel. 04490-42719^

Volvo 240 G[
luxe uitvoering, zeer m"

6-'B7.
Volvo-Auto-KallenW

Rijksweg Zuid in Gel#
Tel. 04490-42719 J

Te k. VOLVO 245 Br*.
bwj. '75, APK 5-'9O.

’ 1.500,-. Brandhofstr i
Landgraaf. Tel. 045-31g|
VOLVO 240 GL, b*lj
km.st. 114.000, kl. grijs<]
APK gek, vr.pr. ’ 16.3
Tel. tijd. kant. uren <W
54656. J
VOLVO 360 2.0 Inj. bwj j
3 drs. grijsmet. krt»
35.000. Div. ace. i.z.g.s',

’ 18.000,-. Tel. 045-27J;
Te k. VOLVO 340 SP 1'
km. 30.000, bwj. '86. i.j|J
veel extra's. 04492-11j°,
Te k. VOLVO 360 Sp^
2.0 Inj. km.st. plm. 16-J
bwj. febr. '88. 04754-869
Te k. VOLVO 345 \
i.z.g.st. bwj. '81 met
Tel. 045-326551.
Te k. VOLVO 245 DL &
bwj. '80, LPG, in prima s'l)
04740-1859.
Te k. weg. oveHÏ
VOLVO 340 DL autof]
bwj. juni '86. 045-41143)
Te k. VOLVO 343-DL,
groenmet. ’ 5.000,--
-045-322197/318755.
Te k. VOLVO Amazone
'59 type B 16 A. Voor'
hebber. Tel. 045-216gg],
Te k. VOLVO 244 DL"
'80, APK, LPG, trekh. *f 3.950,-. Inr. kleinere <"
Tel. 045-227068. ___,
Te koop VOLVO 360
Sedan, 2.0 I, bwj. juni
Tel. 04498-53671. _^

Volvo 340 dl, 3-drs.,
'85, 1e lak, in nw.st., *mooi, ’8.950,-, met
ringsrapp. Tel. 043-254*
Te k. VOLVO 345 GL f
line 1.7 Itr. met»
zwart, bwj. juni
vr.pr ’ 21.600,-, spe^
uitv. Plataanstr. 24 Pas*
Heerlen. 045-221036^
VOLVO 760 GLE, aut. 1
kl. met. rood, airco., i-Z-91

’ 13.750,-. 04492-3234 J
Tek. VOLVO, bwj. '78, v\
verkeert i.nw.st., J
’2.100,-. Tel. 045-31j^l
VOLVO 244 DL eind 19^
'84 met LPG, trekh., ra*
sublieme staat, spoe»J

’ 9.850,-. Tel. 04750^
Te k. VOLVO 345 L, bW|
vr.pr. ’2.750,- Achte'
Hoven 17, Nieuwenhagl
VOLVO 240 grand luxe,
LPG, kl. groenmet., 'nw., ’12.750,-. Tel. o**
3234.
VOLVO 340 DL bwj. .
pr.n.o.t.k. Tel. 045-455-%
VOLVO 244 DL bwj-,
APK mei '90 met. nw. f^iVaste pr. ’ 2.000,--
-04752-4826. '.

VOLVO 345 5 drs. bwk,
kl. Grafietmetall. Div. e*'
km. 12.000. (Volvo me""
Tel. 043-620675. ___y.
Tek. VOLVO 360 GLS 6(i
2 L bwj. '83. APK 6-'9°jj
n.o.t.k. Div. ace. Tel-
-479461. A

Diversen

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garant'6 (

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Seat automobielbedrijf Primair
biedt diverse occasions aan:

VAN 1e EIGENAAR
Renault 21 GTS '87; Mercedes 230 E automaat n°vcvl
Daihatsu charmant automaat '83; Citroen Transat 2 M
'83; Fiat Panda '81; VW Jetta '80; Demo Seat Ibiza Xv

Inruil en financiering mogelijk.
Industriestr. 25, Sittard. (Handelscentrum Bergen^

Tel. 04490-14364. _^
Spectaculaire jubileum-aktie's

bij Jos Bogman Kerkrade
Bij nieuwe en gebruikte auto's. nKom kijken en informeer naar de aktie-voordel6

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-42303g^--y|
ANWB gekeurde auto's

DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beigejy
Siërra 2.0 CL sedan '88; Honda Accord 2.0 sedan '8' <,-$,

Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback 87 2X; Ascona 1 è°.el-5-drs. '86; Opel Corsa 1.0 S, 3-drs. '85; Honda Prel^jf
i '87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, LP"

Escort 1.6 SL Bravo '87; Escort 1.6 L, 5-drs., °r#
Escort 1.6 L, 5-drs„ schade '83; Toyota Starlet D*

Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6 Laser 5-drs. '84,/,*
Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S 86, %j}

1.3 S, LPG '86; Kadett 1.2 S '84 en '82; Granada *.«."
combi; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude tfy

Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 2X '85 en
VW Golf 1.6 C '86; Daihatsu Charade diesel '85; ?y-
-1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo '87; Mazda ?*,.

GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL.Mitsubishi Saporro GL '81; Honda Quintet autom. 8^ gr
100CC 5-cyl. '83; Mini Metro '83; BMW 324B veel acl"

Bedrijfsauto's " 0
Toyota Hi-ace lang D 2X '85; VW transp. dubb-CJ

pick-up '84; VW transp. LT 35 D '85; Nissan Sunny' * /
'87; Toyota Lite-ace dubb. cab. D '85. Daihatsu 8^bus '84. Div. inruilers v.a. ’ 500,- t/m ’ 2.000,-' JT jC

’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 2X '81 '77;y'tfr
'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel '80; Citrqe'' ■f)

combi '80; Mitsubishi Galant combi '80; Mini '78;
Inr.-financ. mogelijk. Bovag-garantie. Reeweg 'n
Industrieterrein Abdissenbosch. Tel. 045-32j8^/

Voor Piccolo's zie verder pagina 28
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C-lijn Limburg naar
landstad nu compleet

" Zo ziet de stoomtrein er uit. die op de zondagen van 9en 30 juli Limburg zal aandoen. Dat gebeurt in
het kader van de manifestatie '150 jaarspoorwegen in Nederland. De befaamde stoomloc '3737' trekt met
aanhang het land door en dat zal ook het enige bezoek aan onze provincie zijn. Voor de andere, -ook in-
drukwekkende, manifestaties kan men met het hele gezin terecht in Utrecht.

Hoewel de eindbestemming van de
Kameel nog niet voor honderd pro-
cent vastligt, zou het toch bijzonder
jammer zijn als het directierijtuig
dat moet doen met een enkele reis
naar de 5100p...

meel heet tegenwoordig daarom of-
ficieel 'De VIP Car'. Doordat de
machinist de trein bestuurt vanuit
een van de twee koepels op het dak,
hebben de inzittenden voor en ach-
ter een vrij uitzicht op de rails en
het voorbijschuivende panorama.
In het vijfentwintig meter lange
treintje passen slechts zesentwintig
personen.

f nn^eken ge'eden is het laatste
ij inn Zuid-Noord-
;t Ja'ng tussen Heerlen/Maa-
-16 j en Zandvoort gedicht. Toen
l.7 En ?.cliik de ATB-beveiliging
[,}1 eindhoven en Weert in
>i , ëesteld, een karwei dat jaren-
_o'_lüodgedwongen, op de lange
il j Beschoven. Met de indienst-
!9j | van deze ATB (Automati-
ljjf.ln Beïnvloeding) zijn ook
fl p'e£ en inhaalsporen in Gel-
11 [" Meeze weer in dienst geno-
jj a, |^86 waren die vastgelegd
ill ,

e Jn Heeze voor de derde maal
j o

m
e elijk korte tijd een trein

| d
n,spoord. Begin 1984 werd

th ATB-karwei begonnen,
Üen °°r anuere, nog urgenter ge-

-moest de indienststellingtel-- 11, °fden uitgesteld. Maar nu, in
J L' sde baanvak-snelheid op 140
(eVe ■ r.acnt en na gemaakten 's iedereen tevreden...
1

De 'Kameel'aar de sloop?
tierr^eel, het voormalige di-
,J!)tUlg van de Nederlandse
j!rdWegen, zal in 1990 niet meer

* trein,ra' ls denderen. Het curieu-
i i de 'Je, dat zijn bijnaam dankt

' dak'*66 bulten - koepels -op
Uop ls dan 'op', goed voor de
I 1/

:tieameel werd in 1954 aan de di-
lan \?n de NS geschonken door

'dsef k
s KonmkliJke Neder-

iee| r'ëken van Spoorwegma-
>!( en Meubelen in Rotterdam.
n Se| no 8 wordt de Kameel door
Oriv6^ gezelschap gebruikt, bij-

door zakenlieden die hun
i ver 0P een originele manier wil-
jba p jasten of een bruiloftsgezel-
\__n |

n grapje dat al gauw in deven guldens loopt. De Ka-

Manifestatie
" De directie van de Nederlandse
Spoorwegen heeft besloten de pu-
blieksmanifestatie in Utrecht in het
kader van 150 jaarNS met een week
te verlengen. Het evenement 'Trei-
nen door de Tijd' wordt gehouden
van 22 juni tot en met 6 augustus. Het boek is te verkrijgen bij de

boekhandel. Prijs ’ 29,50.

B. L.

worden gereserveerd tussen
Utrecht en Eindhoven. De PTT wil
rijtuigen reserveren tussen Den
Haag en Groningen. Voor Akzo
zou de lijn Arnhem-Amsterdam
kunnen worden doorgetrokken
naar Schiphol, zodat Akzo-werkne-
mers die naar de luchthaven moeten
niet meer over hoeven te stappen in
Amsterdam CS.
In hetzelfde kader heeft de NS plan-
nen om op de stations zakenloket-
ten te openen. Hier kunnen alleen
zakelijke reizigers een kaartje ko-
pen.

Betuwelijn
wordt modern
" De Betuwespoorlijn (Dordrecht-
Geldermalsen-Elst) kan in de toe-
komst een belangrijke functie gaan
vervullen in het goederentransport

geworden. Ook het verhaal van de
geschiedenis van het spoorwegge-
beuren in onze provincie is de moei-
te waard. Het bevat bovendien een
schut aan vooral historische zwart-
/wit foto's.
Eén opmerking bij het vermelde
over de aanleg van de spoorlijn
Maastricht-Eijsden en met name
over het verzet dat in Gronsveld in
1861 rees tegen het gekozen tracé.
Dat werd namelijk ver buiten de be-
bouwde kom van Gronsveld gepro-
jecteerd 'waardoor tienduizenden
Limburgers zouden worden gedu-
peerd', aldus het verhaal. De
auteurs vermelden in het boek dat
die bedenking zwaar overdreven
was omdat „een groot deel van die
tienduizend Limburgers gebruik
kon maken van tamelijk dichtbij ge-
degen stations in Mheer, Noorbeek,
Cadier en Keer en Margraten..."
Het station van Gronsveld is nooit
dichter bij het dorp gebouwd, in-
derdaad. Maar we weten maar al te
goed dat dat niet te wijten was aan
de aanwezigheid van stations in
Mheer of dergelijke... De bouwers
van het spoor zochten de kortste
weg tussen Luik en Maastricht.
Gronsveld had de pech niet aan die
kortste weg te liggen !
En voorts vinden we het jammer
dat in het hoofdstuk 'Limburg' bij
de aankondiging dat onze provincie
in 1949 voor het eerst kennis maak-
te met electische treinen, een foto is
genomen van het toenmalige sta-
tionnetje (met molen) van Kethel
bij Delft in Zuid-Holland.
Maar nogmaals: een uitermate
boeiende uitgave met vooral aan-
dacht voor plaatselijke toestanden.
Als het aan het boek ligt zal de be-
langstelling voor de Nederlandse
Spoorwegen - die de auteurs in hun
werk voor de toekomstèaankondi-
gen - er alleen maar door worden
versterkt.

Op verzoek van een aantal instan-
ties is door de bureaus NEA en Lo-
gitech onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om van de bestaande
Betuwelijn een hoogwaardige rail-
goederenverbinding te maken. Uit
dat onderzoek blijkt dat de 'renova-
tie' veel tijd en geld gaat kosten,
want er moet nog wel het nodige
aan het traject worden gereviseerd.
Het huidige traject voldoet niet aan
de eisen die door de NS aan spoor-
lijnen voor het vervoer van goede-
ren zijn gesteld. Zo moet er tussen
Dordrecht en Geldermalsen een
dubbelspoor komen (hu nog enkel-
sporig) en de ondergrond danigver-
sterkt. Bovendien ontbreekt er een
elektrische bovenleiding. De kosten

tussen Rijnmond en het Duitse ach-
terland. Zo luidt de conclusie van
het rapport 'onderzoek naar de eco-
nomische betekenis van de Betuwe-
lijn.

Het is een zeer lezenswaardig boek

'Een Spoor
van Verandering'
De auteurs Arme Doedens en Lick
Mulder vertellen in hun onlangs
verschenen boek 'Een Spoor van
Verandering' met smaak de ge-
schiedenis van de aanleg van spoor-
wegen in Nederland in de afgelopen
150 jaren. Ze doen dat in de vorm
van een reis over het spoorwegnet
in ons land en beginnen hun reis na-
tuurlijk met de beschrijving van de
lijn Amsterdam-Haarlem in 1939.
Het was onmogelijk in het kader
van 'Nederland en 150 jaar spoor-
wegen' alle trajecten te beschrijven.
Het boek kiest voor een selectie:
opgenomen zijn alleen de belang-
rijkste lijnen.

" De Nederlandse Spoorwegen on-
derzoeken of het mogelijk is coupes
of complete rijtuigen te reserveren
voor bedrijven. Nu er voorlopig
geen studentenkaart komt, hebben
de NS capaciteit over die daarvoor
kan worden gebruikt. De nieuwe
service, die op zijn vroegst volgend
jaar wordt geboden, mag in ieder
geval niet ten koste gaan van de
overige treinreizigers, aldus een
woordvoerder van de NS.
De Spoorwegen hebben hierover al
contacten met onder meer Akzo,
PTT en Rabobank. Voor de mede-
werkers van de hoofdkantoren van
de Rabobank kunnen er coupes

Zakenloketten

bedragen ruim 750 miljoen.gulden
en dit is slechts een eerste raming. ■','

'Expresse'
bij VVV's
" De grotere VW's van Zuid-
Limburg hebben onlangs de ver-',-,.
koop van van het kwartaalblad van^t
de Zuid-Limburgse Stoomtram--
Maatschappij (ZLSM) op zich ge-v
nomen. Hiermee bevestigt deze-

_
toeristen-organisatie het Zuidlim-'
burgse belang voor de plannen van '
de ZLSM om te komen tot een toe-
ristische stoomtrein-exploitatie op j
het traject Valkenburg - Kerkrade
Centrum - het gedeeltelijke 'Mil- ,
joenenlijntje'. Op 15 april j.l. ver-, i
scheen het eerste officiële nummer ~
van de ZLSM. Het blad telt 30 pagi- -na's met een fullcolor-omslag.^
Naast de prettig leesbare tekst is er -
veel aandacht beste d aan de illu-
straties bij de diverse artikelen. -
'Miljoenenlijn Expresse' wil in de
eerste plaats ondersteuning geven._.
aan de plannen van de ZLSM. Ook
geeft het blad veel informatie over-,
historisch- en hedendaags spoor^l
nieuws. Het magazine is zeer en- j
thousiast ontvangen. Niet alleen bij.
de ruim 200 leden/donateurs, maar "ook bij de vele kopers van losse
nummers. Ook de toeristen, op be-

zoek in Zuid-Limburg, tonen veeJ
aandacht voor deze uitgave. Om
iedereen in de gelegenheid te stel-
len dit eerste nummer van 'Miljoe-
nenlijn Expresse' aan te schaffen,
laat de ZLSM ons (nomaals) weten,

dat het blad voor ’ 5,- te koop is'
bij de VVV-kantoren van Maas^
tricht, Heerlen, Valkenburg, Kerk-
rade, Brunssum, Gulpen en Epen.
Het tweede nummer verschijnt 15
juli.

Tienerschrijfster leeft afgezonderd in Tynaarlo
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Dat werden dus twee boekjes over
het leven van 'Babs'. Ze heeft
steeds het schrijven en huiswerk
maken goed kunnen combineren.
„Het ging gewoon vanzelf." Toen in
het laatste jaarvan de MMS in
Maastricht ook haar laatste boekje
verscheen, had Irmgard er genoeg
van. „Ik wilde afstand nemen. Hoe-
wel het schrijven niet echt veel
moeite kostte, was er toch steeds
die druk dat er iets verwacht werd
van me. Steeds weer nieuwe boek-
jes schrijven. Daar had ik op een
bepaald moment geen zin meer in."

Even overwoog ze naar de School
voor Journalistiek te gaan in
Utrecht of naar de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding. Maar een
advertentie in een krant waarin
kandidaten voor de opleiding ope-
ratiekamer-assistente werden ge-
vraagd, deed haar anders beslissen.
Irmgard verhuisde naar een kamer
in Sittard en volgde in Eindhoven
de theoretische opleiding. „Ik kreeg
andere kennissen, andere interes-
ses. Kortom, mijn leven stond niet
langer in het teken van schrijven. Ik
wilde meer van de wereld zien en
trok naar Leiden." Daar bleef ze tot
1980. In de tussentijd trouwde ze
met Manfred Krooneman, een pi-
loot. Het paar verhuisde naar het
noorden van het land, waar de heer
des huizes een baan kreeg op het
vliegveld Eelde.

In Tynaarlo heeft het gezin zijn ten-
ten opgeslagen. Een boerderij, tus-
sen Assen en Groningen, waar twee
paarden grazen, vier honden rond
rennen evenals een paar katten en
waar inmiddels de ruim drie jaar
oude Roderik zijn opwachtingheeft
gemaakt. Irmgard praat, hoe kan
het anders, met veel moederlijke
trots over haar zoon. Zij heeft drie
jaar geleden heel bewust gekozen
voor een full-timebaan en een kind.
In de verpleging is part-timewerk
niet mogelijk als je een leidingge-
vende functie hebt. „Je moet sterk
in de schoenen staan om iedere och-
tend weer afscheid te nemen van je
kind. Negen weken na de bevalling
was ik weer aan het werk. En het
gaat prima."

Toch is het juist gebrek aan tijd dat
haar weerhoudt van schrijven en
nog meer lezen.

Haar tijd als 'bekende Nederfan-

der' heeft toch een positieve in-
vloed op haar gehad. „De eerste
keer dat je iets moet doen als veel'
mensen toekijken ben je verlegen.,
Maar dat gaat weg. Ik weet nog
goed dat ik mijn boeken moest sig-
neren bij V en D in Maastricht en
de winkelstraat een grote mensen-
massa was. ledereenwilde een bo<. "kopen. Daar keek ik van op. Jarc
later was ik te gast bij Stuif es In.
kan ookStuif es Uit geweest zijn. Ik'
was allerminst zenuwachtig, waar-
door ik me die uitzending nog heel
goed kan herinneren. Leuk alle-
maal."

Bussen vol toeristen reden in die
tijd langs de woning van de familie
Smits aan de Pastoor Sartonstraat in ï
het Geulstadje. De postbode bracht
zakken vol brieven. Daar is ze nog
steeds verbaasd over. Dat zoveel
mensen haar benaderden met een
vrolijke noot, een liefdesbrief of
omdat ze haar verhaal als zeer pos
tief hadden ervaren. „En dan te K
denken dat ik helemaal geen TBC
gehad heb. Wat precies de reden is

geweest waarom ik positief op de
prikken reageerde weten ze nu nog , ■niet. Het zal iets geweest zijn, maar y
wat?"

Eveneens leuk vond Irmgard het 'spelletje 'journalisten pesten. Ah
ik uit school kwam zag ik de auto's
alweer staan en zat de kamer vol - J
journalisten. Ik had er niet altijd zin ;.
in om iedereen te woord te staan. 'Dus sloop ik samen met een vrien-,
din via de keukendeur naar mijn
slaapkamer. En mijn moeder zat te-
midden van de journalisten, wetend
dat ik in mijn kamer was, zich at
vragen waar ik toch bleef. Dat zijn-
leuke herinneringen," zegt ze nu,
vele jarenlater nog lachend om dat
voorval.

Moeder Smits heeft de schrijfcarnè-
re van dochterlief steeds nauwlet- "tend gevolgd. Alles wat over Irm- " [
gard verscheen kwam in een plak-
boek terecht. Enkele jaren geleden
kreeg ze alle mappen cadeau. Een -
leuke herinnering. Niet alleen voor
haar, maar ook voor haar zoon.
„Dan kan die later lezen en zien wat
ma allemaal uitgespookt heeft en ■mijn moeder heeft na jaren weer -
iets om uit te knippen. Zal ze leuk "vinden."

anita thijssen

thousiast'. Ik las toen ook vaak die
tienerboekjes die als Witte Raven-
reeks verschenen en stuurde mijn
werk ook naar die uitgever."

of er nog boekjes van me te koop
zijn? Nee, ik geef wel geld uit aan
boeken die door anderen geschre-
ven zijn."

De Valkenburgse was een jaar of
tien toen ze positief reageerde op de
TBC-prikken die alle leerlingen . Het schrijven ging haar gemakke-

lijk af. Na een boekje of vier, vijf
over het leven van Irmgard wilde ze
eens kijken of ze ook een geheel ge-
fantaseerd verhaal kon schrijven.

kregen. Ze belandde, samen met
klasgenoten, in het sanatorium en
verbleef er ongeveer een jaar. „Het
was helemaal niet vervelend in
Hom. En ik had tijd genoeg om een
dagboek bij te houden. Na dat jaar
heb ik de tekst aangevuld. Dat re-
sulteerde uiteindelijk in een boekje.
Mijn ouders hebben dat aan een
journalist laten lezen en die was en-

sche periode in haar leven, is het
even stil. Ze heeft die periode
eigenlijk 'verbannen' en praat er
nog maar zelden over. „Het is niet
zo dat ik mijn schrijfperiode ver-
zwijg. Soms, als ik me voorstel,
hebben sommigen iets van 'waarom
komt die naam me zo bekend
voor?' Dan vertel ik ook wat ik ge-
daan heb. Maar in de winkel kijken
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Auto's

Diversen

Audi 80 GT 1986
Audi 80 18S 1988
Audi 100CS Quatro 1987
Audi 100 CC 1986/1987
Audi 100 2LE 1988
Citroen BK RE 1987
Citroen 2 CV 6 1984
FiatPanda 1982
Ford Sierra 2L GL 1986
Fiat Uno 1985
FordEscort 1300GL 1987
Hyundai Steller 1600SL 1988
Mitsubishi Colt 1984
Opel Corsa 12 S, zwart 1988
Opel Kadett 1300LS ,1988
Opel Kadett LS 1986
Peugeot 205Accent 1987
Peugeot 309Allure 1987
Renault 11 TC 1983
Renault2lTL 1986
Subaru 1.6 DL 1985
VW Polo coupéAvance 1987
Peugeot3os Break 1985
VWPoloOxford 1985
VWPolo Shopper 1987
VWGolf C 1300 1985
Seat Fura 1986
VofVo 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.

Citroen van Roosmalen
AXIIRE wit 1987
AXIIRE rood 1987
BXI4E beige 1987
BXI4RE rood 1985
BK 14E Leader 1987
BXI6TRS rood 1985
BXI6TEI grijs 1986
CX 20 ER break wit 1986

Diversen
Austin Mastro beige 1984
Ford Escort 1.3 CL beige 1986
Mazda626 rood 1983
Mini 1000 HLE rood 1985
Opel CorsaTR 1.2S groen 1984
Opel Kadett 1.2 rood 1986
Renault 5Avenue blauw 1984
Renault2sGTS wit 1985
VWPolo coupé rood 1986
Volvo34oGL rood 1985

Wilhelminasingel 58-62. Maastricht. Tel. 043-215154.
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 PS. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX PS. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. 83; Honda Prelude Coupé 1.6 80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. 78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo
240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205 KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

VW Golf 1.8Zender pakket 1986
VW Golf 1.6Avance 1987
VW Jetta 1.3 1987
VW Passat 1.8 stationcar 1985
VWGolf 1.6 1982
Opel Kadett 1.2LS 1986
Opel Kadett 1.2 1984
Opel Kadett 1.2 1981
Peugeot 205 1.6 XS automaat 1986
Peugeot 205 1.3KR 1987
Peugeot2osLl Junior 1987
Saab9o 1985
Renault 11 GTL 1986
Renault 5 TL 1986
Vorvo 740 Turbo sedan 1987
Volvo 740 GL automaat 1986
Volvo360 GL 2.0 Itr inj. sedan 1988
Volvo360 GL 2.0 Itr inj. sedan 1987
Volvo 340 DL special sedan 1.4 1987
Volvo340 DL special 1.7 5-deurs 1986
Volvo 340 DL 1.7 sedan 1986
Volvo 340 DL sedan 1.4 1986
Volvo340 DL 5-deurs 1.4 1985
Volvo 340 DL sedan 1.4 1984
Volvo 340 DL 1.43-deurs 1984
Volvo340 DL 1.4 3-deurs 1983

automaat
Volvo 340 DL 3-deurs automaat 1986
Volvo 340 GL 3-deurs automaat 1985
Volvo 340DL 3-deurs automaat 1985
Vofvo 340 DL 3-deurs automaat 1984Vofvo 340 3-deurs automaat 1983

Diesels
Volvo 340DL sedan diesel 1985
Volvo 340DL 3-deurs diesel 1984

Autobedrijf Klijn
De Koumen 7, Hoensbroek. 045-220055

May Crutzen biedt aan;
Citroen BK 19 TRD grijs met schuifdak '85. BK 16 TRS wit
86. BK 14 E rood '86. BK 14 RE wit '84. AX 14 TZS 5 drs.
groen '88. AX GT wit '88. AX 11 RE blauw 88. AX 11 RE
zilver '87. C 35 bestel, rood '86. Cl5bestel diesel '88. GSA
mei gas zwart '83 en '81. Volvo 340 GL zilver '84. Ford
Sierra stationcar 1800 CL grijsmet. '88. VW Golf 1600 CL
wit "87. Ford Scorpio 2.0 grijs '86. Fiat Mirafiori '84. Seat
ibiza 1500 GLX zilver 85. Opel Kadett 1300 groen '81 en
'80. Citroen CX 20 RE zilver '84. Nissan Prairie 18 SGL wit
88.Honda Civic 79. Nissan Sunny 1700 diesel blauw '84.

Autobedrijf M.Crutzen, Hunsstr. 33, Übachsberg.
Tel. 045-752121

■/ ■ ■' " ' ■ ■' ■ —
Autosport biedt aan:

Mercedes 300 SL, 1e eig, schadevrij 1987
VWPolo ChopperL, 1e eig 1987
Honda Jazz, autom., radio-cass.,sunroof 1985
BMW 732 1, centr. vergr., boardcomp., 5-bak 1984
JaguarVanderplasE, 12 cyl., autom 1983
Ford Escort Bravo, schuifd., getint glas 1983
Renault 9 TL, 5-bak, radio-cass 1983
Opel Rekord, LPG 1983
Peugeot 305 GR Break, LPG-onderbouw 1982
Mercedes 307D, alu. laadbak en huif 1981
VWGolf autom., zeer mooi . 1978
VWGolf Diesel 1978
Mazda 323 automaat 1978
Jeep CJ 7Hardtop, Softtop en LPG 1978
Ford Fiësta Sport 1977
JeepCherokeeLimited 6 cyl. autom. 175pk
voorzien van alle extra's Nieuw

Uitlaat- en APK-Station
Schelsberq 75, Heerlen. Tel. 045-725507.

Autoservices Gooiker

" APK-Carwash- Bovag garage in 't Loon te Heerlen - C.
biedt aan: BMW 318 i '84 mooi en zeer goed, nw banden
en koppeling ’ 16.000,-; MB 200 D '68 glimmende conditie

' Taunus 1.6, 80 mooi en zeer goede conditie, Taunus 1.6
78 en MB 220 73 met LPG.

Bel svp 045-740041 b.g.g. 751632.

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

Grootste merk...
i grootste keus.

Kadett Caravan 86/ '88; Ka-
dett 13N Club '87; Kadett: 12S 2-drs. '83; Kadett 13LS

i 3-drs. '85; Kadett 12S '84/
'85; Kadett 12N '80/82; Ka-
dett 12N 2-drs. '82; Kadett
16S 2-drs. '84; Kadett 13S
2-drs. '85; Kadett 12S 4-drs.

i '83/ 85; Kadett 12S 2-drs.
I '85/'B6; Kadett 13N 5-drs.
l '85; Kadett 13LS '86; Kadett

' 13S 3-drs. '86; Kadett 12S

' '84; Kadett 13S 2-drs. '86;
IKadett GSI 20S 87; Kadett
I 16S 4-drs. '86; Ascona 16
i Diesel '83; Ascona 16S 4-

' drs. '85; Rekord 20S aut.
i '83; Rekord 19 car. '80;
i Omega 18S '87; Commodo-re 25S '82; Alfa Sud 1.5 Tl
i 79; Alfa 33 1.5 Tl '87; Audi

' 100 L 54-drs. 78; Citroen
i GSA Pallas 4-drs. '80; Ci-

troen BK 14 RES 6 '87; Ci-
i troën BK 14 RE 83; Taunus

2300 79; Escort '86; Lada
2107 '86; Mazda 323 14 SP
2-drs. 79; Mazda 323 13
Sedan '86; Mitsubishi Colt
1200 '84; Renault R5 1300
aut. '81; Seat Fura '85; Su-
zuki Swift 10 GL '87; Corolla
Liftback '81; Polo CL '82;
Zastava GTL 55 '83; Corsa
12S 83; Escort 1300 L 79.

.gB f OF=>EL-e

Daar staat dewereld van
General Motors achter.
Het beste adres voor uw
nieuwe gebruikte auto!

"De Uiver" B.V.
LR. 88" Soft Top County '82
LR. 88" Hard top diesel '80;
LR. 109" Stawag Benz 79;
L.R.90" County TD Demo'BB
L.R. 110" County TD Demo
88; R.R. 4-drs. Vogue Au-

tom. '83; R.R. 4-drs. Vogue
EFI '86-'B7; R.R. 4-drs. Vo-
que EFI Demo '89; Nissan

Patrol 3.3 diesel '83; Mitsu-
bishi Pajero TD '84; 04492-
-1931/1398. Ook zaterdags; 10.30-16.00 uur.

i Te k. Opel KADETT GSI 87,
2 Itr. geh. mattig uitgeb.; enigste goedgek. in Neder-; land. Ford Escort XR3I, RS

i Turbo, '87, iets aparts, m.
i vele extra's, Fiat Ritmo Ber-

tone cabriolet, spec. uitgev.; '85, wit, Fiat Xl 9Bertone
i '86, airco, sportwln. enz.
i Porsche 911, cabriolet '83; zwart, Porsche 911 coupé

79 rood, als nieuw, Merce-
i des 190 E 2.3, 16 klepper,

'85, BMW 316 '84, met gas,
sportwln. enz. nw. type,
Ford Escort 1600 laser, s-
drs., '85 zwart, Citroen
2CV6 speciaal '86 als nieuw
Inr. en fin. mogelijk. 3 mnd.
of 10.000 km. garantie. Eu-

! ropaweg Z. 304 Landgraaf.
Tel. 045-324498. "Diverse GOEDKOPE inrui-
lers mcl. APK en 10.000km.
beurt v.a ’ 1.500 tot

’ 5.000,-. Ook diesel en au-
tomaat. Peter Jansen auto-
mobielen, Bloemenweg 67,
Maastricht.
Te k. MITSUBISHI Colt GLX
bwj. '82, 74.000 km.; Mitsu-
bishi Lancer 1200 GL bwj.
'82; Opel Ascona bwj. 79 en
'80 LPG, 4-drs.; VW Golf
bwj. '80 div. extra's; Mazda
323 1.3, 3-drs. bwj. '81; Audi
80 GLX bwj. 78. Dkn. Keu-
lenplein 3, Schinnen. Tel.
04493-2211.
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.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. 80, 045-414372
tevens jeeps.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, tevens sloop en
schade. Tel. 045-416239.
Ford Sierra 20 i 3-drs. '87;
Ford Sierra 20 GL 5-drs '83;
Ford Escort 1400 CL 5-drs
'87; Ford Escort 1400 CL 3-
drs '86 '85; Ford Fiësta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Toyota Corolla
SXL 5-drs. '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, '84; Peu-
geot 505 '83. Garantie, fi-
nan., inruil en APK. Autobe-
drijf P. VEENSTRA, Rotter-
damstraat 98, Heerlen. Tel.
045-725806, na 18.00 uur
045-312059.
Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
& Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt R koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t. 85 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.83

’ 7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel 77,
'78, '79 va ’1.000,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. 84 ’ 4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. f.
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel
Manta i 200 uitv. t.'79

’ 5.900,-. Ford Escort 2000
RS bwj, '81, geh. uitgeb.
’5.900,- Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; 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 Sam-
ba LS t.'B3 ’ 2.900,-. Zasta-
va Yugo t. '84 ’ 2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. 2x Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo '82 v.a.
’2.900,-. Mazda 626 t.'Bl
v. a. ’2.700,-. Ford Escort
2000 RS t.'79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiësta 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,-. Ford Escort 79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’ 1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’2.100,-. Renault
18 TL LPG t.'B2 ’2.900,-.
Opel Ascona 1.2 t.79
’2.600,-. Div. goedk. inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Geop. ma t/m vr. 10-19.00u.
Zaterdag tot 17.00 uur. Inr.
en financiering.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87
’32.500,-; Ford Scorpio 20
I 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.
Ford ESCORT 1300 '82 s-
drs, ’6.250,-. Renault 11
TL '84 ’4.900,-. Opel As-
cona 1.6 HB '84 ’6.500,-,
BMW 728 aut. '80 LPG
’5.750,- Kadett 1.3 HB '81
’3.900,-, Mitsubishi Lancer
80 ’ 2.250,-. Volvo 343 78

’ 1.250,- Fiësta Ghia 78
’1.250,-, Golf 1600 aut.
’1.250,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Autohandel de HOMMERT,
Hommerterweg 77a,
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Biedt te koop aan: 3
x VW Golf diesel 79, '80, '83
va. ’ 2.900,-; Mercedes 240
D t'Bl i.z.g.st. ’ 8.900,-.
Autobedr. BODELIER,
Rouwkoulerweg 1, Bocholtz.
Tel. 045-441721. Biedt aan:
Mazda 626, 4 d., 2.0 diesel,
bwj. '84; Mazda 626 HB,
bwj. '84; Mazda 626 coupé
2.0 spec. uitv., bwj. '84;
BMW 316 wit, bwj. '83; Opel
Ascona, aut., bwj. '81; Su-
zuki Alto aut., bwj. '84; Mit-
subishi Colt wit, bwj. '84;
Mazda 323 aut,, bwj. '82.
KADETT 13 LS '86, '85;
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12584, '83; Kadett 12
GLS '84 3x; Kadett 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82;
Fiësta 1.0 '83. Automobiel-
bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.

Auto Landgraaf biedt aan,!
kijk en vergelijk: Daihatsu
Rocky Jeep Turbo diesel,
grijs kent. '85 ’24.750,-.
Mercedes 500 SE aut. airco.
ABS, blauwm.'B4 ’43.500,-
Citroen BK Break diesel,
roodm. '87 ’25.800,-. Lan-
cia Thema I.E. zwartm.
32.000 km. '87 ’34.500,-.
Lancia V Turbo 30.000km.
groenm. z. apart '85
’15.500,-. BMW 520 I s-
bak groenm. '86 ’ 23.900,-.
VW Golf GTI airco, stuurb.
leer int. enz. '86 ’ 32,500,-.
Alfa 33 Milano, bruin '87
’17.500,-. Citroen 2 CV6
Special, blauw '84, ’ 4.950,-
Fiat Uno 60 S, blauw 13.000
km. '88 ’15.950,-. Ford
Sierra 1.6 L5drs. blauw '84
’13.500,-. Ford Sierra 2.3
GL, blauwm. '83 ’12.950,-.
Ford Sierra 1.6 laser div.
ace. rood '83 ’ 12.750,-.
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, wit 85 ’22.950,-.
Hyundai Pony GL 1.3 5 drs.
wit '86 ’12.500,-. Lada
2105 GL rood '83 ’4.500,-.
Mitsubishi Cordia GSR, div.
ace. zilverm. '86 ’ 19.750,-.
Opel Ascona 1.6 S 4 drs.
bruinm. '84 ’9.950,-. Re-
nault 25 GTS, zilverm. z.
mooi '84 ’ 15.950,-. Renault
11 Broadway 1.4 goudm,
nw.st. 59.000 km. '86
’13.900,-. Skoda 120 LS
wit '85 ’ 5.950,-. Volvo 360
GL inj. 2.0 5 drs. grijsm.
31.000 km. '87 ’23.500,-.
Volvo 360 GLF 2.0 inj. rood,
18.000 km '87 ’22.950,-.
Volvo 240 GL 2.3 zilver '83
’13.750,-. lnruilers;Alfa
Giulietta 1.8 '80 ’3.950,-.
Ford Taunus 1.6 L goudm.
'80 ’2.950,-. Saab 900
GLS Sedan m. schuifd.
bruinm. '81 ’5.950,-. Maz-
da 626 2x schakelautom.
v.a. ’ 1.950,-. Honda Civic
wit z. mooi '80 ’2.450,-.
Rover 3500 S V 8Classic
Car 72 ’ 6.750,-. Ford Tau-
nus 1.6 L autom. groenm.
'82 ’ 5.750,-. Toyota Celica
2.0 KT liftb. bruinm. '82

’ 6.950,-. Toyota Carina ST
autom. zilverm.'Bl ’ 5.750,-
Ford Mustang Ghia 8 cyl.
bruinm. '80 ’ 3.950,-.
" erkend Bovag bedrijf * ei-
gen werkplaats * Financie-
ring zon. aanbet. mogl. * Alle
keuringen toegestaan * inruil
mogelijk * keuze uit 12 of 3
mnd. garantie * V.V.N Keu-
ringsstation * garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.
Te k. RENAULT 17 cabriolet
TL, ’6.000,-; Renault 18
GTL, stationcar bwj. '82,-
-’3.250,-; Opel Kadett 16D,
bwj. '82, ’5.000,-; Peugeot
305, bwj. '82, ’ 2.000,-; Ka-
dett 79, ’2.750,-; Kadett
79 ’2.250,-; Ford Escort
1300 sport ’1.500,-; Dat-
sun 140 V, bwj. '80,
’1.250,-; Rover 2 Itr., bwj.
'83, ’4.500,-; Citroen Aca-
diana, bwj. '83, ’2.000,-;
Ford 1600 luxe bwj. 77,
’650,-. Locht 85. Tel.
045-425858/325955.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’ 1.000,- tot
’lB.OOO,- o.a. Opel Corsa
'85 zeer mooi ’ 13.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84
’12.500,-; Ford Fiësta 1e
eigen. '84 ’ 9.950,-; Toyota
Tercel zeer mooi 68.000 km.
'84 ’ 9.900,-; 2X Ford Siërra
1600 5-drs. '83 v.a.
’9.250,-; Suzuki jeep SJ
410 soft-top '83 ’8.750,-;
Ford Taunus stationcar LPG
'82 ’ 6.750,-; 2X BMW 520
6-cyl. zeer mooi '80 v.a.
’3.250,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week!!! BMW 318 I met
zeer veel extra's '82. Spe-
ciale Aanbieding Opel Man-
ta 400 I uitvoering ’ 7.500,-;
Honda Prelude 2.0 EX km.
st. 9.300 zeer mooi wit 7 juli
'88; Opel Ascona HB 16 S
5-drs. km. st. 25.736 blauw-
met. '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 super E '81; Daihat-
su Cuore 850 86 wit '86;
Ford Escort 1300 Laser wit
'86; Ford Fiësta 1000 spec.
aanb. 83; Honda Civic 1.3
luxe '84; Hyundai Pony 1.4
TLS '81; Lada 2107 1.5 GL
'85; Lada 2104 1.5 combi s-
speed van 1e eig. spec.
aanb. beige '87; Lada 2105
GL '85; Mitsubishi 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 S geel '81; Opel
Manta 19 S Berlinetta blauw
79; Opel Corsa 1200 S 84;
Opel Corsa 1.0 S Spec. uit-
voering '84; Opel Commo-
dore 2.5 S automatic '81; O-
pel Kadett 1200 Aut. 78;
Peugeot 205 XE '86; Peu-
geot 309 GL profil van 1e
eig. '86; Renault 5 TL Le Car
'84; Renault 9 TC Spec
aanb. '83; Toyota Carinna
11 1.6 DX met gas '85; To-
yota Corolla Liftback DX '82;
Toyota Corolla DX coupé
'80; VW POIo C '84; 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 Uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud. Don-
derdag koopavond. Auto en
APK Centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.

AUTOHANDEL De Hom-
mert biedt'te koop aan: Opel
Corsa HB bwj. '84,
’8.900,-; Opel Corsa 12 S
TR bwj. '86, ’ 12.250,-;
Mercedes 240 D bwj. '80
nw. motor, ’ 7.900,-; VW
Golf diesel LX bwj. '83

’ 8.900,-; BMW 320 bwj. '80
en '81 v.a. ’5.250,-; Audi
80 GLS bwj. '81 ’4.900,-;
Escort 1.6 L bwj. '82
’6.500,-; Lada 2105 bwj.
'83 ’ 2.500,-; VW Golf D t.
'80 ’ 2.900,-; Toyota Carina
bwj. 79 LPG ’ 2.250,-; To-
yota Corolla bwj. 79

’ 1.900,-; Kadett combi bwj.
79 LPG ’ 2.250,-; Opel Ka-
dett SR t. '81 ’ 4.900,-; Ford
Taunus 1.6 bwj. 79
’1.500,-; Honda Civic bwj.
79 ’ 1.350,-; geh. rev. Vol-
vo 144 bwj. 71. Div. goed-
kope inruilers v.a. ’ 1.000,-.
Ink.-verk.-financ. Hommer-
terweg 77 A, Hoensbroek.
Tel. 0450-227419.
VANHAUTEN auto's; Aud
coupé 5 S GT, Quatro mode

’ 14.900,-; Suzuki jeep &.
413 L cabrio, 1e eig., scha-
devrij, 28.000 km.
’16.750,-; Ford Siërra I.€
Laser '87, zwart, veel ex-
tra's, ’ 16.900,-; Fofd Siërra
1.8 Laser 5-drs., '86, div ex-
tra's, ’15.900,-; Ford Es-
cort 1.6 GL automaat '85
schuifdak, zeer mooi
’9.750,-; Volvo 740 GLE
alle denkb. extra's, in.nw.st.
’18.900,-; Volvo 244 GL
LPG '83, ’8.900,-; Volvc
360 DLS, 2 Itr., '82
’7.500,-; Volvo 340 auto-
maat '82, ’7.500,-; Ope
Kadett stationcar 1.6 diesel
'86, i.st.v.nw., ’ 12.750,-
Opel Kadett stationcar LPG
onderb. '86, ’ 13.750,-
Opel Kadett 1.3 bwj. 86
’13.750,-. Opel Kadett 1.6
diesel, '83, ’8.250,-; BMW
316 '83, ’10.500,-; BMW
318 type 81, ’6.750,-; Alfa
2.0 i, nw. motor '83

’ 8.900,-; Citroen AX RE 11
8 mnd. oud, 7.500 km.

’ 13.900,-; Peugeot 205 XE
1e eig., type '86, 39.000 km
’12.900,-; Honda Accorc
sedan, nw. model '83, LPG

’ 8.500,-; Honda Prelude t\
pc '80, automaat, ’ 3.900,-
Mitsubishi Colt GL, antrac.
1e eig., 30.000 km.
’11.500,-; Fiat Panda 45 S
'86, 19.000 km., div. extra's
’8.500,-. 100% Snelle er
discrete financ, ook all-ir
leasing mogelijk, garantie G
mnd. tot 1 jaar. Hoek Kaal
heidersteenweg-Dentgen-
bachweg nabij politieburc
Kerkrade. Tel. 045-423288.
Gebrs. DOMINIKOWSK
biedt aan: Opel Manta 2.C
GTE bruinmet. '83; Opel Ka
dett 1.2 LS groenmet. '85
Kadett GTE wit '83; Kadet
1.6 SR blauwmet. '82; Ka
dett SR uitgeb. wit '80; Forc
Siërra 1.8 L Laser 5-drs
rookzilvermet. '86; Sierrc
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra XR4i roodmetal
div. extra's '83; Escort XRC
blauwmet. '82; Granada 2.C
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80
Inr. gar. financ. mogelijk
Autobedrijf Gebrs. Domini
kowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraa
Tel. 045-326016.
KOOPJES! Talbot 1510 '80
zeer mooi ’ 1.800,-; Talbo
Horizon '80, LPG ’1.150,-
Lada'B4 ’ 1.250,-; Ford Es
cort 77 ’750,-; Peugeo
305 78 ’ 1.100,-; Peugeo
104 78 ’750,-; Toyoti
1000 74, heel goed ’ 600,-
VW bus diesel transport L"
28 D 76 ’1.750,-. Alle au
to's zijn APK gekeurd, ml
04750-10792.
Te koop gevraagd AUTO'J
vanaf 1979. Garag*
Schaepkens. 04405-2896.
Te k. TOYOTA Corolla cou
pé '82; Toyota Corolla D)
1300 '81; Toyota Coroll.
1200 79; Opel Kadet Cit]
79; Mitsubishi Lancer '82
Kruisstraat 42, Broeksittard
Tel. 04490-22276.

Bedrijfsauto's
in alle uitvoer. Merc. 207 D,

Merc. 208, Merc. 307 D,
Merc. 407D, Merc. 407DTN
Merc. 508 D, Merc. 809 D,
Merc. 813 D, Merc. 814 D,
Merc. 1417 D, VW LT 35 D

Citroen C 25 D,
W. Feijts, auto's

Vaesrade 61, Vaesrade
045-243317.

Een PICCOLO in het Lim
burgs Dagblad helpt u 0|
weg naar snel succes. Bel
045-719966.

Voor al uw AUTO-ONDER
DELEN moet u zijn bij Stiba
autosloperij Rapie. Teven;
schade- en gebruikte auto
mobielen. In- en verkoop
Locht 70, Kerkrade-Wesl
Tel. 045-423423. V. grens
overgang Locht.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE
SULTAAT! Bel: 045-719966

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

; Te k. MERCEDES 230 E
1 met airco ABS, schuifd. enz.

" bwj. '87; Honda Civic luxe> uitv. bwj.'B7; Opel Kadett 19
j GT 16 i bwj. '87. Financ.
| mog. Lecor Motorhomes,

' Wattstr. 5 Landgraaf. Tel.
I 045-323154 of 326797.
)
i Mazda 626 coupé 2.0 GLX; '88, nw. model (kleur rood);
> Mazda 626 2.0 GLX, LPG. 27-10-87; Mazda 626 HB. 1.6 GLX '87; Mazda Sedan
i 1.6 LX '86; Mazda 626 HB- 1.6 LX '86; Mazda 626 HB
> 2.0 LX Diesel '86; Mazda. 626 HB 2.0 GLX '84; Mazda- 323 HB 1.5 LX '86 ; Mazda
i 323 HB 1.3 LX '86: Mazda
> 323 HB 1.3 LX aut. '86;. Mazda 323 HB 1.3 autom.■ '83 en '84; Mazda 323 1.3- Estate '83; Mazda 323 NB. 1.7 GLX Diesel '88; Mazda■ 323 NB 1.5 GLX'B6; Mazda. 323 NB 1.3 LX 86; Mazda

323 NB 1.3 '83; Mazda 323
jj NB 1.5 DX '81; Mazda 323

,l NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
i 1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S. '83; Opel Kadett 1.2 S '84;

Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
j Kadett 1.3 N '80; Opel Corsa. TR 1.2 S '85; Opel Corsa
j Swing 1.2 S '84; Ford Siërra. 1.8 Laser, 5-drs., '85; Ford. Siërra 1.6, LPG '85; Ford
I Escort 1.3 L, LPG'B2; Hon-

' da Accord automatic met

' stuurbekr. '82; Nissan Cher-

' ry 1.3 GL '84; Triumph Spit-

' fire MX 3, 1971, ’6.500;
3 Mercedes 260 SE met veel
3 extra's 25-8-'B7, km. st.
, 37.000, 1e eigenaar (nw.
,| prijs ’128.500,-) NU
| ’79.500,-. Goedkope inruil-. auto's: Mitsubishi Saporro,
5 aut. 78 ’2.500,-; Nissan. Blue Bird '80 1.6 ’ 4.950,-;
' Volvo 343 DL autom.77
3 ’ 1.250,-. Loven Heerlen
./ B.V. Palemigerboord 401
j Tel. 045-722451. Erkend
a APK-keuringsstation.

'{ Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,

z bwj. '83; Daihatsu Van Cha-
" rade Diesel '85; Innocenti 90
i L '80; Alfa Sud 1300 S 79;

VW Golf 1100 77. Kissel 42,
\ Heerlen.
; KARCHER hogedrukreini-, ger, koud en warm w., 120, Bar - 140 graden, 380 V.

\_ Tel. 045-422891.
;' Te koop onder garantie en
1 service diverse gebr. auto-
] mobielen. Golf GLI Cabriolet3 '87 div. extra's; Ford Sierra 4
" drs. 2.3 CL diesel '88; VW

Golf GTi, alle opties '86 ;
3 Ford bus 9 pers. diesel typ e_ '88; Opel Ascona 18 i '83;
J Mitsubishi Galant '82; Opel
3 Ascona 2 drs. diesel '83;- Mitsubishi Sapporo 79; Fiat
i; Ritmo '82; Citroen Charles-
tt ton '84; Nissan Cherry '83;- Golf 78; Renault Fuego '81;
j Opel Corsa '84. Autohandel
i. P. FRANKEN, Ganzeweide
a 59, He%rlen, 045-216475 of
J 727711.
!; Opel KADETT 12 N 793 ’2500,-. Honda Civic'Bl
" ’3400,-. Honda Prelude'Bo1 ’5200,-. VW Golf D79:- ’3900,-. Opel Rekord 1900
!" '81 ’ 3500,-. Datsun Cherry'; '80 ’2800,-. Renault SGL
" '81 ’2700,-. Fiat Ritmo'B2_ ’3500,-. Mits. Galant '80
), ’ 2400,-Toyota Corolla 78
)t /1100,-Oude Landgr. 101.
-; Sch'berg/Landgr. 311078.
■: Te k. KAMPEERAUTO Ha-
I nomag F55 diesel 6-8 pers.

' kip-opbouw. Helemaal
compl. grote tank enz.
045-353569.

i- Div. goedkope inruilers,
I APK gek.: Ford Escort 79

’1.450,-; Honda Civic '81
- ’ 3.250,-; Honda Civic auto-= maat ’4.500,-; Honda Civice automaat 79 ’1.950,-;_ Honda Accord automaat '80
i- ’2.750,-; Fiat Mirafiori '83
X. ’2.950,-; Fiat Panda '84
a ’ 3.250,-; Volvo 340 GL 79
y ’2.450,-; Fiat Ritmo '81
!, ’650,-. WELLING Autobe-
I. drijf BV, Haefland 2 Bruns-

sum. 045-257700.
—^— ..:..:;.:::.'■ :: .......v -!■. '. ". ■■..'■"..■.[

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Te k. gévr. 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.
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.. 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

i- Klassen bv. In- en verkoop,
p Meerssenerweg 219, Maas-
I: tricht. Tel. 043-635222 of

043-634915.

Auto onderdelen en accessoires
1- Gebruikte en nieuwe ON-

»- DERDELEN v. jonge scha-
is de-auto's, Deumens Haef-
)- land 20 Bruns. 045-254482.
'" Te koop div. gebruikte ON-
'" DERDELEN en motoren.
5" Tel. 045-727711 of 216475.
- Te k. MOTORBLOK Datus
s Lauren 2000 I. type nr.
i- C230, versnelligsb. Merce-
i. des D. Tel. 045-725788

Aanhangwagens

Nie Dassen
Kerkrade_ 045-455088 - 452501

3 Te k. dubbel-assige AAN-- HANGWAGEN, pr./2.300,-
-" Tel. 04490-72581.

Motoren en scooters
i i „„„„ ;■ ■ —————— -|< MOTO l»iltTS>

SCHINNEN TEL. 04493-4266 -biedt U alle merken banden zoals Michelin, Metzeler,
Pirelli, Dunlopp, Continental, Avon enz. Voor E

Superprijzen j
en gratis montage, klaar terwijl u wacht.

Tevens u adres voor nieuwe en gebruikte motorfietsonderd Z
JMD Motoparts, Breinder, tel. 04493-4266,

Schinnen bij afslag autoweg. .
Zondag 4 juni groot Select Spektakel bij 'Motorcentrum Vos )

met diverse marktkramen. Veel aanbiedingen in helmen, Fkleding en accessoires met flinke kortingen. Tevens kunt u ïook prijzen winnen met het prijzenspel. \
Tot ziens bij MOTORCENTRUM VOS, Edisonweg 7, Echt. c
Tel. 04754-85300. Tevens is bij ons de nieuwe BMW/K1 te c. bezichtigen. -\

Te koop HONDA 750 cc, bwj
1977 met koffers en kuip in
prima st. vr.pr. ’ 3.500, 045-
-454556 na 17.00 uur.
Te k.YAMAHA XJ 600, bwj.
'85, vr.pr. ’ 5.500,-. Kaspe-
renstr. 35, Kerkrade-west.
Tuss. 15 en 16 uur.
Te k. MITSUBISHI motor 2
Itr pr. ’ 250,- Prof. Lorentz-
str.6o, Hoensbroek.
Te k. JAWA 350 cc, ’ 800,-
Tel. 045-721896.
HONDA Four 550 CC, bwj.
79, i.pr.st., met racekuip.
Tel. 04756-3199.
SUZUKI 850 bwj. '80 met
tank/zitcombinatie, volle kuip
en sterrewielen i.g.st., pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-273795.
Te k. SUZUKI RM 80 cross-
motor. Tel. 045-726389.
Te k. KAWASAKI Z 1000,
bwj, 78, i.z.g.st. ’1.200,-.
Te bevr. op zondag Kuipers-
hof 71, Geleen.
Te k. SUZUKI GS 550 E, bwj
'80 metkuip, goed lop., enig
achter stal), onderh., pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-417877.
YAMAHA FZ 750 Genesis,
bwj. '89, 3.800 km. nieuwst.

’ 13.000,-. 045-454115.
Te k. BMW R60.2 bwj. '66, i.
z.g.st. m. res. onderd. vaste
pr. ’4.500,-. Te bevr. Car-
boonstr. 29 Zesw. Hrl.
Tek. GOLDWING 1100, int.
bwj. '80, kl. grijs, veel
chroom en extra's, i.z.g.st.
en trekhaak. Mr.dr. Frowein-
weg 28 Eys.
HONDA 250 XL bwj. '81
’1.750,-. Honda 750 K 7
bwj. 78- ’1.950,-. 04406-
-13137.

HONDA VTSOO, chopper, F
bwj. '87, km 3.900, i.nw.st., 'f 7.500,-. Tel. 04404-2224. J
Te koop of te ruil tegen OFF -THE ROAD motor, race kart. <Zipp frame, Kornet motor ?
100cc, met reserve-onder- I
delen. Vraagpr. ’1.500,-. J
Obbicht. 04498-55609. <
SUZUKI Shopper 650 CC, }
bwj. '87, kl. rood, 3.000 km. i
Tel. 04490-37654. [
HONDA XL 600 R bwj. eind "'84, i.z.g.st. Tel. 045-
-216228. :
SUZUKI GS 750, bwj. 78, i. I
z.g.st., ’2.500,-. Tel. 045- I
259553. (
Te k. zwart KAWASAKI Z )
500, bwj. '80, 60.000 km., 'mcl. Krauser zijkoffers 30 Itr. 'topkoffer 40 Itr, stuurkuip, vr. .
pr. ’2.800,-. Zwarte kawa-
saki GPZ 400 UT bwj. 6-'B7, '19.000 km., i.z.g.st., mcl.
krauser zijkoffers 36 Itr., kar- j
terb. pr.n.o.t.k. 04490- .
23991/27657. j
NIEUW binnen: Reusch <
rugzakken 3 kleuren, nieuw- i
ste kollektie zomerhand- <
schoenen: wit, rood, blauw :
en nu ook 2 soorten bruin ,
(voor chopper), zwarte z. (
vingers ’20,-. Merkenjacks (

’ 140,-. Kollektie leren jacks ,
Damen '89 (ook damesma- (
ten) beige, bruin, zwart nu ■’635,-. Aanbieding Fields-
heer combi's leer ’ 1.065,-! .
1e klas kwaliteit. Nu ook ny- I
lonkleding 3-delig pak i’285,- in 3 kleuren. Teveel I
om hier op te noemen. Kom 'in onze zaak kijken. Gratis i
koffie. Tot ziens! Motorhuis ;
Geleen, Rijksweg Nrd. 21,
Geleen. ■

(Brom)fietsen

HONDA
De machine voor mannen van zestien is leverbaar in

racing red en night blue.

Willy Rekers
Fiets- en schaatssport

Rumpernerstr. 40 A, Brunssum. Tel. 045-252361.
Te k. div. VESPA'S t. CIAO, I
H.Kruisstr. 65, Grevenbicht, n
04498-57844. ;
2e hands fietsen te koop. !Tel. 04459-1389. .
Te koop gebruikte FIETSEN .
als nieuw. Kinderfietsen Va.
8 jr. ’40,-. Tev. kinder-, i
omafietsjes, als nieuw. An-
jerstr. 8, Schinveld. 045- '"256719. ;
Ben je GESLAAGD? Kom
dan naar Rens JanssenI
voor leuke Montain-bike of :
bromfiets. Zeer veel keuze, j
Ganzeweide 54/56 Heerlen. (
045-211486.
Te k. Ned. HONDA MT 5, vr. -pr. ’1.000,-, veel extra's. ,
Tel. 09-49.2456.3216. ■
Te k. RENFIETS met 10 :
versn. Peugeot brommer ,
onderdelen van brommers. '■Ruitersstr.22, Landgraaf.
ZÜNDAPP GTS 50 i.z.g.st. '■kl. r/zw. 1979, vr.pr. ’575,-. 'Slakkenstr. 19 Hoensbroek. 'Te k. VESPA Ciao i.g.st., kl. J
goudmet., event met verzek. :Tel. 045-242341.
Te k. wegens omstandigh. z. :
g.a.n. PUCH Maxi starlet ,
met sterwielen bwj. '87, vr. .
pr. ’875,- E Casimirstr. 2, .
Kakert Landgraaf.
Te k. ZÜNDAPP KS 50, bwj. \'82. z.g.a.n. Vr.pr. ’ 900,-. :
Tel. 045-321747. 'Mijn dochter verkoopt haar I
bromfiets. HONDA MT-5 :
1987 ’2.250,-. Nieuwpr. .
’ 3.700,- Aldenhofstr. 55,
Neerbeek. :
Fietsen: Gazelle, Batavus, |
Rih-cove en kinder-oma- ,
fietsjes, fa. H.PLAS EN ZN., ;
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunssum en Mauritsweg 52
Stem. I
i

PEUGEOT XP crossbrom-
mer m. waterkoel. elec. |
ontst. 11-'BB nw.pr.
’3.300,- t.e.a.b. 045- :
215990.
Te k. YAMAHA DT IV4 jaar
oud, pr. ’ 1.250,-. Tel. ,
04490-28524. :
Te k. HONDA MTX, bwj. '85,
kl. zwart, veel ace, i.z.g.st. I
Pr. ’ 1.450,-. 04404-1616. |

HERENFIETS gloednieuw.
wmkelpr. ’ 900,- moet weg
’450,-. bromf. Suzuki spot-
pr. ’350,-, Spoordijkstr. 78
Tel. 045-414964.
Te k. Bromfiets ZÜNDAPP
GTS 50 bwj. '86, i.z.g.st. pr.
’1.700,-. Tel. 04493-1969.
Te k. VESPA bromscooter,
2000 km. gel. te bevr. na
18.00 uur 045-253342.
Te k. mooie YAMAHA RD
50, bwj. '86, ’1.000,-. Go-
selingstr. 82, Heerlen.
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. v.a.

’ 65,-Tel. 045-751850.
Te koop dames-BROMMER
aut., z.g.a.n., pr. ’ 350,-.
Tel. 045-253748.
Te koop HONDA MTX, i.z.g.
st.Tel. 045-319384.
HONDA Camino met helm
als nieuw ’ 450,-. Tel. 045-
-314760.
COLNAGO 62 cm, 3 jaar, pr.
n.0.t.k., Camp. onderd. Tel.
04493-2924.
Te koop ZÜNDAPP Bern-
hardstr. 21 Puth-Schinnen.
Te koop YAMAHA DT bwj.
'88, div. ace., prijs ’ 2.000,-.
Tel. 04493-4711.
Te k. Puch MAXI en Snor-
brommer in nw.st. Kerkstr.
33, Übach over Worms.
YAMAHA DT 60 bwj. '86,
zwart, i.pr.st. ’1.200,-.
04705-2371.
Te k. YAMAHA DT, heel
mooi, bwj. '86. Tel. 04492-
-1839.
Te k. Suzuki GT SHOPPER,
bwj. '85, i.pr.st.yr.pr.f 650,-
-045-444964. na 16.00 uur
Te k. BROMSCOOTER
Honda Vision, bwj. aug. '86,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-421182,
na 13.00 uur.
KREIDLER Floret, opknap-
per, sterwielen en schijfrem.
vr.pr. ’ 300,-. 045-325859.
Te k. YAMAHA DT, '86,
zwart, puntgaaf, pr.
’1.450,-. 045-413503.
Akerstr. 43, Kerkrade.
Te k. KINDERCROSS-
FIETSJE (3-6jr.) en kinder-
fietsje (3-6jr.) in goede staat
tel. 045-314959.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Sport &Sf*-
-lENGELSPORTZAAV
3rasem. Hengels enj!
ot 20% korting, zij?
dein en groot, g<q
Srote vissersparapl"!
spotprijs. Alle ouder*,
net kort. Oud-Stei"!
(ensstr.3o, 04490JJ3
re k. Kettler Fflt
3ANK, met gewicW*
f275,-. Tel. 04492jjr

Vakantie^
Friesland i

i\NWB-appartemente
x>sr. omg. APPELSO
f360- p.w., 2e «*
jrijs. Tel. 05160-39lji
re huur houten ST^.MN 4 tot 6 pers. *jemakken voorzien
amgeving van Joure'
rjeukermeer. Een I*
jlekje met veel j
Huurpr. ’ 325,- p.w. J
/ernachtingskost. F'
Paaien, 05133-49QOJ
ÏÏEXEL te h. luxe *Jstacaravans
uli/aug. vrij. 3 wk. F.
f795,-, 23.6./7.7. I
30.6/14.7 ’698,--,
weekend/midweek >
Herfstvak. ’ 300,-
Keyman Reizen 1
38376-14121/14130^

Drenthe *«*
Te huur weg. annul* |
MOOI Drenthe (fiets*
pers. zomerhuisje, 'en rustige omgev., " 'water, speelweide, n*
geld terug, v.a. 29 ,
Schonewille, Hoogs" |
vaart 1, NieuwerooJ (
05284-1387, b.g.gjü i

Overijssel^
GIETHOORN. W \
appartementen ’4^ |
wk., in waterrijk g^i
centrum dorp nal*meer. Vrij voor 22 \_ "augustus. Tel. 052J5j
Te huur in bosachtig (
4-6 pers. ZOMER.!*
en stacarvans. Vrij P |
den en zwemmeI*,1*,
05246-1229, Grams"
Overijssel. 'Noord Hol|a^{
Bij ZEE, bos en $ i
rustig gelegen wonirt
huur in juli en auguST
VVV Castricum/BaKK"
02518-52009. - ,
VAKANTIE aan de ' izee nabij suf"..
zwembad te h. gem^ icaravans met doucH6 I
let. Inl. K. Wey, Oggjg
Te huur ZOMEP^
GEN 6 km van Cal^"zee", rustig gel., c°. |
ger., douche, we, tv.,
terras. Woning groot'
klein ’ 300,- P-Wj■
02247-1620. Dhr.
Schagerbrug. s.
Gevraagd VAKAN^NINGRUIL, aan^j:
eengezinswoning ",{
pers. te Hoogwoud, |
van Noordzeestrand'
de 29-7 t/m 10'" \
02263-1719. A

-i r
ZuidHollar^^

Bij particulier, 3 f^lki
strand en Kurhaus- i eis
familiekamer ml- j w
Vermey, Middelb^ to
51 2587 CT Scheve" jj
070-545866 .\\~*""^ ai,

Zeeland,
Te huur WALCHEP^.vak. 4-pers. app. o' _
Tel. 01185-2978. S, frl
ZEELAND Nieuw-V'^ hr»,
luxe 6-pers. stacara% ira
wc/tv. 600 m van z&U Jevrij, 3 wk. juni/sep' /j fr
24.6/8.7. ’ 798, b &
’998,-. Lang weel^ fc
week ’198,-. He%

’ 350,-p.w. Keymanr li6.RhenenoB376-14l2r> h(

LimburO/^
Te h. gevr. ZOMEPjt \
of stacaravan op ca'?,/'
Zuid-Limburg van ". _f
29-7. Tel. 05125-2^ Al
Camping. Kapeller^ f
zinscamping nabij *£,«( *BURG. Plaats voor £vans, Tourcaravans .. B,
ten. Ingerichte H" J^Stacaravans. Grote
kinderzwembad en :
tuin. Tel. 045-7515g>/

Zeilen/Sur^ »
SURFPLANK NeW J[j
290 te koop, vr.pr- /
Tel. 04454-3429J_^jj
Te k. SPEEDBOOT J
tel. 04490-25066-^^
BOTEN voor de va^ |i
Wohler meteen \e*° J
Van rubberboot to' f i|J
jacht, alles staat kiiy it
uw vakantie. Onze j\
aanbieding: sportbo"■jy
Triumph, 4.30 m.me f 1
Mereury 4 cyl., 500 |
-trailer en afdekze'
DM 16.900,-alles m»^
les van het fijnste- tK*,,
gen ook voor de uit .^zwemvesten, 2 5, ojlj
sens, 20 m touw, "> 'J>

_
haak, 1 anker en * y iSportboten, daycfVU
motorjachten van ,7.^
USA vanaf DM fojf \
meteen leverbaar (
boot Metzeler May3' t i
met accesoires -' „ts ,
Evinrude-motor sie^3.350,-, 2 rubberbO"
sions met nieuWe^voor DM 1.990,-- .e

ttP.\ons eens, gehee' (/f
verplichting, met u*

dagelijks van 9A°?n.\*. \'s zaterdags van 1 M -Sport-Boot-Center j«
Borsigstr. 5, sl3*.g.ft
Palenberg. Tel. gj^
43663, telefax o* p

46762. _____^y^
Voor Piccolo^

zie verder pad"
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Vakantie en Rekreatie

J&__ Zeeland !
e!tfi top6?* annulering, 4-pers. vakantiewoning in duin-
ZL T:' P|rn- 5 min. van zee. Vrij in deperiode juni/juli/g» augustus, ’ 550,- per week. Gelegen tussen
la» Vlissingen en Dishoek
!*!- Tel. 076-711929/810221.
FIT. Zeilen/Surfen
2-4'raii schakel Piccolo's in het Limburgs
—'Javlo en Dbm- Tel. Dagblad zijn groot in RE- ;
e p^9____ SULTAAT! Bel: 045-719966.

Caravans/tenten/boten ij
"Ooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

nte EUROPCAR
.SÖ |^ reeds vanaf ’ 900,- per week.wij n°g mogelijkheden voor het hoogseizoen.

S| Europcar-Collaris

' V) -J£!^lsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

'%> T.E.C.
"J, King-Weltbummler

n ' illen v>We ''in licnte caravans ook met eindkeukenF'/ 3 J3°-340HK-360-390Tetc. Gewichten va. 540 kg
j 0 P'ts kookplaat-kachel, koelkast standaard.
-Jj Prijzen v.a. ’ 11.349,-

-i „ Fritz Berger Rekreatiem >JjgWeg_2ii 5995 NS KesSel. Tel. 04762-1465.

Adria
Caravan

i verhuur
La^elijke organisatieI -«officiële Adria
j, dalers.
Jijen vanaf

' 295,- per :
.week iïn* eind van het '.icara^orden de huur-

fcrderf!s verkocht.kis en hebben eersteKtiptPec- kondities.
*reQi^„ n PrU2en krijgt uP'Pnale Adria dealer.
BofivVnde Gouden
rW A.dria Caravan

CaravansL, we en gebruikte

C Caravanspggj[Geulle ;L Tekoop

So. PK- i
k^rankia
Uarw topklasse uit
%' reeds v.a.
'ans'' °°k gebruikte
!iia b>,Y,ook informatie
Uur S, Peerauto's koop

chateau
4Ln Home
}^&2 inrui-

'°ï,Caravans
5^645079__
"Ur mr?ERcARAVANS'"^ch-i Voortent, koel-
eis jei en verzekering.

?^92fo°'Amstenrade
%___ °°P. verhuur en
>ls Ca,Van caravans;
Nn r a

Vannin9. Off.1EccLaravelair. Spri-
-50 Qta «'««ns. Ook
in 9ebrU|kte toercara.TeLS Prijsklassen,

"fcrterw Caravanning,JdeT^g 256, AmiHqV'' 04492-1870.l^ai?3>avona\___leaierCJlravan Centrale.Sta? Mur)sterland
'Hs if, vouw-
>* 'C^teit en exclu-VriJblLbstaalbaar is.<gT6nd eens kijken.Stód«. Echt/Tel.:
4^ars Ridderbeks

Nqen* naana-evendellT||!rls. van TOP-
"Oen en hu|s: Scout,
>etbaaropa-CamPer,
SgelNk k 4 ,aar 9a-«n TT'Jkenin diverseLQri^gar- Cara-S '- tet ' Predom va-
'ür erTTS 'eparatie,
9 Cn nderhoud- Lid
nifW eens kijken op !! 180 *2res prinsen-
<l43-?9i2nin9SDOSch-'Sr—S~J_3^^,Vo^2LG <a,9eslo-
-6 Sitt=aravans. boten

beIALLING elec-
stations-

onsve|d. tel. :
Tnrvapr—■ ’"» VW Joker te :
Nou* P wk- 9 Pers.
54i^5492-33ii.S4i^5492-33ii.
* van INTRODUCTIE- ;
*aqen„ André Jamet:Jt 9ens, binnen één>S,. °Pgezet, va '* Um^V dealer voor :v« ?*& Ba9a9ewa- :TemL 9J"' natuurlijk iar, 'Venhuis Hans ,
Sbroekeisterberg0ekeisterberg 78, i>0/eK- Tel. 045- ;
Vj\y ___
;h<H vJ

Wij _,maken de 'V°UWu,r deZè exCIU- ■ir «wagen in juni bij- ,
's9ierjQ aantrekkelijk.
'riib|yv9

6nri
geworden? !r 'ivend eens kijken.

% 7^aravancentrale, Iu« 4, Echt. Tel. "lig r—^ .,VANl<na-ericn,e STA-Ho^liS h' 0D Cam- I!n'acte V" AHee te iue 04492-1822. i

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. BOOT met trailer en
b.b. motor. Vr.pr. ’ 1.000,-.
Tel, na 17 u. 045-229675.
Te k. VOUWWAGEN Coltel
i.g.st., 4 é 5 pers. (260kg),
met voortent en luifel. Vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-270891.
PARADISO vouwcaravan
mcl. voortent ’ 1.595,-. Nie
Dassen, Stationstraat 6,
Kerkrade.
VOUWWAGEN A. Jamet,
tev. compl. kampinguitrus-
ting, koelkast en 2 gasfles-
sen. Tel. 04450-2562.
Te k. TABBERT Regent 4-
90, met voort. ant. nw.pr.
’26.750,-, 2 mnd. oud nu

’ 19.750,-. 045-414372.
TE HUUR 2-5 pers. nieuwe
Tourcaravans, 04950-
-33213 of 04955-2091. Zat.
t/m vr. 10-21 uur.
Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
test. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
ALPENKREUZER 1989,
Vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting v.a.

’ 4.335,-. Duurder hoeft
niet... Voordeliger kan niet!
Caravan import Feijts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade
tel. 04492-1860.
VOUWWAGEN vaste wan-
den, 4 pers. Casila ’ 5.000,-
-3 m. I. en 2 m. br. m. buitent.
04405-2417 na 19 u.
Te k. 4 pers. CARAVAN
merk Home-car met voor-
tent bwj. '80. I.z.g.st. Vr.pr.

’ 5.000,-Tel. 04457-2014.
Te k. TOERCARAVAN tan-
demasser opbouw 5.30 mtr,
geschiktvoor winter, met nw
voortent van 6.20 mtr. Te
bezicht.: Zandberg 82,
Bocholtz, na 19.00 uur.
VOORTENT caravan loop
7,5 mtr. pr. ’ 125,-, bunga-
lowtent 2 a 4 pers. pr.
’lOO,-. Prof. Lorentzstr. 60
Hoensbroek
Te k. CARAVELAIR Brasilia
330 EK bwj. '87, mcl. koel-
kast, kachel, toiletruimte,
voortent, res. wiel, eind
keuk. pr. ’8.750,-. Tel.
045-464213.
Te k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace, trailer en ligpl. Pr.

’ 17.500,- Tel. 045-457415.
2 Polyester BOTEN, 3 mtr.
ook als bijboot te gebruiken.
Tel. 04490-31985.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw.- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te k. VOUWWAGEN merk
Roadmaster bwj. '81. Tel.
045-216782.
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 bgg 045-458242
Tek. houten CHALET 10x3
m. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-314001 bgg 312462.
Te k. Fabr.camper 4 pers.
PEUGEOT J5D Aristocrat-
Colorado geh. compl. i.z.g.
st. bwj. '84, 35.000 km. pr.

’ 37.500,-. 04490-27578.
Te k. gevr. gr. VOUWWA-
GEN 6 a 7 pers. Tel. 045-
-322197.
Te h. ZOMERHUIS Op
Goeree aan zee 4 a 5 pers.
v.a. 29 juli tot 26 aug. Tel
04490-12009.
VOORTENT merk Walker i.
z.g.st., omloop 7.20 m.

’ 250,-. 045-220223.
Te k. Unit CAMPER. Merk
Karibou. Automerk Dodge,
tel. 04406-41801.
Te koop ALPENKREUZER.
Beukenberg 70 A, Oirsbeek.
Te k. VW LT 35 CAMPER
Benz. en LPG, bwj. 78, om-
bouw '88, zeer mooi. APK
tot 1990. Pr. n.o.t.k. Evt. mr.
auto mog. Kleinstr. 18, Berg
en Terblijt.

Te huur en te koop CAM-
PERS. Camperverhuur Jos
Erkens, Koolweg 11-13,
Elsloo. Tel. 04490-71925.
Te koop MOTORJACHT 85
PK, diesel, 11x3. Inr. cam-
per of klein, boot mog. Tel.
04490-71925.
Te huur VOUWWAGEN
4-pers., nog enkele weken.
V. ml. 043-615836.
Te koop ALPHENKREU-
ZER super, 3x gebruikt pr.

’ 1.500,-. Tel. 04451-2045.
Te k. luxe STACARAVAN, 2
jr. oud, ’ 15.000,- onder nw.

'pr. Tel. 045-255247.
Te k. CAMPER Ford Transit
100, 4 pers., opbouw '88
met boyenslaper, i.z.g.st.
’18.000,-. 045-213580.
Te k. gevraagd: STACARA-
VAN voor tijdelijke bewo-
ning, zo kompl. mog. Tel.
04490-20115.
DWINGELO: vak.verbl. in
verb. boerderij te h. voor 2-4
pers. Nog vrij 17/6-9/7 en
van 15-22/7. Tel. 05219-
-7231.
Te k. SPEEDBOOT 40 PK,
everude-motor en trailer

’ 3.500,-, 04499-4938/3952
Te koop Kip CARAVAN,

' dubb.asser met voortent.
Tel. 045-419477.
KAMPEERAUTO te huur.
Tel. 04490-15864.
CARAVAN Kip 380, 4 pers.,
bwj. '80, gew. 600 kg., i.z.g.
st., voort., kachel, koelk. re-
servewiel, div. access., vr.pr
’5.600,-. Tel 045-317041
Te k. CARAVAN 3-4 pers.
nieuwe voort, pr.n.o.t.k. Tel.
045-419001.
Te k. 4 pers. caravan HOB-
BY de Lux 430, met toiletr.,
bwj. '86, reisklaar, vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-216972
Te k. DE REU 4 pers. cara-
van met voortent, z.g.a.nw.,
bwj. 75, vr.pr. ’2.800,-.
Tel. 04490-31981.
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde de Luxe, 8 pers., extra
grote leefruimte is kantelb.,
pr. ’2.250,-. 045-222910
Te k. CARAVAN 4-5 pers.
met rondzit, kachel, yskast,
nw. pvc voortent, div. ex-
tra's. Vakantie klaar. Elzehof
4, Übach o. Worms.
Boten-Motoren-water scoo-
ters, kano's. Zodiac opbl.
boten, trailersm Larson In-
bords. Rep. ond. service
zeilboten, water-ski's. Snij-
ders M'str. Markt 36 A. Kor-
vetweg 14.Tel. 043-214652/
633034.
SPEEDBOOT 120 pk. In-
boord merk Glastrom. Ca-
brioletkap, dekzeil, trailer.
Vr.pr. ’11.000,-. Tel. 043-
-211085.
Te k. VOUWWAGEN Grand
paradiso ( 5 pers.) i.z.g.st.
met mooie voortent. Vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-413724.
Te k. CARAVAN Kip 3.80 m.
kachel, koelk, voort, en res.
wiel, 4-pers. 600 kg, bwj. 79
’5.000,-. Tel. 04490-14296

Tek. 3 pers. De Reu CARA-
VAN Tel. 045-273538.

België
Te h. aan Belgische kust "van part. CARAVAN, julivrij.
Inl. 045-720759.
LA ROCHE en Ardennen te
k. stenen vak. bung. op 15
are eig. grond, vr.pr.
’75.000,-. Tel. 045-417695
Zomerhuisje, woonk., keu-
ken, 2 slp.k's, badk., ligb.,
berging, w.e. geh. gemeub.
Camp. "Mooi ZUTENDAAL".
Tevens Eifelland-Caravan 5
pers, i.z.g.st. 04490-43661.

Luxemburg
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Duitsland
HOOG-SAUERLAND (W-
Dld.) vakantiewoning voor 4
pers. nog vrij. Mooie en rus-
tige ligging, vlakbij het bos.
Johanna Leisse, Gothestr.
16, 5788 Winterberg 2. Tel.
09-49-29838187.
OBERALGAÜ omgev. O-
berstdorf, vakantiewoningen
voor 2-5 pers. 08326-1557.
Vakantie in RHEINARDS-
WALD bij Kassei, wandel-
geb. rust. omg. kam. en enk.
kam. logies en ontb. DM 15
p.p.p.d. vak.won. DM4O,- U.
Salzmann, Gahrenberg-
strasse 6, 3524 Immenhau-
sen 2, tel. 09-49-56732542.
EIFEL/Moesel/Saarland
te h. luxe 6-pers. stacara-
vans d/ wc/tv op vakantie-
parken juli/ aug vrij, mei

’ 350,-p.w. Lang weekend/
midweek ’ 198, -. 3 wk juni/
sept ’795,-. 24. 6./8.7.
’845,- 1. 7/15.7 ’998,-.
Herfstvak. ’ 375,-p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/1.4130
SAUERLAND. Te h. mooie
vakantiewoning 4 tot 5 pers.
DM 65,-. Kamer met vol-
pension. DM 34,-. Tel.
0949-27218872.

Frankrijk
ARDECHE Frankrijk: Cara-
vans te huur op Camping St.
Martin d'Ardeche nog vrij
van 24 junit/m 1 julien na 29
juli prijs v.a. ’ 350,- p.w. all-
in. Inlichtingen /folder: tel.
04490-21675.

Italië
COMOMEER. Camping Au-
Lak, Sorico, privé strand.
App. of bungalow ’ 250,- p.w. Nog plaatsen vrij t/m 15--- '89. Hollands beheer. Tel.
09-39-34484035.

Joegoslavië
JOEGOSLAVIË: Vodice, te
h. appartement. Ind. 3
slaapk. 7 slaapplaatsen, 2
badk. keuken 100 DM per
dag voor de periode 23/7 -1/10. Tel. ml. 045-273048
tussen 18.30 en 19.30 uur.

Oostenrijk

Zillertal Tirol
Haus Bergheim. Voor onvergetelijke vakantiedagen!
Log. en ontb. zeer aanbevolen! Fam. Egger, A-6263,

Fugenberg 33 Fugen. Tel. 09-43-52882716.
GESUNDHEIT und Sport im
Freizeitclub "Four Seasons"
Ramsau/Osterreich - Pen-
sion Waldrand 09-
-43368781190. Spezial aktiv
progamma 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

3 KAMERAPPARTEMENT
Oberndorf/Tirol. Zwembad,
bos, tennis vlakbij. Tel.
02975-66812.

KAPRUN: Een vakantie op
hoog niveau; 4 a 5 pers. luxe
appartement te huur. Info
en/of boekingen. 04490-
-79120 Of 04493-2829.

Vakantie in TlROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Diversen

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

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkertnaar een

avontuurtje. 50 et./ pm.

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
GEZELLIG flirten en....(socpm)

Flirt-Box 06-320.330.01
Een avontuurtje om van te

smullen...
Eroslijn 06-320.321.22

50 c/m
Voor veel plezier, komt U naar hier.

RIVERSIDECLUB
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.

voorbij camping de Maasterp. open van Maandag t/m
vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Dond. 15 juni heropening onder nieuw leiding

Club Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

Er is nog plaats voor enkele
Leuke meisjes

Zeer goede condities. Bel tussen 10-22 uur. 043-476258
3 sexy meisjes bij

Yvonne
045-425100Kerkrade

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Zoek je 'n lekkere boy
Gay!Date!Live

'06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes van
plezier... (50 et p/m)

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

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.

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.
KI. Gracht 10, Maastricht.

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Gulpen/

Ingber. Dagel. geop. van
11.00-02.00 u. Ook zaterd.
en zond. Tel. 04450-3290.
Rijksweg Maastricht-Vaals
achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts

(boerderij nr. 73). Mooie '
meisjes verwachten U.

Gay Bizar Live
06-320.330.88 (50 et p/m)

Live: homo sex intervieuws.
Voor bi, SM, paren & trio's
"Erotische-Afsprakenlijn"
06-320.325.80
Zoek je 'n lekker ding?

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

et) LI.V.E.-Afspraak-lijnü
06-320.320.55

Relax-afspraken met
lekkere dames:

Tippel-Box
(50cpm) 06.320.326.66

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
Rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk Maar 2
kwartjes p.m. 06

320*324*24
Mmmm, ik heb
ook gebeld....
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

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. 11.00 tot 24.00 uur.

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966
Zoekt U een beetje vertier?

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

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Zestien
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.).

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
* * *

Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

Diana Escortservice
045-215113

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

Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Privéhuis Diana

045-213142
met Tanja, Rosy, Marella

Patricia en Mary
Kom eens kijken! U bent van

harte welkom!
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé in

Club Exclusief
met gratis drankje. Escort
privétaxi mog. Ma.-zat. v.
11-23 uur. Zond. v. 14-21
uur. Industriestr. 13, Kerkra-
de-W. Tel. 045-423634.

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, Rita. Ma-zo
v. 20-4 uur 045-463943,

tev. meisjes gevr.
Zin in sex met iemand die je

nog niet kent?
Probeer 's iemand te

versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 et p/m
Ook met zn 2en apart!!

Wil je vreemd gaan?
Je mag zeggen wat je wil!!
Gaat 't jou alleen om sex?

Bel
de Jeukbox

06-320.325.16 - 50 et p/m
Is vreemd gaan jouw hobby
Vind je sex 't belangrijkste?

Bel de
Friemelbox

06-320.325.20 - 50 et p/m
met zn tienen of apart!!

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 et p/m
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Met dit weer blijf
je niet binnen!!
maar 's avonds bel je de

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 et p/m

De Sabbelbox
Live sex met een kanjer,

geen chaos, geen bandjes,
wel meisjes!!

06-320.325.69 - 50 et p/m
Heb jij ook zon zin?

Veel meisjes bellen de
sexkwartetbox
om te spelen. Doe mee!!
06-320.323.53 - 50 et p/m

Zit je even klem?
Óp de grote

Bobbelbox
krijgen de meisjes
alle ritsen open!

06-320.323.54 - 50 Ct p/m

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 12
50 et p/m

Haar
sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.3235.55. Jouw
treinsexverhaal beken je op

010-4297085.
1

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.
06-320.3270.28 (50 ct./p.m.)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en
Anders, Heet, Recht voorzn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50 ct.p./m)

De
Sex Super Box

't Gaat niet om diebox, wel-
nee. Het zijn al die mensen

die je er op hoort. Niet
gewoon sexy, nee, Super-
sexyzijn ze. En... dat laten
ze horen. 06-320.324.30

(50 ct./p.m.)

Porno Box
Voor de heetste geprekken.

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee. Trou-

wens, wat gebeurt er in zon
box apart? 06-320.320.51

(50 ct./p.m.)
Dacht je dat ze op de

Sex box
Over huiswerk zouden pra-
ten... Misschien over een

lekker soort huiswerk en het
adres. 06-320.322.22

(50 ct./p.m)

Lijf Sex Box
Waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
Heet en verlangend meer.
Voor echte sex-contacten.
06-320.324.90 (50 ct./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.)
Veel training gaf Alex die
perfecte body. De show in
het tanga 'tje en het hete

jurylid. Nog eens??
06-320.323.86

( 50 ct./p.m.)
Voor sexgesprekken

op niveau!!
06-320.325.14- 50 c.p/m. alles magü'elke
term toegestaan!! met zn
tienen of 'n apart lijntje!!

Inwijding
Jiva's Oosterse tantrasex-
lessen, alles voor een beter

sexleven! Les 20.
06-32032351 50 c.p/m.

Sexy Brunette
en blondinev.a. 10 uur. Ook
Zat, en zond. 045-721759.
Ontkoppelen, emigreren,

ontkroesen, oké!! maar dat
accent dat blijft!! zeker bij

intieme geluiden!!
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 c. p/m.
Toen ik 'n trekje van die

sigaret had genomen begon
ik mij licht in 't hoofd te

voelen, en toen ohohhohooh
06-320.320.13-50 c.p/m.

Callcutta
Nieuw Escort
Het adres voor een lief. meisje bij U thuis v.a.

’ 100,- all-in.
06521-27896

Weiger te bellen!!
06-320.322.77

als u niet beschikt over
stalen

zenuwen en'of spieren! Sex!

Nieuw
Silvia, Elly, Brigitte, Jessie,

"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast

tennishal.

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

Nombre Hombre
Nederlands

sexlijnkampioen
Altijd nieuwe gastvrouwen!

alle soorten en maten!
Speciaaltje van vandaag

dom blondje, 22 jr.,
goed gevormd!!

06-320.320.23 - 50 et p/m

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
3 sexy meisjes bij

Yvonne
045-425100 Kerkrade

Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000

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

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

’ 50,- all-in
045-423608

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 ... Sex'O'Foon

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

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

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

321.25 ... Vrouw belt vrouw
321.77 ... Horrorsex

322.00 ... Sexlijn Nederland
322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

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

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

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

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana deKoning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... Buren gluren
325.70 ... SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. spaan&vermeegen

NIEUW
' SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Meteen de beste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

i De twee grootste gayboxen!
330.33 ... Gay Box Adam

i 330.44 ... Gaybox Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste gouden Gids.

Erotel 06
320.320.20

U, U, jijen jullie
weten het wel.

50 ct.p.m.

! Nieuw ook
zaterdags café, bar in den Hook

Enkele nieuwe meisjes gevr.
Voerendaal tel. 045-750924

(Huis)dieren

Ruime PAARDENBOXEN te
huur en weidegang 04451-
-1257.
Te koop soft Coated
WHEATEN terriërpups met
stamboom, vakantie wordt
geregeld. Tel. 04108-5613.
Te k. lerse SETTERPUPS,
10 wk., met stamb., geënt
en ontwormd. 04499-2237.
Mech. HERDER teef, certif.
lof 406 ptn, K.N.P.V., goede
waakhond, bijt boef en bur-
ger. Tel. 045-271056.
Te k. Engelse cocker SPA-
NIEL pups m. stamb. Honig-
mannstr. 48 Schaesberg.
Te k. nest LABRADORS.
Tel. 04743-2303.
LASSIE hondjes te koop,
Hambeukerboord 2, Heeler-
baan. Tel. 045-416529.
Mevr. Kuyk, Smidsstraat 4
Hellendoorn. tel. 05486-
-54314 biedt aan: Golden
RETRIEVERS met stam-
boom en ingeënt.
Te k. ROTTWEILER pups
met stamb. H.D. vrij, ingeënt
en ontwormd. 04241-1549.
Weg. omst. goed teh. gez.
voor BOEF/Rottweiler, 1 jr,
reu, lief en waakzaam. 045-
-413630.
Te k. PERZISCHE Katten
met papieren va. ’ 200,-.
Cattery Miejana. Tel.
04490-44912.
3 jonge POESJES af te ha-
len. Tel. 045-724147, na
18.00 uur.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
BOEMERHONDJES Yorks-
hire en Foxterriers teckeltjes
dw. poedels Walem 11a,
Schin op Geul 04459-1237.
Te k. NEWFOUND-
LANDERPUPS met stamb.
en H.D.-garantie. Melicker-
weg 4 Herkenbosch. Tel.
04752-1115.
Te k. witte, grijze, zwarte
DWERGPOEDELTJES,
klein soort, ontwormd, in-
geënt plus 1e Trimbeurt
Gratis. Inl. 04750-16590.
Te koop jonge HONDJES.
Julianastr. 58, Schinveld.
DOBERMANN met goed
karakter ter overname aan-
geb., gratis af te halen voor
goede baas. 04490-25019.
Te k. volwassen ras KIP-
PEN aan de leg en 8 wk.
kuikens o.a. Barnevelder,
Zilverbrakel en Hollandse
witkuif. Tel. 04754-82136.
Ruim 100 soorten VOGELS
oa. baby-beo's, jonge valk-
parkieten, Chinese Appel-
vinken, Himalaya-sysjes,
Kapoetse-sijsjes, Japanse
Pestvogels, Lijsters, Bulbuls
Astrildes enz. Dierenspe-
ciaalzaak Jos Leblanc,
Heisterberg 21, Hoensbroek
Tel. 045-212876.
Te k. prachtige West High-
land White-Terrierpups m.
stamb. Tel. 013-430626.

GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS alle soorten hon- I
den. Torenstr. 38 Lange- i
berg-Brunssum. I
Voor PAARDENLIEFHEB- :
BERS: Wiegelraderhof Bin- i
gelrade. Luxe paardeboxen i
te huur in schitterende rij- :
omgeving met paddock en |
hoogstamwei (plm. 3 ha.) ,
Mogelijkheden van verzor- ■ging aanwezig. Tel. 045- !
740394. i
VIJVERVISSEN/planten/ ]
pompen in alle maten en -soorten, alle ziektenbestrij- 'ders en anti alg. Dierenspe- |
ciaalzaak Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Kerkrade. [
(t.o. Brandweer).
Weg. omstandigh. goed te- l
huis gez. voor zeer mooie 'Duitse HERDER, afger., ]
100% betrouwb., inbraak
onmog. Tel. 04490-38119.
Te k. mini YORKIES tevens
dobbermann teef geschikt !voor de fok met stamboom
ml. 04450-2461
Weg. omst. goed teh. gez. v. 'st. BERNHARD, zeer lief v.
kind. V. Ostadestr. 13, Sit-
tard, 04490-13284 na 15 u.
Te k. Duitse staande
DRAADHAAR pups van
zeer goede afkomst, vak.
reg. mogelijk. 04105-2231.
Te k. jonge PITTBULLS, 3
kleurig ’400,-. Tel. 04750-
-20124. Roermond.
Te k. MECHELSE Herder, 1
jr. oud, teef, tev. te k. Hon-
denwagen voor 2 honden.
Kakertsweg 126 Landgraaf.
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.
Weg. omst. Goed tehuis ge-
zocht voor ROTTWEILER,
reu, 3 jr. pracht exemplaar.
Tel. 045-464467.
Te koop jonge boeren FOX-
HONDJES. Tel. 045-
-251690.
ROTTWEILERPUPS m.
stamboom voor ser. loper,
HD-vrij. 045-419477.

Te k. Siberische HUSKY-
PUPS (sledehond) 6 weken
met stamb. Geleen, 04490-
-51985. "

Te k. YORKS-TERRIER 6
mnd oud met pap. weg. om-
St. ’ 375,-. Tel. 045-326308
Te k. prachtige Duitse HER-
DERS 8 wk., moeder aan-
wezig. Tel. 040-863946.
KINDERBOERDERIJ Vijlen
reeds 10.000 bezoekers,
was U er ook bij? Kom eeps vlangs het is de moeite waard "
Groeten van alle dieren
KINDERBOERDERIJ Vijlen.
Wij wachten op U, tot een
dezer dagen.
Te k. prachtige COLLIE, m,.
stamb., reu, 11 mnd. oud,
alleen mensen met tuin. Tel."
045-320669.
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te k. pracht. PONY-MER;
RIE, 90 cm hg., met pap.','
goed bereden, 04492-3112: "

Prachtige BOBTAIL-PUPS'
ouders HD vrij, off. beoorde-^
ling aanw., ml. Piëta JansV
sen, kennel Ruchieng'
04747-2910. £5
Te koop gevr. PAPEGAAI--
EN, kakatoe's en ara's. Inr.-
tamme sprekende ook mo-
gelijk. Worden afgehaald..
Tel. 043-214305.
Te k. jonge TEKKELS, zui-.
ver ras, ingeënt en ont-
wormd, tel. 04406-16076. ;
VOGELS: Wielewalen zwar-,'
te dajal's-lijsters dama- en'
schama lijsters organisten
div. vliegenvangers kute-.
langs moho's enz. mr. mog.
Pr. Mauritsln 2 Beek.
04490-75359
Te k. halflangh. Duits*'
HERDER teef, zeer me
goed waaks, lief voor kind>
gehoorz. goed, pr. ’ 27;
Te bevr. 045-727862.
Te koop jonge GANZE
Tel. 04404-1206.
KATJES gratis af te halen.
Tel. 045-225433.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om de tuin

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stükr
tuinband 15X5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 Itr. ’ 3,20, koernest zak 25 Itr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW
Ook tuinverlichting, vijvers en pompen.

Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij Herschi)
Tel. 045-213877. M

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.
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. ’ 20,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
Geïmpr. TUINHOUT, schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.

VADERDAG. Energiezuini-
ge vijverpompen van 300 tOt
10.000 Itr., va. ’65,-, vijver-.
planten, vissen, folie. Robert
Knops, dier en tuin. Rijßs-1
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, thuisbëz.'
1 ste soort GRASZODEN'
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bëz., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-.
werk. Tel. 045-323178
Tuintafels en barbeque. Go-
buton BV, Einderstraat 13,
Schinveld. Tel. 045-252570: ■
Husqvarna GRASMAAIER'
Diamant 33 m. opvangbak.
Brandhofstr. 35 Landgraaf
045-311208 na 18 u.

Opleidingen

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Op 17 juni 1989 starten wij met de MONDELINGE

milieucursus voor
milieuambtenaren

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

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

BIJLES Ned., moderne e.o
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161. ' '

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

>—j»

Huwelijk/Kennismaking

Partner Concult
Adviesburo v. partnerkeuze
in Zuid-Nederland. Acad./
HBO of vergelijkbaar nivo.
Brochure: p.b.443, Heerlen.

M. Schiks, 045-740088
Soms is alleen zijn prima,
niet altijd. Die ene vaste
partner komt U zo niet te-
gen, dus wilt U het toeval
helpen. Informeer vrijblij-
vend 't proberen waard!
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder. INTERCOMPAS,
Postbus 15, Eindhoven.
Kontaktblad kost ’ 7,-.

Zakenman 45 jr. goed uiter-
■ lijk, uit de omg. Sittard, zoekt. jonge VROUW tot 35 jaar

voor L.A.T.-relatie. Br.o.nr.
B-0890 LD, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Waarom EENZAAM zijn 'als
het ook anders kan. Bè'l:
Huw.-rel.-Buro Levehs-'
geluk. 045-211948.
Breng zaterdags of zondags
eens een bezoek aan onze
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 gereduceefdé
prijs. Vraag vrijbl. ml.
Goed uitz. jongeman 31 jr.,
donkerbl., 1.90 mtr. 1., M.B.
O. niveau, zelfstandig, onaf-
hankelijk, handig en amu-
sant met brede interessens.
Vraagt zich af waar zijn dek-
seltje is. Heb je idem, dito.
dezelfde eigenschappen en
ben jij niet te dik en heb je
geen kind. Schrijf me dan.
Br. met foto, o.e.r. Br.o.nr
B-1023, L.D. Postbus 31Ö0T
6401 DP Heerlen.
J.MAN 28 jr. ongeh. mei
vaste baan zkt serieus
meisje of jonge vrouw voor
een vaste relatie Br. met foto
worden beantw. Br. o.nr. B-
-1026 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 30
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Vrouw 42 jr. zoekt serieuze
MAN om fijne relatie op te
bouwen. Leeft, tot 50 jr.
geen bartype. Br. met foto
op erew.ret.ond.nr. B-1033
Limburgs dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen
Nette jongeman 20 jr. lager-
school niveau, hobby: Mu-
ziek zoekt dito MEISJE voor
evt. vriendschap en latere
relatie. Br. m. foto op crew.
ret. O.nr. B-1034 Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Nette J.MAN 42 jr. 1.75 m.
gesch. serieus, sentimen-
teet, eig. won. en vast werk
zkt. kennism. m. nette vr.
35-45 jr. om een vaste rel.
op te bouwen. Kind geen
bezw. Br.o.nr. B-1035 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Cafe-dancing WINDROSE,
Akerstr. nrd 150, Hoens-
broek, dansen op donderd.
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
zondag v.a. 17.00 u.
Zaterdag 10 juni dansavond
voor ALLEENSTAANDEN in
cafe The Corner Sittarderwg
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u.
Bew. verpl. Het Bestuur.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agncolastraat-Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.
Jongeman, 49 jr. ongeh. kt.
KENNISMAKING met jonge
vrouw tussen 40 en 50 jr. om
vaste relatie op te bouwen,
(huw. niet uitgesl.) Br. met
foto op crew. ret. ond. nr.
81050, Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nette heer, 64 jr. eenzaam,
alleenstaand zoekt VRIEN-
DIN 55 tot 65 jr. om samen ;
nog iets van het leven te
maken. Br. o. nr. B-1051 LD
Heerlen, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
J.MAN 30j. zoekt kenm. met
spontane vrouw tot 40j. voor
een eerl. rel. Huidski. onbel.
1 kd. g. bezw. Br. met foto <alt. antw. Br.o.nr. B-1059
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Wed. 54 jr. i.b.v. eig. huis
zkt. MAN t/m 55 jr., geen
bartype om vaste relatie op
te bouwen. Omg. N'hagen.
Br. o.nr. B-1057 HK LD
Postb.3loo, 6401 DP Hrl.
Aantr. ongeb. dame 45 jr., I.
1,65, HBO opl., fin. omafh.,
zelfst., initiatiefrijk, roman-
tisch, met een eigen pers.
waarde. Verw. wederzijds
respect, warmte en begrip,
muziek, sfeervolle gezellig-
heid, bep. geen bartype, zkt.
I.d. onsymp. weg, dito HEER
45-55 jr. Alle br. w. beantw.,
discr. verz. Br. m. pasfoto en
tel.nr. o.e.w.ret. Br. o. nr.
B-1060 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Voel jij je ook soms zo een-
zaam en alleen ondanks zo-
veel mensen om je heen en
ben je net zo als mij 27 jr., 'n
spontane, HUISELIJKE j.
man met flat en auto niet uit
op een avontuur, maar hou
je wel van wandelen, winke-
len af en toe uitgaan, dieren
en de natuur. Ben jij die j.
vrouw die ik kan vertrouwen,
van kan houden en samen
een leuke toekomst mee op
kan bouwen. Schrijf me dan
liefst met 'n foto als het kan.
Br.o.nr. B-1063 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Jonge man z.k.m. leuke jon-
ge VROUW. Br.o.nr. B-1064
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Welke dame wil kennisma-
ken met mij? Heer 52 jaar,
Donker haar I. 1.82, slank en
slechts w.a.0.-er. Br.o.nr. B-
-1065, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Nette man 49 jr. zoekt leuke
VROUW, geen uitgaangsty-
pe. Liefst met fot;o (op crew.
ret.) o.nr. B-1074 Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
WElke aardige VROUW wil
met mij 42 jr. man plannen
maken vor vakantie en mis-
schien wel meer?. Tel. 045-
-214301 na 18.00 uur.
Sportieve jongeman, onge-
huwd, vaste baan, zoekt
kennismaking met sportief
ongehuwd MEISJE mt Havo
of Atheneum-niveau. Br.o.
nr. B-1083, LD, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.- Erkende Huwelijksbureaus

Nieuw in Limburg I
Het Partnerplan

van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van
slagen bij het vinden van een partner

* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT
* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN

* REISPROGRAMMA ' CURSUSSEN
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met

een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:
Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873

Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795
Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:

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

Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108
7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze?, U kunt geheel vrijblijvend

bellen met onze medewerkster in uw omgeving
(ook 's avonds/weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

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

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

Ik bedoel maar
waarom zou je wachten tot je toevallig iemand tegen komt.
Tenslotte weet je dat bij Stichting Mens en Relatie het
grootste doel van de ingeschrevenen binnen een jaareen
levenspartner vinden. 045-726539 (mevr. Luchtman),
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. Gratis brochure op aan-
vraag. Stichting Mens en Relatie ie erkend RvT.
HOMO/LESBIES en op zoek
naar een relatie? Stichting
Alternatieve Relatievorming,
Lange Geer 44, Delft. Tel.
015-136631. Erkend door
Raad van Toezicht.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Mode Totaal
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.
Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akerstraat 76, Heerlen.

Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Te koop mooie witte lange
BRUIDSJURK mt. 38, pr.n.
o.t.k.Tel. 04490-15691.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te koop gevraagd grote
WIEG; hoeft niet gestoffeerd
te zi]n. 045-727583.
Te k. BABY-UITZET, nieuw
en modern. Tel. 045-
-351226.

Te k. KINDERWAGEN 2 jr. 'oud, Vaste pr. ’ 100,-
-z.g.a.n. Granaatstr. 3
Heerlen.
Te k. gevr. BUGGY. Tel.
04459-1210.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

"i.R.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

H. Dreessen
Dakbedekkingsbedrijf

10 jaar schriftelijk garantie.
Lambertusstr. 29, Brunssum

Tel. 045-253532

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice

STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met -gar. Bel. 045-418820.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. tel gewijz. van 045-
-312817 in 045-311334. Te-
vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratis
offerte.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, 045-
-316238.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schnpsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
DAKCENTRUM Hemast
zeer vakbekwaam in alle
dakwerkzaamheden. Tel.
045-224113.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
VAKBEKWAME dakdekker
zoekt klusjeswerk. Tel. 045-
-217254 b.g.g. 218299
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Voor al uw kleine VER-
BOUWINGEN, voeg- en
metselwerk. 045-351805/
460686.
TV DEFECT? Wij bieden U:
"Gratis halen en brengen
"Gratis leentoestel 'Prijsop-
gave vooraf. Audio Video
Centr. Heerlen. Tel. 728130.

Kapper/Cosm.
fë k~ SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/66561.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 . ■ <
Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show-
roommodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,

Germa maandag en dinsdag gesloten
20 - 50% Korting

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open dinsdag-vrijdag van 9.00-17.00
Tel. 04490-47446

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIEF adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.
Te koop

Bankstellen
Steeds op voorraad

leverbaar.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan
de halve prijs.

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

EIKEN KEUKENS
te kust en te keur: Aktieprijs:
290 cm in 4 kleuren: blank/
rustiek en wit gelakt 290cm
met 5 dlg. app.set. Kompl.

’ 4.685,-
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.
ATTRAKTIE

v.d. week! Keram. kookplaat
bek. merk ’ 999,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 Heerlen
Mooie en degelijke
WITTE KEUKEN

290 cm. Ind. 4-delige app.
set. Aktie ’ 3.685,-

Design
Keukenstudio
Glaspaleis, Kerkplein,
Heerlen. 045-717555.

Voor een echte
ambachtelijke

FRANSE STYLKEUKEN
van MMC in eiken-noten-
kersenhout in diverse lak-
uitv. moet u beslist gaan

kijken bij:
Vossen

Keukens
Heerlen

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

INBOUW APPARATUUR
Doorlopende show van

10.00 tot 18.00 uur van de
nieuwste oven-magnetrons,

kookplaten etc. bij
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-
leis Heerlen. 045-717555.

Enkele luxe
SHOWROOM-KEUKENS

met 50% korting
vossen keukens

Eikenderweg 77
en Glaspaleis, Kerkplein
Tel. 717555. Heerlen.

I FACE-LIFTING
Van uw oude keuken: nieuw
blad, spoelbak, app. etc. Uw

Specialist:
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen
(bij DSM) tel. 045-717555.

De mooiste
DESIGN

Keukens van Leicht-Lager-
Moretuzzo en Nobilla vindt

U in de nieuwe design-
keukenstudio van

Vossen
Keukens
Heerlen

Glaspaleis Kerkplein, Tel.
045-717555 Heerlen

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor een complete collectie
bedden-matrassen-spira-
len-lattenbodems-water-
bedden en watermatrassen
o.a. Auping, Dunlopillo en
Aqualux. Beddenspecialistj HÓWA, M. Snijders, Nieuw-! straat 12-14, Hoensbroek.; Tel. 045-212900.

" Te koop 2de hands BANK-
STELLEN, z.g.a.n. Tel.
04406-15970.
Te k. eiken SALONTAFEL
doorsnede 1 m., kolomvoet,

J ’225,-. Tel. 045-411637.
Te koop eiken DEKENKIST
h.74cm, br.1.36m, diepte
67cm, 04450-3208.
Te k. luxaflex, gashaard en
centrifuge bellen zaterdag-
avond tussen 18.00 en
22.00 uur. 045-326566.
Te k. massief eiken EET-
HOEK 6 pers. met Wand-
meubel en salontafel. 045-

-i 318157.
iTe k. Tienerslaapk. merk

Club 8, 5-dlg. z.g.a.n. Tel.
045-318157.
IJSKAST ’95,- gasfornuis
’125,-, diepvries ’225,-,
wasautom. AEG combi

’ 275,- 045-725595.
Te k. antieke SLAAPK.
KAST, sip.k.kast 2-drs., ou-
de keukenkast en witte for-
mica keuk.kast, bedden 1
pers., gashaard, gasbak-
oven, Etna kachel, Luxaflex
jalozieën 1.05 x 1.90 m en
1.66 x 1.63 m. 04454-4017.. BANKSTEL eik. ’275,-,
slaapk. wit ’350,-, eethoek
eik. ’ 250,-. Kouvenderstr.
208 Hoensbroek.
1 HANGLAMP, 6 kronen als
nieuw, 1 keukengeyser, Vz jr
oud, goedgek. 04490-31985
Tek. BANKSTEL 2 en 3zits,
beige velours, ’250,-. Tel.
04492-4854.
Tek. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bank' nw. pr.
’9.200,- nu ’2.,00,-, IV2
jr. oud. Tel. 045-323178.
Te k. gel. eik. BANKSTEL 3-
-2-1 zits ’ 600,- Lamp orgin.
karrewiel ’ 500,-, Lamp

’ 75,-, dekenkist ’ 75,-, ba-
bysit ’ 40,-, loopstoeltje
’4O,- camp.bed ’60,-. Tel.
045-313775.
Te koop eiken KAST h. 1.93,
I. 2.40. Tel. 04490-79507.
Te k. 2-zits leren BANK,
beige, i.z.g.st. v. V 2v.d
nieuwpr. Tel. 045-315448.
Te k. blank eik. Mech.
KLEERKAST, eiken com-
mode met spiegel, antiek
staande halklok, buffetkast-
je. Tel. 04498-51817.

Te k. wit lederlook BANK-
STEL, 3-2-1, hoge rug, nog
in fabrieksverpak. ’ 600,-
-onder nieuwpr. 045-716509.
Te k. weg. omst. donker ei-
ken BANKSTEL en tafel,
eethoek, salonkast en tie-
nerkamer, Ailbertusln. 339,
K'rade. Dond. en vrijd. tus-
sen 19-21 u., zat. tussen
12-18 uur.
Te k. eiken HOEK-VITRINE
KAST, schemerlampjes en
tafeltjes. Tel. 045-721352.
Weg. omst. eiken KAST
1.90x2.00. Tel. " 04750-
-27572 b.g.g. 04750-18540.
NOTENHOUTEN tafel, 4
stoelen, kast Queen Arme
’250,-; rotan bankstel 1-2-
-3 zits ’350,-; Poolbiljart
wedstrijdform. en ballen,
werkt op guldens ’ 1.500,-;
Breugelse kast ’1.900,-;
Mechelse tafel en 4 stoelen

’ 1.600,-, 04499-4938/3592
Te k. Barok BANKSTEL, 3-
1-1, tel. 045-271749.
Modern zw./beige WAND-
MEUBEL; mod. zw. eethoek
samen ’ 400,-. 045-444898
Te koop Barok BANKSTEL,
kast, eeth., salontafel

’ 1.250,-. Tel. 045-314760.
Te k. rustiek d.eiken SA-
LONTAFEL m. laden, vaste
pr. ’ 450,-. 045-716550.

Te koop antieke BURO, 2
antieke commodes en antie-
ke keukenkast 045-441428.
Te k. eiken KAST, br. 1.70
m, hg. 1.35 m, ’250,-.
Woensdagstr. 14 Heerlen.
Tel. 710192.
Zwaar eik. BANKSTEL vp.

’ 1.075, eik. salontafel vp.
’325,-, pract. eik. eethoek
vp. ’875,-, zwaar eik.
broodkast vp. ’ 1.375,- iets
moois. 045-323830.
Te k. echt grenen BED, 2
nachtkastjes, 3 deurs kast.
Tel. 045-227812.
Te k. eenpers. bed 2 X 0.90
mtr., latten bodem en matras
(nw), kleerkast br. 1 mtr., Zi-
brominkachel, ronde witte
tafel met chromen poten,
schoelbak. 045-415958.
Klassiek BANKSTEL

’ 250,-, koelkast, gasfornuis
gashaard. Tel. 045-320395.
Te koop aangeboden mas-
sief eiken KAASKAST (180
cm br.) t.e.a.b. Barbarastr.
68 Geleen 04490-48269 (na
17.00 uur).

LEREN bankstel, toogkast,
kinderfietsjes, (meisjes, jon-
gens, cross). 045-320395.
Te k. massief eiken SALON-
TAFEL, vierkant, ’ 100,- en
massief eiken wandm'eubel

’ 200,-. Tel. 04490-40261.

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:
Semi automa-
tische platen-

speler met
snaaraandrij-
ving en MD

element, geen
248,-of 148,-

-maar 58,-. Sony
music center

type XO-D1 be-
staande uit

tuner, verster-
ker.cassette-

deck en platen-
speler geen

898,- of 598,-
-maar 298,-.

Compact disc
speler type

F-350 met af-
standbediening

en program-
meerbaar geen
598,- of 398,-
-maar 198,-.
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.
Te k. gebr. TUNER va.

’ 45,-; tunerverst. 2 x 20 W
’45,-, 2x 30W ’75,-, 2 x
45W ’ 95,-; cass.dek
’50,-, ’95,-, ’125,-,

’ 175,-. S. Meyer, Verzetstr.
15, Heerlen. 417651.

Radio en Afspeelapparatuur
Te k. Revox VERSTERKER
B 750, MX 11, pr.n.o.t.k. Tel.
045-323587.

Computers
C-64 plus cass.rec, disk-
drives, cartridge, muis, dis-
kettes, joysticks en handlei-
dingen. Tel. 045-314112.
Te k. ATARI comp. 800 XL,
data-rec, joyst., boeken, pr.
n.o.t.k. Tel. 04450-3323.
Te k. TULIP PC compact 2,
2 floppy's 5,25, Star NLIO
printer, progr. en boekwerk.
Tel. 045-440926.
Te k. C64 met DISKDRIVE
en tlebeh. Printer. Ook los.
Tel. 045-215068.

TV/Video
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
BLAUPUNKT VHS cam-
corder met veel ace. prijs

’ 1.950,- 045-353347.
Te k. Sony/Betamax Recor-
der m. nwe. koppen; PHI-
LIPS KTV 67 cm k. 12. Sa-
men ’ 450,-. 045-230027.
Te koop PHILIPS TV i.pr.st.
t.e.a.b. Tel. 045-324563.
Nw. top merk KTV 55 cm,
stereo, teletekst, afst.bed.
van ’ 1.695,- voor ’ 1.345,-
-inr. mog. F. Meyer, Verzet-
str. 15, Heerlen. 417651.
Videoree. VHS ’325,-; 2
mnd oud ’750,-; KTV 51
cm ’95,-, ’275,-; 67 cm,
29 progr., teletekst ’450,-;
39 progr., teletekst ’495,-;
16 progr. ’350,-; 12 progr.
’195,-, ’245,-. F. Meyers,
Verzetstr. 15, Heerlen.
417651.

Huish. artikelen
Weg. omstandigh. te k.
electr. INBOUWOVEN en
electr. inbouwkookplaat,
gloednieuw ’ 500,-. Tel.
04490-40785.
Te k. kleine DIEPVRIES inh.
50 Itr. z.g.a.n. ’150,-. Tel.
045-716143.
Te k. Pelgrim electr. KOOK-
PLAAT, 4 pits tel. 04492-
-3237.

Muziek
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.
Te k. YAMAHA HS6, electo-
ne, electr. orgel nog geen jr.
oud, nu ’ 6.000,-. Tel. 045-
-726179 na 18.30 uur.
Te koop PIANO (Rudolf
Lehman) plm. 60 jr oud,
04450-3208.
Te k. gerestaur. 78t. JUKE-
BOX Rock-ola, 1432, super
rocket 50-sel. met platen,
bwj. '51, Tel. 045-718334,
niet op zat.
Te k. FENDER studiobas
200 w versterker met equali-
zer AAA Winkel Brunssum
Te k. Fender precison bas
GITAAR met org. koffer AAA
Winkel Brunssum
Te koop ORGEL Cosmovox

’ 450,-. Vonderstr. 47
Schinnen.
PIANO'S te koop en te huur.
Somers & Zn. Akerstr. 82,
Heerlen. 045-713751.
Te koop electrisch ORGEL,
vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-455290.
Te k. PIANO vr.pr.
’2.900,-. Tel. 045-310807.
Te k. ORGEL Gem. wizard
327, tel. 045-272568.
Te k. ORGEL merk Jacque-
line de luxe met synthesizer,
pr.n.o.t.k. 045-316540.

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

M? MUSIC HOUSE DAAN SMIT
■ BW ■ AKERSTRAAT 1116 MAASTRICHTr^n^^H TEL :043 :>17428■ RIJKSWEG Z. 124GELEEN

TEL.:U449O 54665

Keyboards vanaf ’ 195,-. Keuze uit meer dan 200 gitaren
vanaf ’ 85,-. Computer muziek software voor alle sys-
temen. Drumstellen 5-delig vanaf ’ 695,-. Diverse occ.

orgels vanaf ’ 250,-. Zang- en omroep installaties vanaf

’ 795,-. Gitaarversterkers vanaf ’ 95,-.
Altijd speciale aanbiedingen.

1200 m2Muziekplezier
"Maytree Blues Band" zoekt
met spoed erv. DRUMMER
en toetsenist, tel. 045-
-351433 Frans.
Weg. omstandigh. te koop
(onbeschadigd dus z.g.a.
nw.) elec. GITAAR (2 elem.,
trimolo) "Stingray", vr.pr.
’175,-; Basgitaar "Fame
830" (2 elem.) teakrood ko-
pere onderdelen, (pracht
stuk) van ’ 1095,- voor

’ 550,-; "Avora" gitaarver-
sterker (2 aansluit.) vr. pr.

’ 175,-; "Vender" basgitaar-
versterker ’ 395,-. Tel.
04490-73101.
Te koop z.g.a.n. piano AC-
CORDEON/accordiola 120
bas, 5-korig 13 en 6 reg.
Tel. 045-250176.

Tek. JUNO 106 en TX 81 Z

’ 1.500,- compl. 8 sporen
studio, pr.n.o.t.k. P.A. enz.
enz. Tel. 045-223825.
Te k. GITAAR of basinstal-
latie Session 2 x 100 W met
2 boxen (ook v.orgel) Eind-
versterker 2 x 200 W. Dyna-
cord bandecho. 045-320610
Te k. aangeb. elektronisch
ORGEL Mark II Jupiter,

’ 600,-045-753512.
Te k. RIAGG Orgel, 2 ma-
nuals, met . baspedalen,
’250,-. Nilwik, Brandhofstr.
23, Landgraaf. 045-318976.
Te k. Orla KEYBOARD
SC3O, standaard, kruk en a-
dapter. met nog 4 mnd. gar.
045-753797.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

prijzen v.a.

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

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.
Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. VLOERCONVECTOR
3.80 m lang. Tel. 045-
-352724.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Foto/Film
Te koop praktica FOTO-
TOESTEL plus flitser 045-
-419826.

Kunst en Antiek

Nederlands grootste
speciaalzaak

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

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

Guntlisbergen
De Dieze 27, Best bij Eindhoven.

Industrieterrein Breeven.
Wedden dat M U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
Wegens overcompl. te k.
div. eiken strakke kasten,
tafels en stoelen e.d. Tel.
04405-1684.
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.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
Simons Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te k. mooie OLIE-HANG-
LAMP, lengte 130cm. Pr.

’ 600,-. Tel. 045-753204.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. 2-zits leren BAROK
bankje, antieke buffetkast,
rond Perzisch tapijt. Boven
Devoonstr. 6, Heerlen, na
15.00 uur.
Te k. oude SOFA oma-styl,
nw. gestoft., met goblin stof,
pr. ’ 600,-. Tel. 045-324879
VOSSENKOP tafel, iets
moois antiek bed 1.90 x 0.80
kersen houten 2 p. school-
bank, Henri Deux salontafel.
Tel. 045-272203.
ROLBUREAU en eethoek
(iets aparts) Hompertsweg
26, Landgraaf/Schaesberg
Pracht, wortelnoten POR-
CELEINVITRINE/buffetkast
eenmalig vp. ’ 2.250,-, wor-
telnoten eethoek vp. ’ 875,
als nw. 045-323830.

Te k. ant. noten BUFFET-
KAST Henri 11, 5 pits hang-
lamp, staand klokje, ant.
schrijfmach., 2 schilderijen,
hertegewei, div. Afrikaanse
voorwerpen, 2 houten gor-
dijnroeden a 2 mtr. en overg.
1.27m1. 045-419826.
Te k. antieke BUFFETKAST
2 delig, vr.pr. ’ 450,-. Tel.
045-255409.

Braderieën/Markten

Grote vrije markt
Zaterdag 24 juni a.s. grote vrije markt rondom Makado-
Beek, (alléén voor particulieren) voor ml. 04490-74669

Vandaag

Hobby/Huisvlijtmarkt
in Makado-Beek (Toegang gratis)

Zaterdag 1 juli a.s.
Grote kinderruilbeurs/vrije markt

in Makado-Beek.
Kinderen die mee willen doen MOETEN verkleed zijn.

Tevens zijn er prijsjes te winnen voor de beste standwerker
in spee. Voor ml. en reservering 04490-74669.

Uitgaan
Nieuw BERNARDUSHOE-
VE café petit restaurant in
Übachsberg met binnenter-
ras, ook verhuren we een
romantische feestzaal tot
200 pers. met een unieke
bruidssuite. Gunstige prij-
zen! 04451-1644.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groénstr. 109, Geleen.

Te koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN en restpartij-
en. Tel. 043-210830.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666.
Gevraagd IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries enz. 045-
-725595.

ie k. gevr. oud uztH en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds

Te k. gevr. 250 m2ISOLA-
TIE moet geluiddempend
zijn! Tot 100% info 04750-
-11589 of 31410.

ie Koop gevr. 'Fmtrombone na 1^
045-322722. Ji F
Gevraagd inklap^L*
TENNISTAFEL. ]
414049. M
Te koop gevr. P'tTj
TAFEL bij voorbij
043-648399. Jl|

Diversen

Restaurant La Cage ]
Meesweg 2, Vilt 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano-muziek, a.s. zondagaj
ontbijten met gratis een glas champagne ’ Ifl

Van 09.00 tot 12.00 uur. __M
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.
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.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Diverse Arola 4-wielige IN-
VALIDEWAGENS, in goede
staat, rijden 40 km p.u., v.a.
’4.500,-, ml. 08385-11251.
Wegens omstandigheden te
k. Andante ORGEL Riach, i.
z.g.st., eiken tv kast en ei-
ken kaasplank. 045-725522
na 18.00 uur.
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.
Te k. TUINKHOK lengte 6
mtr. pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-459117.
Te k. 2 KOELVITRINES, 2
weegschalen, 1 verwarmd
kaassnijmes, 1 diepvriezer
600 Itr. en 1 groente-pre-
sentatie rek. 04490-40806
PLANKEN; voordelige plan-
ken voor het maken van
schuttingen e.d. Lengte 2
m., dikte 21/2 cm. en div.
breedtes nu ’4,- p.stuk.
Van Thoor, Holstr. 33 Mar-
graten. Tel. 04458-1818.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

BRANDHOUT, bm
15 m 3voor f_W
huis bezorgd. Vajß
Holstr. 33, MargrëfJ
04458-1818. Jfl
Firma ALLTECH m
teetors verkoop eflß
Wij zijn dealer vanj|
-tesoro-white's. Vfc
inlichtingen 045-3gfi
OP is OP wees erV
kippen bij! ZaterdW
Heerlense markt. ■
Kalkoenfilet plus 2B
kendrumsticks ’ Jpoliersbedrijf VanlJHISour. De gekoeWly,
naast Vishandel vj( J
Te koop aangebM
KOOPKIOSKEN IN
bel als nieuw O44OJKKJ
Te koop PORNjB
CASSETTES v.a. im
5 voor ’ 100,-, |Jm
"Eroland", StationsJSittard en Brussel^^
Maastricht. JL
PARAGNOST, 9L
medium, helderzifl'j
deskundige hulp if]j /
bleemsituatie. O*-!-*
tussen 18.00-20.0?,
Gratis MERGEL f
pen) 04406-12574,
Nieuw Nieuw Nie'J l
en enig in Z. Limb^ A
ONTSPANNINGSW V
GE, eenmaal g8;
blijft komen^o4s3
NOODVERLICHT.'
cabedr. (11 x ra'
en centr. ace**,
’1.150,-. Na "'045-740909. ____.
Houten SCHÊ
WAND compl. rri.
nieuw 2.70 x 6.00 A
v. kweekhuisje I*l
m. dubb. volglas *fl
compl m potten Oty
Compl. ijzer WENi
met leuning en rifl
treden in delen "1
tot. h. ca. 5.5 r#
2752. X
DRAADLOOS tefl
stel v.a. ’ 195,-, <*}
bel voor vrijbl. drl
04498-57844. X

..«...-.—...J
ATTENTIE: Wij adviseren u geen geld of

waardepapieren per brief te versturen. Het \$
Dagblad aanvaardt hiervoor geen enke" >~

verantwoordelijkheid.

r—-—-jj
pPj Provincie I@?S Limburg *
m«i>d*iing Verordening grondwaterbeschermin*
m 101/23-89 Limburg 1989.Kennisgeving van ""n*F

om ontheffing. **
Aanvragen * *"1.Aanvraag d.d. 29 maart 1989van J'"
hoffs, Daelsweg 14te Voerendaal vo<>'
bouwen, hebben en gebruiken van &\
kelder nabij zijn bedrijfaan de Deels**
gekomen ten provinciehuize op 30 m*1]
1989,en aldaar ingeschreven onder"''
51562. ,
2.Aanvraag d.d. 29 maart 1989van HA
Grooten, Retersbeek 16,6343PK Kli^voor het bouwen, hebben en gebruik
een mestkelder en een daaropte bo%
jongveestal nabij zijn bedrijf, gelegen,
beek 16te Klimmen in de gemeente»
daal, ingekomen ten provinciehuize<".
11 april 1989,en aldaar ingeschreven^
no. BS 51781. . f
3. Aanvraag d.d. 24 april 1989 van St»»
Heerlen B.V. te Heerlen voor het aan!*»
ca. van wegen, parkeerplaatsen en e*.
in het Bestemmingsplan Pastoor Lae^straat te Ransdaal, gemeente Voeren0.
gekomen ten provinciehuize op 25 «PIJ
en aldaar ingeschreven onder no. Bs?
4. Aanvraag d.d. 6 april 1989van J.r%
St. Antoniusbank 27 te Bemelenvoorp.
wen, hebben en gebruikenvan een o<J.grondsegierkeldernabij diens bedril' .
St. Antoniusbank27 in Bemelen,gern.
Margraten, ingekomenten provincienj
11 april 1989,en aldaar ingeschreven
no. Bs 51788. |ir
5. Aanvraag d.d. 16april 1989van J-U'j|
Limburgstraat 2 te Margraten voor h6^wen, hebben en gebruikenvan een rn j
deren stal nabij diensbedrijfaan deL'^
straat, ingekomen ten provinciehuiz%
april 1989,en aldaar ingeschreven on
Bs 51931. ,c-
-6.Aanvraag d.d.4 april 1989van P.P- -J
Bocholterweg 134 te Weert voor hetpj^
van een waterputten behoeve van o' .
rundveebedrijf aldaar, ingekomen tenj
ciehuize op 6 april 1989,en aldaarinfl
ven onder no. Bs 51700.

Tervisielegging J
Aanvragen liggenter inzage vanaf t*»t»)
1989; ten provinciehuize(bibliothee^i
de werkuren; ten gemeentehuizen v«,
rendaal (ad 1,2 en 3), Margraten (ad *,■
Weert (ad 6) tijdens de werkuren en ° .
ten opde aldaar gebruikelijkeplaat*v
den,tot het eindevan de termijn W«' t
beroepkan worden ingesteld tegen °schikking op de aanvraag.
"

Bezwaren fi
Gemotiveerde bezwaren kunnen óo°
dertot 13 juli 1989 schriftelijkworde^j,

i diendbij GedeputeerdeStaten, Post v
6202 MA Maastricht. Degene die daJJ
lefonisch verzoekt (043-897692) kan'
1989 mondeling bezwaren inbrengB '

Geheimhouding etfLDegene diebezwaarmaakt kan verz°_ M
persoonlijke gegevens niet bekend
Maastricht, 10 juni 1989.

I - —
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Woningvereniging „Sint Mathias" Maastricht
U Woningvereniging „Sint Mathias" beheert ruim 5000 woningen in de gemeente Maastricht.
\J v_) Voor onze financieel-economische dienst, met 9 medewerkers, willen wij graag in contact
> ~^_y komen met gegadigdenvoor de functie van

plaatsvervangend hoofd administratie m/v
die rechtstreeks onder het hoofd van de betreffende afdeling ressorteert.

Van deze functionaris wordt onder meer verwacht dat hij/zij in staat is zelfstandig:- leiding te geven aan een aantal medewerkers van de betreffende afdeling;- op een adequate wijze het afdelingshoofd te vervangen;- de jaarrekening en begrotingen samen te stellen;- nieuwbouw- en woningverbeteringsprojecten voor te bereiden, te begeleiden alsmede
af te wikkelen.

Functie-eisen:
De kandidaat die ons voor ogen staat, is iemand van 25 a 30 jaar, met een afgeronde
opleiding op SPD- of HEAO-BE-niveau, alsmede met kennis en ervaring op het terrein
van de financiële administratie en verslaglegging van woningcorporaties.
Arbeidsvoorwaarden:
De CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties is van toepassing.
Salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
Selectieprocedure: <Een medische keuring maakt deel uit van deze procedure.
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot het hoofd van de afdeling, de
heer W. Aussems, of de directeur, de heer P. Vranken, telefoonnummer 043-252000.
Reactie:
Uw handgeschreven sollicitatiebrief dient binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
oproep te worden gezonden aan het bestuur van de woningvereniging „Sint Mathias",

s^ postbus 160, 6200 AD Maastricht.r" 200247

I —
biedt ""] Wir suchen zum baldigen Eintrltt:

1 Beton» oderZlmmerer-Werkpolier
(Förderung zum Polier IttgawMvMttet.)
1 Elnschaler-Kolonne
(Akkordmögllchkelten tlndgagabtn.)

Wir bieten leistungsgerechte Vergütung, betriebsinterne Fahrgeld-
regelung und gute Sozialleistungen. Vorstellungenmit den üblichen
Unterlagen erbeten ab Montag In unserer Hauptverwaltung.

Martin Peters Bauunternehmung
Aachen ■ Bonn ■ Brübl " Köln " Schlelden

Hauptverwaltung Aachen, Jüllcher Str. 371-375,Te1. 0949-241/182010

voor Bert Quadvlieg Interior Decoration te Roosteren zoeken wij met spoed een zeer ervaren

Secretaresse
gemene informatie:
H6l Quadvlieg Interior Decoration is zeer vooraanstaand op het gebied van binnenhuisarchitecture.
ka nt erz°rgt internationaal op het hoogste niveau exclusieve interieursvan luxe villa's, restaurants,
het 9eb°uwen e.d. Het coördineert bovendien detotale bouw (van het maken van tekeningen tot
Er wU"?oeken van tegels).

ïerken in totaal 15 personen,
t

" a|ncm
ormatie: . zeer zelfstandig kunnen werken en "over de

( « meen secretariële werkzaamheden schouder"kunnen kijken;
versla 960 van correspondentie, maken van . goedebeheersing van Engels, Duits en Frans
verwe if0'telefoneren' gebruik van tekst- in woord en geschrift;

" alnem e-d-); - verderzijn van belang:representatief voorkomen,
(tact? een admm,stratieve werkzaamheden logisch kunnen denken en handelen, vriendelijk-
vracuf

renn9' .bestellingen doen, binnenkomende heid, levenservaring, hart voor de zaak hebben,>-ntpost, voorraadbeheer, logistiek). tegen een stootje kunnen, onder druk kunnen
Fünctio " werken, gevoel voor mooie dingen hebben;- midd i 'Sen: "leeftijd: boven 30 jaar- bek aar n'veau + secretaresse opleiding;
" veel met te'cstvervwerking; Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van

ervaring in soortgelijke functie; de selectie-procedure.

6boden wordt:
ontwiki!S!and'9e' boe'ende functie in een creatieveomgeving met veel mogelijkheden voor eigen

'Kkeling. Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

! procedure:

Dasfot UW uitgaat naar deze functie, kunt u uw sollicitatie, voorzien van een recente
vern: i .en een uitgebreid curriculum vitae binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie met"eidmg van ref.nr. 890621 sturen naar onderstaand adres.

"ana9em^S *kPAR"ERS. MANAGEMENT CONSULTING: ORGANISATIE CONSULTING: TRAININGEN:i V|esceniT en 0r9anisa,le - Juistepersoonopdejuisteplaats ■ Advies betreffende - Helpen oplossen van knelpunten

*" land» k 'S een ona,hanke- ' Werving & Selectie - efficiencyverbetering -in de organisatie
58rvice ad °£ererend'ful1" " Psychologisch onderzoek ■ Organisatie-onderzoek " (in company) Trainingen'etal «n" , ureau mcl een ' Flle search/Executive search. ■ Managementondersteuning " Outplacement " Replacement

"uecialisatiestw:

DRK.FRANS & j&RTNERS
MANAGEMENT F ORGANISATIE

ADVIES ;^*t^|HP CENTRUM

Bierbrouwerij De Leeuw 8.V., sedert 1886 gevestigd / N.
in Valkenburg aan de Geul, is als zelfstandige / N.
onderneming uitgegroeid tot een van de / n.
grotere Limburgse Brouwers. / . .^llisy >v

In verband met devoortgaande groei van / %)
y \f*_) lÉk \^

de aktiviteiten wenst de direktie in kontakt / s;S|i; . \
te komen met een f | f^|^»|W|l? Miyß )
ervaren administratief V^ w/
medewerker (m/v) \^^ wta

.Deze zal in hoofdzaak belast worden met: \S^^M V /
- het voeren van de commercieel-juridische en financiële >v^"i w jf.

correspondentie;
- het opmaken van (standaard) overeenkomsten met afnemers;
- het mede-opstellen van financiële overzichten en

de jaarrekening.
Betrokkene zal rechtstreeks rapporteren aan de Chef de Bureau.

Onze gedachtengaan uit naar gegadigden die beschikken over:
- een diploma H.E.A.0., economisch-juridische richting;
- enige jarenervaring in soortgelijke werkzaamheden;
- een redelijke beheersing in woord en schrift van de Engelse taal;
- een grote inzet om defunktie dynamisch uit te bouwen.
Leeftijd 30-35 jaar.

Belangstellenden verzoeken wij hun sollicitatie te zenden aan
onze brouwerij ter attentie van de Direktie.

Bierbrouwerij De Leeuw B.V.
Postbus 815
6300 AV VALKENBURG A/D GEUL

De Stichting St. Anna beheert 3 instituten,te weten de Huizen
St.Anna te Heel, Maasveld te Maastricht en Op de Bies te Schim-
mert, waarin in totaal 975 zwakzinnigen verblijven.
Het totaal aantal medewerkersbedraagt ongeveer 950personen.

DeDienst Personeel & Organisatie bestaat uit 10medewerkers en
omvat 3sectorent.w. de sector personeelswerken administratie,
de sector beleidsvoorbereiding en de sector organisatie. De sec-
tor personeelswerk en administratie bestaat uit een of meerdere
personeelsfunktionarissen en administratief medewerkers per
instituut.

Binnen de sector personeelswerk en administratie is de navol-
gendefunktie vakant:

personeelsfunktionaris m/v
welke na een inwerkperiode belastzal worden met de uitvoering
van het personeelsbeleid in Huize St.Anna te Heel.

Tot de taken van de betrokken funktionaris behoort onder
meen- het verrichten van werkzaamheden terzake van de personeels-

voorziening, arbeidsvoorwaarden,personeelszorg alsmede
opleiding, vorming en training;- individuelebegeleidingvan medewerkers;

- het geven van adviezen omtrent personeelsaangelegenheden;
- het vastleggen van personeelsgegevensen mutaties.

Funktie-eisen:- een afgeronde studie op HBO-niveauzoals bv. HBO-PW;

- enige jarenervaring in soortgelijke funktie strekt tot aanbeve-
ling;- goedekontaktuele eigenschappen;- goedemondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Salariëring isafhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.De
overige arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO voor het Zie-
kenhuiswezen.

Nadere informatiekan telefonisch worden ingewonnenbij deHeer
Mr.K.J.M. Jacobi, Adjunkt direkteur Personeel & Organisatie
(tel. 04747-1641, toestel 206).
Een psychologisch- en medisch onderzoek zal deel uitmakenvan
de selektieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer
89029Abinnen 8 dagenna het verschijnen van deze advertentie,
te richten aan deDienst Personeel & Organisatie van Stichting

aSt.Anna, Postbus 5001,6097 ZG Heel.

Stichting "St. Anna"
Centra voor Zwakzinnigenzorg n

Reageren op advertenties onder BRIEFNUMMER.
Stuur uw brief (voldoende gefrankeerd) naar het Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, en vergeet niet links onder op de

enveloppe het nummer uit de advertentie te vermelden.

i\ Vl I Ir* I

Transcarbo 17571
kunststof ramen b.v. | ■ j\m\

Door konstante uitbreiding van onze bedrijfsaktjviteiten"
vragen wij met spoed:

- ERVAREN PUIENPLAATSERS
■ ERVAREN AFTIMMERLIEDEN
■ ONDERHOUDSMONTEUR VOOR

PRODUKTIEMACHINES
met ervaring op het gebied van pneumatiek
en elektronika.
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF
RAMEN BV

I n de Cramer 27
6411RS Heerlen
Tel. 045-717275 I

In ons bedrijf hebben wij een vacature voor een 'MEDEWERKER
met H.T.S. elektr.

De gegadigde krijgt een interessante en veelom-
vattende taak in de organisatieen de engineering.

PAJET is een klein bedrijf dat is toegespitst op
ontwerp en vervaardiging van technisch hoog-
waardige produkten, welke betreffen:
- H.F. Vermogenselektronica
- Processorbesturingen

" Groot formaat alfanummerieke displays

De ruime salariëring is inherent aan de veelom-
vattende taak.
Kanidaten, bij voorkeur met enige ervaring, ver-
zoeken wij schriftelijk te solliciteren. Brieven aan

PAJET b.V. Postbus 5080 6130 PB Sittard. j
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[Gazelle maakt fietsen leuker, j
Rekers "Tweewielers" f
Hoensbroek, Kouvenderstraat, tel. 212537 / \Heerlen, Willemsstraat, tel. 926840 f _mty\
Brunssum, Rumpenerstraat, tel. 252361 'v^j!

Gazelle fietsen rijden op Vredestein tvnden^^f



gazijn' tussen de brandnetelSy
schatkamer', wordt opgeslaM'

Reuzen
In de idyllische sfeer in en i 6Vogelzang 4 komen de kul* i
ken van Marietje en Lo uit*1'
tot hun recht. De kleins» >1
edelsmeedkunst van Marietf
zèl, opgesteld in speciale vl 'doet het goed in het interim
wordt bepaald door houten P

-Jp

iosfrvl
witgekalkte muren en hfß
plavuizen.
En in het groen rond de t»0*houden de beelden van Lo deM
als reuzen groots en macn!Jvoor wakend dat de serene fJverstoord wordt. Ze 'heradej
sfeer van klei, de geurvan &JÊna een zomerse regenbui, *J
stoppelveld achter de maa'Jhet stof van de houten dor*!
de herfstige najaarszon aal^
ven door de drijfriem van d^ï
ploffende tractor', zoals PetCJ
den zo treffend heeft geforrfl
Zelfs de elementen hebben ê
breuk kunnen doen aan ht>n
feitelijke uitstraling.

1 'THet atelier van Lo van der KI
waarin deze pronkstukken ■!
regelmaat van de klok o<j
wordt ook als expositierui^
bruikt. Het ruikt er naar rn^frisse kalk; zoon Remi is D ,

ruimte voor de expositie in j

brengen. Dat is nodig ook, j
affiche, die Marietje en Lo j,
Linden hebben'laten maken
band met deze tentoonstel" j
meldt liefst 46 voornamen -,
vriende kunstenaars, van j

dens dit weekeinde beide daf»,
11.00 tot 20.00 uur kunst #°
toond. Onder hen Arthur .}
Spronken, Lei Molm, Tiel^|
gen, Too.n Willemse, Rene
Rik N illissen en Ed Slijpen-1
van Remi van der Linden, j
fanatiek en enthousiast °P~j,J
meedkunst heeft gestort. M i
is niet zo verwonderlijk fj
gedreven ouders en een de
sfeervolle ambiance.
j

VOGELZANG 4

Marietje en Lo van der Linden houden 'open huis'
een atelier hebben om het geld voor
de verbouwing bij elkaar te verdie-
nen. Echt wonen was er de eerste
jaren niet bij, het had meer iets van
kamperen."

In de wintermaanden werd hard ge-
werkt, in de zomervakantie werd
gebouwd, veelal 'op gevoel' en vol-
gens bouwplannen, die talloze ma-
len gewijzigd werden. Dagenlang
brachten Marietje en Lo van der
Linden door in de buurt van af-
braakwoningen met het afkloppen

van stenen. Want, de hele renovatie
en verbouwing is met sloopmate-
riaal tot stand gebracht. „Dat is erg
belangrijk voor ons. Wij moeten de
sporen van eerder gebruik kunnen
zien, dat er al iets mee gebeurd is,
dat het al een leven achter zich
heeft," aldus Lo, die de ontwape-
nende gemoedelijkheiden onge-
compliceerdheid van de landman op
heel harmonieuze wijze weet te
koppelen aan de filosofische en
creatieve instelling van de kunste-
naar.

Het uitgangspunt van hergebruik
van materialen is ook in zijn kunst
terug te vinden: schroot en roestig
ijzer vormen de ziel van zijn strijd-
karren, vechtmachines en andere
indrukwekkende beelden, niet zel-
den afkomstig van oude landbouw-
werktuigen, waarmee zijn affiniteit
met het landleven nog eens extra
onderstreept wordt. Hij geeft het
ijzer een nieuwe functie en een
nieuwe betekenis, maar het zwoe-
gen en het ploeteren van de boeren,
die ermee gewerkt hebben, is er nog

in terug te voelen.

Sympathiek
In de loop der jaren ontstonden -
min of meer toevallig - de talloze
vertrekken, de ateliers, de stallen,
de tuinmuren, de onderaardse ge-
welven, de terrasjes en de hofjes,
die deze woon- en werkruimte zon
aparte en sympathieke charme ge-
ven. En nog steeds is 'het niet af
volgens de beide kunstenaars, die in

hun zoon Remi een gelijkgezinde
compagnon gevondenhebben.
„Wij zijn nu in een stadium, dat we
de schoonheidsfoutjes aan het her-
stellen zijn. Vroeger deed je maar
wat, soms uit geldgebrek, maar ook
omdat je zo snel mogelijk een
woonruimte hebben wilde." De
nieuwste plannen van Marietje en
Lo behelzen een opslagruimte voor
materialen, en speciaal voor hét
oud ijzer, dat Lo van Belgische oud-
ijzerboeren - 'die zijn veel gemoe-
delijker'- betrekt en dat in het 'ma-
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vrijuit

VOGELZANG 4
„Wij zijn hartstochtelijke verza-
melaars van rommel. In plaats
van het op te ruimen, maken we
er liever iets nieuws van. Het is
heerlijk om met jeeigen handen
bezig te zijn." Aan het woord is
beeldhouwer Lo van der Lin-
den, die met zijn vrouw, edels-
mid Marietje Mazel, een prach-
tig vakwerkboerderijtje be-
woont aan een achterafweggetje
even buiten Puth, dat de toepas-
selijke naam Vogelzang heeft
meegekregen. Dat 'met eigen
handen bezig zijn' heeft in het
geval van dit kunstenaarsecht-
paar niet alleen betrekking op
het maken van beelden of siera-
den, maar zeker ook op hun
werk rondom de boerderij, waar
schapen grazen, kippen kakelen
en een pony in de malse wei-
landen onder lommerrijke fruit-
bomen van zijn ouwe dag ge-
niet.

Een stuk grond van driekwart hec-
tare, gelegtn in lichtglooiend heu-
velland, met naast weiland ook een
moestuin en prachtige 'authentie-
ke' vegetatie, waarin bijen zoemen
en vogels de straatnaam alle eer
aandoen. En met er midden op hun
trots, het van oorsprong zeventien-
de eeuwse boerderijtje, dat Lo en
Marietje van der Linden met hun
eigen handen, steen voor steen op-
bouwden en uitbreidden tot een
even wonderlijke als sfeervolle
woon- en werkplaats. Vijfentwintig
jaar geleden kochten ze samen met
een zwager en zijn vrouw het onbe-
woonbaar verklaarde vakwerkhuis-
je, dat door de plaatselijke toneel-
verenging werd gebruikt als decor
voor hun uitvoeringen, voor de som
van negenduizend gulden, en sinds-
dien zijn ze tot op de dag van van-
daag bezig geweest het te verbou-
wen, uit te breiden en aan te passen
aan hun behoeften. Reden voor het
kunstenaarsechtpaar om dit week-
einde de deuren te openen, om zo-
doende iedereen kennis te laten ma- |

ken met het rustieke resultaat van
hun dadendrang, die overigens nog
steeds niet ten einde is, en tegelij-
kertijd de kunstwerken te tonen -
van eigen fabrikaat of van bevrien-
de kunstenaars - die dit 'stukje pa-
radijs op aarde' zowel binnenshuis
als daarbuiten zijn aparte bekoring
geeft.

Avontuur
„Wij hebben het handwerk geleerd,
de grip en het gevoel voor materia-
len." Zijn verweerde, knoestige
handen - niet de enige kenmerken,
die Lo van der Linden de verschij-
ning van een Zuidlimburgse boer
meegeven - schijnen zijn woorden
kracht te willen bijzetten. „De rest
is avontuur." Van der Linden, op-
geleid als edelsmid door Fons Paan-
akker op de Maastrichtse Stadsaca-
demie en vervolgens als beeldhou-
wer gevormd op de 'Akademie der
bildende Künste' in München, be-
gon met zijn vrouw een kwart eeuw
geleden aan dit avontuur in een ver-
vallen boerderijtje, dat hen 's
nachts alle mogelijkheden bood
door het kapotte dak de sterren te
bewonderen. „De schuur en de op-
stallen hebben wij het eerst in orde
gebracht," weten Marietje en Lo
zich te herinneren. „Wij moesten

# Het sfeervol interieur van 'Vogelzang 4. " Lo van der Linden, in zijn werkplaats bezig aan een nieuw beeld. FOTO'S: Hajo Willig
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Planoloog rekent afmet 'ouderwetse' hoogbouw

Bijlmer voorbeeld van
slechte stadsplanning

% Een mooi voorbeeld van toepassing van de bruin-grijs ge-
marmerde tegel nr.357, 30x30 uit de serie

Tevens presentatie nieuwe reclamecampagne

Mosa Mondial
nieuwe tegel

Het programma van de afgelo-
pen maandag georganiseerde
dealerdag door Koninklijke
Mosa in Maastricht bevatte
drie belangrijke punten.

Allereerst de 'officiële opening' van
de totaal vernieuwe showroom bij
het bedrijf aan de Meerssenerweg.

In de namiddag volgde de aankon-
diging door Hans Heithuis, afdeling
PR, van een aantal promotionele ac-
tiviteiten onder het motto; 'Je komt
uit op Mosa', vanaf vandaag te ho-
ren in de reclame-spots via deradio.

Na een inleiding door verkoopleider
Henk Gijsbregts over positie en
aandeel van Mosa in de vloertegel-
markt voor de consument volgde de
ludieke presentatie van de nieuwe
produktgroep Mosa Mondial, een
serie verglaasde vloertegels.

Ontwikkeling
De Mondial-serie werd door het be-
drijf zelf ontwikkeld en onder lei-
dingvan eigen specialisten en kwa-
liteitsbewaking geproduceerd door
Gres de Valls, onderdeelvan Uralita
Spanje.

Een tegelprogramma, dat door de
vele schakeringen, in ieder interieur
toepasbaar is. Ongeacht of de in-

Logboek voor woonconsument
Vanuit de sector eigen huisbe-
zitters is al jarenlang gespro-
ken over en aangedrongen op
een soort logboek over hun
woning. Aan deze behoefte
wordt nu voldaan door de in-
troductie van het 'Paspoort
van uw Woning.
Het is een losbladig boek dat door
de eigenaar naar believen kan wor-
den uitgebreid met ruimte voor we-
tenswaardigheden en anekdotes
over het huis en de woonomgeving.

Het is echter niet alleen de bedoe-ling dat de complete levensloop van

een woning wordt omschreven. Het
dient tevens als centraal verzamel-
punt en archief van verslagen over
verbouwingen en reparaties.
Daarnaast is er plaats voor het op-
bergen van bijvoorbeeld hypothee-
kakte, verzekeringspolissen, over-
eenkomsten met verenigingen van
eigenaren, gebruiksaanwijzingen,
allerlei garantiebewijzen en con-
tracten met onderhouds- en repara-
tiebedrijven.
Het boekwerk is ingedeeld in elf ca-
tegorieën, elk voorzien van een in-
leiding, indelingspagina's en in-
steekbladen.
De indeling begint met een profiel-

schets en technische omschrijving
van de woning. Daarna volgt een
aantal hoofdstukken over waarde-
volle papieren, bouwtekeningen, ta-
xatierapporten en verzekeringen.
Tenslotte een viertal categorieën
over onderhoud/verbouwing/repa-
ratie, tuin en wat dies meer zij.

Het 'Paspoort van uw Woning' werd
deze week gepresenteerd aan een
aantal belangenorganisaties in Ne-
derland. Onder meer aan Vereni-
ging Eigen Huis, Nationale Woning-
raad, Konsumenten Kontakt en Mo-
numentenzorg. De reacties van deze
organisaties op de uitgave waren
over het algemeen positief.

" Een duidelijke rubrieksindeling vergemakkelijkt het opzoeken van een onderwerp in het'Paspoort van uw 'Woning.

Het boek is in twee uitvoeringen
verkrijgbaar! In imitatieleer voor de
prijs van ’99,50 en in kunststof
band voor ’ 52,50. Beide prijzen in-
clusiefBTW en verzendkosten.

Het is een uitgave van Uitgeverij en
Redactiebureau E.S.I. in Schiedam
en het boekwerk kan voorlopig be-
steld worden door overmaking van
het bedrag op gironummer 4720681,
t.n.v. ESTO BV in Schiedam, onder
vermelding van: Paspoort.

Donderdag jl.
vond in Biltho-
ven de première
plaats van een
voorlichtingsfilm
bestemd voor
ouderen over
brandpreventie.

'Wie weet het num-
mer van de brand-
weer?' is een initia-
tief van een wel-
zijnsmedewerkster
in Hellevoetsluis,
een brandwacht en
de directeur van
een wooncentrum
voor ouderen in de-
zelfde plaats.

De videofilm is tot
stand gekomen met
medewerking van
een adviescommis-
sie waarin verte-
genwoordigd:
N.V.Kema, Stich-
ting-Consument en
Veiligheid en het

Voorlichtingsfilm
brandpreventie

Nationaal Brand-
preventie Instituut
(NBPI)

De film beoogt
ouderen voor te
lichten over maat-
regelen om brand
in hun woning te
voorkomen èn wat
te doen als tóch
brand ontstaat.

Hetvoorkomen van
brand wordt behan-
deld in vijf onder-
werpen: koken, ro-
ken, electriciteit,
gasapparaten en
chemische stoffen
en zijn afgestemd
op de belangrijkste
risico's bij ouderen
in de woning.

Ter begeleiding

heeft het NBPI een
handleiding voor
de gebruiker en een
kaart met brand-
preventie-tips voor
ouderen ontwik-
keld.
Voorlichting geven,
is een van de taken
van het NBPI en
daarom is het insti-
tuut belast met de
distributie van de
videofilm.

Film, handleiding
en kaart zijn voor

’ 45,- (excl. ver-
zendkosten) te be-
stellen bij: Natio-
naal Brandpreven-
tie Instituut, Weg-
straat 77, 2516 AN
's-Gravenhage, @
070-855558.

richting uiterst modern danwei
klassiek is.

Aan te brengen in speelse ofklassie-
ke patroon-variaties omdat het hele
scala tegels in deze serie verkrijg-
baar is in de maten 30x30 en 45x45
cm, met daarbij een garantie-certifi-
caat voor 10 jaar.

De tegels zijn vorstbestendig, een-
voudig schoon te houden en uitste-
kend bestand tegen huishoudche-
micaliën en daardoor geschikt om
verwerkt te worden in normaal en
drukbelopen ruimten.

De Mondial wordt als vloertegel ge-
fabriceerd maar voldoet ook uitste-
kend als muurtegel en doorbreken
met name in badkamers de vaak
steriele en kille sfeer.
Het programma van deze dag be-
stond verder uit een inleiding in vo-
gelvlucht over het produktieproces
in de wandtegelfabriek door be-
drijfsleider Jeu Voncken, en een
rondleiding langs de verschillende
produktiestations.

Harry Heithuis hield een betoog
over het belang 'van reclame en
daarmee samenhangende promo-
tionele activiteiten via ether-recla-
me en advertentie-campagnes in
vaktijdschriften en consumenten-
bladen.
Guy Geuskens ging in op het voor
en tegen van de showroom met een
volledige en up-to-date-presentatie
van het tegelassortiment.
Deze professionele presentatie
werd omlijst door de balletgroep
van Corinne Sierink met de uitvoe-
ring van. Wendingen = bewegen.

("ADVERTENTIE)

ARëIËtÓ^^REALI—OOITILIJI E^Tit [JKITIIU-

beI voor een baan !
046 - 718866
de vacaturelijn van de

arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum,
Kerkrade.

stadsuitbreiding Bijlmermeer is als stede-
ie *Un(iïg project mislukt. De ontstaansgeschiedenis van
'Zuidoostelijke uitbreiding van de hoofdstad toont een ■rje loze tegenstrijdigheid tussen de ideeën van de planners
[woonvoorkeuren van de bewoners. Dat stelt M. Mentzel
i 5 Proefschrift 'Bijlmermeer als grensverleggend ideaal;, u °-ie over Amsterdamse stadsuitbreidingen' waarop hijweek promoveerde aan de TU Delft.

983^°°8 Mentzel, die van 1979
aad Was van de Amsterdam-
ls p

V°or de Stedebouw, noemt}e i? 0 toekomstvisie gepresen-
ccee n°°gbouwgolf uit de jaren
d t anachronisme: al achter-
een e£- er noS gebouwd moest
i y„ *">■ stelt vast dat het ont-
-1 bjll e Bijlmermeer is ont-
profnnen een gesloten circuit
>ers planners en ont-
ij,*' hielden alleenrekening. &ktermatie van buitenaf als die

poelet m,et de eiBen opvattingen

' gea Ulngen. Hun ideeën wer-
r (je CePteerd en onderschreven
'mc- erar>twoordelijke lokaleen
°D ei maar die wer-
Senn moment volledig in be-
affai "en door de zgn- 'annex-
bect Bijlmermeer. Omdat

Hjn rUurnJke energie werd ge-
de g!". kÜ Amsterdam voegen

>rw öÜlmermeer, schoot hetPr°ces erbij in.

nte^!" werden de doeleinden, de
ctionp e Vertalmg daarvan en het
k fretl van groenvoorzienin-
i (o/,*eergebouwen en drooglo-

erdekte verbindingswegen

tussen gebouwen) onvoldoende on-
derzocht, meent deplanoloog.

Mentzel: „Het plan is niet uitgetest
en het kostenbesef was onvoldoen-
de.Bij de uitvoeringvan hetplan en
tijdens de bewoning dienden zich
daarom steeds onvoorziene proble-
men aan. . Verkeersstructuur en
bouwkundige voorzieningen waren
dermate kostbaar, dat alleen dank
zij bestuurlijk kunst- en vliegwerk
de aanleg en de bouw zijn doorge-
gaan."

Het uiteindelijke resultaat was^ al-
dus de promovendus, dat de wpWin-
gen en de woonomgeving niét ge-
liefd of gewild waren bij de meesfe
woningzoekenden voor wie de wijk
was bedoeld: de doorstromers uit
de Amsterdamse saneringswijken.

Mentzel komt tot de conclusie dat
de beschouwing van de architect R.
Koolhaas over de Bijlmeermeer als
een laboratorium waarin nieuwe
vormen van stedelijk leven ge-
creëerd zouden kunnen worden,
'zich kenmerkt door een gemis aan
realiteitsbesef.'

" De beide
types
buisventilato-
ren

Nieuwe buisventilator
i^s i>«^ilatcfra Is aan net assortiment
" ln een nieuw produkt toe-
lagen buisventilator TDM.
f een Stelung tot ar»dere types is
m_\ is axiaalventilator, die be-l^t v rechtstreekse montage
C Seri tiekanaal- Ze hebben
£ 6 uitwendige diameter,
ffh 0o dlt type relatief hoge op-
fcij gte en een laag geluidsni-

f^tdo6 °Pvoerhoogte wordt be-.
frdt t°r een c°nstructie zoals die
l°B rp°n eiepast bÜ turbines: een
ln^iel ent draaiend schoe-
fatid g ĉ°mbineerd met een stil-Nanp epenwiel om de aldus
risekl e,nerële °m te zetten in eenue druk.
r *ii
r mJfVerbaar in twee uitvoerin-
i

veelh *?" verPlaatsbare lucht-
-35q n?QduVan respectievelijk 160

"or «M/h en daardoor geschikt
W cc., me ventüatie-systemen

ot meerdere vertrekken.

De TDM 160 heeft een aansluiddia-
meter van 100 mm en kan in een ka-
nalensysteem met enkele bochten
en een lengte tot 15 meter worden
toegepast. Voor de TDM 350 geldt
een aansluitdiameter van 120 mmen een maximumlengte van het ka-nalensysteem van 20 m.
Beide types worden geleverd com-pleet met montagesteun en aanslui-kabel met stekker. De TDM 350 isbovendien zodanig geconstrueerd
dat de ventilator zonder demontagevan de aangesloten kanalen kanworden losgekopeld ten behoevevan reiniging en inspectie.

Ze kunnen in het zicht worden ge-monteerd en door de compactebouwvorm ook boven een verlaagdplafond worden aangebracht.

Voor uitgebreide informatie overprijs en dealers: Inatherm BV inWaalwijk, ® 04160-35904

Ilftrf
van net ictuwbea Schouwen-Duiveland«en. de schrik van hun leven

j*}zien van de aanslag voor'uiveringsheffing van dit jaar.
J bedrag voor deze heffing,
Wel verontreinigingsheffing

eten, is met bijna 18% geste-; v£n ’ 201,- naar ’ 237,- voor
van twee of

*en door de Consumenten-
l~ gehouden prijspeiling
rdat men bij de meeste wa-

(hoog)heemraad-
■jf?en en zuiveringschappens !98l flink meer moet bèta-

averen van het oppervlak-ker en vaak geschikt maken
unnkwater wordt betaald uit

Flinke stijgingen
zuiveringsheffing

de opbrengst van deze zuive-
rings- of verontreinigingshef-
fing. Hoeveel het zuiveren kost,
verschilt per beheersgebied. Dat
is de reden van het verschil en
ontwikkeling van de tarieven.

In het gebied van een waterkwa-
liteitsbeheerder worden de zui-
veringskosten gedeeld door het
aantal inwoners met als uitkomst
het heffingstarief. Vervolgens
wordt elk huishouden een aan-

slag gestuurd voor een door de
provincie vastgesteld forfaitair
aantal personen, c.g. eenheden.
En dat aantal kan al per provin-
cie verschillen. Er zijn nog enke-
le steden met een eigen tarief.

De verschillen in tarieven zijn in
de loop der jaren ook gegroeid.
Over het algemeen is de heffing
in Zeeland het hoogste, maar een
deel van de inwoners van Gel-
derland en Noord-Brabant moet

ook behoorlijk in de beurs tas-
ten.

In 1981 betaalden de ingezetenen
van het 'duurste' waterschap
ruim twee keer zoveel als die van
het 'goedkoopste', momenteel
zelfs ruim drie keer zoveel.

Gemiddeld zijn de tarieven sinds
1981 met 5% per jaar gestegen. Er
zijn echter uitschieters naar bo-
ven (11,4%) en naar beneden
(-0,4%).
De eerste jaren uit de periode
1981-1989 hebben de hoogte van
het gemiddelde bepaald. Sinds
1986 bedraagt die stijging name-
lijk slechts 3% en nu nog maar
net boven de 2%.
Uitschieters zoals op Schouwen-
Duiveland zijn echter spectacu-
lair.

Ideële instellingen
volkshuisvesting
financieel gezond

De niet-winstbeogende instellin-
gen in de volkshuisvesting
(NWl's) zijn voor het merendeel
(87 procent) financieel gezond.
Dat blijkt uit een onderzoek dat
staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) heeft laten uitvoe-
ren.

NlW's houden zich voornamelijk
bezig met huisvesting en/of ver-
zorging van ouderen. Zij hebben
voor zon twee miljard aan lenin-
gen gesloten, waarvoor gemeen-
ten en rijk garant staan. De over-
heid loopt het risico voor 92 mil-
joen te worden aangesproken.

Het onlngs gehouden onderzoek
had betrekking op 165 NWl's. Zij
beheren ongeveer 13.000 wonin-
gen en 12.500 bedden in bejaar-
denoorden. Bij 21 van deze
NWl's is de financiële situatie
matig of slecht. Het ministerie
van VROM is bezig het toezicht
op de instellingen te verscher-
pen, waardoor de financiële risi-
co's beter beheersbaar worden.

" Bijlmermeer:
bij de planning
al ouderwets.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Ta h. gevr. ETAGEWONING
omg. Zd-ümb. per 1 aug.
weg, studie. 01608-13583.
Jong werkend stel vraagt
WOONRUIMTE in of omgev
Maastricht. Tel. 040-836780
Té huur gevraagd ruime
GARAGE, voorzien van
eüßCtr., liefst omgev. Bom,
Holturn, Grevenbicht of Lim-
bricht. Tel. 04498-52956.
Studente uit Enschede
zoekt KAMER in M'str. Bel
063-775423.
Te h. gevr. ETAGE of kl.
wponh. in Heerlen of omgev.
Tel. 045-229629/452380
Te-ruil, huur of te koop gevr.
kleine oudere woning te be-
vr. Nachtegaalstr. 38, Heer-
len. Tel. 045-228494.
I

Jonge werkende vrouw met
hond zkt. oude woning met
kl. tuin, omgev. HOENS-
BROEK, hr. pr. ’ 450,- all-in-
Te bevr. 045-228560.
Echtpaar zkt. APPARTE-
MENT of Flat tot ’700,-
-omg. Weiten. Tel. 04450-
-1385.
WOONHUIS of appartement
te huur gevraagd, voor gezin
met 2 kinderen (Sept.-Okt.)
in Sittard of dir. omg. Br.o.nr.
81053, L.D. Heerlen, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur gevr. 4-kamer wo-
ning in Zuid-Limburg, huur
tot min. ’450,-. Evt. ook
woningruil teg. 4-kamer-
etage in Alkmaar, huur

’ 400,-. Tel. 072-402646.
Voor onze dochter zoeken
wij woonruimte in MAAS-
TRICHT per 1.8.1989 Sche-
pers, Postbus 584, 5700 AM
Helmond, tel. 04920-42010.

Onroerend goed te huur aangeboden

Kantoorpand
Te' huur/ koop Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstig

gelegen in Centrum Heerlen. Inl. 045-716266.

2-persoons appartement
Kamer, keuken, slaapk., badk., wc, hal, berg., cv, cai,
gestoft, te Hoensbroek. Per 15-6-89. Tel. 045-213928____ tussen 18.00-20.00 uur.

Te huur
Heerlen, Valkenburgerweg 135 A,
woonruimte met woonkamer/kitchenette, 2 slaapkamers,

douche annex toilet en patio.
Huurprijs’ 617,45 excl. voorschot energie- en service-

kosten. Te aanvaarden per 1 augustus 1989.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

' Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur
Studentenappartementen

Heerlen, Weltertuynstraat 67, diverse studenten-
appartementen met woon/slaapkamer, kitchenette, douche

Sh toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl. voorschot stook- en
servicekosten. Huursubsidie mogelijk.

Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
J Tel, kantoor 045-417085.

Heerlen - Beersdal
' Hunzestraat 20, halfvrijst. woonhuis met garage, tuin,

3 slaapkamers, ruime zolder, cv-gas.
Huurprijs ’ 847,30 per maand. Aanvaarding direct.

Laura BV, Rimburgerweg 2 Eygelshoven, tel. 045-352324

Bedrijfsruimte
535 m2oppervlakte

De Koumen, Hoensbroek. Tel. 045-218242.

Kamers te huur
Kerkrade, Schaesbergerstraat 2,
Nog slechts 2 woon/slaapkamers met medegebruik van

keuken, douches en toiletten.
Huurprijzen vanaf ’ 370,- per maand mcl. voorschotten

energie- en servicekosten. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
j Tel, kantoor: 045-417085. .

Te huur
Nuth, Parklaan 32 !

| Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap- :
kamers, douche en berging.

Huurprijs ’ 524,80 per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten. Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen .
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.j Tel, kantoor 045-417085.

Appartement te huur in Sittard. woonkamer met kitchenette, 2 slaapk., badkamer met
ligbad, balkon, kelder en cv. ’ 750,- per maand.

Tel. 04490-18803.
T

Heerlen-Zuid
pinkel, kantoorruimte 150m2, goede ligging, parkeer-
rhogelijkheden. Huurprijs

’ 1.250,- / maand.

§b stienstra
RfJnilsiiui.svcstiny

Tel. 045-712255

Groot WOONHUIS te h. na-
bij centrum Kerkrade. Tel.
045-453519 tussen 9 en 12
uur.

Landgraaf
Te huur in centrum van 'Schaesberg 93 m2kantoor- v
ruimte met toiletgroep. l
Huurprijs ’2lO,- per m 2 s
excl. BTW op jaarbasis.

3§stienstra
BcrJrijlshuisvcsling k

Tel 045-712255

Gemeubil. BUNGALOW in
rustige omgev. te h. tel. na
18.00 uur 045-721150.

Te huur te VELDWEZELT
(B) Berenhofstr. 9, Kamers
22-33 m2, zelfst. badkamer,
zelfst. keuken, zelfst. verw.
INI. 09-3211715476.
Tussenliggende luxe app.
WONING, 2 slkmrs., douche
ligbad, 2e toilet, keuken mcl.
app. Te aanv. per 1-7-'B9.
Info. 045-212613/229708
Te huur WINKEL of kantoor-
ruimte ca. 50 m2, in centr.
Schaesberg, gunst, ligging
’3OO,- p.m. Br.o.nr. B-1047
LD Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te h. halfvrijst. woning
(Landhuis type) L-vorm,
woonk., eetk. met open keu-
ken sam. ca.6om2. 3 twee-
pers, slpk. badk. met ligb. en
douche. Garage, tuin met
veel privacy. Laag energie
verbruik door isolatie voorz.
Hoog rendement cv Install.
Huurpr. ’ 1.225,- p.mnd. Inl.
na 17.00 uur. 045-314098.
Te h. rustig gelegen BOER-
DERIJ woning en verschil-
lende bedrijfsruimten.
Boomgaard ca. 2500 m2.
Per 1->B-'B9. Gel. omg. Sus-
teren. Te bevr. Dieterderwg
96 Susteren. 04499-1898.
Te huur 1 pers. APP. te Wijl-
re. Huur ’450,- all-in. Te
bevr. Duysens 04450-1916.
MAASEIK België, rustig gei.
mooie app., vrij uitzicht, 2-
of 3 slpks., va. ’5OO,- p.
mnd. Tel. 076-653377, Bel-
gie 09-3211566918.
RESTAURANT in Bruns-
sum. Reeds jaren goedlo-
pend bedrijf. Goede ligging
met veel park. ruimte. Huur
’1.285,- p. mnd. Kooppr.
mv. ’ 70.000,-. Horecabu-
reau Frits van Dijck. (Beëd.
Tax.Horeca-inv.) 043-
-475732.
Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2mcl.
mooie boyenwoning 200 m 2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Inl. 045-
-413074/417373.

Te h. aangeb. zeer sfeervpl
ingericht, gezellig CAFÉ,
vele mogelijkheden, ca. 180m2in Hoensbroek. Meer in-
tormatie, 09-49-240572747.
Te huur te HOENSBROEK
groot woonhuis, 5 slpks., 2
badk. Inl. 045-212691.
APPARTEMENT te huur md
keuken 3x4, woonk. 50m2,
slaapk. 16m2, badk Bm2,
huurpr all-in ’ 795,- 045-
-226276. Akerstr. Nrd 270,
Hoensbroek.
HOENSBROEK ruim halfvr.
woonhuis, goede stand, cv,
garage, doorlopende kamer,
Amerik. keuken, marmer en
parketvloeren, tuin. Tel.
045-217240.
FRITURE goedlopende
buurtzaak in Hoensbroek
opp. 40 m2zonder woning.
Kooppr. opstal en mv.

’ 65.000,-. Horecabureau
Frits van Dijck ( beëd. tax.
Horeca- mv.) 043-475732.
HULSBERG. Te h. Boyen-
appartement. Ind.: woonk..
keuk., 1 slaapk., douche en
w.c, bergruimte, gestoft.
evt. gemeub. 04405-3157.
KERKRADE. Te huur voor
net meisje of jonge vrouw,
woonk. m. keuken, douche,
w.c, balkon, met eigen in-
gang. Tel. 04748-2679.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. APPARTEMENTJE
voor 1 a 2 pers. te Kerkrade

’ 557,50 mcl. Huursubs.
mog. Tel. 04492-1822.
Centr. Schaesberg v. jonge
mensen t/m 30 jr. gem. KA- .
MER, eig. ingang, gebr. v.
gez. keuk. en badk. Tel. 045
-324880 tot 18 uur.
Te h. in SCHINVELD I-
pers. gemeub. zit/slpk., keu-
ken, douche, wc. Tel. 045-
-254408.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD LPM-VANDEPAS N2\■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -~ m
Frans Erensslraat 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. 043-254566

Schaesberg
Te k. Ringoven 102. Tel. 045-320064. Gesch. vrije sector "woning. Ind.: beg.gr. inpand. gar., hal, toilet, woonk. 40m2
met parket, keuken. 1e verd.: 3 slp.k's, badk. m. ligb.
en w.c, berg. en zolder. Perc 266 m2. Pr. ’ 152.000,- k.k.
Aanv. eind 1989.. !

__^É_\ ___t_t______t

Nieuwenhagen
Brunssummerweg hoek Bosheide.

gelegen, goed onderh. vrijst. woonhuis voorz.
/an cv, met twee garages, goed verzorgde voor- en achter-, i:uin. Ind.: beg.gr.: woonkmr. met parketvloer opp. 40 m.2,
»tud.kamer, hal, toilet, berging, keuken en bijkeuken.
*/erd.: vier kamers met 9 muurkasten, badkmr. met 2e toilet
Dakisolatie en deels voorzetramen. Vr.pr. ’ 298.000,- k.k.

Kerkrade-C, winkelpand
Dpp. winkelruimte ca. 80 m2met div. magazijnruimten, bo-
/enwoning met aparte zij-entree, omvattende woonkamer,
<euken, kl. badkamer, overloop, toilet, 3 slpks. en zolder.

Voorzien van cv. Prijs ’ 145.000,- k.k.
Inlichtingen makelaars- en taxateurskantoor

Van Wersch BV,
Mak. O.G. Stationsstraat 54. 6461 EJ Kerkrade.

Tel. 045-452234.

Hamar Info: tel. 045-210719 "
Kerkrade-West

Constatijneik 14
Hoekwoning met tuin, berging en gas cv.

Indeling: beg.grond: hal, toilet, keuken en woonkamer.
1e verd.: 3 slpks, cv ruimte, berging en badkamer.

Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.
Inlichtingen: Steens Assurantiën BV, Nuinhofstraat 70

6361 BD Nuth. Tel. 045-241534

Bocholtz
vrijst. dubbel woonh. met 2 garages. Alle voorzieningen

o.a. cv. apart. Landelijk gelegenop prachtig grondstukvan
2000 m2. Met totale privacy. Voor diverse doeleinden te

gebruiken. Woonopp. 1e huis 140 m2; 2e huis 80 m2. Tuin-
werkplaats 38 m2. Pr. ’ 220.000,- k.k. Tel. 045-442989, op

werkdagen na 16.00 uur.

Brunssum
Riant landhuis

met veel bedrijfsruimte, weiland en buitenmanege, in
perfecte staat van onderhoud, aan provinciale weg

Heerlen-Sittard. Veel privacy. Tel. 045-219175.
Te koop halfvrijstaand woonhuis

Brunssum
J.Vermeerstr. 1. Ind.: gar., voorr.kelder, waskelder.

L-vorm. woonk., keuken compl. ingericht, 3 slp.k's, badk.
m. ligb. en douche, zolder. Pr. ’ 175.000,- k.k. Uitsl. natelf.

afspr. 045-252148 of 259475.

Villa met bedrijfspand
Heerlen-Kom

Tel. 045-411799
Te koop:

Heerlen-Centrum
Akerstraat

Halfvrijstaand, goed onderhouden herenhuis.
Ruime indeling. Prijs ’ 220.000,- kk
Br.o.nr. B-1079, Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Urmond
Rustig gesitueerd halfvr. woonhuis (bwj. '74), keurig onder-
houden met garage en volledig besloten tuin op zonzijde.
Ind. beg.: Ruime hal met leisteenvloer, toilet, woonkamer

met leisteenvloer, ruime volledig geïnstall. eetkeuken.
Verd.; overloop, 4 slpks., douche met toilet en v.w., zolder

cv., gedeelt. voorz. van rolluiken, pr. ’ 155.000,- k.k.

LIVAC BV
Brugstr. 19, Sittard. Tel. 04490-10855.

Vaals
Wij zijn gestart met de bouw van 8 fraaie vrijst. LANDHUI-
ZEN in het Bouwplan Camiliaanklooster. Ind.: hal, toilet, I-

vorm. living ca. 43 m2, keuken, bijkeuk., garage. 1c verd.: 4
ruime slp.k's, badk. m. ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e
verd.: vaste trap, grote 5e slp.k./hobbykamer. Prima uitv.

met hardhout, dubbel glas, isolatie etc. Prijzen va.
’240.410,- v.o.n. Bel voor Documentatie Immobilien

Brausen Molenkamp. Tel. 04454-3637.

Übachsberg
Te k. halfvrijst. woonh. met 160m2tuin en garge. Ind. hal,
garderobe, w.c l-vorm. living 53 m2., gr. overd. terras, voll.
inger. keuken, 3 gr. slp.k's (1 m. gr. overd. balkon), badk.
(ligb., w.e. en bidet). Geïsol. Aanv. okt. ’ 219.000,- k.k.

Tel. 045-751349 (09.00-10.00 en 17.00-18.00 uur).

Eenmalig aanbod!!
Kerkrade-West voorm. winkel-woonp. nu v. slechts

’ 59.000,- t.k.a. Tel. 045-442332.

Ohe en Laak
Bosstr.l2, bungalow rust/privacy in prachtige tuin

’270.000,- k.k. Vraag folder: tel. 04755-1534.

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.
Puth Schinnen

Heden van 16.00-17.00 uur
houden wij OPEN HUIS in

deze goed onderh. halfvrijst.
3 slpk. woning met tuin, ga-
rage en cv. Het adres luidt:
Geleenstraat 5. Kom vrijblij-

vend kijken. Prijs

’ 139.000,-k.k.

Heerlen
In volrijke wijk gelegen bak-
kerij bestaande uit winkel,
dagverblijf en werkpl. als-

mede ruime woning met ga-
rage en tuin, cv. Aanv. in o-
verleg. Prijs ’ 230.000,-. kk.
Kerkhoffs Makelaardij OG.
Beek Tel. 04494-73427.

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.

Wylre
Rustig gel. gesch. woning,
bwj. '80, goed onderh. tot.

pers. 160m2, woonk. 33m2,
open haard, afz. keuken, 3
slpks., mog. 4e slpk., gar. m.
vliering. Geh. geisol. hardh.
kozijnen. Vr.pr. ’ 139.000,-.

k.k. 04450-3120.

Heerlen
Roebroekweg 61

ruim goed gerenoveerd
sfeervol woonh. met tuin.

Ind. : beg.gr.: hal, zitk.,
eetk., portaal, keuk., toilet,
waskeuk., kelder. Verd.:

badk., 3 slp.k's, vaste trap
naar zolder alwaar 4e slp.k.,
cv. Vraagprijs ’ 112.000,-

-k.k.

LIVAC BV
Brugstr. 19 Sittard.
Tel. 04490-10855.

Huis
met gar. uit 1981, kl. tuin op
zuiden, badk., 3 slp.k's, zol-

der, cv., gas in Wijlre
’135.000,-

Ouder Huis
i met grote tuin, 3 slp.k's,
| badk., zolder, onderkelderd

bij Centrum Simpelveld

’ 160.000,-

Vrijstaand
1 huis uit 1928, kelder, 3

slp.k's, zolder, cv., gas,
grote werkplaats met zolder,
gar. Ransdaa^ 225.000,-

Bovenhuis
toch met gr. tuin in Vaals, 3
slp.k's, douche, zolder, cv.,

gas. Winkel verhuurd

’ 9.600,- p.jaar. Vr.pr.

’ 180.000,-

Makko Gulpen
taxatie-buro-makelaardy
o.g. Rijksweg 67, Gulpen.

Tel. 04450-2182.

Hoensbroek
winkel/woonhuis. Ind.: kel-
der, winkelruimte, zitk., keu-
ken, magazijn-werkplaats.
Berging: garage, tuin. 1e
Verd.: ruime woonk., slaapk.
badk. 2e Verd.: 3 slaapk.
Zolder. Koopprijs

’ 182.000,-k.k.

§ë stienstra
Bcdrijfshuisvesling

Tel. 045-712255

Kerkrade-West
Gunstig gelegen bedrijfsob-
ject. Globale md.: hal 420m2, thans gesplitst in div.
kantoren, sociale ruimte,
opslagruimte, loods. Buiten-
terreinen t.b.v. opslag, par-
keren en/of uitbreiding. Per-
ceelopp. 6460 m2. Koopprijs

’ 595.000,- k.k. excl. BTW

§§ stienstra
Bedrijfshuisvesting

Tel. 045-712255

Uniek gelegen,
ruim winkelpand

met royale
privéwoning

en ruime werkplaats, voor
velerlei doeleinden geschikt.
Rinkens, Heigank 149-151,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-319846.

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

Schaesberg
Boslaan, in bosrijke omge-
ving met zeer fraaie tuin,
vrijst. woonh. Percopp.

1522 m2. Ind. 4 slpks., badk.
serre, schuur, woonkmr.,

keuk., dakterras, tuinhuisje.
Aanv. i.o.

Vraagpr. ’ 300.000,- k.k.
Kramer

Makelaardij O.G.
Beek, 04490-73601.
Schaesberg

Gunstig gel. vrijstaand land-
huis met bedrijfshal. Woon-
ged. oa. kelder, ruime hal,
L-vorm. woonk., luxe keu-
ken, slaapk. met eigen badk.
1e Verd.: 3 slaapk., 2e badk.
Zolder. Bedrijfsged.: hal 225
m2, magazijn 130 m2, kan-
toor, toilet, pantry. Koopprijs

’ 435.000,- k.k.

döstienstra
BcxJrijfshuisvcslinc»

Tel. 045-712255

Schaesberg
vrijst. woonh. met gar. bwj.

'80, perc. 323 m2, dubb. kel-
der, woonk. met open haard
kachel, eiken keuken met

app., gehele part. met plav.
3 slpks, badk. met ligb. en

2e toilet, zolder. Woning met
hardh. koz. en roll., pr.

’ 182.000,- k.k. Tel. 045-
-325549.

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--Buchten

Te k. royaal rustig gel. half
vrijst. woonh. m . ruime gar.
en achterom. Tuin op zd. Ind
hal, wc, w.k., dichte keuken,
Iste verd. badk. m. douche,
v.w. en 2de toilet, 3 slpkrs,
vaste trap naar 2de verd.
4de slpkr. cv. ruimte en
bergzolder. B.g. dubbel glas
Pr. ’135.000,- k.k. Tel.
04498-54175.

Horeca-pand
Te k. in HEERLEN met mv.
nabij centrum vrij van brou-
werij geheel verbouwd te
aanv. Br. o.n. B-1013, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te koop of te huur gevraagd
halfvrijst. huis landel. gel.
met gar. en tuin.o4s-321193
BOCHOLTZ: halfvrijst. huis
m. gr. garage en tuin, o.a.
L-woonk., 3 slpk., kelder,
rolluiken therm. glas. Inl.
Enava OG 045-452946.
Te k. gevr. APPARTEMENT
of bejaardenbungalow.
Omg. Brunssum-Heerlen-
Hoensbroek. 045-227138.
Te k. halfvrijst. WOONHUIS
gel. Groenseykerstr. 7A te
Geleen. Prijs ’ 80.000,-. Te
bevr. tel. 04493-1659.
ZUTENDAAL (bij Genk) we-
gens verhuist buitenl. vrijst.
won. 16are, hal, liv. bur. 3
slpk. bergpl. geinst. keuk.
badk. wc. waspl. veran. zold
keld. 2 garag. cv. dubb. glas
mooie tuin 09-3211611038.
Maastrichterstr. 33.
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.
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. vrijstaand WOONHUIS .
grote tuin, Trichterweg te
Brunssum. Pr. ’219.000,-
Tel. 045-211332.
Te k. te ELSLOO pand best.
uit luxe bovenw. en 2 reeds
verhuurde appartementen
op begane grond. Alle met
aparte ingang. Verder 3 gar.
een magazijn en een tuin
van 200 m2. Pr. ’ 335.000,-
Br.o.nr. B-1042 LD, Postb.
3100, 6401 DP Heerlen.
Halfvrijst. WOONH. op 300m2, garage, zolder, perf.st.
vaste pr. ’154.000,- Wim-
mersstr. 20, Eygelshoven.
Tel. 045-453300.
Te k. goed onderh. halfvrijst.
WOONHUIS te Eys, cv.,
ged. dubb. beglaz., compl.
keuken, mid./voorkamer met
parketvl., luxe badk., 2e toi-
let, 3 slpks., 2 mans. kamers
gr. tuin, ’ 137.500,- k.k. Tel.
04451-1479/045-716672.
HEERLEN, Pr. Beatrixstr.
Bijz. goed geleg. apparte-
ment op 3e verd., nabij sta-
tion, balkon aan voor- en
achterkant op zonzijde.
Spoedig te aanv., pr.
’62.500,- k.k. Inl. 04490-
-73076 b.g.g. 045-740622.
HEERLEN: te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk., plm. 35 m 2met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4x4 m. (merk
Rosé, kl. blauw/wit), 3 slpks.
met essenh. parketvloer, z.
mooie badk., vlizotrap n. rui-
me zolder, garage m. cv.,
tuin. Ged. voorzien van rol-
luiken en thermophane. Vr.
pr. ’149.000,- k.k. Tuinstr.
10, Heerlen. Te bez. na tel.
afspr. 045-217425.
Te k. woonh. te HEERLEN
m. voor- en ruim. a.tuin gar.
en fietsenb. Ind.: prov. keld.,
entree, woonk., toil., keuk.
Iste verd. 3 slp.k's., douche
m. vaste v.w., zold., vr.pr.
’94.000,-. Agaatstr. 13,
725324. Geh. voorz. v. roll.

Pracht. woonh. te k.
(Schaesbergerveld) te
HEERLEN, Den-Haagstr.
25. Op werkdagen 045-
-723764 na 18 uur. Voor de
snelle beslisser leuke eind-
prijs. Open dag vandaag
van 10-14 uur.
HOENSBROEK, Akerstr.
Nrd. 196 A. luxe appart. met
lift, 2 ruime slpks., kelder,
grote 39m2. woonk. met wit-
te aanbouwkeuken ( tot.
100m2) dubb. gl. en hardh.
kozijnen. Perf. staat. Koopje

’ 99.000,-..k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms OG
Geleen.
HULSBERG op uitst. locatie
halfvrijst. woning met gara-
ge, grote woonk. ca. 47 m2,
keuken, op 1e verd. 3 slaap-
k, badk. met ligbad en 2e
toil. op 2everd. 2 slaapk. CV
gas, kunstst. koz. en dub-
belgl. goed onderh. Vraag-
pr. ’ 225.000,- 04405-2781.
Te k. gevr. vrijst. of halfvrijst.
woonh. bwj. '80-'B5, garage,
3 slp.k's, kl. gazon. Omg.
KERKRADE. 045-351387.
BOUWKAVEL te k. te Kerk-
rade-Holz. Frontbr. 10 m,
opp. ca. 300 m2, pr. op aan-
vr. 045-453190 na 19 uur.
Te koop BOUWGROND 12x
45 mtr. aan de Eygelshove-
nerweg Waubach. Te bevr.
tel. 045-312750.
WAUBACH centr. drive-in
won. m. CV en gar., berging,
woonk. keuk. 4 slpks. badk.
m. ligb. 2 toiletten, ppand
voorz. v. dubb. beglaz. pr.
’110.000,-. k.k. Tel. 045-
-316253.
NIEUWENHAGEN te k. Tus
senl. woonh. m. garage
(3.5x7.5m) Ind: hal, woonk.
m. open keuken 36m2, ei-
ken keuken m. app. kl. ber-
ging. 1e verd. 3 slpks. badk.
vaste trap n. zolder, 4e slpk.
en 2 bergingen. Geh./ huis
voorzien v. thermopane glas
en rolluiekn. Pr. ’ 136.000,-.
Tel. 045-320490.
LINDE-PEER (B) boerderij
te k. Opp. 123 aren of 220
aren, Kluisstraat 64, te bez.
op afspr., tel. 09.32.
11359574 Gielen, J.
Te koop MUNSTERGE-
LEEN vrijst. hoekwoning
met garage (geschakeld),
bijkeuken, 4 slpks., grote
tuin. Tel. 04490-12946.
SCHAESBERG. Moltweg 68
Schitt. vrijst. hoekbungalow
op' 1700m2 grond. Geh. on-
derk. 4 slpks., cv, 38m2
woonk. met parket, grote
garage. aangel. tuinen

’ 275.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms OG
Geleen.

OIRSBEEK tegj-
plantsoen gel. goed j
halfvrijst. woning m. |
vrij uitzicht, garage,' L
verdekt terras, woon
parketvl. aparte keu»
keukeninstall. 3 slpte
m. o.a. 2e toilet, ligt
houten kozijnen. 'verd. dubbel beglaz,
’159.000,-. 04492^
NIEUWENHAGEN
Brunssummerh. rustig
halfvrijst. woonhuis
voor/achtertuin en 8
woonkamer 30 m 2f"
rasdeuren, keuken "ken aanbouw, 3 sip*
badk., aparte karne*
wasmach., vliering, *ïsoll. en rolluiken, aaj
pr.n.o.t.k. tel. 04405 J
Te k. mooi APPARIfin Centrum-Sittard

’ 130.000,- k.k. Ma*
mogh. ’ 27.500,-'
04490-25756.
Te k. gevr. groter *HUIS te SITTARD !"«* e
staand. 04490-2402* l,
MEERS/Stein. Te \\onderh. groot woon", j
sier- en groenteW' L,
’150.000,- k.k. mi.lJ'
38618. ,11
VOERENDAAL-RansJop 1e stand gel. vrijs"'
huis 3650 m2gron*
’340.000,- kk. Ra^]
str. 100, Ransdaal ,
04459-2113.
BOEDERIJTJE, 09-\geen bezw. of boU' *tegen contant geld-'
B-1021, LD, Postbus Ui
6401 DP Heerlen.^*1
Te k. HOENSBROÊ* »
broekerstraat 25, in P
ruim woonhuis: hat |
woonk., grote keuK»
m. waskeuken, 3 si*
badk. met ligb. en ' tgrote zolder, kelder.
tuin op zuiden, fruf*
en aangelegd terras
achterom mog. gar«
inrit naar tuin, tot. oft
m 2vr.pr. ’ 139.0" *045-218026 j\

' Bedrljfsruinj \
Te h. bedrijfs- of o.RUIMTE, in Heerie■ opp. 160 m 2metjl

I stroom. Tel. 045-2JJ; »;LOODS 20 x 55 fl!werkspanten en z.g*. golfplaten. 2 Rornm,. sen. Tel. " 045-2',Bouwbergstr lOOg^jj
Wegens ziekte te M

! FRITURE, zeer go*"
i ging, prima omzet,,
i voor harde werkers- £"ke prijs. Br.o.nr. *i Limburgs Dagblad, j?

3100, 6401 DP Heefj;— m. tmrn - ~1..m...1'u 'm mmi^É-mmmm^h^SKsÊ ''■ TE HUUR ,
■ HEERLEN: i

Eengezinswoningen en
flatwoningen in het
groene Zeswegen .
op loopafstand van het centrum v' i
Heerlen. «
Bijzonder komfortabele woningen
uitstekende voorzieningen, zoals i
badkamer met ligbad, optimale
isolatie. De eengezinswoningen J
hebben 3 slaapkamers en de flat- (
woningen 2 slaapkamers.
Huurprijzen per maand: > \
eengezinswoningen v.a. f 504,* j
en flatwoningen v.a. f 488,50,
exclusief servicebijdrage.

Nadere bijzonderheden worden ü
graag vrijblijvend verstrekt door:

InEDU
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen, tel. 045-71090^

ml m\ d&^k Ê m Ê Ê Ë Mm * Ver9elekenmeteenI mlÉl^* Onze Spaarhypotheekscheeltu
m BpfWl _ _

_^
__

_^ a fiscaal voordeel 42%I w&^aigauwzonf 1000,-netto*perjaar
■ 1 Onze Spaarhypotheek - door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit j''sËÊ mÈÊÊmIIÊÊè - \Rentepercentages thans geldendehypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek die u al gauw zon f 1.000,- netto per jaarscheelt. .■$ Wr^ \I Voeg daarbij: * de huidige, lage rentestand; '4S^^^^^ÊKe^_

1 #A mt. I A ij^" ~ -, *de uiterst stabiele maandlasten;
UÜNAr SS Smïnte *de gegarandeerde eindwaarde; Y^^^^P-dL/W^^l faaranoe le * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; \ V \

% 7 en u zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. J/^" x \3'aa^ast 77% 79% Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden.Zodat we '\. \ \ \_^^_\ / 5 jaarvast 80% 82% ervan overtuigd zijn dat we ook u een passende hypotheek met de laagste rente kunnen bieden. \ \ \

I _W-umM I\ /l\ e
_ . spaarbank limburg S pancratiusbank 5 \I / \J Spaarhypotheek \ 9HHI SIP Jst ***5 sjaarvast 8,2% 8,4% ■-■ ** . fI —* 1 7,aa,VMI 63%—ïüj_l SpaarbankLimburg- Pancratiusbank

Kantoren Spaarbank Limburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (3), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3).
Meerssen,Roermond-,Sittard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo (3) en Venray. Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).
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SP acht kleikorrels
ongeschikt als

isolatie woningen

zoek een andere con-
clusie. In de kruip-
ruimtes van de wonin-
gen waarin de korrels
zijn toegepast werden
opvallend hoge con-
centraties vluchtige
zwavelverbindingen
gemeten. Het sulfide-
gehalte in de kleikor-
rels en in het grond-
water lag bij ongeveer
de helft van de geno-
men monsters boven
de saneringsnorm die
is opgenomen in de
Interimwet Bodemsa-
nering.

De zogenoemde Ar-
gex-kleikorrels, die in
het verleden in de
kruipruimten van wo-
ningen werden toege-
past als isolatiemate-
riaal, zijn daarvoor
niet geschikt. Als ge-
volg van het hoge
zwavelgehalte van de
korrels moet het ma-
teriaal veeleer als che-
misch afval gekarak-
teriseerd worden.
Deze conclusie trekt
de Socialistiese Partij
uit een onderzoek dat
TNO in. opdracht van
de SP naar de kleikor-
rels heeft ingesteld.

zoek zijn vrijdag in
Rotterdam gepresen-
teerd. De SP heeft het
onderzoek door TNO
laten verrichten naar
aanleiding van ge-
zondheidsklachten
eerder dit jaarvan be-
woners in Rotterdam-
Zuid, die veroorzaakt
zouden worden door
de Argex-korrels. De
Rotterdamse GGD en
de Dienst Centraal
Milieubeheer Rijn-
mond concludeerden
begin maart dat de
korrels niet gevaarlijk
zijn voor de gezond-
heid.

De SP trekt op basis
van het TNO-onder-

De resulaten en con-
clusies van het onder-

De SP acht het zeer
aannemelijk dat de
gezondheidsklachten
van de bewoners wel
degelijk veroorzaakt
zijn door de zwavel-
dampen. Voor meer
zekerheid hierom-
trent zou echter een
uitgebreider medisch
onderzoek nodig zyn.
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Inventariseer kritieke punten in huis

Extra veiligheid en
comfort bejaarden

Hypotheekrente 6 juni 1989
Momenteel hebben alle geldverstrekkers hun rentetarieven aangepast
aan de recente stijgingvan de tarieven op dekapitaalmarkt. Voor de
nabije toekomst valt weinig te voorspellen. Wel lijkt het erop dat de
rentemarkt zich enigszins stabiliseert.

. 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 73 7,93 7,7 8,15

ljaar» 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 7,9 8,36 8.2 8,58
5 jaarll 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

10 jaar" 1,5 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 13 8,8 9,35 9,0 9.57

ABP 2 jaar"* 1 73 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 8,52 8,3 8,74

Amrobank var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 1,5 7,8 8,25 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 830 83 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 13 7,7 835 7,7 835
10 jaar" 1,5 8,0 837 8,0 8,57
15 jaar" 1,5 83 8,79 83 8,79
30 jaar" 13 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 8,52

10 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 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 7,8 8,20
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
1 jaar" 1 7,8 8,06 8,0 837
5 jaar" 1 8,3 8,59 8,5 8,80

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 13 7,6 8,04 73 8,25
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 8,3 8,80 83 9,02

Pancratiusbank varjs jr." 1 8,0 8,41 8,2 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 83 8,63
7 jaar" 1 8,1 832 8,3 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20 -5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
7 jaar" 1 83 8,63 8,4 8,85

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 8,85
stabiel" 1 8,4 835 8,6 9,07
var." 1 xixx xxixx 7,9 8,17
2/3 jaarll 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar 4' 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel31 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 8,4 835
3 jaar3l 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaarll 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 734 73 735
3 jaar" 1 73 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 73 8,20
7 jaar" 1 7,8 830 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand, ljaar" 1,5 13 7,88 73 8,10
standaard 5 jaar" 1,5 73 834 8,1 8,70
standaard 7 jaar" 13 8,0 839 83 8,81
standaard 10 jaar" 1,5 8,1 8,70 83 8,92
standaard 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar" 13 xxxx xxxxx 73 8,10
2e kw. 1988 budget var." 13 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 13 8,1 835 8,1 8,55
Bouwf.Limb.Gem. 13 8,8 932 8,8 9,32
(Spaarv.) 30 jaar"

1 83 8,61 8,4 8,63
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar"

1 83 8,61 8,4 8,63
Spaarbank Limburg 5 jaar"
(Spaarhyp.)

1 8,1 8,53 8,1 8,53
Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 83 8,64 8,4 8,86
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 83 8,75 83 037

10 jaar" 1 8,7 9,18 8,7 9,18
15 jaar"

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" 8,0 8,30 83 8,52

15/20 jaar" - 8,4 8,73 8,6 8,95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 8,83 8,6 9,05

14 jaar" 1 8,5 8,94 8,7 9,16

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf
" Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Het gemak dient de mens. Dat geldt
zeker voor oudere mensen.
Eea hoger toilet met een extra
handgreep als hulp is daareen goed
voorbeeld van. Veel ongelukken ge-
beuren ook in de badkamer. Uitglij-
den over natgeworden tegels, in een
spekglad bad of een glibberige dou-
chebak. Antislipstrips op de bodem
helpen meestal goed, maar op den
duur worden ze lelijk en zijn de res-
tanten nauwelijks te verwijderen.
Een losse antislipmat is dan mis-
schien een betere oplossing. Snel en
eenvoudig te vervangen door een
nieuwe.
Is een bad of douchebak aan ver-
nieuwing toe? Ze zijn verkrijgbaar
in gematteerde kunststof. Wel wat
duurder dan hoogglans kunststof of
geëmailleerd plaatstaal, maar veel
stroever. Geeft men de voorkeur
aan een plaatstalen bad, dan zijn die
ook te koop met een antislipbodem.

Zitgedeelte
Het valt vaak niet mee om uit de zit-
stand van een bad overeind te ko-
men, zelfs niet als er handgrepen
aanwezig zijn. Een Duitse fabrikant
heeft speciaal voor ouderen een bad
ontwikkeld met aan één kant een
geïntegreerd zitgedeelte en net on-
der de badrand twee royale hand-
grepen. Wie er wat moeite mee heeft
om vanuit een diep ligbad over de
rand te stappen, kan er via het zitge-
deelte gemakkelijker uitkomen.
Een andere mogelijkheid om de uit-
stap te vergemakkelijken is het ge-
heel of gedeeltelijk in de vloer laten
verzinken van het bad.

" Een aantal voorbeelden van zowel vrijstaande als ingebouwde modellen MiniCool-kast-jes.

Een antisliptegel voor de vloer is
uiteraard ook aan te bevelen of de
tegenwoordig vaak toegepaste rub-
ber noppentegel.

Verlichting
Wordt de badkamer tevens gebruikt
om het haar te föhnen en de make-
up aan te brengen, zorg dan vooral
voor goed licht. En met goed wordt
niet alleen bedoeld een behoorlijke
lichtsterkte, maar ook een aangena-
me kleur in verband met make-up
voor oudere dames. Daarmee wordt voldaan aan de

groeiende vraag naar meer
wooncomfort, vooral in huizen
waar de living en keuken nogal
ver uiteen liggen. Deze koelkast-
jes zijn onder meer te gebruiken
voor ■ het bewaren van medicij-
nen, films en batterijen.

Nieuwe; trend naar extra wooncomfort
Koele frisdranken
binnen handbereik Het scala omvat kasten met een

inhoud van 23 tot 57 liter en de
meeste zijn kleiner dan een tv-
toestel, leverbaar voor zowel in-
bouw als voor vrijstaande opstel-ling met links- of rechtsdraaien-
de deuren. Er is zelfs een model
met een horizontale deurklep.

Over verlichting gesproken. Wie 's
nachts naar het toilet moet, heeft
niet altijd zin om zijn bril op te zet-
ten. Zorg voor goede verlichting.
Bijvoorbeeld een veilige buislamp
onder het bed met schakelaar bin-
nen handbereik en blindelings te
vinden. U ziet dan waar de slippers
staan en struikelt ook niet over het
bedkleedje. Het is erg plezierig om
's nachts een oriëntatielampje te la-
ten branden. Hinderlijk is zon
lichtje niet. Wel handig.

Steeds meer woningen beschik-
ken over een tweede tv, radio en
telefoon. Dat geldt niet voor een
tweede koelkast in bijvoorbeeld
slaapkamer, studeer- en woonka-
mer of hobbyhoek. De minibar
in hotelkamer of caravan is daar
al een goed voorbeeld van.

Zorg er ook voor dat de bediening
voor plafondlamp, leeslamp en on-
derbedlicht, een stopcontact en
misschien nog een dimmer in een
compact schakelcentrum binnen
handbereik zijn geïnstalleerd.

Het systeem bestaat uit een ge-
sloten buizencircui, gevuld met
waterstof en ammonia, en heeft
verder geen bewegende elemen-
ten.

De werking van de koelkasten is
gebaseerd op een absorptiesys-
teem, dat is geperfectioneerd en
aangepastvoor gebruik binnens-
huis.

Als antwoord op deze nieuwe
trend heeft Electrolux een serie
stijlvolle koelkasten ontworpen.
In tal van variaties onder de
naam MiniCool verkrijgbaar; al-
leenstaand als decoratief accent
of onopvallend ingebouwd in
een wandmeubel.

Ft ze slechter gaan zien, de
k hkuram is' de har»den eenoibbeng worden en de voe-■ js, niet meer marathonkwiek
ii^cf mdc huidige leefwereld
setl Woonomgeving vaak op-
heel lazen- Maar daaraan is

'oorif Wat doen om ongelukken
Dn w ,men of om het leven ge-at comfortabeler te maken.

Groei omzet
enpersoneel

bij NVA-leden
i tyJde Nederlandse Vereniging

'Uram- ars in Assurantiën en
ten v ieadviseurs (NVA) aange-
rkep oren hebben in 1988 eenBr°ei doorgemaakt.
t „p ls!e-ontvangsten namen toe'Isbl Jddeld 12,9%, de perso-
de ,oVi lng met 6,4%. In de pe-
itaj ö6-88 steeg daardoor het

% Personeelsleden met ruim

OrtgK*M Va
rd een toename geconsta-

be,an net aantal door NVA-le-
het aeerde aantal cliënten (+ 4%)

t dedantal polissen (+ 7,4%).0m-
"det brengsten sterker stegen

en > verbeterde het eco-l7^n resultaat in 1988 van 14,3-

ijfers

I'teert d°nd van Verzekeraars con-
fa»^ " at de gezamenlijke verze-s in 1 qoo ■ " "s°hari een Prenmegroei ln
gsina5e" en de levensverzeke-
chtsYci geboekt hebben van

De Premiegroei bij de
Igirig " r? n "It alleen al door de

priehpnn schadeverzekerings-e U0,8%) beduidend hoger.

I^ioen levensverzekeringen en
Men n steSen de inkomsten bij

* de "en dit jaar met 23%, voor
's boy acntereenvolgende jaar
">e v JJen 20%. De branches mcdi-
,9. la en benzine waren met

PectieveliJk 13-1%- de
lftefei(i

g
l j'oeisectoren in de schade-

Personeel
Herf°neelsbezetting is het afge-ar toegenomen tot gemid-
%\ Personen per kantoor en dat

** Dp rop 95 full-time kracht.
9%^soneelskosten stegen met
t t 63,5% van de totale kosten.

20.60oantoor werd gemiddeld
'effj j1uitgegeven aan reclame en
titott/oor ’ 60.000 geïnvesteerd in
s atiseringssystemen.
jTT^

VEG-Gasinstituut:
gebruik aardgas

beter voor milieu
Scl> w;Gasinstituut, het tech-

Ktl Von!ltuut van de gasbedrijven,H J£ een toename van het ge-„Nt f» aardgas. Volgens het in-
Ar* VoLh

u
et Sebruik van aardgas

S. woen<=Het milieu- Dat bliJkt uit
ht var,u ag verschenen jaarbe-

,q] ■»« het instituut.
v^GLeen w°ordvoerder is het
r?neW?Stltuut bezorgd over hethParatü? gebruik van elektrische
tonkin r VOOr verwarming. Bij de;lUen w g Van stroom worden vijf
hNdun r zoveel stikstofoxyden
,Nte Ple ud als wanneer de
ii^rd H htstreeks w°rdt gepro-
t

e 'UiUt °r aardSas. De kooldio-t3g «toot is bij elektriciteit 2,5
0 groot als biJ warmte-

tet door gas.

fcrÖrt Uut pleit daarom voor bü-hSisoh gasgeisers in plaats van
ö," «*&£ boÜers. Om het gebruik
?iema£Paratuur te bevorderen
S °»»fi een elektrisch appa-
glus vul voor een gastoestel een
W moeten krijgen.

?>nStftarbericht spreekt het VEG-
i'luh Uut verder zijn bezorgd-en,.°Ver het ontbreken van mi- i>ope5Waarden in het nieuwe
h%n e keurmerk voor gastoe-
v6rlt Vf»^Tet Europese toelatings-
i^R-wl angt in J992 het huidige
S 20u urmerk- Volgens het insti-
v^h h^ meuwe keurmerk nietJ'ieuvif maar ook deHe^endelijkheid van gastoe-
fc^ boeten beoordelen.

Al deze tips bevorderen het leef- en
woonklimaat voor de senioren.
Kortom, bekijk bij het klimmen der
jaren uw huis eens extra aandachtig
op veiligheid en comfort. Er valt on-
getwijfeld nog het een en ander te
verbeteren.

Het type met de grootste inhoud
heeft zelfs een 2-liter diepvries-
vak. Een andere uitvoering heeft
een ongekoeld vak van 20 liter en
uitgevoerd in elegant gevlamd
notehout. Zeer geschikt voor ge-
bruik op kantoor voor het bewa-
ren van bijvoorbeeld rode wijn.

Adviesprijzen van deze veelzijdi-
ge koelkasten vanaf ’ 700,-

Dat heeft twee voordelen: het
systeem werkt absoluut geluid-
loos en heeft een veel langere le-
vensduur, soms wel 30 jaar.
Een klein nadeel is het iets hoger
energieverbruik.

Door aanschaf losse randapparatuur

Fietscomputer met
meer mogelijkheden

Ciclomaster HA plotseling ferm
worden uitgebreid.

De eerste fietscomputer was speel-
goed. Dacht iedereen. Totdat profs
het ding ontdekten als ideaal trai-
ningsmiddel. En de fietstoeristen
het voorbeeld natuurlijk onmidde-
lijk volgden. Niks mooiers immers
dan na een tocht precies te weten
hoeveel je hebt gereden, hoe lang,
hoe hoog je gemiddelde snelheid
was en hoeveel de hoogst gemeten
snelheid bedroeg. Om er nog dagen-
lang over op te scheppen.

" Voorfanatiekefietstrimmers een ideaal maar kostbaar trai-
ningsmiddel.

Maar het was de computergekken
nog niet gek genoeg. Dus werd erdoorgesleuteld. Met, zoals de Bel-
gen dat zo mooi zeggen 'voorlopig
orgelpunt', de Ciclomaster lIA.Geen computer meer eigenlijk,
maar een computersysteem. De ba-
sismeter is er nog eentje van dertien
in een dozijn. Snelheid, gemiddelde
snelheid, rijtijd, dag- en jaarteller.
Enfin, het bekende rijtje. Maar doormiddel van los aan te schaffen'units' kan het functiepakket van de

l| (ADVERTENTIE)

'IfÜTERLANDN bamen-deuren

Bergfanaten
De tweede losse 'unit' van de nieu-
we, volstrekt weerbestendige fiets-
computer is de hoogtemeet acces-
soire. Voor bergfanaten. Elk stukje
weg dat omhoog voert, wordt meter
voor meter gemeten, zodat je na af-
loop van de tocht precies weet hoe-
veel klimkilometers je hebt afge-
legd. Waarbij dan wel moet worden
bedacht dat slingeren op zeer steile
stukjes eigenlijk uit den boze moet

Ten eerste is daar een metertje voor
de hart/polsslag. Waarvoor je dan
wel een draadloos functionerende
sensor-zender moet hebben, die is
verwerkt in een borstband. Druk op
de knop en zie, daarverschijnt in di-
gitale cijfers de hartslag op het dis-
play. Voor de gemiddelde toerfiet-
ser waarschijnlijk niet iets waarop
hij al jarenzat te wachten maar voorbijvoorbeeld triathlonners en spor-
tieve fietsers een uitkomst. Ze hoe-
ven bij een Sport Medisch Advies-
centrum alleen nog maar hun 'om-
slagpunt' op te vragen en ze weten
tot hoe ver ze de hartslag kunnen
opjagen voordat de uit schaats-, at-
letiek- en fietskringen zo berucht
geworden verzuring optreedt.

Prijs van de basiscomputer van de
Ciclomaster IIA: ’ 157,50. Prijzen
van de randapparatuur: hart/pols-
slagmeter plus borstband ’217,50;
hoogtemeter ’ 84,95; cadansmeter
’31,75.

tachtig pedaalomwentelingen per
minuut maken of misschien hon-
derd. Het schijnt datje na enig zoe-
ken de voor jouw mogelijkheden
ideale cadans kunt vinden en dat je
moet proberen altijd in die cadans

De derde en voorlopig laatste extra
accessoire is de cadansmeter. Waan-
zinnig populair alweer bij beroeps-
renners, die graagwillenweten of ze

zijn, omdat ook die extra meters
uiteraard worden meegeteld.

te rijden. Een prof zei voor de televi-
sie nog niet zo lang geleden, dat je
op die manier je versnelling beter
leert bespelen. En als een prof dat al
vindt, wat zal de fietstoerist dan
achter blijven.

woonblad

naar in de categorie jonge ont-
werpers mag op studiereis naar
Milaan.

Eerste lustrum
Nederlandse

Meubelprijzen

Voor de vijfde achtereenvolgen-
de maal worden dit jaar de Ne-
derlandse Meubelprijzen toege-
kend. Deze prijs werd in 1985 in-
gesteld door de Koninklijke Ne-
derlandse Jaarbeurs en de Ver-
eniging Vakbeurs Meubelen. In
de afgelopen jaren hebben vele
honderden fabrikanten en ont-
werpers hun nieuwe produkten
voor jurering en presentatie in-
gezonden.

Evenals voorgaande jaren wor-
den de bekroonde meubelen ge-
ëxposeerd tijden de Internatio-
nale Meubelbeurs die van 2 tot
en met 6 september aanstaande
in de Jaarbeurs in Utrecht wordt
gehouden. Daar zal ook de prijs-
uitreiking plaatsvinden.

meubelontwerp', de 'Prijs voor
het Nederlandse klassieke meu-
bel' en de 'Prijs voor jonge ont-
werpers. Voor het eerst kunnen
dit jaar ook eervolle vermeldin-
gen worden toegevoegd.Voor dit jaar sluit de inschrij

vingstermijn op 7 augustus.
Informatie over deelname aan en
voorwaarden van de Nederland-
se Meubelprijzen 1989 kan wor-denverkregen bij deKoninklijke
Nederlandse Jaarbeurs inUtrecht, ® 030-955293.

De toekenning van deprijzen ge-
schiedt door een onafhankelijke
jury. Ontwerpers en fabrikanten
ontvangen een trofee, de win-

Het prijzensysteem kent drie
hoofdcategorieën, te weten de
'Prijsvoor het beste Nederlandse

Jimburgs dagblad

lied er een mens worcit, des te meer problemen geven lijft aen. En al is de huidige generatie ouderen veel krasser
lk\ meesten van onze voorouders, toch kennen ze allemaal[L eine ongemakken van het ouder worden. Heeft men der U vergeten, is het prijskaartje in winkel en supermarkt
f te lezen.

Overzicht hypotheekrente



Limburas

mimpelveld nde [\ H!i F*l rili il3 1 3flM I v I f"Ki mwAJ^bergen'. Zuid-Limburg A 1 J^J ________\m B^^^^^^^^^^J■fhet mooiste builen- BH
land dat we in Nederland
hebben: schitterende num.ni/
natuur, stevige heuvels. ~_$ iJUNGALOWPARKhaast bergen. De perfekte * JP/ BrnSIMPELVELD
lokatie voor 'n rustig en jBa&L J*.j! V «é&ï "ijs voor u meteen een
ruim opgezet bungalowpark. * fl K ö'^B ideaal vakantieadres.
Zoals bungalowpark WÊtx'* üfl __________mmmÊÊ& *J|JW *« ..■■'&%s*_ Vlakbij Aken en Luik.
Simpelveld. met mooie. jyM W MS' voor een gezellig dagje
complete recreatiebunga- \\____f __ tM Wj__M'ÉÊ WÊMm. winkelen. Nabij het sfeer-
lows. (bouwjaar 1974-1978). _&*__%&& jf3* IHI -..JEtmUESZkM mWjM. volle Maastricht voor een
Ideaal om in te vertoeven, Wb3__\\ \t__\__\ HjfcW KkX2 kopje koffie op het Vrijthof,
ideaal om in te beleggen. __jÊ WÊÈfflm En andere zaken zoals ne

H befaamde Drielandenpunt,
é Bl iMCTirC PRI I7PM ■P^PW Valkenburg met het nieuwe■■UNSTIGE HHIJZhN, M HP^^^rA* « bronnenbad. etc.■■hoog rendement. x/eïW3 "^k%Uoe prijs van de bungalows, K noPuS 5* \_____^f^^A KORTOM:

inclusief de grond - u kunt _____W____^_\\\ \W\W\ ' Di* beleggings-advies
■r " kiezen uit 4 types - varieert M^B \\\w^^^S?^^tÊmÊÊk B staat als een <2e)nuis'van f 59.000,— tot ____ \\\\\_y/-_^^__tÊÊ_tË 'n het mooiste stukje....

/ 79.000.— k.k. IM mmwk m\ Nederland.
De verhuur kan worden mm _r£Ë JKgeregeld door de parkbe- mm JB Hrwi Km^B^U 8°4..-. —~~-—~__
heerder. Hij kan voor een M jfl ~— ~-——_
goede bezettingsgraad en KhiK^, —^___
een uitstekend rendement Wrt^^^Wlvfm >zorgen. ESlliiiiflmliSnMJ PWi^^^^ \__\sÊ^_^, <<A

kunt u alles met eigen //' /.„__.„.„>/ flflogen bekijken. 'SpC£^reLVEU}-v7AKEN =F"!**1 F^. " ' a*o*

__«4iifli (f $^"m AAcklscAacirc °<045-440709 WÊÊÊêik
—■*■ HJJ /IrldlVClClCllO i,w«!BHJj

«

Jfm^ 'WIE GEEFT DENKT AAN EEN ANDER' * ■
mWÊk **»» Gehandicaptenkunnen vaak meer Geef alsjeblieft gul aan de jaarlijkse I Oj.fl„„ J. Mf_ .„Ho/rfo I A VO- /^W^ IW dan velen denken. AVO-Nederland nationale collecte. Wie AVO-Nederland »"«» w «ÏV-CQHWW Neder,andmt *X ÉÊÈ> kan hen daarbij helpen. steunt, geeft een ander soms dé kans van \$ t/B q\ m\ ?,,?--[■!_!„ Al

_
n^L '"""M^m van zijn of haar /l * z /»rt\t\t\mHW Koos Alberts:'Er l,gt veel,ntormat.e klaar. o.a. hoe u leven. {,|fQ 525000 samAwfmersfoort

netals ik. begunstiger van AVO-Nederlandkan worden.' I i?*,'1* ,T*^ TJ 3800 AW Amersfoort.

i^i^i^i^i^i^HilMHHHßHHHllHHli.^HHlMßHlHlMijii.^niij^HßHi.^i.^HH

Het is heel goed mogelijk, dat uw
annuïteitenhypotheekveel te duur is,
nu wij de "spaarhypotheek" voor u
hebben.

Wilt u meer weten?
Bel ons dan maar eens.

043-637373

Lenting(IfVan Irsen
verzekeringen bv

m I W

,'P" ■■'.\
<0ll^^& Prof. P. Wïllemsstraat 21\ 6224 CC Maastricht

| Postbus 42 12T': W Ë 6202 WB Maastricht _
■

O.G.
llT^^» J2) STATIONSSTRAAT3O 6361BH NUTH TEL.O4S-243899

Wij bemiddelen bij aan- en verkoop van woonhuizen,
villa's, bungalows, landhuizen en boerderijen.

v — &\ '

fjjj\U\U }HgJ jjpMjjIJJISIC-*'
/-'^ / il

y STARMANSt).G. OOK VOOR HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN
l : J

Sittard, Kemperkoul (winkelcentrum)
Winkelruimte, 56 m2. Huurprijs ’ 1000- excl. BTW
per maand. (

Heerlen, Saroleastraat
Winkelruimte, ±300 m2. Huurprijs op aanvraag.

Heerlen, Oranje Nassaustraat
Winkelruimte, 100 m2. Huurprijs op aanvraag.

Merkelbeek, Kerkstraat
Horecapand, ook geschikt voor andere doeleinden,
420 m2. Huurprijs op aanvraag.

Hoensbroek, de Koumen (industrieterrein)
Bedrijfshallen en kantoren, ±4880 m2.
Koopprijs ’ 2.950.000,-. Huurprijs op aanvraag.

* kantoorruimten, ±100 tot 500 m2, Sittard en
omgeving;

* winkelruimten, 600 tot 1000 m2, in geheel
Zuid-Limburg.

i ca
Woi

Naast het chique Grand Hotel heeft het
Abp onlangs het Putgraaf complex
voltooid. Het winkelgebied en de
uitgebreide stedelijke voorzieningen van
Heerlen bevinden zich naast de deur. _
Maar als u die achteru dichttrekt, bevindt
u zich in een oase van luxe, comfort en 1
privacy. De afgesloten entreehal met .
marmeren vloer, de eigen parkeer-
garage, het tapijt op de etagegangen,
alles weerspiegelt hetkonsept van
stedelijk wonen op hoog nivo.

In Putgraaf zijn 66 ruime woningen in 1
verschillende typen, met lof 2 slaap- ' „_,'

■ë kamers. Alle woningen hebben onder- ' -;
O i *meer een grote living met halfrond V H

"g balkon, een luxe badkamer met ligbad \
5 en aparte douche en een fraaie witte f.
8> keuken in hoekopstelling.
c In Putgraaf is parttime een conciërge

aanwezig.
De huurprijzen lopen uiteen van ’ 915-
-tot / 950 - p/m' inkl. parkeerplaats,

*3 exkl. servicekosten.
ra

n
Q_

co
r».
c

HFi^3h

TE KOOP
VALKENBURG

Royaal winkelpand op een zeer
gunstige ligging in het centrum van
Valkenburg. Aan de straatzijde ligt
een grote tuin met ruime parkeer-
mogelijkheid. Biedt voortreffelijke
uitgangspunten voor actieve onder-
nemer. Aanv.: i.o. Prijs op aan-
vraag.

Bdrs.ruijters
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerten
6221ED maastricht wyckerbrugstraat 62 tol 043-218941

\Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30uur, koopavond tot 21.00uur aW
zaterdag 10.00-14.00uur

Mr Maastricht-centrum,
*/ monumentaal herenhuis

ml Indeling: gewelfde kelder.ml Begane grond: ruime hal, waskeuken, )M■/ badkamer, toilet en open plaats. \ ■
■/ le Etage: U-vormige woon/eetkamer !■

metkeukenblok.
2e Etage: 2 ruime slaapkamers.

Il 3eEtage: 1 slaapkamer, zolder. I■
■\ Het pand is onlangs geheel gerenoveerd. /■

Vraagprijs ’325.000-K.K. IM

Zadelhoff Makelaars IJ043 - 256 633 /[
Specialisten inbedrijfshuisvesting >^^r

Makelaars & taxateurs o.g. -^^^Van Hasseltkade 7 ofo^^^T
" "

lllllllllilllllllllllll
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TE KOOP IN -
HOENSBROEK ;

premie-A b
drive-in-woningen j», * Jbt

Jj LUL I M^^JÊêêÊM

Vlak bij het centrum van Hoensbroek, aan de *rs
Kouvenderstraat, worden fraaie drive-in-woningen
met tuin gebouwd. 'De indeling van deze woning is op de beg. grond
hal en garage/berging. 1e verdieping: dichte ri m
keuken, woonkamer. 2e verdieping: 3 w:
slaapkamers, badkamer, cv.-kast. "o

Kosten ’ 138.900,- v.o.n. J
Rijkspremie ’ 41.000,-*
Netto maandlast ’ 594,-* *rs
'Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.

Inlichtingen/verkoop: Van maandag fm vrijdaghi
9.00-17.00 uur en volgens afcfln
's Zaterdags volgens afspraak *.

.^u^u^. Ub

RIKSEN
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316%

'ti

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM. 1_

fl—-«üftfff Marres meubelen bestaat sinds 1936 ï
■I WL fiWO 1V Al meer dan een halve eeuw. Dit dankzij het kontinu leveren van perfekte £'-fl|t 11W jfc 1 1 kwaliteit en de unieke service die inmiddels legendarisch is geworden t
LI lllHlll 1W Daarnaast hanteert Marres altijd de laagste prijzen die, zéker in Nederland, ir,

i lltnVV ■ honderden guldens lager zijn dan elders o.a. op klassieke, moderne meubel»*

»■"■ «■■■■il kasten, bankstellen, eethoeken, slaapkamers enz. Bij Marres Meubelen koop

J' f%f%l I|l glimmers rechtstreeks van de fabriek. _^i__i-tO&IÊÊMh

llnillLVW Massief voorbeeld WKËÊÊËÊÊnÊ II^wHB■ ■B"-5?^^—'—"--" Machtige slaapkamer, kom- Aros^*^Mi|^ Plii'£*f« lï f II 'i-4 II iSMHRr
V pieet met 5-deurs linnenkast, ledikant 140 x 2 I IH' I 'W' '<" S V lil 119 ft

L IvlnSdeatsiag^^^J ïaOOnur rr~^~\ f~~~\ H^kH^kl^\ Cmk\Jg— mfmWM^^ OPENINGSTIJDEN: K K f #^ / 7\Dagelijks van 1012 en 13-19 uur, I | Il \V A f f V 9 FL- Zaterdag en zondag 13-18 uur. I 11 i^# \_____\\ [____i 'mm-W
C Woensdag gesloten. mÊÊ «■ mm mM

|—^r—^r^^r—^r^^r^LJlCZ^r^j^ll TONGERSESTEENWEG37 LANAKEN TEL:O932-11 -714120*

nen in een oase
in het hart

_ _ I Benlu geïnteresseerdin stedelijk wonen,
7ri V^B ■"*^l __W^^ ÉV^ 1^ II Ér^ ■ omringddoor luxe en privacy?mm J *k^ JL JLJL s?üürtu d3/7* öon 'n een ope/? ewe/°p

aa/7 iVfiDW, Antwoordnr. 48,

- '"^'"TfcggTr k Dy> 6400 WC Heerlen.
,~ff' "^fcm' il lÉtf! Dan ontvangt uzo snel mogelijk I

ij lfe*iè^' ' *"*'4j,i dokumentatieover Putgraaf.
WC&M S=~ '".-*iiE2^ Sri Ukunt ons natuurlijk ook even bellen. '

Z_7\ /^H^lIMEZLyL/ Valkenburgerweg 25A, 3fBos&#* *j#'
6411 BM Heerlen. '"***ssBs?sï&^WhJ^ £#

beheer O.g. Telefoon 045-710909. "'"'^iS^:?^
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l onri«N Winke|centrum: "Ideale kans voor aktie-. "aernemer!"
tieidplak^iviteit bruisende winkelcentrum Heer- lv o \ riwlnkel/w<>onh. Ind. kelder, winkel (±3O m 2
Hikenin 9.V.erbliif (8-00x5.5/2.75) m. compl. luxe I
1 toiiêt 7 °°nk" 3 slaaPk- badk. m- "gb., v.w. |
parte eni ruime overloop, div. bergingen, iODeiiiLiü w naar boyenwoning. Ruime parkeer- Ir |Kn- Vraagpr. ’ 169.000- k.k. Aanv. direkt.

fl. h . \*: »patiobungalow, op prima stand!"

" modóf6^ruime woonk- "»" open haard, keuken |
"«che v mstaM' 3 fiine slaapk- badk. m. ligb.,
ftbera'inn WAMn 2e ,oilet' berging, garage en bui- ,
ibbeie h i rarr|en/kozijnen in aluminium m.
ft. Prarhf9 n- Patio' ± 10° m- viiver en ter' I
i»aanr /l? aan9elegdetuin. Perc.opp. ± 390 m 2.MP ' ' 260.000,- k.k. Aanv. in overleg.

'rihuie ~.' "Nab'i centrum gelegen zeer ruim he- |\i, 'S
r
"le' Prachtige tuin!"

""sluitp 'Ikelder'1kelder' kamer-ensuite (9.50x4.10) en
*Pm j » Serre' dichte keuken, berging, over-
*rs barii/° l' 3 ruime s|aapk. en 2 mansardeka-
i di

m' ligb- en v-w-' kleine doka- zolder.
°ODDr «« achtertuin m. optimale privacy.J H ' 172.000,- k.k. Aanv. in overleg.
ÜLSBERr. >.«ma |o|^,." |

»M°o' halfvrijstaand herenhuis op

Kik ke! ders- r"lme inpandige garage, hal,
K-.IOM e c!icnte keuken, 3 mooie slaapk.,
"'lertuin Prima staat van onderhoud. Ruime
tim v":n °P zonkant. Op loopafstand v.h. een-I " raa gpr. ’ 157.500,- k.k. Aanv. in overleg.

krenhi.i "®P 1e stand gelegen vrijstaandE 3
u*op 870 m2grond!"

fchte |,p ders' hal' woonk. m. inzet open haard,
kcabine ' 9-arage/berging (8.00x3.50) m. dou-
T^iiisi*' verwarmd en in spouw uitgevoerd,
f- v'ler n

slaaPk- badk. m- lj9b-, v.w. en 2e toi-
dbbe|e k 9' ,Alle raf"en/kozijnen in aluminium m.

'" Vraan 9'az'n9- Geen bebouwing a.d. achterzij-aa9Pr. ’ 298.000,- k.k. Aanv. in overleg.

VOOR ONZE „BEGINNENDE"
EIGEN-HUISBEZITTERS:

ÈÈn

tfc"t mo» .^bij centrum gelegen mooi apparte-
":entr nketuin!"

delen*' Woonk- (27 m 2) m. vloer in blanke hou-
Jiapk ,yl w°on-eetkeuken, berging, 1 ruime
N:he o

x 3-35)« 1 rnansardekamer, badk. m.
R.500 .y-w' vliering. Tuin ±15x5. Vraagpr.

f k.k. Aanv. in overleg.

Kn haw ' "De9elijk gebouwd herenhuis ... achterL
2°«Douwing!"

"9inQeld r̂s' w°onk. (31 m 2), dichte keuken, tuin-
Jrne »'07,,slaaPk' badk. m. ligbad, v.w. en 2e toilet,

feiKb nl Achtertu'n ±35 m diep. Achterom
<\sorj uok geschikt voor belegging! Vraagprijs

"~ k.k. Aanv. direct.

ipe ar.kJ "Ruim en degelijk herenhuis met zeerl"2
a
kchtertuin!"

rginqe'ders. grote woonk.-ensuite, keuken, tuin-
en ji'u s|aapk., badk. m. doucheen v.w., zolder,
"len o

Wlng ad- achterzijde. Pand moet ged.
'"zelve Interessant object voor doe-nv. d jre en belegger. Vraagpr. ’ 95.000,- k.k.

f TV TELEFOON
/ p\ ZATERDAG |
(^^/ \\ 045-417949

|\]pr^l I .9.00-13.00 uur I

J^ TELEFOONtelr!Jr aQ- MA- Vm VR-
045-710909

l^^^burgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

t^^_\ Kramer |g
w^T Makelaardij o.g.

Verzekeringen
*1 OIRSBEEK

'ar,straatle mooie Percelen grond aan de Mo-
Nbefit en aan de Past Sandersstraat te
ter, Qpu w°rden enkele vrijstaande landhui-
feit Qn

°uwd Landhuizen van goede kwali-k, t
y
o°.ede isolatie en fraaie afwerking. Ind.:

■W '.".. L-woonk. ± 48 m2m. open haard,
"9b 'ti(!: ,lkeuk- 9ar., 3 ruime slks., badk. m.
Her.' "ouche, v.w. en 2e toil., hobbyk. en zol-

n wensen mogelijk. Koopprijs va.■uun,- v.on

fco^ "t'aat 1, 6191 JW Beek, 04490-73601

! TE KOOP
GEVRAAGD

JM REGIO HEERLEN
\ vuj:

0r één van onze relaties zoeken
i |J een representatieve woning in| r0v6l[len °f directe omgeving. De
"4 of wonin9 cliënt minimaal
\ sth pkamers te hebben en gun-

? te liggen t.o.v. de bereikbaar-
e|avan deautowegen.

L^ijsklasse tot ’350.000- k.k.

*ffIpBS.RUIJTERS
jakelaardiionroerend goed " sittard maastrichtheerlen

k>>^^___* T heerlen" van grunsvenplein 12" tel 045-713748
1 Wen: werkdagen 9.00-17.30uur,koopavond tot 21.00uur

Mt.rdag 10.00-14.00uur

I I| BEEK: LUXE KANTOORRUIMTE

Voor inlichtingen omtrentdit |^j [^
complex kunt u vrijblijvend contact Valkenburgerweg 25A,
opnemen meteen vanonze makelaars beheer O.g. 6411 BM Heerlen.
en de dokumentatiefolderaanvragen. makelaardij Telefoon045-710909

! Mtil^nl Brunssum bp. De Hemelder
"*^^^Medio dit jaar starten wij met de verhuur van 23 ruime

twee-onder-een-kapwoningen aan de Eglantier en 12 kleinere
luxe twee-onder-een-kapwoningen aan de Haselaar.

Huurprijsindicatie resp. ’ 800- en ’ 825 - per maand.

i mïïlFülSëïmS^^
Vul dan deze bon in:
Naam: i

Straat: |
WIT Postcode: I KOK BEHEER BV HT
spoorweg- Woonplaats: .^pensioen Zenden aan Kok Beheer BV, |
fonds postbus 2550, 6401 DB Heerlen. | "kokgroep

— ■■■■■■■■_,——■*.■*&*"(?»■ .. ,' ~■"■"

"="»>«»* ,

É|f, - 4^J
PRACHTIGE WONINGEN
INEEN PRIMA
WOONKLIMAAT

Bestemmingsplan 'De Hemelder' in Brunssum
heeft in korte tijd een primareputatie als woon-
en leefgebied opgebouwd. Op een uitstekende
ligging in dit plan worden enkelevriendelijk
ogendewoningen gerealiseerd, gesitueerd in
een licht glooiend terrein. Degelijk gebouwde
en uitstekend afgewerkte woningen met o.m.
een zit-Zeetkamer, open keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer met douche en vaste wastafel
en een zolder.

Koopprijs ’ 135.436,- v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 41.000,- totaal,
volgens premie-A-regeling

Bdrs.ruijters
makelaardij onroerendgoed " sittard maastrichtHeerlen
6411 AT heerten ■ van grunsvenplein 12■ tel 045-713746

COMMERCIEEL
ONROEREND GOED
bestaande uit kantoren met boyenwoning,
showroom, produktiehallen, opslagruimten
en beklinkerd terrein.
Bebouwde opp. ca. 2000 m2.

Het geheel verkeert in een perfecte staat
en is zeer gunstig gelegen vlakbij de
Duitse grens (Ruhrgebied) met goede
intern, verbindingen alsmede aansluitingen
op industriegebieden in Limburg.
Inlichtingen:

200205 I

i TE KOOP:
I MMBI GULPEN: uniek gelegen bungalow met

grote tuin (ca. 3000 m 2) en veel privacy, md.
0.a.: ruime living (55nr) met 0.h., moderne
keuken, 5 slaapk., complete badk., gastenverblijf
met badk., vrijbl. uitzicht over natuurgebied,
zeer goede staat van onderh.
Vraagprijs ’445.000,- k.k.

I ■■■ HOENSBROEK Slot Hillenradelaan:
fraai gelegen bungalow met inpandige garage.
md. 0.a.:repr. hal, ruime living, keuken met div.
app., 3 ruime slaapk., badk., prov.kelder,
berging.
Vraagprijs ’335.000,— k.k.

I I^Hi KLIMMEN: halfvrijst. woonhuis met
vrijst. appartem.gebouw, md. 0.a.: hal met toilet,
woonk. met 0.h., woonkeuken, sslaapk., badk.,
ruime zolder, garage, div. kelders. 4appartem.:
hal, woonk., slaapk., kitchenette, badk., toilet,
onlangsgerenoveerd, huuropbr. p.j. ’34.000,—
woonhuis vrij opleverbaar.
Vraagprijs ’279.000,- k.k.

I MIH OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150 m 2) in goede staat
van onderh. is event. te gebruiken alswoonhuis
met inpandige garage, loodsen (ca. 450 m 2).
perceelsopp ca. 1450m2. het terrein is geasfal-
teerd en goed omheind.
Vraagprijs ’255.000,- k.k.

I OIRSBEEK: op goede stand gelegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450nr), vrijbl.
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47 m 2),
keuken met div. app., studeerk., 4ruime slaapk.,
2badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandige
garage.
Vraagprijs ’390.000,- k.k.

I ■■■ ULESTRATEN: vrijst. herenhuis
(bouwj 1986) geschakeld met garage op groot
perceel grond. md. 0.a.: living met marmeren
vloer, moderne keuken met div. app. 3slaapk.,
badk. met ligbad, vaste trap naar zolder, mog.
ruime 4e slaapk., voll. geïsoleerd, h.h. kozijnen.
Vraagprijs ’249.000,— k.k.

(bezichtiging van panden na afspraak!)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille,
documentatie van bij ons in verkoop zijnde
panden sturen wij u gaarne op aanvraagtoe.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.I DRS.SCHREINEMACHER BV. fy.I kommel 22, maastricht |||
I telefoon 043-2191 57. tel, b.g.g. 216822. V^aai

Te koop of te huur
nabij centrum Heerlen

kantoorruimte. Netto ca. 110 m 2
excl. hal, enz. Ook geschikt voor
woonhuis. Direkt te aanvaarden.

Te bevragen: 045-421685
199897 __\

Het afsluiten van een hypotheek Laat het Bouwfonds, uw

is één van de belangrijkste financiële makelaar of verzekeringsadviseur

beslissingen in uw leven. berekenen wat de SpaarVast

Daarom is het goed om te weten dat Hypotheek van het Bouwfonds in

het Bouwfonds een nieuwe hypo- uw geval aan voordeel oplevert,

theekvorm voert, waarmee u aan- ipra ''HP Dat doen zij vrijblijvend en koste-

zienlijk kunt besparen op uw woon- fcg- loos voor u.

lasten: de SpaarVast Hypotheek. ■HES5£r;

i.^Pfcteßa^.^. .. "COUPON
De SpaarVast Hypotheek van IfclfcteÜ^^i:" Stuur mij, geheelvrijblijvend, uitgebreide

BjtK^-_. informatie over de SpaarVast Hypotheek
i_ r> /■ j " <■ awajj^B^S^SiÏM^L^-""" 9 m van het Bouwfonds.het Bouwfonds heeft een rentevast- IW PH^^^^«9Mto 'dfil>- Naam-

mm nBHuKt mÊttmmyWT SW9
\% M Straat: ;periode tot 30 jaar. U kunt dus WfSm?&a_____Wjh__^^S^!!^-^. Postcode:

kiezen 'voor meer zekerheid op de PtaJülU j^B^^^^Ï' Plaats:

B^ - Telefoon:
lange termijn en bovendien bespaart B^~^r*"" Si°p de ton in een ongetrankeerde envelop« ■■■HBL^ . * dieaan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28,

g* ' ' ___°___j______________\__\\\ 6160 VB Geleen ——^_£3
uop den duur —^ o

Met 'n SpaarVkst Hypotheek
guldens. /

van het Bouwfonds krijgt u
meer ruimte voor leuke dingen...

Dat geeft U behoorlijke armslag Om Voor nadere informatie kunt u gebruik

maken van de coupon, of ons even bellen,
andere, persoonlijke wensen te *tt^_ll lnr*l f'n Hypotheekvan het Bouwfonds geett meer armslag. ceieen, JOs Knjneniaan 288,

I kunnen vervullen... O O Telefoono449o-88588
Roermond, St. Christoffdstraat 10,
telefoon 04750-16555.— ■ Venlo, Nijmeegseweg 28,

■§§£ Bouwfonds Limburgse Gemeenten «,t>^~>,-—«-«.«.
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HBRUNSSUM

’ 98.500- k.k. E=
Woonhuis met cv. Ind. =
sout.: kelderruimte. Beg.
gr.: hal, toilet, woonka- =
mer 7.00x5.60/3 70 met
half open keuken, ber- =
ging, terras + tuin. 1e =
verd.: 3 slaapkamers +
badkamer met douche

■\\_mier, vaste wastafel. 2e verd.: bergzolder.
g=Aanvaarding vrijwel direkt.

—'* I 180 SW HEERLEN-Centrum === B|^flN>V77,>;C. ’ 85.000,-k.k.
■=i. Sj iaj^-

*»»»»» W" App. met afgesloten par-
ifc_,-~'4§|) keerfaciliteiten. Ind.: hal, _____

"1 "TflÉtt woonkamer met balkon =Üi jJJJJ' en openkeuken 35 m 2,2 =
=^_ . _\_______\\___\_f_______m > slaapkamers en badka-

1 mer, dubbel glas, zeer z__=

' 1 goed onderhouden. === . "^~ ■" lmmm... Aanvaarding in overleg. =S

" ==' HEERLEN-(De Erk). =E- _ ’ 249.000,- k.k.

"3" "' ] "^1 «te?> Halfvnlst- woonhuis met
'== r —"*—i —* I __tÊÊ cv. en tuin. Ind. sout.: :=

ÏEE»L^~' ""TBTI ~%4Ê_________\ ■ garage + provisie- en =■ wasruimte. Beg. gr.: == 3r _____ê ■___% _\\ woonkamer met parket-._____ Ss"<- * *3bf I E vloer en °Pen haard ='=1 mg^r-mm 1* 40 m 2'Qoed 9eout =, ■ keuken, terras + tuin. 1 e
.=: verd.: 4 slaapkamers en fraaie badkamer. =
" Aanvaarding in overleg. :=

] __\ jj», LANDGRAAF =Jj=-a3aßti . —..——— (Schaesberg)

’ 117.500,-k.k. ==
___"")>■ Halfvrijst. woonhuis met =:

' berging. Ind.: Hal met ='=. j^^^H ■^■R toilet, woonkamer met V?

' =3-i^pß °Pen keuken 8.40 x
B!~" 5.47 3.90 = +38 m 2. _____

" _____ "J^^Haßf HÉM terras- ,vin en berging. =" = fÊL ■"■""eenwetteei je verd: 3 slaapkamers, ==
ES met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: __z

T zolderrmmte te bereiken via vliezotrap. :^

■ =^_'Aanvaarding in overleg.

=5 * VOERENDAAL É=,= ’ 269.000,- k.k. _____
=_ ». Vrijstaand woonhuis met E
=^ \ ' . garage. Ind.: sout.: kei- EEï— w ? derruimte ±60 m 2. Beg. |jj|

S mtr. diepe tuin (z.w.), garage + tuinhuisje. 1everd.: 4 slaap- =■ kamers + badkamer. Aanvaarding direkt. Grondopp. 700 ——;

m__^__l__
li' VOERENDAAL ==

’ 185.000,-k.k. =E

’ J 9 Halfvrijst. woonhuis met= I garage. Ind.: sout.: hob- =j^ I byruimte 22,5 m 2. Beg. _____
■ gr.: woonkamer met E■ open haard, open keu- ='= ■ ken compleet en plavui- =H zenvloer ±54 m 2, terras= ■ -~i-i nnm + tuin ± 40 mtr. diep. 1e

= verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2 vaste wasta-

'=^= iels en 2e toilet. 2e verd.: te bereiken via vaste trap alwaar 1 ï

E slaapkamer ± 4 00x4.00 Grondopp. ± 500 m 2.= Aanvaarding sept. 1989. =

KLIMMEN =
:^= j^_ Winketwoonhuis met == P appartement. Winkel- ==s BBE-.-vl* ruimte 130 m 2. magazijn =
=5 gS^^nHSßaSniiyi cq opslagruimte 120 ==——«- W»iCc»»»»i I m 2. eigen parkeergele- === i ■ genheid. Woonhuis: hal, =='= I woonkamer met open S= keuken 32m2.leverd:2 ES
=^ s.aapkamers + berging en badkamer. 2e verd.: zolderruimte
= te bereiken via vaste trap Appartement boven winkel.

Aanvaarding direkt. =

m 2. 2e verd.: resp. 44 m 2, 7m2 en 6,5 m 2.3e verd.: 1 ruimte E=
=^ van ± 60 m 2. s:^
jj^ Aanvaarding direkt

E= WINKELCENTRUM =E= HEERLERHEIDE ==
| Huurprijs ’ 1.312,50 per mnd. Winkelunit 63 m 2.front 5 mtr. =

_z= mcl. toilet, keuken, verlichting, verlaagd plafond en cv.
Aanvaarding direkt. =

H Woning of bedrijfspand verkopen? |
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
=._ Geen verkoop - geen kosten.
f Maak vrijblijvend een afspraak.

" Makelaar o.g. " Taxaties

" Bedrljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

1makelaardij^ 1
|E.QNENS|

Hoolstraat 42, Voerendaal
Tel. 045-752142

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LartdoLijlv \& oiiqh

fin Wijïir©
VRIJSTAANDE woningen in het plan

KROMMEWEG

'r 'm*:__\f'-' .-ï___ï_______*^*%%o^
* ■ ~4 * VANAF

219.500,-
-> __^ VRIJ Of NAAM

hef plan Krommeweg te Wylre bouwt aannemer Gillissen
'^vrijstaande -landelijk aan het voormalige miljoenenliinfje gelegen-

i -jê woningen die in net vooriaar van IWO gereed zullen zijn.. <j De perceelgrootte varieert van 43/ tot 535 m 3.
| Qe huizen zijn voorzien van een grote woonkamer, een eetkamer met

'OjOrfgrenzende volledig uitgeruste moderne keuken, 3 slaapkamers, een

' royale badkamer, een zolder met vaste trap, een garage en een hoog-
rendement cv-instalfatie.

VOOR UITGEBREIDE^ INFORMATIE:

L^___\IONCKEN» MERTENS
,

EfcKËLAARQU o.g.'ADVIESBURO/VERZEKERJjMGEN

Aa|lej^|e>j><^||]^||^H||||^MMM^M^HMH ■

I

Zeer luxe rustiek vakwerkboerderijtje, 3 sl.kamers, 2 badkamers, gr. gastenverblijf
(appartement), royale keuken, compl. kantoor, waskeuken, div. gr. bergruimtes, mogel. I 'gr. extra si.kamer, garage met zolder, 2 afgeschermde binnenplaatsen, afst.bed. electr.

poort, kortom teveel om op te noemen, dit huis moet u beslist v. binnen zien!
Zondag 11 juni "open dag" v. 10.00 u. tot 21.00 u.

Of op tel. afspraak 045-727315. Ged. overname antiek of inboedel i.o. mogelijk.
Prijs o.g. ’ 275.000,-.

H Grensstraat 119-121 Übach o/Worms. Gem. Landgraaf.

LANDGRAAF ~J
PREMIE-A-WONINGEN

De gemeente Landgraaf ontwikkelt zich &&E& '&:\±__\___\__m**^£ TJ-M *4êifjë _
tot een interessante woongemeente, met 'ÊmtW!*- IL IL *%^*dÊBmÈÊst>t^ ■ Ë^^A^^^ leen indrukwekkend centrumplan met het Wowfêi «f^j^ M Bi»*^^^^ k,
nieuwe winkelcentrum, het politiebureau Ji--~T--^. »W^^^^^
en hef gemeentehuis.Dit nieuwe winkel- *** r~~~~" * ' i - </-\„ w« i/^b1 °hart voor Landgraaf is, naast tal van &~~~—J[ i 0»t-^tf; 'n het bestemmingsplan Op deKafflP «andere voorzieningen, één van de vele W^,, -*—-—__J ~T bemiddelen wij b.j de verkoop van r-
argumenfen om deze gemeente als _^

< H gg^ j] --, 9 7 woningen met garafle en met de oü»
wnnnlokatie te kiezen Jüi ii fflß "■"'tp»»^ 1 hoge subsidieregeling. De bizonderwoonlokatie te Ktezi _^,—^g Mp- f'^*P%|^4pLJ^jii leuke woningen, met de tuin op het

_^^^«eïfl^^^TTr" zuiden, hebben een gevarieerde gev*!
____W\\*^^\--\ "■ ■ l_[___^_m U/^Ê fsW^te J^PFrSr^^f architectuur. Attractief ingedeeld met
WsJ____________mf___ \ m'U%" { o.m. een woonkamer, eethoek, open
eft**4^ lïï^iPTÏlffi ■"AiwL »XJ Jlè»».*)! J* 1?"^ keuken, 3 slaapkamers, badkamer me'
mf¥^SS, efiJWrifnPH 3" ligbad en vaste wastafel, berging en

______\__Èo**£ cv-ruimte. [___m___mA* 0&O&& ■■ ■ ■ ufrW-V' Koopprijs vanaf ’ 137.265,-v.o.n.
■^^vfVTTfA^^e^^'^ " *!>*>!> Ij' f,p -« Rijksbijdrage ’ 44.000,- totaal,

T3^4___mm**^^ volgens premie-A-regeling.
_m^^^^^ ____¥-__-—___-_

m^^~^^^^^~^^^~^m^^^mÊ^^m^^^^ —Saë?^ L/w persoonlijke omstandigheden spelen»»
I^Jj _~ belangrijke rol bij dekoopoverwegingen efl

WWZA rM^O Dl CSC uiteindelijkekoopbeslissing. Die omstanM
2£e>l JKj IILJImJ fiO heden zijn voor iedereen weer anders. La&
M ' *^' > ŷ' ■ ■^■«y"^»y ■—■ ■'—' daarom gedetailleerdinlichten door onze

makelaardij onroerend goed- sittard maastrichtheerlen deskundigen. Geheel vrijblijvend en zon&
6411 AT heerlen "van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713746 /tosten uiteraard.

STIENSTRA ZET DE DEUREN VQQRÜOPE^
Ook als u nu (nog) geen huis wilt kopen.

kunt u bij deze projecten een kijkje komen nemem

EYGELSHOVEN,Waubacherveld
Riant wonen methet bos als ''bum"-JR|^HTO^';i9^SS3^,■"

In Eygelshoven ligt het villapark Waubacherveld. "\g fljH^^iJß _\ WÈ^f """yjBIHWMffliiiii!;

garage. De verdieping telt 3ruime slaapkamersvan ujkT;°^^s\^-T.MIJ( jf Jjj ftliij^.". ....

Prijzenvanaf ’ 194.000,-v.o.n. Deperceelsop.van
ca 225 m.1 tot 360 m 2.

IJL.bKL.yJN Giesen Bautsch. .—, Vrijstaande herenhuizen, gelegenin het
bijna volgroeideplan GiesenBautsch,

I terr» I op de rand Heerlerbaan/Terwinselen.

eethoek | keuken J4^
i '"' i L *I » "■ §E slaapkamer J slaapkamer 3

/"" kast 4WA \\307iTi/V
-»"- JtrappoTf^l -7». /_ - —^^ttÉ_3

■' " ij g ( U -21Q- '/ . overloop/^ :.■ ..^ ,
;6J ö ' =$ [badkamel^* _f:-j-J/

berging -j '' >; 'VJL/
I

zithoek J| I

1 slaapkamer slaapkamer '(

garage *~ J' El Bï DOa t6*°°P-

Indeling: C___P__r#
L-vorm woonk. (mcl. open keuken), tot. groot ca. 4ö Hl
m 2.T.p.v de eethoek bevindt zich een royale glaspui J_ i7__ HE SriEwaardoor een optimaal tuincontact mogelijk is Bij- _r>_ Êm*"_ -Sdl I
zonder praktisch is de aan dekeuken grenzende § mmmm _P
werkkast Garage ca 19 m2welke van binnenuit »«»-_. *i ««<bereikbaar is leVerd : 4 slaapk.. luxe badk (met ZOnaag 11 juni
gekleurd sanitair) met ligbad, vaste wastatel en van 14.00-16.0QUUI.
tweede toilet oi apart 2e toilet Aan de Riekhot kavel R lO. H
Prijzenvanaf ’ 195.125,-v.o.n.tot/ 200.000,-v.o.n. Volg de bordenvanaf de i^^p
Perceelsoppervlakten van ca. 215 m 2tot ca 243 m 2. tgsiraai.

LANi/NaKAAr Namiddaasche Driesen _
Wonen met het ZiCht OP morgen. De woningen liggen in Landgraaf, plan H

w i „~,Tw.««<« „„,,«». Namiddagsche Driesea een idealewoonlokatie
Voor mensendierust zoekenin een mooie omge- nabij de Brunssummerheide. _^ d

■È^ftf^-^^^J^^^^" - halfvrijstaande landhuizen’ 179.500,-v.o.n.
tSHSB llHH^i^SsgBES-^^''''' "type "vriistaolloo" landhuizenvanai’ 188.50U.

Op basis van deLoonVast-Hypotheek bedraad
netto maandlast ca’ 795,-.

Royale indeling: \WÊÊKÊLm\U-vormige living ca. 42 m 2mcl. open keuken, inpan- j|E
digeberging- inpandig bereikbare garage. Dever- —,— _p^ : %
diepingtelt 3 royale slaapkamers resp. ca. 16 m 2,ca. f_t_T ]Uf ■
12 m2en ca. 10.5 m2, luxe badkamer met ligbad en VKfV'l mi
2etoilet. Jf " m Wn_\\
Via een schuiitrap is dezolder bereikbaar. M»fUeTeWlfl^ WÈ
De huizenzijn voorzienvan: Zondag 11 juni
" hardhoutenkozijnen van 14 QO-16.00 UUT." spouwisolatie , „ , 0 _„w« w„ t;~k~i ;.
" dakisolatie kavel 3, nabij de Tichel. y|| MW

" dubbelebeglazing (in woonkamer en keuken)

SITTARD! Haagsittard-Park ____^
Comfortabel wonen in eenbungalow hoeft niet zo duur te zijn als u denkt!

Er is eenkeuze uit 2 typenbungalows.
Nabij deRomeinenstraat worden 11 bungalows Nabij het winkelcentrumLahrhof en de Duitse
gebouwd,die direct te betrekken zijn. Slechts 4 grensworden door Coppelmans Bouwbedrijf cc
bungalows zijn nog te koop en hebben een max. tiental bungalows gebouwd,welke dit najaar te
rijksbijdragevan ’ 41.000.-. Hierdoor is wonen al betrekken zijn.
mogelijkvoor/ 560.- netto per maand Alle vertrekken gelijkvloersis een niet alle-

daagskomiort: ,
Zo heeft de woonkamer een opp. van ca. 35 m

Indeling: (\n.€i. keuken). Aansluitend zijn 3 slaapkamers
Zo heeft de woonkamer een opp. van ca. 35 m 2 geprojekteerd. allemet zicht op de patioruin.
(mcl keuken). Aansluitend zijn 2 slaapkamers De bungalows wordengekompleteerd door cci -geprojekteerd. allemet zicht op de patiotuin. toilet, ruime badkamer en een inpandige bera"
De bungalows worden gekompleteerd dooreen (die ookvia devoortuin bereikbaar is). Perceie»
badkamer met toilet en een inpandige berging van 270 m 2.
(die ook via devoortuin bereikbaar is). i

De verkoopprijs bedraagt’ 155.531,-v.o.n. (9VZ.een nog door de koper te ontvangenbelastioö^
Verkoopprijzenvanaf’ 134.794,-v.o.n. vrije rijksbijdrage ad. ’5.000,-,premie C). Op j*p
Max. rijksbijdragef 41.000,- (premie-A). van de LoonVast-Hypotbeek bedraagt de nen^
Netto maandlast ca.’ 560,-. maandlast’ 650,-. I. -==^

r ..MM vZ\y

~^ 1 SSS \ n \-
la~"—s=^ ~,rJ f_^__^^^^^g^^^____^_\____mmm^È^ÉÊÊ. It-r-—" >/

_i

"Ci^jï^J Gaarne vrijblijvend Naam ,| MVl'llllUmiM-'üüJl _
\W_X\__W\ mMig/^fiJXJA/iièjA eW%t#el^ volledige informatie over H - Kantoor Heerlen, Tel 045 -71 2255^^

■H WMmM^^^l T I O Nieuwbouwprojekten Postcode/ plaats Q| MjflSElEfcllïeiM^lll'UllnHiiaï^^^^^
Kfni I 1 J|. : . _± | L— '| M^ Kantoor Maastricht, Teho43 - 2^^rt__l
PIV 11 II ■ ■ . 1 Stuur mij GRATIS het nieuwe |n ongefrankeerde gesloten enveloppe | BPBBI 1mm ■bgnpribd HVNV HUIZENMAGAZINE nr. 181 zenden aan Stienstra Makelaardij BV. ItrffffllWtW ESB HÜ?E QLH I

BÏC]^L^s^lsi LÜLéfl uitgave mei/juni. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen ■ |||jg| '
00" ik



"A X.. ,- BRUNSSUM: goed uitgevoerd
J' jppi en onderhouden geschakeld

ff'; .' woonhuis met gas-c.v., garage
—* ■V^ met z°|der en mcl vniuitzicht-jL| \ Ind. o.a. bet. hal, ruime woonka-

'■■ W-* mer met open haard, bet. eetkeu-
■^ lei I jjgig; I ken voorzien van aanbouwkeu-

|| SÊ WBrm& p 3'ken met apparatuur. Ruime bad-
\L& :~^ijfi V||li kamer met ligbad, douche, 2e toi-
mVHSmJ W"fl M let Drie slaapkamers, via vaste
I » "■■■'«"«^ i—JOJuximM trap naar zolder met 4e slaapka-
|^_v_raagprijs: ’ 187.500,- k.k. Aanvaarding: n.o.t.k.

»W ? hNSSUM"Zuid: rustig en blijvend goed gelegen vrijstaan-
t* e "ungalow met gas-c.v., ruime inpandige garage en rondom
"2 hU'hh^ed' duDDele beglazing. Ind. souterrain: garage, grote
f 0 obbyruimte, provisieruimte, bergruimte; begane grond:
eTj woonkamer met parketvloer en open haard, keuken, drie
Il >-il!gPkarners, badkamer. Prijs ’ 279.000,- k.k. |

tuin p SUM: 9oed gelegen hoekhuis met gas-c.v., berging en
keuk ma 'sola,ie- lnd- oa-: provisiekelder, grote woonkamer,
voor 6" met aPParatLJ"r. drie slaapkamers, badkamer. Pand is,
0m 2len van hardhoutenkozijnen met dubbele beglazing en rond-

flp ovpri °rzien van rolluiken. Prima onderhouden. Aanvaarding in
p^l% Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.

"* w, : BRUNSSUM: goed gelegen
■jk :.: vrijstaand woonhuis met cv.-ij^eeieieiew»^ t ; ■ gas, garage, tuin en tuinhuisje.

/(jr t, US B Goed geïsoleerd en goed on-
gt M*" ' i I derhouden. Ind. 0.a.: woonka-

»———ii „ , JBbN mer, keuken met installatie,, I drie slaapkamers, badkamer
rie ■ met ligbad, vaste wastafel en
1 KjfeË *

'■
,oilet v|iezotrap. Beschoten en

1 beplankte zolder. Aanvaarding
!■ Vraagprijs ’ 225.000,- k.k.

Ijggk^- BRUNSSUM: vrijstaand woon-
"*v Sa nu's mcl cv -"9as' inpandige

at a.. . "*') Wwtet 9ara9e en 'vin- Direct gren-
i*■ zend aan het winkelcentrum,
?"' *.'j__ rustig gelegen. Bouwjaar 1973.
<M H^ffli 'nd- oa kelder, woonkamer
itf I (open haard), eetkamer, keu-. I ken (installatie met appara-
jei | tuur), vier slaapkamers, badka-

Wt—W^%Ê—M mer meto.a. ligbad en douche.
L^ee'telijk dubbele beglazing. Vraagprijs ’ 275.000,- k.k._____ BRUNSSUM: aantrekkelijk ge-

-6^ ■. legen (Op de Vos) goed onder-

--' *"<el»m^. houden halfvrijstaand woonhuis
v_ , met c.v.-gas, garage en ged.

(*< * ""■*»» ? voorzien van hadhouten kozij-
tof'iL.— —- - nen en duDDei 9'as- 'nd- °a-:

i wQ _&*&& Det- na ruime woonkamer, rui-
k me bet. keuken met aanbouw-

'«SBmb BpULa-v^ keuken met diverse apparatuur.
jHP rjcie grote slaapkamers, royale

1 "aaf<Jinn Det- badkamer, bergzolder. Aan-j EyGE.a =«■ september 1989. Vraagprijs ’ 155.000,-k.k.- ~ga MOVEN-Waubacherveld: geschakeld woonhuis met
Kam' npand'9e QaraBe- lnd- oa-: betegelde hal, Z-vormige

b^gelrj e>! <ca- 32 m 2) met eiken strokenvloer en balkon. Ruime
öarj Va

® keuken, drie slaapkamers.betegelde badkamer met lig-
/lÖsnnie wastafel en 2e toilet. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs___, EVqpi ■"
Sas, innt 9oed gelegen ruim halfvrijst. woonhuis met c.v.-
ke| der en '9e 9ara9e en ruime tuin. Ind. 0.a.: souterrain: provisie-
*oonka

n 9ara9e. Parterre: betegelde hal, eetkeuken met luxe mr.,
badkarTlg

r met erker en parketvloer. 1e verd.: 3 slaapkamers,
I raa9prn ?e{ ''9Dad, zolder via vliezotrap. Aanvaarding direct.

EYGELSHOVEN: rustig gelegen
vooroorlogse tussenwoning met

~ tuin en gas-c.v. Goed onderhou-

9as-Cv ""Aarveld: aantrekkelijk gelegen hoekwoonhuis met
_f_ aer en h"hKancl'9e 9arage en praktijkruimte. Ind. o.a. provisiekel-| rui mte uoDbykelder, aparte entree met toilet, wacht- en praktijk-
% met ru woonkamer met parketvloer, keuken, bet. badka-

'°lder via en vaste wasta,el- APart toilet' drie slaapkamers,
fl'nt) n=i,

vas,e ,raP' vierde slaapkamer met dakkapel. Aanvaar-HEERuIm 1989 Vraa9PrÜs: f 159.000,- k.k.
'ner, j(6 ;̂ een woonhuis met c.v.-gas. Ind. 0.a.: kelder, woonka-
vaste tra me' aPPara,ejur. 'wee slaapkamers, doucheruimte,

I^UtJen naar zolder met derde slaapkamer. Pand is goed onder-
Qing 2 jj' r °ndom voorzien van rolluiken. Kozijnen, dak en bedra-p-^J^ernieuwd. Aanvaarding in overleg. Prijs ’ 93.000,- k.k.

| é ~~^Z HEERLEN-Bekkerveld:

"^ %" OP loopafstand van het
[| '# \J__f centrum zijn 16 royale enrl ■ P I *'fl6>i luxe appartementen gerea-

I ' öIP» - §ï t—\ liseerd aan net prachtige
["''" 'MlniÉeslßiri''" '!'!1 ■ Bekkerveld. Parkeergarage

S male VBi
,

K. van 140 m2tot r6Om 2. Opti-
P luxe ma ■ en Priva°y- lnd- °-a- royale living, complete -NCh,e ~keuken' twee slaapkamers, twee badkamers,

Parterriß slechts enkele appartementen te koop (twee ap-
v.o.n [o,nlen luin). Koopprijzen variëren van ’ 366.000,-
-9e|ijk v 386000'" v.o.n. .Inruil"van uw eigen woning is mo-
criurekla°r serieiJZe belangstelling ligt een uitgebreide bro-

m Undter!^ INGER|CHTE MODELWONING ingericht door
k!?nrj n"s,Decora,i°n te Heerlen. Bezichtiging hiervan uitslui-r^r~^£_a'spraak.

y '^EÈrLPm 'IType N-Centrum (Pancratiuskerk) -te huur: in aanbouw.
slaaDka 9 2 aPPar,ementen). Woonkamer, keuken, twee
95 rr,2 mers' badkamer, twee balkons, berging. Bruto opp. ca.
Typc .["'uurprijs: ’9lO,- per maand inclusief servicekosten.
ken tw" 'no9 'wee appartementen). Grote woonkamer, keu-
-11 s'mwea slaapkamers, badkamer, patio. Lift. Bruto opp. ca.■ Huurprijs: ’ 1.375,- per maand inclusief servicekosten

HEERLEN - Nabij centrum
(Caumerbeeklaan): vrijstaande

*v"♦. I woonkamer (ca. 42 m 2), keuken,
I re slaapkamers, badkamer,

$diÊ I zolder. Vraagprijs ’ 195.000,-

-has"°v v^"Centrum: te huur appartement met garage/berging,
I i7ai<ame/!i?nkamer met balkon. keuken, een grote slaapkamer,
r eEF)le [, svv5uurPnls: ’ 1150,- per maand, inclusief servicekosten.
\ v ■■ berni <Heerlerbaan): rustig gelegen woonhuis metgas-
-1 e 9en ,lJ'n (zuiden). Muren en dak zijn geïsoleerd; dubbe-Voera6K' n9 lr,d. o.a. woonkamer, keuken met een goed uitge-

■^er rp (peninstallatie met apparatuur, vier slaapkamers, badka-
rll4soon ud en 2e ,oilet' Vaste ,rap naar zolder. Koopprijs:

Do0r"ll? elPenninckstraat. 12 premie A-woningen:
s,aanrje nemer Peters ult Brunssum worden ruime halfvrij-
'ijk uit tp

wonin9en gerealiseerd met gas-c.v., berging (moge-
kamer e mouwen tot garage) en tuin. Ind. o.a. L-vormige woon-
De prèmeuken' drie slaapkamers, badkamer en zolder.
s|lo m 'e"A"re9eling 1988 is op deze woningen van toepas-

I^^^etto maandlast ca. 595.-
» 1 HEERLEN: Prima onderhou-

den en verbouwd (gereno-
veerd) hoekwoonhuis met ber-S___m__. \\\\_\____t__________\ 9'n9 en vee' tu'n itolaa' ca' 420

Bj^HP m2- lnd ruime betegelde hal,Kj provisiekelder, woon-eetkeu-■ ken ca. 20 m 2 met kunststof
It^-ij I aanrechtcombinatie. Royale

"'"*£m I woonkamer, betegelde badka-
u'e slaa i,

mer met lia.bad, douche enz.,amers Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs: ’ 109.000 k.k.
?arKiwe Uid: nog één bouwkavel te koop, gelegen nabij de
20 mJ S " Clemens Meulemanstraat. Perceelsoppervlakte ca.m Pr'|s ’ 65.000,- v.o.n.a HEERLEN: op zeer goede

stand gelegen woning met tuin

der, woonkamer, aparte eetka-

mer met dguche, groot dakter-
ras, vaste trap naar zolder met
bergruimte en mansardekamer.
Pand is goed geïsoleerd en

1 129n'nr, van nieuwe electrische bedrading. Vraagprijs:jjj'u|)o,- k.k.

■te^Jfcfcj^^^^^^gg vrij gelegen woonhuis met gas-
\\__pt, cv. en achtergelegen garage.

tj Prima materiaalgebruik. Ind.
m 0.a.: betegelde gang, ruime

htj _j.»B
, _\ woonkamer met parketvloer,

PT|f~fc I- eetkeuken met L-vormige aan-
Ifc L rechtcomb., drie slaapkamers,

fieafi ir*Jf \ bc' badkamer met douche en
L ?-"*"v.~ WÊÊÊ vw" zolder. Aanvaarding

n.o.t.k. Koopprijs ’ 129.000,-k.k.
ö- oah 'n cen,rum gelegen appartement op de 3eetage.

i 'tl6rs Gen 9'n9' woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-
ivaardinn Hel,eli'k dubbe|e beglazing en kunststof kozijnen. Aan-

c' Vraagprijs ’ 57.000,- k.k.

■w

KERKRADE: goed onderhouden en centraal gelegen apparte- _
ment op 2e verdieping met gas-c.v. en berging. Ind. gang, bet. toi-
let met fontein, woonkamer ca. 28 m2met ruim balkon, open keu-
ken, twee slaapkamers, bet. badkamer met douche en vaste was-
tafel. Vraagprijs: ’ 75.000,- k.k. Aanvaarding najaar 1989.

KERKRADE: vrijstaand landhuis (rieten dak) met gas-c.v.,
dubbele garage, grote, goed aangelegde tuin (totaal ruim 2000
m 2) met terrassen. Rustig en blijvend goed gelegen met prach-
tig vergezicht. Uitstekend onderhouden. Degelijk - luxe - uit-
voeringsniveau. Ind. o.a. royale hal. grote living (ca. 75 m 2) met
open haard, eetkamer, keuken met een complete keukenin-
stallatie met apparatuur (kookeiland), bijkeuken, vijf slaapka-
mers, twee badkamers, goed uitgevoerde hobbyruimte, diver-
se kelders, grote zolderruimte. Prijs: ’ 575.000,- k.k.

WËÊÊÊBS... .
aKERKRADE-Centrum: ruim

woonhuis met gas-c.v., berging
en tuin (zuiden). Rolluiken. Ind.
o.a. twee kelders, woonkamer-
ensuite, eetkeuken, drie royale
slaapkamers, badkamer, zolder
(vaste trap). Prijs: ’ 137.000,-k.k.

NIEUWENHAGEN: zeer rustig aan natuurgebied gelegen
goed onderhouden semi-bungalow. Geïsoleerd en ged. dub-
bele beglazing. Totale oppervlakte ca. 1000 m 2.Verrassende
md. o.a. entree, ruime woon-/eetkamer ca. 55 m 2, ged. open
keuken, drie slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar geïso-
leerde zolders en ruime logeerkamer. Sout.: grote inpandige
garage, slaap-/studeerkamer, sauna, berging/e.v.-ruimte. On-
derhoudsarm door gebruik natuurlijke materialen. Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs: ’ 358.000,- k.k.

"z NUTH: centraal gelegen
t.o.v. Maastricht, Heerlen,

<y*> Sittard, landelijk karakter in
i een prachtig natuurgebied.

Ép s£j"**C>*■ Goed bereikbaar. Degelijk
en duurzaam uitvoeringsni-
veau. Geheel geïsoleerd,
alarminstallatie. Ind. 0.a.:
royale hal, gezellige living

dSSieSSeWSiMe^e^B met open haard, eetkamer,
keuken, bijkeuken, vijf slaapkamers, twee badkamers, stu-
deerkamer, dubbele garage, hobby-werkruimten. Koopprijs

’ 650.000,- k.k. |
» SCHAESBERG (Eikske):

"" In viendelyke woonstraat
gelegen halfvrijstaand

jKgpg-jiMi -»»m«r woonhuis met ruime tuin,

' I-j jj c.v.-gas en garage, fnd.

—HUMMe^e^e^e^»^»" met ijgbad en toilet. Vaste
trap naar zolder, vierde slaapkamer. Rondom voorzien van
kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Goed onderhou-
den. Aanvaarding in overleg. Prijs ’ 139.000,-k.k.

gelegen woonhuis met
c.v.-gas, berging en tuin.

QMTiï" j 'nd' oa: woonkamer,
Ja Bun^ L#i ■■■■> Kj keuken, drie slaapka-
i mers, badkamer en zol-; der. Muren en dak zijn

j >■! f geïsoleerd. Ged. dubbele

' beglazing. Koopprijs

Wk ftill lïa< SCHAESBERG: vrijstaande
____\M ______m___M bungalow met gas-c.v., rui-

I me inpandige garage (tweeHHKB *^^^^^^ auto's), grote tuin (1440 m 2)'Inll CS'XlU'n mcl 9root zonneterras. Blij-
KËMylj w____mgi vend rustig gelegen. Ind. o.a.

jjat, ■ I royale hal (ca. 20 m 2), ruime
i living met open verbinding

naar de verwarmde serre
(ca. 67 m 2), open haard. Eetkeuken, bijkeuken, kantoor/werk-
ruimte. Ouderslaapkamer met badkamer, drie slaapkamers,
saunaruimte met douche e.d., hobbyruimte. Dubbele begla-
zing. Prijs: ’ 395.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., grote gara-
ge en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woon-/eetkamer, keuken, groot
terras met open haard, tegelvloer en een goed uitgevoerde
keukeninstallatie met apparatuur. Groot terras. 3slaapkamers,
badkamer met o.a. ligbad en douche Provisiekelder. Vraag-
prijs: ’ 225.000,- k.k.

SCHAESBERG: nabij centrum en NS-station. Rustig woonhuis
met gas-c.v., berging en tuin. Geheel geïsoleerd. Goed onderhou-
den. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer
met ligbad en 2e toilet, grote zolderuimte. Vraagprijs ’ 116.000,-
-k.k.

SCHAESBERG: vrij-M!W__________ * staand woonhuis met
f HBp" aparte kantoorruimte, ge-

I JLfIH legen aan de rand van het
\wmrmfjjgÊj Tïg m M industrieterrein Strijtha-

H gen. Woonhuis, md. 0.a.:
ysmÊÊÏmfj^ HMMBnI nal' ruime woonkamer,

eetkamer, compleet inge-
richte eetkeuken, vier
slaapkamers, compleet in-

gerichte badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m 2
met uitbreidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte
ruim 1.400 m 2. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 435.000,- k.k.

SCHAESBERG-Centrum: ruim vrijstaand woonhuis met cv.,
garage en rondom tuin (ruim 1300 m 2). Ind. o.a. diverse kel-
ders, royale hal, woonkamer met erker (ca. 45 m 2) met parket-
vloer, eetkeuken, bijkeuken, drie ruime slaapkamers, badka-
mer, zolder (vaste trap) met zolderkamer. Prijs: ’ 260.000,-k.k.

SCHINVELD: ruim en riant gelegen vrijstaand landhuis met
een maximaleprivacy, in de hogere prijsklasse. Ind. 0.a.: twee
ruime livings, moderne keuken, biljartkamer, kantoor, zeven
slaapkamers, badkamer en doucheruimte, groot souterrain
met aparte praktijkruimte. Totaal perceel ca. 1 ha, met zwem-
bad en tennisveld. Uitstekend onderhouden; goede glasisola-
tie. Bezichtiging uitsluitend volgens afspraak. Prijs op aan-
vraag^ " ■
Winkel-kantoorpanden

met woonruimten
EYGELSHOVEN: vrijstaand win-

MMHM kelpand met woonruimte, c.v.-V
i

gas, garageen tuin. Ind. 0.a.: kel-
jÉÉ^u E , der, winkel ca. 140 m 2,keuken,

.|25 f Rrn bijkeuken, woonkamer, drie
'Sh I slaapkamers, badkamer, zolderteJbJ^jiJjm LaBHPP (vaste trap) Vraagprijs

KERKRADE-Holz: halfvrijstaand voormalig winkel/kantoorpand
met grote garage/magazijnruimte. Voor vele doeleinden geschikt.
Ind. 0.a.: souterrain: diverse kelderruimte. Parterre: winkel/kan-
toorruimte, keuken, toilet. 1e verdieping: woon/eetkeuken, badka-
mer. 2e verdieping: twee slaapkamers, zolderruimte. Vraagprijs:
’139.000,- k.k.

KERKRADE-Chevremont-Toupsbergstraat: voormalig winkel-
pand gedeeltelijk verbouwd (niet afgebouwd), met woonruimte.
Achterstallig onderhoud. Ind. 0.a.: vier kelders, winkel/kantoor-
ruimte, woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder. Koopprijs:

’ 59.000,- k.k
, SCHAESBERG: op goed punt in

het winkelcentrum (Streeper-
Sr^k- . straat), gelegen winkelpand met

W^^^ÊÊÊÊÊ9SB—i2. °Prï'' ruime ,u'n en gas-c.v., ruime
""* wffßpsj kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2,Wêëê woonkamer, keuken en opslag-

l T*,;i H ru'mten' e verd.: grote woonka-- f '\ mer, keuken, badkamer, slaapka-
Kl'ïflp* mer, vaste trap naar zolder met

___li"*__m ___________^i______P ___ ,wee mansardekamers. Goede

[l IjpßJP^tS- VAria ’ 185.000,-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
aanbouwkeuke en apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, zolder,
rolluiken. Vraagprijs: ’ 147000,- k.k.

Taxaties
Koop en verkoop i^kHypotheken i^k

Pickée flE^av
makelaardij bv

NVM
Van l,ersonstraat 15,postbus 31193, 6370 AD LandgraafLr.y,!l! Ook 's zaterdags geopend van 9.0Jtot 17.00 uur.

Limburgs TOIDODr^HIiAII van
h
delLtt'rgebod mdKELdtIR
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

KUNSTSTÓTëITHARDHOUT
j^fl /■Wilhelm m- "V

GmbH I
v.Siemens-Str. 6 liKj
Geilenkirchen p-iSi—i
Gewerbegebiet w I

|_Jfel 02451/BfJ69J |_ IUIU
jIjji Ramen9 s Deuren

Rolluiken
Zonneschermen|L_lH!-^-JI l|

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

Uw huis op ditformaat in
dekrant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaarweet van
wanten en kranten.
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B^^ "r^ " ■ ■■■^■■1 UllO^ llUlvJ LltO makelaardij onroerend goed -sittard maastrichtheerlen |fl- -r,\ v *ö F;
"S: -1/ /1 ■ ' — J^ejpp^'

Te kOOp GELEEN, Lierbeek3S KERKRADE, Holzstraat H
Nabij duitsegrensgelegen café-woonhuis. Aanv.: direct.

HOENSBROEK/BRUNSSUM,Akerstraat H m Vraagpr.:/157.500,-k.k.
Goedgelegen halfvr. woonhuiscv., garageentuin.lnd.:
grotekelder, hal, c.v.-ruimte/berging, grotekeuken, hob- gmm^B^^^^vyl^^^^^ KERKRADE-TERWINSELEN, Oude Maar H
byruimte, woonkr. (±35 m 2) met balkon, toilet, 3 grote JM WSSÊM Goed gelegen halrvrijst. woonh. mete.v., garageen tuin.
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2etoilet metbalkon. Jm Perc.opp. ± 170m 2. lnd.:hal, berging, toilet, keuken mat <;
Aanv.:i.o.Koopprijs: ’ 129.000,-k.k. S app., woonkr., gehele beg. grond voorzien van ptavuMK

"Hiï!1 fis :'ï::'" "■'- zenvloer, overloop. 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v*. erf 6»

BRUNSSUM H ï "*** ■ 7-mm . 2etoilet, berging. Vastetrapnaarslaapkr.c.v.-ruirmeen
Deze stijlvolle halfvrijstaande woningen hebben een e) 'berging. Het pand is voorzien van rolluiken en ged. va»
royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkhedenvoor _ ..!*jff. SSSt *vm dubbelebeglazing. Aanv: i.o. Prijs ’ 159.000-k.k.
een sfeervolle inrichting. Tuin op hetzuiden. De begane ___________W
grond heeft o.m. een ruime hal, eethoek, woonkamer, KERKRADE, Papaverstraat M
open keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en een SpN ~imil|l|illl,.g- MmtiMMar '—■ Goed gelegen winkelpand (momenteel in gebruikals tri-
badkamer met ligbad, tweede toilet en vaste wastafel. Ép ture) met boyenwoning. Ind. 0.a.: kelder, winkel (± 31
De zolder is te bereiken via een vaste trap. Kooppr. f m 2), keuken (± 21 m 2), toilet, bijkeuken. 1e Verd.:

’ 163.975-v.o.n. Rijksbijdr. ’ 6500-belastingvrij, vol- $ 'B| woonkr. metopenkeuken, 2slaapkrs., badkr. metkgbad
genspr-C-regeling. env.w. 2eVerd.: zolder.Aanv.: i.o.Prijs: ’ 145.000,-k.k.

BRUNSSUM, Woendershot H *dÉ"* LANDGRAAF-Schaesberg, Veldstraat H
Nabij centrum gelegen vrijst. woonh. mete.v garage en f|; Goed geiegen tussenwoning mete.v., achterom en tuin.tuin. Ind. o.a.provisiekelder, ruime woonkr., keuken, bij- md . kelder, hal, toilet, eetkr., woonkr keuken, 3keuken, 3slaapkrs., badkr. met zitbad, v.w. entoilet, zol- Goed ont jerh., halfvrijst. woonh. met e.v., garage en tuin slaapkrs., badkr. met douche en'v.w. Aanv.: i.o. Vraao-
der via vliezotrap te bereiken. Aanv.: direct. Vraagpr.: met vee jprjvacy. |nd 0a : woonkr., mod. keuken, 3 prijs: ’98.000-k.k.’ 170.000-k.k. slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2etoilet. Vaste trap

naarzolder.Aanv.:i.o.Vraagprijs: ’ 145.000,-k.k. OIRSBEEK, Secr. Fleischeuerstraat 8
BRUNSSUM, Gretkenstraat H Goed geis. halfvrijst. woonh. met cv. royale garage en
Rustig gelegen, modernverbouwd woonhuis metcv. en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. _ h
tuin. Met mogelijkheid voor garage, lnd.:kelder, hal, luxe HEERLEN, Pleyweg H met douche, v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o.
keuken, woonkr. metopenhaard en schuifpui, toilet, bij- Rustig gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage en Vraagprijs:/136.000-k.k.
keuken, 2 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, v.w. en tuin. lnd.: garage,kelder, portaal, hal mettoilet, woonkr.,
2etoilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., berging. Aanv.: i.o. Prijs: keuken, portaal met bergkast, 4 slaapkrs., badkr. met SITTARD, Overhoven S

’99.000,-k.k. douche en v.w. Zoldervia vliezotrap te bereiken.Aanv.: Centraal t.o.v. centrum gel. woonhuis met loods, kelder
i.o. Prijs:’ 149.000-k.k. en tuin. Ind. 0.a.: royale living met parketvloer en mog.'.

EIJGELSHOVEN.MIrbachstraat H __,_, openhaard, keuken 3 slaapkrs, todkrrnet douche.
Rustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. HOENSBROEK H v.w toilet en aansluiting w.a., zolder, bewkb middels
0.a.: woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en Rustig gelegen patio-bung. met garage en mooie tuin. vastetrap.Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’110.000,-k.k.
badkamer.Aanv.: direct.Vraagprijs: ’ 89.000-k.k. lnd. 0.a.: L-vorm. woonkr., keuken metcompl. uitrusting,

3slaapkrs., badkr. Prijs/169.000,-k.k. SITTARD(Kolleberg), C.Bert)enalaan S
GELEEN, RijkswegZuid S Schift., op eerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh.

HOENSBROEK, Burg.v.d.Kroonstraat H met cv., div. kelders, grote inp. garage gesch. v. 2
Rustig gel., halfvrijst. woonhuis metcv., garage,berging auto's, zwembaden zeergrote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400
en tuin. lnd.: kelder, hal, woonkr. (± 48 m 2), moderne m2. lnd.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken
keuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. 2eVerd.: metapp.,4slaapkrs. alle meteigen badkamer. Hetpand

JS% ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: i.o. biedtvele extra's. Bezichtiging uitsl. opafspraak. Aanv.:

||l|, HOENSBROEK, Slot Aldenborglaan H VALKENBURG Zenderwea H
WMÊk C,<?n,ra?'in„hetZu îrT\bvr9se landschap inde prachtige R , en " , nXrijst. woonhuis met dubb.W&m fit villawijk Schuureik bieden wij een vrijstaande semi-bun- garage, cv. en tuin lnd ■ Beg g" 3slaapkrs hobbykrSIKH!, 9a'°w 'e koop aan. De bereikbaarheid y,a sneMe invals- g^met SouChe, Zmefv.w.le^?ent&PXLa-ri^ÉM &k wegen en autowegen is uitstekend. Het pand heeft o.a. woonkr (+46 m 2!en luxekeuken Aanv ■i o Vraaonria'§||j| een royale hal en vanuit deruime living is zowel het ter- OM -k k

keuken. Aanv.. 1.0. vraagprijs,
ras aan devoor- als aan de achterkant te bereiken. Ver- ' '

smê'"9 &ÊÈËË — WeÊWÊ*Wblr der zin er 3 slaapkrs., kantoorruimte, luxe badkamer,
Wmï dubbele garage, wasruimte en berging aanwezig. Ver- VOERENDAAL,Heerlerweg-Kundergats H

deregegevensopaanvraag.Koopprijs ’365.000,-k.k. Goed gelegen winkelpand met magazijn en loods en
\WÊËZ*i»*w H^ _» woonhuis met e.v. en garage, lnd.: Winkel: beg. grond:IKI %Mm KOENSBROEK, St. Josephstraat H opp. 165 m 2 1e Verd: opp. 50 m2. Magazijn ±96m 2.Rustig gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, ber- loods van 20x20 m. Woonhuis: entree, 2 woonkrs., keu-!§§!!? >fw|ï i'-t'm ging en tuin. lnd.: kelder, hal, toilet, woonkr. met par- ken, bijkeuken, kantoor. 1e Verd.: 4 slaapkrs, badkr. 'tS^lllilllliriHlf*""118*1"8 ketvl'' keuken, serre. 1e Verd.: 2 slaapkrs., badkr. met met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: zolder. I

douche, v.w. en balkon, berging. 2e Verd. vaste trap Aanv 10 Prijs: ’350 000.-k.k.

'K<tnmMm^'n'^m^^^^M^é^Êm^mm^m^^m^m HULSBERG H Rustig gelegen monumentaal boeren-woonhuis mete.v. »'In een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis en tuin (perc.opp. ± 550m 2). lnd.:kelder, entree, keuken ;
Op goede stand nabij centrum gel. royaal, halfvrijst. He- metcv., garageen tuin. lnd.: Beg. gr.: hal, woonkr. (±4O metapp., badkr. metligbad, v.w. en toilet,woonkr., was- I
renhuis met cv., kelders en grote tuin. Perc.opp. 1.050 m 2), luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en ruimte/berging. 1eVerd.: 2 slaapkrs. en3 zoMerruwrrtes. Im 2.Het pand is voor velerlei doeleinden geschikt, zoals badkr. met ligb., douche, toiletenv.w., mime garage. 1e Aanv.: i.o Prijs:’ 160.000-k k
praktijk. Ind. 0.a.:L-vorm. living m. parket en openhaard Verd.: slaapkr., zolderkr. en badkr. met doucheen v.w.
(ca. 65 m 2), keuken, bijkeuken, 6slaapkrs., study, badkr. Pand verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o. WIJLRE, Merodelaan H
met ligbad, douche, v.w., balkon enzolderruimte. Aanv.: Vraagprijs: ’349.000,-k.k. Rustig gelegen vrijst. landhuismetprachtig vrijbl. uitzichti.o. Vraagprijs: ’345.000,-k.k. metcv., garage enfraai aangelegde tuin metveel pnva-

KERKRADE-Haanrade H cv. Perc.opp. 682 m2. lnd.: Sout.:Kelder. Beg.gr.: ruim*
HEERLEN Kempkensweg H Vrijst. woonh. met cv., kelder en tuin. lnd.: Beg. gr.: hal, hal, woonkr met mooie schouw, keuken met app ie "
Nabij centrum goed gelegen woonhuis met cv., garage woonkr., keuken en bijkeuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs. en Verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb.. dubbeej*"!
en tuin (perc opp 263 m 2) lnd ' Sout "kelder Beg gr " moderne badkr. met ligb., toilet en v.w. Zoldervia vaste v.w., 2e toilet. Aparte doucheruimte met v.w. 2e Verd.. _
hal, woonkr. (± 33 m 2) met parketvloer, ruime keuken! traP'ebereiken.Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’ 159.000,-k.k. berging. Aanv.:i.o.Prijs:n.o.t.k.
serre, berging. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr.
met douche, v.w. en apart 2e toilet. 2e Verd.: 2 kamers _^_____en zolder. Het pand is ged. voorzien van dubbele begla- |
zing en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: V*^eV » I
i.o. Prijs:/132.500- k.k. B 1

S-Inlichtingen Kantoor Sittard |sl^^J| Jl»^^fc MM \\M^^%
H-Inlichtingen Kantoor Heerlen B^^^l mméW I IVe^B I lVft#l^e*f Lm I l^e»#

———————————————————————————————————————————————————————————————m—m—.

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
1 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611

Taxaties Verzekeringen 6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12 " tel 045-713746
Hypotheken Financieringen Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30 uur, koopavond tot 21 .00 uur

zaterdag 10.00-14.00 uur

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

GELEEN
Riant gelegen RUIME HOEKFLAT met cv. (eigen ketel).
lnd.: hal, keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapks.,
douche, w.c, ruime berging, ’ 69.000,-.

VALKENBURG/BROEKHEM
Goed gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-
c.v. en ruime tuin. lnd.: hal, woonkamer van 35 m 2,mod.
inbouwkeuken, 3 ruime slaapks., badkamer, zolder via
vaste trap. ’ 142.000-k.k.
SCHAESBERG/EIKSKE
Keurig onderhouden HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-
c.v., carport en zonnige tuin. lnd.: kelder, hal, eiken in-
bouwkeuken, eetkamer, woonkamer, 4 slaapks., badk. m.
ligbad. Overal alum. ramen m. thermophane, spouw en
kap geïsoleerd, ’ 159.000-k.k.
BERG EN TERBLIJT
Prima onderh. HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-
c.v., garage en tuin. lnd.: hal, woonkamer in L-vorm m.
parket en fraaie inbouwkeuken, 3 slaapks., badkamer, rui-
me zolder. Overal thermopane beglazing, ’ 159.000,-k.k.
EIJSDEN/WITHUIS _________}

kelder, hal, café-restaurant I STa JÏ WU
(85 m 2), keuken, bijkeuken, |IjjKl n I

WIJNANDSRADE/KONINGSGRAVEN
Riant aan bosrand gelegen MODERN VRIJSTAAND
LANDHUIS met gas-c.v., inpandige garage en grote tuinm. veel privacy, lnd.: kelders, hal, luxe inbouwkeuken,
royale living m. open haard en schuifpui, 4 (evt. 5)
slaapks., luxe badkamer, veel bergruimte. Prijs n.o.t.k.
ECKELRADE
RIANT LANDHUIS met gas-c.v., garage en tuin (850 m 2).lnd.: kelder, hal, eiken inbouwkeuken, royale living m.open haard, vide en entresoPwerkhoek, 4 slaapks., luxe
badkamer. Aparte 2e woning voor gastenverblijf, dubb.bewoning e.d. Prijs n.o.t.k.
INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT
Op uitstekende locatie in Zuid-Limburg, met prima rende-
ment en goede staat van onderhoud. Verdere gegevens
en prijs op aanvraag.

vl I Dcli je^j jejk 1 L^ ■ H.4 I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiim

fe. IN GULPEN

Schitterende halfvrijstaande landhuizen
Binnenkort start Aannemingsmij. Gilissen Margraten bv met de bouw van
6royale halfvrijstaande landhuizen a/d Rijksweg (nabij hotel de Oude Geul)
te Gulpen.
De landhuizen typeren zich door 'n zeer aparte architectuur, 'n bijz. ruime en
practische indeling en 'n prima isolatie en afwerking. Natuurlijk beschikt u over
een garage, 'n living van ca. 48 mf4 slpk, prachtige badkamer en een royale
hobbyzolder. Bel meteen voor 'n uitgebreide documentatie.
Prijs 243.705,- v.o.n.

■4*fl|4*flJ !■%#■ Makelaardij 0.G., Taxaties, (SAI II II I■ Hypotheek-adviescentrum t^^^l^fll Ruys de Beerenbroucklaan 28, fllfl" 6411 GB Heerlen ■■■
Tel. 045-715566 NVM

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur IMAKELAARJ
— " """ " ■

Bfl \W____\_\ Efl WOÊ flfl



Limburgs XJJQDQD^ËtWJkM^ Tn %ÜST°Ö mdKELddR
HEERLEN + CORISBERG
i ■ -—-—-— 'mms,,_' 1"! Ruime bungalows met een groen randje.

|Lggg*?j sÊM HMeii \SÊS^^ fortabele maar bovenal luxebunga- ruim te noemen met oppervlaktes
ijT N*^^'**m*°lrii-fÊ leeéÖip^P HL* i lows met patiotuin grenzen aan een variërend van ca. 47 m2tot ca. 56 m 2

' '^__Wf* I '_ jtMeT „|| V

DUN ÏÏH^.cSb^s.1'0' [ i. , ,/?f^iLJfciS^S3fó iJ ■'jiWiCtl 'HSTP!
.1 IBE^jii , ~~ fliLj"■■■■■■ ■■■■■ ■■

Il Adres ] Jt^^lp,3ii WÊ-^--W $f Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen

1 In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra* »I Makelaardii BV Antwoordnummer 40 6400 VB Heerlen I Maandag t/m vn|dag geopend van 9.00 tot 21 00 uur.
_^_. _^ _^ w^m __J | " l Zaterdag van 9 00 tot 1800 uur

I. i.

I ookschaft-, kantoor-en toilet-
I units en

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii

laat ze leren
voor één tientje
per maand!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii
i

EYGELSHOVEN A f HEERLEN j f HEERLEN A

—V IHBeW_ flCMEeje; ■■■.-Ja.

Kwikstaartstr. 1 Huskensweg 17a Sittarderweg 112 A
Hoekwoning met cv garage Halfvrijstaand woonhuis met Hoekwoning met berging (evt.

cv en binnenplaats, lnd.: beg. garage) en cv. lnd.: kelder,woonk en halfopen keuken. 1 e gr: woonkamer (ca. 30 m 2). hal. toilet, woonkamer, keuken,
verd.: 3 slaapks. en badk. n keuken met eiken install. en berging, schuur. 1e verd: over-ligb, v.w toilet en was- app badkamer m. ligbad, toi- loop, 4 slpks., badkamer metm.aansl. 2everd^ zolder via |et, berging. 1e verd.: 2 zitbad en v.w. 2e verd.: zolder,
vliezotrap. Bwjr 1981 Dak-en slaapks. 2e verd: 1 slaapk. en Perc.opp. 180 m 2. Bwjr ca.spouwmuurisolatie, deels hobbykamer met cv.-ketel. De 1955. Aanvaarding direkt.dubb. beglaz en rolluiken. woning is in 1986 verbouwd. Priis ’ 89.000,-k.k.Beg. grond parketvloer. Aanv. in over|eg
direM Prijs ’ 89.000,- k.k.
Prijs ’ 129.000,- k.k.

Lj\ A )
f~ \c v ~~^HEERLEN HOENSBROEK KERKRADE

Kerkraderweg 82 Sleperstraat 30 Heerlenersteenweg 21
Tussengelegen woonhuis met Verrassend ruim halfvr, woon- Tussengelegen woonhuis met
cv. en kleine tuin. lnd oa.: huis met cv, garage en kleine cv. en kleine binnenplaats,
kelder Begr. gr.: gangentree, tuin. Ind. 0.a.: beg. gr.: hal, zit- lnd.: kelder, hal, woonkamer,
woonkamer (ca. 35m 2). bijkeu- eetkamer met niveauverschil keuken, badkamer, schuur en
ken, keuken, berging/hobby- (ca.42 m 2), open keuken, ter- binnenplaats. 1e verd.: 3
ruimte, terras en kleine mge- ras en plantenborder. 1e verd : slaapkames. 2e verd.: vaste
sloten tuin. 1e verd: 3 a 4 4 slpks, badkamer met ligbad, trap, zolder met cv-ketel,
slpks, badkamer 2e verd: zol- toilet en v.w.. wasruimte m. Bouwjaar ca. 1930 (enig op-
der via vaste trap met 4 kleine' wasmachineaansluiting. 2e knappen nodig). Aanvaarding
kamers. verd.: royale zolder. Ramen, direkt.
Prijs f 118.000,- k.k. kozijnen en deuren in hard- Prijs ’ 69.000,-k.k.

hout. Bwjr. 1975.
Prijs ’ 149.000,-k.k.

v A A _y

><**■" """""V S~~ ->V f SCHAESBERG "Xf ' \ / SCHAESBERG \ & \

" fffj** , f) ■ Aan de Slagboom 4
Fraai vrijst. landhuis met cv.,
garage en tuin. Bwjr. 1974.."^^M**"*-»*" lnd': be 9 9r-: ha'i L-vorm.

mmmWÊÊBÊÊBSKm woonk. (ca. 65 m 2) met o.a.
Streeperstraat 50 open haard, open keuken (ca.

Seringenstraat 23 Vooroorlogs woonhuis met 50 16 m 2) met luxe eiken keuken-I! Kaalheide. Hoekwoning met m diepe tuin en cv. lnd: kei- mr. en njime garage. 1e verd.:cv., carport en kleine tuin. Ind. der. hal, toilet, woonkamer, overloop 3 slpks. en ruime
oa.: hal, woonkamer met open keuken, badk., 3 bergingen, badk. met douche, ligbad, bi-
keuken (totaal ca. 37 m ), ber- diepe tuin en binnenplaats 1e det v w. en toilet. 2e verd.: via
ging: 1e verd.: overloop, 3 verd.: overloop, 2 slaapks, toi- vaste trap, 4e slaap-/hobbyk.,
slaapkamers en badkamer, iet. 2e verd : 3 slaapks. 3e c.v -ruimte en berging Spouw-
zolder via vliezotrap. verd: zolder. Bwjr. ca 1910 muurisolatie, dubb. beglaz.,
Prijs ’ 115.000,- k.k. Perc.opp. 375 m 2. Aanv direkt. hardh. kozijnen, ramen en deu-J l Prijs ’ 77.000,- k.k. . . ren Perc.opp. 492 m 2. /
V S \__ y . \frijsf3ls.ooo,-k.k. _y

aquina
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen

Ruys de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen

AilC ook s zaterdags lilU4D" / 1 0000 van 1000-1300 uur NVM

mLimburgs Dagblad * J#piccolo S f

BRUNSSUM, Hertogstr. 29. Geh. onderkeld. woonh. m.
garage en tuin, woonk., keuk. m. compl. aanbouw, 3 ruime
slks., badk. m. ligb. + v.w., zolder. Vr.pr. ’ 137.000,-k.k.
HEERLEN, Kampstr. 47. Geh. onderkeld. woonh.,
woonk., achterk., keuk., erf, 2 gr. slpks., badk. m. ligb., rui-
me zold. m. vaste trap. Vr.pr. ’ 75.000,- k.k.
BRUNSSUM, Touwslager 17. Halfvr.st. woonh. m. gara-
ge, woonk., keuk., 3 slpks., badk. m. douche + w.a., zol-
der. Vr.pr. f 128.000-k.k.
BRUNSSUM, Rumpenerstr. 51. In centrum gelegen, half-
vr. winkel/woonhuis, winkel 20x14 m, keld., kantoor, ma-
gazijn, garage, moderne bovenw. m. keuk., woonk., 3
slpks., dakterras, badk. m. ligb. + v.w. -t* toilet. Vr.pr.

’ 260.000,-k.k.

Assurantie-, financierings- en adviesburo

-WkkMCÈ van °PPen bv
///£^SSSXfNS£~^mip Lindeplein 5, 6444 AT Brunuum,

— ,
maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12,30an 13.30 ■ 17M\iur

donderdagavond 18.30 ■ 20.30uuren zaterdag 9.00 ■ 12.00uur
*

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller,want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloer.

I En de makelaarweet van
wantenen kranten.

URMOND ’ 335.000,-k.k.
Zeer fraaie, witte semi-bungalow in landhuisstijl. Grote
tuin (±llOO m2), cv. en garage. Royale indeling met
o.a. 5 slaapkamers. Optimale isolatie en afwerking.

SITTARD ’ 450.000,-k.k.
Prachtig landhuis met garage, cv. en tuin (±l3OO m 2
met zwembad). Ruime indeling met o.a. living van ±65
m2en 3 grote slaapkamers.

GEVRAAGD WOONHUIZEN EN BUNGALOWS:
HEERLEN, in diverse prijzen vanaf ’ 200.000-

LANDGRAAF, vrijstaand, in prijstot ±f 375.000,-
BRUNSSUM, vrijstaand, tot ±’ 350.000-
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS

bespreken wij met u de prijs- en
verkoopmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED,

W HEERLEN. TEL. 045-717976

BBSS wwmnt SStSSAJ^
B ten. Opp. per appartement herenhuis met tuin. Kelder, ging. Grote L-vorm. woonk. KERKRADE H balkon, keuken met compl. trap naar royale zolder. house op de 3e etage, ru^

ca 50 m 2Renovatie noodza- Grote L-vorm. woonk- ca. 38 m 2 met mogelijkh. Riant gel. vrijst. herenhuis in eiken install., provisiek.. hal, living 82 m 2 met W\(
kelijk. ensuite met eiken parketvl. voor openhaard. Balkon aan centrum Kerkrade met wasruimte, slaapgedeelte ± haard, eetk. met comp ,j
Prijs/79000,-k.k. 4129 Tuink. Zeer luxe eetkeuken voor-en achterzijde. Dichte prachtige tuin tot. 880 m 2, met 4 slaapk, 5 grote berg- _ jj, ingerichte open keuken

met app. 4groteslaapk. Luxe keuken met eenvoudige aan- gar, kelder, ruime hal, royale kasten en aparte douche en ______WÊÈ__\_________l m 2, 2 ruime slaapk, zi.
HEERLEN H badk. met ligbad. Zonneter- rechtcombinatie. 1 slaapk. living ca. 42 m 2met open- badk. met ligbad. Metalarm- badk, 2 toiletten, 2 ba^gf

' Centrum-zuid. Halfvrijst. ras. Bet. badk. met douche en haardpartij, woonkeuken install. en geheel geinte- ■ en een zeer ruim terras
woonhuis met inpand. gar. Prijs/187.000.-- k.k 3075 toilet. met luxe install.. 4 slaapk., greerd met de omliggende m 2Inpand. berging, » f.

roiimcciim u en tuin. Kelders. Ruime hal. Prijs/69.000, - k.k. 3016 kleine badk. Nagenoeg de natuur. Mp 8.50 m. diep en aparte H?;

Km*" h1,,« »"n L-vorm. living met parketvl. gehele woning met parketvl. Prijs/450.000,- k.k. 2688 B 9 _ ~ ging in het sout. Bwjr 13/,2?", . I«7 ' Eetkeuken met luxe install. mmW^mm_mw_______m HEERLEN H en/of stenen vl. pand re- MJ£ Q 1 Pnjs/289.000,--k.k. 40»
vorm woonk Witte kunst- mcl' alle app 3 slaapk met eTlVh^lff H Heerlerheide. Maisonette centelijk gerenov. dit pand NUTH H U*Mo&*&fl ..«,_. ck___„on ft
«M »o£»nk»n moT mr. "»

v.w. Bet. badk. Duurz. mate- WWr[T tTTJT met ruime kelderberging, moet u beslist van binnen Appartement op beg. gr SêalWuß VALKENBURG „g
?aLk Rarik TlPrr^nWpr rialen toegepast E!22SIESm berging, woonk met open zien goed gel in centrum met ~^?^*s"^^T""" Goed onderhouden st»

L ' nÏÏ S Prijs/249.000,-k.k. 4128 keuken ca. 25 m 2, slaapk. Prijs/325.000,-k.k 3046 terras en tuin. Woonk. met Prijs/115.000.-k.k. 3069 herenhuis voorzien van e"2nakiïnl NiP^wrtak 9 TM*JEMIIfMflff.^H met muurkast. bet. badk. _ open keuken 34 m 2 Bijkeu- groot souterrain en tuin- fPn,^/ 19000 kk 4035 HEERLEN,., H iMCllSaÉill Prijs/55.000,-k.k. 1099 KLIMMEN H ken. 2 ru.me slaank. Badk. SCHINVELD H kelderruimtes. Woonlca^.rTHS/na-000. 4Qjb zeswegen. Woonhuis met mmuumwaÊiamaiÊM---m Termaar. woonhuis met Tuinberging. Eigen parkeer- *r Hst woonhuis met inpand ensul,e.ca 46mSf Ba*
EYGELSHOVEN H «»'■

en tuin. Keuken. Woonk. - HOENSBROEK H tuin Gar. voor 2 autos. plaats. Geh. geïsol. Goed af- '":'Tuir^ïetberoino tSchté ten mcl ?env instap B 8 ,
WoTnhul melder, doo" "! ?«%%*£?* Badk HEERLEN Ht Gojde" rustig gedonder Ruim.V L-vorm. woonk. gewerkt. Alle voorzieningen glulcen'wo^n^.Teï p^av" ""2e'Zür'S.I-**
zonwoonk. Ruime eetkeuken met ligbad. Zolder. Heerlerheide, geschakeld een kap woonhuis met grote Ca. 42 m2met parketvl. Keu- bevinden zich letterlijk omde Open haardpartij. Studeer-/ ;_?,*£,;£»
met app. Berging. Gar. 3 woonhuis met berging, gar, !Tpa?d,Hor9a^„n 40,n"

ken met luxe install. 4 hoek. werkk. 4 ruime slaapk. Badk. p^'f/^ToOO kk *ll'
slaapk. Geh. bit Ldk. met t________________\_\ tuin, woonk., keuken, 4 Provtelder. Woonk. 30 m. slaapk. met v.w. Bet. badk. Prijs/99.000,-k.k. 4165 met ligbad en douche. Prijs/154.000.--k.iv
ligbad Zolder. Geh. pand is slaapk. en badk. Geheel ge- Djch» cc tteutenl 2m Grote bergzolder. Pand met Prijs/149.000,-- k.k. 2901 yIJLÊN h
voorzien van kunststof koz isol. event. subsidie over- Voortuin. 3 grote slaapk Zol- dubb. begl., ged. met hardh. SCHAESBERG H ' RÏ.nV n»i ~i,« nnderr<
enthermbeglGedmetrolL PfPV ".draagbaar der alw. hobbyru.mte. Bwjr. koz Part aan voorzijde met Centrum, ru.m oudere een- SIMPELVELD H "li"'fjrvol tandhuisV''r*_*m*r_t Prijs/110.000,-k.k. 2618 197I973

~,,,," IIL __,_. roll. gezinswoning met tuin. On- Hulsveld. Op rustige lokatie 1„"nl 40 J Tuxe
II oflljlllfl HF I —— Prijs/139.000,-k.k. 4124 derkelderd. Woonk. Dichte gel goed onderhouden half- Tpukpn 9m2 4 slaaok LU>*

m_\_\_________M--m-mÊ _i M mf* HEERLEN H ■ .r, FN cRRnE|< H keuken melLcompl app Zum vr'ls'* souterrainwoning met badk metLbad en doucn"JP _______________mP^____\\\_m Centrum. Modern apparte- HO,ENSBROEK
c al " — .-«** & met div. bergingen Ged ga'r Dlv. kelderruimtes. Sf°m' ApP"^'yM2 ment met lift, inpand. aar. en Halfvrijst. woonhuis met gar. ■ overdekt terras. 2 grote sicnte keuken met app. "iTjtm? m», dfe*=W- " < kelderberging Hal. Royale fr, blijvend vr,, uitzicht slaapk. Badk. 2e toilet Lig- Woonk. met plavvl. 3 slaapk. ?«C hnlZrmmte S"pol.

Ïnis-IM| P woonk met open keuken 30 Woonk metparketHalfopen bad en douche. Div. berg- Badk. met ligbad en 2etoilet £1,^3-^""PS""~""" m 2. Ruime slaapk Badk keuken 37 m 2. Schitterende ■éMHSB ruim,es en 3e slaapk. Bergzolder >and is voorzien „„^'^„„p^rtp^uin «*\Ui 'S/ Pr,js/85 000.-Pk.k 2991 Ha?dh3 ÈL__-« Prijs/92.500.-k.k. 2678 ~„»„„. Bwjr 1968 Opp.

HH SEE,R!;EN
u,,

H HEERLEN H koz Beneden dubb begl. M SCHAESBERG H p^s/ 155 000,- k.k 4156 afgewerkt en opt.maal «
Heerlerheide. Halfvrijst. Heksenberg Luxe uitst on- Spouw-en dakisol. woning- Rustig en goed gel. halfvrijst. ' J [ 'sol

Prijs/112 500-k.k 4075 woonhuis met gar Tuirv derhouden halfvrijst. heren- scheidende spouwmuur. woonhuis met kelder. Ber- ÜBACH O/WORMS H—— W^"J£? „PJa7 HP^ pn huis met grote tuin en gar. t 6 1*35 1??° dlfin «^ll^Mill^ó^»^^ ging. Gar. Entree aan zijkant. Geh gerenov. royaal woon-
EYGELSHOVEN H keuken met install. Badk. en Ruime entree. Luxe keuten. Pnjs/149.000,-k.k. 4160 pr i,s’ 259.000,-k.k. 4123 Woonk. ca. 35 m2met moge- huis te gebruiken als kantoor .
Karakteristiek woonhuis. p^Wóc nnn kk 9504 3 slaapk. Badk. met ligbad en KFRKMnF G .„E,,,, 1g. 1L, A/»e., ü ''fi*.. voor openhaard/ 0f beleggingspand met 2 ap- I
Kelder Grote woonk. Open Pnjs/125 000,-k.k 2294 douche Zolder Mogelijkh KERKRADE H NIEUWENHAGEN H allesbrander Ged. open keu- partementen waarvan een Jk -'* 1 n
keuken met schitterende in- uccdi cm u voor 4e slaapk. Balkons. Ku,' m aPPa"ement cent:raai Centraal gel. woonhuis met ken met compl. keukenblok, leeg teaanvaarden. Part. hal,

________ ~
stall. mcl app. Badk met J?EE,Rh E

H u.h J? Geh. geïsol gel. met berging en eigen gro te tuin, slaapk./werkk. Tuin ca. 20 m. diep. 3 slaapk. hobbyruimte 62 m 2 met ■"rrriMlSTïlligbad Terras op nivo. Tuin Heerlerheide Halfvrijst pr,js/i59.000,-k.k. 4176 parkeerplaats, royale ha. toegang tot kelder, woonk.' Badk. kleedruimte en douches (ffH IfffleWlcl. 35 m. diep Zwembad ""n_ï"l"_\*a''
el,T, — Z°°£ ca' 22 m! me' °Penhaard' Pr"s/139500'"kk 4153 (momenteel in gebruik als fuM IJ i SJP

met mstall.. 4 slaapk. Ruime 2 L J^n ,P, "1 r=hÏ HEERLEN H f35 rn 2 keuken met alle dlcnta keuke n, bijkeuken,
o^u>cf. or;D^ n sportstudio). Gas- en elec- W^^^SSrbergzolder »? 9»^». rf^, Heerlerbaan. Goed onder- appC 0i?«tkeiaïïfnk gar inpand bereikbaar, 1e SCHAESBERG H Irometer afzonderlijk per W^

Prijs’ 131.000.-k.k. 4054 met ligbaden 2etoilet Groot h d d bungalow en koelkast 2 slaapk waar- verd: 4 slaapk, badk. Bwjr. Vrijst woonhuis met tuin. verd. . K _W~ -- -_Li ; balkon. Mogelijkh. voor 2 Evem. deels als kantoor- van 1 met balkon bet badk. 1960 Inpand gar. geschikt voor 2 _<m kk *l3°
EYGELSHOVEN H sJaapï.lP-,zs£'y L ,QOQ ruimte te benutten lnd Zeer goed geisoL Event over- --. .-- auto's. Prov.Relder. L-vorm. Prijs/289.000,-kX
Op rustige lokatie tegenover Pnjs/157 000,-k k 2989 grote bungalow: woonk. ca. draagt>are suifc.sid.e W l> woonk 50 m 2 met parketvl ||^K|l WIJNANDSRADE Jfbosgel vrijst herenhuis met HEERLErü Z, 50 m 2, keuken met install., 3 Prijs/98.000.-k.k. 3096 T _m_m_^___rA Dichtekeuken met aanrecht- B^Tx mco.e oospartij <Gra^Palemigerboor? 2^ KERKRADE H $ PIÉ4 Sïïl kXdk n4, e^ RftZr, ca 29 m dièo Luxe Woonnu'S met tuin, moge- P|d overdekt terras Haanrade. Rustig en een- * KeEeleWß 2e toilet Opp 400 m 2 KS U ■ '"Pand gar Schitter»

B£Ë££s£ aheTrwoonkeh?u eieonee,r: l£^Ze Si - "-o^^ i ||H 2M^--"- 4163 JP-^HSi „1 . t„ï teuken met mstall.. 3 W°?"k ' hlrik mPt dn,?che levelwoning. Gar. Grote H SCHAESBERG H WÊÈT" '~ *m**m\ Dlcn,e keuten met «u*1
Vaste trao naar zolder Pand slaapk. badk HR verwar- fn

aapk
d' g?\";^°^ woonkeuken 19 m 2. üving .3 «i gel modern halfvrijsï 11 H | bouwuni, B„keuken_ S^#looimaa gesol en «e mingsketel. Ged. aluminium '"Pand gar. kelderberging s|aapk Luxe badk D,v berg- woonhuis met tuin opzuiden \\W^M ■ 5 slaapk Luxueuze ö»e„

uxePaTewerk? Bwir 1988 r 0" ru,m,es Tuin met pr,ma be" ■ ca 8 m diep met berging. ■BI | , Zolder °?
pZfre2 siï.W■ 4146 - . « zonnina ■§■■■■01 Lvorm. woonk ca 32mT PriJS/185 000,-k.k. 4077 spouwsol. Dubb. begl-

■eP'Shßêaae.^ '—*-■ kt- -È T"Hmné- Prijs’ 139.500,--k.k. 3089 keuken met install. en app.,
HEERLEN H Jr "IP*^»***** (J__\\f^^^f^_V-t_^_JM parkeermogelijkh. achter de VAALS H

woonk., luxe eetkeuken. 3 ■■ IfSJ ______ __f_\*^^^^^1 I '■ iJ&k onderhouden met therm geïsol. Eventueel overdraag- ca 33 m 2 Bijkeuken. 3

zolder Tufn" op zuiden gel L^-^UI SJyl , div. terrassen onderarchitek- Prijs/119.500.-k.k. 4004 2e toilet. Vaste trap naar H
evt rijkssubsidie overdraag- ■\-j| *^__m ' '""' aangele9 ' n 93|r SCHINVELD H rU'me Z°'der m6t mo9eliikn -*s*w"' *■■"-*«"*
Prhs/127 000. -k.k 2952 Prijs/439 000,--k k 4002 WIÊÊF* I poort, hobbyruimte met bar. Woonhuis met gar, binnen-

V"' " 3P PP
Prijs/109.000,-- k.k. 2984 l-lfli 4" dlv bergingen, L- plaats, zijtuin, L-vorm. Prijs/155 000 -k k 4121

HEERLEN H HEERLEN H HL l—«JeTeTefJeTefJl vorm woonk met open woonk met open haard. ' mÊÊÊÊÊkyWÊÊkwB^^i
Centrum Uitst gel. beleg- HEERLEN H Centrum. Appartement op Prijs/134.000,-k.k 4111 haard, plavvl., 2 grote royale eetkeuken, badk. met VAALS H Prijs/429 000-k.k *"gingsobjekt 3 appartemen- Heerlerheide. Halfvrijst. 2e verd. gel. met kelderber- schuifpuien naar terras en o.a. ligbad. 3 slaapk. Vaste (jjtst onderhouden pent- ,

\\W l^l^^^^fl ¥*4K JVM Gaarne vrijblijvend Naam I IBWinT a^*^
|||g[|»*|lrp^ " °"ed'9e'n,o,ma"e°Ve'

S"aa' 1' H = Kantoor Heerlerv Tel 045 :y-'y'j^^
1 o Bestaande woning nr.: Postcode/plaats: «| | ______________^^^__________________\^£j^^^^_^_\l_^m^^^

——4 J —ll■ Il ■"■"■■ ■ I I *l M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933^#g
»— T ~H r— \\ n " 1

, Tel: 31 I M^MlJj^W^i^^nSL5éS -m t— cV I I O Stuur mij GRATIS In ongefrankeerde gesloten enveloppe |
\\w9ÊHiWftf&^flff^ffWf^fm\ HUIZENMAGAZINE nr 181 zenden aan: Stienstra Makelaardij BV. IrWÏ^HH^ff^TOSH^^nr^utElE I^mÉHH*ITT TjLFu Lülefl uitgave iuni Antwoordnummer 40.6400 VB Heerlen. ' hÊÊÊÊaÊÊF^f^nl*'t^TV^^tlf*%i-tf^lflTWÊ W^■■■■■■ÉiÉIiÉiÉdMiiHMIIMfIÉfIBHHMIj^^HI i j ________i__m___________^__éÉmWw^^.

i 7ophelder*
makelaardij 0.g./assurantie^

GREVENBICHT-DS. DR. DEELEMANSTRAAT 1
Goed gelegen nieuwbouw, vrijst. woonh. met *c
gas-c.v., inpandige gar. en fijne tuin. lnd.: o.a. 'R|
entreehal, ruime woonk., keuken met eetbar, jj"
Op verd.: badkamer met douche, wast. en 2e P'
toilet, 2 slpk. en zolder. Pr. nader overeen te
komen.

ECHT-GILDELAAN 8 35
Degelijk gebouwd en zeer goedonderh.
landhuis op 1e klas ligging. Zeer ruime md. en «O
prachtige tuin met 2 terrassen. Bouwj. 1980. *jj
Perc.opp. ca. 650 m2. Geheel onderkelderd. f*
lnd.: o.a. hal, compl. aanb.keuken met app..
woonkamer (50 m2), bijkeuken en garages. Op
verd.: 4 slpk. en compl. badk. met o.a. ligbad
en douche, 2 ruime zolders. Prijs en verdere ] Z
ml. op aanvraag. ne"]
NIEUWSTADT-MILLENERWEG
Voorbij T-kruising Randenborgweg-MillenerweA
kunnen wij u nog 1 uitstekend gelegen
bouwkavel ter grootte van ca. 900 m 2
aanbieden. Inlichtingen op aanvraag.

SUSTEREN-MARGRIETLAAN 10
Ruim halfvrijst. woonh. met gas-c.v., gar. en J
tuin. Perc.opp. 221 m2, bouwj. 1973, verbouwd
in 1978. Ged. thermop. begi. op beg. grond,
lnd.: o.a. entree, woonk. m. parketvl., in
achterbouwkeuken met compl. eiken aanb.
keuken met apparatuur. Op verd. compl. badk
met o.a. ligbad en toilet, 3 slpk. en zolder met
zolderkamer. Prijs op aanvraag.
SUSTEREN-HEULSTERSTRAAT 16
Zeer goed gelegen halfvrijst. hoekhuis met
gas-c.v., garage en tuin. Perc.opp. 296 m2.
Bouwj. 1965. lnd.: o.a. kelder, keuken m. aanb-
keuken, woonk., serre, berging. Op verd.: 4
slpk. en doucheruimte, zolder. Vr.pr. f 130.000,
-k.k.

SUSTEREN-KAVINKSBOSCH 12
Rustig gel. woonh., in 1977 volledig
gerenoveerd. Prachtige eiken aanb.keuken rn&m
app. lnd.: o.a. woonkamer, ruime keuken, \
serre, berging, compl. badk. met ligbad, kelde« U
tuin. Op verd.: 3 slpk. Vr.pr. f87.000- k.k.

SUSTEREN-STA TIONSSTRAAT 47
Ruim winkelwoonh. met div. bijgebouwen. h
Perc.opp. 1130 m2. Voor div. doeleinden *geschikt. Pr. op aanvraag. I
TEKOOP GEVRAAGD K,
Voor bemiddeling zoeken wij woonhuizen in jj
alleprijsklassen gelegen te Roosteren, _,
Dicteren, Susteren, Nieuwstadt, Sittard, K.
Geleen, Bom, Echt en omstreken. Maak eens

_
een afspraak en laat u vrijblijvend informeren k
over verkopen, kopen, hypotheken, taxeren
van onr. goed en verzekeringen.
Wenst u vakkundige hulp bij aankoop van een

_
woning of wenst u objectief geïnformeerd te 3
worden over hypotheken? Ook dan kunt uop ï
ons rekenen! c

* taxatl»» * tlnanclering_]
* hypotheken * verzekering^ h

Marktstraat 43, Susteren.
04499-1340
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Nederland 1
i ëorh.i'05 Nie"ws voor doven enf l^lhorenden.

PAr°! Antillen- Lekker uitwaaien

' llZu- Bonaire en Curacao. Toe-ft? lmPressie.
b J:la,rk Beauty. Serie. Vandaag:lurken, (herh.)
terh ) ouwt'e Theelepel. Tekenfilm.

ertJJ^ KerkePad- Afl. 3: Dorps-
*) Jour

3" het Fhese Noordererf-
es "ietes (slot>- Le9ienierea P'n 9esPrek met kiikers die

'a's u6erd neDben op de program-
ma ,an net afgelopen seizoen,
ie » 9dvoetbal: PSV-Ajax, sa-

vattmg vanuit Eindhoven.

19.00 Journaal.
19.18 (TT) Weg van de snelweg

Europa. Toeristische serie. Afl. 4:
Steigerwald. (herh.)

19.50 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Vacht of fools. Evan Drake
nodigt Sam uit voor een bootreisje.
Omdat hij denkt dat Rebecca Sam's
vriendin is, vraagt hij Sam haar ook
mee te nemen. Maar Sam had iets
anders in zijn hoofd.

20.22 "" Goud en nieuws. Show-
programma gepresenteerd door
Frank Masmeijer.

21.13 De puzzelfavoriet. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Plaisier.

21.38 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Requiem for an 5.0.8.
Hooperman verliest een collega tij-
dens een vuurgevecht, en de beval-
ling van Susan levert een tragedie op.

22.02 "" U zij de glorie. Koor- en sa-

' 12] ïo tter, hoofdrolspeler in 'Hooperman'. (Nederland 1

menzang vanuit de Grote Kerk in Bre-
da.

22.30 Journaal.
22.41-23.28 St. Elsewhere. Ameri-

kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Down
and out on Beacon Hill. Dr. Craig
wordt door zijn ex uit huis gezet. Met
zr. Papandrao's baby gaat het niet
goed en Fiscus krijgt te maken met
een punker.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: Sable en Dcx vinden elkaar. Sa-
ble slaagt erin Heath van zijn voorne-
men haar te vermoorden af te bren-
gen. Volkomen overstuur zoekt Sable
steun bij Dex. Blake gooit Adam het
huis uit.

17.50 (TT) Superchamps. Spelpro-
gramma voor kinderen om de Super-
champs Trophy 1989. Presentatie:
Chiel van Praag en Bart de Graaff.

18.45 "" Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 (TT) Wijnexpress. Programma
over wijngebieden. Afl. 6: Baden-El-
zas.

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

kaanse serie. Afl.: Arasbesque. Na ja-
ren van afscheid neemt Lisa, eens
een bewoonster van de benedenwe-
reld en nu een gevierde ballerina,
door middel van een brief contact op
met Vincent.

21.25 (TT) Op leven en dood. Praat-
programma met Koos Postema. Afl.:
Entertainment.

22.10 North Dallas Forty. Amerikaan-
se speelfilm uit 1979 naar de roman
van Peter Gent. Met: Nick Nolte, Mac
Davis, Charles Durning e.a. Midden
in een slopend seizoen belandt de
footballveteraan en aanvaller Phillip
Elliott van de North Dallas Bulls op
een cruciaal punt in zijn leven: football

" Nick Nolte en Mac Davis in 'North Dallas Forty'. (Neder-
land 2-22.10 uur)

en zich aan intimidaties onderwerpen
of zijn passie de rug toekeren en een
totaal nieuw leven beginnen met
Charlotte.

00.10 Journaal.
TROS
00.21-02.05 Firecreek. Amerikaanse

speelfilm uit 1968 van Vincent McE-
veety. Met: James Stewart, Henry
Fonda, Inger Stevens e.a. Een bende
van vijf avonturiers zet het stadje Fi-
recreek bij aankomst op stelten. De
zaken worden zo ernstig dat sheriff
Cobb zweert de bende aan de galgte
brengen.

Nederland 3—— ii
_________________________

i______^^^^

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.10 Europa komt! Afl.: Namens

Europa!

14.00 Studio Sport. Tennis: Roland
Garros.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort voor Marokkanen.
18.30 You're welcome. Les 19.
19.00 (TT) Jeugdjournaal-extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.48 De Lottotrekking.
19.55 Uitzending van de Partij Initia-

tief voor Europese Democratie (IDE).
20.00 Journaal.
20.20 Uitzending van de CDA.
20.27 Mag het iets meer zijn? Consu-

menteninformatie. Afl. 4: Mag het iets
meer zijn!

20.57 Sprekende films. Serie over de
geschiedenis van de geluidsfilm. Afl.
2: Hollywood en de gangsters.

21.53 Studio Sport.
22.20 Uitzending van de Regenboog.
22.30 Journaal.
22.41 Interview met Noam Chomsky.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland1
»-Oo tI ~~~~^^~~~~~~~ ",men 'a9esschau und Tagesthe-

-0.5s 2le ?Port-Reportage.
sPeeif! Wa'zer für Dich. Duitse
Met h uit 1934 van Geor9 Zoch
rock o lnz Rühmann, Adele Sand-
-5.10 Aarnil|a Hom e.a. (herh.)
'55 pUslar"dsjournal.
3.00 Tersoverzicht.i.i sM% K-^S/ammaweekoverzicht.Hen- oa^hbarn- Reportages uit Mid-
«.3o |2 Europa.
5.o0
515 AB,r ormel E'ns. Hitparade.

»6.1 s *"°-Ratgeber: Technik.
f. Cr0? „ Chöre der Berge: Coro
[terr), orona, mannenkoor uit de Do-K !Qn- F'lmportret.

Merjj ®Sundheit! Medizin im Ersten.
AK°ort s

n magazine. Thema: Hooi-

TSs Tier und Heute unterwegs.; OoJafsSchau

' °3 Sr. arte,en z"r Europawahl.

' 'eßünH scnau- Met oa voetbal:
! Sos p?a: Term's vanuit Roland
'L°Phv» 'Js; Hockey: Champions
«| 85? rj.' e Berlijn.
!j' Oo Parteien zur Europawahl.

SsenUCIVTales " Neues aus Enten-
lis ""Hiri eken,ilmsene- Afl-: De

'^"Oo (1Ï9ramma-overzicht.
Lparte .'' Tagesschau. Aansl.: Die
HS rw z.ur Europawahl.
r^eifihU Unverbesserliche. FranseSa MUit 1975 van Philippe de

eievi et: Jean-Paul Belmondo,
fa. i/| ev.e Bujold, Julien Guiomar'authi'^adiger en charmeur Victorw°rdt verliefd op de reclas-

K. mbtenafes Marie-Charlotte.

Aangezien haar vader een museum
beheert, besluiten zij een beroemd
schilderij te stelen. Aansl.: Die Par-
teien zur Europawahl.

21.55 "" Trekking van de lottogetal-
len.

22.00 Tagesschau.
22.10 (TT) Das Wort zum Sonntag.

Meditatie van Pater Hartmut Wals-
dorff te Berlijn.

22.15 Harald Juhnke Special. Show-
programma met Harald Juhnken.a.v.
zijn 60e verjaardag.

23.30 Der Marathon-Mann. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1976 van John
Schlesinger. Met: Dustin Hoffman,
Laurence Olivier, Roy Scheider e.a.
Een student uit New Vork raakt zon-
der het te weten op het spoor van een
voormalig SS-arts, die alles doet om
aan zijn achtervolgers te ontkomen...

01.30 Tagesschau.

01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-
schouwingendoor Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.30 "" Programma-weekover-

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

tionaal magazine.
13.40 Diese Woche, weekoverzicht.
14.00 Die Sport-Reportage. Open

Franse Tenniskampioenschappen, fi-
nale dames. Verslaggevers: Eber-
hard Figgemeier.

16.05 Frankensteins Tante. 7-delige
griezelserie voor jongeren en oude-
ren naar een boek van Allan Rune
Petterson. Afl. 5.

" Een scène met Jean Paul Belmondo uit defilm 'Der Unver-
besserliche'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLEGTEN
°orkanaiCAl"abonnees:«en zie schema exploitant

i** =2 ârt Wlt Programmaa c stereo geluidsweergaveITt weeta||g b|j stereo.app
le'etekst

TELEVISIE
RevisieFV^"^ 5, 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2:31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Télé 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

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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse tv-serie. Afl.: Liebe und
Verrat/Entdeckt und umstellt.

18.10 Landerspiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.30 Die Pyramide. Spelprogramma

met Dieter Thomas Heek. Gaste: Bar-
bara Wussow.

20.15 "" Wetten dass...? Spelshow,
gepresenteerd door Thomas Gott-
schalk. M.m.v. The Original Les
Humphries Singers, Eartha Kitt en
Don Johnson.

22.00 Heute. Aansl.: Parteien zur
Europawahl.

22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
Gepresenteerd door Bernd Heller.
Aansl.: Lottotrekking.

23.30 Verdammt sind sic alle. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1958 van Vin-
cente Minnelli. Met: Frank Sinatra,
Shirley MacLaine, Dean Martin e.a.
Wanneer de Amerikaanse schrijver
Dave Hirsch na W.O. II naar huis te-
rugkeert, lukt het hem niet, zijn plaats, te vinden in de burgermaatschappij.
Verbitterd en ontworteld, voelt hij zich
slechts bij twee mensen thuis: de
gokker Barna en het hoertje Ginny...

01.40-01.45 Heute.

Duitsland 3 West
09.50 Tele-Gym nastik. (48).
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 20.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen

Chip? Cursus micro-elektronica.
11.30 Der Traurn vom freien Vater-

land. Serie over Polen in de twintigste
eeuw. Afl. 7: Aufstieg und Fall: Go-
mulka.

12.15 Französische Maler des 19.
Jahrhundert. Afl. 4: Edgar Degas
(1834-1917).

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
35. (herh.)

13.30-14.00 Telekolleg 11. Cursus wis-
kunde, les 3.

15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Begegnung mit Rostow. Ma-
gazine van de partnersteden Dort-
mund en Rostow.

17.00 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Liebesdienste.

17.30 Naturund Technik: Wo Tiere
nicht unter sind. Documentaire over
het leven van zadelrobben.

18.00 Gut drauf. Live vanuit Berlijn tij-
dens de Evangelische Kerkdag.

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

20.00 ■ Gesichter. Amerikaanse
speelfilm uit 1968 van John Cassave-
tes. Met: John Marley, Gena Row-
lands, Lyn Carlin e.a. Een man pleegt
echtbreuk, terwijl zijn vrouw de nacht
doorbrengt met een gigoio. De vol-. gende morgen realiseert het echtpaar
zich dat hun huwelijk totaal naar de
knoppen is.

22.05 Kopf urn Kopf. Spelprogramma
met Alexander von Cube.

23.05 Der Himmel auf Erden. Docu-
mentaire over religieuze tekens in " j
kunst en media t.g.v. de Evangeli-
sche Kerkdag te Berlijn.

00.05 Mare Almond live te Reckling-
hausen. -1

00.55-01.00 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

35. (herh.)
17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-

desrepublik. Schrijvers vertellen
over hun land. Afl. 9: Otto Jagersberg:
Nordrhein-Westfalen - Zwischen
Rhein und Weser.

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Liebesdienste.

18.30 Wer hat Angst vorm lieben
Gott? Documentaire over het beeld
dat mensen van God hebben.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Diè Internationale. Documen-

taire serie. Afl. 4.: Das Ende der Epo-
che (1945-1956).

20.15 Notenschlüssel: Doktor Faus-
tus. Opera van Giacomo Manzoni
naar deroman van Thomas Mann.

21.00 Südwest aktuell -Neues.
21.05 Vorhang auf: Tanz auf dem Re-

genbogen: Das Leben der Josephine
Baker. Documentaire.

22.25 Festspielland Baden-Würt-
temberg: Pianokwaret nr. 1 in g, KV
478, WA. Mozart. Uitgevoerd door
Christian Zacharias, piano; Frank Pe-
ter Zimmermann, viool; Tabea Zim-
mermann, viool en Tilman Wiek, cel-
lo.

22.55 Religiöse Zeitzeichen in Thea-
ter und Literatur.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

satelliet

RTL Plus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-

filmserie. Afl.: Heathcliff auf Urlaub-
/Die Verlobung.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Gus auf Schatzsuche.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Die Ausreisser.

09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

11.00 Explosiv. Vor Ort. (herh.)
11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

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

13.00 Heute bei uns.
13.05 Sport Extra. Dansen.
13.30 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.15 Tekenfilm.
14.30 Die letzte Kugel trifft. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964 van R.G.
Springsteen. Met: Audie Murhy, Dar-
ren McGavin, Ruta Lee e.a. (herh.)

15.55 Polizeibericht. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Jugendlicher Ban-
dendiebstahl.

16.15 Adel verpflichtet.
16.45 Spiegelei. Spelprogramma.

Presentatie: Uwe Hübner.
17.15 Dance. Dansshow gepresen-

teerd door Martina Menningen.
17.45 Tekenfilm.
17.55 Buck Rogers. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Verschwörung der Planeten
(2).

18.45 RTL aktuell.
19.00 Anpfiff. Die Sportsendung am

Samstagabend.
20.00 Sport Depesche. Presentatie:

Petra van Oyen.
20.05 Anpfiff. Vervolg.
21.20 Bellamy. Australische tv-serie.

Afl.: The Patsy.
22.00 Alles Nichts Oder?! Spelpro-

gramma gepresenteerd door Hella
von Sinnen en Hugo Egon Balder.
Gast: Kurt Weinzierl.

23.00 Das bringt's voll - Dutte Typen
in Jeans. Amerikaanse speelfilm uit
1977 van Harry E. Kerwin. Met:
Rhonda Fox, Torn Leindecker, Karyn
Wagner e.a.

00.25-00.30 Betthupferl.

■■■■■■■-»■■■■■■■■■■■'■— ■■ ■■ i

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05. Die Waltons. Afl.:
Von Fremden und Freunden. 10.50.
Teletip Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Die total verrückte Oberschwester. En-
gelse komedie uit 1972 van Gerald
Thomas met Sidney James, Kenneth
Williams, Hattie Jacques e.a. 12.35 ■
Fiakerlied. Duitse liefdesfilm uit 1936
van E.W. Emo metPaul Hörbiger, Gusti
Huber, Franz Schafheitlin e.a. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Familie Feuerstein. Afl.:
Der Bandnudel-Fall. 14.30 Mister Ed.
Afl.: Ed beim Film. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 Die Waltons. Afl.: John-
Boy und die grosse Stadt. 15.50Teletip
- Tier. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldenen Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Ein raffinierter Schwindel. 17.25
Teletip Reisen in Deutschland. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Das Imperium - Die Col-
bys. Afl.: Augenblick der Wahrheit.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00Auf Videose-
hen. Nieuws uit de videotheek. 19.30
MacGyver. Afl.: Die Wolfsmaske. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up und Pi-
stolen. Afl.: Die Vestalin. 21.25 SAT 1
Sport. 21.30 Chisum. Amerikaanse
western uit 1969 van Andrew V.
McLaglen met John Wayne, Forrest
Tucker, Christopher George c.a. 23.25
SAT. 1 Bliek. 23.35 Die Fliege. Ameri-
kaanse sf-film uit 1958 van Kurt Neu-
mann met Al Hedison, Vincent Price,
Patricia Owens c.a. 01.05-01.15 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
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. Afl.: The Birthday
Caper.

10.55 E.M.U.-TV. Serie
11.15 Jason Donovan and Friends.

Special.
11.55 Grandstand. Sportprogramma.
18.05 News and weather.
18.15 Little and Large. Komedie,

sketches en muziek door Syd Little en
Eddie Large met gasten.

18.50 Macgyver. Afl.: The Escape.
19.40 Combat. Nieuwe serie. Afl.: The

Battle of the Regiments.
20.15 A Touch of Spice. Serie.
20.45 Columbo. Serie rond inspec-

teur Columbo. Afl.: Fade in to Murder.
22.00 News and Weather.
22.15 The Benny Hill Show. Humor.
22.40 The Play on One: Govan

Ghost Story. Oude herinneringen
komen op een verschrikkelijke manier
naar boven als Jock een vreemd klein
meisje in een hoge torenflat ont-
moet...

23.40 Floyd on TV. Humor.
00.05-00.45 Saterday Night at the

Movies. Filmrubriek.
——^—^—————

Sky Channel
06.30 The Flying Kiwi. Serie.
07.00 UK Top 50.
08.00 Fun Factory. Kinderprogram-

ma.
12.00 Trans World Sport.
13.00 World Wrestling Federation

Mam Event.
14.00 Saturday Movie Matinee.
16.00 Planet of the Apes. Serie.
18.00 Eurosport preview.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Tennis. Franse Open Tennis-

kampioenschappen.
22.00 Wielrennen. Ronde van Italië.
23.00 Hockey. Chapions Trophy: En-

geland - Australië.
00.00 Tennis. Franse Open Tennis-

kampioenschappen.
01.00 Eurosport preview.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Kinder-

programma.
08.00 Hello Europe.
11.00 The Mix. Entertainment.
12.00 Touristic Magazine.
12.30 The Mix Continues. Entertain-

ment.
13.00 Hello Europe.
13.30 The Mix Continues. Entertain-

ment.
14.00 Big Valley. Westernserie.
15.00 Flying High. Komische serie.
16.00 Wanted Dead or Alive. Wes-

ternserie.
16.30 The Mix Continues. Entertain-

ment.
17.00 Dick Turpin.
17.30 Eurochart.
18.30 NBA Basketball Playoffs.
19.30 Hello Europe.
19.55 Weather.
20.00 ■ Made for Each Other. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1939 van James
Stewart.

21.40 Weather Report.
21.45 Twilight Zone. Serie ongeloof-

lijke verhalen.
22.55 Roving Report.
23.25 Weather Report.
23.30 ■ Ram. Amerikaanse speelfilm

uit 1932 van Joan Crawford.
00.30-02.00 The Mix Continues. En-

tertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Maiken Wexo.
10.00 Yo! Mix.
10.30 Club MTV. Dansmuziek.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown. Pop-

muziek.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Half-Hour Comedy. Hu-

mor.
20.30 Just Say Julie.
21.00 Party Zone.
00.00 MTV Erotika.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30 Kino. Filmrubriek.
02.30 Night Videos. Clips.

België/TV 1
>sllS-l2cho°'televisie.
hNwsh Babel- Wekelijkse
;°° Piin 6' voor Turkse migranten.

Il>": Loc Amerikaanse serie.P>s JüEfï voor een dol,iin-
"3o . e °ox.
~9ry r510,d- Amerikaanse serie met

lpfh.) man- Afl.: Het basketteam.

'Os D„.Tak. Animatieserie, (herh.)
'Ndse son Crusoë- 13-delige
r^'Pbr ne over de legendarische

tlJSoleukelin9 met Nolle Versijp als
1»S Afi

e~n Ronald Carrilho als Vrij-'.3o J'-2. (herh.)
;k6nf7i R°ssi. 12-delige Italiaanse.Af| J"mserie van Bruno Bozzetto.Vb
f^he „P^^ie Vlaanderen. Toeristi-
i6t: Waa9azine met -Toeristisch por-
Sj. im Limburg; Dit leuke

n&hr'str,«9.enda- Presentatie: Gerry
m,?O Jou s vanuit L'ssewege.
n aeiir?n

er" en lotto-trekking, me-
loaSfdo£en' Programma-overzicht en
}3 iJ.nkoersen.% Jeuws.!S<t rt'f n' Australische serie. Max
i efto.S/ Jim de ziide van Richard
*Q n terug 2en- Eileen haalt haar spul-

SeÜ,ee,nie- Tweedelige Ameri-
rorr>= "m van LarrV Peeree naar

11111l Van Michael Korda- Met:
llllliliiiiiiiiniiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" 'Down to the moon', live
concert van de harpist An-
dreas Vollenweider. (Bel-
gië/TV 1 - 21.55 uur)

.Joss Ackland, Martin Balsam, Claire
Bloom e.a. Deel 1. Queenie wordt
door haar exotisch uiterlijk vaak ge-plaagd en beledigd. Dit versterkt haar
verlangen om zich eens te wreken opde Engelse snobs in haar land.

21.55 Down to the Moon. Live con-
cert van de Duitse harpist Andreas
Vollenweider in theater Carré te Am-
sterdam.

22.25 Kunst-zaken.
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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii i in

Afl. 5: Blinde vlek (2). Gilespie heeft
geen harde bewijzen om de dealer
Richie Epson definitief op te sluiten.
Bovendien maakt hij zich zorgen over
zijn petekind, dieeen relatie is begon-
nen met de assistent van Epson.

00.05-00.10 Coda. 'When it's over'
van en door Gilbert Isbin, gitaar.

België/TV 2
14.00-20.00 Tennis. Open FRanse
Kampioenschappen in het Roland
Garros stadion te Parijs. Rechtstreek-
se uitzendingvan de finale heren en-
kelspel. Commentaar: Frank Raes.

België/RTBF 1
15.30 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine, (herh.). 16.00 Schooltelevisie.
17.00 JaneEyre, 5-delige serie naar de

roman van Charlotte Bronte. Met: Sian
Pattenden, Zelah Clarke, Judy Corn-
well e.a. Afl. 2. 17.50 Noubanimé, te-
kenfilms met de Smurfen. 18.15 Génies
en herbes - recontres internationales,
spelprogramma. Vandaag: Frankrijk -Canada. 18.45 Télétourisme, toeris-
tisch magazine. Presentatie: Guy Le-
maire. 19.18 Paardenkoersen. 19.20
Trekking van de joker en lotto. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Elec-
tions européenes: Tribune.. Vandaag:
POS. 20.05 Variétés a la une. 20.10 Le

jardin extraordinaire, natuurmagazine.
Presentatie: Paul Galand en Arlette
Vincent. 20.40 Le vol du sphinx, Franse
speelfilm uit 1984 van Laurent Ferrier.
Met: Alain Souchon, Miou-Miou, Jean
Benguigui, e.a. 22.25 Portrait: Benoit
Quersin, portret van deze contrabas-
sist. 23.15-23.50 Lotto en joker, laatste
nieuws en weerbericht.

België/Télé 21
14.00 Tennis, internationale tennis-
kampioenschappen van Frankrijk te
Roland Garros. 1. Finale dames enkel-
spel. 2. Finale heren dubbel. Commen-
taar: Michel de Ville. Onder voorbe-
houd: 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00-21.30 Wielrennen: Tour van Ita-
lië. Verslag van de etappe 'La Spezia-
Prato' (205 km). Verslaggever: Theo
Matthy.

TV5
12.00 Thalassa. 12.50 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner avec
Nicolas. 13.30 Livres-propos. 14.10
Tournoi De Tennis De Roland-Garros.
17.55 Brèves et Météo. 18.00 Tournoi
de Tennis De Roland-Garros. 19.00
Visa pour le monde. 20.15 Bizness
News. 21.20 Cargo de nuit. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.35Dites-Moi. 23.40 Ca-
landres. 00.30-00.45 Strophès.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws ) 7.04 TROS
Nieuws Show (8.07-825 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. 13.30 TROS Country. 1430
TROS aktua sport. 18 07 Coulis-
sen. 1903 De Samenloop. 23.06
Met het oog op morgen 0 02 Een-
zaam avontuur. 1.02-700 Nie-
mandsland

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 VARA's
Vrije Zaterdag, met om 7 04 Non-
stop oude hits; 8.04 De Opening:
11.04Bai op 't dak; 12 04 Spijkers
met koppen. 14.04 Typisch Hol-
lands. 16.04 Zin in muziek. 17.04
Glas in lood. 18 04 Quartier Latin.
18.15 Levenslief en levensleed.
19.03 KROs country time. 20.00-
-7.00 Zie Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Rabar-
bara 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation.
16 04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor. 19.03 Koploper 20 03
Harro de Jonge, met om 2003 El-
pee pop special: Gerry Ratlerty;
21.03 Elpee- en CD pop: 22 03
Country style. 23 03-0.00 Late
date.

Radio 4
700 Nws. 702 Ochtendgespuis.
(8.00 Nws). 9.00 Toppersvan toen

radio

klassiek. 10.00 Caroline. 11.01
Kurhausconcert: Klassieke stnj
kersmuziek. 12.02 Strauss & Co
Operettemuziek. 13.00 Nws 13 02
Veronica Klassiek: Residentie Ork
0.1.v. Hans Vonk met solisten
14.30 Veronica Kamermuziekserie
88/89: het Haydn Kwartet. 14.5C
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen. 16.00 Lang leve de opera
18.00 Nws. 18.02 Avondstemming
20.00 Nws. 20.02 Holland Festiva
Journaal. 20.10 KRO-Klassiek op
zaterdagavond, met om 22.00 Or-
gelrubriek en om 22.20 Laudate
23.00-0.00 KRO-literair: Camera
Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber
en uitgebreid weerber 9.00 Nws.
902 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen 09.30 Meer culturen in
een land. 10.00 Hollandse Nieuwe.
10.15 De muzikale fruitmand
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan een lied alleen.
12.44 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar de weg.
13.00 Nws. 13.10Hallo Nederland
13.30 Open doro. 14.00 Jazzspec-
trum. 15 30 Minjon. 16.30 Homo-
nos. 17.00 Licht en uitzicht. 17.45
Postbus 51, De Nederlandse Antil-
len en Aruba. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten 18.00 Nws.

18.10 lyi Haberler (Goed nieuws)
18.25Kayen Rasja. 18.40Arabisch

progr 1900 Progr. voor buitenl
werknemers. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden 21.14 EO-Metter-
daad hulpverlening. 21 15 Reflec-
tor 21.35 Deze week. 22.00-23.00
Zaterdagavonduur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur 12.03-12.59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
6.00 Nws. 6 05 Welkom weekend
(7.00 Nws. en RVA-ber., 7.45 In het
spionnetje). 8.00 Nws. 8.12 Te bed
of niet te bed 1000 Nws. 10.03
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Ri|swi|ck 17.00 Nws. 17.05 Van-
dammes Beatbox 19.00 Dansbar
20.00 Domino. 23.30-6 00 Nacht-
radio (00.00 uur Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühslück 7.15 Wunsch-

kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Sesinnliche Worte. 9 05
LP-Markt. 10.00 'Hit oder Niete'.
12.00 Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 12.45 lm
Brennpunkt. 13.00 Hitparade
16.05Contra-Re - Jugendmagazin.
17.05 FORUM - Das Kulturmaga-
zm 18.10 BRF-Aktuell. 18.35 FraieTribune: FGTB 18 45 Evangelium
in unserer Zeit. 19.00-21.00 Satur-
day Night Rock Show Aansl:
nieuws en lottogetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen 9.00 Ein Tag
wie kern anderer 11.00 Treff nach
Elf. 1200 Is jan Ding! 14 00 Viva.
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.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 In unserem Alter.
9.05 Musikpaviljon. 12 05 Pop-Re-
port. 14.05 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.
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- ASM Hl Fico Tooiing BV/ .
ASM-Fico Tooiing, van oorsprong een gereed- \jQQX onze vestiging in Brunssum zoeken wij een

schapmakerij, is uitgegroeid tot een toonaangevende ° °
producent van complete produktiesystemen. Het be- ■■
drijf,waarvan de oorsprongin Herwen (Gelderland) ligt K\/i| l^f^IIheeft ook vestigingen in Brunssum en Zevenaar. La I VVU \*l

ASM-Fico is gespecialiseerd in hetontwikkelen . _ _
en fabriceren van complete produktiemachines ten r*rrwr\r\f\r'f\^'^W m\f*r\.VO\C*TVI li^/M |K
behoeve van micro-elektronische bedrijven over de VTRfCCCISCF \ci jCCjllbL UCLwUgehelewereld. Deze apparaten zijn een combinatie van "^^*" ■T-^|-T'W"j^" ■*»"*■ "*■ ■* ■ ■* »■■
moderne technologieën zoals fijnmechanische precisie,
hydrauliek en pneumatiek,geautomatiseerde besturin- Wie zün WÜ'gen en software. . ... j " _i l l "ASM-Fico heeftvoor saies- en marketingactwi- 'n onze vestiging werken circa 50 personen aan de fabricage van
teiten eigen verkoopkantoren in Amerika en Maleisië. precisie inkapselmatrijzen ten behoeve van micro-elektronische produkten.
Voor de Europese markt maken wij gebruik van de
verkoopgroep van ASM te Bilthoven. VVat verwachten wij?
«psche keÏÏs'eS '^IZ'^S^ Om onze marktpositie als matrijzenleverancier te verstevigen en
industrie bereikt Het personeelsbestand omvat ruim verder uit te bouwen willen wij graag in contact komen met een ervaren
300 medewerkers. constructeur, die in staat is na een gedegen inwerkperiode op zelfstandige

wijze wensen van opdrachtgevers te vertalen en om te zetten in
constructieve voorstellen. Verder zal dekandidaat nieuwe inkapselmatrijzen
gaan ontwerpen, tekenen en produktierijp maken. Dit alles in samen-
werking met een klein team van goede, enthousiaste (tekenaar-)
constructeurs.
Wie bent u?

U bent iemand met een door opleiding en praktische ervaring
verkregen MTS-niveau, bij voorkeur opgedaan in de fijnmechanische of
aanverwante industrie. U heeft in de loop der jaren geleerd op creatieve
wijze en in teamverband te werken.

Bent u (m/v) geïnteresseerd in deze functie dan gaarne uw
schriftelijke reactie richten aan: ASM-Fico Tooiing BV,
afdeling Personeelszaken, Boschstraat 10,6442 PB Brunssum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Kriesels,
Plantmanager, telefoon 045-253597.

1 ASM Hl Fico Tooiing BV/ 'Mm I gemeente roermond I
=t'mT?''^ Roermond vervult vanuit meerdere gezichtspunten een centrumfunctie

4 : in Midden-Limburg. De stad biedt dan ook veel mogelijkheden voor
\ ffWJP / : dienstverlening, handel en industrie. Uiteraard zijn er goede
V^cA^x j voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, onderwijs, cultuur,
| sport en recreatie.

openbare basisschool 'Aan de Roer' 1
wordt op 1 augustus a.s. geopend aan de Burgemeester Geuljanslaan 1B (nabij sportpark Hammerveld).
Gestart wordt met het onderwijs voor de leerjaren 1 tot en met 8. De nieuwe openbare basisschool geeft
onderwijs in kleine groepen, werkt individueel gericht en schrijft goede sociale en creatieve vorming
hoog in het vaandel. Kinderen krijgen les op alle schooldagen van 8.30 tot 14.10 uur.

Voor deze nieuwe school zoeken wij enthousiaste gegadigden voor de functies van:

1. PART-TIME GROEPSLEERKRACHT (M/V) I
Functie-informatie. van taakverlichting en " ervaring als groeps-

A.D.V.-waarneming. leerkracht in midden-
In deze functie levert u en/of bovenbouw;
samen met de directeur Functie-eisen. " de vaardigheid om met
en de 1e groepsleerkracht combinatiegroepen te
een actieve inbreng in de U bent voor ons een ge- werken;
opbouw van de school en schikte kandidaat indien " goede communicatieve
geeft u mede vorm aan u beschikt over: vaardigheden;
het onderwijs vanuit de " de vereiste wettelijke " het vermogen tot
beginselen van het open- bevoegdheden; samenwerking binnen
baar onderwijs. " goede pedagogisch- het team en met
De functie omvat 10 uur didactische kwali- ouders,
per week, een combinatie teiten;

2. PART-TIME VAKLEERKRACHT 1
LICHAMELIJKE OEFENING (MAO 1
Functie-informatie. Functie-eisen. " goede pedagogisch-

didactische kwali-
Het betreft een part-time U bent voor ons een ge- teiten;
functie voor 3 1/z uur per schikte kandidaat indien "de vaardigheid om met
week. Verdere uitbreiding u beschikt over: combinatiegroepen te
van dit aantal uren is af- " een opleiding/- werken;
hankelijk van de uitbrei- specialisatie op het " het vermogen tot
ding van het aantal vakgebied, afgesloten samenwerking binnen
groepen. Deze leerkracht met een diploma; het team.
zal vorm moeten geven " een duidelijkevisie op
aan het vak lichamelijke het vakgebied;
oefening en de overige^ " ervaring in bij voorkeur
teamleden bij dit vakge- alle leerjaren van het
bied begeleiden. basisonderwijs;

'Arbeidsvoorwaarden. arbeidsvoorwaarden zijn en wethouders van
conform het Rechts- Roermond, Postbus 900,

De mogelijkheid bestaat positiebesluit Onder- 6040 AX Roermond onder
dat bij gebleken geschikt- wijspersoneel. vermelding van OBS/OG
heid beide part-time func- Kinderopvang is in prin- (voor functie 1) en
ties in een gecombineer- cipe mogelijk. OBS/VL (voor functie 2) in
de betrekking worden ver- de linkerbovenhoek van
vuld. Sollicitaties. de sollicitatiebrief en
De aanstelling vindt in -enveloppe.
het eerste jaar plaats in Indien u belangstelling Mocht u aanvullende in-
tijdelijke dienst. ■ heeft voor (een van) de formatie wensen dan kunt
Bij verdere uitbouw van aangeboden functies u contact opnemen met
de school zullen beide nodigen wij u uit vóór 24 mevrouw J. Nellen,
functies verder uit- juni a.s. een sollicitatie- directeur van de school
groeien. brief te sturen aan het (telefoon 04958-3361).
Salaris en overige college van burgemeester

""V

wmf AUTO CAUBO
Reeds 70 jaareen begrip op auto gebiedin Zuid
Limburg, meer dan33 jaarVW-Audi dealer

Vraagt voor spoedigeindiensttreding een

medewerker m/v
(voor afd. verkoop)

Vereisten:
M.8.0. opleiding.

Taken:
administratieveondersteuning,
begeleidingtel. acquisities,
tel.beantwoording.

Voor een sollicitatiegesprekkunt U contact opne-
men metDhr. W. Loo vanaf maandag 12 junit/m
vrijdag 16 juni 1989

AUTO CAUBO
Neemem 25, Valkenburg, tel. 04406-15041

0
aïuihwïjileaitia

vraagt met spoed

verpleegkundige -
ziekenverzorgsters

voor de terminale thuisverpleging, welke
hoofdzakelijk bestaat uit nachtdiensten, die de
thuisverpleging een warm hart toedragen.
Bereidheid om gemiddeld 14 nachten per
maand te werken.

Voor regio Maastricht, Heerlen,
Sittard, Geleen en Roermond.

Gaarne schriftelijk reageren onder volgend
adres:
Bureau voor Thuisverpleging Limburg,
Kasteelstr. 40, 6436 EA Amstenrade.

tempo-team
uitzendbureau ;

GEZONDHEIDSZORG
Gediplomeerd
ziekenverzorgende m/v
met enige ervaring. U wilt in devroege
ochtend en in deavond enkele uren werken.
Voor informatie:
04490 " 2 20 80, Helmi Hillen
Sittard, Rosmolenstraat 4

INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
voor eenrelatie in Heerlen. U werkt in 2- of
3-ploegendienst. Het gaat hierom licht
produktie-werk, waarbij nauwgezetheid en
accuratesse vereist zijn. Minimaal LTS-C of
MAVO-niveau is gewenst. U kunt direct
beginnen.
Voorinformatie:
045 - 71 83 66, Cilly deWildt
Heerlen, Op de Nobel 1

Vlechtcrsbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed

ervaren ijzervlechters en
leerling-ijzervlechters
(ook schoolverlaters komen hiervoor in
aanmerking)

Sollicitaties na tel. afspraak: 045-254592 197295

zoekt i.v.m. uitbreiding van haar activiteiten:

★ BEDRIJFSLEIDER (evt. echtpaar) voor
zaal „De Harmonie";

★ CHEF DE RANG voor restaurant „De
Hoeskamer van Thoear";

★ medewerker TECHNISCHE DIENST;
★ medewerksters HUISHOUDELIJKE

DIENST (evt. part-time);
★ GASTVROUW voor de „Wintertuin"

„Oranjerie" (evt. part-time);
★ LEERLING-KOK M/V tweedejaars SBBO.

Sollicitaties richten aan:

hotel Crasborn
t.a.v. P. Parren,
Hoogstraat 6,
6017 AR Thorn, 04756-1281.

200259—4 1

gemeente brunssum
Het college van burgemeester en wethouders roept sollicitanten op voor
de vacature

voorlichter m/v
diezal worden geplaatst in een staffunctie, in een deelbetrekking van 36
uur.

Algemene informatie
De gemeente telt ca. 30.000 inwoners. Oe ambtelijke organisatie is volop
in ontwikkeling.Vooralsnog tot 1 januari 1990 is een interimmaatregel
van kracht, waardoor de ambtelijke organisatie thans bestaat uit een 3-tal
sectoren, te weten:— middelenbeheer:

de afdelingen financiën ca., algemene juridische/internezaken en >personeel en organisatie; .— burgerzaken:
de afdelingen bevolking ca., sociale zaken en welzijn/onderwijs;— ruimte en techniek:
de afdeling gemeentewerken, centrale-antenne-inrichting en brandweer.

Functie-informatie
De aan te stellen functionaris zal worden ingezet bij alle taken op het
gebied van voorlichting, zoals:— het verzorgen van persberichten, persconferenties en het

onderhouden van contacten met de pers;— het verzorgen van voorlichtingsuitgaven zoals brochures, folders en
infobladen;— het verrichten van representatiewerkzaamheden;— het verrichten van promotionele activiteiten;— het voorbereiden van toespraken;— het verzorgen van interne voorlichting.

Functie-eisen:— een afgeronde, op het vakgebied gerichte beroepsopleiding, bijv.
HEAO communicatie of school voor de journalistiek;— goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;— creativiteit en improvisatietalent;— goede representatieve en contactuele eigenschappen;— kennis van tekstverwerking;— enige ervaring op het gebied van overheidsvoorlichting strekt tot
aanbeveling.

Salaris
Het salaris bedraaagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal
’4.1 44,- per maand (schaal 8) bij een volledige werkweek. De definitieve
functiewaarde wordt t.z.t. door middel van functiewaardering bepaald.
Nadere informatie
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
De gemeentelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
Het gemeentelijk beleid is gericht op het aanstellen van vrouwen in
functies waarin zij zijn ondervertegenwoordigd. Zij worden dan ook
nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij de heer J. Cuijpers, gemeentesecretaris (045-278550), of
bij de heer FJ.G. Peeters, hoofd van de afdeling personeel en organisatie
(045-278575).
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitaties binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad te richten aan het college van burgemeester en
wethouders, postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Brunssum, 7 juni 1989.
200212

A

KESER'S BANEN-BUS
BRENGT 'N BAAN BIJ U THUI'

Schoolverlater of pijpfitter, lasser of typiste,
de infobus van Keser is volgeladen met banen voor iedere

Wij brengen ze zelfs naar u toe:

I ëêm^l il t i^PIIh^^MÉ I^""ji"- I ■uli\J Hh

m. f\. jWT___________l___\__tflï]__\s_\\Mmm \^mm-~' -

tussen 09.30 en 17.00 uur in:
Eysden, op de parkeerplaats nabij het
gemeentehuis aan de Breusterstraat,

op de maandagen 12/6, 19/6, 26/6, 3/7 en 10/7.
Landgraaf, in het winkelcentrum Op de Kamp,

op de dinsdagen 13/6, 20/6, 27/6, 4/7 en 11/7.
Echt, op de Nieuwe Markt,

op de woensdagen 14/6, 21/6, 28/6, 5/7 en 12/7-
Stem, op het Raadhuisplein,

op de donderdagen 15/6, 22/6, 29/6, 6/7 en 13/7-
Budel, op het Capucijnerplein,

op de vrijdagen 16/6, 23/6, 30/6, 7/7 en 14/7.
Stap in en hoor hoe Keser ook u aan

een baan kan helpen. En nog veel méér voor u doet.
Zorg dat u de bus niet mist!

Rijksweg Centrum 12, Geleen, 04490 - 53000
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

Stationsstraat 35, Maastricht, 043 - 218151
Marktstraat 5-7, Roermond, 04750 - 34441

Maaspoort 24, Weert, 04950 - 35959

HKESER ukzend-kratj

" Hompenen ■ cometten " bugels ■ trombones - tuba's ï»''"1" saxofoons " klarinetten jfif%!.Ê^tf*
" fluiten - piccolo's - hobo's ■ fagotten /s^V&rUÊ" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz eni If" grote collectie mondstukken " toebehoren en accessoires C^ )_^_WW_ë*
" eigen huurprogramma met recht van koop JMKff,
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arcc van Es in 'Zomergasten. (Nederland 2-20.10 uur)

Nederland 1
S, eucharistieviering. Vanuit de
1.55.1, Cra,iuskerk te Haaksbergen.
nan ,2-10 Scandinavië. Verslag
\\u i bezoek dat Paus Johannes
jreriQS" deze week aan Scandinavië
'""0-1 ■» n«terki05 Nieuws voor doven en

D^.CTlKlaverweide. Serie. Afl.:
Zijn 'e's- Henk besluit een huis van
it|6c| ch°onvader te kopen zonder
'■o rw ten van zin vrouw- (herh.).
filrr, natuur en de mens. Natuur-
Khe^. Vandaag: De keizerarend.

k»vits*etamorfosi- Korte ltaliaans"erse filmimpressie van twee
lliiin,

mensen die vanuit zee een berg be-
klimmen.

17.30 Journaal.
17.36 ""Zomerro(c)k.
18.06 VARA's kindermenu. Vooruit

met de geit. Afl. 3: Naar de haaien,
(herh.).

18.15 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: Wasgoed liegt nooit.

18.29 De grote meneer Kaktus
Show. (Herh.).

18.55 Europa 1992/3. Humoristische
vooruitblik op de komende Europese
eenwording.

19.00 Journaal
19.07 Tot elke prijs. Canadese serie
over een jonge ijshockeyer op weg
naar de top. Deel 1. Pierre Lambert
en zijn team moeten The Cornets ver-
slaan, om er zeker van te zijn de Ju-
nioren League te winnen. Vele ogen
op de tribune zijn tijdens deze wed-
strijd op hem gericht.

19.55 Durell in Rusland. Serie na-
tuurdocumentaires van de Engelse
schrijver en natuurkenner Gerald Du-
rell. 1. Gered van de verdrinkings-
dood. Het Oka Natuurreservaat.

20.40 Het moment. Talkshow. Pre-
sentatie: Paul Witteman.

21.30 Philip Marlowe. Privé-detecti-
ve. Afl. 2: Een koning in 't geel. Marlo-
we smijt een befaamd jazzmusicus
op straat, na een nachtelijke jam-ses-
son in het hotel waar beiden verblij-
ven. Dan vindt Marlowe een brief,
waarin de musicus met de doodwordt
bedreigd....

22.21 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek, met o.a. een interview met
demissionair minister-president Lub-
bers.

22.51 Politieke barometer. Opinieqij-
fers. Commentaar: Wim Kok.

23.02 Graceland Tour 1989. Special
Paul Simon.

23.47-23.52 Journaal

Nederland 2
VPRO
09.00 Zeno. Animatieserie. Vandaag:

Tandspasta.
09.05 De Charlie Brown & Snoopy

show. Tekenfilm.
09.20 HLaurel & Hardy. Slapstick.

Vandaag: Early to bed. Ollie heeft een
erfenis gekregen en neemt Stan in
dienst als butler, wat natuurlijk proble-
men oplevert.

09.40 Ans en Hans Gans. Kinderseir.
Afl. 1: De vos heeft de gans gestolen.

09.50 Vanessa de speurneus. Fran-
se serie. Afl.: De bonbonvisserij.

10.05 Wat? Waar? Hoe laat? Toeris-
tisch nieuws.

10.25 Onze lieve heer in de kast.
Jeugdfilm van Thomas Draeger.
Greetje neemt een zwerver mee naar
huis in de veronderstelling dat het
God is.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Zomergasten. Peter van Ingen

OPowers Boothe in 'Philip Marlowe'. (Nederland 1 - 21.30
'uur)

in gesprek met Andrée van Es.
23.15-23.20 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Skriuwers yn byld. Deel 4: Tri-

nus Riemersma. (herh.).
11.00 Open Universiteit. Poetry Inter-

national. Het gedicht is een bericht,
(herh.).

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitzen-

dingwaarin belangrijk binnen- en bui-
tenlands nieuws wordt geanalyseerd
en toegelicht.

12.45 Meer culturen. 3-delige docu-
mentaire. Afl.1.

13.35 Europa komt! Macht en on-
macht van het Europees Parlement.

15.00 Studio Sport. Tennis: Roland

Garros.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
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.

Balanceren op een notenbalk.
20.40 Panoramiek. Achtergrondinfor-

matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.10 Nachten van de revolutie.
7-delige serie geïnspireerd door de
Franse Revolutie. Afl 1: Nachtuil.

22.03 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de transportsector. Afl. 4: De
Janny, de binnenvaart.

22.33 Geschiedenis en instellingen
van Rusland. De Sovjet-Unie. Les 7

23.52 Journaal.
23.57-00.02 Nieuws voor doven en

slechthoreden.

Duitsland 1
Herh °9ramma-weekoverzicht.
Mo 'a__\ *ufbruch in der Starke Got-
Kirèh„ atse Deutsche Evangelische
1.30 rmtnnta9 in Berljjn-
l__ ",e Sendung mit der Maus.
245 !*Presseclub.
gel 'a9esschau mit Wochenspie-

ljunaa| "agazin der Woche. Regio--3.4' gazine.
9rartl"lese Woche im Ersten. Pr0-'3.506rJelinlan°' par»o. Australische
der iAe leugdserie. Afl. 5: lm Dienst

4. lsMenschheit.
Hkaan ock'n'Roll Highschool. Ame-
1. d 'Se speelfilm in twee delen. Deel

5.Q0e9|a-Allan Arkush.
r Sport extra- Tennis vanuit

«iwn ,arros in Parijs, finale heren
ambii ' Paardesport: derby vanuit

Ces Qur9. samenvatting; Mottorra-
JHls ,̂e Priis van Rijeka/Joegosla-

h_ i,a.9esschau.
910w.Überuns-teilanH ltsP'egel. Berichten van bui-
-8.5095g 2POrtschau-Telegramm.
S n>!le im Ersten.

"■l5 I r)Ta9esschau.
w. Qp "oenstrasse. Serie van Hans
\, clssensörfer. Afl. Der neue Mie-

.VanrjQl»iSoldene 1. Weekwinnaars

Se df,s Mi|liardenspiel. Tv-film in
Jükur en VanKlaus p°nl, met UlrichJerer ' hr|edrich van Thun, Sissy Höf-

<is_ na- Deel 2.
6rslannSere 2eit in Gottes Handen.

i^n kVan de Deutsche Evangeli-es Ti, lrcnentag in Berlijn.
kCülturJ!.,' Tnesen, Temperamente.
<50 >lel magazine.
'"Ss ua9esschau.H°ch2«l,ndert Meisterwerke. Die
Nse h

u Kana' schilderij van Ver-i^nwp'iJDesProken door Renate Lie-
°sL»'ArnettepaturPreise- Reportage vaner aan PaPenberg over welke eisen

iMend 600 ,iteratuurprijs toe worden

0?!1" M|sdaadserie met Jack
ii?a Afi ■.enrv Beekman, Tony KingS.3s>^HinterGittern."4Ho §esscnau-
Nüwi Nachtgedanken. Be-

| nkarrW9 door Hans Joacnim Kv"

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Eucharistieviering vanuit In-

chenhofen.
10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren.

11.00 ""ZFD-Fernsehgarten. Amu-
sementsshow. Presentatie: Ilona
Christen, m.m.v. Johnny Logan, An-
nabell Lamb, Scott McKenzie, Guz
Backus e.a.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.

Vandaag: Umwelt '49. Presentatie:
Hans Werner Schwarze.

13.30 Die drei von der Granma. Eine
Seereise auf 'Biegen und Brechen',
jeugdfilm, met Jenny Roete, Felix
Jahn, Sang Granzer e.a.

14.15 Hals über Kopf. Duitse jeugd-
serie. Afl.: Wackelkontakt.

14.45 Das Krankenhaus der Zu-
kunft. Probleme und Prognosen, de-
monstriert und diskutiert auf dem 15.
Deutschen Krankenhaustag.

15.15 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis. Bekendmaking van de win-
naars van de week.

15.25 Heute.
15.30 (TT)Das Tagebuch der Arme
Frank. TV-film van Gareth Davies,

" Ilona Christen presenteert
'ZDF-Fernsehgarten'. (Duits-
land 2 - 11.00 uur)

met Kathaline Schlesinger, Emrys Ja-
mes, Elizabeth Bell e.a.

17.25 Bilder aus Europa. Vandaag:
Eisen, Blut - und endlich gut, docu-
mentaire over het Lotharingen tussen
de Vogezen en Verdun - tussen
atoomenergie en Barok.

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

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
Presentatie: Peter Ellgaard.

19.30 ZDF spezial. Gorbatschow und
die Deutsche. Een inventarisatie van
de Duits-Russische betrekkingen.

20.15 Sommerfestival im ZDF. Fac-
keln im Sturm, Amerikaanse tv-serie.
Afl. 1: Wilde Jugend, met Patrick
Swayze, James Read, Lesley-Anne
Down e.a..

21.25 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.00 Faszination Musik. ""lm Pro-
fil: Anne-Sophie Mutter, Violine.

23.00 Der Winter unserer Traume.
Australische speelfilm uit 1981 van
John Duigan, met Judy Davis, Bryan
Brown, Cathy Downes e.a.

00.25-00.30 Heute.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 22. (herh.). ,
09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-

formatie.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 22. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 9. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslavië*.

12.30 Tele-Akademie. Györgi Ligeti:
Ligeti kommentiert Ligeti.

13.15 ■Bilder der Jahrhundertwen-
de. Vandaag: Tödlicher Sturm, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1940 van Frank
Borzage, met James Stewart, Robert
Young, Margaret Sullavan e.a.

15.00 Musik in West 3. Orpheus
Chamber Orchestra, portret van het
Kamerensemble.

16.00 Bilder aus Licht. Informatieve
serie over fotografie. Afl. 4: Endsta-
tion Mikrochip?

16.45 Reiseführer. Vandaag: 1. Wan-
derung im Wësterwald. 2. Die Burg
Ehrenstein in den vier Jahreszeiten.

17.00 WDR-Publik. Gesprekken en

" Barbara Auer, Ulrich Tukur en Sissy Höferer in 'Das Mil-
liardenspiel'. (Duitsland 1 - 20.45 uur)

muziek uit Bocklemünd.
18.00 Überraschende Tage. Jeugd-

serie. Afl. 6: Der Abschied.
18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Vandaag: Friedensdlenst
mit Vorschlaghammer, documentaire
over de radicale christenen in Neder-
land. *

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (20.00 Sport
im Westen).

20.15 West 3 extra-spiel. Osegg oder
die Wahrheit über Hansel und Gretel,
tv-spel van Thees Klahn naar een
idee van Hans Traxler, met Jean-
Pierre Léaud, Romy Haag, Klasu
Rohrmoser e.a.

21.37 West 3 aktuell.
21.45 So isses. Live-amusementspro-

gramma met Jürgen von der Lippe.
00.45-00.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.

Les 9. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 3. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 22. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatief

sprogramma.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 22. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 9. (herh.).

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Magazine voor gastarbeiders uit Grie-
kenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. György Ligeti
zur Tödlicher Sturm, Amerikaanse
speelfilm uit 1940van Frank Borzage,
met James Stewart, Margret Sulla-
van, Frank Morgan e.a.

15.00 Onbekend.
17.15 Sport treiben, gesund blei-

ben. Afl. 13: Fit bis ms hohe ALter.
17.30 In. Südwest 3 informiert.
18.00 Toeristik-Tip. Vakantietips.
18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse-

ment met Britta.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Schatzkammer. Spelprogram-

ma met Hans Heiner Boelte.
20.00 Das Beste vom Bahnhof. Beel-

den uit de serie Bio's Bahnhof.
20.15 Baden-Badener Disput.
21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Actuele reportages,

nieuws en sport.
22.45 Geduld, Geduld. Das Schlimm-

ste kommt noch, cabaretprogramma
van Uli Keuler.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

RTLPlus

08.00 Li-La-Laune
cliff, tekenfilmserie.

09.15 Lißobert Koch,
fer des Todes. Di
1939 van Hans S
Jannings, Werner Kr;
von Ballasko e.a. (herh.).

11.00 Spie:
(herh.).

11.30 Dance. [ (herh.).
12.05 Motorsport - Extrr
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns
13.10 Buck Roger

serie.
14.00 Gut geht's

gepresenteerd de
hofer.

14.25 Der Atl
liaans/Spaai:
van Piero Co
Conrado Sanmari:
les e.a.

16.00 Der Fuchs gent in die Falie.
Amerikaanse speelfilm uit 1
Michaël Gordon,
Mitzi Gaynor, Gig Youik,

17.45 Heimatmelo.
teerd door Je

18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag v.

Reisquiz.
20.00 De

speelfilm uit
chard-Smith
Tony Barn

21.40 Kunst
daag: Die S. brunnen v;

21.45 Spiegel TV. Ni
22.20 Finale - Die Spe

Soniitagabend.
23.05 Videoshow.
23.35 Sexy Fe
00.10-00.1

SAT 1
08.05 Mister Ec
08.30 Familie .Feuev
Bandnudel-Fall. 08.£.!
Aansl.: Programma-overzi
Die Waltons. Afl.: Joi
große Stadt. 09.50 T 10.00
SAT.I Sport. 10.30
10.55 So gesehen. i
ding. 11.00 Proc
11.05 Geier ke,
Amerikaanse western uit 1973 v
drew V.McLaglen, met John v
George Kennedy, Gary Grirr.s
12.45 Familie Fe
dern einen Vogt
Waltons. Afl.: Die
Horoskop.
zicht. 14.05
fchen, Köp!'
Schuss. 15.00 /'-
-los. Britse kom<
Thomas, met Elk
Williams, Berna
Connor, Jack Doüglas
16.30 Auf und davor
17.00Der golde:
gramma-overzicl
Die. Bestie aus c.
speelfilm uit 197
met Kerwin Mat!
Morrow e.a. 18.-
Programma-ovei
in SAT.I 19.10K
Afl.: Der weiße
Wetter. 20.10 Pi
derKompanie. Du
van Wolfgang
Juhnke, Hubert
Fiedler, Gardy G
Cora Roberts e.a. 2
21.50 DAuf der
krimi van Rober!
sen, Susanne Pii
Henry Beckmar
e.a. Afl.: Des Te
SAT.I BLICK. 22.50
Amerikaanse kc
Harvey Hart me
Michaël Sai
Bob Denver, Mie
Carey e.a. 00.40-OC
overzicht.

SSVC
12.35 Chili

gramma. .
Snbws.

satelliet
12.50 Jimmy Cricket's Joke Machi-

ne. Komische serie.
13.05 Highway. Harry Secombe be-
zoekt Ely.

13.30 4 What it's worth. Serie consu-
enprogramma's gepresenteerd
Jenny 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: tennis, waterskiën en Sun-
day Cricket.

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

20.05 Watching. Serie met Emma
Wray, Liza Tarbuck en Paul Brown.

20.30 Eastenders. Serie.
21.30 European Election Broadcast.
The Sociaf and Liberal Democratie
Party.

21.40 Mastermind. Kandidaten spe-
len in deze finale om de titel Master-
mind 1989.

22.20 News and weather.
22.35 The Beiderbecke Connection.

Vierdelige, komische thriller. Afl.: Is
He The Lodger? Jill vertelt haar ex-
man dat Trevor haar vriend en de va-
der van haar kind is.

23.25-00.05 The Groovy Fellers. Afl.:
Sid & Sad & the Fish Tank. Jools Hol-
land laat Martian kennis maken met

ilezier op de aarde.

SkyChannel
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 International Motor Sports.
13.30 Fashion TV.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en
techniek.

17.00 Big Val ley. Westernserie.
18.00 Eurosport preview.
19.00 Whata Week.
20.00 Tennis in Parijs.
22.00 Wielrennen. Ronde van Italië.
00.00 Hockey in Berlijn.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-

stop tekenfilms, om het uur onderbro-
ken door nieuwsberichten.

11.00 Eurochart. Pop.
12.00 Video Fashion. Modemagazi-

ne.
12.30 Today's World. Actualiteitenre-
portage.

13.00 It is written. Literaire reeks.
13.30 Biake's Seven. Sf-feuilleton.
14.30 Salvage One. Komische serie.
15.30 The Mix. Pop.
17.30 The World Tomorrow. Reli-

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.
18.30 Roving Report. Actualiteitenre-
portage.

19.00 Lockput Europe.
20.00 The UK Top 50.
21.00 The twilight zone. Sf-thrillerse-

-22.00 NBA Today Basketbal.
22.25 Connection. Amerikaanse tv-
film. Een juwelendiefen een verzeke-
raar ontmoeten elkaar.

00.30-03.00 The Mix. Pop, mode,
nieüwsflashes. Verder hoogtepunten
uit een paar van de voorbije program-
ma's.

MTV Europe
Aüe programma's in stereo.
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. Clips uit het

MTV-archief.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
19.30 MTV Spotlight - Women in

Rock.
20.00 Kino. Filmrubriek.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV's Metal Hammer. Een uur

headbangen.
01.00-07.00 Night Videos. Clips.

België/TV 1
jAfl.4oBeert Je Colargol. Kinderserie.

%. £r°Pese volksverhalen. Van-
fe biid allna en Katalin, Roemeen-

Arh') a9e van Laurention Sirbu.

en d
Vrouwtje Theelepel. Afl.: Bas

ho° Ei u' Tekenfilmserie. Af 1.22.
iNss.fi0nar 'stieviering vanuit

'°0 Dl'et'BnL 2evende dag. Praatcafé
?6 ni 6,' an9er: in het oog springen-
He rr

S elden: "Confrontatie: po-
>6ekov ; Zeven op zeven:iJ°nv v,,er2lcht- Met studiogasten enVft,den Bosch-
i3° D*en we9en- (herh.).
k- Di ,oversch oerien en het ge-

iüray ultsAriechische jeugdfilm van
bans rerz naar een sprookje van
i 6schn 'stian Andersen, met Jana

Uis Lo Teresa Pokoma, José
j^s de n?62 ca' Wal zou er Qebeuren

i»unnor/ensen al hun wensen zouden'«"Sc, ln realiseren?
Ser ® sPeelvogels. Amerikaanse

WS' Afl ü 5°9er Moore en Tony Cur-

»'40 u* Pc adelaar, (herh.).*-0q Tit v,ra- Poppenserie. Af1.23ïNrn tek- Animatieserie. Af1.197.
""Os p.

,^fl. 38
rikbal|on. Klêuterprogramm.
06" Lotte onzichtbaar werd.

Illii 'eu9dserie naar een boek van

Thorstein Thomsen, met Mathilde
Gersby-Rasmussen, Casper Hjul-
mand e.a. Afl. 5.

18.35 De collega's. Serie. Met: Bob
Vanderveken, Nelly Rossiers, Tessy
Moerenhout, e.a. Afl. 5: Het huurhuis,
(herh.).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Rijden met een zwaar gela-
den voertuig.

20.15 Queenie. Amerikaanse tv-film.
Deel 2, met Joss Ackland, Kirk
Douglas, Joel Grey e.a. Queenie is
ii itussen een beroemd filmster gewor-
den. Zij wordt verliefd op Lucien,
maar gaat uiteindelijk een relatie aan
met haar filmproducent David Konig.
Dan wordt David ziek.

22.30 Nieuws.
22.45 Triomf van het Westen. Britse

documentaire van Chris Martin over
de invloed van de Westerse bescha-
ving op de hele wereld. Afl. 6: Tijdperk
van de ontdekkingen.

" 23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten: Drie vrouwen in de kerk, van
Wilhelm Leibl, (Kunsthalle Hamburg)
uit de serie 100 Meesterwerken

België/TV 2
14.00-20.00 Tennis. Open FranseKampioenschappen in het Roland-Garros stadion te Parijs. Rechtstreek-se uitzending van de finale heren en-
kelspel. Commentaar: Frank Raes

België/RTBF 1
10.00 Terre et soleil. 11.00 Eucharstie-
viering. 12.00 Faire le point, discussie-
programma. Vandaag: Europese ver-
kiezingen. 13.00 Actualités a la une,
actualiteiten. 13.05 Journaal. 15.40 Le
permis de conduire, Franse speelfilm
uit 1973 van Jean Gireault, met Louis
Veile, Pascale Roberts, Jacques
Jouanneau.e.a. Michel Martinot is te-
gen auto's, maar als hij onderdirekteur
wordt in Parijs, moet hij wel rijlessen
nemen. Hij zakt echter voor het rijexa-
men, hetgeen hij zijn gezin niet durft te
bekennen. Een vriendinnetje helpt hem
aan een vals rijbewijs, maar dat maakt
zijn rijstijl er ook niet beter op. 17.10 Di-
manche musique. (herh.). 18.10 Ciné-
maa la une. 18.15 Papa bonheur, Ame-
rikaanse serie. Afl. 9: Difficile de satis-
faire tout le monde, met Bill Cosby,
Physicia Rashad, Sabrina Lebeauf e.a.
Nu Clair enkele dagen in Washington
is, moet Cliff voor zijn gezin zorgen. Dat
is geen peuleschil, zeker nu Rudy een
verdwaald hondje mee naar huis heeft
genomen. 18.45 Noubanimé, teken-
films met de Smurfen. 19.00 Le week-
end sportif, sportmagazine. Presenta-
tie: Pierre Depré. 19.25 Pronostics top
5. 19.30 Journaal en Weerbericht.
20.00 Elections européennes: Tribune.
Vandaag: PTB. 20.05Cinéma a la une.
20.10 Saga de la Chanson Fran***coi-
se: Charles Trent, portret. 21.25 Les
poneys sauvages, 5-delige serie naar
de roman van Michel Déon, met Pat

Layde, Barry Lynch, James Lancaster
e.a. Afl. 2: Sarah (1945-1955). Parijs
viert de Bevrijding. Michel drijgteen be-
zoek van Georges en Sarah en hij is
verbaasd te horen dat hun zoon wordt
opgevoed door Georges'moeder, on-
dat Sarah erg op haar vrijheid gesteld
is. Michel merkt echter wel hoezeer ze
onder de oorlog geleden heeft. 22.40-
-23.15 Laatste nieuws en weerbericht.
België/Télé21

14.00 Tennis, internationale tennis- i
kampioenschappen van Frankrijk te i
Roland-Garros, finale heren enkelspel, j
Commentaar: Michel de Ville. 19.30i
Journaal met simultaanvertaling in ge- i
barentaal en weerbericht. 20.00-21.30
Wielrennen, Tour van Italië. Verslag
van de etappe 'Prato-Florence'. Ver-
slaggever: Theo Mathy.

TV 5
12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 Histoire naturelles 13.45Apo-
strophes. 14.45 Tournoi de Tennis de
Roland-Garros. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Tournoi de Tennis
de Roland-Garros. 19.30 Flash Varicel-
le. 20.00 Avis de recherche. 21.30
Trente millions d'amis. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Météo Européenne.
22.35 7 Sur 7. 23.30 Ex-libris. 00.30-
-00.45 Le quart d'heure du procope.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7 02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05Hier en Nu
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Nows
the time. 23.06 Met het oogop 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. 10.02 Tony van Verre ont-
moet John Lilipaly. 10.30 Muziek-
mozaiek. 12.02 AVRO muziekthea-
ter. 13.02 AVRO's radiojournaal.
14.02 Nederlands op AVRO 2.
15.02 Muziek met Meta. 16.30Kom: 's langs in Stillness. 1802 Dat zoe-

i ken we 0p... 19.02 Leuterkoek en
; zandgebak. 19.10 Ssssssst
i 19.30 Hersengymnastiek uit Beni-
i dorm. 20.00-7.00 Zie radio. 1.

Radio 3
; leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
I sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
: in pop. 10.02 De wakkere wereld.; 12.02 KRO-mtniparade. 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. 20.02Radio Thuis-
| land. 21.02 De krijsende tafel.
■ 22.02-24.00 Op slag van maandag

radio

Badie
8.00 Nws. 8.04 H-Viér. 9.0
de Groene Linde. 9.15 Musica Rei'-
giosa et Profana. 9.55 Progr -overz. 10.00 Nws. 10.02 E
tieviering. 11.00 NOS-Cot
riumproject 1988/1989. 13.00.Nw5.
13.02 Opera Matinee: nwe platen
en CD's. 14.00Concert op de Zon-
dagmiddag^ Concertgebouw Ork
0.1.v. Neeme Jarvi
(herh.) (In pauze: Praten c
ziek). 16.00 NOS je...
nis. 16.30 Diskotabe:
18.02 Continu Kl;i
Nws. NOS: 20.02 Ho
Journaal. 20.10 Hoi
1989:Radio Kamer Ork. o I
Zender met Solisten. 22.30Kamer-
concert: Van barok tot h<
kleine bezetting. Orlando
1988. 23.00 Finale. 23.44-24.00 De
treinen naar Morrow, hoorsp.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepvaart- e,
berichten en uitgebreid
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord opzondag. 9.30 Te deum la'udarrius.9.55 Waterstanden. 10.00 Zo moethet kunnen. 10.10 Xe:
10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De an-dere wereld van zondagmorgen.12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en

17.00 Kerk-
■

a Malu-

OmroepLimburg

iuziek op ver-
"arviews,

laande (ama-

30 Nws.)
olto-uitslagen.

vinciale
18.00

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstallungskalender. 8.00 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube undKir-
Che. 9.05 Mundartsendung: Ame-
röllcheren an Vertellchere/Doref-
leschwatz. 10.00 Volkslieder. 11.05
Schlagersouvenirs. 12.35 Rück-
blick. 14,05Die deutsche Schlager-
parade. 16 05 DOMINO - die
Schielshow des BRF. 17.05 Sport-
magazin. 18.40 Seniorenfunk.
19 00-21.00 Wunschkonzert. 21.05
Sportresultate von Wochenende
und Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 9.00 Sonntagsfrühstück.
11.00 Rückblick - Oldies. 12.00
Musikparade. 14.00 Wünsch Dir
was. 17.00 Sportshop. 18.00Nach-
gelragt. 19.00Volkstümliche Hitpa-
rade 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR4
4 05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 1005 Operette nach
Wunsch. 12.05 Gestern, heut' und
morgen. 13.00 Heimatmelodie.
14.05 Was darf es sein? 17.00
Singt mit uns. 18.05 Schellack-
Schatzchen. 19.00 Erinnerung.
21.00 Musik zum Tanzen 22.30
Nachtexpress.

BRT 2



In een verklaring stelt de AVRO
het gesprek te willen aangaan
met het oog op de noodzaak dat
omroeporganisaties, die geen
binding hebben of wensen met
de beide satellietzenders, zich
sterk maken om het wegvloeien
van STER-gelden te voorkomen.
Bij de eventuele samenwerking
zal de identiteit van de AVRO
niet in het geding komen, aldus
de omroep.

'Ik ben de laatste presentator die snel populair is geworden'

Peter Jan Rens wil graag
een eigen talkshow op tv

Van onze showpagina-redaktie
HILVERSUM - „Ik drink niet, ik rook niet, ik eet weinig vlees,
nooit patat, geen Hamburger ofkroketten, en in kroegen kwam ik
al nooit. Ik ben dan ook in een zeer goede conditie. Ik benader de
leefwijze van een topsporter". Peter Jan Rens (38) verklaart hoe
hij zijn energie verslindende bezigheden als 'meneer Kaktus' op
tv en in theaterzalen, als spelletjesleider in twee VARA-tv-pro-
gramma's, als filmmaker en als schrijver van zijn eigen teksten,
scenario's en korte verhalen nog heel lang hoopt vol te houden.

" Wat staat er in je vol-
gende vijfjarenplan?

zilveren jubileum als cultu-
reel ambassadeur zal worden
geschonken.

Carrell heeft weer
zin in Nederland

AVRO heeft Mies nog, maar di'
is jammer genoeg ziek. Ik hej
haar lang niet gesproken, het zo'
rampzalig zijn als die niet mee 1
op de televisie verschijnt".

Van onze showpagina-redactie
ALKMAAR - Rudi Carrell is
weer op weg naar Nederland.
Komende winter gaat hij bij TV-
-10 voor Joop van den Ende zes-
tien shows presenteren. Daar-
mee heeft Van den Ende de man
naar zijn Aalsmeerse studio's ge-
haald, die lang geleden voor de
VARA-tv het showmanschap in
de lage landen introduceerde. In
oktober begint Carrell met tien
korte programma's van een half
uur. Hoogtepunten uit zijn vele
shows, aangevuldmet nieuw ma-
teriaal, waarvan voor de WDR
een aparte Duitse versie wordt
gemaakt. Vanaf 19 januari vol-
gen zes grote vrijdagavond-
shows. Maar daarvoor bestaan
nog geen vaste plannen. „Daar
gaan we van de zomer maar eens
rustig over praten", aldus Rudi
Carrell.

„Met Joop van den Ende heb ik
zes jaar geledenal de '1,2,3-show'
gemaakt, voor de KRO. Dat was
de eerste keer dat er shows uit
Aalsmeer kwamen en ik werkte
daar net zo plezierig als in Duits-
land. Dus toen Joop vroeg of ik
zin en tijd had, dacht ik: waarom
niet? Voor de Duitse tv heb ik
ook nog een reeks '1,2,3-shows'
gemaakt. Op zich beviel dat
goed, maar in Duitsland is het de
bedoeling dat jevoor het maken
van een zaterdagavondshow
naar grote steden gaat met enor-
me hallen. En dan is Aalsmeer in
Holland een beetje ver".
„Voor mij is het geen enkel pro-
bleem om voor een commercieel
station te werken. Als artiest ga
jeuit van je marktwaarde. Vroe-
ger zei je: 'Ik ben socialist, dus ik
ga bij de VARA werken. Dat is
voorbij. Je bent gewooneen vak-
man. Ik bedoel: ik was gisteren
net thuis uit Nederland, toen de
telefoon ging. Was het René
Stokvis, die me vroeg om een
show voor één van de omroep-
verenigingen te presenteren. Ik
zeg: René, het spijt me wel, maar
je bent een paar uur te laat".
„Dat de Hilversumse omroepen
hun sterren kwijtraken, vind ik
natuurlijk eenramp. Maar ze zijn
zelf schuldig. Toen Joop een
eigen net begon, wilde hij ge-
woon voor de anderen blijven
werken. Maar die zeiden: dan
werken we niet meer met jou. En
toen heeft Joop die sterren maar
meegenomen naar TV-10. De

Wekelijks
„Alle shows worden wekelij^
uitgezonden.Dat is heel goed. >■' ï
heb dat ooit met mijn 'Tage?
schau' ook gedaan. Een heel ja*I
voorbereiden en dan in een aa"';
tal weken achter elkaar alles &

_
uit. Dat is de enige manier om #jElevisie te maken. Daarom is hB,
verkeerd dat wij die zaterdas j
avondshow in Duitsland, d> ,
combinatie van de 'SurprisB,
show' en de 'Soundmixshow' o"J |
de zes weken brengen. Want d*
betekent ook elke keer de extij
spanning van een premiere f
dat is voor de show niet goed'''
„Ik ga geen show meer doen, d>
ik helemaal zelf moet maken, 3°Jals vroeger. Negentig proce"
deed ik zelf en de anderen vü'
den de overige tien procent &
Het hoeft niet meer allemaal °'.
mijn schouders te rusten. Jo°'
van den Ende zorgt nu dat *
ideeën komen en dan ben ik <*<man die zegt: 'Dat vind ik v£j
leuk en dat vind ik niet leuk'.W
moet toch een beetje mijn sho
zijn. Vervolgens is het mijn va
om van de duizend foutjes die >
elke show zitten er negenhol1
derd uit te halen, want er blijv^
er altijd nog honderd over". ,
„Televisie blijft vooral leuk. H*
is mijn yak, het enige wat ik pc,
feet kan. Als je maar om de pf*j
jaar iets nieuws maakt, want d*I
blijft het interessant. ConcurreH
tie van Nederlandse presenta'
ren? Dat bestaat niet. Als er fJJtwintig bij komen, is dat aIW,
nog te weinig. In hoeveel j?
komt er nieuw, goed talent? O
de vijf, zes jaar misschien, m3J
er zou elk jaar een showman
moeten komen. In Duitse
komt er om de tien jaar een toF
man". . J
„Het contact met Nederland is J
nog steeds. De meeste muzl,!
voor mijn Duitse zaterdagavofl :
show komt van Tony Eyk en <\J
vertelt.me altijdalles. En dani&l
ik natuurlijk met mijn famjl^
een goed contact. Nou ja, alsP
Nederlands elftal moet spele
kijk ik wel en als ze tegen Du.,
land moeten,roep ik bij elk do
punt hoera".

Folkloristisch feest
met Limburgs paartje

Rens: „De VARA vind ik een
sympathieke omroep. Geënga-
geerdheid betekent voor mh: so-
lidariteit met mensen. Ik kies
voor een maatschappij, die de
zwakkeren beschermt. Ik heb
dat opgedaan in de tijd, waarin ik
als fysio-therapeut bij gehandi-
capte kinderen werkte. Voor de
manier waarop ik met de mensen
in mijn programma's omga, moet
je bij een sociale omroep zitten.
Daar komt bij, dat ik het gewel-
dig met Marcel van Dam kan vin-
den".

" Noem eens een voor-
beeld van wat je in de ver-
re toekomst op tv kunt
doen?

„Elke avond met een eigen talk-
show op tv, zoals de Engelse ac-
teur Terry Wogan dat doet".

" Maar dat kan dus voor-
lopig niet bij de VARA.

„Binnen de kortst mogelijke tijd
hebben we toch ik weet niet hoe-
veel Nederlandse tv-zenders op
de kabel? Ik ben denk ik de laat-
ste presentator, die zo snel
enorm populair is geworden.
Mijn opvolgers krijgen het wat
dat betreft veel moeilijker".

Festival van
blaaskapellen

HOENSBROEK -Zondag vindt in het
gebouw van MFC-
Gebrook aan de
Prinsenstraat in

Hoensbroek-Zuid
een blaaskapellen-
festival plaats. Tus-
sen 12.00 tot 19.30
uur wordt Egerlan-

der-, maar ook dat*]
muziek gebrac"
door de Rötsjer Jol
ge (WijnandsraOT
Brööker Blaoskap*
(Hoensbroek), Ege'
lander Freunfl
(Genhout), Bert
galm-kapel (Kltf
men) en de Geul*1
pel (Valkenburg).

" Marieta Sijstermans en Richard Suylen: huwelijk in het gebouw van het stadspar-

lementvanLjubljana. (Foto: DriesLinssen).

Internationaal treffen van trouwlustigen in Ljubljana

" Je begon met 'Meneer
Kaktus' in het program-
ma 'Tineke' van Veronica.
Hoe ging de overstap naar
de VARA in zijn werk?

„Tegen Veronica had ik al eens
gezegd dat ik óók showprogram-
ma's op tv wilde gaan maken. Ik
werk al jaren intensief samen
met de vrije producent John de
Mol. John is toen naar de VARA
gestapt. En na een proefuitzen-
ding was het meteen raak. Ik zou
één seizoen 'Labyrinth' voor de
VARA-tv doen en 'Meneer Kak-
tus' zou bij Veronica blijven,
want daarvoor had ik een con-
tract getekend. Ik had zelf de for-
mule van 'Doet-ie 't wel of doet-ie
't niet' bedacht. Marcel van Dam
wilde dat programma óók graag
en toen zei Veronica: Ga dan
maar helemaal".

Solidariteit

" Je bent in korte tijdeen be-
langrijk VARA-gezicht ge-
worden.

" Je grote affiniteit met
kinderen straalt er van af.

,Als je slecht benttegenover kin-
deren zit jepubliek in een mum
van tijd op de wc".

Rens: „Doorgaan met deKaktus-
shows. Elk jaar maak ik ook een
heel scenario voor de theater-
Kaktus-shows waarmee ik drie
maal in de week in het land op-
treed. En verder: doorgaan met
tv-presentatie. Doorgaan met
zelf films maken en in films rol-
len vertolken. Met tientjes van
kijkers, indertijd bijeengebracht
via een actie, die ik in het pro-
gramma van Sonja Barend voer-
de, heb ik de speelfilm 'Marie'
gemaakt. Die is geweldig geflopt,
hoewel het niet eens zon slechte
film was. Ik heb de hoofdrol in
'Brandende liefde' van Ate de
Jong, naar een boek van Jan
Wolkers, gespeeld. Ik ben hard
aan het werk aan eigen scena-
rio's, die ik ook zelf wil gaan ver-
filmen".
„Het dichtst bij is het maken van
een avonturenfilm. Als jongetje
zat ik al in de bioscoop aanteke-
ningen te maken. Dat deed ik
ook bij Toon Hermans, Herman
van Veen, André van Duin. Ti-
ming en bij films camera-opstel-
ling, alles bekijk ik en in de prak-
tijk leer ik er elke dag bij. In ho-
tels heb ik van die inspraakappa-
raatjes naast mijn bed, tot 's
nachts twee, drie uur komen
daar ideeën op. Overdag maak ik
korte notities van dingen, die me
te binnen schieten. Ik wil nog
kinderboeken schrijven en met
presenteren van programma's
heb ik plannen. Ik kan tot mijn
150-ste jaar doorgaan".

Rens: „Ik heb tien jaar lang als
fysio-therapeut met gehandicap-
te kinderen gewerkt. Tijdens de
therapieën kreeg je met alle ont-
wikkelingsstadia van kinderen
te maken. Ik begon ze ook verha-
len te vertellen. Zo uit het hoofd,
vanuit een levendige fantasie. Ik
begon er ook mee dieverhaaltjes
op te schrijven. En aan de hand
van al die ervaringen zette ik het
programma op. Ik heb dus niet
naar het buitenland gekeken".

" Hoe heeft Peter Jan
Rens die formule voor de
Meneer Kaktus-shows ge-
vonden?

„Ik heb in mijn leven altijd met
vijfjarenplannen gewerkt. Op de
ontwikkeling in het plan, waar-
mee ik nu bezig ben, lig ik nu een
beetje voor. Zulke hoge kijkcij-
fers en waarderingscijfers had ik
niet voorzien op zon korte ter-
mijn. Het is allemaal in een
stroomversnelling terecht geko-
men".

" Hoezo?

'Meneer Kaktus' bijvoorbeeld
kan nog jaren mee. Zondagna-
middag om 18.29 uur herhaalt de
VARA op Nederland 1 weer zon
aflevering. „Het programma evo-
lueert mee met mijn ouder wor-
den. Ik pas het steeds aan. En
omdat ik zelf samenstel, vorm
geef en de teksten schrijf heb ik
alles helemaal in de hand. Bo-
vendien krijg ik veel energie van
kinderen. Danny Kaye heeft het
ook een tijd volgehouden".

pen seizoen presenteerde, daar
ben ik erg trots op. Joop van den
Ende feliciteerde me na het be-
kend worden van de uitslag via
een enorme bos bloemen. Ik lig
al met al een beetje voor op mijn
eigen planning".

" Je bedenkt tot en met de
filmpjes alles zelf voor
'Doet-ie 't wel of doet-ie 't
niet'?

„Samen met een assistente. Ik
heb er allerlei elementen uit an-
dere bekende spel- en showpro-
gramma's in samengebracht.
Want wat is nog nieuwop tv? Het
voordeel is, datje het de ontwik-
keling van het programma zelfin
de hand hebt. En ik hou niet van
stilstand. Komend najaar zet de
VARA mij op donderdagavond
tegenover TVIO (met André van
Duin) en Veronique. Dat wordt
dus knokken geblazen. Ik hebnu
ook de steun van de Televizier-
ring in de rug. Dat ik met 'Doet-ie
't wel of doet-ie het niet' volgens
de lezers van de AVRO-gids het
beste programma van het afgelo-

Rens: „Ik schreef altijd al verha-
len en toneelstukjes en zelfs heb
ik ooit eens drieromans geschre-
ven. Ze zrjn nooit uitgegeven en
dat zal er ook nooit van komen.
Ik verslond schrijvers als Flau-
bert. Ik was nog fysio-therapeut
toen ik met een zelf geschreven
toneelstuk naar het Shaffy-thea-
ter stapte. 'Ik heb een toneelstuk
geschrevenen ik wil dit hier spe-
len', zei ik tegen de toenmalige
directeur. Op vrijdagnacht en za-
terdagnacht gingen we dat to-
neelstuk opvoeren. En zo is alles
verder gegroeid. Alles rond film,
theater, tv en schrijven heeft me
al als kind intensief bezig gehou-
den".

" Hoe is het allemaal bij
je begonnen? Onvergetelijk

De Nederlandse paren, die
totnutoe dit uitzonderlijke
festijn hebben meegemaakt,
zijn unaniem in hun oordeel:
onvergetelijk.Richard Suylen
en Marieta Sijstermans ver-
heugen zich daarom zeer op
hun huwelijk in het gebouw
van het stadsparlement van
Ljubljana op 1 juli. Aan de
plechtigheid gaat een luister-
rijke stoet vooraf waarbij de
paartjes in landauers zitten.
Zij kunnen rekenen op een
duizendkoppig publiek dat
hen enthousiast zal toejui-
chen.

tijdens een carnavalsfeest.
Bij de keuze van het Lim-
burgse bruidspaar Suylen-
-Sijstermans heeft de woon-
plaats Valkenburg van de
bruidegom een rol gespeeld.
De organisatoren van het
folkloristische gebruik om pa-
ren uit heel de wereld in
Ljubljana hun burgerlijk hu-
welijk te laten sluiten stelden
een paar uit Valkenburg voor-
al op prijs, omdat hun Neder-
landse 'ambassadeur', Thei
Salden uit het Valkenburgse
Schin op Geul dit jaarprecies
een kwart eeuw lang de grote
promotor is van de culturele
betrekkingen tussen Ljublja-
na en Valkenburg. Geen won-
der dat tijdens de komende
grootse bruiloftsfeesten in
Ljubljana aandacht aan zijn

Van onze
showpagina-redactie

HEERLEN/VALKENBURG
- De 28-jarige Richard Suylen
uit het Valkenburgse kerk-
dorp Houthem en zijn drie
jaar oudere verloofde Marieta
Sijstermans uit Heerlen zijn
in opperbeste stemming. Zij
vertegenwoordigen ons land
dit jaar op het internationale
bruiloftsfeest, van 23 juni tot
en met 1 juli, in de Sloveense
hoofdstad Ljubljana. Het stel
is gekozen uit een groot aantal
trouwlustige paartjes, dat ook
graag van de partij had willen
zijn. „Wij verheugen ons nu al
op de dingen die gaan ko-
men", aldus Marieta. Zij leer-
de haar toekomstige bruide-
gom Richard, van beroep
technisch ontwerper, kennen "Rudi Carrell: „In hoeveel jaar komt er nieuw, goed talent-

wenselijk is om tot een zekere
vorm van samenwerking te ko-Samenwerking niet uitgesloten

AVRO gaat praten met
NCRV, KRO en VARA
hadden aangekondigd.
Door de samenwerkingsover-
eenkomst tussen TROS en TV 10
en de samenwerking van Veroni-
ca met RTV is de AVRO, na het
uiteenvallen van het ATV-ver-
band, min of meer alleen komen
te staan. In een interview zei
NCRV-voorzitter Jansen on-
langs dat achtergronden en cul-
tuur van de AVRO zozeer met die
van de NKV-omroepen overeen-

komen dat een samenwerkings-
verband voor de hand ligt. „Ik
zou het buitengwoon toejuichen
om met de AVRO verder te
gaan," aldus Jansen.
AVRO-woordvoerder Rob
Schwitters ontkent dat er al con-
crete plannen op tafel liggen:
„We gaan gewoon in op de uitno-
diging voor een gesprek, wat
daar uitkomt is absoluut onbe-
kend. Op grond van het gesprek
gaan we kijken of het eventueel

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De AVRO'
gaat in op de uitnodiging
van NCRV, KRO en VARA
(NKV-omroepen) om te pra-
ten over een mogelijke
vorm van samenwerking.
Het bestuur van de AVRO
heeft voorzitter Wallis de
Vries gemachtigd om 'de
nodige stappen te onderne-
men. Enkele weken gele-
den nodigde NCRV-voorzit-
ter Th. Jansen de AVRO uit
voor een gesprek nadat de
NKV-omroepen, naar aan-
leiding van dekomst van de
twee satellietomroepen TV
10 en Radio TéléVeronique,
een 'nauwe samenwerking'

Wanneer het gesprek tussen de
vier omroepen plaatsvindt, is
nog niet bekend. Schwitters zegt
wel te verwachten dat het opkor-
te termijn zal zijn.

Noodzaak
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" Peter Jan Rens: Jk heb
tien jaar lang als fysiothe-
rapeut met gehandicapte
kinderen gewerkt".
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