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Bod kabinet mogelijk doorbraak in langslepend conjlict verpleegkundigen

Ziekenhuis-CAO: 2,75 procent
Van onze verslaggever

PEN HAAG - Werkgevers en vakbonden hebben zich gister-v°nd voorzichtig positief uitgelaten over een mogelijke oplos-
voor het al drie maanden slepende conflict over de zieken-'Uis-CAO. Een doorbraak lijkt in zicht, nu het kabinet 80 mil-, gulden ter beschikking steltvoor verbetering van de onre-

'eirnatigheidstoeslag van verpleegkundigen. De loonruimte
?n via het bod van het kabinet en deverwachte premieverla-
l^g van het pensioenfonds PGGM (1,2 procent) worden ver-boot van de oorspronkelijke 0,75 procent naar 2,75 procent.

j:?'kabinet ziet geen enkele moge-
jJKneid om tegemoet te komen aan~ eis van de actievoerende ver-eegkundigen om de inkomens
I*t vijfprocent te verbeteren. Maar
ieh 1*verbetering van de onregelma-sheidstoeslag en verlaging van de

pensioenpremie is een inkomens-
verbetering mogelijk die varieert
van 2 tot 4 procent. Daarnaast stelt
het kabinet geld beschikbaar voor
vermindering van de werkdruk en
uitbreiding van het aantal arbeids-
plaatsen in de ziekenhuizen.
Het bod van het kabinet volgt na de
'verkenning' van oud-staatssecreta-
ris Van derReijden, die op verzoek
van werkgevers en bonden met de
betrokken bewindslieden en het
pensioenfonds PGGM is gaan pra-
ten. Van derReijden zei gisteravond
bij hervatting van de CAO-onder-
handelingen 'spanningen' te ver-
wachten, maar mogelijkheden voor
een akkoord te zien.

Kremers: vierbetaalde commissariaten. Van onze verslaggever
- Gouverneur Kre-rs heeft vier commissariaten,

d2? bij commerciële ondernemin-
e . er» één bij een coöperatievever-eng (Dela/Haagleven). De com-
Ve Ssai"iaten houden geen belangen-
L s'rengeling in zich, evenmin

ttit zijn hoofdfunctie als gouver-
Sch"r- er("loor in net gedrang. Datnrrjven Gedeputeerde Staten gis-
statn °P de brief van het PSP/CPN-
W, Kienhuis, die eerder deze. «ek kritiek leverde op de neven-acties van Kremers.

♦ Zie verder pagina 15

Acties
De acties in de ziekenhuizen zullen
voorlopig doorgaan, omdat de vak-
bonden het gebaar van het kabinet
ontoereikend vinden. Maar Abva-
Kabo-onderhandelaar Adriaan
Wirtz sluit niet uit dat de CAO-on-
derhandelingen weer hervat zullen
worden. Voorwaarde is volgens
Wirtz dat de werkgevers, verenigd
in de Nationale Ziekenhuisraad,
'het bescheiden bod' van het kabi-
net verder aanvullen tot een 'be-
hoorlijke loonruimte' voor alle
werknemers in de gezondheidszorg.

" Zie verder pagina 3Het weer
j^aaizomerweer
j*t hogedrukgebied boven de
tek°rd;iee noudt aan en dat oe-
fr *nt voor dit weekeinde
de zomerweer, alhoewel in
lte Middag enkele stapelwol-
tyJ: °ntstaan die in de avond
*ty f oplossen. De wind is
"ton j

ot niatig uit noord tot
fat. 00st- De middagtempe-
«n a r lo°Pt °P tot 26 graden
den aa,t 's nachts tot 13 gra-
fta ". °ok na het weekeinde
teJ* zomerweer en middag-
<len raturen tot 27 a2B %r&'

trefr eventue,e informatie be-
"tUft* de net weer >" Limburg
Va. u be»en 06-91122346

'«op; 05 19 onder. 22.02

J'ORgln: 21°2 °ndCr: °316

05.19 onder: 22.03
fcTan°P: 22.070nder: 03.51

Niet talmen met afgeven vergunningen in Stevolgebied

De Korte wijst stagnatie
grindwinningvan de hand

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Minister R. de
Korte van Economische Zaken
deelt de verontrusting van grind-
producenten dat uitstel van win-
ning in het gebied Stevensweert,
Ohé en Laak en Echt (het zogeheten
Stevolgebied) op korte termijn na-
delige gevolgen zal opleveren voor
de bouw in ons land. Gisteren heeft
de bewindsman er schriftelijk bij
Provinciale Staten op aangedron-
gen niet langer te talmen met het af-
geven van nieuwe vergunningen.

Mocht het provinciebestuur echter
vasthouden aan de eis dat eerst een
Milieu Effect Rapportage (MER)
moet worden opgesteld, dan ver-

trouwt de minister er op dat op kor-
tetermijn méér mogelijkheden wor-
den geschapenin debestaande win-
gebieden.

Vertraging
Desgevraagd zei gedeputeerde P.
Hilhorst geen mogelijkheid te zien
aan dat laatste verzoek tegemoet tekomen. Volgens hem is het in het
zogeheten structuurvisiegebied
technisch onmogelijk méér te win-
nen dan is voorzien. „Wij willen niet
voor niets uitwijken naar Stevol",
voegde hij er verduidelijkend aan
toe. De aan de grindproducenten
opgelegde MER-plicht berust ech-
ter op een besluit van Provinciale

Staten en is als zodanig onherroep-
baar.
In zijn brief wijstDe Korte er op dat
de thans ontstane vertraging als ge-
volg van uitgestelde vergunning-
verlening in strijd is met de doel-
stelling van de Nota Gegrond Ont-
gronden. Aan deze nota behoort het
provinciebestuur de taak te ontle-
nen voldoende delfstoffen te leve-
ren.

" Zie verder pagina 15

Zie verder pag. 3

" Precies 31 jaar nadat hij
wegens hoogverraad werd
opgehangen is de Hongaar-
se ex-premier Imre Nagy
eervol ter aarde besteld.
Honderdduizenden Honga-
ren hebben gisteren in Boe-
dapest eer bewezen aayi de
leider van de Hongaarse op-
stand van 1956. Circa 1.500
gasten en familieleden
woonden de begrafenis bij
van Nagy en vier naaste me-
dewerkers op de begraaf-
plaats Rakoskeresztur in
een buitenwijk van Boeda-
pest. Op de foto schikken
jonge Hongaren bloemen
rond de kisten met de stoffe-
lijke overschotten.
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OR Limagas
wil juridische

stappen
door peter bruijns

HEERLEN - De ondernemingsraad
van Limagas laat uitzoeken of het
mogelijk is juridischestappen te on-
dernemen tegen de drie commissa-
rissen die zowel in de raad van com-
missarissen van Plem als van Lima-
gas zitten. De drie commissarissen,
F. van de Voort, en de gedeputeer-
den J. Pleumeekers en H. Riem,
wordt verstrengeling van belangen
verweten.

Als commissaris bij de Plem moe-
ten de drie al op de hoogte zijn ge-
weest van de plannen om de aande-
len Limagas op te kopen voordat de \
directie van Limagas over de plan- !
nen werd ingelicht. En volgens de 'ter zake kundige prof mr W.J. Slag- 'ter zouden commisarissen in een ■
dergelijke situatie, bij tegenstrijdige !
belangen, in beide kampen niet "over de kwestie mee mogen praten. |
De door de OR van Limagas in de
arm genomen juridisch adviseur
Mr. J Hermes onderzoekt momen-
teel of het zin heeft deze kwestie bij
derechter aanhangig te maken. Vol-
gende week brengt hij rapport uit.
De voorzitter van de ondernemings-
raad, L. Deumens, weigerde giste-
ren elk commentaar.

Van derLinden tiende
Lubbers voert
CDA-lijst aan

UTRECHT - Het CDA-partijbe-
stuur heeft gisteren in Utrecht de
voorlopige kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen opge-
steld. Op de eerste plaats staat pre-
mier Lubbers. Opmerkelijk is een
tiende plaats voor oud-staatssecre-
taris Van der Linden van buiten-
landsezaken. Hij ziet het als een „er-
kenning voor het feit dat ik in de
paspoort-affaire vrijuit ben ge-
gaan". „De partij laat zien dat de
paspoort-affaire geen enkele rol
meer speelt bij het samenstellen
van de voorlopige lrjst", aldus Van
der Linden.
De lijst ziet er tot en met de tiende
plaats als volgt uit: 2. fractievoorzit-
ter De Vries; 3. minister Van den
Broek; 4. minister Deetman; 5. mi-
nister Braks; 6. staatssecretaris Van
Rooy; .7. minister Brinkman; 8. mi-
nister Bukman; 9. Tweede Kamer- S
lid Eversdijk; 10. Van derLinden.
Op de CDA-partijraad van 14 en 15 |
juli in Bussurn worden de definitie- I
ye kandidatenlijst en het CDA-ver- 'kiezingsprogram vastgesteld.

Buitenlandse
vakanties
nemen toe
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Bij Brilmij tijdelijk:
twee brillen halen

**één betalen!

Tegen inleveringvan deze bon bij Brilmijm
twee brillen halen en maar één betalen! 1

(Geldig t/ml juliWBQ) F
I " Hetmontuurdat u wel betaalt, mag «In de gratis bril gaan normale, |
■ niet goedkoper zijn danf 100,-. blanke glazen in dezelfde sterkteI"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
I" De gratis bril komt uit de kollektie een toeslag. i

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

Heerlen, «.wiJ^i Maastricht. I
li/ Sittard, (BIiiSUJ m) Beek' I
; [b Inde Gouden Gidsvindt udeadressen. 025 I

(ADVERTENTIE)

i fJURGENI! I AUTO I
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REKENAARS KOPEN EEN

0 AUTRONIC FAX
_jf***S* lease 79,- p.m.
«Uw AUTRONIC B.V.

04492-3888

(ADVERTENTIE)

I r»r»w#<rai4^ W Heerlen : Hoogeweg 2-4 ■■ 1111lU'l'f fl fl Kerkrade : Nullanderstraat 102 ■. rlf| fl, Vfl flflfl i Meerssen . 'Au Ciel' Kuilenstraat 75 ■I mfJIIKJI W\J Sittard : winkelcentrum 'den Tempel' |

(flößll herenmode RUIMT OP
\vO) — — Heerlen, Promenade 55 - Schaesberg, Heerlenseweg 38



kunst
Expositie in galerie Wolfs te Maastricht

Zuidelijke warmte bij Margriet deBruin

kunst en cultuuur
redactie:jos frusch

MAASTRICHT- In 1974 stu-
deert Margriet de Bruin af

B aan de Jan van Eyck-acade-
mie, drie jaar nadat ze zich
Êet inschrijven komende
van Leeuwarden. Sindsdien

"exposeert ze met regelmaat.
IDat .gegeven samen met de
I jaartallen valt te halen uit
t $en- recente uitgave in de
§roeiende reeks van de
(
tiphting Manutius. Zij

llre^dt in de traditie van de
Maastrichtse drukkers: in de,vormgeving van haar pro-
dukten zorgvuldig, maar
tnisschien wat al te traditio-

' fieel. De uitgave verscheen
bij- de opening van de laatstetentoonstelling die zij, na
êen zorgvuldige voorberei-
ding, wederom aan de reeks
toevoegde: 1989 - Galerie
"JVólfs te Maastricht.

Het jaar vermeldt onder groepsten-
toonstellingen nog een gelijktijdi-
ge presentatie in Leeds, Great Bri-

Zij bevat behalve facts ans fï-
gures een lang artikel van de inlei-
der Frans Duister dat licht moet la-
ten schijnen over aard en wezen
fan-het kunstenaarschap van Mar-
griet de Bruin; het verwekt een
Aangename schemer van het soortiat- doet vergeten of het licht op-
komt of ondergaat. Vanaf 1974 zet
de- reeks zich voort zonder onder-
brekingen; zij zal binnenkort wor-
den aangevuld met een tentoon-
stelling in Schotland, het land

Margriet de Bruin bin-
nenkort afreist en waarin zij ver-
keert alsof het bij haar hoort.

Welk land hoort bij Margriet de
Bruin? Zij komt uit Friesland, waar
fij haar jeugd doorbracht in de om-
melanden van Leeuwarden, met
eert natuurlijke affiniteit voor
jucHt, water, paarden en honden.
Zij' stamt uit een geslacht van zee-
vaarders. Zij bezocht daar de Vre-
deman de Vries academie: de
Avondcursus, want zij had een be-
weeglijk leven dat haar bij voor-
Jcéur. naar Terschelling voerde, een
eiland dat zij groter en afwisselen-
der vond dan de andere.

Wat voert een Friezin naar Maas
tricht?

Misschien een hang naar de mys-
tiek van een land dat niet vlak is en
open -„kaal en bloot" zoals zij het
noemt. De afwisseling in een land-
schap boeit haar en het avontuur
van de telkens wisselende verge-
zichten op de dagenlange wande-
lingen die zij pleegt te maken. Ger-
rit Benner, die zij mateloos bewon-
dert, bouwde zijn beeldtaal op met
de gegevens van het friese land.
Zijn schilderijen waren kaal noch
bloot, noch beroofd van mystiek.

" Dame in rood aan strand, acryl op papier van Magriet de
Bruin.

Warmte
Maar al de meest globale beschou-
wing van de reeks doorwrochte
acrylschilderen die de tentoonstel-
ling uitmaken doet raden welk an-
der land bij haar hoort: een dat be-
grensde en harmonieuze kaders
biedt waarbinnen haar waarnemin-
gen, haar emotionele en haar pictu-
rale avonturen zich veilig voltrek-
ken.

Binnen die kaders ontwikkelt haar
coloriet zich met warmte die zuide-
lijk is. Niet in de zin van mediter-
raan, maar verwant aan dat van
schilders als Diederen, Lataster en
Defesche, en aan een land dat van
uitbundigheid niet te afkerig is.

Misschien het meest aan dat van
Defesche, niet omdat hij haar do-
cent was, maar omdat zij met hem
de neiging gemeen heeft een lyri-
sche en mededeelzame, ook wel
verhalende expressie te willen van-
gen in een schilderkunstige opzet

van volstrekt zelfstandige perfek
tic.
Want Margriet de Bruin behoort
niet tot de aanhangers van de leer,
waarin Bram van Velde ze als een
laat ontdekte goeroe voorgaat, dat
uit het schilderij de beelden van de
wereld en de menselijke herinnne-
ring met strengheid dienen te wor-
den uitgebannen. Zij zal overigens
nimmer in het schilderen van anec-
dotes vervallen, hoezeer de titels
daarop doen hopen: twaalf varia-
ties op een amerikaanse dame,
hooimeiden of moeders in rood
landschap.

# Schilderij van Rik Meijers, te zien in Venster.

Glas
Anders dan Defesche beperkt zij
haar technieken tot die van acryl
op papier. Omdat zij ongeduldig is,
naar haar zeggen, misschien omdat
zij aan ideeën gestalte wil geven
voordat zij in een proces van we-
ken vervagen, maar ook omdat zij
een merkwaardige affiniteit heeft
met een schilderij dat ingelijst is
achter glas. Geen ontspiegeld glas
„daar ga ik van over mijn nek" - ge-
woon glas ook al weerspiegelt het
de toeschouwer, zijn gezelschap en
de hele Hoge Brugstraat. Het heeft
te doen met haar wezen, haar be-
hoefte tegelijk aan warmte en af--
standelijkheid, aan indirectheid,
aan mystiek: niet dat kale en blote.

Dat alles leidt tot een tentoonstel-
ling die verwelkomt bij het binnen-
komen; met gloed, schitterende
kleur, kleine en grote gebaren, on-
zekerheid, affectie, treurigheid,
kleine grappen en mysterie. Een
menselijk gebeuren, gegrepen uit
het leven van alledag, maar ook uit
de leegte van een keltische oerwe-
reld. Vijfentwintig doorwrochte
schilderijen zijn hier - tot verras-
sing van velen - aangevuld met een
serie zwart-wit tekeningen van bij-
na kinderlijke spontaneiteit.

Galerie Wolfs - Margriet de Bruin.
Tot 25 juni.

pieter defesche

Keramiekmarkt in Maaseik
MAASEIK - Meer dan honderd ke-
rarnisten uit Nederland, België en
iDtiitsland zullen 25 juniop de markt

Maaseik hun produkten laten
kièVt Een veelzijdig aanbod zal daar
te^zien zijn: aardewerk, steengoed,

fine en porselein en dat in de
yneest veelsoortige vormen en ver-
schijningsvormen: gedraaid, gego-
ïen, beschilderd, geappliqueerd,
«geglazuurd en gebrand.

H*t is voor het eerst dat in België
dergelijk evenement gehouden

wotrdt. Het festijn wordt omkaderd
mtt, diverse ludieke festiviteiten.

recept
Schuimomelet
met asperges
Benodigdheden voor 4 personen:
800 gverse asperges of600 g uit blik,
2 afgestreken theelepels zout, 6 mid-
delgrote eieren, 2 tl bloem, zout naar
smaak, snufje peper, snufje noot-
muskaat, boter en bosje bieslook.

Schil asperges, snijd onderste stuk
stengel af en bind ze op. Vul pan 3h

met water, voeg zout toe en kook
groente gaar in 15-20 minuten.
Neem uit de pan en houd ze warm.
Splits eierenen klop eigeel los met 4
elroom ofmelk en voeg naar smaak
peper en zout, nootmuskaat en bies-
look toe.
Sla eiwit stijf en schep voorzichtig
door eigeel. Smelt klontje boter of
margarine en giet hierin V* van de
eiermassa. Laat afgedekt 5 minuten
op laag vuur stollen zonder de ome-

let om te keren. Laat uit pan op ver-
warmd bord schuiven en bak de
overige drie omelets.
Beleg elke omelet met asperges, doe
er hieren daar nog een klontje boter
tussen, klap half dicht en bestrooi
met fijngehakte peterselie. Serveer
hierbij een fruitige wijn (Elzasser
Riesling). Geef hierbij versgeroos-
terd wittebrood en een groene sala-
de.

hub meijer

exposities
'Feuilles vivantes' van Marijke Stultiens

ROERMOND - In het Gemeente-
museum Roermond wordt tot en
met 6 augustus de expositie 'feuilles
vivantes' getoond, een selectie werk
van Marijke Stultiens. De expositie
is te zienvan dinsdagtot enmet vrij-
dag van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Marijke Stultiens, in 1927 te Breda
geboren, volgde haar opleiding bij
de afdeling schilderenvan de Stads-
academie en de Jan van Eyck Aka-
demie te Maastricht. Ze is een be-
dreven kunstenaar, die in verschil-
lende disciplines werkzaam is. Drie
keer kreeg zij deKoninklijke Subsi-
die voor'-Schilderkunst, daarnaast
hield zij zich intensief bezig met de
textielkunst. Op de expositie 'feuil-
les vivantes' komt een ander aspect
van haar kunstenaarschap aan bod:
het werken op papier. Haar werk
wordt gekenmerkt door een rijk-
domaan kleur, fantasie, creativiteit,
improvisatie en experimenteerlust.
Het papier datwordt gebruikt, loopt
uiteen van eenvoudige servetten tot
Thais papier. In haar werken roept
ze o.a. reminiscenties op aan Egyp-
te: de kleuren van de woestijn en
van de oude Egyptische kunst. Zelf
gekozen teksten van dichters wor-
den aangebracht op subtiele, gevoe-
lige combinaties van papier, kleur
en vorm.

" Papiercollage van Marijke Stultiens, te zien in het Gemeen)
museum van Roermond.

'Frisse wind'
in Rodahal

KERKRADE - Onder de titel 'Een
frisse wind: blaasinstrumenten ten-
toongesteld' wordt in het kader van
het Wereld Muziek Concours een
expositie gehouden met historische
blaasinstrumenten. In de boyen-
foyer van de Rodahal heeft het ad-
vies- en organisatiebureau Bourdon
uit Oosterhout een zestigtal instru-
menten bijelkaar gebracht, die daar
van 25 juni tot en met 23 juli te zien
zijn. De expositie is dagelijks te be-
zichtigen van 14.00 tot 17.00 uur.

De expositie probeert een - overi-
gens niet volledig - beeld te geven
van de ontwikkeling van het blaas-
instrumentarium: via de signaalin-
strumenten van natuurlijke mate-
rialen, afkomstig van het Tropen-
museum, tot de vreemsoortige in-
strumenten als serpent, ophicleïde
en saxhoorn met zeven bekers en
zes ventielen, die op het eind van de
negentiendeeeuw in omloop waren.
Nadruk ligt hierbij op de eerste in-
strumenten met ventielen en de
voorlopers daarvan. Vele instru-
menten zijn afkomstig uit het sax-
museum van Brussel. Bij de exposi-
tie verschijnt een catalogus.

Burgemeester Mans van Kerkrade
zal de expositie op zondag 25 juni
om 15.30 uur openen. De componist
Janvan Dijk zal in een inleiding in-
gaan op de wederzijdse irivloed die
bouwers en componisten op elkaar
hadden. Het Brabant Saxofoon
Kwartet zorgt voor demuzikale om-
lijsting.

Jan Hanlo in beeld
VALKENBURG - Onder de titel
'Jan Hanlo in beeld' wordt een ex-
positie gehouden in Kasteel Oost,
Oosterweg 36 te Valkenburg. Dage-
lijks zijn daar tussen 14.00 en 17.00
uur achttien kunstwerken te zien
van evenzovele kunstenaars, die
zich lieten inspireren door een ge-
dicht van Jan Hanlo. De expositie
loopt tot en met 16 juli.

Litho's van
Bram van Velde

HEERLEN/MAASTRICHT - Tij-
dens de retrospectieve tentoonstel-
ling van werk van Bram van Velde
in het Bonnefantenmuseum te
Maastricht is in galerie Signe, Aker-
straat 82a te Heerlen en boekhandel
Artaud, Rechtstraat 102 te Maas-
tricht een groot aantal litho's te zien
van deze 'vergeten' Nederlandse

kunstenaar. Enkele litho's zijn on-
derdeel van portfolio's, bibliofiele
uitgaven met teksten van Samuel
Beckett, Emanuel Bove en Pierre
Hébey. Tot en met 10 september.

Keramos-expositie
in gouvernement

MAASTRICHT - Naar aanleiding
van de 'First European Ceramic So-
ciety Conference' in het MECC te
Maastricht wordt komende maan-
dag om 18.00 uur een expositie van
keramiek geopend. De tentoonstel-
ling, die de titel 'Keramos' heeft
meegekregen, loopt tot en met 20
junien is te bezichtigen op werkda-
gen van 9.00 tot 17.00 uur.

Keramos geeft onder meer een over-
zicht van 2000 jaar (Limburgs) kera-
miek door middel van enkele vitri-
nes van de collectie van het Bonne-
fantenmuseum. Naast een selectie
uit het werk van Edmond Bellefroid
zullen de kunstenaars Wim Caus,
Marjo Boesten, Marie-Pierre Rou-
bin en Piet Stockmans ruimtelijk
keramisch werk laten zien.

verder... worden schilderijen van B
Meijers getoond in Venster, Ste<
weg 86 te Sittard. Van 21/6 t/m 22
open woensdag tot en met zaterd
12.00 tot 17.00 uur.... zijn in acht kantoren van de O
dit Lyonnais Bank, regio Limbui
foto's te zien van Hanz Michon'
Jurriaan Balke.... stelt galerie Art Mobil, Rijks*
42 te Lemiers, enkele skulptui*
ten toon van K.H. Kahne.

Oplossing
van

gisteren
BRUG-LUIT
AAK-B-lER
AS-FEZ-LA]
R-BAROK-Ai
DIE-K-ROG;
-DE N- AAR-'
SOL -Z-AKS
P-DWEIL-P
AF-EIK-KO
NEG-S-DAR
TEEN-HERT

Horizontaal:
1. Tros-lid? (12); 10. 't Is de vraag of deze
eis ooit verwezenlijkt zal worden (5); 11.
Schort van een hard werkende vrouw? (9);
12. Staat zowel op drie als op vier poten
(4); 13. Het kan hard zijn al klinkt het vro-
lijk! (5); 14. Het doet me uiterst weinig als
de Europeaan hiervoor een zet krijgt! (4);
17. Duizendste deel van een drankbuffet?
(8); 19. Baantje voor een schildwacht van
klein postuur? (6); 21. Ziet de delegatie dat
niet als een klaaglied? (6); 22. Waarom
herhaaldeRoland voor pa die passage meer
sprekend dan zingend? (8); 24. Met de ver-
goeding is het nadeel vereffend (4); 25.
Was de lijfwacht zaterdag niet dronken?
(5); 26. Hondenbelasting in België? (4);
30. Veelbelovende tint (9); 31. Zelfs onder
spanning blijft de eerste met tegenzin (5);
32. Min als men dit alleen op 4 oktober laat
blijken! (12).

Verticaal:
2. Ga terug en wees gegroet met die pis"!
(5); 3. Uitloop van een Engelse rivier'
Duitsland? (4); 4. Later zal blijken dat ö'l
antwoord -4 wordt (8); 5. Het is al mooi'*'
v dit dier kunt vinden (6); 6. Ook een <&
deugend en lastig jong meisje zal dit verW
ooit wel eens verlaten! (4); 7. Voedsel voj:
een onbekende stam van eboniet? (9);''
Gedrocht in de aanbieding? (14); 9. Spojl
evenement op de buis? (14); 15. Voge'ï
dat in conditie is (5); 16. UiteindelijkD,
men op een houtje! (5); 18. Zijn bol is*
lesbehalve vol! (9); 20. Doe de cilinderv^voor de belasting! (8); 23. Heeft René vojj
moeder vis? (6); 27. Dit is reeds niet jo"
meer! (5); 28. Neem het ervan in het V
drijf! (4); 29. Heeft vader v deze dagvlinö*
gegeven? (4).
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Onrust
■ et doodvonnis dat een militair tri-
baal in Sjanghai donderdag heeft
'tgesproken over drie pro-demo-

r aJische activisten, heeft grote on-ust veroorzaakt onder de bevol-
*lr»g van Sjanghai. In de hoofdstra-
aut Van Sjanghai patrouilleren met
n ,ornatische geweren bewapende
J^'jtiemannen. De staatstelevisie"eldde gisteren dat in Sjanghai tij-
„ ns razzia's 66 arbeiders zijn aan-
houden. Over het hele land zijn

nderden arrestaties verricht. On-
y.sl; wordt gemeld uit de steden

Jinan,Chengdu en Hang-
PenÜ *n Chengdu zijn zwaar gewa-
ant

1 troePen slaags geraakt met
hehvregeringsbetogers- Intussen
int? -n e Chinese autoriteiten hun
ha pagne tegen de aan"

ngej*s van de pro-democratische
Weging geïntensiveerd.

Erdef?nn aanwijzingen dat diepe ver-
sch neid.heerst in deCommunisti-
Co -Partij. Een indicatie over een

"niet binnen de partij, is onder
v er het uitblijven van een datum
tin*J de lanS geplande voltallige zit-
dez Van het Centraal Comité. Opu,„e, zou de nieuwe leidingborden gekozen.

Aanhoudingen inmoordzaak-Fagel
tean7- ~ Het rechterchebhstands-
heefi ln het arrondissement Utrecht
aa n gistermiddag drie mannen
dachfKU(^en d*e ervan worden ver-. Nt betrokken te zijn geweest bij
gel"""Pord op de restaurateur G. Fa-
Hoefi eigenaar van restaurant De
9 ; eis'ag in Bosch en Duin werd opJuni om het leven gebracht.

Uit 7* mannen zijn allenafkomstig
lial en van hen is een voor-
Hoef3,Werknemervan restaurant De
er vrf g; **et onderzoeksteam gaat
Ven og vanuit dat de motie-
Wraau°or de nioord berusten op
heeft Zan een van de daders, zo
'aten recherchebijstandsteam

Strijd in Hongaarse top over koers

'Partijleider Grosz
treedt deze maand af'
BOEDAPEST - De Hongaarse par-
tijleider Karoly Grosz zal mogelijk
nog deze maand aftreden wegens de
toenemende kritiek van de hervor-
mingsgezinde vleugel van de partij.
Dit heeft een hoge Hongaarse partij-
functionaris gezegd. Grosz, die vo-
rig jaar Janos Kadar opvolgde als
partijleider, is al maanden verwik-
keld in een machtsstrijd met de her-
vormingsgezinde vleugel die vindt
dat hij de invoering van ingrijpende
hervormingen in de weg staat.
Waarnemers verwachtten dat Grosz
zijn functie zou neerleggen op een
speciale partijconferentie die voor
september op het programma staat.

Maar volgens de zegsman willen de
hervormers hem al vóór de zomer
aan dekant zetten om geen tijd ver-
loren te laten gaan. De eerste gele-
genheid die zij daarvoor krijgen is
op de komende zitting van het Cen-
traal Comité, op 26 juni.

Opvolger
Volgens dezegsman is Rezsö Nyers,
de architect van de economische
hervormingen in Hongarije in de ja-
ren zestig, de meest waarschijnlijke
kandidaat voor de opvolging van
Grosz. Grosz blies de economische
hervormingen na het vertrek van
Kadar nieuw leven in, maar de afge-

lopen maanden krijgt hij steeds
meerkritiek te verduren wegens het
tegenhouden van drastische politie-
ke hervormingen.

Grosz gaf deze week in een toe-
spraak toe dat er een bittere strijd
woedt in de partijleiding over de
koers die de partij moet varen. De
meningsverschillen draaien om de
vraag hoe ver de hervormingen
moeten gaan. De hervormingsge-
zinde vleugel onder leiding van
Imre Pozsgay wil zo snel mogelijk
een meerpartijenstelsel wil invoe-
ren en van de communistische par-
tij een sociaaldemocratische partij
naar Westeuropees voorbeeld ma-
ken. Grosz vindt dat de partij aan
haar marxistische grondslag moet
vasthouden en wil pas midden jaren
negentig vrije verkiezingen met
meer partijen organiseren.

Terreinwinst
De hervormers hebben de afgelo-
pen maanden flinke terreinwinst
geboekt. Zo slaagden zij er in april
in vier conservatieven, onder wie de
partij ideoloog Janos Beresz, uit het
Poütburo te wippen. Ook kregen zij
gedaan dat de partij haar lezing van
de opstand van 1956 herzag. In
plaats van een 'contra-revolutie'
spreekt de partij nu van een uit de
hand gelopen volksopstand.

Gericht schieten bij bloedbad Peking ontkend

Hongkongs blad meldt massa-executies China
» Van onze correspondent

s JJEKING - Volgens het
, tf-ongkongse blad Ming Pao

jpaily zijn in China 400 van
\ 1200 activisten die bij

' landelijke zuiveringsac-
tle van het leger waren op-

) §epakt, terechtgesteld. De
I doorgaans goed geïnfor-
-1 beerde Chineestalige krant

*egt dat het aantal mensenJ °P executie wacht het
dodental op het Plein vanI Hemelse Vrede nog zou] overtreffen.

\ ijniiddels heeft een hooggeplaatste
"r^inese officier gisteren ontkend
j-jattroepen gericht op pro-democra-
t|?9he activisten hebben geschoten
'"Kiens de militaire operatie op het
'ein van de Hemelse Vrede, twaalf

jjagengeleden. De officier verklaar-
* tegenover een groepje uitgeno-

digde journalisten dat 'als er inder-jjaad burgers zijn omgekomen, ditper ongeluk is geweest.
**et centrum van het plein, waar diek Jiacht naar schatting 3000 doden
'elen, wordt nog altijd bewaakta°or soldaten. Op een grote zwart-

geblakerde plek na, zijn de sporenan het bloedbad dat militairen van
j*e 27ste divisie op het plein hadden
aangericht, verwijderd. Het was. °or het eerst dat de autoriteitenJournalisten toelieten tot het plein,
"aar miljoenen mensen wekenlang
pn massale pro-democratische be-
rging hebben gehouden.
Er '' 's nog steeds onduidelijkheidVer de positie van partijleiderZhao
p'Yang, die sinds 20 mei niet meer

het openbaar is verschenen. In
op een vraag hierover zei

n woordvoerder van de Staats-
.^ad tegen het Amerikaanse tv-sta-"on nbc dat 'bepaalde individuenn de top van het Chinese leider-
ohap Zich schuldig hebben ge-
■»aakt aan steun aan de contra-revo-
"e. Deze zaak zal snel worden af-

ce ndeld en de uitkomst gepubli-

De Koning in
voor nieuw

ministerschap
DEN HAAG - Demissionair minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid De Koning is bereid om in
een nieuw kabinet wederom aan te
treden als bewindsman.
„Als ze zouden zeggen: „Jij moet
weer minister van Ontwikkelings-
samenwerking worden, dan zou ik
het ontzettend moeilijk vinden om
nee te zeggen," aldus de 62-jarige De
Koning in een vraaggesprek met
Het Parool. De Koning sluit even-
min uit dathij opnieuwzal optreden
als informateur.

Benzine
goedkoper

ROTTERDAM - De prijzen van
super en euro loodvrije benzine
gaan maandag omlaag. Bij witte
pompen gaan de prijzen van bei-
de met drie cent omlaag naar 169
cent (super) en 160 cent (euro
loodvrij) per liter. Shell verlaagt
alleen super met drie cent naar
170 cent. Euro loodvrij kost bij
Shell 162 cent per liter. De prijs-
dalingen zijn een gevolg van de
internationale produktnoterin-
gen omgerekend in guldens.

binnen/buitenland

Burgemeester schendt
geheimhoudingsplicht
bij Euroverkiezingen

K-

DEN HAAG - De burgemeestervan het Gelderse Bemmel, H.Bergamin, heeft de kieswet over-
treden door donderdag al de uit-slag van de stemming voor deEuropese verkiezingen in zijn ge-
beente openbaar te maken. Hij
heeft daarmee zijn geheimhou-
dingsplicht als hoofd van het
stembureau geschonden: hij had
jnoeten wachten met het open-
baar maken van de uitslag tot
2pndag als de verkiezingen in«le lidstaten achter de rug zijn.
Adjunct-secretaris mr M. Bakkervan de Kiesraad heeft dit giste-ren desgevraagd bevestigd. Het
schenden van de geheimhou-
dingsplicht wordt volgens hem
beschouwd als een misdrijf
Waarvoor hij kan worden veroor-

deeld tot een gevangenisstraf
van maximaal een jaar of 25.000
gulden.
Volgens wethouder A. Akker-
mans van Bemmel heeft de bur-
gemeester bewust besloten met-
een tot openbaarmaking van de
uitslag over te gaan. Geheimhou-
ding zou volgens hem 'geen en-

kele zin' hebben. „Het tellen van
de stemmen is immers openbaar.
Hypotetisch is het mogelijk dat
iemand die die telling bijwoont
de uitslag meteen na afloop
weet," aldus de wethouder.

Daar komt volgens hem nog eens
bij dat 'niemand in Europa' er

wakker van zal liggen hoe er in
Bemmel is gestemd. „De invloed
hiervan op deverkiezingen is ni-
hil," zegt hij.Bovendien vindt hij
het niet erg bevordelijk voor de
belangstelling voor de verkiezin-
gen als de burgers vier dagen
moeten wachten op de uitslag.
De burgemeester zelf is niet voor
commentaarbereikbaar.
Akkermans ontkent overigens
dat de geheimhoudingsplicht is
overtreden. „De minister van
Binnenlandse Zaken doet hier-
toe alleen een verzoek. Daar heb-
ben wij in Bemmel niet aan vol-
daan, maar dat is ons goed
recht." Bakker noemt de rede-
nen die Bemmel aanvoert 'vol-
strekt niet relevant. De geheim-
houdingligtvastgelegd in de wet

en daar hoort hij zich aan te hou-
den', aldus Bakker. Hij zou zich
'kunnen voorstellen' ■ dat de
staatssecretaris van Binnenland-
se Zaken stappen onderneemt in
deze affaire.

Behalve in Bemmel is ook in de
gemeenteMijdrecht bij het stem-
bureau De Ronde Venen iets
misgegaan bij de gang van zaken
rond de Europese verkiezingen.
J.Rouwenhorst uit die gemeente
wilde het tellenvan de verkiezin-
gen bijwonen, maar kreeg daar-
voor geen toestemming van de
burgemeester. Navraag bij de
Kiesraad leerde hem dat hij wel
degelijk het recht had de telling
bij te wonen. Burgemeester
Boogaart van Mijdrecht was niet
voor commentaar bereikbaar.

Kabinet: overschot
afromen bij

vermogens van
pensioenfondsen

DEN HAAG - Het kabinet heeft
gisteren besloten overschotten
in de vermogens van pensioen-
fondsen af te romen. Volgens
premier Lubbers moet er niet
onnodig worden opgepot. Gelet
op de taak van een pensioen-
fonds moet er evenwicht zijn
tussen de bezittingen en de ver-
plichtingen van het fonds.

Voor een zekere reserve is wel ruim-
te, maar - aldus Lubbers„- er moet
ergens een grens worden gesteld.
De belastingheffing blijft achterwe-
ge wanneer een pensioenfonds zijn
vermogensoverschot binnen vijf
jaarwegwerkt. Dat moet door verla-
ging van de premies of door verbe-
tering van de pensioenrechten.

Voor hetrijk levert het wetsvoorstel
in elk geval extra inkomsten op. Als
de pensioenpremies worden ver-
laagd, nemen de opbrengsten van
de inkomstenbelasting en de ven-
nootschapsbelasting toe.

Het ministerie van Financiën rekent
erop dat de extra inkomsten voor
het rijk oplopen van 75 miljoen in
1989 tot 740 miljoen in 1994.

Eredoctoraat voor
Andrei Sacharov

GRONINGEN - In de Martinikerk in Groningen
zijn gistermiddag in aanwezigheid van koningin
Beatrix eredoctoraten verleend aan zeven mensen,
onder wie de Russiche atoomgeleerde Andrei Sa-
charov. De plechtigheid werd onder meer bijge-
woond door minister Deetman van Onderwijs, de
Russische ambassaseur in ons land, Alexandre
Tchikvaidze en zon tweehonderd hoogleraren uit
binnen- en buitenland. De eredoctoraten werden
verleend ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan
van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook de secre-
taris van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken, de
zwarte dominee Frank Chikane was in Groningen
om zijn eredoctoraat in ontvangst te nemen. Chika-
ne is zwaar ziek geweest na een poging in Zuid-
Afrika om hem te vergiftigen. Chikane kreeg zijn
eredoctoraat vanwegezijn werk als theoloog en zijn
geestelijk leiderschap waarvoor hij persoonlijke of-
fers brengt, Sacharov is benoemd tot eredoctor
vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de
zaak van de mensenrechten. De Nederlandse dich-
ter Leo Vroman, die sinds de Tweede Wereldoorlog
in de Verenigde Staten woont, kreeg een eredocto-
raat in de letteren voor zijn dichtwerk, waarin hij
'contrasterende elementen overtuigend met elkaar
verenigt. FOTO: koningin Beatrix feliciteert An-
drei Sacharov met zijn eredoctoraat, terwijl Helena
Bonner - Sacharovs echtgenote - lachend toekijkt.

Actiegroep VVIO:
„Mooie openingszet”

Vervolg van pagina 1

De Actiegroep van Verplegen-
den en Verzorgenden in Op-
stand VVIO noemde in een eer-
ste reactie het bod van het kabi-
net 'een mooie openingszet'. De
VVIO ziet er een erkenning in
van grote loonachterstand en
werkdruk van verpleegkundi-
gen. „Het woord is nu aan de
bonden, die weer terug moeten
naar de onderhandelingstafel,"
aldus woordvoerster Adèle
Beerling.

Ook de Nationale Ziekenhuisraad
reageerde gematigd positief. De
werkgevers zijn verheugd dat het
kabinet 'een bijdrage wil leveren
aan de oplossing van het CAO-con-
flict in de gezondheidszorg. De
NZR gaat ervan uit dat de PGGM
zal besluiten de pensioenpremie te
verlagen. „Daarna is er voldoende
basis om de werknemersorganisa-
ties uit te nodigen voor een ge-
sprek." De NZR betreurt wel dat het
kabinet de besluitvorming heeft uit-
gesteld over de door de raad ge-
vraagde maatregelen om de wer-
druk te verlichten.

Extra loonruimte
Het kabinetsbod gaat ervan uit dat
de PGGM bereid is tot een verlaging
van de pensioenpremie tot 12 pro-
cent (is 15 procent). Dat levert bo-
venop het oorspronkelijke bod van
0,75 procent een loonruimte op van
nog eens 1,2 procent. Het zo be-

schikbare geld komt ten goede aan
iedereen die valt onder de zieken-
huis-CAO. Voor verbetering van de
onregelmatigheidstoeslag van al-
leen de verpleegkundigen in niet-
academische ziekenhuizen is 80 mil-
joen (0,8 procent van de loonsom)
door het kabinet gereserveerd.

Voor sommige verpleegkundigen
zal daarmee een maximale loons-
verbetering van 4 procent mogelijk
zijn.

Grote deelneming bij
herbegrafenis Nagy

Vervolg van pag. 1
Tot de opgraving van hun resten in
maart hebben Nagy en zijnvier me-
dewerkers in een massagraf gele-
gen. Naast de vijf kisten werd giste-
ren een zesde, lege kist bijgezet ter
nagedachtenis van de 300 mensen
die na het neerslaan van de opstand
zijn terechtgesteld.
Daarvoor hadden meer dan 300.000

Hongaren uit binnen- en buitenland
op het Heldenplein in Boedapest af-
scheid genomen van de leiders van
1956. Delegaties van Solidariteit uit
Polen en Charta 77 uit Tsjechoslo-
wakije legden voor de lijkkisten
kransen neer.
Premier Miklós Nemeth stond met
de hervormingsgezinde minister
van staat Imre Poszgay bij de ere-

wacht voor de kisten. Het parle-
ment was vertegenwoordigd door
zijn president, Matyas Szürös. Grote
afwezigen waren de partij en haar
secretaris-generaal, Karoly Grosz.

Om half een gistermiddag luidden
de kerkklokken en loeiden de fa-
briekssirenes in het hele land. Daar-
op werd een minuut stilte in acht ge-
nomen. De herdenking werd inte-
graal uitgezonden door de Hongaar-
se radio en televisie.

„De tragedie van Imre Nagy is ook
mijn persoonlijke tragedie." Dit zei
de voormalige leider Janos Kadar,
die Nagy in 1956 afzette, donderdag
in een vraaggesprek met het week-
blad Magyarorszag.

Welkom
De 'ministerraad' van de Turk-
se Republiek van Noord-Cy-
prus heeft besloten een deel
van de Turken op te willen ne-
men, die onlangs uit Bulgarije
zijn gevlucht en momenteel in
Turkijeverblijven. De Turkscy-'
prische premier, Dervis Eroglü,-
verklaarde dat zijn regering de
vluchtelingen opneemt 'om de
noden te verlichten van de
slachtoffers van de onmenselij-
ke politiek van Sofia. Over het
antal dat welkom is, werd niets
gezegd De Turks Republiek
Noord-Cyprus wordt slechts er-
kend door de regering van Tur-
kije. Dat land zond in 1974
30.000 militairen naar het
eiland, nadat daar een Griekse
juntaofficieren een staatsgreep
hadden uitgevoerd.

Roetfilter
De vrachtwagenproducent
DAF in Eindhoven gaat nog
deze zomer twintig stads- en
lijnbussen voorzien, van een
roetfilter. Die filters zijn be-
doeld om de uitstoot van roet-
deeltjes drastisch te verminde-
ren. Het gaat om een proef die
een jaarzal duren. Hetroetfilter
van DAF kan worden inge-
bouwd in nieuwe en al in ge-
bruik zijnde bussen. Er bestaan
momenteel nationaal en inter-
nationaal geen wettelijke nor-
men voor de uitstoot van roet-
deeltjes door dieselmotoren.

Spoken
WD-fractievoorzitter Voor-
hoeve ziet 'spoken op het be-
hang' als hij zegt dat verdere ar-
beidstijdverkorting (ATV) de.
concurrentiepositie van het be-
drijfsleven in gevaar brengt.
Ook de stelling dat de gemid-
delde werkweek in Nederland
al korter is dan in de omringen-
de landen, is nergens op geba-
seerd, aldus FNV-voorzitter J.
Stekelenburg gisteren. De FNV
wil een 35-urige werkweek.

Kandidaat
De leider van de neo-fascisti-i
sche Afrikaner Weerstandsbe-
weging (AWB), Eugene Terre-
'Blanche, heeft zich kandidaat
gesteld voor de parlementsver-
kiezingen op 6 september. De
kandidatuur van Terre'Blanche
(48) betekent het einde van de
samenwerking tussen de AWB
en de extreem-rechtse Konser-
vatieve Partij (XP) en een
scheuring in het ultra-rechtse
front in de Zuidafrikaanse poli-
tiek.

Uitgewezen
De regering van Groot-Brittan-
nië heeft gisteren drie Iraniërs,
twee studenten en een zaken-
man, opdracht gegeven het
land te verlaten. Londen wees
in maart al 17 mensen uit Jran
uit, enkele dagen nadat de On-
derlinge betrekkingen met dat
land waren verbroken als ge-,
volg van het doodvonnis dat
ayatollah Chomeini had uitge-
vaardigd tegen de Britse schrij-
ver Salman Rushdie.

Onthoofden
De coördinator van het anti-
drugbeleid van de Amerikaan-
se regering, William Bennett,
heeft geen morele bezwaren ter
gen het onthoofden van drug-
handelaren zoals in Saoedi,-
Arabië gebeurt. Dit heeft hij
voor de Amerikaanse televisie-
omroep CNN gezegd. „Volgens
mij is een van onze grootste
problemen het feit dat hetgeen
we tegen de drughandelaren
doen moreel in geen enkele
proportie staat tot de aard van
de overtreding die zij hebben
begaan," aldus Bennett.

punt uit
Fortuin

De Panamese sterke man Ma-
nuel Antonio Noriega heeft
sinds 1982 zeker 50 miljoen dol-
lar gestort op verschillende g^
heime bankrekeningen ijs*
Europa. Dit meldt het Amerv
kaanse televisiestation NBO;
De geheime bankrekeningen
kwamen in oktober al aan het
licht bij een gezamenlijk Bnts-
Amerikaans onderzoek naaf
het wit maken van illegale in-
komsten. Het onderzoek werd
geopend, nadat was gebleken
dat de bank van Noriega was
betrokken bij het witten van in-
komsten uit de handel in drugs.

'Onvoldoende'
Het congresvan de jongerenor-
ganisatie van de CNV heeft gis-
teren met één stem tegen een
resolutie aangenomen waarin
het de wens uitspreekt dat er
geen derde coalitie CDA/WD
komt. „Het beleid van het kabi-
net Lubbers II verdient eefi
dikke onvoldoende," vermeldt
deresolutie. Het beleid van m-
coalitie heeft geleid tot een ver-
slechtering van de positie Van
jongeren, aldus de CNV-organi-
satie.Met namekansarme groe-
pen zijn daar volgens de jonö»
ren de dupevan geworden. V*ans
een nieuw kabinet eisen de
jeugdige CNV'ers onder méér'
'een effectief werkgelegen-
heidsbeleid voor jongeren, pas-
sende scholing en uitzicht op
een normale baan.

(ADVERTENTIE)

Als uitzendkracht hebt u recht op
24 doorbetaalde vakantiedagen per jaar: twéé

dagen voor elke (volledig) gewerkte maand.
Terwijl u dezon aanbidt, betaalt Tempo-Team

" uw salaris door. Prettige vakantie vast!

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

Elders in dezekrant vindt u onze personeelsadvertentie.

(ADVERTENTIE)

VADERDAG
KADO'S

HEERLERBAAN 273. HEERLEN
RIJKSWEG ZUID 208. SITTARD
PIETERSTR. 32 34. MAASTRICHT

(ADVERTENTIE)

lb TAPIJTEN <=!
met rustige motieven en in

pasteltinten, geheel
afgestemd op de huidige

woontrend

INDIA
TAPIJTEN

fijne kwaliteiten in
exclusieve dessins

I HUB DOLS fVCoI
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905
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piccolos
045-719966

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

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

I van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur'

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
' woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.

Rubrieken Proficiat en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
i millimeter hoogte.

Rubrieken 'onroerend goed' / 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter *
hpogle
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
rrtinimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.

I 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
Oenknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
.* -—.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke'aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de

h opdrachtgever behoeven door ons niet te worden

' gecompenseerd. Correcties en of vervalorders worden
ónder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

I Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Mededelingen

Hoge Beloning
oor tip van roofoverval op zondag 11 juni 16.15 uur in
lamstraat-Hamweg Kerkrade. Gestolen: bromfiets Honda
rftSzwart'geel. Verz.nr.pl. WJH 970. Framenr. 5405150.

Tel. 045-462917." . .
Personeel aangeboden

»ANNEMER realiseert voor
alle nieuwbouw, verbou-

/ingen, renovatiewerken.
ieterenties aanwezig. Tel.
4490-49787, 19.00-21.00
ur.
iLECTRICIEN nodig!!! Tel.
45-728463 of 719038.
)AKDEKKERSBEDRIJF De
tok, voor al uw dakdek-
/erkzaamheden, met de
ingste schriftelijke garantie.
leTvoor vrijblijvende offerte.
ej. 045-224459.

TEGELWERK, op korte ter-
mijn in omg. Aken, ca 1000m 2wand- en vloertegels.
Inl. 045-752946.
GEVELRENOVATIE Oor-
vers: Uitkappen, voegen van
uw oude gevel, ook nw.
bouw. Gratis prijsopgave.
Tel. 04490-25658.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Personeel gevraagd
Gevraagd

Volw. CV. monteurs en
instrumentatiefitters.

Inlichtingen: Aannemersbedrijf DGC BV.
Tel. 033-655582, tijdens kantooruren.

—*- Met spoed gevraagd
Ervaren dakdekkers

Sollicitaties na tel. afspraak 045-250094 na 17.00 uur.
', Dakdekkersbedrijf Deumens

Las- en montagebedrijf van Paal-Pieteren BV vraagt:
constructiebankwerkers,

montagewerkers, monteurs
CO2 lassers en pijpmonteurs

Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Ristorante Da Filippina
vraagt voor 3 dagen p.week

Restaurant medewerk(st)ers
nCert sollicitaties na 14.00 uur. 045-211531. Hoensbroek.

UITGEVERIJ REMEIJ B.V.
zoekt met spoed

Advertentieverkopers M/V
Voor de binnendienst.

oof de juiste vakman/vrouw hebben wij een interessant
adenpakket met uitstekende toekomstmogelijkheden. Wij
eden een naar prestatiegericht uitstekende salaris- en
-(kostenvergoeding. Interesse? Schrijf uw sollicitatiebrief

met uitvoerig persoonlijk profiel aan:
ReMeij B.V.

Postbus 1002, 6436 ZG AMSTENRAPE
Telefonische inlichtingen: 04492-3600.

Wir stellen ein:
Fleischereiverkauferinnen

auch zum Anlernen
Metzgergesellen
Auszubildende

mannl. und weiblich für Fleischerei u. Küche.
Metzgerei Lemmen, Alexanderstr. 7 (Nahe Horten)

P-5100 Aachen, Tel. 09-49-241-35933.
New stars live on stage

jnnieuw T.V. programma in Duitsland zoekt soundmixers
'f show-acts, alleen TOP kwaliteit. Voorwaarden : Leeftijd
18-30 jr., recente foto, pers. gegevens en demo-cassette
:hten aan: WORLD BENELUX EUROPE, Dommelstr. 7A,

5611 CJ Eindhoven. Tel. Fax 040-430956.
Voor Limburg naar onze vertegenwoordigende agency
HOLLAND SHOW PRODUCTION, Eisenhowerstr. 697,

6135 BN Sittard. Tel/Fax 04490-22743.
Eventuele reiskosten worden uiteraard vergoed.

Vriendelijke verkoopsters
Liefst met ervaring, 1 full-time en een part-time

betreft vrijd. en zaterdag. Bel voor afspraak
Keurslagerij Van Melick, Hoensbroek

045-212651 na 15.00 uur.
Metselbedrijf Lewo Bouw vraagt met spoed
Metselaars en opperlieden

Tel. 04490-74824/04404-2474

Bedrijfsleider M/V
Gezocht voor een d.h.z./huish. art. zaak in Midden-Limburg
een jonge enthousiaste bedrijfsleider met vestigingspapie-
ren voorde detailhandel. Br.o.nr. B-1128, LD, Postbus

3100, 6401 PP Heerlen.
Las en montagebedrijf Monseli BV kan nog plaatsen:
Zelfstandige pijpfitters/monteurs

en argonlassers.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties tijdens kantooruren
04490-33764

Nijverheidsweg 22, Stem.

HONEY
Jonge damesmode
vraagt met spoed

Zelfstandige Verkoopster
voor haar filiaal te Heerlen. Ervaring beslist vereist.

Min. leeft. 21 jr. Alléén brieven met recente pasfoto te
richten aan Honey-mode. Steenweg 13A, 6131 BB Sittard
Voor onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en

buitenland zoeken wij
Meet- en regeltechnici

Electromonteurs
Konstructiebankwerkers

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

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

Pieters Liften
Den Haag - Heerlen
vraagt voor de afdeling Heerlen

Ervaren Liftmonteurs
Leerling Liftmonteurs

Bankwerkers
Inlichtingen omtrent deze functies kunt u inwinnen bij

Dhr. M. Hennes 045-715001 na 1700 uur 04493-2960
BV Liftenfabriek C.Pieters & Zn.

__^

In de Cramer 25, 6411 RS Heerlen
Restaurant Bocholtz, grensovergang Heerlen-Aken zoekt:

zelfstandig werkend kok en een
leerling kok M/V

Voor informatie en gegevens: Dhr. A. Pouwer, 045-443711
of kom gewoon even langs na telefonische afspraak.

Gevraagd
Top Advertentie verkopers m/v

Voor regio Limburg. Op agentuurbasis met hoge provisie.
Postbus 76, 7010 AB Gaanderen. Tel. 08340-40525.

Gevraagd
Medewerkers M/V

Leeft. v.a. 18 jr. voor avondvulploeg, 2 avonden per week
Edah Hoensbroek, Gebrookerplein 22

Inl. tel. 045-210383 Dhr. R. Jansen.

Ln.nELE.ri
i Internationaal Transportbedrijf

vraagt op korte térmijn

Chauffeurs
voor internationaal vervoer

* die genegen zijn weekritten uittevoeren waarbij
1 tot 2 maal het weekend in aanmerking kan komen. Indien
dit het geval is heeft men bij thuiskomst minimal 1 dag vrijaf

* die minimaal 4 jaarvoor eenzelfde werkgever gewerkt
hebben. Kandidaten kunnen zich melden op het volgende

adres: Borrekuilstr. 70, 6163 AE Geleen..
ASB uitzendbureau

zoekt met spoed, m/v

Erv. plaatknippers
voor een bedrijf in de omgeving van Kerkrade, hier zijn

goede toekomstmogelijken

Voor een beveiligingsbedrijf zoekt ASB, m/v

Brandweerwachten 2e klas
met een E.H.8.0.- en een perslucht-certificaat

Pipingmonteurs
die leiding kunnen geven voor een project in Venlo.

Ervaring is een must.
Dakdekkers

voor diverse projecten.
Inkoper

van technische onderdelen voor een bedrijf dat hoogwaar-
dige technische produkten produceert.

Opleiding: MTS/HTS Werktuigbouw ofEnergie. Wij denken
aan een kandidaat met ervaring bij een technisch advies- j

bureau en/of tekenkamer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de |
onderstaande vestiging:

Dr. Poelsstraat 15, Heerlen, telefoon 045-719600
Gevraagd voor onze afdeling machinebouw ,

een ervaren draaier
Machine Fabriek Justin Geraerds BV

Galjoenweg 65, Maastricht.
Tel. 043-631454. Na 6 uur: 04406-42391.. i

Personeel gevraagd

DIRIGENT/E
gevraagd

Om muzikaal leiding te geven aan de

Jongerenkerk Oost-Maarland j
Wij zoeken een ambitieus iemand, i
" die muzikaal goed onderlegd is,

* kan arangeren,
" die zich thuis voelt in het hele jongerenkerkgebeuren,

" uitdagingen samen met ons aandurft
Vind jij dat jij voldoet dan deze eisen,

bel ons dan voor een afspraak;
Ton Brenders: 04409-1190, na 1800 uur
Marjo Locht: 04490-3175, na 13.00 uur

Een proeftijd van 4 weken wordt door ons gewenst.
Gevraagd

chauffeur magazijn bediende
Br.o.nr. B-1163, LD,'Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

Citroen van Roosmalen
Maastricht

Zoekt op zeer korte termijn een
zakelijk ingestelde

Automobielverkoper m/v
Ervaring in de branche niet vereist.

Sollicitaties t.a.v. Pirectie
Tel. ml. 043-215154
Mevr. E. de Jonge i

Gevr. voor FRITURE regio Geleen, Beek
Zelfstandig medewerker m/v j

erv. vereist, werktijd in overleg. 04405-1830. i

Vous cherchez vn job d'ave-
nir? Vous voulez estimer vo-
tre rémunération? Hfl.
4.000,- p/m ou pips?

Vendeur
(indépendant) avec expé-
rience: nous vous offrons vn
emploi stable, région Lim-
bourg. Produit francais ex-
clusif. Soutien intensif publi-
citaire. Vente directe au
consommateur. Téléphonez
04257-8276 a partir de

11.00 heures
(pas le week-end).

Hotel Brouwers
Bedienend personeel

gevraagd, werkster voor de
ochtenduren. Sollicaties te

richten aan Mevr. T.
Coumans Plenkertstr. 76.

Tel. 04406-13631.
Wordt RIJSCHOOLMANA-
GER (m/v): rij-instructeur
met minstens vier jaarwerk
in woonplaats. Geselecteer-
de kandidaten krijgen voor
Kaderschooldiploma 80%
studiefinanciering, verdie-
nen netto ca. ’3.000,- per
maand, beschikken over
nieuwe lesauto. Gevraagd:
rijbewijs B, Its-c/mavo/havo-
diploma, 18-28 jaar, Schrif-
telijk sollicitatie: KRM, post-
bus 35, 5688 ZG Oirschot.
Gevraagd DAMES, echtp.,
zeer goede bijverd. inschrij-
ving gratis. Buro L'Amour,
045-225237.
BARDAMES gevr. inwoning
mog. Belgisch Limburg 09-
-3211324903.
Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
Gobo Houthandel, Dorpstr.
27 Jabeek. Inl. na 18.00 uur.
Tel. 04492-1550.
ENBO Landelijk Bemidde-
lings Bureau zoekt met
spoed voor gezin in Den
Haag int. kindermeisje/
OPAIR 03440-23434/23433
Uitgaangscentrum GLOBE
Beek, zoekt vr. keukenhulp
voor 2 avonden en nette
ober vor 1 avond, in week-
end. 04490-79297.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
Klimmen. 04405-1359. bgg.
3401.
Dringend gevraagd IJZER
VLECHTERS en metselaars
Ook colonnes. Inl. 09-49.
221.879722.
Met spoed gevr. ervaren
Containerchauffeur. Inl.
Weerts b.v„ tel. 043-625965
Gevr. voor direct BANKET-
BAKKER of leerl. Bakkerij L.
Martens, Grotestr. Centr.
24, Valkenburg.
CHAUFFEUR v. internatio-
naal vervoer v. trekker of
combinatie. Inf. tel. 045-
-320536.
Gevr. SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE v. oproepba-
sis. Tel. 045-320536.
Gevr. part-time KAPSTER,
voor kapsalon te Kerkrade,
zo spoedig mogelijk, erva-
ring noodzakelijk. Br.o.nr.
81104, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
SLAGERSGEZEL gevr.
voor worstmakerij. Slagerij
Huben Kerkstr. 79 Bruns-
sum. 045-252733.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 VAKANTIE-
MEDEWERKERS M/V, Ift.
16 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegten MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den, aftimmerlieden, ijzer-
vlechters, gibozetters. Goe-
de soc. voorz. en goede ver-
diensten mogelijk. Voor ml.
04902-15061.
Welke schoolverlater wil
meehelpen op KINDERE-
BOERDERIJ Vylen. Tel.
045-721976.
BUFFETHULP voor de mid-
daguren. Tel na 15.00 uur
045-273146.
DISCOTHEEKHULP ca. 18
jr. voor zaterdagavond. Tel
na 15.00 uur 045-273146.
Gevr. OPPAS, evt. stu-
dente), ca. 16-17 jaar. Tel.
045-440926.
METSELAARS gevr. v.
Duitsland ook colonnes. Tel.
045-320546, na 18.00 uur.
Goede part-time AUTO-
POETSER gevr. Auto Ga-
rant BV, Schelsberg 128,
Heerlen, (tussen Hendriks-
Bristol)
Nog STANDPLAATSEN vrij
voor particulieren op de
straatkennis Luiksemarkt
Nierhoven/Nuth 27-aug. Info
045-242898.

Part-time VERKOOPSTER
gevraagd voor onze van
Melik slagerij te Heerlerbaan
min. 30 uur per week, Ift plm.
17-20 jr, liefst met enige
verkoopervaring. Bent u ge-
ïnteresseerd kom dan even
langs of bel voor een af-
spraak naar Van Melik,
Bautscherweg 31, Heerler-
baan. Tel. 045-412771.
Leuke Brusselse familie met
3 kinderen (7-5-3 jr.) zoekt
dringend jeunefille AU PAIR
Bel na 19.00 uur 09-32-
-25690629. __
Wegens uitbreiding intern.
TANKWAGENCHAUF-
FEURS gevr., ADRA/LG-di-
ploma. Tristan Prissing
Transporten. Tel. 04490-
-14022.
VAKANTIEWERK voor kan-
tine/cafetaria op camping
voor ca. 6 weken, met kost
en inwoning te Renesse.
Tel. 01116-1970/01650-
-37748.
Gevr. dames/HERENKAP-
PER(STER), max. 20 jr. Tel.
045-320536.
Schoonmaakbedrijf Kraan te
Kerkrade vraagt voor de pe-
riode van juli t/m oktober va-
kantie en weckend-hulp als
SCHOONMAAKSTER/ka-
mermeisje, leeft. 17-21 jr.
Tel. ml. en soll. tussen 9 en
12 uur 045-422877.

Besl. zeer ervaren antiek of
meubel RESTAURATEUR,
part-time basis. AOW of
WAO-er. Eigen verv. en tel.
vereist. Br.o.nr. B-1120
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Gevr. KLOKKENMAKER-
Hobbiest, voor regelm. re-
paratie/controle antieke
klokken. Omg. Heerlen.
045-224700/259527.
'Restaurant STAP-IN Heer-
len vraagt voor direkt erva-
ren part-full-time serveer-
ster-kelner, Ift. vanaf 18 jr.
t/m 26 jr. Tevens ervaren
keukenhulp, soll. na tel. af-
spr. Tel. 045-714344.
Part-time BARKEEPER
voor 1 avond per week.
Leeft. 20-30 jr. Brieven met
foto postbus 111, Heerlen.
Gevr. KINDEROPPAS
meisje v.a. 16 jr. 1 a 2 avon-
den per week. 045-720544.
VAKANTIEWERK afd. Ho-'
reca min. Ift. 18jr. Camping
"De Bousberg", Parkin. 8,
Schaesberg.
Gevraagd z.s.m. gemoti-
veerde KAPSTER. Kapsa-
lon Meulenberg Urmond.
Tel. 04490-31462.
WERKSTER gevr. voor licht
huishoudlijk werk. Ca. 5 uur
per week. Inl. Esso-Wisman
045-213207.
HULP voor friture en cafeta-
ria gevraagd, 20 uur p.wk.
Tel. 04490-32613.
Gevr. KASSIER ( part-time)
v. vervroegd gepensioneer-
de of iemand uit de W.A.O.
Br.o.nr. 81132, LD, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Vanwege toenemende
drukte hadden wij graag 2
MEISJES meer in ons team
geplaatst. Open van ma. t/m
vr. 14 t/m 2 u. 04755-1854.
Gevr. leerling KOK en ass.
voor keuken m/v. Hotel
Berghoeve, Julianastr. 20
Epen. 04455-1248.
Met spoed gevraagd IJZER-
VLECHTERS, betontimmer-
lui, aftimmerlieden, metse-
laars, handlangers. Goed
loon en soc. voorzieningen.
Melden zaterdag tussen 10-
-12 uur Teil. 045-426454.
Gevr. BARKEEPER voor
bruin café, Ift. 25 t/m 35 jr.
met erv. werkuren 's avonds
zondag vrij ml. na 19.00 uur.
045-413336.
Gevraagd CHAUFFEUR
voor vervoer van bloemen
en planten. Voor 30 uur en
meer, i.b.v. rijbewijs CE,
Schrift, soll. na Drossaart
Bloemen, p.a. Begoniastr.
33 6014 BH Ittervoort.
Nette hulp gevr. voor FRI-
TURE, liefst met ervaring,
tel. 045-352013 na 14.00 u.
WERKSTER gevr. Uterweg
129 Heerlen. 045-213350
aanm. 16.00-17.00 uur.
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN, V.O.F. Wedo. Tel.
045-416657/420584.
All-round VLOERENLEG-
GER en gipswanden-stel-
lers gevraagd. Stucadoors-
bedrijf Rennenberg, Graet-
heide 68, Bom. Tel. 04498-
-53354.
Nette KINDEROPPAS gevr.
v. 2kinderen 2 en 5 jr. voor 2
hele en 2 halve dagen p.wk.
tev. licht huish. werk. Br.o.
nr. B-1095 L.D., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
Heerlen Centrum KAMER te
huur in studentenhuis THW,
MHS, HTS. 045-455755.
Wie heeft een KAMER te h.
voor mijn dochter? omg Sit-
tard, 03402-33512 na 18uur
Gem. KAMER te huur met
centr. verw. en huiselijk ver-
keer te Valkenburg, ook
voor oudere heer of dame.
04406-12875.
Ouders zoeken KAMER
voor studerende dochter.
Heerlen en omg. Tel.
04975-1182.
Gevr. KAMER met pension
stud. Euro-academie Tel.
05427-13540.
Gem. KAMERS te huur te
Valkenburg. Tel. 04406-
-12875.
KAMERS te huur met of
zonder pension. Huurpr.
’9B,- p.wk. Tel. 04406-
-15786.
Josine, studente, zoekt ka-
mer in HEERLEN. Tel.
04705-1743.
A.S. STUPENTE R.U.L
zoekt woonruimte/kamer in
Maastricht, per 21-08. Tel.
02159-18507.

STUPENTE 18 jr. zoekt ka-
mer in Maastricht of omgev.
Tel. 04990-76137.
Gemeub. kamer met gebruik
van badk. en toilet in HEER-
LERHEIPE, Info. 045-
-221832.
Te huur KAMER met gebr.
van keuken, douche etc,
nabij centr. K'rade voor net
persoon. Tel. 045-456826.
Te huur KAMER nabij cen-
trum Heerlen. Tel. 045-
-721513.
Te h. 1 pers. gem. kamer,
eigen keuken, pers. boven
25 jr. Pr. Hendriklaan 112,
Brunssum Tel. afspr. 10.00-
-17.00 uur. 045-252000.
Te h. KAMER nabij Centrum
Heerlen. 15 m2, met mede-
gebr. badk., logeerk., huisk.,
keuk. etc. en m. gezamelijke
huish. Huur plm. ’ 250,-
-incl. Tel. 045-726084.
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 huur studentenkamer te
SITTARP. 04490-22681 of
04490-28486.

Bouwmaterialen

Akoutherm Systeembouw
** Dakbedekkingen
" Dakisolatieplaten

** Zink, Lood, Daktrimmen
** Div. Systeemplafonds
" Div. Systeemwanden

Hövell tot Westerflierhof 10, HOENSBROEK 045-226604
Levering gratis aan huis.

Grote en kleine
Restanten

Wand- en vloertegels
in vele kleuren en maten.

Eurotegel
Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.

Aanhang-
wagens

JoKnops. Rijksweg Zd 195,
Sittard. 04490-12718.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEÊNSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zender afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zó 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.
Te). 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.
VELDBRANDSTENEN, af-
braakstenen, vloerplanken,
balken, keepers enz. 045-
-715477,045-740112.
Stalen STROOMKASTEN
220/380 volt, 63 amp.

’ 375,-. Rockmart, Kissel
46a Heerlen. 045-723142.

Roncko BETONIJZER-
BUIGMACHINE ’ 450,-,
Roncko betonknipmachine

’ 900,-. Rockmart Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te koop stalen MATE-
RIAALKASTEN 200 x 100 x
50 vanaf ’ 125,-. Rockmart
Kissel 46A Heerlen. Tel.
045-723142.
Alle soorten houten Bruizeel
STELLINGEN vanaf ’75,-
-per meter, stalen stelling in
alle breedtes en hoogtes
vanaf ’45,-. Rockmart Kis-
sel 46A Hrl. 045-723142.
Alrex aluminium uitschuifba-
re LADDERS 8 m. lang adv.
’6BO,- bij ons ’395,-
Rockmart Kissel 46A Heer-
len. Tel. 045-723142.
BETONTRILNAALDEN met
omvormer Perles ’ 375,-.
Rockmart Kissel 46A Heer-
len. Tel. 045-723142.
te k. eiken balken van 1.5 tot
6 m„ 24 x 24. Tel. 045-
-721336.
Te k. Karcher HOGE-
DRUKREININGERS tegen
de laagste prijs. Service.
Tel. 04451-1272.
Te k. middelzw. BOUW-
MACHINES te weten een
gecomb. vlak-Vandiktebank
mnerk Stokvis, een gecomb.
cirkelzaag met boormachine
merk Stokvis, een Freez-
bank en een lintzaag. Tel.
043-623413.
Te k. 5 m 3eikenhouten
BALKEN en 40 m3brand-
hout op maat gezaagd. Tel.
043-623413.

Woningruil
Te ruil eengezinswoning
met 3 slpks. te Geleen (lage
huur) tegen EENGEZINS-
WONING Hoensbroek of
omg. Br.o.nr. 81089 LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen..
RUILWONING. Wie woont
in een groter huis m. een
grote tuin en wil dit ruilen v.
een kleiner huis m. kleinere
tuin? Bel ons op 045-
-719017.

Hobby/Doe het zelf

Vaderdag - Kadotip
Hobby-mes ’ 2,95

Zaklantaarn met batt. ’ 9,95
Decoupeerzaagbeugel ’ 17,50

Handboormachine ’ 49,-
-en nog veel meer bij

ELEMA
Doehetzelf

Gatestraat 75, Nieuwenhagen.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Te koop plusm. 20 mtr. biel-
zen, ’ 7,50 p. mtr. Tel. 045-
-326238.
Te koop weg. omstandigh.
NAAIMACHINE, Husqvarna
prisma 950, met computer,
10 mnd. oud. Nw.pr.

’ 2.499,- voor ’ 1.650,-.
04490-29228.

Reparaties

TV DEFECT?
Wij bieden U: 'Gratis halen
en brengen "Gratis leentoe-

stel "Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 728130.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Fax *** Fax *** Fax
Test nu GRATIS de Nashua-fax op uw bedrijf ofkantoor
en daarna kost hij u slechts ’ 59,- excl. BTW per maand.

Burocenter,
Dorpstraat 125, Brunssum. Tel. 045-273525.

Kantoorkast
Afmeting 180 xBO cm, kleur grijs.
Afhaalprijs ’ 295,00 excl. B.T.W.

SU/CL.*//
Schaesbergerweg 126, Heerlen.

Tel. 045-724379 ,
Gebruikte

koffer-schrijfmachines
met garantie ’ 99,00 mcl. B.T.W.

S£JJCt-f7//
Schaesbergerweg 126, Heerlen.

Tel. 045-724379

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.

«^ESaSP^ {Pr^crfic^Lci-'t'f ***?Pjï§B

Proficiat Opa!
■HMÉH| "1

Sm* *"^i

wensen jou: Daphne, kevin
en Kim

Proficiat Leo
met vaderdag en nog be-
danktvoor de kracht die je
naast je gewone werk, (ei-
gen bakkerij) nog hebt op-
gebracht voor de verbou-

wing van ons huis!
Thea, Janine en Daniëlle.

Geslaagd?
Feliciteer uw zoon, doet»

vriend of vriendin via *rubriek 'PROFICIAT' van»
Limburgs Dagblad. Geef'

advertentie op bij een vi
onze kantoren of inforrrtf

via telefoonummer
045-719966 naar de

mogelijkheden. U zult e
plezier van hebben!^

Proficiat
Manfred

met het behalen van
jerijbewijs.

Met een PICCOLO in I
Limburgs Dagblad raakt
uw oude spulletjes 't srri
kwijt. Piccolo's doen va
wonderen... Probeer mS
Tel. 045-719966.

Sanyo Sanfax .100. Eenvoudige bediening. I
Geheugen voor 100 telefoonnummers. I

Rapportering van verzending en ontvangst. I
P.T.T. goedgekeurd NL88041502. I

Lease ’ 59,00 per maand I
excl. B.T.W. I

Schaesbergerweg 126, Heerlen.
Tel. 045-724379

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruiW

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

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

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kotf

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW-
Emly Handelsonderneming. Tel. 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 do"
einden. Div soorten magazijnstelling vanaf ’ 75,- per K*

Papiersnijmachines ’375,-.
Olivetti electrische typemachines

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Elke dag geopendvan 10 tot 19 uur zaterdags 10tot 16Jj|
Copiëren

Voor
’45,-

-excl. BTW per maand en de
eerste 4000 copiën zijn

gratis. Wilt u meer weten bel
dan 045-273525.
Burocenter

Porpstr. 125, Brunssum.

Nieuwe gibsBUREAi
STOELEN voor ca 50% v«
adviesprijs, vanaf ’ 175.
GEbruikte burostoelen, c
verse soorten en modeH*
vanaf ’ 40,-. Rockmart, rö
se!46AHrl. 045-723142^
Een PICCOLO in het Ü«
burgs Pagblad helpt u c
weg naar snel succes. 0*
045-719966. 1

Bedrijven/Transacties

Delta Productions BV
zoekt

vertegenwoordigers
Pelta Productions zoekt vertegenwoordigers voor Jverkoop van een nieuwe en unieke automaat aan horejj
en aanverwante bedrijven. Zij die denken over voldoere
capaciteiten en/of ervaring in de verkoop aan horeca'
beschikken kunnen kontakt op nemen met Pelta ProdJ*tions BV voor het maken van een afspraak tijdens kantoo
uren onder nummer 04493-4646.
Te k. zeer sfeervol ingericht,
gezellig CAFÉ, veel moge-
lijkheden, in Hoensbroek.
Meer informatie. 0949-
-2405-72747.

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

Wegens omst. ter overna^'aangeboden FIGUURCO*]
RECTIESALON met »
slank- en bruiningsappa^
tuur in centrum M-Limbuf?
se stad. Geen concurrent*
aanw. Zonder contanten ojj
nodig te reageren. Br.o-fj!'
B-1138, LD, Postbus 310"'
6401 PP Heerlen. 1

Landbouw en Veeteelt

Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
Te koop nieuwe AARPAP-

'PELEN. Knops, Geneer 6,
Grevenbicht. Tel. 04498-
-57231.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. gevr. TRACTOR, *#
st. met kap, tot ’ 1.500.'
Tel. 045-425159 v. 10-12JJ;
Te k. VEEWAGEN (aanha^
ger) laadverm. 490 kg. v<"~,
kleinvee met gdedkeur. ""wijs. Tel. 04490-37464. \
PERSTOUW direct lev^baar voor gunstige prijze'5
Collé, Nusterweg 90, Sittar|
Tel. 04490-19980. _^j

I J^- 1

Auto's

Alfa \
ALFA Sud 1.3 SC 5-drs. kl.
beige, bwj. 23-1183, APK
23-11-'B9, km.st. 110.000,
vr.pr. ’ 5.000,-. Peter, Schunckstr. 630, Heerlen,
045-420525.
ALFA Romeo Guiletta 2000,
i.g.st, bwj. '81, pr. ’ 1.800,-.
Gladiolenstr. 173, Kerkrade.
Te k. ALFA Sud 1.5 Tl bwj.
'80 APK 6-'9O. Tel. 045-
-314600..Alfa SPIPER Cabrio, i.z.g.st.
bwj. '75. Kennydestr. 33,
Hoensbroek.
Voor Liefhebber ALFA 2000
Veloce Cabriolet, in.nieuwst,
bwj. '80, stereo, sportvlg.
Gijselaar 61 Amstenrade.
04492-5113.
Te koop ALFA Romeo Guilia
1600, bwj. '76, in perf. st,
met taxatierapp., veel on-
derd. en plaatwerk. Tel.
045-415417.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ALFA SPIPER Catm
i.z.g.st. bwj. '80. Pr.n.o.t-I*]
Tel. 045-753066. <i

Audi i
AUPI 100 GL, '79, prajïï
auto. Kastanjelaan
Hoensbroek. ,-^j
AUPI Coupé GTSE IfJ}*j
Rijdb. zijschade, ’ 12.75"'-
Keramieksingel 29, Maagjlx

Austin J
Te k. AUSTIN allegro l6^bwj. '78, APK juni '90, i-9-'»
Tel. 045-241326. -^Austin MINI, kl. wit, b*j. i>
22.000 km. i.perfst. ' I
045-311897.
Piccolo's in het Limb^Pagblad zijn groot 'nJkSULTAAT! Bel: 045-71ggS>.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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Gruwel
'izet mans' die <loor zijn jarenlange

iter Voor Europa de bijnaam 'Mis-
r'n , ro Pc' kreeg, stelt dat de rege-
?uJ|s'eiders die in 1985 in Milaan
het mo°ie woorden spraken over
hu Vei*enigd Europa na 1992, „aan
(jen „w°ord gehouden moeten wor-
van' De Europese dwarsliggerij
SrUuTlargaret Thatcher is hem een

JU
(je Uv^ak voor zijn afscheid en met
de euroverkiezingen in België voor
voo ?e.g. laat Tindemans geen kans
stej. "J gaan om zijn Europese in-
scl lng te benadrukken. Van be-'las:e'denheid heeft hij daarbij geen
scha zou de Eur°Pese Gemeen-
VraaP■ z?nc*er hem geweest zijn,

"^g Je je onwillekeurig af.

I °Ver hti daar geen twijfels
tevredenheid straalt van

t
ans a^' p een Persbijeen-

somt niJ niet gehinderd door
ÈUr °^oudendheid een hele reeks
die al] se en wereldproblemen op,
0Pló« Cn maar dankzij hem tot eenban<lSlng zi Jn gebracht of in goedelen zyn geleid.

De goede relatie van de EG met
Oost-Europa, de sterke betrekkin-
gen met de niet-EG-landen in Euro-
pa, het vredesproces in het Midden-
Oosten, de oplossingyan derecente
rakettenproblemen in de NAVO, de
revitalisatie van de Westeuropese
Unie. „België stond aan de «basis,"
zegt hij. EnBelgië is in dit gevalTin-
demans.

Zijn mislukkingen laat hij maar
even achterwege. Zoals vorig jaar,
toen ruj in zijn hemd werd gezet
door premier Martens. België lag
overhoop met deoude kolonie Zai-
re. Tindemans reisde op en af naar
Kinsjasa om met Moboetoe te over-
leggen. Tot hij terugkwam met de
mededeling dat alles nu in orde was.

Een dag later verklaarde Martens
namens het kabinet dat de relatie
met Zaire nog nooit zo slecht was
geweest. Tindemans heeft dat de
premier hoogst kwalijk genomen.

Ook in de zaak van Helene Pas-
stoors heeft Tindemans geschut-
terd, en de vrijlating van een gijze-
laar in Libanon is niet alleen aan
hem te danken.

Klim
Toch is Leo Tindemans zonder
overdrijving een van de groten uit
de naoorlogse Belgische politiek.
Hij werd geboren in Edegem onder
derook van Antwerpen. Tindemans
studeerde economie en politieke en
sociale wetenschappen. In 1961
werd hij kamerlid en in 1968 voor
het eerst minister (van communau-
taire zaken).

Daarna was hij minister van land-
bouw, vice-premier en minister van
begroting, minister-president van
1974 tot 1978 envan 1979 tot 1982 lid
van het Europees Parlement. Hij
was voorzitter van de CVP en van
de Europese Volkspartij, de unie
van christenmdemocratische partij-
en in de Gemeenschap.

Als premier leidde hij twee coali-
ties, een centrum-rechts en daarna
een met de socialisten en de
Vlaams- en Waals-nationalisten. Het
was een roerige periode, met de
oliecrisis, de economische recessie
en de fel oplaaiende taalstrijd. In
1978 kwam aan zijn premierschap
een tamelijk abrupt einde.
De conflicten in de coalitie over de
taalproblemen waren, mede door de
aanwezigheid van de twee taal-
strijdpartijen, hoog opgelopen. In
een kamerdebat in oktober 1978
kapte Tindemans er tot verbazing
van iedereen, ook zijn eigen minis-
ters, mee. „Ik ga naar de koning,"
riep hij uit, en voegde de daad bij
het woord.

Tegenpolen
Het maakte, na een kort intermezzo
met Paul Vanden Boeynants, de
weg vrij voor Wilfried Martens, die
tien jaar vrijwel onafgebroken aan
de macht is. In 1979 volgde Tinde-
mans Martens op als voorzitter van
de CVP en in 1981 haalde diezelfde
Martens hem als minister van bui-
tenlandsezaken in zijn alweer vijfde
kabinet.

Martens en Tindemans zijn altijd te-
genpolen gebleven. Tindemans was
en is, in België en Europa, de man
van het unitarisme. Hij pleitte voor
een verenigd België, terwijl Martens
de federalist is, die meer zelfstan-
digheid en bevoegdheden voor
Vlaanderen en Wallonië wilde. En
uiteindelijk zijnzin kreeg.

Tindemans verfoeit de oplossing
waarbij Vlaanderen, Wallonië en
straks ook het gewest-Brussel, hun
eigen buitenlands beleid voeren.
„Buitenlandse zaken moet alle bui-
tenlandsebelangen van België coör-
dineren." Tindemans, die wordt op-
gevolgd door partijgenoot (ook oud-
premier en oud-ministervan finan-
ciën) Mark Eyskens, voelt zich „ver-
dediger van de eer en het prestige
van ons land."

Tindemans' populariteit is nog
steeds groot. In 1987 werd bij de
parlementsverkiezingen zelfs spe-
ciaal voor hem een uitzondering ge-
maakt op de CVP-regel dat politici
op hun 65e moeten stoppen. Hij
kreeg enorm veel voorkeurstem-
men en ook bij deEuroverkiezingen
werkt zijn naam nog als een mag-
neet.

Aanbiedingen
Menig politicus zou er na zon car-
rière een punt achter zetten. Maar
Tindemans voelt zich nog in de
kracht van zijn leven. En zijn le-
vensdoel: het verenigde Europa, is
er nog niet. „Ik vind Europa de
schoonsteidee van onze tijd," zei hij
onlangs. „De Europese Unie, de
échte politieke unie, dat zou ik nog
graag beleven."
„Ik had minister van buitenlandse
zaken kunnen blijven. Ik heb ook
andere aanbiedingen gehad," zegt
hij. „Maar ik moet niet alleen aan
mijn eigentoekomst denken."Daar-
om beschouwt hij het plaatsnemen
in het Europees Parlement, samen
met andere oud-gedienden als Gis-
card en Willy deClercq, niet als een
'fin de carrière.
Er moet immers nog veel gebeuren
eer het verenigde Europa er is. En
het Parlementkan daarbij een grote
rol spelen. „Het is toch raar dat
twaalf personen (ministers) de wet
kunnen stellen aan 320 miljoen
mensen, zonder goede controle. Het
Parlement zal nu eindelijk aan zijn
roeping moeten beantwoorden."

hans de bruijn

binnen/buitenland

Tindemans wil voorzitter Europarlement worden
'Mister Europe' weet
niet van ophouden

JKUSSEL - 'Mister
kope' reageert
tai bijna beledigd.
Fe vraag was waarom
tóe politici als Gis-
ü& d'Estaing en

het nodig
toden een goedbe-
told 'fin de carrière'
f zoeken in het Euro-
kes Parlement. Is
*t niet beter het
'üropa van de toe-
°mst over te laten

de politici van de
tekomst?

R*' 's niet zo dat jong beter is dan oud. Ik ben biologisch zelfs een jonge
j-.'1genoemd. Ik voel me intellectueelin een van de beste perioden van■t Ji leven," klinkt het fel. Leo Tindemans, scheidend minister van bui-
L aridse zaken van België, stort zich straks met volle energie in het«ropees Parlement.

de nodige ambitie. Tindemans, net 67, wil meteen voorzitter van
"oor~leuwverkozen parlement worden. „Ik heb er deervaringen de 'titels'r- Als minister en als premier heb ik gedaan wat ik kon om Europa
l """-"'t te helpen. Ik zou mijn ideeënverloochenen, als ik mij niet kandi-
"lzou stellen," zegt Tindemans.

'erli verkeren- In iS*79 "et Tin-
(ej??ns zich bij de eerste directe
|>a , ezingen voor het Europees
f^'ement ook kandidaat stellen.
)Ur

ee jaar later keerde hij Straats-
lengrSe rug toe om minister te wor-
»,. Teleurgesteld in wat het parle-

i?' - „een praatclub" - had wetenrej^teiken. Of beter: niet had be-

-otlt ls echter alles anders: „Na de
v a go°chelingen over de voortgang
|jw de Europese eenwording tot

'^
ö 's er nu weer sprake van eenotnentum'. Dat mogen we niet la-

v °ntsnappen, want dan raakt dat
jj. r°Pa ver van huis. De beweging
£. er nu in zit, mogen we niet op
Eaa »"^ anc*ere toP verloren laten

" LEO TINDEMANS
...ik heb er deervaring en titels

v00r...

VS in problemen door
ontwikkelingen China

Van onze correspondent

WASHINGTON - Het nieuws
uit China is van de voorpagi-
na's van deAmerikaanse kran-
ten verdwenen. Maar voor de
Amerikaanse regering zijn de
zorgen over de even fascine-
rende als gruwelijke gebeurte-
nissen in het Peking van de
laatste weken nog maar net be-
gonnen.

Het China zoals zich datna de slach-
ting op het Tiananmen-plein in Pe-
king ontwikkelt, is, zo wordt nu al-
gemeen gevreesd, een repressief
soort politiestaat, een communis-
tisch land volgens het oude Stalin-
model. Studenten die aan de beto-
gingen meededen, worden op grote
schaal opgepakt, burgers wordt ge-
vraagd voortvluchtige 'raddraaiers'
aan te geven, mensen worden ter
dood veroordeeld.
De propaganda-machine spreekt
van 'contra-revolutie', 'kwaadaardi-
ge Westerse geruchten' en ontkent
zelfs dat er doden onder de burgers
van Peking zijn gevallen. Kortom,
Orwells '1984' is opnieuw actueel.

De grote vraag in Washington is nu:
wat moeten we hiermee aan? Moe-
ten we de relaties met dit nieuwe,
maar in een andere betekenis juist
weer ouderwetse China handha-
ven? De affaire-Fang compliceert
de zaak alleen nog maar verder. De
astrofysicus Fang Lizhi, China's be-
kendste dissident, en diens vrouw
Li Shuxian zitten sindsvorige week
in de Amerikaanse ambassade in
Peking.

Het echtpaar zocht daareen schuil-
plaats uit angst te worden opgepakt
door de Chinese autoriteiten. En te-
recht, want er is inmiddels een ar-
restatiebevel tegen hen uitgevaar-
digd. Fang en zijn vrouw worden
beschuldigd van contra-revolutio-
naire activiteiten. Ze zouden, indien
gepakt, tot langdurige celstraf of
zelfs de dood kunnen worden ver-
oordeeld.
China wil dat de Amerikaanse am-

bassade Fang en zijn vrouw uitleve-
ren. De Amerikanen hebben duide-
lijkgemaakt dat niet te zullen doen.
Daarmee is de bodem gelegd voor
een ruzie die heel hoog zou kunnen
oplopen.

Diplomatiek
Alles wijst erop dat de regering-
Bush alles zal doen om dat te voor-
komen. Minister Baker (Buiten-
landse Zaken) heeft deChinese am-
bassadeur in Washington al een
paar keer bij zich geroepen in een
poging het conflict over Fang op di-
plomatiek niveau op te lossen.
Hoe het conflict ook uitpakt, de ma-
nier waarop de Amerikaanse rege-
ring de affaire-Fang behandelt, be-
wijst de voorzichtigheid waarop
Washington met de Chinese rege-
ring omgaat.

Terughoudend
De terughoudende reacties vanuit
de Amerikaanse hoofdstad op de
gebeurtenissen in Peking bewijzen
dat ook. Het feit datBush deAmeri-
kaanse ambassadeur niet heeft te-
ruggeroepen of economische sanc-
ties heeft afgekondigd uit protest te-
gen de massamoorden op het Tia-
nanmen-plein, zegt genoeg.
Amerika wil geen breuk met China.
Bush heeft dat vorige week precies
zo tijdens een persconferentie ge-
zegd. Daarvoor is het land nu een-
maal te belangrijk.
China is voor Amerika in de eerste
plaats van groot strategisch belang.
Zolang China een vriendschappe-
lijker relatie heeft met de VS dan
met de Sovjetunie, is er geen sprake
van één groot, communistisch blok.
Dat was dehele ratio achter de 'ope-
ning naar China' die Kissinger en
Nixon in 1971 creëerden. Militair ge-
zien betekende die opening dat de
Sovjets hun aandacht moesten blij-
ven verdelen over het Westen en het
Oosten en aan die status quo zouden
de Amerikanen niet graag een eind
zien komen.
De huidige Chinese leider, Deng
Xiaoping, staat uitermate wantrou-
wend tegenover de Sovjets. Geheel
terecht gaat hij er bovendienvan uit
dat China in economisch en techno-

logisch opzicht veel meer te ver-
wachten heeft van Amerika dan van
de zelf arme en technologisch
steeds verder achterop rakende
Sovjetunie.
Daar komt dan nog bij, dat de Ame-
rikanen in Noordwest-China op de
Sovjetunie gerichte afluisterposten
hebben staan, diehen absoluut vita-
le militaire informatie opleveren.

Verder is een 'getemd' China een
stabiliserende factor in Azië; bij
voorbeeld Vietnam zou opavontuur
kunnen gaan, als China geïsoleerd
zou raken.
Ook in economisch opzicht is China
voor de Amerikanen van groot be-
lang. Onder Deng Xiaoping is China
snel rijker geworden. Dengs voor-
uitstrevende ideeën over een markt-
gerichte economie hebben het land
inderdaad de 'grote sprong voor-
waarts' doen maken die hij voorzag.
Nu al betekent die sprong een sterk

toegenomen vraag naar Amerikaan-
se hoogwaardige technologie. Maar
de Amerikanen hebben altijd ge-
dacht dat de echte prijs pas in de
toekomst zou worden uitgeloofd, in
devorm van een enorme markt voor
Amerikaanse produkten.

Thatcher lijdt
zwaar verlies

Van onze correspondent "fa *
LONDEN - Keert het politiek*?*/ '
tij zich ten gunste van Labour?,, '.. Pas halverwege deze regerings- .
termijn van premier Margaret
Thatcher is dat niet met zeker-
heid te zeggen. Maar vast staaj: .wel dat de Britse socialisten dui-
delijk in de opmars zijn.

Zowel in Londen als in de grote
Schotse industriestad Glasgow
won Labour een tussentijdse-^ 'verkiezing voor een zetel in he*s *Lagerhuis. In hetLondense kies-
district van Vauxhall zelfs met
grotere meerderheid. De stem-
ming in het socialistische kamp
is optimaal. Want alle tekenen ,
wijzen er op datLabour de grote.
winnaar zal worden van de ver- .
kiezingen voor het Europese
Parlement, die eveneens op don-
derdag plaatsvonden. Volgens
de opiniepeilingen, die de BBC
liet verrichten bij de uitgang van
verschillende stemlokalen, ziet
het er naar uit dat Labour het be- "staande zetelaantal in Straats-
burg met 19 van 32 tot 51 zal op-
voeren, terwijl de conservatieven
van 45 tot 26 terugvallen.

Een gevoelige nederlaag voor
premier Thatcher, die volgens
vriend en vijand een ongekend,
zwakke campagne heeft gevoerd
voor de Euroverkiezingen. In
haar binnenlandse politiek wor-.,
stelt ze met een almaar groeiende'
inflatie en een steeds zwakker- I
pond. Labour heeft uiteraard zijn,, i
best gedaan om van deze Euro-
test een soort referendum te ma-
ken over de positie van de rege~r
ring Thatcher. _ '.
Als het waar is dat de socialisten
zon groot succes hebben ge-_ .
boekt, dan wordt het een soort
overwinning die zij in geen vijf-
tien jaar op de Tories hebben be"
haald. De opiniepeilingen voor -_de BBC hebben ook aangegeven "'dat zowel de sociaal-democraten,
en liberalen als de SDP van Da-
vid Owen slecht zijn gevaren in.
de Euroverkiezingen en zwaar ■hebben verloren aan de Britse,
'groenen' die met 14 procent van
destemmen op weg lijken te zijn
naar een verrassend succes.

Voorzichtig
Het is om al dieredenen dat de rege-
ring-Bush, hoeverontrustend de be-
richten uitPeking ook zijn, metChi-
na zal blijven omgaan zoals de die-
rentuin van Washington met zn
twee pandaberen: uiterst voorzich-
tig. De Amerikanen zullen de le-
venslijnen naar China onder geen
voorwaarde willen doorhakken.-
Uiteindelijk, zo is de redenering ml
Washington, zijn daarmee ook de-
om democratie roepende studenten
van het Tiananmen-plein gediend.

Immers: het feit dat zulke brede la-
gen van deChinese bevolking de af-
gelopen weken duidelijk hebbejo
gemaakt politieke hervormingen te,
willen, is een rechtstreeks gevolg-
van de economische hervormingen
van Deng Xiaoping.

! (ADVERTENTIE)

| \^; ELS VOOR ANDERSDENKENDEN^J"%3j
J Ze zijn allemaal Want'n Elske hoort erbij, altijd. #/"- Slt
g weer hier neergestreken; hotels, 'n Perfekt aperitief, 'n subliem digestief, || ____^a^^ J" ffc Pensions en campings zitten weer gewoon een heerlijke kruidenborrel. m JÉaS^lj^^5v vol. Rotterdammers, Grunningers, 'n Elske, altijd goed! Maak kennis met dit | f^H^H^wt 1
tj ie uit Dokkum, uit Assen, West- typisch Limburgse produkt, vreemdeling, ''
5 verbazen zich over dit goede en En als u weer terug- llWelPwll
< over de bourgondische instelling verre gewesten, weet /3 [I^^H §jpfiïÏMBH|it van hen, die hier wonen. dan dat ook uw eigen m______\_\ ~ ««*,, _
* riet geheim heet Els. Limburgers slijter Els heeft. fl^ Ij tö^jWflfcft ■[
H ünken graag een Elske. U moet er alleen maar % |2^^;*^H^^ I

Washington kan zich geen breuk veroorloven

(ADVERTENTIE)

U&kantie?
[-M \ Waar u ook naar
kl V y toe gaat, met
m\ I%v eenreisver-
VVJMf zekering van

V&Dzitu
J^r^\\ altijd goed!

I —-i

" De dissident Fang Liz-
hi en zijn vrouw. Het dis-
sidenten-echtpaar, tegen j

wie een arrestatiebevel is
uitgevaardigd, heeft zijn
toevlucht gezocht in de'
Amerikaanse ambassade - "in Peking, tot grote woede
van het communistische'
regime.
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Auto's

BMW

Te koop
BMW 315

i.z.g.st. vr.pr. ’ 9.400,-,

bwj. 1983,
L- Bevr. 043-646509na 18uur.

'O
Kera

Groot aantal
BMW

i Occasions
; uitsluitend 1e eigenaar

Kerkradersteenweg 5
i Kerkrade. Tel. 045-452121.

' Te k. BMW 320/4, bwj. '76,
' voor onderdelen, vr.pr.
,’ 500,-. Tel. 045-271844.

; Tek. i.z.g.st. BMW 316, bwj.
'78. APK 1-9-89, vr.pr.

-’1.950,-, 045-410705.
'Te koop BMW 316 bwj. '87,
'km.st. 28.000. Tel. 04490-
172Z42.
'Te koop BMW 518 '78, APK
3-'9O, vaste prijs ’1.600,-.

! Tel. 04490-28850.
Te k. BMW 324 D 1988,

m 25.000 km. zwartmet. o.d.
;get. gl. radio, 4 luidspr. Pr.: 520.000 Bfr. 09-32-

-11275747 na 1900 uur.
"Te k. BMW R 90 S bwj.

1976. Tel. 045-217330.
'Te k. BMW 316 1984, 1e ei-gen. i.z.g.st. Pr. ’17.000,-.
'Tel. 045-316507.
Te k. BMW 525iautom. nw.
banden en trekhaak. Tel.
,04490-35278 na 14.00 uur.
J,BMW 323 I m. '84, inruil mo-

gelijk. Dross. Roststr. 9,
jStetn.
jBMW 316 1800 motor, bwj. ,
'86, div. extra's, Tel. na

j 18.00 uur 045-273781. ,
.Te k. BMW 316 1800 cc, bwj i
.'B2, zeldzaam mooi. Beet-'hovenstr. 55 11, Sittard.

<—.—, ■

Chevi
!Te k. Opel MONZA 3 Itr.
GSE digitaal dashboard,

'verl. en uitgeb. met veel ex- l
'tra's, kl. wit, mooiste auto
'van Nederland. Inr. mog.
i Rijnstraat 29 Heerlen.

I ~
Citrc

Te koop CITROEN DS, bwj.
:"73. inter. leder, kl. blauw,
,te1.045-319204.
\Wegens vertrek n. buitenl. te ,
,k. CITROEN BK 14E, bwj. ,
,'B4, perf.st. APK, vr.pr.
;’ 11.500,-. Uterweg 90 Hrl. :
)tel. 045-221498.
JTe k. 2CV6 '82 APK 12-89
'nieuwe banden uitlaat en
jschokdempers t.e.a.b. Op
.de Aks 23 Genhout na 18 u.

is kopen CITROEN
GSA X3, bwj. 8-'Bl, gr.metal

'i.z.g.st., vr.pr./ 2.500,-.
JAPK. 04405-3031.

" Koopje! CITROEN CX Re-
flex, i.z.g.st., bwj. '81, geen
roest, zilvergrijsmet, vr.pr.
’1.750,-. Tel. 045-459279/
453612.
Camper, Citroen C35, 4
'pers. APK, plm. 75.000 km.
'60 dgn krt. 04450-2514/
;1934.
;CITROËN BK 16 RS '86, kl.
«zwart i.g.st. ’8.750,-, tel.;04492-3234.
;Weg. omst. te k. Citroen AX
<K-Way, 3 mnd. oud, vele
"extra's. Pr.n.o.t.k. Tel.
104755-2104 b.g.g. 04490-
-33914.

;Te k. CITROEN CX reflex,
bwj. '80, APK 5-'9O, i.z.g.st.,
vr.pr. ’1.950,-. Tel. 045- I
724260, na 15.00 uur.

BMW 316, bwj. '87, 27.000
km. metal. sir. bl. Tel. 045-
-417081.
Te k. BMW 320, bwj. eind
'77, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-753778.
Te k. zeer mooie BMW 316
bwj. '80, nwe. motor, km.st.
89.000, z.g.a.n., m. sport-
velgen en spoiler. Tel. 045-
-229336.
BMW 2002, donkergrijsmet.,
bwj. '75, APK mei '90, Ti-
carb., kuipst., ATS-velgen,
60er banden. Tel. 045-
-316382 na 18.00 uur.
Te k. zeer mooie BMW 320
i, eind '83, schuifd., spoiler,
verlaagd, magn. velgen,
stuurbekr. 83.000 km, kl.
rood,.tT bezicht. zat. na
15.00 uur Beethovenstr. 23,
1 hoog, Sittard.
BMW 728 aut. '80, LPG
’5.750,-. Inr. mog. 045-
-211071.
BMW 323 I bwj. '85, scha-
dowline, kl. polaris zilver-
met., opties, 1.m.-vlg. en la-
ger, w.w.-glas. 045-319279.
Te k. BMW 728i, bwj. '82,
geen 2e zo mooi, veel ex-
tra's, mr. mog. Tel. 045-
-243134.
BMW 316 i.z.g.st., bwj. '79,
APK t/m mei '90, ATS-vlg.
en uitgeb. motor 100%.
Vaste pr. ’ 2.250,-. Veeweg
52, Landgraaf. 045-313529.
Direktie-auto te koop BMW
520 I, t. '83, in st. v.nw., 6-
cyl., vr.pr. ’11.950,-. Inr.
mog. 045-324763.
BMW 520 zeer mooi, APK
febr. '90, bwj. '76, i.z.g.st.,

’ 2.500,-. 04490-49660.
Te k. BMW 316, bwj. '85, 5
versn., all. velg. div. extra's

’ 19.000,-, 04498-53351.
BMW 525 E, bwj. 4-'B4, i.z.
g.st., schakel, alle keur. toe-
gest. Tel. 045-313144.
Te k. prachtige BMW 316,
'82. Ford Siërra 2.0 L M.
LPG 5-drs '84. Peugeot 305
GL stationcar (break) '82.
Mitsubishi Galant GLX i.nw.
st. '81, Opel Kadett 12 S
stationcar '81. Bernhardstr.
12, Munstergeleen (ook
zondags geopend). >

rolet
Te k. Chevro CAMARO Z 28
E nw. mod., i.nw.st., bwj. '83
tel. 04490-12452.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

)ën

CITROEN Eend 2 CV 6 bwj.
'82 pr. ’1.200,-. Tel. 045-
-721910.
Citroen AXEL 1,1 '85, 1e
eig., kl. rood i.st.v.nw.

’ 5.750,-, tel. 04492-3234.

Fiat

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m 87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno

..Diesel 84, Regatta 100S'86; Ritmo '84 t/m '86, Regata
85S '86, Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC
82, 127 1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, '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 120 LS '86;:
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla aut. '80; Volvo 345 DLS
'82, Panda 1000S'87, Triumph Spitfire, Citroen 2 CV 6 '82, :
Visa 11 '85, Honda Quintet '82, Lada Samara 5-bak '87 I
Peugeot 305 GL '82 en '86, BMW 316 '82, Mitsubishi Colt !

'84 en '86
Diverse goedkope inruilers in voorraad. i

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

' 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's ivan max. 4 jaar. "14 Dagen omruilgarantie. i

nnGebruikteWagens
UUPlusSysteem

OBOVAfi GARANTIE. ;
FIATX.I.9 sport, bwj. '75, i.

i z.g.st. APK 4-6-90, Tel.
i 04756-1548.

Fiat PANDA primo kl. zwart,
bwj. '83, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-443026.
FIAT 238 E, kampeerauto
plus 60 dg. kaart, APK, 1978
pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-242176.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
24.000 km., ’8.750,- mr.
mdg. 045-454103.
Fiat FIORINO eind '86,
blauw, 20.000 km. Tel.
04490-23995.
Te k. FIAT Uno 45 gebr. als
2e auto, km.st. 27.000, kl.
blauw, bwj. '86, in prima st.
Inl. tel. 04498-56198.
Te k. FIAT 127 type Fura
bwj. '85, i.pr.st met APK tot
juni '90 ’4.950,-. Rdr.
Hoenstr. 181 Hoensbroek.

Fiat PANDA 34, bwj. '84, ,
64.000 km., bordeaurood, ■APK t/m mei '90, i.z.g.st., vr. -pr. ’4.500,-. 04406-41740. I
Te k. Fiat RITMO 60 CL, 'bwj. '86, km.st. 17.000, t.e. ■-a.b. Tel. 045-426594.
Fiat RITMO 60 CL, bwj. '85, \
donkerblauwmet., APK, pr. <’8.000,-. Tel. 045-411680. 'FIAT Uno XS 75 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel '42 Heerlen. J
Te koop FIAT 127 Sport, ]
zwart, bwj. '80, APK, vr.pr.
’850,-. Navolaan 148,r
Heerlen. Tel. 045-228332. J
FIAT Ritmo 65 L bwj. '81. Vr. -pr. ’ 1.600,-. Gave auto. fTel. 04459-2120. 1
Te k. FIAT 127, bwj. '77, J
APK juni '90, pr. ’ 750,-. Tel *04405-3747. c

® T
De niéuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.

■ E*!» VJ/VlVf^^r 1 Mercedes Ben 2 200 D'84 ’ 55.000,- ’24.800,- 1 >r ■:■» ■■■' ■"::■■■"■ '■—- : ' ——-1
Mercedes Benz 380 SE 85 ’l5O 000- ’69.000.- MAASTRICHT

1 1 . I BMW 316 tPG 12-87 ’ 40.000,- ’29.500,- r'
BMW 524 Turbo D 86 ’ 7nOOo!- ’ 27!50o|-

yPe Bw)r NleUWpr- onZepr
■ ■ Ls^^^...... w.ütt'i l.. qjilll I I 1111l 1 l Mercedes Benz 300 SE '86 ’138.000,- ’68.500,-

-u , » ,"„ '.«. < „„„ x„ «„» HEERLEN Mercedes Benz 280 S '84 ’ 99.000,- ’ 32.500,-
Mercedesßenz 190 0 86 ’ 62.500- ’37.000,- I 'Hl**«"'«i'w ■■ ■■ ■■ ' Mercedes Benz 300 D '86 ’llO 000- ’62.500,-Mercedesßenz 190 D '85 ’ 62.500,- ’32.500,- Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Mercedes Benz 200 D '87 ’64 750- ’ 37.500,-Mercedesßenz 190 0 86 ’ 62.500,- ’33.000,- ' Mercedes Benz 200 D '86 ’ 64.750,- ’ 32.500,-
Mercedesßenz 190 LPG 86 ’60.000,- ’36.500,- Mercedes Benz 300 D '85 ’95.000,- ’43.750,- Mercedes Benz 200 '84 ’6lBOO- ’l7 500-Mercedesßenz 190 E '85 ’65.000,- ’32.000,- Mercedes 190 D '88 ’60.000,- ’47.500,- Mercedes Benz 190D25 '85 ’76:500!- ’ 39750!-Mercedesßenz 200 D '85 ’ 75.000,- ’37.500,- Mercedes Benz 200 D '88 ’ 75.000,- ’59.750,- Mercedes Benz 190D '87 ’62 750- ’44 500 -Mercedes Benz 200 D '85 ’ 72.500,- ’36.000,- Volvo 480 ES '86 ’ 53.000,- ’28.750,- Mercedes Benz 190D '85 ’62 250- ’36 250-Mercedesßenz 200 D '87 ’ 72.500,- ’47.500,- Volvo 360 GL '86 ’ 32.000,- ’16.500,- Mercedes Benz 190D '85 ’66 750!- ’ 32!50o!-Mercedesßenz 200 D autom. '87 ’ 73.000,- ’47.500,- Mazda 626 GLX 2.0 '84 ’ 33.000,- ’12.500,- Mercedes Benz 190E '87 f7O 000- r49 750 -Saab 90001 Turbo '86 ’105.000,- ’38.750,- ' '' 'M | fk\ I MM De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:
mllilliHl GELEEN- Rijksweg-N rd. 125 -tel. 04490-46333 1 ; —1
j|NI d^_ h^B HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZE
|^flW ■■■ ■■ I: Wkw MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 | 7 MIEKE ZEKERHEDEN |

Te koop FIAT Panda 34 kl.
wit bwj. '85 i.z.g.st. Tel. 045-
-222455.
Fiat 127, bwj. '80, in pr.st.,
vr.pr. ’1.450,-. APK 2e
mnd. '90. Tel. 045-415528.
Te koop Fiat PANDA 45, i
bwj. '83, pr. ’3.800,-. Tel. ;
04490-37543, na 15.00 uur.
FIAT 127 spec. T-'B3. i.z.g.
st., APK ’ 2.500,-. Tel. 045-
-314760.
Fiat PANDA 45, '83, kl.
blauw i.st.v.nw. ’ 4.950,-,
tel. 04492-3234.

Ford
Te k. Ford ESCORT Estate,
1.6 bwj. '84, i.z.g.st. vele
ace. vr.pr. ’9.500,- Tel.
04499-2503.
Ford ESCORT 1.6 I Bravo,
bwj. '87, km.st. 31.000, kl.
mercurygrijs, vr.pr.

’ 18.000,-. Tel. 045-792758
Na 18.00 uur 045-728473.
Escort 13 GL STATION-
WAGEN bwj. '81 als nieuw,
68.000 km., get. ramen, nw.
type ’ 5.750,-. 045-323236.
Excl. mooie Ford ESCORT
3 GL 1.6, autom., bwj. '84,
met extra's vr.pr. ’ 9.750,-,
APK 6-'9O. Prof. van de
Waalsstr. 8, Hoensbroek.
ESCORT XR3 I, '84, 65.000
km. Tel. 045-257602.
Te k. FORD Escort 1100
bwj. '81, APK 6-'9O, zeer .
mooie auto. 045-228398.
Koopje Ford Fiesta, 1 jr.,
APK, ’1.250,-. Gladiolen-
str. 97, Kerkrade.
Te koop Ford FIESTA 1.1
CL, bwj. '86, kl. blauw, pr.
’12.250,-. Te bevr. tel.
045-442078.
Te koop Ford FIESTA 1Itr..
bwj. '80, t.e.a.b., Julianastr.
13, Merkelbeek.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L
'84, rood, div. extra's, radio-
cass., motor 100%. Vr.pr.
’13.500,-. 04754-86846.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
Wij bieden een deel van onze
gebruikte auto's aan, nog lager j
dan de inkoopprijs. Poetsen moet
u ze wel zelf, maar dat scheelt u
dan ook duizenden guldens.
Natuurlijk kunnen wij de auto van 'uw keuze voorzien van 3 of 12
maanden garantie. Wees er wel

, snel bij nu de keuze nog ruim is.
Deze éénmalige actie geldt van
15 t/m 18 juni. I
E
C

y . i n-imrmnrrrv
Te k. Ford FIESTA 1.1 L, :
bwj. '78, APK 4-'9O, pr. ;

’ 1.000,-. Tel. 045-712192. '■ i
Te koop Ford MUSTANG ■Cobra aut. i.z.g.st. LPG, ;
APK 6-'9O, bwj. eind '79, vr. )
pr. ’ 4.000,- 04754-86345. |
Te k. Ford TAUNUS 16 L, :
bwj. '80, vr.pr. ’ 2.500,-.
Tel. 045-456152. 'Te k. Ford GRANADA combi :
2.0 1., bwj. '82, APK gek. tot
juni '90, vr.pr. ’ 4.900,-, '045-461904.
Te k. ESCORT KR 3 I, an- :
tracietgrijs, platte banden,
schuif/kanteldak, bwj. '85, 'stereo, 5 versn., zeer mooie .
auto ’ 13.850,-. Tel. F04752-1515. 'Te k. ESCORT XR3 1981, 'rood, schuif/kanteldak, .
sportwielen enz., perfecte 1
Staat ’ 7.750,-. 04752-4705 1
Te koop Ford TRANSIT met ]
ruiten, op gas, bwj. '78. Tel. '045-324775. £
Te k. Ford FIESTA bwj. '84, Jtbv. Dr. Schaepmansatr. 21 "Landgraaf. 045-316419.tESCORT 1600 orig. Ghia ;
nw. '82, 100% mooi en goedf’6.650,-, 04490-15431. v
Te koop Ford ESCORT ca- [
briolet 1600 Ghia, bwj. '84, -
vr.pr. ’21.000,-. Inruil mo- !
gelijk. Tel. 04750-19347 of ]
26878. 'Te koop Ford FIESTA L '80, z
zeer mooi, APK gek. J
’2.000,- inf. 04750-16296. Fc

Te koop Ford FIESTA h
1100S, bwj. '80, in.nw.st. .
nwe. banden, uitlaat en APK
’3.500,-. Rdr.Hoenstr. 181
Hoensbroek. "-,

Ford GRANADA automaat }
1985, APK 3-'9O, nieuwst. \
’8.750,-. Evt. mr. mog. 1
Kissel 46A Heerlen. Tel. r
045-723142. 'I

Ford ORION 1.6 L 5-speed
IPO% 1e eig. APK bwj. 10- i
'85 ’ 10.750,-. 045-740915.
Ford ESCORT 1.3, bwj 10- ''81, i.z.g.st., vr.pr. ’ 4.750,-.
Tooropstr. 12 , Heerlen. _
Ford ORION 1.6 bwj. '84, !
81.000 km, i.pr.st. Tel. 045- '750575.
Ford ESCORT 13L, bwj. '82, j
APK '90, 5-drs. pr. ’ 6.200,- .
045-220665. 'ESCORT Lle 1ak,68.000'Km. ’ 5.950,-; elke keur. 'mog. Kerkraderw.l66 H'rlen 'FIESTA 11 L '82 APK, stri-
ping, zeldz. mooi. Hamerstr. .
37-39, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1.1 L
Bravo, bwj. 7-'B4, APK, pr.

’ 9.250,-. Tel. 045-325833.
Te k. FORD Capri 2,3 S, 6
cyl., bwj. '77 i.z.g.st. vr.pr.
’2.000,-. Tel. 04493-1076.
Ford FIESTA De Luxe M'B2.
APK. Zeer mooi. ’4.750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, bwj. laat '86, Klingbem-
den 33, Brunssum.
Te k. Ford TAUNUS '78,
trekh., APK 6-'9O. Vr.pr.
’1.000,-. Tel. 045-315060.
Te koop Ford SIËRRA 2 Itr.
L. aug. '83, 5 drs. Prijs

’ 8950,-. Tel. 04498-57587.
Te k. ford TAUNUS, 1,6 bwj.
'80, vr.pr. ’1.750,-. APK tot
juni'9o, Lampisteriestr.6,
Hoensbroek na 14.00 uur.
Ford FIESTA 1100, kl.
blauwmet., bwj. '78, zeer
mooi, APK. Lampisteriestr.
2, Hoensbroek, bij Randweg
FIESTA 1.1 L kl. rood, nw.
model bwj. 1984 pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-325468.
Ford FIESTA '87, 5 gang,
plusm. 20.000 km., 1e eig.,
tel. 04498-54664, R. v. Gel-
restr. 45, Nieuwstadt.
Ford ESCORT bwj. 1978,
APK gek. tot april '90, Pr.
’900,-. Tel. 04490-20731.
Te k. Ford ESCORT bwj.
'79, APK mrt. '90. M. v. Kes-
senichstr. 19, Limbricht.
Ford SIËRRA 2.0 I. dcc. '83,
1e eig. kl. wit LPG

’ 10.000,-, tel. 04492-3234.
Ford SIËRRA 1.6 I '83, kl.
antraciet 5-drs. ’ 7.750,-,
tel. 04492-3234.
Te k. Ford ESCORT 1600
sport, sportvelgen, nieuwe
banden, spoilersv en a, bwj.
'79, APK '90. Pr. n.o.t.k. Tel.
04498-51866 na 17.00 uur.
FORD Escort 1300 Laser,
bwj. 11-'B4, mooie auto. Tel.
045-224791. Km. 63.000.
Te k. Ford FIESTA 1.1 dcc. ,
'83, 60.000 km. i.z.g.st. i’6.900,-. Tel. 045-212998. ;
Te k. FORD Escort 1300 L.
Bwj. '84. Km.st. 88.500. I.z. "g.st. Vr.pr. ’10.500,-. Tel. I
045-752688. I
Te k. FORD Escort 1300 L.
Bravo. 5-drs. Bwj. '82. I.z.g.
st. Vr.pr. ’ 7.500,-. Tel. 045- i
725876.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L i
'77 autom. APK, trekh., .
geen roest. Tel. 045-
-715579, na 10.00 uur.
Ford ESCORT de L, bwj. '78 !APK, i.pr.st. Vr.pr. ’850,-. I
Tel. 045-426146.
Cosworthl.SlEßßA XR4I, ;
2800. Z.luxe, '83. ’15.750,- \
Inr.kan 043-430772. I
Tek. FORD Capri II 1600 S 'APK 5-'9O, vr.pr. ’850,-. ■.
045-218847. I
FORD Sierra 1.6 Laser, bwj. '65, 3 drs. In st. v. splinternw. !
1e lak. Alle extra's. ]

’ 12.750,-. Inl. 043-254462. !
Te koop Ford TAUNUS 2 Itr.
APK, bwj. '78, ’500,-. Tel.
045-410413.
FORD Taunus 20 L Bravo,
4-drs., 3-'B2, nw. mod., ra-
dio, APK 5-'9O, vpr. ’ 4.750,
Fel. 045-319328.
Te koop Ford TAUNUS
1600 autom. i.g.st. APK tot
90, bwj. 77, tuss. 10.30 en
18.00 uur. Kantstr. 24 Land-
graaf U.o.W. ;
fe koop of te ruil Ford TAU- :
WS GL 1600, APK. Evt. te
■uil tegen Renault 18 Sta-
:ioncar. Tel. 04498-56142.
cord TAUNUS 2300 alu.
/Ign, stereo, vele access. vr. |
Dr. ’ 1.500,-. Te bevr. tel. i
345-422740.
re koop Ford TAUNUS <1600 GL, bwj. '79, 2-drs., '\PK 26-1 -'90, pr. ca. i
M.250,-. Tel. 045-426090.
re koop Ford TAUNUS 2 L, j
3-cyl., '80, gas, APK 9-'9O, <.e.a.b. Op de Aks 23, Gen- i
lout, na 18.00 uur. j—— ■ i

Honda i
Fe koop Honda CIVIC bwj. !
80, aut. pr.n.o.t.k. Will. v. I
Dranjestr. 33 Schaesberg. j
re k. Honda ACCORD '78 t
n. motorschade, APK tot 8- j
89. Koopje! 045-322251. I

Te koop Honda ACCORD 4-
drs., bwj. '80, APK, techn.
100%, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04492-1333 na 18.00 uur.
Te koop Honda CIVIC, zeer
mooi, APK 3e mnd. '90, bwj.
eind '79, pr. ’ 1.300,-. Tel.
04754-86801.
Te koop Honda PRELUDE
EX '83, nw. mod., ’ 12.650,-
Evt. mr. Tel. 045-453572.
Te k. Honda CIVIC Station-
car, bwj. '81, APK juni '90
’3.000,-. Tel. 045-441258.
Te k. HONDA Civic 3-d. aut.
1979. In perfecte staat. Pr.

’ 2.500,-. Te1.04490-73560.

MAZDA RX 7, bwj. '80, APK
tot juni '90. Tel. 045-311466
Te k. MAZDA 323 1.3 op
LPG, bwj. '84, APK 6-'9O,
a.nw ’ 6.950,- 045-316940
MAZDA 323 Sport 4-'B2
APK 7-'9O, radio nw. mod.
Vr.pr. ’4.750,-. Tel. 045-
-319328.
Te k. MAZDA 616 coupé bwj
'76, APK tot 15 nov '89, vr.pr

’ 600,-. 04492-2680.
MAZDA 323, automatic, 4-
drs., m. '82, ’4.950,-. Tel.
045-751375.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voorbeelden van een persoonlijke lening

u leent rente 12 mnd. 36 mnd. 48 mnd.

f 3.000,- 12,3 f 266,- f 99,- f 78,-
-f 6.000,- 11,4 / 530,-/196,- M55,-
-f 8.000,- 9,9 f 701,- f256- f201,-
-flO.OOO- 9,9 f 877,- f320- f251,-
-flB.OOO, - 9,9 f1578- f576- f452,-
-de rente op basis van samengestelde interest

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

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

Jeep
Toyota LANDCRUISER BJ
40 Softtop 3.0 Diesel, bwj.
'80, pr. ’8.500,-. Tel.
04490-37543, na 15.00 uur.
JEEP CJ7, Renegade, sof-
top en hardtop, in.nw.st. pr.

’ 27.000,-. Kunderkampstr.
10 Voerendaal.
Te k. WILLY Jeep carr. niet
org. mo-200D pr. ’ 7.500,-.
04450-2035.

Lada
LADA 1300 stationcar GL,
bwj. '81, vr.pr. ’1.800,-.
Tel. 04499-2394.
Te koop i.z.g.st. LADA
Combi (laadbak) '79, APK,
100% goed, ’ 1.250,-. Past.
Scheepersstr. 36 Landgraaf.
Tel. 045-325910.
Te k. LADA Niva 4x4, eind
'82, APK gek. Zeswegenln.
84 Heerlen.
LADA Stationcar i.z.g.st.,
'84. Autobedrijf v. Mil, Sport-
str. 10, 045-421787,
Kerkrade.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km,

’ 4.500,-, tel. 045-420650.
LADA Combi 1.5 bwj. '87, a.
nw. v. part. weg. overcompl.
geg. 100% onderh. bew. ter
inz. ’ 7.700,-. v. extra's, tel.
04490-47218.

Mazda
Te koop MAZDA 818 t.e.a.b.
Tel. 045-721086.
Te koop MAZDA 929 sept.
'80, LPG, trekh., cv, electr.
ramen, stuurbekr., APK 6-
90, ’ 1.950,-04752-4826.
MAZDA 626 met LPG 1981,
APK 2-'9O, prima staat,

’ 3.250,-. Kissel 46A Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. weg. ziekte MAZDA
626 GLX 2 Itr. diesel, ca 8
mnd. oud, pr. ’ 34.000,-,
nw. mod. tel. 04498-55299.

MAZDA 323 bwj. okt. '85,
nw. banden en uitlaat. Pr.
’12.500,-. Inr. mog. Tel.
04490-27018.
Te k. MAZDA 626 Diesel
GLX HB bwj. 1984. 04490-
-10047. Na 18.00 uur 11819.
MAZDA 626, bwj. '79. Veld-
str. 37, Brunssum, na 17.00
uur.
MAZDA 626 4 drs. Sedan in
nw. st. 1986, 1e eig. boekjes
en ond. papieren nu

’ 15:950,-. Auto Garant BV,
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks-Bristol)
MAZDA 323 HB. bwj. '83,
APK. tot 6-90, z.m., vr.pr.
’5.500,-, Staatsmijnstr. 10,
Kerkrade-W. na 17.00 uur.

Mercedes

Mercedes 190 D
bwj. sept. '86, kleur wit, vr.pr

’ 35.000,-. Tijdens kantoor-
uren 04490-22020.

Te koop MERCEDES 200
D, '80, trekhaak, radio,
stuurbekr. Tel. 045-425996
na 18.00 uur.
Te k. MERCEDES 190 E
aut., veel . extra's, pr.
’23.950,-, tel. 045-421494.
Te koop direktie-auto MER-
CEDES Benz 280S, alle op-
ties i.a. airco, automaat,
Pullman elec. ramen, RCM.
velgen, o.r.g. agem.

’ 32.000,-. Info 04750-
-31410 b.g.g. 11589.
Te koop MERCEDES 300
D, bwj.'77, kl. geel. Tel. 045-
-751830.
MERCEDES 280 S 1980,
automaat, verlaagd, sport-
wielen, veel extra's, LPG,
APK 6-6-'BO ’14.950,-.
Evt. mr. mog. Kissel 46A
Heerlen. Tel. 045-723142.
MERCEDES 200 TD, luxe
uitv., bwj. '86, elec. schuif/
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-727013.
Van part. te koop MB 250 D,
bwj. '86, 95.000 km, rook-
grijsmet., electr. schuifdak
etc, i.z.g.st. 045-751129.
Te k. gevr. MERCEDES 240
TD, stationcar of gewoon,
bwj. '81, '82, na 18.00 uur
bellen. 04490-28495.
MERCEDES 350 SLC bwj.
'73, sportvelgen, verlaagd;
BMW 316 bwj. '80, sportvel-
gen, metal.groen. Europaln.
393 Brunssum. 045-272609
MERCEDES 240D, type I 23
kl. wit, automaat, trekhaak,
bwj. '77. Tel. 045-750743.
MERCEDES Cabrio 350 SL,
kl. blauwmet., bwj. '74, in
nw.st., mr. mog. Tel. 045-
-416450.
MERCEDES 280 S, autom.,
bwj. '80., div. acces., zilver
metal., i.z.g.st. vr.pr.

’ 7.900,-. 04406-41740.

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.
Te k. MGB CABRIOLET.
Moet opgeknapt worden. Pr.

’ 9.000,-. 04406-41349

Mitsubishi

LANCIA Prisma Turbo die-
sel okt. '87, pr.n.o.t.k.,
04409-3770.

LANCIA Thema I, bwj. '87,
km.st. 43.000, met zeer veel
extra's, in nieuw st. Tel.
045-727013.
Te k. Mitsubishi COLT 1200
EL, bwj. '80, APK '90, pr.
’2:450,-. Tel. 045-316940.
Te k. Mitsubishi CELESTE
1600 ST, APK, bwj.'77, vr.
pr. ’ 950,- mr. cros cq trail-
motor mog. 045-218847.
Te k. Mitsubishi CELESTE
coupé, bwj. '78 met APK.
Goede auto. Pr. ’ 1.000,-.
04406-41349.
Te k. MITSUBISHI Galant
GLX, bwj. '82, Pr. ’ 3.250,-,
Tel. 04405-3576.
MITSUBISHI 80, type Gold,
geen roest, pr. wagen, pr.

’ 2.550,-. Tel. 045-220328.
MITSUBISHI Lancer, bwj.
'79, nw. model. Wilmenweg
2 B Merkelbeek.
SPOEDVERKOOP Mitsubi-
shi Galant Turbo Diesel, 6-
-4-85, 110.000 km, met
trekh., rad.cass., in sublie-
me staat. Pr. ’12.850,-.
04750-22700.

Morris
MINI 1100 S, APK 9-'B9,
bwj. '77, ’700,-. Tel. 045-
-424707.
Te koop AUSTIN mini bwj.
'78, APK gek. 11-89, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-453089.
Te k. MINI 1000, bwj. '80,
APK-gek. i.z.g.st. Inl. 045-
-273340.

Nissan/Datsun

Nissan Bluebird
2.0 SLX

Hatchback, 1e eig., juni '86,
59.000 km, met. lak, alle ex-
tra's, mr. prijs garage
’17.000,-. Te koop t.e.a.b.
Tel. 045-722222.
Te koop NISSAN Sylvia '81
kl. metgrijs. i.z.g.st.

’ 3.750,-. 04492-3234.
Te k. NISSAN Sylvia bwj.
'80, i.z.g.st. pr. ’2.700,-.
Tel. 045-227554.
Te k. Nissan Cherry 1.3 GL,
i.z.g.st., bwj. '83. Tel.
04498-52903.
Te k. NISSAN Sunny SLX kl.
rood bwj. febr. '88, met veel
extra accessoires, vr.pr.
’21.000,-. 04498-54778.

Opel

(bij Makado)

Wij bieden U de
beste service.

Te k. ASCONA 1.9 autom.,
'79, gek. mei '90, nw. ban-
den, 100% in orde ’ 2.250,-.
Groenstr. 191, Landgraaf.
Te k.ASCONA 1.6 bwj. '77,
pr.’ 1.650,-; R 14 bwj. '80

’ 1.450,-. Tel. 045-258855.
Te koop Opel ASCONA 1.8
I, bwj. '84, km.st. 79.000,
met veel extra's. Hodgesstr.
44, Heerlen.
Te k. Opel ASCONA bwj. '78
i.g.st., nw. banden, APK '90,
vr.pr. ’850,-. Tel. 045-
-425807-
Opel ASCONA 1.9, bwj. '78,

’ 1.000,-. Tel. 045-440926.
Te k. Opel COMMODORE
automaat, bwj. '80, APK '90,
’3.000,-. Tel. 045-252331.
Te koop Opel KADETT 12 M
bwj. '80, APK tot april '90,

’ 3.000,-. M. v. Bourgondië-
str. 8, Sittard.
Te k. KADETT 1,2 S cara-
van, bwj. 9-'B5, APK, i.z.g.st

’ 10.700,-. Tel. 043-648657
KADETT stationcar bwj. '81,
APK, op gas, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
KADETT GT 18 S bwj. 88,
km. 5500 ’21.500,-. Tel.
045-416607.
Tek. Opel KADETT, bwj. '77
APK mei '90. Tel. 04492-
-1019.
T.k. OPEL Kadett 13 S bwj.
maart 1987, kleur fiort blauw
veel extra's, helaas met
deurschade. 04498-57933.
KADETT 12S, APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bwj. okt. '83, i.z.g.st., spec.
uitv., km.st. 66.000, APK t/m
mei '90, t.e.a.b., Zandstr.l6,
Spaubeek.
Te k. Opel KADETT. Moet
weg bwj. '77, APK zeer mooi
vr.pr. ’ 650,-. 045-463078.
Opel KADETT stationcar 16
S de Luxe met LPG nov.'B2,
getint glas, sunroof, radio en
div. nw. onderdelen, apart
mooie auto, zien is kopen.
045-414530.

2x Opel KADETT B '72 en
'73, beide in één koop, t.e.
a.b. Zat. 09.00-18.00 uur
Dorpstr. 18 B, Brunssum.
Te koop Opel MANTA bwj.
'80, i.z.g.st., evt. mr. mog.
Te bevr. Jos Wetenkamp,
Tankstation Brouwers Heer-
lerbaan.
Te koop Opel MANTA 2.0 L
GTE, bwj. eind '83, uitb. Irm-
scher 400, BBS-velgen. Te
bevr. 04454-4719.
Te k. Opel KADETT 1200S,
bwj. '78, 4-drs. i.z.g.st. APK
10-'B9. Tel. 045-315299.
OPEL Kadett 12N hatch-
back 7-'BO, APK 5-'9O radio
i.z.g.st. ’ 3.650,-. 045-
-319328.
Te k. Opel KADETT 1.2 bwj.
7-'Bl, kl. blauwmet. i.g.st.
pr. ’4.950,-. 04450-2150.
Te k. Opel REKORD-A, bwj.
'64, 1.75, de luxe, APK 2-
90, 4-drs. in. nw.st. pr.n.o.t.
k. Tel. 045-459151.
Te koop Opel ASCONA 16
S touring 5-drs. km.st.
70.000. 045-310507.
Te k. m. lakschade KADETT
diesel luxueus, bwj. '84

’ 6.750,-, tel. 04490-10165.
Opel KADETT 1200 N 1981
APK, ’4.100,-. Kissel 46A
Heerlen. Tel. 0450-723142.
Opel SENATOR 25E 1982,
APK automaat, mooiea auto
’6.250,-. Kissel 46A Heer-
len. Tel. 045-723142.
Opel KADETT Staion, bwj.
'77, APK 5-'9O, in.red.st.

’ 1.350,-, 04404-1317.
Te koop KADETT City bwj.
'78. Maussenlaan 12, Land-
graaf.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
Opel ASCONA bwj. '84, km.
st. 34.000, 4-drs., kl. wit i.z.
mooie st. Tel. 045-724024.
Opel Kadett CARAVAN LS
dcc '87, gel. 18.000km., i.
nw.st., Éd. Lemmens Auto-
mobielen Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Te k. Opel KADETT Club
Sedan 1.6 i bwj. mei '88
z.g.a.n., 8.500 km. weg.
ziekte. De Koumen 55
Hoensbroek.
Te koop van monteur AS-
CONA bwj. '84, i.z.g.st:, te
bevr. Zonstr. 290, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT nw.
model, bwj.'Bs, ’12.950,-
Olieslager 4, Brunssum.
Te k. Opel KADETT 13 bwj.
'80, APK 1 jr. ’ 3.450,-. Tel.
045-316940.
Te k. Opel ASCONA 20 SR
APK 6-'9O, trekh., sunr.,
LPG, bwj. '79, vr.pr.
’2.300,- Tel. 04454-1632.
Opel Manta BERLINETTA
'78 1e eig. i.z.g.st. Tel. 045-
-312964.
Schade MANTA '78, motor
in orde. T.e.a.b. v. 17-19 u.
045-314204.
Te k. Opel MANTA, bwj. '76,
vr.pr. ’1.000,-, APK gek.
t/m juni '90, tel. 045-255911.
Te k. Opel SENATOR 28 S
bwj. '79 met APK tot dcc. kl.
zilvermet., m. sportvelgen,
Pulman bekleding, schuifd.,
nwe. remmen, pr. ’ 3.450,-.
045-223427, na 18.00 uur.
Opel KADETT 13 i GL kat.
'88; Opel kadett 12 N HB
'82; Opel Rekord 2.0, LPG
'81; Opel Ascona 2.0 S '79.
Autobedrijf van Mil, Sportstr.
10, 045-421787, Kerkrade.
Te k. Opel ASCONA 2.0 SR,
bwj. '78, pr. ’900,-. Tel.
045-221758.
T. k. OPEL Ascona, wit, '78,
AHK mei '90, t.e.a.b. Tussen
9 en 12 uur. Gen. Hodges-
str. 11, Übach o. Worms.
Opel KADETT hatchback 12
S, 3-drs., bwj. '82, 1e lak.
Schadevrij. Verk. echt in st.
v. nw. Pas gekeurd

’ 6.250,-. Info 045-223754.
Opel Commodore, bwj. '79,

’ 2.350,-. Tel. 045-
-419572.
Te k. Opel ASCONA J 1.6
bwj. '84, kl. rood, i.z.g.st.
sunroof, br. banden. Pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-250590
Te k. Opel KADETT '77,
APK gek. i.g.st., pr.
’1.150,-, tel. 04498-54855.
KADETT 12 HB LS bwj. 8-
-1985, i.z.g.st. Pr. ’ 12.950,-.
Tel. 045-325468.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
met. groen, schuifd. i.st.v.
nw., ’ 10.750,-,04492-3234
Opel ASCONA 1.6 S, kl.
met.rood, get. glas, LPG,
4-drs. i.st.v.nw. ’ 7.250,-,
tel. 04492-3234.
Opel KADETT 1.6 D '83, kl.
zilvergrijs, i.z.g.st. ’ 7.000,-,
tel. 045-222910.
Te k. 4 ATS-velgen Opel
’480,-, 4 ronal velgen RS
Ford ’ 420,-, alles met ban-
den maat 6 J x 13. Burg.
Mannenstr. 6, Vaesrade.

Te koop SENATOR 3.0 E,
okt. '84, mr. mog. Burg. Ra-
makerstr. 27, Munsterge-
leen. Tel. 04490-14623.
Tek. KADETT 1,3 SHB.i.g.
st., blauw, vr.pr. ’ 5.000,-.
(bwj. okt. '82). 045-224020.
Opel KADETT 1.3 S luxus
en ace, juni '83, km.st.
97.000, APK 6-'9O, mooi en
goed, ’ 8.900,-. 045-
-272130. b.g.g. 252988.
Te k. Opel KADETT bwj. '82,
met LPG, APK gek. tot mei
'90 i.z.g.st. Tel. 04766-3336

OPEL Corsa 12 S TR I]
'85. Zeer mooi! Tel. Oj
228469.
Te k. Opel KADETT typq
bwj. '80, APK 7-90. Üfl
coplantsoen 9 Heerlen. J
Opel CORSA 4 drs. Sej
met koffer, roodmet. 19]
Auto Garant BV, Schelst*
128, Heerlen. ( tuss
Hendrikx- Bristol)

Opel CORSA 1.2 TR '861
g.st. ’11.750,-. Dr. M
Kingln. 133, Hoensbroelcl

Peugeot
Te k. PEUGEOT 504 coupé
V 6 Inj. Pinifarina bwj. '79,
uitst.st. Tel. 045-224252.
PEUGEOT 305, eind '82,
kleur rood. Tel. 045-318033.
Te koop PEUGEOT 504,
bwj. '78, i.z.g.st., APK,

’ 2.000,-. Diezestraat 5,
Heerlen. Tel. 045-725887
na 17.00 uur.
Te koop PEUGEOT 205 ac-
cent 10-'B5 i.z.g.st. zeer
mooi, veel extra's o.a. GTI
spoilers a. wisser enz. Tel.
045-317635.
PEUGEOT 205 junior 1987,
1e eigenaar, pr. ’ 13.250,-,
tel. 045-270999.
PEUGEOT 205 XE accent,
bwj. 10-'B5. Km.st. 50.000.
Boekjes aanw. 045-228469.

PEUGEOT 504 Coupé, tf
'81, kl. roodmet., i.z.g.stj
bespr.baar. Tel. 047!
11564.
Tek.. PEUGEOT 505 GLI
'82 km.st. 93.500, i.ft
trekhaak, opendak.
045-212129. ;
PEUGEOT 205 Accent, B
'88, kl. rood, km.st. 18.01
vr.pr. ’ 13.250,-. Te1.044<
2613 bgg 1309. ,

Pontiac

PONTIAC Grand Prix j
techn. perf. weinig km, P°
tiac Trans-Am 6,6 I. 0 W
bwj. '79, auto is nieuw,'
04490-12452. J
: *

Porsche
Te k. PORSCHE 911 SC
'79, rood, showroom cond.,
Lintjeshaag 14, Limbricht.
PORSCHE 924 bwj. sept.
1980, i.g.st.v. onderh. pr.

’ 16.900,-. Inr. evt. mogl.
TEI. 045-325468.
Te k. witte PORSCHE 944,
bwj. '82, div. extra's, pr.
’30.000,-; 04490-11047,
na 18.00 uur.

Te k. PORSCHE 924,
versn., APK 6-'9O, Im.vejj
vr.pr. ’ 8.000,-, 04404-2»
Te k. PORSCHE 924, *extra's, i.pr.st., kl. wit, vr. I’12.000,-. Rdr. Hoer*
181, Hoensbroek.
Ëën PICCOLO in het 3
burgs Dagblad helpt u 'weg naar snel succes. °
045-719966. J

Renault
'

Renault 18 GTL STATION-
CAR bwj. '82, veel extra's,
i.z.g.st. Tel. 045-751401
b.g.g. 045-753320.
Te koop RENAULT 5 GTS,
bwj. '85, pr. ca. ’ 11.500,-.
Tel. 045-463133.
Te k. RENAULT 4 GTL bwj.
'79, APK gek. pr. ’300,-.
Tel. 045-215831.
Te k. RENAULT 4 GTL t'Bo,
i.pr.st. APK juni'9o,
’1.250,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te k. RENAULT 4 GTL, i.pr.
st., APK 6-'9O, bwj. '81,

’ 1.250,-. Tel. 04409-4164.
RENAULT 5 TS, zwart, bwj.
'81, sunr., veel ace, i.z. g.st.
Panhuisstr. 21, Voerendaal.
Te koop RENAULT Fuegc
GTL, 2 kleuren gesp., sp.
velgen, brede banden electr.
ramen enz., bwj. '82, pr.
’6.000,-. Tel. 045-213027.
Te k. RENAULT 4 GTL
1981. Pr.n.o.tk. Tel. 045-
-214334, na 14.00 uur.
RENAULT R 5 GTL 5-drs,
1 1/2 jr. oud ’ 12.500,-. Spot-
prijs ’ 10.000,- onder nw.pr
Nog helemaal nieuw. Tel
045-243726, na 19.00 u.

Tek. RENAULT 5 TL nieU
st. 14.000 km. bwj. '86,
drs. elke keur. toegë
1213-laan 31 Landgra
045-316526 bgg 259769^,
te k. RENAULT 5 GTL, V
eind '83. Vr.pr. ’5.000
Tel. 04490-13679.
Te k. RENAULT 18 TL )
APK juni '90. Tel. 0449
21019.
RENAULT 25 GTX 2,2 i'<kl. metblauw, i.st.v.n

’ 12.750,-, tel. 04492-32 J
Te k. R 5ONDERDELÉ
o.a. motor 1300 cc, 2 sP
borden, sportstuur, spoil'
v en a, zij- en achterf
motorkap, contact- en de}
sloten, div. kl. spullen. 'i 04498-51866, na 17.00 jÜ
Te k. RENAULT 5 TL, "'81, Delstraat 36, Hoe"*
broek. ' „

' RENAULT Super 5 GTL. drs. 1987, nw.staat. AJ
Garant BV, Schelsberg 1*

■ Heerlen ( tussen Hendr*
Bristol). 1
R 5 ALPHINE '80, ’ 3.5(X
R 5 turbo '82, ’ 7.500,-, 9
mr. mog. 04404-1317.

:
Rover

Te koop RANGE ROVER
VB, 2-drs., ’ 13.000,-. Kun-
derkampstr. 10 Voerendaal.
Te K. ROVER 213 SE, au-
tom. sept.'B6, 31.500 km.

’ 1.000,- beneden boekprijs
04490-15972.

Tek. ROVER P 6 (klasS»
mod.) V 8-3500 auto"
LPG, bwj. '77, vr'

’ 5.500,-. Tel. 04404-25QJ
Piccolo's in het Limbuj
Dagblad zijn groot in \SULTAAT! Bel: 045-719gjj

Saab
! Te koop SAAB 96, bwj. '70,

met APK, i.z. g.st., ’ 2.500,-
Tel. 045-410413.

SAAB 900 GL '82 LPG. 'blauw, i.z.g.st. ’ 6.000,-, "04492-3234. J
: m

i Seat
SEAT Malaga GLX i.z.g.st.,

" bwj. '87, veel access. Tel.
043-624147.

Piccolo's in het Limb^Dagblad zijn groot in °
SULTAAT! Bel: 045-7199°

Simca: f!rf
Voor liefhebber te koop
OUD model Simca 1501,

I bwj. '75, t.e.a.b. Tel. 045-
-740661.

Een PICCOLO in het U'
burgs Dagblad helpt *i
weg naar snel succes. v
045-719966. _^

Skoda- SKODA 120L, '86, goed on-
derh. auto met weining km,

l voor slechts ’ 5.950,- bij
i Skodacentrum. Garage

Central Geleen, Rijksweg-
C. 97.

Te k. SKODA 105S, &
'84, in.nw.st. pr. ’2.90"
Tel. 045-318793. -
SKODA 105 L'B4, leeiSk'
rood, 20.000 km f4.50"'
tel. 045-210565. -Subaru i

■ ! M

SUBARU 1.6 DL combi, 1e

' eigenaar, part. gebruikt. Als: nw. wit 1987. Auto Garant[ BV, Schelsberg 128 Heerlen
(tussen Hendriks-Bristol)

; SUBARU Justy 1.2 GL 5 drs
rood 1987. Auto Garant BV,
Schelsberg 128, Heerlen

I (tussen Hendriks-Bristol) . Te k. SUBARU mini ju^
bwj '84, 96.000 km., j
’4.750,-. Tulpstr.2o, V3*rade Nuth 045-242398^-
Als u ons voor 12 uur 's€
gens belt, staat uw PlC^LO de volgende dag al ih^Limburgs Dagblad. Tel. °*719966. Jl

Suzuki >

' \A

' Te koop CABRIOLET Suzu-. Ki Jeep 4WD, bwj. '80, LPG,
i gr. kenteken, verchr. velgen,. brede banden, nwe uitlaat,. APK 6-'9O, pr. ’6.250,-.

Tel. 045-421855.

Met een PICCOLO in ""Limburgs Dagblad raak'
uw oude spulletjes 't sn®'
kwijt. Piccolo's doenwonderen... Probeer ma
Tel. 045-719966.

Talbot j

; Te k. TALBOT 1510 zeer
mooi, '80, spec. uitv.
’1.950,-. Inl. 04750-16522.

Te koop TALBOT 110°
bwj. '81, APK-gek. tof g(
'90, pr. n.0.t.k., 045:7Jl ni>

Toyota
Toyota LANDCRUISER BJ
40 Softtop 3.0 Diesel, bwj.
'80, pr. ’8.500,-. Tel.
04490-37543, na 15.00 uur.
Toyota CELICA bwj. 75, 1.6
ST, met schuifd., APK 5-'9O,
’1.450,-. 045-244314.
Te k. Toyota CELICA coupe
1600 ST, kl. rood/grijs, trekh.
sunroof, spoilers, LM velgen
nw banden bwj. 82, APK gek

’ 9.250,- 04493-3087.

' LifTe k. TOYOTA Corollai
back, wit, bwj. nov. '°ö'eig. 045-720038. <gj
Te k. TOYOTA Carina Igj
bwj. aug. 78, APK
trekhaak en 2 velge"-
-045-257317.
Toyota CARINA, 5-drs- g,
'81, pr.n.o.t.k. BarbaraS'
Kerkrade. r^

Voor Piccolo's
zie verder pagina

Limburgs Dagblad



Drie factoren
hebh biJzonder drie factoren
AtiH ertoe bijgedragen dat
ond reas PaPandreou, die in 1981
AlbF-,net veelDelovende motto
hoofn" (Verandering) aan het
sCk Van de eerste socialisti-
Wd r,f gerin"3 in Griekenland het
ye .sPestuur overnam, een aan-
Vfw IJle deel van zijnpopulariteit
SmdPeeld heeft'
ri n s een jaar wordt zijn rege-
elk

ln éér» adem genoemd met
Pens k

en van nnanciële en wa-
2ejf Cnandalen. Noch depremier
W n,°cn enkele van zijn minis-
doenne°ben zich kunnen ont-
stre_i van de verdenking recht-
ken dan wel indirect betrok-
t-e r,f e,^eest te zijn bij de obscu-

t^aKtijken van bankfraudeur

Georgios Koskotas. Meer con-
creet luidt de beschuldiging dat
enkele bewindslieden, onderwie
de ex-minister van justitie, Me-
nios Koutsogiorgas, zich door
Koskotas hebben laten verrijken
en dat 'de oplichtervan de eeuw',
die reeds een half jaar in een
Amerikaanse gevangenis op zijn
uitlevering aan Griekenland
wacht, als beloning voor verleen-
de diensten de PASOK heel wat
steekpenningen zou hebben toe-
gestoken.
Papandreou vindt dat het Griek-
se kiezersvolk hem van alle
blaam moet zuiveren. Handig ge-
bruik makend van zijn retorisch
talent, verkondigt de premier dat
„alleen het volk als aanklager op-
treedt" en dat hij, de minister-
president en zijn socialistische
medebewindvoerders, „de wil
van het volk belichamen."

Tragikomedie
De liefdesrelatie van de 70-jarige
Griekse regeringsleider met de
ex-stewardess van Olympic Air-
ways, Dimitra Liani (34), werkt -
electoraal gezien - blijkbaar ook
niet in het voordeel van Papan-
dreou. De deernisvan veel Grie-
ken in deze tragikomedie gaat
immers uit naar de verstoten
echtgenote van depremier, Mar-
garet, met wie Papandreou 37
jaargetrouwd was en van wie hij
vier kinderen heeft. In het partij-
bureau van de PASOK gelooft
men echter wel dat de premier er
goed aan gedaan heeft, de amou-
reuze verbintenis met Dimitra
nog vóór de verkiezingen te re-
gulariseren, hetgeen betekent
dat hij zijn nieuwe geliefde wel-
dra naar het trouwaltaar zal lei-
den. Hopelijk is nu ook het meest
conservatieve boertje in het
Griekse achterland voldaan over
dit 'happy end', speculeren so-

cialistische partijstrategen hard-
op, en blijft de electorale schade
beperkt.

Alle retorische flair en persoon-
lijke aantrekkingskracht ten
spijt hebben vooral economische
problemen het gezag van Pa-
pandreou aanzienlijke schade
berokkend en de socialistische
aanhang uitgedund. Een enkele
jaren geleden moeizaam van de
grond gekomen versoberingsbe-
leid is gestagneerd, doordat Pa-
pandreou bij nadering van de
verkiezingen zijn capabele mi-

nister van economische zaken,
Simitis, in het parlement dusda-
nig op de tocht zette, dat deze af-
trad. Aanhoudende stakingen
om meer loon en betere arbeids-
voorwaarden in vrijwel alle sec-
toren van de samenleving mar-
keerden de malaise!

" In Griekenland gaat hardnekkig het gerucht dat premier Andreas Papandreou nog voor-
dat morgen de stemlokalen in het land open gaan, in het huwelijk zal treden met zijn nieuwegeliefde, de ex-stewardess van Olympic Airways, Dimitra Liani, hier - op defoto - het stra-
lende middelpunt op een verkiezingsbijeenkomst van de PASOK in Piraeus. Enkele dagen
geleden was de minister-president officieel gescheiden van zijn vrouw Margaret (65), met wie
hij een huwelijksleven van 37 jaarachter derug heeft. Voor Liani is het haar derde huwelijk.
De buitenechtelijke relatie van Papandreou werd vorig jaarseptember bekend, hoewel Dimi-
tra onlangs verklaarde dat de affaire al in 1986 was begonnen. In de Griekse pers verschenen
de laatste maanden herhaaldelijk naaktfoto's van de rondborstige blondine en de premier
heeft toegegeven dat dekwestie de socialistische partij schade heeft berokkend.

Vrijgevig
In een soort alles-of-niets-offen-
sief heeft de premier getracht de
massa nu toch achter zich te krij-
gen, doorzich als een Sinterklaas
in postuur te zetten. Hij heeft dit

vooral gedaan jegens de bevol-
king op het platteland, waar zijn
trouwste aanhangers gegroe-
peerd zijn.
Met ongekende vrijgevigheid is
de PASOK over de brug geko-
men. Verwijten uit de hoek van
de oppositie dat de regering be-
zig was 'de staat te plunderen',
zijn zonder reactie gebleven.
Economische deskundigen hui-
veren bij de gedachte dat de
overheidsschuld momenteel
reeds driekwart van het bruto-
nationaalprodukt omvat. Hun
waarschuwing dat alles wat de

regering vóór de verkiezingen
uitgeeft, na de stembusgang
weer in de staatkas terug moet
vloeien, maakt op de grote meer-
derheid van de Griekse kiezers-
schare absoluut geen indruk.

Een greep uit het geschenken-
pakket: de soldij voor dienst-
plichtige militairen is enkele ma-
len kort achter elkaar verhoogd,
de per traditie peperdure auto is
aanzienlijk goedkoper gewor-
den, 800.000 agrariërs ontvangen
meer pensioen, waarvoor EG-
fondsen aangesproken worden,
en boeren, die wegens „fors pro-
duktieverlies" of om andere re-
denen hun schulden aan de staat
niet kunnen aflossen, alsmede
700.000 particulieren die de staat
in totaal 1,2 miljard schuldig zijn,
krijgen verlengde renteloze afbe-
talingstermijnen. Voorts zijnzon 40.000 illegaal gebouwde en
met sloop bedreigde huizen met
een simpele pennestreek alsnog
gelegaliseerd.

Papandreou heeft ook het amb-
tenarenkorps niet vergeten. Wel-
iswaar is in de openbare dienst
nu al elke arbeidsplaats met drie
werknemers bezet, voor de rege-
ring is dit hoegenaamd geen be-
letsel geweest nog eens 8000
mensen in vaste dienst aan te
werven en 46.000 (!) personen in
tijdelijk verband. Verkiezings-
strategen van de PASOK gaan
ervan uit dat elke, nieuw ge-
creëerde baan, de partij minstens
vijf stemmen oplevert.

Berlijnse Muur staat er nog en zal nog wel even blijven

'Gorbatshow' is voorbij
Br> °nze corresP°ndent
'GorKNruDe vier dagen durende
s»sch w is voorbiJ- °e Rus-
ehaii n taats" en partijleider Mi-
2'jn n u batsJ°v is weer thuis bij
Pübr i

lemen en in deBondsre-
rnaaiit t

wordt de balans opge-
het f

nde eerste plaats moet
den en°meen Gorbatsjov wor-tye' t Ye.rklaard. Wat bracht de
ind|, .u,tsers, politici zowel als
gers -len en 'gewone' bur-
ren7^ Zo m de ban van deze boe-
de m u

uit de Kaukasus, die nu
mü

"^nhgste leider van de com-rr,aa|!f' sche wereld is? Wat
Arnp, i

m Populairder dan zijn
B Ush HaanSe collega George
eratio' kan a^e westerse, demo-
Welk u

gekozen politici? En
man 6..b°odschap verbreidt de
van H

er trots °P is lid te z«n*n de partij van Lenin?

Schi^Mte verklaring is waar-
bij & at Michail Gorbatsjov
l og u u"'tsers deangstvoor oor-
's m» weggenomen. Maar er
enorm n,et alleen bezit hij een
hij u2e Persoonlijke uitstraling;J heeft ook de kracht en de

moed zijn hervormingsplannen
in daden om te zetten. Waarbij
nog maar moet worden afge-
wacht of hij daarin slaagt. En in-
ternationaal heeft hij door zijn
ontwapeningsvoorstellen in kor-
te tijd heel veel in beweging ge-
bracht in Oost en West, terwijl hij
tegelijkertijd in eigen land als
een hercules vecht tegen de alles
verlammende bureaucratie en
voor een vorm van democratie.
Die democratie mag dan wel niet
de onze zijn, het betekent toch
wel een duidelijke verbetering in
de Sovjetunie.

'Onderaannemer'
Deze communist belichaamt
voor vooral veel jongeren in hetWesten eigenschappen die zy
blijkbaar bij hun eigen politici
missen: eerlijkheid en de moed
om ongemakkelijk te zijn. Hierin
moet een ander deel van de ver-klaring voor zijn ongelooflijke
triomftocht door West-Duitsland
liggen, want werkelijk baanbre-
kende voorstellen heeft hij ge-
daan.

Het als 'historisch' omschreven
slotdocument zet dan wel een
streep onder het verleden en
schetst een fraaie toekomst,
maar hoe dat 'Europese Huis'
met zijn vele openramen en deu-
ren eruit moet zien, weet ook de
eerste architect uit Moskou nog
niet zo precies. Wel heeft hij de
Bondsrepubliek als onderaanne-
mer aangesteld. Twee grote sta-
ten gaan samenwerken om een
vreedzaam Europa te bouwen,
zei Michail Gorbatsjov en dat
doet de Duitsers natuurlijk goed.
Veertien dagen nadat de Ameri-
kaanse president George Bush
de rolvan Bonn al behoorlijk had
opgewaardeerd, bleef Michail
Gorbatsjov niet achter. Natuur-
lijk heeft de Russische leider de
Duitsers niet om hun mooie

blauwe ogen uitverkoren voor
deze rol. ledereen dieop de land-
kaart kijkt, ziet dat als er een
Europees Huis van Lissabon tot
Moskou moet worden gebouwd,
Duitsland de woonkamer vormt.
Zonder goede betrekkingen met
de Bondsrepubliek is een derge-
lijk bouwwerk al een luchtkas-
teel, voordat het de tekentafel
heeft verlaten.

Barrière
Zonder de inbreng van de econo-
mische kracht van West-Duits-
land is het op drijfzand ge-
bouwd, want dan blijven de ma-
teriële verschillen tussen de be-
woners van de diversekamers gi-
gantisch. En juist aan de Duits-
Duitse grens staat als symbool

van die kloof de Muur. Gorbats-
jov heeft daar duidelijke taal
over gesproken: de Muur kan
pas verdwijnen als de omstan-
digheden die tot de bouw heb-
ben geleid, verdwenen zijn. Zo
lang in de DDR de angst bestaat
dat het land zal leegbloeden als
de grens menselijk wordt, zal de
Muur blijven. De Russische
woordvoerder van buitenlandse
zaken Gerrassimov zei dat heel
plastisch: „De DDR-leiding heeft
Gorbatsjov gezegd dat als de
Muur weg is, alle tandartsen
vluchten. Dan zou de DDR-be-
volking snelzonder tanden staan
en zonder tanden kun je niet
goed lachen."
De Muur vormt ook de barrière
waarachter Gorbatsjov zijn pere-
strojka-experiment kan uitvoe-

ren zonder dat de resten van zijn
imperium ontploffen en om zijn
oren vüegen. De Muur houdt sa-
men wat nog over is van het
Oostblok. En daarachter wordt
een beetje met democratie geoe-
fend. Gerrassimov bracht ook dit
fraai onder woorden: „Vroeger
was er de Brezjnjev-doctrine, nu
hebben we de Sinatra-leer: 'I
have it my way."
Elk regime kan en mag perestroj-
ka op zijn eigen manier in de
praktijk brengen. Alleen in de
DDR is de tijd nog niet rijp, want
wat er ook in Polen of Hongarije
gebeurt,Polen blijftPolen en het
Hongaarse volk verliest ook zijn
identiteit niet. Indien echter de
ideologische barrières tussen
Oost- en West Duitsland wegval-
len, zullen de Duitsers elkaar
weer snel vinden. Veel sneller
dan perestrojka ooit succesvol
kan zijn.

Gevaar voor scheuring in PASOK - Zege Griekse conservatieven voorspeld

Papandreou tracht met gulle
gaven onheil af te wenden

V Van onze redactie buitenland

j - Bijna 7,9 miljoen Grieken zijn op-
j. °eroepen morgen naar de stembus te gaan om een nieuw
3 Parlement van 300 zetels te kiezen. Tegelijkertijd brengen

?!"* Hellenen hun Europese stem uit, maar over de Eurover-
jjj ,Klezingen maakt zich niemand druk. Die zijn onder hetko-

-4 ,° ssale gewicht van de nationale situatie volledig wegge-
ld |jru-kt. Het is niet uitgesloten dat de huidige premier, An-
I ctreas Papandreou, met zijn Panhelleense Socialistische
1 rr,eweë më (PASOK) na een regeerperiode van acht jaar de

(gedeeltelijk) uit handen moet geven. Wie de uitein-
delijke triomfator wordt, valt nog niet te overzien. Blijkens

1 e laatste opiniepeilingen ligt de conservatieve oppositie-
Partij Nieuwe Democratie (ND) van Konstantinos Mitsota-
Kis weliswaar royaal in winnende positie, maar wordt voor
fechts geen absolute meerderheid verwacht. In dat geval
2al uitgekeken moeten worden naar mogelijke coalitievor-
mingen.

b^orspelbaar blijft wat Pa-
*onri re°U zal doen' indien hij
or,i ag zware electorale averij
dj

,ooPt. Zo ver is het echter nog
het egm deze week bedroeg
15 aantal zwevende kiezers nog
y; pr°cent. Voor Papandreou en

aartsrivaal Mitsotakis was
°rn geven kennelijk het sein
d 0 hun verbale krachtpatserij

P te voeren- Daarbij werd
geidt°P. de man gespeeld onder
va 'Jtydige verontachtzaming
v 0" de werkelijke thema's die
y; r Griekenland van belang
IjTJ" De twee beschuldigden el-
hein ï?- t name van betrokken-
het ■ P°utieke intriges, die in
lm midden van de jaren zestig
tüu °ndden in derniiitaire dicta-

tg .^eest pessimistische gedach-
in^het regeringskamp is dat,
ui«ent de PASOK zwaar onder-
ra Baan, de socialistische partij
ge een bestaan van 2,1 jaar we-
ljn s ernstige interne tegenstel-

ëen uit elkaar dreigt te vallen.

" Konstantinos Mitsotakis
""«fyaler jegens VS en NAVO... " Andreas Papandreou

...ik ben de wil van het v01k...

Mogelijkheden
Algemeen wordt verwacht dat de
conservatieve Nieuwe Democra-
tie van Konstantinos Mitsotakis
als de grootste partij uit de bus
komt. De vraag dringt zich op of
Papandreou onder deze omstan-
digheden zal aansturen op een
(regeer)verbond van PASOK en
Verenigd Links, teneinde een li-
beraal-conservatieve aflossing
van de wacht te verhinderen.
Nog in januari van dit jaar voor-
spelden demoscopen dat de
linkse alliantie (een reservoir van
Moskou-gezinde communisten,
eurocommunisten en gefru-
streerde socialisten) tot een
machtsfactor zou kunnen uit-
groeien, goed voor 26 procent
van de stemmen. Deze verwach-
ting werd nog versterkt door de
'spontane toetreding' tot Ver-
enigd Links van enkele promi-
nente PASOK-bewindslieden.
Intussen echter is de hoerastem-
ming bij links wat afgenomen.
De jongste peilingen taxeren het
linkse verbond op 12 tot 14 pro-
cent.

De leidervan de orthodoxe com-
munisten, tevens aanvoerder van
Verenigd Links, Charilaos Flora-
kis, die enige tijd geleden na-
drukkelijk verklaarde „liever
met de duivel te willen regeren
dan met Papandreou," bezigde
de laatste dagen tot aller verras-
sing heel wat gematigder taal.
Experts zien hierin een strategi-
sche koerswijziging, die de mo-
gelijkheidvan een coalitie tussen
PASOK en Verenigde Links
open laat. Sedert de burgeroor-
log, vijfenveertig jaar geleden, is
er in Griekenland geen sprake
geweest van communistische re-
geringsdeelneming.
Een absolute triomfzit er voor de
Nieuwe Democratie niet in. De
partij die zich de laatste jaren
steeds verder opengesteld heeft
voor kiezers uit het centrum, zou
voor zon meerderheid 47 pro-
cent van de stemmen nodig heb-
ben, vijf meer dan de conserva-
tieven in 1985 behaalden.
Op de rechterflank dreigt de
Nieuwe Democratie echter stem-,
men te verliezen aan de ultra
rechtse EPEN, die vanuit de Ko-
rydalosgevangenis in Piraeus
wordt gedirigeerd door ex-dicta-
tor Georgios Papadopoulos.
In het Atheense geruchtencircuit
viel bij nadering van de 18de juni
te beluisteren dat de PASOK
binnen het raam van de pogin-
gen om de Nieuwe Democratie
van een absolute meerderheid af
te houden, de EPEN een fortuin
had aangeboden, om haar in de
verkiezingscampagne alle moge-
lijke bijstand te verlenen.

Nadelig aspect aan conservatie-
ve zijde is dat de Nieuwe Demo-
cratie het na het leiderschap van
de erkende coryfee Konstantin
Karamanlis - dus sedert 1980 -met aanzienlijk mindere groot-
heden heeft moeten doen. Kara-
manlis' opvolger Georgios Rallis
sprak de massa al niet aan, en
ook de huidige leider Mitsotakis,
weliswaar een bekwame en han-
dige politicus, ontbeert het cha-
risma dat de Griekse kiezer in
vuur en vlam zet. Signalen uit de
Nieuwe Democratie duiden er
zelfs op dat Mitsotakis genood-
zaakt zou kunnen worden op te
stappen, indien de partij bij de
verkiezingen niet aan de gestelde
verwachtingen beantwoordt.

" Charilaos Florakis
.liever met de duivel. " Georgios Koskotas

onheil over de natie gebracht

Boodschap
De boodschap van Michail Gor-
batsjov aan de Duitsers moet

duidelijk zijn: pas als de wel-
stands- en welvaartskloof tussen
oost en west overbrugbaar
wordt, kan het Europese Huis
zijn ramen en deuren open zet-
ten. Tot die tijd mag er worden
gebouwd, maar staat er midden
in het huis een scheidsmuur.

Het zal waarschijnlijk nog wel
even duren, voordat dit besef tot
de, nu nog jubelende,Duitsers is
door gedrongen. President Ri-
chard von Weiszaecker stelde
echer al vast dat niemand weet
hoe het proces zal verlopen en
hoe Europa er over 50 jaaruit zal
zien. „Maar als de president van
de Sovjetunie over een Europees
Huis spreekt en de Amerikaanse
president stelt dat Europa zijn
delingkan en moet overwinnen,
dan zijn dat uitgangspunten
waarbij het in ons belang is dat
zij zich op elkaar toebewegen,
want dat komt uiteindelijk ons
Duitsers het eerst ten goede."

hans hoogendijk

binnen/buitenland

Massaal
naar

Hellas

HEERLEN- Griekenland is in
de ban van de verkiezingen.
Duizenden in West-Duitsland
woonachtige Hellenen hebben
spontaan gebruik gemaakt
van de door de politieke partij-
en geboden gelegenheid goed-
koop naar Griekenland te vlie-
gen om daar morgen hun stem
uit te brengen.
De Griekse luchtvaartmaat-
schappij Olympic Airways
(OA) heeft deze week geduren-
de drie dagen op vluchten van-
uit West-Duitsland naar Grie-
kenland grotere toestellen in-
gezet dan normaliter op deze
routes vliegen. Bovendien
heeft OA voor dit doel drie toe-
stellen van de Westduitse
maatschappij LTU gechar-
terd. Voor een retourvlucht
berekent de maatschappij DM
590, maar de kiezers betalen
aanzienlijk minder, doordat de

partijen hun aanhangers een
forse restitutie garanderen.
Beweringen van de conserva-
tieve oppositie in Athene dat
Olympic Airways - een door
de staat geleide onderneming- uitsluitend aanhangers van
de socialistische PASOK zou
vervoeren, zijn door een verte-
genwoordiger van OA in
Frankfurt met klem tegenge-
sproken.
Aanhangers van de liberaal-
conservatieve Nieuwe Demo-
cratie betalen voor een retour-
vlucht Keulen-Thessaloniki
DM 290. Het merendeel van

hen vertrok gisteren per char-
ter van British Airways en
keert daags na de verkiezingen
terug. Ook de communistische
kiezers zijn door de partij in
staat gesteld tegen een sterk
verlaagd tarief naar Grieken-
land te vliegen.
Gezien de grote electorale ani-
mo onder het in West-Duits-
land woonachtige contingent
Grieken - ruim 220.000 perso-
nen - overwogen de partijen
tevens een beroep te doen op
Joegoslavische en Turkse
chartertoestellen.
Voorts zijn vanuit verscheide-
ne plaatsen in de Bondsrepu-
bliek bussen met kiezers rich-
ting Griekenland onderweg.
Voor de non-stop heen- en te-
rugreis betalen de gegadigden
nog geen honderd mark.

Zelfvertrouwen
De oppositieleider verkondigt
echter vol zelfvertrouwen dat hij
gereed is het landsbestuur over
het land over te nemen en orde'
op zaken te stellen, almoet de na-
tie ook weer geen wonderen ver-
wachten, want „wij zitten per
slot van rekening opgescheept
met de erflast van acht jaren so-
cialistisch wanbeleid." Hetgeen
niet wegneemt dat gematigde
conservatieven zich nauwelijks
verholen uitspreken voor de mo-
gelijkheid van een coalitie van
PASOK en Nieuwe Democratie.
Dat het ooit zover komt, valt
nochtans te betwijfelen, want an-
ders dan de PASOK stuurt de
ND aan op een betere band met
de VS en een loyalere opstelling
in NAVO-verband. Op het econo-
mische vlak staan de conserva-
tieven een liberale lijn voor. Zo
moet het vrije ondernemerschap
meer armslag krijgen en streeft
Mitsotakis naar privatiseringvan
een aantal staatsbedrijven.

frits schils
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AutO'S

Toyota

Te-' k Toyota COROLLA Van maandag t/m vrijdag,
1200, veel ace. APK tot juni van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
90V vrpr ’llOO,-. Tel. uw PICCOLO telefonisch
045-210855. ' opgeven. Tel. 045-719966.

Triumph

Te-k. TRIUMPH Spitfire, i.z.
g.st. Tel. 045-752307.
Te koop TRIUMPH Spitefire
MX.3, bwj. '65, i.z.g.st., voor
liefhebber. Overbroekerstr.s
Hoensbroek na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

. TRIUMPH TR 7 'cabriolet
onderd., compl. zomerkap,

■ nw. lichtm.velgen etc. Tel.
! 04750-20267.

' TRIUMPH Spitfire '78, 2e ei-
gen., 44.000 km., APK juni

'■ '90, pr. ’9.500,-. Tel.
04405-3647.

Volkswagen

Volkswagen Golf 16 CL
Bwj. '85, antr.grijs, km.st. 62.000, veel extra's o.a.
schuifdak, get. ramen, 5-bak. Tel. 04750-31469.

-—i ■ ■

:WV Golf GTD
'88 Turbo diesel, 4-drs., wit,
kantel,schuifd. get.glas, luxe
uitv. km.st. 70.000, pr.n.o.t.
k. Na 12.00uur 045-444014. Te koop van part.

I VW Passat
var. '85, ideale vak./fam.
auto. Pr. ’ 15.000,-. Tel.

045-241784.
Té k. VW GOLF 1300, bwj.
'87, km.st. 50.000, vele ace.,
kl. wit. Tel. 045-324961.
GOLF diesel bwj. 78, i.z.g.st
APK, Kever 1303. Tel.
04499-3398.
GOLF diesel GLD bwj. '79
met nw. motor, 5-versn. Dr.
J. van Kesselstr. 49, Stem.
Tek. VW GOLF bwj. '78, m.
veel extra's, 1 jr. APK, i.z.g.
st., Eindstr. 44 Schinveld.
Te k. GOLF Diesel bwj. '80;
Simca 1308 bwj. '79. Tel.
045-254081.
Te k. zeldzaam mooie
GOLF GTI, type '82, ATS 15
inch., schuifd., 5-bak, KONI
verl. en geveerd, onderh.
rek. t.i. ’8.250,-. 045-
-215986/222327.
Te k. GOLF GTI 16 V 1987.
Alle opties, unieke auto. Tel.
04490-79816.
GOLF 1.3 wit, met extra's,
bwj.'B6, vr.pr. ’ 14.000,-.
event. 3 mnd garantie, 045-
-752031.
Werkelijk schitterende
GOLF 1600 kath. bwj. 11-
-87 div. opties, schuifd.,
sportinter., metaliclak, ver-
stelb. spiegels R en L, mr.
mog., vr.pr. ’20.500,-. Tel.
045-414659.
Golf CABRIOLET bwj. '83,

’ 16.500,-045-454103.
Te k. GOLF, bwj.'79, APK 6-
90. vr.pr. ’ 1.900,-. Rum-
penerstr. 116, Brunssum.
VW JETTA CL 1.8 i, 2-drs.,
bwj. jan. '87, 50.000 km,

’ 19.000,-. Tel. 045-416017
VW JETTA 1.6 CL, 4-drs.,
bwj. '84, i.z.g.st. Tel. 045-
-319896.
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. VW POLO bwj. '84, vr.
pr. ’ 7.300,-. Te1.04-
3-435188.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace., vr.pr. ’3.350,-.
Te bevr. 045-422740.
Te k. VW KEVER Cabriolet,
bwj. 72, kl. rood, geh. ge-
rest. APK tot 6-'9O, vr.pr.

’ 13.500,-. 045-442270 na
18.00 uur. __
Tek. KEVER bj. '74, t.e.a.b.,
Berthradisstr. 28, Kerkrade,
na 17.00 uur.
VW BUS nw. mod., dcc. '81,
nw. motor, pr.n.o.t.k. Barba-
rastr. 6, Kerkrade.
Te k. VW KEVER bwj. '68,
APK gek. i.z.g.st. Tel. 045-
-251582.
VW GOLF automaat, perfect
in orde ’6.750,-. Auto Ga-
rant BV, Schelsberg 128,
Heerlen, (tussen Hendriks-
Bristol)

Te k. VW BUS APK, geel
kent. gesch. als kampeer-
auto of voor 6 pers. en la-
ding. Ideaal voor vakantie.
043-647277/644177.
Te k. VW GOLF GTI bwj. '87
35.000 km, kl. zwart, sport-
velg., BBS spoilerset. Ju-
weeltje, pr. ’28.000,-. Tel.
045-463915.
Te koop VW GOLF turbo
diesel, 2 jaar oud. Tel.
04490-46709.
VW BUS bwj. '79, APK-gek.
grijs kenteken, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-244438.
Te k. VW PASSAT LS s-
drs., '82, APK '90, nw. mod.
pr. ’4.450,-. 045-316940.
VW POLO , bwj. '76, APK
'90, 3-drs., i.g.st. paar plek-
jes’ 700,-. 04404-1317.
Te koop VW KEVER, bwj.
'72, 100% gerevis. APK,
1600 motor. Te bevr. 045-
-257543.
Te k. VW KEVER, bwj. '69,
kl. beige, APK tot 7-'9O,
Perf.st. vaste pr. ’3.750,-.
Tel. 043-256736.
GOLFC 1.6 benz., bwj. '82,
van part., blauwmet., 80.000
km., APK, tech. en opt.
100% in orde, pr. ’7.500,-,
045-464618.
GOLF LS bwj. '81, LPG,
trekhaak, APK '90, i.z.g.st.,

’ 4.950,-. Tel. 04750-22697
VW PASSAT Variant diesel,
bwj. '84, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-324386.
Te k. VW GOLF GTI bwj.
'78, vele extra's. Vr. pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-420393.
Te k. VW PASSAT LS bwj.
'81, zeer mooi APK-gek. tot
mei'9o. Tel. 04493-1139.
VW POLO, bwj. '80, km. st.
80.000, nw. banden, APK
'90, i.nw.st., kl. rood,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Te k. VW-BUS gesloten be-
stel, diesel 1984. I.g.st.
’8.900,-. 04404-1384.
VFW GOLF MX 82, APK 6-
90, in.nw.st. vr.pr.

’ 4.950,-. Tel. 045-455778.
VW POLO 80 APK 5-'9O,
bijz. mooi 100% ’2.450,-.
Tel. 045-455778.
Te k. VW SCIROCCO 1980,
nwe motor, 15.000 km. gel.
’2.500,-. Tel. Q4490-33594
bgg 43682.
Te k. VW POLO, bwj. '78, i.
pr.st., APK-gek., 045-
-251727.
VW CABRIOLET "Kubel-
wagen" bwj. '72 ’2.500,-.
Tel. 04451-1439.
Te k. VW KEVER APK-gek.
bwj. '72, i.z.g.st. vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-258364.

Te k. VW GOLF diesel, 40
kw, bwj. 10-'B6, i.z.g.st.
’16.750,-, Brugstr. 14,
Stem tel. 04490-32160.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'77, APK tot 5-'9O, geh. uit-
geb., sunroof, sportstuur,
sportvlg., vr.pr. ’.1.750,-.
Tel. 045-421324 Rukker-
weg 229, Kerkrade.
Te k. VW Caddy turbo diesel
U.S.A. uitv., alle extra's,
zeer excl. met losse huif, pr.

’ 12.950,-. Tel. 043-644657

Volvo
Te k. VOLVO 340 GL sedan
bwj. '84, sunroof, LPG
04450-1624.
Te koop VOLVO 244 GL,
79, LPG, APK tot dcc. '89,
’1.500,-. 04454-3967.
VOLVO 340 DL, 1400 CC
nw. mod., bwj. eind '83,
’6.250,-, 100% onderh.,
04490-13467.
Te k. VOLVO 360 GLS 5 drs
2 L bwj. '83. APK 6-'9O. Pr.
n.o.tk. Div. ace. Tel. 043-
-479461.
Te k. VOLVO 345 GL, bwj.
9-'B4, km.st. 118.000, APK
tot 5-'9O. Vr.pr.’ 7.000,-.
LPG, i.z.g.st 04490-34836.
VOLVO 66, automaat,
25.000 km, bwj. 1980. Tel.
045-452570.
VOLVO 360 GLS, groenmet
bwj. '84, km. st. 68 000. Tel.
045-257045.
Te k. VOLVO 245 stationcar
'79, LPG, km.st. 166.000,
’3.000,-. Veeweg 3 Einig-
hausen. 04490-17174.
Te koop VOLVO 360 GL
Sedan, 2.0 I, bwj. juni '88.
Tel. 04498-53671.
Te k. VOLVO 345 GLS
i.z.g.st. bwj. '81 met trekh.
Kleikoeleweg 43, Landgraaf.
Te k. VOLVO 340 DL, '86,
LPG i.z.g.st., mr. mog., tel.
045-222722.

VOLVO 740 GLE, m. '85,
zilvermet., lereninterieur,
origen. stereo, stuurbekr.,
centr. vergr., verw. stoelen,
auto verk. in topcond.,

’ 17.900,-. Klimmenderstr.
2 Klimmen. Tel. 04405-1791
Speciale Vakantie-aanbie-
ding in een koop of ook
apart CARAVAN IT 5 a 6
pers. m. nw. voort, plus
Volvo 240DL. 045-251558.
Te koop VOLVO 244 DL,
bwj. '77, kl. rood, i.z.g.st. pr.

’ 1.400,-. Tel. 045-728416.
Te k. VOLVO 740 GLE, au-
tomaat, '85, 1e eigen. kl.
zwartmet. nw.st. pr.

’ 19.750,- tel. 04492-3243.
Te koop VOLVO 360 bwj.
'83,135 PK, wit, veel access
Tel. 045-222947.
Te k. VOLVO 360 GLT in-
jectkxi, bwj. 26-4-'BB, rood,
i.st.v.nw. Gerardstr. 6 Land-
graaf. Tel. 045-318731.
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
80, APK, LPG, trekh. vr.pr.
’3.750,-. Inr. kleinere mog.
Tel. 045-227068.
VOLVO 360 2.0 Inj. bwj. '87,
3 drs. grijsmet. km.st.
35.000. Div. ace. i.z.g.st. Pr.

’ 18.000,-. Tel. 045-271646

VOLVO 360 GLS 2.0 L, bwj.
1984, i.z.g.st., ’9.500,--;
Tel. 043-643667.

Zastava
Tek. ZASTAVA 1100 S, bwj
'83, "model fiat 128" i.z.g.st.,
vrprj 2.450,-04490-27521

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

Diversen

Dtr. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.

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

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie |

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

I^P B.V.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Hengelers '^^^Sittard |
kraakt

de occasJonprljzen
in zijn circustent

alleen op zaterdag 17 juni
Ons feest - uw voordeel

Rijksweg Zd. 212, Sittard.
04490-21000
Occassions

Renault R 18 bwj. '84, jubilee-uitv., 2 kleuren, luxe uitv.
Ford Sierra 2.0 i CL verl. sportuitv., rood, 16.000 km. 1e

eigenaar, nov. '87
Mazda 323 GLX 3-drs., 5-versn. '87, 55.000 km, kl. antr.

1e eigenaar
Peugeot 309 GL de. '87, 19.000 km. 1e eigenaar, kleur

blauwmet. 4-drs.
Opel Corsa 1987 rood 3-drs, 32.000 km. als nieuw.

Renault R 21 TR jan '89,. 4-drs. elektr. schuifd., als nieuw
nu met aantrekkelijke korting op nieuwprijs.

autoschade de Vries bvj=-QJ)
Grasbroekerweg 28 Heerlen. Telefoon 045-722463

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

Mazda 626 coupé 2 Itr. GLX '87/88; 626 coupé 1.6 GLX
'86; 626 coupé LX 5-bak '86 en '87; 626 coupé 1.6
LX en LPG '86; 626 coupé GLX 2.0 automaat '85;

Mazda 626 Sedan 1.6LX '87; 626 Sedan 2.0 LX LPG '84;
323 sedan 1300, 5-bak '82; 323 sedan automaat '81;

323 Sedan 1500 '82; 323 Sedan 1300 '84/'B5;
323 HB 1.3LX, 5-bak '87 rood '87; 323 HB 13005-bak '86;

323 HB 1.3, 5-bak '81/'B2; Ford Orion 1.6GL 86;
Ford Escort '86 '85 en '81; Honda Accord aircodeck '86;

Nissan Laurel 2.4, 6 cyl. '82; Opel Kadett 1300 Sedan 87;
Opel Kadett HB 81; Volvo 340 DL '83; Toyota Starlet 1300

'85; Toyota Corolla 1300 '81; Mitsubishi Lancer '84.
BOVAG MAZDA GARANTIE.

ANWB keuring toegestaan en APK keuring.

Citroen van Roosmalen
AXIIRE wit 1987
AXIIRE blauw 1987
BXI4E beige 1987
BXI4RE rood 1985
BK 14 E Leader 1987
BXI6TRS rood 1985
BXI6TRI grijs 1986
CX2oREbreak wit 1986

Diversen
AustinMastro beige 1984
Ford Escort 1.3 CL beige 1986
Mazda626 rood 1983
Mini 1000 HLE rood 1985
Mitsubishi Colt 1.5 GLX blauw 1986
Opel Kadett 1.2 rood 1986
Renault 5 Avenue blauw 1984
Renault 25 GTS wit- 1985
VWPolocoupé rood -1986
Volvo34oGL rood 1985

Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Tel. 043-215154.

Saab 9000 turbo 1985
Saab 900 16 S 1984
Saab turbo 1983
Saab9ooi 1987
Div. Saab 99 2-en4 drs 1981 1982/1983

Lancia V 10turbo zeer speciale prijs 1987
Lancia Prisma 1600 1986
Lancia Thema V6automaat 1986

BMW 316 4-drs. op gas 1986
BMW 315 1981
Opel Ascona 1.6S zeer mooi 1985
Fiat Croma TD zeer aantrekkelijkeprijs 1985

HEERLEN, AKERSTRAAT 150, (045) 717755

LAKOMPIER
'n begrip in Saab en Lancia!
Saab occassions en Lancia occassions-label

Top-occassions
alleen te koop bij
Kompier

HEERLEN, AKERSTRAAT 150, (045) 717755.

LA KOMPIER

Occasions van de Nissan Dealer
Nissan Micra div. typen, ook automaat 1983/1988
Nissan Cherry div. typen 3 en 5 drs 1983/1986
Nissan Sunny DX en GL 2 en 4 drs 1984/1988
Nissan Sunny GTII2O pk 3 drs. rood 2x 1987
Nissan Sunny coupérood/zwart 2x 1987/1988
Nissan Sunny Florida 1.6SLX 5 drs. rood dec/1987
Nissan Sunny 4 drs. Trend dieselwit 1988
Nissan Sunny 1.3 2x 5 drs. rood dec/1986
Citroen Visa ChronoGT sportief 5 drs 1984
Fiat 127Van Station 32.000km. wit 1985
Fiat Uno Turbo I.E 3 drs. wit, 17.000km sept/1987
Fiat Uno SX 1 5i z. luxe digitale dashboard 1988
Ford Escort 1.3Laser 3 drs. I.grijs metalic 1985
Honda Civic 1.3 aut. I.blauwmetalic 1986
Mitsubishi Tredia 1.4 GL rood, 4 drs 1983
Mercedes 230E aut. veel extra's, 1eeig
56.000km. donkergroenmetalic 1984
Opel Ascona 1.6S 87.000 km. t.e.a.b 1982
Opel Corsa TR 2 drs. wit 1984
Opelo Kadett 1.6S 3 drs. wit 1e eig 1985
Renault 5 TL Super wit 1e eig 1985
Toyota Corolla 1.3 GL 5 drs. wit, 29.000km 1986
Toyota Corolla 1.8 GL diesel4 drs 1985
Ford Taunus 2.0 L Station d.blauwmetalic nov/1981
VWGolf Diesel 3 drsd.d. blauwmetalic 1982

Diverse goedkope inruilers, plm. 25 stuks.
3 Maanden of 1 jaar Bovaggarantie.

Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil.
Donderdag koopavond.

Garage Schoenmakers
Geerweg 14, Sittard.
Tel. 04490-12814 (achter station)

Autoservices Gooiker
APK-Carwash- Bovag garage in 't Loon te Hecien - 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.

Top-occasions
bij

Volvo - Auto - Kallen
Volvo 740 GL stat.car, plusm. 7.000 km. '89

Volvo 240 DL mcl. stuurb. en LPG, nieuwstaat '88
Volvo 240 GL, luxe uitv., weinig km. 6-'B7

Volvo 240 GL, luxe uitv. 10-83
Volvo 360 injections Sedan, blue en green metallic, weinig

km 86-'B7
Volvo 360 GLS 5 deurs uitv., mooie auto '85

Volvo 340 DL 1700 Sedan, weinig km, nieuwstaat '87
Volvo 340 DL, weinig km, wit en rood, allen nieuwstaat

86-'B7
Volvo 340 GL 5 speed met extra's, mooie auto '85

Volvo 340 DL 5 deurs uitv., weinig km '84
Volvo 340 DL diesel met div. accessoires, nieuw '86

Toyota Corolla "Special" zeer luxe
auto, mcl. audio 09-'B6

Ford Orion 1-6 CL, zeer weinig
km, nieuwst. 8-'B6

Nissan Sunny, luxe uitv. met zeer
weinig km 12-'B5

VW Golf 1.3 CL, rood, weinig km,
nieuwstaat 10-'B5

Audi 80 SC "Special" zeer luxe en
mooie auto 6-'B4

allen zeer aantrekkelijk
geprijsd

Volvo-auto-Kallen, Rijksweg-Zuid 320 in Geleen
Tel.: 04490-42719

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

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

Grootste merk...
grootste keus.

Kadett Caravan '86/ 88; Ka-
dett 13N Club '87; Kadett
12S 2-drs. '83; Kadett 13LS
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.
83/ '85; Kadett 12S 2-drs.
'85/'B6; Kadett 13N 5-drs.
'85; Kadett 13LS '86; Kadett
13S 3-drs. '86; Kadett 12S
'84; Kadett 13S 2-drs. '86;
Kadett GSI 20S '87; Kadett
16S 4-drs. '86; Ascona 16
Diesel '83; Ascona 16S 4-
drs. '85; Rekord 20S aut.
'83; Rekord 19 car. '80;
Omega 18S '87; Commodo-
re 25S '82; Alfa Sud 1.5 Tl
'79; Alfa 33 1.5 Tl '87; Audi
100 L 54-drs. '78; Citroen
GSA Pallas 4-drs. '80; Ci-
troen BK 14 RES 6 '87; Ci-
troen 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 R51300
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.
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Daar staat de wereld van
General Motors achter.

Het beste adres voor uw
nieuwe gebruikte auto!

Loven Kerkrade
O.L. Vrouwestraat 89

Kerkrade
Tel. 045-453030

Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett SR uitgeb. wit '80; Ford
Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. '86; Siërra
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra KR 4i roodmetal.
div. extra's '83; Escort XR3
blauwmet. 82; Granada 2.0
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80;
Toyota Starlet DX 5-drs. zil-
vermet., '79. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade Tel 045-463333.
Autohandel aë Hommert
Hoensbroek; Volvo 360 GLT
i.nw.st. bwj.'B6. BMW 525 i
t'B3. BMW 525 '81 ’ 7.250,-
BMW 320 80 ’5.900,-.
BMW 320 '79 ’5.250,-.
Opel Corsa HB '84 ’ 8.900,-
Ford Sierra 2.OGL '83
’8.500,-. Audi 80 GLS '81

’ 4.900,-. Ford Escort 1.3 L
t'B2 ’6.500,-. Lada 2105
83 ’2.500,-. Opel Rekord
2.0 L LPG '81 ’4.900,-.
Opel Kadett 1.2 S t'Bl

’ 4.750,-. Opel Kadett 1.3 S
RS '80 ’3.900,-. Opel Ka-
dett Combi LPG '79
’2.750,-. Ford Taunus '79

’ 1.500,-. Mitsubishi Sap-
poro '81 i.z.g.st. ’ 5.500,-.
Ford Escort aut. '78 ’ 900,-.
Alfa 2000 Veloce Cabriolet i.
nw.st. stereo en sportv. '80
Gerev. Volvo 144 '71. Div.
inruilers v.a. ’ 1.000,-.
Inkoop-verkoop-inruil-
financiering. Hommerterweg
77 A Hoensbroek. Tel. 045-
-227419.

VANHAUTEN
Audi coupé 5 S GT

Renault Alpine 5 turbo coup
wedstr. uitv. ’ 7.500,-

Quatro model ’ 14.900,-
Suzuki jeepSJ 413 L cabrio,

1e eig., schadevrij, 28.000
km., ’ 16.750,-

Ford Siërra 1.6 Laser 87,
zwart, veel extra's,

’16.900,-
Ford Siërra 1.8Laser 5-drs.,

'86, div extra's, ’ 15.900,-
Ford Escort 1.6 GL auto-
maat '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,-
Volvo 360 DLS, 2 Itr., '83

’ 7.500,-
Volvo 340 autom.'B2,

’ 7.500,-
Opel 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,-
8MW316 83, ’ 10.500,-
Alfa 2.0 i, nw. motor '83,

’ 8.900,-
Citroën AX RE 11 8 mnd.

oud, 7.500 km., ’ 13.900,-
Peugebt 205 XE 1e eig.,

type '86, 39.000 km.

’ 12.900,-
I Honda Accord sedan, nw.

model '83, LPG, ’ 8.500,-
Honda Prelude type '80, au-

tomaat, ’ 3.900,-
Fiat Panda 45 S, '86, 19.000
km., div. extra's, ’ 8.500,-
-100% Snelle en discrete
financ, ook all-in leasing

mogelijk, garantie 3 mnd. tot
1 jaar. Hoek Kaalheider-

steenweg-Dentgenbachweg
nabij politieburo Kerkrade.

Tel. 045-423288.
CABRIOLETS Triumph,
TR6 PI, Triumph spitfire,
MGB, Fiat Xl-9, VW Buggy
en Fiat Buggy. Peter Jansen
Automobielen, Bloemenweg
67 Maastricht.
KOOPJES Talbot 1510 '80
zeer mooi ’ 1.800,-; Talbot
Horizon '80 LPG ’1.250,-;
Lada '82 ’ 1.250,-; Ford Es-
cort '77 ’750,-; Fiat 127
’BOO,-; Peugeot 104 '78
’750,-; Toyota 1000 heel
goed '74 ’ 600,-; VW tran-
sportbus l.p. 28D '76

’ 1.750,-. Alle auto's zijn
APK gekeurd. Voor ml.
04750-10792/04743-1881.
Van autobedr. deg. DAF 46,
eerste eigen. APK '90, nw.
kplg. ’ 1.750,-04404-1317.
Diverse GOEDKOPE inrui-
lers mcl. APK en 10.000 km.
beurt v.a ’ 1.500 tot

’ 5.000,-. Ook diesel en au-
tomaat. Peter Jansen auto-
mobielen, Bloemenweg 67,
Maastricht.
Te k. Mitsubishi Lancer
1200 GL bwj. '82; Opel As-
cona bwj. '79 en '80 LPG, 4-
drs.; VW Golf bwj. '80 div.
extra's; Mazda 323 1.3, 3-
drs. bwj. '81; Fiat 127 900
super 3-drs. bwj. '82. Dkn.
Keulenplein 3, Schinnen.
Tel. 04493-2211.
STATIONCARS: Record
Combi 2.0 S 5-drs. '86; Ka-
dett Combi 1.3 S, 5-drs. '85
2X; Kadett 1.3 5-drs. '86;
Kadett 1.6 I, (Club) '87; Ka-
dett 1.2 S 5-drs. 1e eig. '84;
Mercedes 230 TE combi '81;
Mitsubishi Galant 2.0 Itr. met
gas, trekhaak en APK combi
'80; Renault 5 '81 ’1.750,-.
Inr. mog. en garantie. Auto-
bedrijf Ad van Neer, Zand-
weg 160 Heerlen. Tel. 045-
-416023.

Auto Landgraaf biedt aan, l
kijk en vergelijk: VW GOlf \
Cabriolet z. apart kl. grijs- (
met. v. ace. '82 ’24.000,-. 1
Mercedes 500 SE Aut. airco >ABS blauwm. '84 ’ 43.500,- t
Citroen BK Break diesel <
roodm. '87 ’ 25.800,-. Lan- I
cia Thema I E zwartmet. (
32.000 km. '87 ’34.500,-. i
Lancia V Turbo 30.000 km. I
groenm., z. apart '85 i

’ 15.500,-. BMW 520 15 bak 'groenm. '86 ’ 23.900,-. VW I
Golf GTI airco stuurb., leer ;
int. enz. '86 ’ 32.500,-. Audi I
coupé GT 5 cyl. zilver, z.
apart '83, ’ 17.500,-. Alfa 33 i
Milano, bruin '87 ’ 17.500,-. 'Citroen 2 CV 6 Special I
Wauw, '84 ’4.950,-. Dai- t
hatsu Cuore 850 TX 12.000 i
km. zwartm., 12.000 km. '87 i

’ 10.750,-. Daihatsu Chara- I
da Van, diesel wit, '87 i
’10.750,- en '86 ’8.950,-. i
Fiat Uno 60 S blauw, 13.000
km. '88 ’15.950,-. Ford
Sierra 1.6L 5 drs. 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 1.8 EX 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. zilver, '83 ’11.750,-.
Nissan Bluebird 2.0 LX, zil-
verm., '86 ’19.750,-. Opel
Ascona 1.6 S 4 drs. bruinm.,
'84 ’9.950,-. Peugeot 205
XS zwartm., 43.000 km. '87

’ 16.800,-. Renault Broad-
way 11, 1.4, goudm., nw. St.
59.000 km, '86 ’ 13.900,-.
Rover 2600 van den Plass
autom. " zilverm. '85
’15.750,-. Skoda 120 LS
wit, '85 ’ 5.950,-. Volvo 360
GL inj. 2.0 5 drs. grijsm.,
31.000 km. 87 ’23.500,-.
Volvo GLT 2.0 Inj. rood,
18.000 km. '87 ’22.950,-.
Volvo 240 GL 2.3, zilver '83

’ 13.750,-. Inruilers: Ford
Taunus 1.6 L goudm. '80
’2.950,-. Saab 900 GLS
Sedan m. schuifd. bruin '81

’ 5.950,-. Mazda 626
’1.950,-. Roover 3500 S
V 8Classic Car ’6.750,-.
Ford Taunus 1.6 L autom.
groenm., '82 ’5.750,-. To-
yota Celica 2.0 KT liftb.
bruinm., '82 ’6.950,-. To-
yota Carina ST autom. zil-
verm. '81 ’5.750,-. Ford
Mustang Ghia 8 cyl. bruinm.
'80 ’3.950,-. * erkend Bo-
vag bedrijf * Inruil mogelijk *
eigen werkplaats * kueze uit
12- 3 mnd. garantie * finan-
ciering zonder aanbet. mo-
gelijk * VVN keuringsstation
* alle keuringen toegestaan
* garantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijk bij Auto LAND-
GRAAF, het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Opel Ascona HB
16S 5-drs. blauwmet. '85.
Honda Prelude 2.0 EX km.
st. 9.300 zeer mooi wit 7 juli
'88; Audi 90 Quattro 155 PK
km.st. 40.000 met veel ex-
tra'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; Ford Escort
1300 Laser '86; Ford Escort
1100L '84; Ford Fiesta 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 com-
bi 5-speed van 1e eig. spec.
aanb. beige '87; Mitsubishi
Colt 1200 GL '86; Nissan
Micra SDX '86; Opel Kadett
HB 1.3 NLS zeer spec. uitv.
'88; Opel Kadett HB 1.3 LS
'87; Opel Kadett HB 1.3 S
'85; Opel Kadett 1.2 S Flash
'83; Opel Kadett 13 S 5-drs.
met gas '81; Opel Manta 19
N CC groenmet. '81; Opel
Manta 13 S geel '81; Opel
Corsa 1200 S '84; Opel Cor-
sa 1.0 S spec. uitvoering
'84; Opel Commodore 2.5 S
automatic '81; Opel Kadett
1200 aut. '78; Peugeot 205
XE '86; Peugeot 309 GL
profil van 1e eig. '86; Re-
nault 5 TL Le Car '84; Toyo-
ta Carina 11 1.6 DX met gas
'85; Toyota Corolla DX cou-
pé '80; VW Golf 1300 LX
met veel extra's '81; VW Po-
lo C '84; Volvo 340 DL 3-
drs. '84; Volvo 345 Winner
5-drs. '83. Div. spec. aan-
biedingen op goedkope in-
ruilers, Bovaggarantie of ei-
gen garantie 6, 12 mnd. Fi-
nanciering tot 100%. Wij zijn
ook uw adres voor algeheel
auto-onderhoud. Donder-
dag koopavond. Auto en
APK-centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Golf GLI Cabriolet
'87 div. extra's; Ford Sierra 4
drs. 2.3 CL diesel '88; VW
Golf GTi, alle opties '86 ;

1Ford bus 9 pers. diesel typ e
'88; Opel Ascona 18 i '83;

■ Mitsubishi Galant '82; Opel
Ascona 2 drs. diesel '83;
Mitsubishi Sapporo '79; Fiat

"Ritmo '82; Citroen Charles-. ton '84; Nissan Cherry '83;

" Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84; VW Busje. geel kent. met banken 4 x

I 12-79 met LPG; 1 x 1980. met LPG; Mercedes 300 D
'80; Opel Rekord 4-drs.,
LPG '85. Doorlopend

■ schade-auto's; VW Golf GTI
1 16 V '86; VW Scirocco 16 V
'86 enz. Autobedrijf P.

1FRANKEN, Ganzeweide 59,
; Heerlen, 045-216475 of
727711.

; KADETT 13 LS '86, '85;
I Corsa TR 12S '85; Corsa
i Luxe 12S '84, '83; Kadett 12

GLS '84 3x; Kadett 12S '81
2X; Escort 1.1 L Bravo '82;
Fiesta 1.0 '83. Automobiel-

" bedrijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.

Lucar Autobedrijf Kerkrade.
Voor betaalbare betere
OCCASIONS! VOlvo 740
Turbo '87 blauwmetalic. ;
Volvo 760 GLE autom. an-
traciet, leren bekleding, alle
access. '85. Mercedes 230
E antraciet '87 autom. Mer-
cedes 190 E '85 wit, BBS
uitbouw, alle access. ver-
laagd enz. Golf Cabriolet '82
roodmetalic. Golf Cabriolet
'87 antraciet. Escort Cabrio-
let '84, rood, Golf GTI '84,
zilver. Escort KR 3 i '87 an-
traciet, alle acess.
’19.750,-. BMW 525 i '84,
blauwmetalic. BMW 316/318
'85, blauw. Sierra '88 zilver
kofferbak 1.8 GL 5 versn.
Ascona 5 c '79/'B2/'B6/'B7
automaat. Renault R5turbo
GT type '87 alle acess.
Koopje. Kadett GSI uitvoe-
ring t.'BB, rood 24.000 km.
gelopen ’ 19.750,-. Por-
sche 924 rood motorisch
100 % ’9.750,-. BMW 635
CSI coupé goudkleur

’ 11.750,- ruilmotor. Cor-
vette sportw. Targa zwart.
Nissan Cherry '82, rood
’4.750,-. Golg '81 rood/-
zwart ’3.750,-. Derby Golf
'81 ’3.750,-. BMW 318 82,
rood ruilmotor ’ 7.750,-.
Golf diesel '85 rood. Escort
'85 diesel rood. R5Turbo
'83 wit ’ 8.750,-. Fuego '82
GTX blauwmetalic, leren
bekl. aalu velgen, duurste
uitv. Nissan micro '85,
groenmetal. koop-
je ’7.750,-. Subaru coupé
'88 zilver, nw.st. Honda Ci-
vic 4x '80/'B5 v.a. ’ 1.750,-.
Jeep Rancho '84, zilver,
gas, Matrax. Opel kadett 4x
'80/'B7 v.a. ’ 2.250,-. Hoge
inruilprijzen!. Garantie v.a. 6
mnd. tot 2 jaar. Lucar Auto-
bedrijf. Holzstr. 67, Kerkrade
Tel. 045-456963.
Te koop VOLVO Amezone
coupé, bwj. '68, APK, i. uitst.
st., vr. pr. ’ 7.950,-, tevens
zeer mooie VW Kever, bwj.
'75, ’ 2.350,- 04490-11446.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
AUTOBEDRIJF E. Custers. «
Verlengde Lindelaan 23, *Oirsbeek, tel. 04492-5261 [
biedt te koop aan: Mercedes <200 W 124, t.'B6, verl. sport- 'velgen, alle extra's. BMW '520 i t'B3 m. stijl, alle extra's. -’ 13.500,-. Opel Ascona 'Hatchback 1.6 S t.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. t. I
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel 'Manta i 200 uitv. t.'79 j

’ 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,-. Zas-
tava 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,-. BMW 320 t.
'76, sportvlgen ’ 1.700,-.
Skoda 120 LS t.'B4

’ 1.900,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t'79.
’2.200,-. Ford Fiesta t'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’2.100,-. Simca
1307 t.'Bo ’ 1.200,-. Allegro
t.'77 ’ 900,-. 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.
VOLVO 340 L '84; Escort 13
L '82; Skoda 105 L '83; Mit-
subishi Galant GLS LPG
'85; Mercedes 608 D '82.
Hovas t.o. Makro Nuth ver-
koopt ook uw auto. Tel. 045-
-243323.
Te koop NISSAN Patrol 3.3
TD 1987; Audi '90 1985 veel
extra's; Datsun Blue Bird
1983; Ford Fiesta 1600 D
1986. Tel. 04498-54973.
Ford Siërra 20 i 3-drs. '87;
Ford Sierra 20 GL 5-drs '83;
Ford Siërra 20 SR 3-drs.
86; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87; Ford Escort 1400CL
3-drs '86 '85; Ford Fiesta
1100 Festival '86; Toyota
Corolla 1300 DX '86; Re-
nault 5 TL '83; Mazda 323
GLX 3-drs '87; Peugeot 309
diesel '87; Opel Kadett 1300
LS '85, '84. Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-: straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-

-' 312059.
i Honda Civic automaat bwj.
1 '80, Volvo 343 bwj. '79 en; sloop-onderdelen voor
1 SKODA. Garage Piet De La; Roy & Zn. Hoofdstr. 114,
1 Hoensbroek, 045-212896.

'■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.
i '86. Mini 25 jubileum '85,

Maestro 1600 HLS '84-'B5.
jMaestro 5-drs mayfair 1600
I '85. Mini Mayfair '87. Mazda- 626 2 Itr. LPG '82. Rover

2600 S vd. plas dcc '84.
Honda Civic 1500 GL '86,

| nieuw. Daihatsu Rocky 4
wieldrive '85. Mitsubishi Pa-
jero 2500 Turbo diesel 4

; wieldrive '87. Binnenkort
i 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 viens.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
323 HB 1.5 LX '86 ; Mazda
323 HB 1.3 LX '86: Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 autom.
'83 en '84; Mazda 323 1.3
Estate '83; Mazda 323 NB
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX '86; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.5 DX '81; Mazda
323 NB 1.3 DX '81; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Manta
1.8 S '83; Opel Kadett 1.2 S
'84; Opel Kadett 1.2 S '82;
Opel Kadett 1.3 N '80; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85;
Ford Siërra 1.6, LPG '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG 82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Triumph
Spitfire MX 3, 1971, ’6.500;
Mercedes 260 SE met veel
extra's 25-8-'B7, km. st
37.000, 1e eigenaar (nw.
prijs ’ 128.500,-) NU
’79.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mazda 323 '77
’500,-; Mitsubishi Saporro,
aut. '78 ’2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett 77 ’1.250,-;
Renault 4 GTL'BI ’1.500,-;
VW Polo 78 ’1.850,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77

’ 1.250,-. Loven Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
Opel COMMODORE '80

’ 4.250,-; Ford Granada 2.3
'80 ’1.750,-; VW Golf aut.
'83 ’ 6.750,-; BMW 320 '78

’ 2.750,-;
BMW 316 '76 ’1.500,-;
Volvo 340 78 ’ 750,-; Opel
Rekord 80 ’ 2.750,-;
Mazda 323 82 ’4.500,-;
Volvo 240 '78 ’1.250,-;
Mitsubishi Galant combi '84
’8.750,-, Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek, tel. 04492-3582.
Te k. OPEL Manta type A
bwj. '70 2 Itr. S verlaagd,
ATS 7 J 215/60/13, sport-
stuur, stereo 2 x 150 W zeer
mooi i.z.g.st.; Opel Kadett
coupe type C bwj. '77 1.2 Itr.
S, schuifd., radio i.g.st.,
sportvelgen; BMW 316 bwj.
'76, wit; Ford Escort RS
2000, verlaagd, stereo bwj.
'79, vr.pr. ’5.000,-. Alles
met APK. Hulsbergerweg 41
Hulsberg.
Opel KADETT 1.2 Caravan
'82 ’3.900,-; Opel Ascona
1.6 HB '84 ’6.750,-; Ford
Escort 1300 '82 ’5.900,-;
Audi 100 GL 5 E '81
’2.750,-; Mitsubishi Lancer
'80 ’ 2.250,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

rek. Opel KADETT)
2 Itr. geh. mattig
snigste goedgek. in
and; Ford Escort X 1
Turbo, '87, iets apa
\/e\e extra's; Fiat Ritr
tone cabriolet, spec
85, wit; Porsche 9
briolet '83 zwart; f
911 coupé '79 roe
nieuw; Mercedes 19C
16 klepper, '85; BM
'84, met gas, sporrvvl
nw. type; Ford Esco
laser, 5-drs., '85 zv»
troën 2CV6 speciaal
nieuw. Inr. en fin. mo
mnd. of 10.000km. gi
Europaweg Z. 304
graaf. Tel. 045-32449
Te k. RENAULT 17
briolet ’5.500,-; Op
dett 16 diesel bv>
’4.750,-; Datsun Su
GL 4-drs. bwj. '83 ’ 5
Renault 18 GTL sts
bwj. '82 ’3.000,-;
2000 bwj. 83 ’ 4.00 C
troën Acadiana bt»
’2.000,-; 2X Opel,,
city bwj. '79 v.a. fl
Toyota Celica 16 STt

’ 2.250,-; Peugeot 9
80 ’ 2.000,-. Div. go<
auto's. Locht 85, Kei
West, 045-425858/32
OPSPORING verzoc
betalen de hoogste
in Limburg voor Toyd
ace busjes, Datsun
Toyota Carinna, C
Datsun Sunny 120 V,
alle peugeots 504,
Mercedes 4 cyl. Bert
Mazda's, alle auto's
drs. Locht 85, Ke*
West, 045-425858/32 J
Te h. gevr. AUTC
GARAGE omg. Ganze
Heerlerheide. 045-226
Opel KADETT E bv*
Daihatsu Minivan 55
bwj. '83; Daihatsu Var
rade Diesel '85; Innod
L '80; Alfa Sud 1300
VWGolf 1100 77. KiS
Heerlen. j
Te k. TOYOTA (
coupé bwj. '82; MiU
Lancer bwj.'B2; Opel'
City bwj. '79; Austif
bwj. '79, Kruisstraat 4
tard. 04490-22276.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop
SCHADEAUTO'S. A^
perij Marxer, 045-720^
ROADSTAR vrgt.
sloop, -schade-auto'!
wrakken. Vrijw. RDW
226346. .
Te k. gevr. loop-, slof
SCHADE-AUTO'S. Ik
de hoogste prijs in Lirl
Tel 045-254049.
Te k. gevr. loop-, slo«
SCHADE-AUTO'S. Ik I
de hoogste prijs in Li"
Tel. 045-254081
Te k. gevr. SCHADE- '"en loopauto's, in- en
koop gebr. auto-onde»
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens
Occasions
VW-kleinbus 1979

VW transporter diesel 1986
VW-LT 28 Diesel

verhoogd dak 1984
VW LT 35 dies. dubb. licht.

verh. dak 1986
Auto Caubo Valkenburg

Neerhem 25, 04406-15041
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.
PEUGEOT J9, bedijfsbus,
bwj. '81, LPG en APK ook
geschikt voor camper vr.pr.

’ 2.950,-Tel. 045-415181.

Bij Donny kijken is H
Alle typen bedrijfsa
bussen en bestellers,
busjes, open laadW
Gesloten en verhoogd
stellers en bussen. Off
wers voor campers, 'bestellers. Diverse lv*
to's enz. Donny KLA
BV. In- en verkoop. W
senerweg 219, Maa*
Tel. 043-635222
043-634915. ,
DAF FA 2000 met
kraan, openlaadbak 'met alum. zijschotten.'
BV, 045-740112 na IJ.
Geschikt voor camper'
GEOT bus J7, verl., \2e eigen. 80.000 km-
APK 045-224700/269
Ook zondag. I

Auto onderdelen en accessoires^
VW VERSNELLINGSBAK 5
gang, compleet ’ 250,-. Tel.
045-455778.
Alumunium ROLPOORT

Iafm. 2.80 breed 3.00 hoog,
vaste prijs ’ 750,-, in.nw.st.
Tel. 045-710286.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens. schade- en gebruikte auto-

i mobielen. In- en verkoop.
ILocht 70, Kerkrade-West.
t Tel. 045-423423. V. grens-
-1 overgang Locht.

Gebruikte en nieuwe
DERDELEN v. jonge
de-auto's, Deumens !
land 20 Bruns. 045-25?
Te koop div. gebruikt*
DERDELEN en mo'
Tel. 045-727711 of 2lg
Te k. FIETSENREK!
achter de auto, nog n*
bruikt, vr.pr. ’ 150,--
-045t740372. ,
Goede gebruikte
delen voor alle type5,
alle merken. Robby's Jonderdelen. 045-224123

I

Aanhangwagens
■ E-..— - —^/

Mooie AANHANGWAGEN
te koop. Tel. 045-253523.

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718. |

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Te k. AANHANGW^1

maat 180x110x40crn.
18.00 uur 04490-4543J;
Te k. org. BAGAG^GENTJE met deksel «")
perial vr.pr. ’ 300,--
-253483. 2
Te k. AANHANGWA0
2.50 x 1.20 x 0.40
’700.-. 045-241925. A— I'

Motoren en scooters

j
-\|M■^__>< MOT» v I'AKTSy

SCHINNEN TEL. 04493-4266 «
biedt U alle merken banden zoals Michelin, Metze

Pirelli, Dunlopp, Continental, Avon enz. Voor
Superprijzen

en gratis montage, klaar terwijl u wacht. J
Tevens u adresvoor nieuween gebruikte motorfiets0'

JMD Motoparts, Breinder, tel. 04493-4266,
Schinnen bij afslag autoweg. /\

Te k. Motor KAWASAKI Z "1000 bwj. '78, zeer mooi.
Tel. 045-254610.
Te koop SUZUKI GS 550,
bwj. '80, met kleding en
helm, pr. ’2.500,-. Tel.
04750-15964.
Te k. YAMAHA 400 DT, bwj.
'80, i.pr.st., vaste pr.

’ 1.950,- tel. 045-464785.
DKW 250 cc, bwj. '56, met
verz. pr. ’ 1.500,-. Tel. 045-
-217330.

Te koop YAMAHA £V350 YPVS bwj. 83,
dystr. 33 Hoensbrogj^*
Te koop YAMAHA

’ 2.500,-. Tel. 0453^,1
Te koop MONTES^ f
360 CC, geh. gereis-<a
'80, vr.pr. ’l.lOO,- f
palaan 65, Brunssun1045-273235. y

Voor Piccolo's $
zw verder pagif1*1
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Voorzitter Vereniging Participatiemaatschappijen:

'Wegvallen garanties
gevaar voor innovatie'

"l onze redactie economie
', HAAG - Een eventuele

van de Garantie-re voor Particuliere Par-
#iemaatschappijen kan

opleveren voor de
:èfatie in het Nederlandse
Jjfifsleven. De markt voor
ffdfagend kapitaal kanjfonder deregeling wel be-ll' "naar zal er dan heel an-
i^itzien. Het zal veel moei-
p Worden voor jonge on-vers of ondernemingen
3een hoog aanvangsrisico
iPPitaal aan te trekken. Dit
„fs- E.R. Deves van de Ne-
ir~id.se Vereniging van Par-

f> bij de presentatie van
Prboek 1988.

De overheid is begonnen met een
beoordeling van deze garantierege-
ling. Nu wordt kapitaalverschaffing
met een hoog risico nog door die re-
geling vergemakkelijkt doordat de
overheid dehelft van een eventueel
verlies voor haar rekening neemt.
De NVP-voorzitter had overigens
geenmoeite met de evaluatievan de
regeling, die de staat sinds 1981 zon
f 23 miljoen heeft gekost. Hij vond
een afweging van baten en lasten
van de regeling goed en was er daar-
bij van overtuigd dat in het bijzon-
der de baten groot zijn geweest, on-
der meer op het gebied van het
scheppen van werkgelegenheid.

Uniek
De Garantieregeling, ontstaan in
1981 en geënt op toen al bestaande
Amerikaanse regelingen, is voor
Europa nog altijd uniek, onder an-
dere door de samenwerking tussen
overheid en particulier initiatief, zo
meent de NVP. Alleen Groot-Brit-
tannië kent iets dat in de buurt van
Nederland komt. De Nederlandse
regeling dient voor andere landen
vaak als voorbeeld. Landen waar
men bezig is met regelingen om de
verschaffing van ricicodragend ka-
pitaal aan jonge en kleinere bedrij-
ven te bevorderen zijn de landen
van de Europese Vrijhandelsasso-
ciatie (EVA) en Spanje, Portugal en
Griekenland.

BP verkoopt
leeuwedeel
kolendivisie

LONDEN - British Petroleum (BP)
gaat het leeuwedeel van haarkolen-
divisie verkopen. Het Britse con-
cern wil zich daarmee verder con-
centreren op de sectoren olie, gas en
chemie. De mineralendivisie werd
begin dit jaar al voor 2,4 miljard
pond sterling (8,3 miljard gulden)
verkocht aan het Britse mijnbouw-
concern RTZ Corporation. De
steenkoolbelangen zullen volgens
deskundigen ongeveer 1,4 miljard
gulden opleveren.

De kolendivisie, BP Coal, is geves-
tigd in de Amerikaanse stad Cleve-
land. De te verkopen belangen zijn
verspreid over deVerenigde Staten,
Australië, Zuidafrika en Europa. De
activiteiten in Indonesië worden be-
houden, terwijl er voor de belangen
in Canada al een optie-overeen-
komst is met een geinteresserde ko-
per. BP liet donderdagweten de ko-
lenbelangen liefst gezamenlijk van
de hand te doen, maar opsplitsing
wordt niet uitgesloten. Het concern
hoopt deverkoop voor het eind van
het jaar te hebben afgerond.
BP Coal beschikt over een winbare
steenkoolreserve van 1,9 miljard
ton. De jaarlijkse produktie be-
draagt ongeveer 29 miljoen ton.
Over 1988 werd een exploitatie-
winst geboekt van 36 miljoen dollar
op een omzet van 959 miljoen dollar.
BP Coal heeft ongeveer 3.350 werk-
nemers.

beurs-
overzicht
Vriendelijk
j Hendelijk

RDAM " Hoewel Wall'
'rritv, e vorige dagin een zwakke1 hst g had verkeerd bleef dee ljrjaerdanise effectenbeurs er

s n J Soed bij liggen. De daling
fn k ? dollarkoers ten opzichte

■J itw s^ot in New Vork werkt ne-
-2 aar v°or internationale fondsen,
i %£raan de andere kant doet de
"2 at angstvoor inflatie afnemen,
jj atijj !^er goed is voor de beurs.

in 0 aren toonden zich vrijdag
\é i dr,?!*, redelijk tevreden, al wasukte niet groot.

i "*ek hmt' zoals in feite al de hele= -n ,^et geval is, doordat er maar
Wds matig aanbod is, dat
# * al gret'g wordt opgenomen.
> *eg 'gemene stemmingsindex'Ij s met 0,8 punt tot 189,2. De to-
faarv * kwam op f 1,3 miljard,
'1 *{> H an f74 miljoen in aandelen.
'iljoen0 gatiemarkt

* waar f572
°ersen Wei"d omgezet, lagen de9 van de belangrijkste

ngen in de ochtend wat
1 'itist' Inaar later verdwenen deze

grotendeels- De nieuwe< "^den-g' waaroP dinsdag kan
\ ft'ze h lngeschreven, deed in de

nandel een koers van 101.
'j rij'Pni^ aandelen was

'"'h.delH* Hoogovenshet meest ver-eerd f, f°nds. Het staalaandeelrW i d!iurder op f 114,70. Hei-
f°trier pr°fiteerde van het mooie
t"*n fleer met een vooruitgang
K°UBl a op f 124,90. Hunter

f 1,50 tot f 120. Ook
■{"it a » j

g zeer goedin de markt.
If 41 t l verliet de markt op
F3,60 at een wihst inhield van
jk>ni'laar'^Jke Olie moest f 0,70 terug

lfWee k °en voor DAF werd
Ir 5.50 65 m'nder gegeven op
1V49 5n c noteerde Tl lager op
JanH ,■ bPhinx werd f 5 hogerver-f2 0 e'd op fH7 50 HAL-B zaktenaar f 1765.
°&de"^1 dn ?ptiebeurs was sprake van
t^mmi handel. De vriendelijkewaih tf op de aandelenmarkt|'n.g ' 2?1, uitdrukking in een stij-fol1? 61 j.76 punt tot 311,51 van deSholw elenindex- In de aande-
Nalh*» was «Hoogovens ander-
&dp "?eest verhandelde fonds.

Sd„, "nanciële termijnmarkt
.blaat^ ; eens een drukke handel■Ns^^aandelenfutures.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. s.k.
AEGON 100,60 101,30
Ahold 121,00 121,50
Akzo 150,50 149,50
A.B.N. 42,60 42,80-
Alrenta 162,90 163,10
Amev 52,60 53,30
Amro-Bank 83,10 83,80
Bols 144,00' 144,30
Borsumy W. 153,90 154,30
Bührm.Tet. 69,10 69,70
C.S.M.eert 69,10 69,50
DAF 56,00 55,50
Dordtsche P. 255,70 255,50
DSM 139,70 139,60
Elsevier 73,60 74,40
Fokker eert. 41,90 41,70
Gist-Broc. c. 36,50 36,40
Heineken 122,00 124,90
Hoogovens 113,70 114,70
Hunter Dougl. 118,50 120,00
IntMüller 104,00 103,50
KBB eert. 78,00 78,20
KLM 49,00 48,80
Kon.Ned.Pap. 59,70 59,70
Kon. Olie 138,80 138,10
Nat. Nederl. 64,70 65,40
N.M.B. 235,00 235,00
Nedlloyd Gr. 439,00 439,50
Nyv. Cate 96,00 95,50
Océ-v.d.Gr. 317,00 314,00
Pakhoed Hold. 137,40 141,00
Philips 38,50 38,40
Robeco 106,60 105,80
Rodamco 165,40 165,10
Rolinco 104,80 104,00
Rorento 61,90 61,80
Stork VMF 37,40 37,20
Unilever 142,40 141,20
Ver.BezitVNU 110,00 110,30
VOC 47,10 49,20
Wessanen 90,70 91,40
Wolt Kluwer 186,00 187,30

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4NL 86-96 123,70 123,80
12% NL 81-91 107,20 107,20
12/2 NL 81-91 106,05 106,05
12 NL 81-91 105,80 105,80
11% NL 81-91 104,95 104,95
Ui/2 NL 80-90 103,25 103,25
lIV2NL 81-91 105,45 105,45
11Va NL 81-92 105,90 105,90
lIV2NL 82-92 106,20 106,20
11'ANL 81-96 110,00 110,00
11'A NL 82-92 106,40 106,40
11 NL 82-92 105,25 105,25
10% NL 80-95 106,10 106,10
10%NL 81-91 103,90 103,90
lOV2 NL 80-00 115,50 115,65
lOV2 NL 82-92 105,25 105,25
10/2 NL 82-89 100,65 100,65
10'ANL 80-90 102,20 102,20
10'ANL 86-96 112,55 112,70
10'ANL 82-92 105,50 105,60
10'ANL, 87-97 113,85 114,05
10 NL 80-90 101,50 101,50
10 NL 82-92 104,15 104,25
10 NL 82-89-2 100,90 100,90
9/2 NL 80-95 103,75 103,75
9/2 NL 83-90 101,15 101,15
9/2 NL 86-93 105,25 105,30
9'ANL 79-89 100,95 100,95
9NL 79-94 103,10 103,10
9NL 83-93 103,65 103,60
8% NL 79-94 102,90 102,80
8% NL 79-89 100,55 100,55
8% NL 84-94 104,05 104,20
BV2 NL 83-94 102,90 102,90
BV2 NLB4-94-1 103,00 103,00
BV2 NLB4-94-2 107,90 107,95
B/2 NLB4-91-1 101,30 101,30
BV2 NLB4-91-2 101,60 101,60
BV2 NLB4-91-3 101,25 101.25

B/2 NLB7-95 104,70 104,75
BA NL 77-92 101,15 101,15
BA NL 77-93 101,45 101,45
BA NL 83-93 102,40 102,40
BA NL 84-94 102,65 102,65
BA NL 85-95 103,45 103,50
BNL 83-93 101,85 101,85
BNL 85-95 102,60 102,65
73A NL 77-97 101,30 101,30
73ANL 77-92 100,65 100,65
7% NL 82-93 101,15 101,15
73A NL 85-00 102,70 102,80
7/2NL 78-93 100,30 100,15
V/i NLB3-90-1 100,05 100,05
V/i NLB3-90-2 100,20 100,20
V/i NL 84-00 101,30 101,40
V/i NL 85-95 101,20 101,20
7'/2NLBS-2 95 101,10 101,15
7%NL 86-93 100,75 100,75
7NL66-91 99,70 99,70
7NL66-92 98,90 98,90
7NL69-94 99,80 100,00
7NL 85-92/96 99,35 99,40
7NL87p93 100,10 100,15
7NL 89-99 99,45 99,40
7NL89-99-3 99,35 99,30
63A NLI-2 85-95 98,55 98,50
6%NL 86-96 98,40 98,45
6%NL 88-98 97,80 97,70
63A NL 89-99 97.80 97,70
6'A NL6B-93-1 98,00 98,00
6V2NL6B-93-2 98,20 98,30
6V2 NL 68-94 98,00 98,00
6V2 NL 86-96 97,05 97,00
6/2 NL87-94 97,70 97,65
6V2 NL 88-96 96,80 96,80
6V2 NL 88-98 96,20 96,10
6V2 NL 89-99 96,05 96,00
6NL 87 95,45 95,45
6'ANL 66-91 98,50 98,50
6/4 NL 67-92 97,40 97,50
6'ANLB6-92<6 96.35 96,45
6/4 NL 86/96 95,40 95,40
6'A NLB6p95 96,15 96,15. 6'A NLB7-3p95 96,15 96,15
61/4NLB7-1/95 96,05 96,10
61/4NLB7-2/95 95,95 96,00
6V4NLBB-94 97,05 97,05
6% NL 78-98 97,90 97,90
6>ANLBB-98 95,25 95,30
6NL 67-92 97,90 97,90
6NL 87-94 95,90 95,85
6NL88-94 95,90 95,85
6NL 88-95 94,90 94,80
6 NLBB-96 94,35 94,35
53A NL6S-90-1 99,00 99,00
5% NL6S-90-2 98,60 98,60
s/4 NL64-89-1 99,70 99,70
s/4 NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 98,80 98.90
4/2 NL 60-90 99,30 99,40
4/2 NL 63-93 97,00 97,30
4/4NL 60-90 98,40 98,50
4'A NL 61-91 97,90 98,00
4'A NL63-93-1 97,90 98,00
4'A NL63-93-2 98,00 b 98,20b
4NL 62-92 98,80 98,90
33A NL 53-93 96,20 96,20
3'A NL 848-98 95,40 95,40
3'A NL 50-90 98,70 98,80
3'/. NL 54-94 94,30 95,00
3'A NL 55-95 94,30 94,50

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 100,30 100,90
BA A.1.R.85 106,00 106,00
6V2 Bobel 86a 86,20 86,20
6V4Bührm.73 260,00
6V4 Cham 86 83,75 84,00
5 Enraf-N.86 98,00 98,00
7HCSTechn. 118,90 118,00
6 Hoogov. 85 168,50 168,70
B'/2HolecBs 110,00 110,00
sHoop Co 87 88,50 87,00
83A KNSM 75 222,00 224,00
7% Nutr.72 351,00 351,00

6/2 Nhv.Bs 149,00 149,00
6/2 R01.67 96,50 96,50
14 SHV 81 146,00 146,50
8% Stevin76 103,00 103,00
BV2 Volker7B 103,00 103,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,20 44,40
ACF-Holding 51,30 51,10
Ahrend Gr. c 289,00 289,00
Alg.Bank.Ned 42,50 42,50
Asd Opt. Tr. 25,30 25,40
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,10 92,90
Autlnd.R'dam 78,00 77,50
BAM-Holding 478,00 480.00
Batenburg 91,00 91,50
Beers 135,00 135,00
Begemann 107,00 108,50
Belindo 374,00 374,00
Berkei's P. 5,10 ■ 5,05
Blyd.-Will. 23,70 23,40
Boer De, Kon. 448,00 447,00
de Boer Winkelbedr. 58,60 59,80
Boskalis W. 16,85 16,80
Boskalis pr 14,50 14,35
Braatßouw 1199,00 1200,00
Burgman-H. 3450,00 3450,00
Calvé-Delft c 942,00 930,00
Calvépref.c 5125,00 5125,00
Center Parcs 78,70 78,80
Centr.Suiker 68,30 68,50
ChamotteUnie 11.80 11,80
Chamotte div.B9 11,20 11,20
Cindu-Key 118,00 117,00
Claimindo 362,00 362,00

< Content Beheer 25,40 25.20
Cred.LßN 84,00 84,30
Crown v.G.c 130,00 129,50
Desseaux 214,90 217,00
Dordtsche pr. 255,00 254,50
Dorp-Groep 56,00 55,00
Econosto 239,00 240,00
EMBA 129,00 129,00
Enraf-N.c. 54,80 55,00
Enks hold. 360,00 360,00
Frans Maas c. 75,00 74,80
Furness 138,00 137,00
Gamma Holding 83,00 82,90
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,90 26,90
Geveke 38,50 39,00
Giessen-de N. 300,00 307,00
Goudsmit Ed. 328,50 334,00
Grasso's Kon. 90,80 91,80
Grolsch 133,00 132,00
GTI-Holding 189,00 189,00
Hagemeyer 98,50 99,00
H.B.G. 220,50 220,00
HCS Techn 15,00 15,00
Hein Hold 105,80 108,00
Hoek's Mach. 200,00 192,00 d
Holdoh Hout 705,00
Holec 29,20 29,00
H.A.L.Tr. b 1785,00 1765,00
Holl.Am.Line 1783,00 1770,00
Heineken Hld 105,80 108,00
Holl.Sea S. 1,44 1,54
Holl. Kloos 482,00 475,00
Hoop en Co 11,50 11,50
Hunter D.pr. 6,15 6,15
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 63,20 64,50
IHC Caland 33,10 32,60
Industr. My 217,00 217,00
Ing.Bur.Kondor 535,00 542,00
Kas-Ass 41,20 41,10
Kempen Holding 14,20 e 14,40
Kiene's Suik. 1315,00 1335,00b
KBB 80,00 80,10
Kon.Sphmx 112,50 117,50
Koppelpoort H. 279,50 279,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 62,30 62,50
Macintosh 51,50 52,20

Maxwell Petr. 680,00 680,00
Medicopharma 74,50 75,00
Melia Int. 7,05 7,00
MHVAmsterdam 24,80 24,80
Moeara Enim 1190,00 1188,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15400,00
MoolenenCo 31,10 31,10
Mulder Bosk. 71,50 72,00
Multihouse 10,70 10,70
Mynbouwk. W. 448,00 447,00
Naeff 225,00
NAGRON 50,60 50,40
NIB 566,00 567,00
NBM-Amstelland 20,60 20,90
NEDAP 333.00 333,80
NKF Hold.cert. 364,50 364.50
Ned.Part.MU 38,90 38,80
Ned.Spnngst. 9742,00 9742,00
Norit 874,00 879,00
Nutricia 241,00 245,00
Odelft Groep c 210,00 e 211,00b
Omnium Europe 15,00 16,00
Orco Bank c. 79,10 79,10
OTRA 753,00 752,50
Palthe 142,00 142,00
Polynorm 110,50 110,50
Porcel. Fles 143,00 143,00
Ravast 54,80 54,50
Reesink 75,50 76,00
Riva 55,10 55,20
Riva (eert.) 55,00 55,00
Samas Groep 78,00 78,70
Sanders Beh. 102,00 101,50
Sarakreek 27,50 27,30
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 126,30 125,50
Smit Intern. 45,80 45,50
St.Bankiers c. 26,30 26,90
Stad Rotterdam 151,00 151,00
Telegraaf De 471,50 471,50
Text.Twenthe 270,00 276,00
Tuüp Comp. 60,50 61,50
Tw.Kabel Hold 148,00 148,50
Übbink 113,20 113,00
Union Fiets. 16,25 16,20
Ver.Glasfabr. 289,00 289,00
Verto 68.50 68,50
Volker Stev. 66,50 66,50
Volmac Softw. 62,30 62,20
Vredestein 18,80 18,70
VRG-Groep 70,00 71,00
Wegener Tyl 203,00 203,00
West Invest 31,20 31,40
Wolters Kluwer 184,50 186,50
Wyers 47,10 47,40

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,60 35,50
ABN Aand.f. 74,90 74,10
ABN Beleg.f. 57,20 57,40
ALBEFO 53,40 53,30
AldollarßFs 21,40 21,30
Alg.Fondsenb. 246,00 246,00
Alliance Fd 12,50 12,10
Amba 46,10 46,10
America Fund 332,00 328,00
Amro A.in F. 93,50 93,40
Amro Neth.F. 76,60 76,40
Amro Eur.F. 70,00 69,40
AmroObl.Gr. 151,30 151,40
Amvabel 98,80 98,50
AsianTigersFd 60,70 59,70
Bemco Austr. 61,50 59,10
Berendaal 116,00 115,50
Bever Belegg. 24,00 24,30
BOGAMIJ 106,00 105,80
Buizerdlaan 41,00 41,70
Delta Lloyd 40,60 40,50
DPAm. Gr.F. 25,40 25,00
Dp Energy.Res. 35,60 35,80
Eng-H0U.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,70 65,60
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,80
EurGrFund 57,60 57,40
Hend.Eur.Gr.F. 199,00 198,00

Henderson Spirit 77,50 77,20
Holland Fund 75,00 75,00
Holl.Obl.Fonds 121,00 121,50
Holl.Pac.F. 108,30 106.50
Interbonds 564,00 567,00
Intereff.soo 41,30 40,90
Intereff.Warr. 287,00 278,50
Japan Fund 37,50 37,50
MX Int.Vent. 64,00 65,00
Nat.Res.Fund 1510,00 1500,00
NMBDutch Fund 38,30 38,40
NMBObhg.F. 36,60 36,40
NMBRente F. ' 102,90 102,90
NMB Vast Goed 38,60 d 38,40
Obam, Belegg. 217,50 216,00
OAMFRentef. 14,15 e 14,20f
Orcur.Ned.p. 49,20 49,20
Pac.Prop.Secf. 45,40 45,90
Rabo Obünv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50,60
Rentalent Bel. 1349,50 1349,80
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rohnco cum.p 106,50 106,00
Sci/Tech 18,00 17,80
Technology F. 16,50 16,80
Tokyo Pac. H. 233,50
Trans Eur.F. 75,50 74,80
Transpac.F. 555,00 525,00
Um-lnvest 117,50 117,50
Unico Inv.F. 85,80 85,80
Unifonds 29,40 29,20
Vast Ned 119,50 119,50
VentureF.N. 46.70 46.00
VIBNV 86,70 86,60
WBOInt. 77,00 77,00
WereldhaveNV 211,00 211,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 102,80 102,80
3/2 EngWarL 34,90 35,50
5% EIB 65 99,10 99,10
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34.50
Amer. Brands 72,70 71,20
Amer. Expres 33.60 33,90
Am.Tel.& Tel. 35,60 35,30
Ameritech 59,30 58,00
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,10 29,00
Atl. Richf. 92,00 91,50
BAT Industr. 6,40 6.67
Bell Atlantic 87.20 86,00
BeUCanEnterpr 39,60 39,20
BellResAdlr 1,05 1,05
Bell South 48,70 48,00
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23,20 23,00
Boeing Comp. 51,80 50,80
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,10 25,20
Citieorp. 32,60 32,00
Colgate-Palm. 49,90 49,80
Comm. Edison 37,70 37,70
Comp.Gen.El. 460,00 450,00
Control Data 21,60 22,70
Dai-IchiYen 3300,00 3250,00
Dow Chemical 88,00 88,00
Du Pont " 111,00
Eastman Kodak 49,40 48,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00
Exxon Corp. 44.25 43,75
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 30,25 30,25
Ford Motor 49,10 49,00
Gen. Electric 53,10 52,70
Gen. Motors 41,90 41,10
Gillette 40,60 40,00
Goodyear 55,50 54,00
Grace & Co. 33,30
Honeywell 74,50 73,60
Int.Bus.Mach. 110,00 109,50
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47,60

ITT Corp. 58,80 58,50
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 85,30 84,70
Lockheed 49,70 49,50
Minnesota Mining 73,00 72,00
Mobil Oil 49,75 49,00
News Corp Auss 15,00 15,00
Nynex 80,50 78,70
Oce.Petr.Corp 28,70 28,50
Pac. Telesis 40,30 40,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 53,00 52,00
Phiüp Morris C. 140,50 139,80
Phill. Petr. 23,00 22.50
Polaroid 38.20 37,50
Pnvatb Dkr 275,50 275,30
Quaker Oats 60,50 60,00
St.Gobin Ffr 615,00
Saralee 55,50 55,80
Schlumberger 39,40 38,60
Sears Roebuck 47,00 46,00
Sony (yen)
Southw. Bell 52,10 51,50
Suzuki (yen) 901,00
Tandy Corp. 46,30 45,80
Texaco 49,25 48,80
Texas Instr. 42*0 41,80
TIP Eur. 1,70 1,70
ToshibaCorp. 1370,00 1340,00
Union Carbide 28,00
Union Pacific 72,30 72,50
Unisys 26,30 26,25
USX Corp 36,80 37,60
US West 69,60 68,70
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 63,10 62,40
Woolworth 54,00 53,70
Xerox Corp. 63.30 63,30

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 55,00
Am. Home Prod. 212,00
ATT Nedam 81,50 77,00
ASARCO Ine. 58,00 58,00
AÜ. Richf. 210.50 204,00
Boeing Corp. 175.00 170,00
Can. Pacific 41,50 39,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 56,00 52,00
Ciücorp. 73,20 69,50
Colgate-Palm. 113,50 112,00
Control Data 45,00 45,00
Dow Chemical 199,00 198,00
Eastman Kodak .112,00 107,00
Exxon Corp. 100,50 96,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 120.20 115,00
Gen. Motors 193,00 185,00
Gillette 95,00 90,00
Goodyear 125,50 121,00
Inco 63.50 59,00
1.8.M. 250,00 241,00
Int. Flavors 122,00 f
ITT Corp. 133,00 130,00
Kroger 29,00 29,00
Lockheed 114,00 110,00
Merck 4 Co. 154,70 155,00
Minn. Min. 165,00 162,00
Pepsi Co. 119,50 114,00
Philip Morris C. 324,00 312,00
Phill. Petr. 51,00 48,00
Polaroid 80,00 76,00
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 131.00
Schlumberger 88,00 86,00
Sears Roebuck 106,50 102,00
Shell Canada 79,00 77,00
Tandy Corp. 103,70 101,00
Texas Instr. 94,50 94,20
Union Pacific 163.00 160,00
Umsys Corp 60,00 57,00
USX Corp 82,00 86,50
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 144,00 135.00
Woolworth 124,00 120,00
Xerox Corp. 135,00 132,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 559,00 555,00
Dresdner B. 321,00 323,00
Hitachi (500) 1450,00
Hoechst 297,00 296,00
Mits.EÜSOO) 700,00
Nestlé 7400,00
Siemens 546,00 542,00

Warrants
Akzo 38,60 38,30
AMRO warr. 1,45 1,45
Bogamij 4,90 4,90
Falcons Sec. 18,50 18,40
Honda motor co. 2125,00 2125,00
K.L.M. 85-92 169,00 169,00
Philips 85-89 5,30 5,40
SLBankiers a 0,90 0,90
.St.Bankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 12,50 12,50
10/2ABN 87 96,00 96,00
13Amev 85 98,40 98,40
13Amev 85 95,00 94,75
10AmevBs 102,25 102,25
11Amev 86 95,75 95,75
14%Amr087 96,75 97,00
13 Amro-BankB2 100,70 100,70
10/2 Amro 86 96,25 95,75
10Amro 87 95,60 95,60
5%Amro 86 96,00 96,00
Amro Bank wr 23,30 23,60
Amrozw 86 69,00 69,30
9 BMH ecu 85-92 99,50 98,75
7 BMH 87 96,00 96,00
IO'.nEEG-ecu 84 100,25 100,25
9%E18-ecu 85 101,00 101,00
12/2HIAirLF 92,25 92,25
12 N1B(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU 83 101,00 101,00
10 NGU 83 100,25 100,25
2'A NMB 86 85,20 85,20
NMB warrants 65,25 65,60
8% Phil. 86 97,75 97,75
6% Phil.B3 97,10 97,10
11 Rabo 83 102,00 102,00
9Rabo 85 102,50 102,75
7 Rabo 84 102,00 102,00
12'AUnil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 12,50 12,50
Bredero eert. 12,50 12.50
11 Bredero 14,50 13,50
Breev. aand. 27,00 26,50
Breev. eert. 21,20 21,00
LTV Corp. 2,25 2,20
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 0,86 0,70 e
V/tRSV 69 92,00 a 92,00 a

Parallelmarkt
Alanhen 24,00 24.00
Berghuizer 66,10 66,50
Besouw Van c. 49,50 49,50
Comm.Obl.F.l 99,80 100,20
Comm.Obl.F.2 99,90 100,20
Comm.Obl.F.3 100,10 100,30
De Drie Electr. 28,40 28,30
Dico Intern. 118,40 118,50
DOCdata 32,20 32,00
Geld.Pap.c. 102.00 100,80
Gouda Vuurv c 89,50 90,50
Groenendijk 42,00 41.80

Grontnüj c. 157,00 157,00
Hes Beheer 271,20 270,80
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,20 4,10
Infotheek Gr 26,60 26,60
Interview Eur. 7,50 7,40
Inv. Mij Ned. 59,10 58,00
KLM Kleding 35.30 f 3530
Kuehne+Heitz 39,50 39,20
LCIComp.Gr. 50,20 50,10
Melle 265.00 265,00
Nedschroef 115,40 115.00 f
Neways Elec. 12,00 11,80
NOGBeLfonds 28.80
PieMed. 13,90 13,60
Poolgarant 10,35 10,30
Simac Teen. 21,20 20,60
Text Lite 6.90 f 6,50
Verkade Kon. 265,00 264,00
VHS Onr. Goed 20,10 20,30
Weweler 110,00 110,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k_

akzo c jul 150,00 455 3,70 3,00 '"
akzo c okt 160,00 515 3,70 3,1
amev c jul 55,00 692 0,60 0,70* *"-amev p jul 50,00 405 0,40 0,40 "Tt
d/fl c jun 225,00 389 330 0
d/fl c jun 230,00 439 0.50 0,05 'd/fl c jul 225,00 501 6,00 4,20
d/fl p jun 220,00 393 0,05 0.10
coc c jun 280,00 712 29,50 3. -coc c jun 285,00 391 25.00 26.40 b
coc c jun 290,00 607 20,50a 21,40 b
coc c jun 295,00 693 15,50 16.70a'
coc c jun 300,00 2641 10,00 11,40b_ :coc c jun 305,00 2735 5,00 6,1
coc c jun 310,00 1308 1,20 1,50" *coc c jul 305,00 629 10,00 a 11
coc c jul 310,00 985 6,90 7.50 -coc p jun 315,00 1730 5.40 3,60 a
coc p jul 305,00 1928 4,00 3.20
coc p jul 310,00 2480 5,50 5,00~ '
coc p jul 315,00 1776 8,60 7.50, " '
coc p okt 280,00 416 3.50 a 3.oo*-
gist c okt 40,00 524 2,10 2*o-,
hein c jul 120,00 699 430 6,50 -hein c jul 130,00 607 1,10 2,00 b .
hein c okt 120,00 411 830 9,70'
hoog c jul 100,00 520 14,50a 15,30
hoog c jul 105,00 756 10,80 11,40 .
hoog c jul 110,00 970 730 a
hoog c jul 115,00 558 430 4,40 1
hoog c jul 120,00 395 2,50 2,60 b
hoog c okt 105,00 448 15,00 15,50 :
hoog c okt 110,00 792 12.00 a 12
hoog c okt 115,00 1023 930 10,00
hoog c okt 120,00 591 7,00 7,80 !
hoog c okt 125,00 443 - 630 .*)
kim c okt 50,00 798 2,50 2,4tW-
nld p aug 105,00 1000 2,70 a 235 -
nld p feb 105,00 500 3,00 a 2,80
ruw p nov 100,00 500 2,75 a 2,40 .
nlw p n9l 100,00 500 2,90 a 2,60 .
natn c jul 65,00 390 1,70 1,90
natn c okt 70,00 488 130 1.40
olie c jul 140,00 400 2,70 2,40 'umi p jul 140,00 873 130 1,50a "'voc c jul 45,00 738 3,50 5,00 -Z
voc c jul 50,00 1407 130 230 -voc c okt 45,00 722 5,60 a 6,70
voc c okt 50,00 700 330 4,10_
i "V^
a=latti g=kiidM-t-n-«4h.
b=biMlM h=latti+ti-4n.
c=ti-claim k^gedam-t-h
d=ei-di«idaM' l=getan+|
"=gedaM+bit*M vk=tiotk»ers varige *H
t=gtdiM+l«tw rt=tl«tttrt lifter»
■

economie

Interesse voor
Venlo Trade Port

fILEN - Met het nodige vlagvertoon
't op 1 september gestart met het bouw-
taken van het terrein waarop Venlo Tra-
pit zal worden gerealiseerd. De belang-
ifg van vervoersbedrijven om deel te ne-
in het transportcentrum is groot

de voorbereiding voor de uitvoering van
to Trade Port, dat een modern logistiek
sPort-centrum zal worden, is al enigetijd
den begonnen. Het centrum, met in het
; een moderne container SDOorwegover-

slagfaciliteit, krijgt een hoogwaardig tele-
communicatiesysteem.

Eind vorig jaar reeds besloot ECT, een con-
tainergigant uit de haven van Rotterdam,
voor de groei van een aantalvan haar activi-

teiten te gaan participeren in Venlo Trade
Port. Er zal een nieuwe overslagterminal
voor worden gebouwd. In januariwordt be-
gonnen met de aanleg van de nodige spoor-
rails.
Er is veel belangstelling van andere bedrij-
ven om evenals ECT deel te nemen in Venlo
Trade Port. Op het ogenblik wordt met een
zevental vervoersbedrijven onderhandeld. In
totaal is met het project een oppervlakte van
13 ha gemoeid. Voor de activiteiten van ECT
is 6 ha nodig.

Horstpresenteert zich op agritentoonstelling
HORST - Om belangstellenden na-
der kennis te laten maken met de
agrarische instellingen en bedrijven
organiseert de gemeente Horst vrij-
dag in cultureel centrum 't Gast-
hoes' een promotietentoonstelling.
Zij wordt geopend door gouverneur
Kremers.

In het kader van die agri-expo
wordt ook een symposium gehou-
den. Sprekers zijn onder anderen
prof. dr L.J.L.D. van Griensven, di-
recteur van het proefstation voor de
champignoncultuur in Horst, en
prof. dr J. Scheffer, hoogleraar in de
kruidkunde en verbonden aan het
Centrum voor Biofarmaceutische
Wetenschappen aan de universiteit
van Leiden. Deze laatste is ge-
vraagd, omdat Horst ook een uniek
kruidenteeltbedrijf binnen haar ge-
meentegrenzen heeft. Het is het pa-
radepaardje van het Werkvoorzie-
ningsschap Noord-Limburg-West.

Tijdens het symposium zal ook de
innovatieprijs aan een Horster on-
derneming worden uitgereikt.

Uniformefles voorfrisdrank
ENSCHEDE - Het Centraal
Bureau Levensmiddelenhan-
del gaat met de frisdrankenin-
dustrie overleggen over het in-
voeren van uniforme flessen.
Directeur A. Gies van het bu-
reau noemde gisteren als voor-
beeld de standaardmaten voor
bierflesjes.
Dit maakt het sorteren in de
winkels en distributiecentra
eenvoudiger. Binnenkort zal
volgens Gies in het hele land
frisdrank in plastic flessen^ te
koop zijn die opnieuw gevuld
kunnen worden.

Op de flessen zit geen terugga-
vepremie van een dubbeltje,
zoals bij de plasticflessen die
weer worden verwerkt door de
industrie, maar statiegeld van
een gulden.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-06-1989 om
14.00 uur bü de fa. Drijfhout, alles in "kg:

Goud: onbewerkt ’ 26.310/26.810; —vorige ’ 26.390-/ 26.890; bewerkt ver-
koop ’ 28.410; vorige ’ 28.490 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige v

’345-/ 415; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,20 2,32 -Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,83 1,95
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 150,75 155,75
Ital. Ure. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 128,00 132,50
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,90 32,40
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schül.(lOO) 15,68 16,28 cl
Spaanse pes.(lOO) 1,68 1,83 - r
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 2,25925-26175
Brits pond 3,4470-4520
Duitse mark 112,585-635 "Franse franc 33,155-33,205
Belg. franc 5,3775-3825
Zwits. franc 130,565-615
Japanse yen 153,96-154,06
Ital Ure 15,495-545
Zweedse kroon 33,505-33,555
Deense kroon 28,910-28,960
Noorse kroon 31,130-31,180
Canad. dollar 1,88175-88425
Oost. schill 15,993-16,003
lers pond 3,0010-0110
Spaanse pes 1,7460-7560
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,6925-7025
Hongk.dollar 28,90-29,15
Nieuwz.doUar 1,2850-2950
AntiU.gulden 1,2500-2800
Surin. gulden 1,2500-2900
Saudische rial 61,15-61,40
Ecu gulden 2,3280-3330

INDEX Amsterdam ANPCBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 249,70 249,60
id excl.kon.olie 233,60 234,20 -
internationals 256,00 254,60
lokale ondernem. 242,80 244,30
id financieel 180,20 181,60
id niet-financ. 303,10 304,60 " ,

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) '
algemeen 194,40 194,10 < *id excl.kon.olie 190,10 190,50 ' .
internationals , 192,80 191,80 \ -lokale ondernem. 198,60 199,80
id financieel 141,40 142,50
id niet-financ. 255,20 256,40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 188,40 189,20 ,'
internation 193,30 192,90
lokaal 187,50 188,60
fin.instell 148,70 149,80
alg. banken 146,00 146,70
verzekering 150,50 152,00
niet-financ 200,00 201,00
industrie 188,00 188,70
transp/opsl 235,10 238,00 -KNP en Bührmann bekijken bundeling in golfkarton

NAARDEN - KNP
en Bührmann-Tette-
rode gaan een onder-
zoek beginnen naar
een mogelijke sa-
menwerking van de
twee concerns in de
produktie van golf-
karton in Nederland
en Duitsland. Als re-
den voor de studie
geven de twee be-
drijven op de een-

wording van de
Europese markt.

KNP en Bhrmann
werken al samen in
de produktie van
golfkartonpapier in
Engeland en Duits-
land. KNP partici-
peert voor 50 pro-
cent in R.P. Europa
BV (Nederland en
het Verenigd Ko-

ninkrijk) en sinds
begin dit jaarvoor 50
procent in Hch Sie-
ger Gmbh und Co
K.G. (West-Duits-
land). Deze onderne-
mingen produceren
op basis van terugge-
wonnen grondstof-
fen circa 500.000 ton
papiersoorten - met
name testliner - voor
de vervaardigingvan
golfkarton. Sieger
West-Duitsland is
ook een grote produ-
cent van golfkarton-
nen verpakkingen
met een jaarcapaci-
teit van circa 160.000
ton.

Drs. P.A.A.M. Rutten is gekozen
tot lid van deraad van toezicht van'
Rabobank Nederland. Hij is direc-
teur van de Gulpener Bierbrouwer'
rij.

O Per 1 juni is de heer J.H.R. Ge-
rards (39) uit Voerendaal benoemd,
tot hoofd CorporateFinance binnen.,
de afdeling Treasury van DSM. Ge?.
rards was tot 1 juni 1989 senior me*
dewerker bij deze afdeling.

Zaterdag 17 juni 1989 "9

ïï (ADVERTENTIE) .
)SK Ni** Perfecte harmonie
~ Van stijl en kwaliteit4 ontmoet U bijJ , Stoffels

É Stoffels
l -^oenhofweg 3 Bom*\_ 04498-518©7 /

'Algenvissers'

I Zadelhoff I
I Makelaars I. Van Hasseltkade 7

6211 CC Maastricht
Telefoon (143 - 25 66 33

# Enkele vissers uit Burano, een
van de eilandjes in de lagune
bij Venetië, laten hun buit
zien. Door het snel toenemen-
de algenprobleem dreigt de
visstand snel uit te dunnen.
De vissers zijn kwaad op de
overheid die het algenpro-
bleem niet alert genoeg aan-
pakt.
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Motoren en scooters

HÓNDA 500 CX Cardan,
bwj. '79, mooi, ’2.500,-.
Tgl. 04490-49660.
Tgk. motor HONDA CB 750
Fgur K 7, bwj. '79, i.z.g.st.,

tpr. ’2.350,-. Nieuwstr.
AKerkrade,o4s-451709
k. HONDA CBX 6-cyl.,
'83. Tel. 045-462254.

HONDA CB 900 F 80l Dor
bit}. '82 i.z.g.st. ’3.700,-.
T<>l. 045-311338.
Te'k. KA WA Z 1300, bwj. '79
km.st. 37.000. Zien is Kopen
Tfr. 04498-55327.
CHOPPER Suzuki Savage,
6so cc, '88, in perf.st. Tel.
045-216139.
Te k. HONDA KR 6OOR bwj.
'88, km.st. 4000, i.z.g.st.
Pattonstr. 43 Heerlerbaan
Te k. DUCATI 860 GTS. Vr.
pr. ’ 4.500,-. Alleen op zon-
dag tel. 045-440696.
HONDA Magna VF 750 C,
sept. '87, vr.pr. ’9.500,-.
Tel. 045-319413.
Te koop motor SUZUKI GT
550, i.g.st., bwj. '76,
’1.250,-. Tel. 045-312012.

Te k. HONDA CB 750 F bwj.
'78 Pas nieuwe banden, vr.
pr. ’ 1.250,-. Reet. Nelis-
senstr. 15 Hoensbroek.
Te koop HONDA 750 cc, bwj
1977 met koffers en kuip in
prima st. vr.pr. ’ 3.500, ,045-
-454556.
Te k. HONDA Chopper 750
cc, eigen bouw, heek apart,
inr.mog. Tel. 045-217583 na
17.00 uur.
Te k. HONDA 80l Dor 900
cc met orig. kuip, parelmoer
wit. St. Hubertusln 15, Kerk-
rade Terwinselen, pr.n.o.t.k.
SUZUKI GS 750 tankzit, nw.
band. ket. en tandw. zeer
apart, i.z.g.st. vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-215831.
Te k. Honda GOLDWING
GL 1100, Int. met ace, i.z.g.
st., km.st. 33.000, pr.

’ 10.250,-. Tel. 045-222453
Tek. YAMAHA XS 400, bwj.
83, pr. ’3.000,-. Te bevr.
Tel. 045-444850.
HONDA XL 600 R bwj. eind
'84, i.z.g.st. pr. ’4.400,-.
Tel. 045-216228.

(Bromfietsen
Te k. div. VESPA'S t. CIAO,
H.Kruisstr. 65, Grevenbicht,
04498-57844.
Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsen,jongens
tneisjesfiets. 045-257371.
Tek. HONDA MT bwj. '87, k.
zwart/geel pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-410819.
Te k. HONDA MT bwj. '85,
als nieuw, Spotpr. ’875,-.
Tel. 045-724024.
Te k. Kreidler RM, bwj. '84,
V/2 jr. gelopen z.g.a.n., met
helm en verzek.’ 900,-.
945-423936 na 16.00 uur.
zaterdags de gehele dag.
Gevr. dames SPORTFIETS,
10 versn. Gazelle, Batavus,
Raleigh, Koga. 045-717093.
Gebr. dames- heren- kinder
èn OMAFIETSEN te k. v.a.

’ 40,-Tel. 045-751850.
Te koop HONDA MT i.z.g.st.
f 1.400,-, Clercstr. 26,
Brunssum
Te k. Merk RIJWIELEN. Tel.
045-222096.
Te koop HONDA MTS mo-
del '89 zwart/geel als nw.
’1.750,-; Honda MTS '84 i.
g.st. rood ’850,-. Na 13.00
uur Stationstr. 59, Schinnen.
Te k. weg. beh. rijbewijs YA-
MAHA RD 50 enigste in Ne-
derland, 5-gang, race-kuip,
kl. voorwiel e.d. pr.n.o.t.k.
Ridderstr. 9 Landgraaf.
Te k. VESPA bromfiets met
sterwieten, mcl. verz. pr.
’650,-. Tel. 045-218004.
"Fe k. div. gebruikte RACE-
FIETSEN, bromscooters, en
Puch Maxi. Bert Rekers,
Willemstr. 85 Heerlen. Tel.
0,45-726840.
T"e k. Vespa PIAGGIO, i.g.st
pjm. 2V2 jr. oud vr.pr.
’575,-. Tel. 04492-1808.
HONDA MTX '86, zwart,
f: 1.250,-. Heerlerbaan 158,
Mobil Tankstation achterom.
YAMAHA FS 1 te k. met
gterw. ’450,-. Heek 1 Val-
kenburg. Tel. 04406-13155.

HONDA Camino als nieuw,
vr.pr. ’375,-. Tel. 045-
-314760.
BROMFIETS Suzuki Goedk.

’ 300,-. Spoordykstr. 78
Hoensbroek. 045-214964.
HERENFIETS iets moois,
apart, nw.pr. ’9OO,- v.

’ 400,-. Spoordykstr. 78
Hoensbroek. 045-214964.
Te k. VESPA Ciao bwj. '87
met verz., met veel chroom,
kl. blauw. Tel. 045-351432.
Te koop HONDA MTX, bwj.
'86, pr. ’1.700,-. Tel. 045-
-722408.
Zeer bijzondere VESPA
Ciao, veel ace. Tel. 04493-
-2350.
VESPA Ciao met sterw., div.
extra's, z.g.a.nw., bwj. '88,

’ 675,-. Tel. 04498-53896.
Te k. Renfiets RALEIGH en
Crossmotor 50 cc 5-gang
Kreidler. Tel. 045-251558.
Te k. ZUNDAPP GTS 50,
zonder blok, ’ 200,- MBX 8,
opknapper ’6OO,- MTX 80
f 900,-,MB 8 opknapper

’ 500,-, mooie MB 8 ’ 850,-
Honda CR 125, cross, de-
fect, bwj.'B6 ’9OO,- MB 8
frame ’ 200,-,losse blokken
50cc 4-gang ’3OO,- 50cc
5-gang ’ 300,-,Bocc ’350,-
-alles compleet met pap.
04490-41712.
Te koop VESPA bromscoo-
ter, grijsmet., alle ace., ste-
reo-inst., in nw.st. Tel. 045-
-256509.
Te k. HERENFIETS BSA i.z.
g.st. Pr. ’150,-. Tel. 045-
-727574. Mesdagstr. 147
Heerlen.
Te k. zeer mooie orig. YA-
MAHA D.T. en Vespa Bravo.
Mariamunster 5, Berg en
Terblijt. ;
Te k. m./j. fiets 4/8 jr. jon-
gensfiets 7/11jr. 04458-
-1437.
Te k. PEUGEOT heren trim/
sportfiets met race-stuur en
10 versn. in.nw.st. pr.

’ 450,-. Tel. 045-454902.

Zonwering
t '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.
Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

' Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

" avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen
luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Sex-genot van grote klasse!
Eroslijn 06-320.321.22
' 50 cm

Gezellig flirten met zn TIENEN!!

Flirtbox 06-320.330.01

i Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.. 1—-

Heropening vrijd. 16 juni onder nieuwe leiding.
Bar Club Mirabelle

Open maand.-zat. 13.00-01.00 uur. Hoek Kaalheider-
steenweg-Dentgenbachw. nabij Politiebureau Kerkrade.

j Tevens plaatsd voor enkele meisjes.
Love Buro

!' voor uw brood nodige trek
06.320.324.69

50 et. p/m.
3 sexy meisjes bij

Yvonne
045-425100 Kerkrade

; Ik hoop dat je je
handen vrij

hebt...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

\ 50 et/min.

j Zestien
' Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

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

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!!

Voor sexgesprekken
op niveau!!

06-320.325.14- 50 c.p/m. alles mag!! elke
term toegestaan!! met zn
tienen of 'n apart lijntje!!

Ontkoppelen, emigreren,
ontkroesen, oké!! maar dat
accent dat blijft!! zeker bij

intieme geluiden!!
Zoenbabwe

06-320.325.22 - 50 e. 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

Weiger te bellen!!
06-320.322.77

als u niet beschikt over
stalen

zenuwen en'of spieren! Sex!
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.

Bel je eigen
provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.
Speciaal voor dames...
Sex contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)

" 06-GAYCAFé\
MO6-320.327.55

/'zÊ&L UMBURG
t . In het 06-Gay café kun je vrij uitpraten
a^SM'ISESr over je gevoelens en ervaringen. Je leert
oZ£'' 'I nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
jnnl r 0 kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

Een lenige knul sport en
traint overdag. Maar 's

nachts... als een man dat
gave lijf

Streelt
06-320.323.86 ( 50 et.p/m)

100% life
Nieuwe jonge paren

ontkleden zich en doen wat
we allemaal willen.

Luister mee.
06-320.323.85 (50 et.p/m)

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Escort Marli
Charmant en discreet,

maakt u dag geheel
compleet.

045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier vol-
wassenen dat doen, op de

Box voor volwassenen.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Teleservice
Draai eerst 06-320en 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 SexClassics
328.30 Casanova
321.25 Vrouw beltVrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 .... MimiKok 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 PORNO-LIJNEN
321.05 Sex Contact Club
321.50 Diana deKoning

I 325.51 :. José &Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX& -DATING
321.08 Manbelt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's GayLine

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
323.03 Dolf Brouwers
321.02 . Spaan& vermeegen

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toetsofdraai je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéénde beste sexbox
met meisjes van de

Sex'o'Foon als operators.
HARRY'S GAY BOX

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
De twee grootste

gayboxen!
PARTY-LINE
06-320.330.10
Méér info in de

nieuwste Gouden Gids! -
S.M.

Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

Diana Escortservice
045-215113

Voor Bi, SM Paren & Trio's
Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

Op zoek naar 'n lekkere gay

Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50 et p/m)

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
lekkere meiden!! (50 et 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 et.p/m)

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

elkaar. Heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
320.324.90 (50 et. p/m)
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

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

3(Jr6S
06-320.322.22 (50 Ct. p/m)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et.p/m)
De

Sex Super Box
't Gaat niet om die box,
welnee. Het zijn al die

mensen die je er op hoort.
Niet gewoon sexy, nee,

Supersexy zijn ze. En... dat
laten ze horen.

06-320.324.30 (50 et.p/m)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap. Sex-Praat. Sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et.p/m)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die

geraffineerd weinig mooier
vinden dan 100 % bloot. Metzn 2 of met een

gezellig stel.
06-320.326.27 (50 et. p/m)

40-Plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. ook het Sexlevenü

Ontdek derijpere partner bij
de 40-plus box. Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50 Ct. p/m)

Bij jongeparen dringt hij
binnen. Hij zoekt geen geld
of zo. hij wil er bij zijn. Doe

het nog eens.

Lifeact
t06-320.323.84 (50 c't.p/m)

" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
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.

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
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 Ct p.m.)
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 Ct. 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.

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.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,- all-in.
06521-27896

06-320.326.01
Sex-biechtlijn

alléén voor volwassenen,
luister stiekem meé...

(50 et p/m)

Privéhuis Diana
met Tanja, Rosy, Marilla

Patricia en Mary
045-213142

Kom 'ns kijken
U bent van harte welkom,

ook in weekends.
Nieuw, nieuw, nieuw
3 sexy stars

ook zat.-zond. 045-721759

Erotel 06
320.320.20

U, U, jijen jullie
weten het wel.

50 ct.p.m.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966
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.

Privé en escort
045-220866

Nieuw
Silvia, Sandy, Brigitte, Jes-
sie. "Cinderella" Oude Rijks-
weg Nrd. 56, Susteren naast
tennishal.

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Ingber-
Gulpen 04450-3290. Geop.
v. 11.00-02.00u. Ook zater-

dag en zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts.

Nieuw
Privéhuis met 3 leuke meis-
jes. Vanaf 20.00 uur. Rijks-
weg 28, Linne. Tel. 04746-

-5563. Tev. meisjes gevr.

"Dreamgirls"
MEIDEN MET GROTE

RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN, IN

HET BOS, DE DISCO, 'T
STRAND 06-320.325.89 -50 CT.P.M. MANNEN BEL-

LEN, EN HELP DIE
MEIDEN VAN HUN HETE

BUIEN AF... BEL ZE LIVE!!!
MET ZN TIENEN.

06-320.325.89 - 50 CT.P.M.

Sex Hotline
06-320.320.22

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

romantiek
en liefde. De naam zegt al-
les. Grove gesprekken wor-

den geweerd. Lief en ro-
mantisch zijn we op 06-320.

326.37 - 50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Sex is niet verboden maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romantische

knuffelbox 06-320.327.37 -50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

De
kriebelwiebel-

box
Als jekriebels voelt en je
zoekt wat om es lekker te
wiebelen, bel dan meteen
06-320.327.88 - 50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
Rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50 et. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Beken je
rijk!!

Het beste 'sexverhaal wint.
Spreek in op 010-4297085.

Luister naar de betere
verhalen op 06-320.323.55.

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Inwijding

Jiva's Oosterse tantrasex-
lessen, alles voor een beter

sexlevenü Les 22:
06-320.323.51 - 50 et p/m

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Slavinnendag dl. 2,50 et p/m
Hollands heetste meiden

bellen de
Sabbelbox

Hier geen bandjes.
06-320.325.69

Live sex! 50 et p/m
Echte mannen gevraagd??
Heb je ook zon zin? Veel

meisjes bellen de
sexkwartetbox
om te spelen. Doe mee!!
06-320.323.53 - 50 et p/m

Zit jij even klem?
Óp de grote

bobbelbox
krijgen de meisjes
alle ritsen open!

06-320.323.54 - 50 et p/m

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

De B.A.T. Box
Bellen apart together, metzn tienen of als duo apart

flirten of geinen
06-320.325.44 - 50 et p/m

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Nightclub
St. Tropez

Putstraat 40 Sittard.
ledere dag geopend van

21-5 u. Leuke meisjes gevr.
Tel. 15828/17402.

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.
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.

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Direct snel sexcontact

(50 et p/m)
L.I.V.E. Afspreek Lijn!!
06-320.320.55
"DeJachthut"

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

nóg niet kent?
Probeer 's iemand te

versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 et p/m
Ook met zn 2en apart!!

06-320.326.01
SEXBIECHTLIJN alléén

voor volwassenen, luister
stiekem mee... (50 cpm)

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.

man connection
06-320.324.14

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260. <__.
Te k. nest LABRADORS.
Tel. 04743-2303.
YORKSHIRE terriertjes,
kennel Oos-Heim, Langstr.
50 Schimmert 04404-1527.
Prachtige BOBTAIL-PUPS
ouders HD vrij, off. beoorde-
ling aanw., ml. Piëta Jans-
sen, kennel Ruchieng
04747-2910.
YORKSHIRE-TERRIËR
ontlopen op zaterdag 10 juni
zij heet Nini, terug tebez. te-
gen ’ 200,- beloning. Rade-
borg 24, Maastricht. Tel.
043-618667.
HONDJES te koop en aan-
hanger 2.00x1.00. Tel. 045-
-214694.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraat
20, Dicteren. 04499-1341.
Tropisch ZEE-AQUARIUM
te koop met inhoud. Oude-
Kerkstraat 74, Heerlen.
Te koop Irische WOLFS-
HOND, 5 jr. oud, met papie-
ren, weg. omst.heden, pr.n.
O.t.k. Tel. 04498-52990.
T.k. grijze, zwarte DWERG-
POEDELTJES, ingeënt en
ontwormd. 04750-16590.
Wie? goed teh. gez. v. Sibe-
rische HUSKEY teef, 2jr.
diereninfolijn 043-644004/
214545.
YORKSHIRETERRIËR
pups te k. geënt, ontwormd,
m. stamb. en gar., huiselijk
opgevoed. Tel. 04404-1439.
Te k. West highland white
TERRIERTJES, met stamb.
04920-50323.
Te k. jonge GROENEN-
DAELERS met stamboom,
ontw. alle inent. 04490-
-42864.
Te koop nest Duitse
STAANDERS. Inl. 04407-
-1949 (Bemelen).
Te k. mini YORKIES tevens
Dobermann teef geschikt
voor de fok met stamboom
Inl. 04450-2461 na 13 uur.
Te k. jonge FOKKEN, 7
wkn., zuiver ras. Vaesrade
45, Vaesrade-Nuth.
Te koop nest zeer mooie
Welsh TERRIËRS met
stamboom, ouders aanw.
Tel. 04956-2544.
Ik ben morgen jarig. Ik wil
graag een PAPEGAAI, maar
ik heb geen geld om er een
te kopen. Als U zelf niet
meer voor Uw papegaai
kunt zorgen en toch een
goed tehuis voor hem wilt,
belt U dan 045-217427 en
vraagt U naar Maurice.
Te k. FRIES stabij pup 3
mnd oud, lief en gehoor-
zaam 045-727671.

Te k. YORIKSHIRE terrier-
tjes zeer klein en mooi, mei
stamb. 8 weken oud. 04490-
-33594.
Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN, kakatoe's en ara's
voor kweek. Tev. aangeb.
tamme en sprekende pape-
gaaien, inruil ook mogelijk.
Worden afgehaald. Tel.
043-214305.

Te k. jonge en halfwas KO-
NIJNEN. Tel. 045-722342.
Weg. omstandigh. te koop
Tervuurse HERDER en
Bouvier. Tel. 045-322261.
Te k. Mechelse HERDER
reu, 4 jr., zeer waaks,

’ 150,-. Tel. 045-213780.
Kleine VLINDERHONDJES,
10 wk., met stamb. Tel.
04450-2416.
Handtamme BABY-BEO'S
te k. moeten nog met de
hand gevoerd worden. Vo-
gel- en dierenspec. zaak
JohnEssers, J. v. Vondelstr.
25, Molenberg-Heerlen. Tel.
045-710978.
Te k. mooie TECKEL 1 jaar
oud, liefvoor kinderen, vr.pr.

’ 125,-. Tel. 045-727577.
Weg. omstandigh. af te ha-
len zeer lieve zwarte BAS-
TAARDHOND, 3 jr. alleen
voor goed tehuis. Tel. 045-
-726241.
Te k. BOUVIER pups met
stamb. van uitmuntende ou-
ders, (lid Ned. Bouvier Club)
tevens te k. Bouvier reu, 8
mnd. Tel. 04747-1829.
VOGELS ruim 100 soorten
o.a. Schamalijsters nu

’ 75,-, zilveroornachtegalen
nu ’ 55,- per paar. Vandaag
op alle overige vogels 10%
korting. Ook grote sortering
vijvervissen. Dierenspe-
ciaalzaak Leblanc Heister-
berg 21, Hoensbroek. Tel.
045-212876.
Weg. omst. Goed tehuis ge-
zocht voor ROTTWEILER,
reu, 3 jr. pracht exemplaar.
Tel. 045-464467.
Gratis af te halen schattige
POESJES, 6 wkn., net
zwarte pantertjes. 045-
-243726.
Te koop zeer mooie blonde
BOUVIER, zeer goede
stamboom, reu, 3 jaar, zien
is kopen!. Inl. 04492-4140.
Julianastr. 22, Merkelbeek.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes metstamboom, 6 weken
oud. 045-324763.
Te k. KANARIES diverse
soorten, tel. 045-722522.

"St. Barbarastraat 88, Heer-, lerr
Te k. ROTWEILERPUPS
m. stamb. Keuze uit 2 nest.
’575,-. Kasperenstr. 25:Kerkrade. 045-419477.
Vele soorten jonge RAS-
HONDJES en leuke bas-

Itaardjes. Tev. alle honden-■ artikelen. Lochterweg 8, Bu-
i del-Schoot (bij Weert). Tel.
t04958-1851, dinsdags ge-
i sloten.
i Jonge DWERGSCHNAU-
i ZERS te koop, kl. zwart/zil-
-1 ver, prima stamb., ingeënt

en ontw. Tel. 04498-56511.
IKoningstr. 29, Bom.
■ DWERGPOEDELTJES te k.

Graverstr. 24, Kerkrade-. West. Tel. 045-421767.
[ Te k. BOEMERHONDJES.- Tel. 045-257584.

Goed tehuis gezocht voor
Mech. HERDER IV2 jr. oud.; Tel. 045-271204.

' VADERDAG Vieren? Op

' Kinderboerderij Vylen. Dat is
pas feest.

" Alle dieren van Kinder-
boerderij VYLEN groeten U.

In en om de tuin

giïndtegels
60 X 40 cm. ’ 3,75 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,90 per stuk,
tuinband 15 X 5 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.

Bielzenzwart
nu 5 Itr. voor ’ 19,95 ner-
gens goedkoper PRAXIS

BEEK DSMstr. 5.
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
GRASZODEN ’ 3,50 per
m2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-317627.
(TUIN)HOUTHANDEL lm-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez

Te k. TEELAARDE en com-
post aan huis bezorgd (mini-
maal 3 m3) 045-250389.
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
Te k. GAZONMAAIER met
sterke 4-tact moter i.z.g.st.
Tel. 045-254818/254593.
Te koop TUINFREESE, Ga-
zonmaaier. Tel. 045-319212
Kaarsrechte SPOORBIEL-
ZEN v.a. ’ 25,- Houtzagerij
Windels Bouwberg Bruns-
sum, 045-270585.

Opleidingen

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
DROGISTENOPLEIDING,
start sept. Vraag studiegids.
Postbus 3028, 8901 DA
Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.

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 Paf 2800 SpaceCap
MTS-er werktuigbouwkunde
verkoopt zijn le-jaars boe-
ken. Tel. 043-643786.
SOLLICITEREN. Cursus in
kleine groep, door erv. pers.
funct. Inl. 045-311897.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Rijles
Rijschool MIRIAM, bedankt
dat ik de 1e keer slaagde
(en de fijne manier van les-
geven). Misja.

Het MOTORRIJBEWIJS de
1e keer behaald! Dank je
wel Theo Wischman.
Jos Hendriks.

Huwelijk/Kennismaking

Rumpenerlinde
Brunssum nieuwe stijl. Open dansavond met prima muziek

en vooral veel plezier. Entree wel, pasje niet.
Tot zondag 21.00 uur.

J.MAN 28 jr. ongeh. met
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.-

JONGEMAN 36 jr, zoekt
ser. kennism. met vrouw van
30-40 jr. Ik heb een vaste
baan en een eigen huis. Br.
met foto's op crew. retour.
Br.o. nr. 81088, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Stichting mens en relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. ,

LIES 63 jr. Vrolijk karakter, verzorgd uiterlijk, w«J1.66m., RK, houdt van uitgaan, kaarten en gezew
thuis, zkt. man, Limburger of Brabander voor rw
045-726539. ha
JOSÉ, 53 jr. Spontaan en aktief, huiselijk van aard. nj
van stijldansen (af en toe), muziek, reizen en vooral v»
natuur, kindr. zijn volw., zkt. man 045-7*»
PICK 33 jr.Rustige, aardige man, vrijgezel, netjes gei*.
1.70m., blond, blauwe ogen, RK, houdt van lezen,
fietsen, wandelen, vakantie en videofilms maken.»
vrouw. 045-726;
Peze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- en
Nederland zoeken een partner voor een duurzamere»
Reacties en info: 045-726539 (mevr. Luchtman) ot
825386. Gratis brochure: Postbus 5050, 6401 GB He»
Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, een extra z*

heid voor een zorgvuldige werK"
Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercentage^
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 LP. Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Sympathieke degelijke, niet
onknappe, RK, vrachtwa-
genchauffeur, woonachtig in
Het Gooi (Soest) zoekt ge-
zellige VROUW van rond de
30 jaar. Br.o.nr. 81109, LP,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Weduwnaar 66 jr. nog actief,
zoekt nette actieve
VROUW. Br.o.nr. B-1115,
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
MAN 46 jr. Dierenvr. zkt.
eenv. vriendin tot 55 jr. geen
uitg. type, uiterl. niet zo be-
langr. wel zacht karakter. Br.
0.nr.8-1127, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Zaterdag 17 juni dansavond
voor ALLEENSTAANDEN in
Café The Corner, Sittarder-
weg 114 Hrl. Aanv. 20.30 u.
bew. verpl. Het Bestuur.
Nette vr. 26 jr. zkt lieve man
om ser. rel. op te bouwen.
Br.o.nr. B-1130 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Echtp. 38 jr. z.k.m. echtp./
MEISJE voor moderne
vriendschap. Br. o. nr.
B-1139 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jonge man 37 jr. z.k.m.
meisje/VROUW voor mo-
dernevriendschap. Br. o. nr.
B-1140 L.D., Postb. 3100,
6401 DP Heerlen.
Jonge man 29 jr., z.km.
vrouw/meisje/ECHTPAAR
voor moderne vriendschap,
financiële steun geen be-
zwaar. Br. o. nr. B-1141 L.D.
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
Rob zoekt serieuze be-
schaafde VRIENDIN tot 35
jr. Tel. 045-214301.

Breng zaterdags of zon"Jeens een bezoek
gezellige dans- en cof^avond in de kelderWJChalet" in Treebeek. ’"vang 20.00 uur. Beslist'
bezoek waard Chalet '^beek, Komeetstr. 25A-
-045-211375. Op veler!
zoek is de keldert)*'.
Chalet" nu op VRU^AVOND alleen nogJJ
geopend voor uw veW
dagsfeesten, party's, o* 7
que-avonden enz. enz-j
gen een zeer gereduc^j
prijs. Vraag vrijbl. 'QL--——-J
50 j. vrijgezel zk. lieve 4
VROUW, geen bar of «1
type. Br. met foto, oper
ret. Br. o. nr. B-H^S
Postbus 3100, 6401
Heerlen. *
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-f"
Hoek Agricolastraat-1-»"
ven 1, Sittard, orgam*
iedere zondag een dan,
contactavond. Bewijs
Inl. 04490-47962.
AMERICAN male (30). f
pilot with child, wan»,
meet attract.Dutch lady
32, who likes to travel-
on.nr.B-1150, L.D.
Postb.3loo, 6401 _PPJ>
Ben sinds enige mnd
duwn. 69 jr., 1.65 ra 9',
slank kan niet tegen
zaamheid. Zoek da
een vriend. VROUW,
eerl. kar. om een vast
latie aan te gaan o'-j
B-1157 L.D. Postbus n
6401 PP Heerlen. ___^
Nette wed. 41 jr. zkt. J]* "man. Wedn. met 1 kind 9 j
bezwaar Ift. tot 50 jr f.foto. Br.o.nr. B-1158
Dagbl., Postbus 3100. "1
PP Heerlen
J. man 28 jr. slank IJ|*l
MOTORFAN zkt. diton"^om gezamelijk als '1
tochten te ondernern^Jweekends. Br.o.nr. f' IL.D. Postbus 3100 64U'T
Heerlen. -^^m
JONGEMAN z.k.m. 'fsJf[
derd. jonge m/v. Brie' <?M
B-1161, LD., Postbus "> l
6401 PP Heerlen. _^<gffl
Op goed geluk. MAN V
ongeh., eigen woning. A
een leuke vrouw. Br. 9 >
m. foto. on. nr. B-1170, ,|#
burgs Pagblad, p°n ff
3100, 6401 PP Heerle"" ]
tijd antwoord.
Piccolo's in het 1"*"*
Pagblad zijn groot inJi3
SULTAAT! Bel: O^tl^jl

Erkende Huwelijksbureaus _^s
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans 1

slagen bij het vinden van een partner .J
* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNER^T/M

* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENT^
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN Jf'

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnem®.
een van onze 85 consulentes. In uw omgeving

Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-4428' 1
Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795

Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-5405&-
Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

Regiokantoor Limburg: 045-753178
Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807- ~7 dagen per week. Erkend door Raad van Toez

Stichting Interßelatie
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands 9(
relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt u .f
weten over de uniekewerkwijze? U kunt geheel vrlri

bellen met onze medewerkster in uw omgevmy
(ook 's avonds/weekend). .

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-74073-Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481-
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291-
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554. |

Roermond e.o. mevr. van Asten: 04759-218
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min.^gfj—'-A

LCH al 40 jaar aktief
ook in de vakantie

Bel voor meer informatie, het gratis jubileumboekje
adres van de consulente bij u in de buurt. Schrijven *

Stichting LCH
Huwelijks- en relatiebemiddeling

Prinsenlaan 1
3732 GN DE BILT
Tel. 030-200630

Erkend door de Raad van Toezicht__^^j
HOMO/LESBIES en op zoek
naar een relatie? Stichting
Alternatieve Relatievorming,
Lange Geer 44, Delft. Tel.
015-136631. Erkend door
Raad van Toezicht.

Als u ons voor 12 uurp|GC_r
gens belt, staat uw r rt
LO de volgende dag» o*T
Limburgs Dagblad. 'e' \
719966. _^--^J>

Mode Totaal X "
__——.—-^.__p

" Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.
Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel

' van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Op zoek naar ZOMERKLE-. DING? Winkel van Sinkel,

' Akerstraat 76, Heerlen.

Te k. lange witte 5j-
JURK maat 38, We

f \fi
rok gepliseerd, vr.p'- > J
04492-2680. _____^"S

!*!-■
Te koop mat-zijden
japon met hoedje en
Na 18.00 uuTojZgg^J
Te koop BBUIDSJIJ" 1»
België ge^f^'oflf/.

’ 800,-. Tel 04j_g£!^_|-
" Baby en Kleuter

i Te k. Combi KINDERWA-. GEN teutonia, blauw-grijs/. mintgroen, z.g.a.n. compl.
i ’5OO,- na 18.00 uur 045-

-243019.

Wat VERKOPEN? VJ
teer via: 045-719965^8VoorPic*gJlf,

zie verder pa9in
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I__ Baby en Kleuter
Lomst. te k. KINDER-
£' gevr. door 1 kind,
?*■ ’350,-; Buggy|-. reiswieg ’ 50,-;
l nder ’ 40,-; hemel-* Fisher Price Speel-
V'akentjes; kleding e.a.[J45g10197.

Te k. SILVER-CROSS kin-
derwagen koets model,
wielmaat 60cm doorsnee
04490-26176
Te k. koelstra donker blau-
we KINDER-LIGWAGEN
t.e.a.b.. Te bevr. bij Esser,
Nieuwstr. 3 Heerlen.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.H.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
v Districtskantoor Limburg:

103, Roermond. Tel. 04750-11311.

jjej gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

k Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken■ Tel. 045-463892

H. Dreessen
loiakbedekkingsbedrijf

J**' schriftelijk garantie."^usstr. 29, Brunssum

vaklekkageuaklekkage
k' 045-219615
H Arndts

>-^dakservice
bv.,

■«st lns,r 8- Kerkrade-- .Sanitair, gas, water,
L badkamers, riolering,045-412547."

Brg LOOK BV Schaes-
«L Gevelreiniging, uit-Jr"*1.voegen, steigerver-
's^ll?L 045-312154 of

l/^TENNES ’395,- all-jra'r. 9arantie.Ook alle re-
(jrg es door geheel Lim-
«cho een voorrijkosten.
"^SJeI. 045-441693.
ratj" en erfverharding.Ci^ijsopgave. P. Zwei-
ÊFteeS STRATENMA-a^BEDRIJF. Tel. 04492--JL L'PS voor timmer-,
s. {] zinkwerk met garan-

Tfeno^a 9 vrijbl. advies/j^ljg[o4s-453818.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STOELMATTERIJ vern. 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.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Prijsopgave tuinaanleg 045-
-423699.
VOORDEURLUIFELS v.a.
’225,- , div. modellen uit
voorraad, ook compleet ge-
monteerd leverbaar.Geurten
045-212531, Hommerter-
weg 27, Hoensbroek.

v^^ Kapper/Cosmetica
I 7**"*' , — ,|| ,|,, .. I 111lIIÜ Ti ! ! MM-1 Ml- !: I .11111 HU Ml.II!

tZ; SCHOONHEIDS^Kj^6" ped.- stoelenfgggr 04923~

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

R. Wonen Totaal—. , _
\ Rotan Rentenaar

°orrtr^chen 26 Heer|en, bij tennishal OPRUIMING show-modellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,
Germa maandag en dinsdag gesloten__ 20 - 50% Korting

yüken-meubelgroothandel"h. reüniegebouw Geleen
30% goedkoper dan elders

astraat 3A. Open dinsdag-vrijdag van 9.00-17.00
Tel. 04490-47446

*■> itia2ïVanden exact voor u
lüwpi§emaaktdoor:EXCLUSIEF adviseur
1 Gentenaar

Interieur
Ö45 , ênen 26, Heerlen- 't>2590 bij tennishal"andag en dinsdag

tw njeke kans
i h

°or keukenko-Pers. Massalev6rkoop van

nifPlksPlinter-süwe5üwe keukens
.y Modern tot klassiek

v 0r minder dan
|Ce halve prijs.

■i&jn in e2,raal keukenma-
-1 feSmnH ncht worden alleI Seiï ,dellen keukens ver-i**^? Hrt de Hom keuken-■ 'n alle afmeting voor

n9ekend lage, Prijzen
»fe Oeheel vrijblijvend kij-

' r ü bih Vast een keuken

j keuken-
4hl 9a2i)nen Lo-W£*eg 8 , Echt

Ba°aPrifesten^ KEUKENS
*J»° cm e keur: Aktieprijs:
*3^>iek 1 4 kleuren: blank/
Rfl S 5 !, n w't gelakt 290 cma, 9- app.set. Kompl.

f 4685,-
Vossen

.keukens
N^Tef^ 77' Heerlen.

[ fl^£U*>4j3-717555.f5 V'a^eAklIRAKTIE[Jk! Keram. kookplaat
merk ’ 999,-Vossen

5Lk keukens
'■ Cn('e R/fl9 in Priis met4CN ' oi Handelsonder-' 'h- Tei nSiftlonstr- 294lel-045-242602

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.

Zoekt u mooie gebr. MEU-
BELS en andere huisraad
tegen zeer lage prijzen. Tra-
ders Heggenstr. 16 M'tricht
(zijstr. Amorsplein). Tel.
043-210830 Bezorgen mog.
Koel- en DIEPVRIESKAST,
bruin, Electrolux, koelge-
deelte 200 Itr., vriesgedeelte
155 Itr., pr. n.0.t.k.; licht
groene jalouzieën; 2 bin-
nendeuren, t.e.a.b. 045-
-225467.
2 ZIEKENHUISBEDDEN
compl. verstelb. z.g.a.n.
AAA Winkel Rumpenerstr.
116, Brunssum.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
3X2 mtr., z.g.a.nw., pr.n.o.
t.k. Tel. 04742-3467.
Te k. leren BANKSTEL
3-1-1 t.e.a.b. Tel. 04459-
-1990.
Te k. leren 3-zits bank, als
nw., d.bruin, 04490-26176.
Massief eiken KLOOSTER-
TAFEL en 4 stoelen; mas-
sief eiken dressoir, z.g.a.n.
Tel. 045-717276.
INBOEDEL t.k. Te bevr. za-
terdag van 10.00 tot 17.00
uur. Bleekwal 8 C, Susteren.
Tek. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’2.500,-, 1 1/2
jr.oud. Tel. 045-323178.
Oud hout KOLENFORNUIS
’350,- en oude petroleum-
lamp ’ 300,-. 045-256859.
Mech. SLAAPKAMER te k.,
pr. ’2.700,-. Tel. 045-
-321597, na 14.00 uur.

IJSKAST ’95,-, diepvries

’ 225,-, gasfornuis ’ 95,-,
wasaut. comb. AEG ’ 275,-.
Tel. 045-725595.
BANKSTEL eiken ’275,-
-slaapk. compl. ’ 350,-, eeth.
eik. ’ 250,- enz. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Noten WANDMEUBEL 2.45
br.; noten eethoek; noten tv-
kast, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-257677.
Te k. klassiek BANKSTEL
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-416602.
Antieke 1-pers SLAAPKA-
MER bed, commode en 2-
drs. kast. Na 18.00 uur 045-
-243019
KTV Philips speelt goed
’175,- 12 kan. Tel. 04492-
-1808.
Te k. fabrieksnieuw groot wit
lederlook BANKSTEL 1-2-3
Nw.pr. ’ 2.500,-. Vr.pr.
’1.700,-. Ook los te k. Tel.
045-414815.
Te koop NOTEN kast, kl.
donker bruin, t.e.a.b. 045-
-721086.
O.K. HAL; pracht Barok
bankstel rundieder ’ 1.895,-
-idem draion ’ 595,-, grot en
kleine eiken wandmeubels
v.a. ’ 395,-, moderne
wandmeubels v.a. ’ 295,-,
eiken bankstellen v.a.
’195,-, topclass eiken met
rundieder bankstel ’795,-,
mooie en degelijke 3-2-1
combi ’ 595,-. onvoorstelb.
mooie Gelderse kolommen-
kast van plm. ’BOOO,- nu

’ 3.995,-. Verder schitt.
toogkasten, rundl. kuip-
bankstellen, grote keuze,
en! alles aan de van ons be-
kende spotprijzen, en! U
weet; oude spullenruilen wij
in. O.K. Hallen Agnes Print-
hagenstr. 22-24. Geleen
centrum, vlakbij Alb. Heyn.
Deze week in onze SNUF-
FELKELDER topkoopjes o.
a. mooi bewerkt Chinees
bloementafeltje ’ 29,- moo-
ie bejaarde fauteuille ’ 95,-
-notenh. salontafel ’ 65,- an-
tieke z.g. meidenkast

’ 195,- porcel. beeldjes v.a.

’ 5,- spiegels v.a. ’ 10,-. ei-
ken TV Videomeubel ’ 85,-.
midi stereo toren met appa-
raten ’ 195,-. Div. stereo
radio's, mooie lampen w.o.
Tiffanie. Dit is slechts een
kleine greep uit de voorraad,
maar alles mooi spul, spot-
goedk. en! betaling eventu-
eel te regelen. Toegang gra-
tis, en! kijken kost niets U
wordt er alleen maar wijzer
van. Het Witte Huis, Rijks-
weg Centrum 86-88 Geleen
( naast Hotel Stadion) en
vlakbij Alb. Heyn, let op! Ge-
leen kent ook; Rijksweg
Noord en Zuid, Let dus op
centrum. i

Te koop zwarte salontafel.
Tel. 045-351622.
Te k. VOORZETRAMEN 2x
1.50 h.x1.60 br., 2x 1.50 h.x
95 br. Tel. 04498-54855.
Te k. eiken KAST (Breughel
-stijl), 2.40 breed, ’600,-.
Tel. 04490-18332.
Te koop grijs HOEKBANK-
STEL ’300,-. De Ruyter-
weg 29, Geleen.
Te k. EETHOEK donk.bruin

’ 50,-. Tel. 045-319195.
Te k. eiken BANKSTEL en
fineer eiken kast, hg. 1.90,
br. 2.40. Tel. 04492-3029.
GRENENBED massief met
lattenbodem ’ 75,- en tie-
nerburo hout, L. 115 X 55,

’ 35,-. Tel. 045-322920.
Eiken BANKSTEL met leren
kussens en zwart leren
bankstel, koelkast, gasfor-
nuis en gaskachel. Tel. 045-
-320395.
Te k. echt grenen BED, 2
nachtkastjes, 3 deurs kast.
Delstr. 36, Hoensbroek.
TE kOOP eiken kast, eiken
tafel en 6 stoelen, 2 eiken
clubs. Tel. 04451-1456.
KEUKENKAST 2 delig oma-
stijl grenen ’600,-. Baby-
bed eiken en matras ’ 100,-
Demstr.26, Hoensbroek.
Te koop rustieke donker ei-
ken SALONTAFEL met lade
vierkant, pr. ’450,-. Tel.
045-716550.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Radio e.d.

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.

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.
mj» . ~ .1 .. 1..,1|, ....... : , . :■-."".".' "Computers

computerslcomputerslcomputers!
Showroom modellen

tegen aantrekkelijke korting
IBM PS/2 model 30 van ’ 6400,-voor ’ 3.195,-

Tandon Pac2B6 plus met 2 verwisselbare schijven
van ieder 30 MB van ’ 6.980,- voor ’ 4.995,-.

Tandon PCA 40 plus van ’ 5.995,- voor ’ 3.995,-
Victor Vicky van ’ 2.595,- voor ’ 1.995,-

G2AT 40 Plus van ’ 5.995,- voor ’ 4.395,-
G2386 SX 40 MB van ’ 7.495,- voor ’ 5.995,-
G2LAPTOP 20MB van ’ 7.995,- voor ’ 6.195,-.

Prijzen excl. BTW
Peter Willems Computers en Software

Voskuilenweg 61, 6416 AH Heerlen
Tel. 045-712054

MS-Dos COMPUTER 1
FDP, 1 HD 10 MB, kl. moni-
tor, software, boeken, pr.
n.0.t.k., tel. 04490-41807.
Jupitersr. 32, Geleen.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Huishoudelijke artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop WASMACHINE, i.g.
st., ’ 125,-. 045-253671.
Te k. wasautom. PHILIPS
917 met gar. Tel. 045-
-271204.
Te k. DIEPVRIES ’150,-.
Tel. 045-251558.
Weg. plaatsgebr. ijskast m.
diepvriesla, kl.beige en st.
schemerlamp. 045-451160.

Kachels/Verwarm Ing

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.

Gashaarden
oliehaarden, kolenhaarden,
grote voorraad, flinke kor-
ting. Jac. Kohlen, Rijksweg
N 104 bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.

Te k. partij KOLOMRADIA-
TOREN hg. ca. 50 cm div.
lengtes. Tel. 045-320536.
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen.Tel.04459-1638.

Muziek
Te k. weg. omstandigh. PIA-
NO in pr.st. zeer mooi meu-
belstuk. Middelburgstr. 31
Heerlen. Tel. 045-723286.
Ervaren drummer zoekt OR-
GANIST of accordeonist
voor duo. Tel. 04498-52195.

Te k. elctr. orgel EMINENT
Solina S4O, 12mnd. oud.
Tel. 045-228952. Trigonia-
erf 9, Heerlerheide.
Te koop electrisch ORGEL,
vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-455290/463995

(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!!!

_^__ . . (H" MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTPAATII-16 MAASTRICHT jHpflß TEL.:O43 L>17428

RIJKSWEG Z. 124GELEEN
TE1.:04490 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
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.

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.
Modern orkest zkt. ZANGE-
RES. Semi-prof. Tel. 09-32-
-87743080. Veel werk.
Te k. REVOX receiver 8285,
en Revoc comp. disc sp.
8226 beide met afst.bed.
21/2 jr. tot ’4.000,-. Ook
apart te k. 045-410397.

Te k. WIENER 4-rijer merk
Novak. Tel. 04490-29349.
PIANO Accordeon 120 Bas,
17 reg. 4 korig. J.Campert- 'str. 24 Hrl.-Molenberg. <
I.g.st. verk. PIANO, modern !
laag model. Tel. 045- '353570. .
Te k. YAMAHA PSR 6300, ]
Rol. E-20, Mirage sampler,
EMQseq. 045-216139 ,
Tek. elec. ORGEL, 1 1/2 jr.
oud met garantie. Tel.
045-226593.
TOETSENIST(E) en zange-
res gevraagd voor top-40
band met werk 04454-4586. -Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch -opgeven. Tel. 045-719966.

TyVVldeo

Kom nu profi-
teren van onze

Massale
Magazijn
Verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's

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 nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Grootbeeld
kleuren tv, ste-
reo, teletekst
met infrarood
afstandbedie-

ning geen
1498,-of 1298,-

-maar 698,-.
Maar ook: droogautomaat
geen 598,- of 398,- maar

248,-.
Maar ook: Fisher videore-
corder met afstandbedie-

ning geen 1.998,- of 1.298,-
-maar 598,-.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

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-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel, ■Grasbroekerweg 25, Heer- ■len. Tel. 045-724760. i
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr. ivermelden) en def. VHS vi- |
deo's. Tel. 045-723712. |
KLEURENTELEVISIES, 'Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV, *Bokstr. 33 Heerlerheide. <j
Tel. 045-213432. ]
STEREOTOREN te koop en |
video VHS. Tel. 045-727669-Te k. wegens Opheffing vVIDEOTHEEKFILMS 1100 tst. Pr.n.o.t.k. Tel. 0949- e
2404.86493 of 24260. -
Betamax VIDEORECOR- vDER en Philips ktv. Kastan- !£jelaan 12, Hoensbroek. <
KLEUREN TV te koop. Heel"
mooi toestel. 045-270083.

Uitgaan
Nieuw BERNARDUSHOE-
VE café petit restaurant
Mingersborg 20, Übachs-
berg met binnenterras, ook
verhuren we een romanti-
sche feestzaal tot 200 pers.
met een unieke bruidssuite.
Gunstige prijzen! 04451-
-1644.
Voor elk partijtje zaal te huur
Op naar Camping KAPEL-
HOF. Tel. 045-751588.

Literatuur
SCHOOLBOEKEN te koop,
z.g.a.n., 1e klas MDS C-
nivo. Tel. 045-716252.
Te k. aangeb. eerste jaars
boeken MTS elektronica
045-223588. *

Foto/Film
Te k. Fototoestel CANON
met 3 lensen, goedkoop.
045-218633.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

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!! 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.,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 ANTIEKE
Jachtkast ’ 4.000,-. Tel.
045-211925.
Te k. org. FRANSE Hang-
klok, pr. ’850,-. 04405-
-2316.
Galerie LEJEUNE biedt
mooie en betaalbare schil-
derijen-expositie, landschap
stilleven etc. zat., zond.
14.00 tot 17.00 uur. Sation-
str. 15, Simpelveld.
Te koop antieke PLATBUIK-
KACHEL en antiek bankstel
Lodewijk XVI stijl, i.z.g.st.
Tel. 045-254050.
Te k. antieke TRAPNAAI-
MACHINE ’ 850,-. Tel.
045-251558.

Te koop antieke BUFFET-
KAST en ' commode, don-
kerbruin eiken, en kampeer
vouwwagen. 045-721477.

Te koop gevr.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Wij kopen GOUD enz. tegen
kontant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
Te koop gevr. TAFELTEN-
NISTAFEL 045-255451.
BAKFIETS te koop ge-
vraagd. Tel. 045-463726,
bellen na 18.00 uur.
Toneelgezelschap zoekt on-
beperkt aantal oude PER-
ZISCHE tapijten, schade of
in slechte staat van geen
belang. Tel. 04450-3198.
Te k. gevr. RENFIETS, goed
merk v.a. maat 56. Tel. 045-

-1 220617.
Te koop gevraagd DIEP-
VRIESKAST 5-laden, in
goede st. Tel. 045-441934
Te koop gevr. AANHANG-
WAGEN met deksel. Tel.
045-223237.
Te k. gevr. VW CADDY, ook
defect of schade. Tel.
04490-46709.

GOLDWING frame gezocht
met papieren, beschad.
geen bezwaar. Tel. 045-
-217290 na 19.00 uur.

Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel. 045-319784.

Braderieën/Markten
■■» '"■"■' ■■■■■

Grote vrije markt
Zaterdag 24 juni a.s. grote vrije markt rondom Makado-
Beek, (alléén voor particulieren) voor ml. 04490-74669

Zaterdag 1 julia.s.
Grote kinderruilbeurs/vrije markt

in Makado-Beek.
Kinderen die mee willen doen MOETEN verkleed zijn.

Tevens zijn er prijsjes te winnenvoor debeste standwerker
in spee. Voor ml. en reservering 04490-74669.

16e St. Leendert JAAR-
MARKT in de historische
dorpskern Oud-Urmond.
Zaterdag 24 juni, 16.00-
-21.00 uur. Zondag 25 juni
10.00-18.00 uur. Inf. 04490-
-38046.

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.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano-muziek, a.s. zondag heerlijk
ontbijten met gratis een glas champagne ’ 15,- p.p.

Van 09.00 tot 12.00 uur.

Verse aardbeien
Pennartz, Haanweg 15, Landgraaf, (bij Sjpaans Kentje)

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

„DE ZWARTE MARKT" I
TESSENDERLO (België)

tel. 0031/13.66.15.61
Afrit 25A van de autoweg Antwerpen-Hasselt

Europa's grootste verwarmde rommelmarkt
15.000 m 2I

Geopend elke zondag van 9 00 tot 18.00 uur.
Binnenbrengen materiaal: elke zondag van

20339; 7.00 tot 9 00 uur.

Zondag 18 juni 1989
Optreden van

I VADER ABRAHAM |
I ',

VERHUISMEDEDELING
*

Het kantoor van

Mr. S.L.G.M. Roebroek,

advocaat en procureur, Akerstraat 63 te Heerlen, is

m.i.v. 19 juni 1989 gevestigd:
Ruys de Beerenbroucklaan 27, 6417 CC Heerlen. .
Tel. blijft 045-718962.

203234*

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Autotelefoon
PTT Carvox

ook in caravan
LEASE va. 135,- p.m.
Autronic B.V.

04492-3888
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.
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.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
Wie wil (elke werkdag) mee-
rijden van Spaubeek vertrek
8.20 uur naar Schaesberg,
retour om 16.45 uur. Tel.
04493-3704.
Vol airconditioning, uniek en
enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.

Niemand thuis dan de
DOORKIEZER aan voor de
prijs van ’ 375,-. Info: Me-
gro Ned. BV. 045-220902.
Te koop aangeb. 2 VER-
KOOPKIOSKEN demonta-
bel in goede staat. Tel.
04406-12289.
Dagelijks verse aardbeien te
k., Kleuters, Vogelsvalde-
renweg 11, Merkelbeek. Tel.
045-250497.
Mooie kamers in een ge-
zinswoning met tuin voor
BEJAARDEN, verzorging
inbegrepen. Ook voor va-
kantiegangers. Tel. 04454-
-1668. Bellen vanaf maan-
dag 19-6.
OPENHAARDHOUT, popu-
lieren,s kub. ’ 200,-,10 kub.

’ 380,-.Kan bezorgd wor-
den,o4s-715477-740112.

Te koop HOOGSLAPER
met uittrekbureau en onder-
kasten; tienerbed met vlon-
der; dubbele tuinschommel.
Tel. 045-458516.
HATZ diesel aggregaat 4,5
KW, in.nw.st. Tel. 045-
-215831.

BANKSTEL 3-1-1, eiken
velours, aanhangwagen
2.00 x 1.00. 045-353570.
Te koop MEISJESFIETS
met versn. ’ 100,-; electr.
orgel ’lOO,-; houten kin-
derbox en kinderstoel sa-
men ’ 75,-; hobbelpaard
’15,-; bankstel ’50,-. Tel.
045-321475.

gehandicapten
kunnen vaak

méér
dan velen

denken
VRAAG

INLICHTINGEN

AVO-
NEDERLAND

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. 033-63 52 14

F 1
Om de te verwachten groei op te vangen zoeken wij een:

vlakdrukmonteur
Leeftijd vanaf 21 jaar. Enige ervaring in dokawerkzaamheden
strekt tot aanbeveling. Kwaliteit, accuratesse en veelzijdigheid
zijn voor hem een vanzelfsprekendheid. De werkzaamheden zullen
bestaan uit werktekenen, fotozetten, kamerawerk en plaatkopie.

Drukkerij ANDI biedt een goed salaris, reiskostenvergoeding,
een prettig werkklimaat, een hecht team en tevens de
mogelijkheid zich in het werk te ontplooien. Bovendien krijgt
men alle ruimte om door het volgen van cursussen zich
verder te scholen.

Belangstellenden (m/v) voor deze afwisselende funktie kunnen
hun sollicitatiebrief-welke vertrouwelijk behandeld wordt -richten
aan onderstaand adres of telefonisch kontakt opnemen met
dhr. G. Mulders.

DRUKKERIJ , . , ~_I Burg. Lemmensstraat 15
m mh^ ■ k 6163 JA Geleen

JM WLM rl I Tel. 04490-55030*

■ ———^—

Middelbare
I Ondernemersopleiding voor

Horeca en Toerisme/Recreatie
; Heerlen
1 roept ï.v.m. vacatures per 1-8-1989 sollicitanten op voor

de volgende functies:
i

docenten praktijk serveren mcl. ±38 lesuren
vaktheorie en drankenkennis

docenten economische vakken ±40 lesuren

docent(e) Duitse taal ± 18 lesuren
docenten toeristische vakken ±50 lesuren

Sollicitatiebrieven onder vermelding van vak(ken) m de

" linkerbovenhoek van de enveloppe vóór 23 juni te richten
j aan Stichting Handelsonderwijs in de Mijnstreek,

t.a.v. dhr. H. Dols,
postbus 2516,

: 6401 DA Heerlen.
I.

Inlichtingen over bovenstaande functies kunt u inwinnen
bij de directeur, dhr. H. Dols, tel. 045-716139.
\ 203060

£■ W 1

deSubaru 1.6 Deluxe 4-drs

HOLIDAY
normdal 24 595 — * electr. bediend kantel/schuifdak

nil (Tiet al "spec. striping
rio7P oytra'c 'achterspoileructc CAiia d . Grundjg digital stereo

/OK C%QE% radio/cass.comb. met
antidiefstalslede

Zolang de voorraad strekt excl. afleveringskosten en carrosserieprotectie.
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Praktijkdiploma informatica pdi>

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:

■ "^H Adres:

European Computer School woonplaats
Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tel Leeftijd:
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446

y-~7 Per 1 oktober starten weer de mondelinge
avondopleidingenvoor het Staatspraktijkdiploma voor

JW Bedrijfsadministratie (SPD) te Heerlen, Maastricht, Mook,
Roermond, Sittard, Tegelen en Weert.

/ — / 'n'0, PrOSP- en aanm- bi de directeur:
/ y4^^k DrS SJM' Brouwers' teL 04408-2304

M LIMBURGS S.P.D.-OPLEIDINGEN BROUWERS BV
W^^^^r Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld

199941

OPLEIDINCJSINSTIÏÜUT

J „DE THERMEN"
Raadhuisplein IS Heerlen

Telefoon: 045-713717

In september starten de volgende cursussen:
★ Tekstverwerking Word Perfect
★ Machineschrijven
★ Stenografie
★ Notuleren
★ Kantoor en secretariaatspraktijk
★ Engeis-Duits-Frans-Spaans voor beginners
★ Spreekvaardigheid Engels-Duits-Frans-

Spaans
★ Bedrijfscorrespondentie

Engels-Duits-Frans-Spaans-Nederlands
★ Toerisme voor het SEPR-diploma
★ Medische specialisatie voor secretaressen

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen. Telefoon: 045-713717.

193173

S~ Ikzoekthogerop
DOOK TEINVESTEREN BI STUDERENBVDE
BEDKUFSNOOESCHOOL KATHOLIEKE LEEKG4NGEN

H. v. Vught.
studente SPD

aaasiaaaasßi. to «pwnber starten in Sittard en Maastricht v*er volgende
opleidingen

★ - Moderne bedrijfsadministratie (MBA)
j - Deelcertificaten SPD

" DMookkßnsm (TObuft en Etodhowo)

- geSSenSPD - Modulen Avond-Heao

" AvoodH«-oTllta^StBdk^l»BtSld»»m-«riel*- Bednjfseconomische "^^Ldige studie voor de
Door de modulaire opzet is geunrajaigc muu.

Avond-Heao en SPD mogelijk.

: STUDIEVOORLICHTING. pabo Bsmtoii-
SSTm»«£L njd 18.00-20.00«r.

i Voor nadert informatie en gratis prospectus kunt u contact

\M oiniemenmetuwsnuüeleider
Dhr. F. Ursdmann. tel 077-510111! kantooruren: secretariaat td 013 -368645

! "redriifsHOGESCHOOL \A_ Sl Josephstraat 135,

J?OMBOUTSCOLLEGE
*ft.K. Scholengemeenschap Atheneum-Havo,

(Schoolstraat 16) Postbus 260, 6440 AG
Brunssum, tel. 045-258616

vraagt voor het a.s. schooljaar docenten:

Aardrijkskunde 22 uur, ie graat*

Scheikunde JO uur, le graads

dit laatste vak ter vervanging wegens ziekte.

sollicitaties onder opgave van
"topleiding, behaalde bevoegdheden, staat van

diensten referenties aan de rector,

" drs. H.M. Disco.
203220

Peil College
St.-Lambertuslaan 9, Maastricht

informatie op zaterdag 26 augustus van 11.00 tot
13.00 uur over r

AVONDOPLEIDINGEN
te beginnen in september.

NIMA-A; Marketing

SEPR: Toerisme

NGPR: PR-Voorlichting

Marketing Praktijk

Middle Management

Business English

Word Perfect Tekstverwerking

Notuleren
Steno Nederlands + Engels

Bedrijfscorrespondentie Ned. + Engels

Begeleiding modulen KHO Bedrijfskunde

Prospectus op aanvraag: 043-218095 190057

TOERISME I
In augustus starten weer de volgende

avondcursussen:
SEPR 1 - vakbekwaamheid
SEPR 2 - handelskennis
MIRT - inkomend toerisme
reisbegeleiding

BÜWAUJ©
academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6416 el heerlen
tel, 045-714258 en 717171

NICO NEIS
HYDRAULIEK

Wegens stijgende vraag naar onze producten
en service vragen wij voor spoedige
indiensttreding

Hydrauliek
monteur m/v

of hiervoor opgeleid willen worden.
Ervaring met CO 2-lassen.

In staat zelfstandig te werken, echter ook in
groepsverband.

Schriftelijke sollicitaties voor 30 juni aan de
directie van Nico Neis hydrauliek, Op 't Veldje
44, 6176 BK Spaubeek.

Dealer van HIAB autolaadkranen en de
originele Multilift container-installaties.
Importeur van Kinshofer grijpers.
Levering en reparatie van alle merken
hydraulische apparatuur.

2032 tS

1 aaöSßassessaf

i» voor graüs mfonnaue (zonde p» |
HKLS, Antwoordnummer u» t

NOG lETS BIJLEREN?
JE VERDER SPECIALISEREN?
Dat kan op onze gesubsidieerde vervolgcursussen (dus lage cursusgelden)!

1) Informatica
(basiskennis informatica, bestandsorganisatie, programmeren en werken
met standaardpakketten zoals tekstverwerking, spread-sheet, database).
Cursusgeld ’ 355,-.

2) Technische informatica
(microprocessor, interface, datacommunicatie). Cursusgeld ’ 355,-.

3) Export
(alleen voor MTS'ers CT of gelijkwaardige opleiding). Speciale bijscholing
met het oog op 1992! Cursusgeld ’ 950,-.

4) Wiskunde
(opleiding voor officieel MTS-certificaat). Cursusgeld ’ 355,-.

5) Natuurkunde
(opleiding voor officieel MTS-certificaat). Cursusgeld ’ 355,-.

Wis- en natuurkundekunnen ook samen gevolgd worden (cursusgeld (430,-).
Met deze certificaten is men toelaatbaar tot de HTS! Beperkte deelname
mogelijk!

8
Elke cursus wordt in de avonduren gegeven en telt 40
lesweken van 4 lessen. Aanvang eind augustus; de
normale schoolvakanties worden aangehouden.
Aanmelding liefst vóór 1 augustus 1989.
Nadere inlichtingen, prospectus en aanmeldingsformulier:
leerlingenadministratie r.-k. stichting MBO Sittard,
Valkstraat 10, postbus 5050, 6130 BP Sittard, tel.
04490-14943. XX7t

■—■^—^—^—^- ■" UW 11 11——— ■■!■ ■■ '■'■

CAUBERG-HUYGEN
Cauberg-Huygen Raadgevende
Ingenieurs BV
lid ONRI
Maastricht, Rotterdam, Zwolle

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV is een ca. 40 medewerkers
tellend gespecialiseerd adviesburo. Het geeft adviezen op het gebied van:

D lawaaibestrijding/geluidemissie-analyse
D bouw- en ruimte-akoestiek
O fysische arbeidsomstandigheden
D hinderwetprocedures/geluidprognose-rapportage
D trillingstechniek/trilvorm-analyse
O energiebesparing/na-isolatie
D meet- en controletechnieken
D bouwfysica/klimaatbeoordeling

De opdrachten bewegen zich op het gebied van bouw- en industriële projecten,
toegepast onderzoek en kontroletechnieken.

Voor ons kantoor te Maastricht zoeken wij jonge

INGENIEURS (HTS) M/V
Functie-indicatie:
- het na gebleken geschiktheid als zelfstandig projectleider

uitvoeren van bouwfysische en akoestische onderzoeken en
berekeningen;- het vertalen hiervan in practische adviezen en het voeren
van overleg met opdrachtgever.

Functie-eisen:- voltooide opleiding aan de HTS (werktuigbouw, fysische
techniek of bouwkunde);- capaciteit en bereidheid zelfstandig te werken;- ervaring op het gebied van de akoestiek en bouwfysica
strekt tot aanbeveling;

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
met gevoel voor zakelijkheid;

- affiniteit met meetapparaturen en -systemen;- ervaring met computersystemen en -toepassingen.

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij ir. P.J.M. Op 't Veld.

Door de voortdurende uitbreiding van de bureau-activiteiten op het gebied van
trillingstechniek en modale analyse zoeken wij voor onze vestiging te Maastricht
een:

INGENIEUR TU M/V
die bereid is om deze tak zowel technisch alsook commercieel
verder gestalte te geven.

Functie-eisen:- voltooide opleiding aan een TU (natuurkunde,
werktuigbouwkundige);

- capaciteit en bereidheid zelfstandig te werken;- ervaring op het gebied van de trillingstechniek en modale
analyse;- ervaring op het gebied van industriële lawaaibestrijding
strekt tot aanbeveling;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
met gevoel voor zakelijkheid;- bereidheid tot het voeren van acquisitie van deze
activiteiten;

- affiniteit met meetapparatuur en systemen;- ervaring met computersystemen en -toepassingen.

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij ir. B.H.C.M. Puts, tel.
043-215007.

Schriftelijke sollicitaties richten tot de directie van
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Postbus 480, 6200 AL Maastricht

203315

dBfflj hogeschool heerlen
post hoger technisch onderwijs

In septemberstart dedoor deStichting PHTO Hogeschool Heerlen
verzorgde:
Schakelcursus
(Post MBO met applicatie Meet- en
Regeltechniek)
BESTURINGSTECHNOLOGIE
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 1 jaar(180 lesuren)
Aantalurenperweek: 6 (2 lesavonden)
Cursuskosten: F. 2.500,- (mcl. boeken en diktaten)

De cursus is bestemd voor afgestudeerden MTS-E,W ofPT me'
aanvullende applicatiecursus Meet- en Regeltechniek of met
gelijkwaardige opleidingof kennis. De cursus heeft tot doel de
aanwezige kennis uit te breiden en uit te diepen, zodat de
geslaagdenkunnen deelnemenaan dePost HTO-cursus
Besturingstechnologie.

Het cursusprogramma bestaat uit devolgende onderdelen:
Wiskunde-Electriciteitsleer-Regeltheorie - Natuurkunde -
Procestechniek.

Inlichtingen,brochures en aanmeldingsformulieren zijnverkrijgbaar
bij de administratievan deStichting PHTO Hogeschool Heerlen,
Dr. Jaegersstraat40,6417 CX Heerlen, telefoon 045-734 946.

H J\ Erkend door de ministe'
piï: OPLEIDINGSINSTITIIJT S^^J^S
Tl Hl y HFFRIFN" de Wet op de erkent*»
t\j l ' V wIIELHLLiI onderwijsinstellingen *

VOORLICHTINGSAVOND op dinsdag 20 juni
in het Coriovallum College, Klompstraat 30

te Heerlen om 19.00 uur.
Voor onze mondelinge avondopleidingen die in sept./okt. beginnen

8.K.8. P.D.B.
(basiskennis boekhouden) (praktijkdiploma boekhouden)

M.B.A. S.P.D.
(moderne bedrijfsadministratie) (staatspraktijkdiploma
Het enige instituutin Limburg dat voor deze opleidingen is erkend.

Cursusplaatsen: Heerlen, Maastricht of Sittard.

203236

li^Nl HP Projektpromotie BV
een projektmanagement- en coördinatiebureau dat werkt in het
raakvlak tussen overheid en bedrijfsleven zoekt op korte termijn

I een

HEAO'er
bedrijfseconomische of

commercieel-economische richting

De aan te stellen funktionaris zal, onder verantwoordelijkheid
van de direktie, zowel in dienstverband als zelfstandig, worden
belast met het projektmanagement van een aantal projekten.

Kontaktuele en schriftelijke vaardigheden zijn vereist.

Daarnaast zal de funktionaris worden belast met het opstellen
en bewaken van budgetten van diverse projekten, het maken
van economische berekeningen, de financiële administratie en
de automatisering daarvan.

Honorering zal afhankelijk van ervaring en leeftijd in onderling
overleg worden vastgesteld.

Sollicitatiebrieven met een curriculum vitae richten aan:
De direktie HP Projektpromotie BV
Schinkelstraat lid
6411 LN Heerlen >**)

[ elektrotechnische groothandel)
j.w. bernard & zn b.v.
J. W. Bernard & Zn. B.V. is één van de grotere elektrotechnische
groothandels in Nederland.
Via elfregionale vestigingen envier werkplaatsenwordt een breed ska*
van produkten geleverd aan installatiebedrijven en industrie.
Service aan de afnemer staat bij onze medewerkers voorop.

Voor onze vestiging HEERLEN zoeken wij:

EEN MEDEWERKER VOOR BALIE/MAGAZIJN
Hij onderhoudt aan de balie kontakten met de afnemers,
(voornamelijk installateurs)

Voor deze funktie is een opleiding vereist op MTS-E nivo, met
ervaring als elektromonteur, óf enige jaren ervaring in een
gelijksoortige funktie.

Salaris en secundaire voorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan:
Postbus 2774, 6401 DG HEERLEN.

Voor telefonische informatie kunt u bellen:
045-717106, en vragen naar de heer W.D.M.J. Schoenmaeckers.

.._... lil .
elektrotechnische groothandel H"*"""^^Heerlen B^^^^ M

Limburgs Dagblad Zaterdag 17 juni 1989 " 12



Van onze verslaggevers
HEERLEN - Sinds Heerlens
burgemeester en streekgewest-
voorzitter Piet van Zeil in (na-
drukkelijk) Zuid-Oost Limburg
woont, hebben zijn postzegelal-
bums de kast niet meer verlaten.
Blijft het lezen van boeken be-
perkt tot kerstmis en de zomer-
vakantie. En dat alles om van

Piet van Zeil kwam als vak-
bondsbestuurder in 1951 voior
het eerst in Heerlen. Later leerde
hij deze streek kennen als 'een
regio die gebukt ging onder de

Piet van Zeil in deze voorlaatste
aflevering van de imago-serie
over Heerlen, de regio en de rol
die hij zichzelf in de ontwikke-
ling daarvan heeft toebedacht.
Over waarom de burgemeester 's
avonds wèl over straat durft te
lopen, over de afwezigheid van
een Heerlen-gevoel en waarom
er in de weekenden en na zons-
ondergang té weinig te beleven
valt in de Heerlense binnenstad.
„We moeten in ieder geval niet
méér naar buiten dragen dan we
hebben", vindt Van Zeil.

Met uw mening sluiten wij dan
de Imago-serie af, die in elf afle-
vering in deze krant is versche-
nen. Hoewel Heerlen nadrukke-
lijk in deze serie is belicht, zijn
reacties vanuit de zeven buurge-
meenten evenzeer welkom. Tot
hoors op dinsdag.

Van onze verslaggever
HEERLEN -Wat ü vindt van het
omstreden imago van de Ooste-
lijke Mijnstreek met Heerlen als
heerlijke/saaie stad (doorhalen
wat u niet van toepassing acht
-red) mag best ook in de krant.
En zoals deze week reeds aange-
kondigd kunt u uw mening ko-
mende dinsdag kwijt door de
volgende nummers te bellen:
739284, 739283, 739287. En wel
van,'s morgens negen uur tot half
één. En 's middags van twee tot
half zes.

Interview op pagina 19

Nu bijna drie maanden later staat
het klooster er nog desolater bij.

" Doorkijk in het nagenoeg
gesloopte klooster van Aalbeek

Foto: DRIES LINSSEN Van onze verslaggever

HEERLEN - De GGD te Heerlen (Gemeenschappelijke
Geneeskundige Dienst) is allerminst gelukkig met plan-
nen van het provinciebestuur om alarmering van ambu-
lances via de centrale meldkamer van de regionale
brandweer in Gulpen te laten lopen. „Wij hebben mo-.'
menteel een prima systeem. Binnen zeven minuten staat
waar dan ook in de regio Oostelijk Zuid-Limburg een
ambulance als dat nodig is. Ik zie dan ook niet inwaarom
er een centrale melding moet komen," aldus directeur
dr R. Hagenouw van de GGD (zo wordt de dienst inmid-
dels weer genoemd).

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als middelpunt. In
de elfde aflevering komt burgemeester Piet van Zeil
van Heerlen, tevens voorzitter, van het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg aan het woord over hetgeener
in de serie 'Imago' allemaal over zijn gemeente en
streek gezegd is.

Onlangs heeft de gemeente Nuth
nog een tot spoed manend gesprek
gevoerd met de in Utrecht wonende
projectontwikkelaar De Pree. Over
de financiering schijnen alle lichten
op groen te staan. Met aannemer
Boesten uit Geleen, eigenaarvan het
uit omstreeks 1600 stammende
klooster, is hij echter nog steeds in
de slag over de hoogte van de aan-
koopsom. Zowel Boesten als De
Pree waren gisteren niet bereikbaar
voor een nadere toelichting op het
lange dralen. Want al in maart van
dit jaarzou 'dekip', zoals de project-
ontwikkelaar zijn plannen om-
schreef, zijn uitgebroed. GGD bang voor vertraging

Als er centrale melding komt van ongelukken via Gulpen

„Wij hebben een uitstekend wer-
kend systeem. We krijgen geen
klachten. Het gaat dus goed. Waar-
om moeten we dat danveranderen,"
vraagt Hagenouw ach af.

Brief
De besturen van de gezondheids-
diensten in Zuid-Limburg hebben
inmiddels GS in een brief laten we-
ten, dat zij niet akkoord gaan met
een centrale melding via Gulpen.
Ook de Provinciale Raad voor de
Volksgezondheid zal GS erop wij-
zen dat men hier geen voorstander
van is.

Hagenouw staat niet alleen. Dezelf-
de bezorgdheid is te constateren bij
de directeuren van de gezondheids-
diensten in Maastricht en Geleen.
Ook daar vindt men het maar niets
dat er een geïntegreerde alarmering
moet komen. Nu nog wordt na de
06-11-melding direct de Centrale
Post Ambulance-vervoer ingeseind
in Heerlen, Geleen of Maastricht, al
naar gelang in welke regio de zie-
kenwagen nodig is. „Op onze Cen-
trale Post zitten verpleegkundigen
die ook direct kunnen vragen wat er
precies aan de hand is. Er kan een
eerste indicatie plaatsvinden van
wat er gebeurd is. Via de centrale
meldkamer van de regionale brand-
weer teGulpen kan dat niet. De cen-
tralist daar is geen verpleegkundi-
ge"
Behalve dat vindt Hagenouw het
ook bezwaarlijk dat er nog een
meldpunt bijkomt. „Eerst wordt 06-
-11 te Maastricht gebeld, van daar
gaat het dan naar Gulpen en vervol-
gens naar onze meldkamer. Dat
vind ik een slechte zaak."

ruster wordt. De brandweercomV
mandant van Schinveld was gealar-
meerd bij een brand.

Aankoop
Aalbeek

muurvast

Alle Vaessens
op een kluitje

BOCHOLTZ - Precies 100 jaar gele-
den vestigde zich voor het eerst de
familie Vaessen-Hamers in Bo-
choltz en gisteravond werd dit his-
torische feit groot herdacht. Van
heindeen verre bezochten bijna 300
nazaten, verdeeld over zes familie-
takken, een uniekereünie in de har-
moniezaal. ledere familietak droeg
een button met de foto van zijn
ouders in een aparte kleur. Tijdens
de mis die door de jeugdfanfare on-
der leiding van Piet Schins met
stemmmige andantes werd opge-

luisterd, wees patoor Übachs op de
hand over hand toenemende trend
om naar dewortels op zoek te gaan.

Hij leverde in Maastrichts dialect
een unieke pseudo-genealogische
bijdrage door de stamboom van
broers en zusters zodanig uit te brei-
den, dat zelfs Adam en Eva in zicht
kwamen. Sfeervol was de ouder-
wetse offergang, die besloten werd
met de uitreiking van een compleet
gedrukt overzicht van afgestorve-
nen, begrensd door een foto van de

eerste kolonisten van de familie
Vaessen-Hamers en een kiekje van
het karakteristieke Vlengendaler-
kruis, waar menigeen zijn toekomst
heeft overdacht.
Na afloop werd er tevens een bijge-
werkte stamboom ten doop gehou-
den. In het middelpunt van de be-
langstelling stonden de nestoren Al-
fons van der Linden (82) uit Klim-
men en Pierre Vaessen (85) uit Vian-
den, die speciaal door reünie-gang-
maker Lucas Vaessen met een bij-
zondere wijnjaargang werden ver-
rast. Na een royaal boerenbuffet
oogsten troubadour Sjef Diederen
en conferencier Frans Haselier met
hun typisch Limburgse optreden
veel applaus. Een selectie van ka-
rakteristieke foto's omlijstte de ge-
zellig ingerichte harmoniezaal in
Bocholtz, waar spoedigop de vrolij-
ke klanken van het dansorkest een
gezellige sfeer heerste.

Keuken in brand

Ook de ervaringen die in de regio
onlangs zijn opgedaan met de regio-
nale meldkamer in Gulpen, zorgen
ervoor dat Hagenouw almaar onge-

GGD

Bedankt
Ut d9 altyd is A. van Bergen

Uocholtz vol van de 'Nacht
tin u'Pen- Vooral de verzor-
j 9 voor de wandelaars aan
j^e tocht verdient een pluim.
Ju e broodjes, koffie en ga zo
/^taT" door. Aan niets ontbrak

" £>at vind ik geweldig." Ook
tuJ*anPa-k van de blaren ver-!p*"' het predikaat 'fluweel.c^c"es, als het aan deze Bo-
fcrii wandelaar lag, dan
fya ?en de verzorgers van 'de
■"ai/i Van fulpen' ook een me-

Fiets
I p
örJ'Jen een 'es *n Bargoens| «nssuïns politiejargon. Men
"til,?*'' 1, daar namelijk over
l wtjesjagers'. En dan gaat
9 ' j'ïetsendteven. Zon /t-
-ijej > een 23-jarige uit Heerlen

'e verstaan, u>erd donder-
p9nacrit in de kladden gegre-
fy °P deAkerstraat in Bruns-
-5r " De knaap reed op zijn
teQ n}r!ler en hield met één hand
bj;£'ykertijd een mountain-
Zej*,Vast- Waarde: tegen de dvi-a öulden. Aanvankelijk be-
(jeerde de Heerlenaar dat hij
*fe»fts gevonden had. Maar
lis <ater tro'c 2yn bekente-t^^jselijk in. De politie blij,
ty Je denken. Niks daarvan.
'Vf/ eioenaar t;an <*e fiets
k0^n°g niets van zich laten
ff. en- Het betreft hier een rode

utain-bike die luistert naar
W£Bineie naam 'Rocky'. (Ge-

naar het gebergte de
fltf» outa*ns^- donder aan-
fe« eefl ac politie wel een
Der' "jlTlaar *°°Pf <*e 'zwijtjesja-
kef kans'vrijuit te gaan. Hij
(jj i' de/iets trouiuens gejat bij
«w e °XRcers-club op de Bnxns-

Snip
9e(t an noa even wat valse vo-
.jj- Jes uit Voerendaal. Daar
je andermaal valse honderd-
«Do .fct- Eerst al donderdag-
(^ ?jd bij een tankstation aan
Wi 6frleru)eg werd zon valse
9eb aangeboden en gisteren
sta eurdehetzelfde bij een tank-
ftom"0! 1 aan de Hogeweg. De
een oudeT ontdefc£e daf het
/ief 'Jats honderdje was en gaf
Kr t/fru9 met de mededeling dat
taorri echt 9eld betaald moest
'^el n' at 9eoeurde toen ook.

"len"'a"S 'con 9een stgnale-
(jj, 9even aan de politie van
|ge j?ersonen die hem het valse
Vd adden aangeboden. Dat
'n Jen aardige vingerwijzing
tyUl7.e Achting van de valse
L 'jrs kunnen zijn, maar he-
i aus

Jl uHö£ eet dat nu weer GGD?"
'"eer We zo 'l*er en daar al-
'^n-n lernana" vragen. En daar
i9endCn We a^een maar bevesti-
'heen °P antwoorden. Vroeger
t(L e het ook al eens zo, dach-
q^ WIJ. Daarna werd deGG en
"teem Z161 teven geroepen. Ge-
Ge,"tejijke Geneeskundige en
mem heids Dienst- Maar de
ken eenten gingen samenwer-
9e>n !Ü.?oen werd het de districts
»_r^heidsdienst de DGD. Na
naaI°P van tijd voldeed die
°nUt ec'lter ook weer niet en
Ge? °_]d de formulering Basis
■"Maa dheidsdienst de BaGD.
Ojtj ~? 'iet kost erg veel moeite
fcrijg te no.am ingeburgerd te
teni'en- Landelijk is toen de
niQZf/15 gekomen om er toch
Ge^g eer GGD van te maken.
l\jl_e stelijke, Gemeenschappe-
'lej^Jv Gemeentelijke Gezond-

Tenst> dat doet er niet toe,
de ur letmoet welGGD zijn. In
Kra ai° Oostelijk Zuid-Lim-
$chn_r ordt dat dus de Gemeen-
bi£*_fellfre Geneeskundige

Vader
$0s (9en is het vaderdag. Aan

s' ondergoed, sokken)
9e *

pa. dit jaar niets. Het eni-
dra xtlel dat hij momenteel
<*Us i f lS de korte broek- Er zal
'en yets anders verzonnen moe-

den- Het meest fantasie-
üerj, Cadeau dat wij ons - ge-
'en i. l Weer - kunnen voorstel--18 een paraplu.

L IS L) fflDKvm [51 IMI BI
r- -I kt/J €SÉP?

I Poste. ♦ Pi»**- | *- ,M"^ ~
1 ?XZ?--r~-~~~i JLimburgsDagbl^

imago

Rectificatie
Vrijdag 23 juni

Gerard Joling
voorverkoop Meetpoint

045-252975

HEERLEN - In een appartement
boven een radiozaak aan de Aker-
straat in Heerlen heeft gistermorgen
rond elf uur kort een brand gewoed.
De bewoonster van het apparte-
ment was gaan winkelen terwijl ze
een koek in de oven had staan. Dat
leidde uiteindelijk tot brand die
door het personeel van de radiozaak
al ver geblust was toen de brand-
weer arriveerde. Die hoefde alleen
nog maar na te blussen. De keuken
brandde geheel uit en de woning
liep waterschade op.

Inbrekers opgepakt
KERKRADE - Drie mannen, varië-
rend in leeftijd van 18 tot 22 jaar,
zijn door de Kerkraadse politie op-
gepakt omdat ze een personenauto
op het Salviaplein hebben openge-
broken. lemand daar in debuurt zag
de drie jongemannen met een zak-
lantaarn langs de auto's lopen en
erin gluren. Dat gebeurde allemaal
vorige nacht om twintigover twaalf.
Toen de politie hen in de kraag
greep, hadden ze nog meer gestolen
spullen bij zich. Het drietal is inge-
sloten.

[l[Ü][i|Ölß[i|G|g[L|
Woonkamerplavuizen

(mcl. lijm en voegsel)

35 m 2’999,-
U heeft de keus uit vele soorten,

meerdere kleuren en maten

j[Ül[R||Ö]|T][§|G|[g[L
Laanderstraat 47, Heerlen, tel.: 045-715544

"De nazaten van defamilie Vaessen-Hamerswaren gisteren voor het eerst weer in Bocholtz bij-een- Foto: FRANSRADE
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Van onze verslaggever
NUTH/UTRECHT - Terwijl de on-
derhandelingen over aankoop en
verbouw tot sterrenhotel nog muur-
vast blijkende zitten, takelt het eens
monumentale klooster Aalbeek af
tot een overwoekerde steenpuist.

Heerlens burgemeester Piet van Zeil:

'De boer op en knokken'
gevolgen van de mijnsluiting.
„Een gemeenschap met een
sterk sociaal-cultureel karakter
die te weinig offensief was inge-
steld", schets hij. Van Zeil, die
als kamerlid en staatssecretaris
van Economische Zaken de ont-
wikkeling van zwart naar groen
meemaakte weet nu dat zon in-
grijpende gebeurtenis niet in en-
kele jaren op te vangen is.

Heerlen en de regio, om van
Zuid-Limburg een welvarend
oord te maken. Want er is veel
werk aan de winkel. Van Zeil
wist dattoen hij naar 'het zuiden'
kwam.

Limburgs voor Oostelijk Zuidlimburg
Zaterdaa 17 iuni 1989 " 13



Tot onze grote vreugde werd op 12-6-1989
onze dochter en zusje

Verena
geboren.

Martha, Klaus, Sandra en Tanya
Hautermans-Pagen

W. o. Gelre Gulifcstr. 67
6137 HB Sittard.

Op 15 juni 1989 zijn geboren onze zonen en
broertjes

Paul en Ivo
Jacqueline Ederer-Schröder

Erich Ederer
Dagmar
Robbert

6417 HE Heerlen Tymgaard 2
Wij rusten van 13.00 tot 16.00 uur en na 22.00 uur.

Tijdelijk adres:
De Weverziekenhuis Heerlen

;a»»3 Afd. 2 West kamer 62.

Enige en algemene kennisgeving

t- In dankbareherinneringaan wat hijvoor ons en ve-
\ len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-

' scheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze, zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
■ oom.en neef

Guus Smits
echtgenoot van '

Lis van Loo
Hij overleed op de leeftijd van 56 jaar.

Gulpen: M.M.E. Smits-van Loo
Vaals: Mar joen Huub

Wendy
Utrecht: Pinie en Jos

Familie Smits
Familie van Loo

14 juni 1989. Wesselderstraat 15, 6271 BW Gulpen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 19 juni 1989 om 10.30 uur in de dekenale

" kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium te Imstenrade-
Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk ondoleren vanaf 10.15

| uur achter in dekerk.
, Avondmis heden zaterdag 17 juni om 19.00 uur in
voornoemde kerk.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze medewerker, de
heer

Guus Smits
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd mede-
werker en collega.
Zijn familie wensen wij veel sterkte toe.

Direktie en medewerkers
Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V.

Wijlre, 16 juni 1989

Met grote verslagenheid bereikte ons het bericht
dat op 14 juni 1989 overleedonze medeoprichteren
lidvan verdienste

Dhr. Jan Willem
Jonkers

Moge zijn vrouw en kinderen die troost vinden die
zij nodig hebben. Jan, we zullen je nooit vergeten.

Bestuur en leden
Tafeltennisvereniging K.E.V.

Heerlen, 16 juni 1989.

f
Met de zachtheid waarmee zij leefde
nam zei afscheid.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
zjj ons tijdens haar leven gaf, delen wij u mede dat,
na een langdurige ziekte, van ons is heengegaan,
mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze zorgzame
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lies Vandeberg
weduwe van

Sjarel Petri
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, te Einighausen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Einighausen: Marlo Dreessen-Petri
Jo Dreessen
Bianca en Peter
Carla
Familie Vandeberg
FamiliePetri

Heerlen, 16 juni 1989
Roebroekweg 64
Corr.adres: Heistraat 24
6142 AL Einighausen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 20 junias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in het rozen-
kransgebed van maandag 19 juni om 18.45 uur in
voornoemde kerk; aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Intens dankbaar voor hetgeen zij voor ons bete-
kend heeft, nam God hedentot Zich, voorzien van
deh. sacramenten der stervenden, in de leeftijd van
74 jaar, na een langdurige ziekte in het De Wever-
ziekenhuis Heerlen, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Annie Mayntz
weduwe van

Mathias Knops
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Annie Smeets-Knops
Sjaak Smeets

Simpelveld: Wiel Knops
Mien Knops-Breemen

Berlijn (D): Ed Knops
Suzanna Knops-Seebach

Nieuwenhagen: Marijke Bakker-Knops
Leo Bakker
en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Mayntz
Familie Knops

Simpelveld, 14 juni 1989
Correspondentieadres: Grachtstraat 5,
6369 AL Simpelveld.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 19 juni om
10.00 uur in deparochiekerk van de h. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Uw vele en warme blijken van belangstelling on-
dervonden na het overlijden van mijn man, onze
vader en opa

Thed Zinken
zijn ons tot grote steun geweest.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Uit aller naam:
N.M. Zinken-Dorland

Haarlem, juni 1989

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Catharina
Meulenberg

echtgenotevan

Mathias Jozef Hubert
Conemans

Zij overleed in de leeftijd van 59 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Hoensbroek: M.J.H. Conemans
Kinderen en kleinkinderen
Familie Meulenberg
Familie Conemans

6433 HJ Hoensbroek, 15 juni 1989
Christinastraat 20
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 20 junia.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk van de H. Montfort te Hoensbroek-NieuwLot-.
broek, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene maandag 19 juni om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I "
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Leo Heinrichs
echtgenoot van

Rosalie Mingers
Hij overleed op de leeftijd van bijna 38 jaar, voor-
zien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg-Eikske: Rosalie Heinrichs-Mingers
Pascal
Katja
Familie Heinrichs
Familie Mingers

6372 VZ Landgraaf, 16 juni 1989
De Wendelstraat 84
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 20 junias. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Michaël te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake maandag 19 juniom 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

C. van Roy
De heer Van Roy was tot aan zijn pensionering in
1973 ruim 11 jaar werkzaam bij onze voormalige
sector produktie.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 14 juni 1989

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in de
leeftijd van 88 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Dohmen
weduwe van

Johan Hanssen
Wij bevelen haar in uw gebed aan,

Kerkrade: P.J. Hanssen
T. Hanssen-Schröder

Kerkrade: F. van Velsen-Hanssen
L.J. van Velsen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dohmen
Familie, Hanssen

Kerkrade, 16 juni 1989
Corr.adres: Beukenbosweg 13, 6464 AA Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 20 junias. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming te,
Chevremont, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van maandag 19 junias. om 19.00 uur invoornoem-
deparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijksvan 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed, toch nog onverwacht, voorzien
van het h. oliesel, op de leeftijd van 62 jaar, onze
dierbare broer, schoonbroer en oom

Mathias (Mai) Crutzen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kaalheide: J.M. Crutzen

Zus Bonnema-Crutzen
Spekholzerheide: J.H. De Vries-Crutzen

H. De Vries
Spekholzerheide: C.Q. Crutzen

M. Crutzen-Haan
Kerkrade: J.T. Janssen-Crutzen
Kaalheide: J.P. Crutzen

Herzogenrath: E.M. Fundament-Crutzen
J. Fundament
Familie Crutzen

6466 XD Kaalheide, 15 juni 1989
Dahliastraat 40
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
maandag 19 juni om 13.15 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef teKaalheide, gevolgd door de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Voor vervoer is gezorgd.
Tijdens de avondmis van zondag as. om 18.00 uur
zal de overledene bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Voor het opgeven van
overlijdensadvertenties voor de krant
van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

tTilly Delsen, 63 jaar, echtgenote van Wim de
Hair, Ambt Montfort 6, 6065 CL Montfort. De

plechtige uitvaartdienst met aansluitend decrema-
tieplechtigheid zal worden gehouden op maandag
19 juni om 11.30 uur in het crematorium Neder-
maas te Geleen.

tOtto Gramlich, 59 jaar, echtgenootvan Mia Du-
venbeck, Luytersteegstraat 12, 6093 CH Heyt'

huysen. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op dinsdag 20 juniom 10.30uur in de paro-
chiekerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tSjeng van Roij, 75 jaar, echtgenoot van Mie SiJ-
ben, lepenlaan 23, 6042 HE Roermond. De cre-

matieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden.

tMiep Kierkels, echtgenote van Paul Reijners.
Herderstraat 28, 6045 CA Roermond. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden dinsdag 2"
juni om 11.00 uur in de kapel van Onze Lieve
Vrouw in 't Zand te Roermond.

Dankbetuiging
Voorgoed afscheidnemen doet pijn
Samen afscheidnemen biedt steun om het te drage*

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk t*
danken voor uw belangstelling en medeleven bU
het overlijden en de begrafenis van mijn geliefde
echtgenoot en onze zorgzame vader

Leo Moeglen
willen wij u langs deze weg laten weten, dat wij ü
voor dat alles zeer erkentelijk zijnen dat het ons tot
steun is geweest.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zoo-
dag 18 junia.s. om 11.30 uur in de kerk van Onz*
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra-
de.

Regina Moeglen-Halama
Yvonne en Jan, Brigitte

Voerendaal, Lindeweg 12.

s

Mr. J.P.C.M, van Riet,
advocaat en procureur
te Hoensbroek,

en
mr. G.M.J. Diederen,
advocaat en procureur
te Nuth,

zullen per 1 juli 1989 te
zamen praktijk uitoefenen:

Van Riet & Diederen,
advocaten en procureurs,

Juliana Bernhardlaan 118,
6432 GX Hoensbroek-Heerlen,
telefoon 045-213639,
telefax 045-227107. I

Nieuw
I telefoonnummer I
I verzorgingstehuis I
! FIRENSCHAT j

Schaesbergerstraat 25 I
Kerkrade/Terwinselen

045-468468
vanaf

dinsdag 20 juni 1989
L J

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg ei

onderwijs vanzelfspreken
Geef.... Actie
SYNPATIA

O
GIRO: 17797..

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

Bisdom Limburg niet vertegenwoordigd in adviesgroep

Bisschoppen weigeren
ondertekening: leerplan

AMERSFOORT/ROERMOND - De
Nederlandse RK bisschoppen heb-
ben besloten het raamleerplan voor
het vak levensbeschouwing op de
katholieke middelbare scholen niet
mee te ondertekenen. Zy zijn het
niet eens kunnen worden over wat
katholiek-zijn betekent. Bovendien
yinden sommige bisschoppen dat
katechese vooral uitleg van de leer
van de RK Kerk inhoudt. De bis-
schoppen zullen nu in hun eigen
bisdom bezien, 'hoe zij met deze
materie zullen voortgaan.

Het leerplan is in opdracht van de
Nederlandse Katholieke School-
raad (NKSR) en de inmiddels opge-
heven Nationale Raad voor Kate-
chese geschreven door een werk-
groep waarin onder meer het Hoger

Katechetisch Instituut zitting had.
Het plan is al meer dan een jaar
klaar.
Het bisdom Roermond was om in-
houdelijkeredenenen niet in de ad-
viesgroep die het plan formuleerde,
vertegenwoordigd. Bisschop Gijsen
heeft namelijk al eerder de contac-
ten met de NKRS verbroken.

Moeilijk
De heer Dezaire, bestuurder van de
Katholieke Onderwijs Vakorganisa-
tie, vindt het moeilijk aan te geven
wat de consequenties zullen zijn
voor het middelbaar katholiek on-
derwijs in Limburg. „Wij hebben
hier reglementen die door de bis-
schop zijn geformuleerd. De proble-
matiek is in Limburg toch heel an-

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

-—i ii »^w —^^b RWHrm,p,| HRKS^S^^fifl^N'-■-■ ■■"■■■■■■■■■■■-■■■■:-:■■:.: .■.■..;" ——^ _Ï1 r IWI«iWkwQfct,^

Zekerheid voor een WaardigAfscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmigeopbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorgingvan komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. , ,
Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen "Td. 045-714427. Nieuwstraat 118
V&ann opgenomen: J.C Boon. Tel. 045416814 * WfffW, WIKW Hoensbroek - TeL 045-211094
DAG EN NACHTBEREIKBAAR. SwJOM DAG EN NACHT BER£IKBAAJL
J S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. WKXê A 'm

ders. De schoolbesturen zouden
zich aan een ander reglement moe-
ten houden, dan in de overige bis-
dommen."

Voorzitter G. Derkse van de Vereni-
ging van Katechese Docenten
(VKD), die in maart tijdens de jaar-
vergadering van zijn organisatie
klaagde over het getreuzel van de
bisschoppen, is teleurgesteld over
het besluit. De bisschoppen scha-
den het katholieke onderwijs. Bo-
vendien bemoeilijken zrj het ge-
vecht voor het behoud van het vak
katechese op de scholen, aldus
Derkse.
Derkse meent dat de NKSR het
plan nu maar zonder bisschoppelij-
ke goedkeuring moet uitgeven.
Mocht deze raad daartoe niet bereid
zijn, dan kunnen de organisaties die
in de adviesgroep voor het leerplan
zitting hadden, besluiten het plan
samen uit te geven. In deze advies-
groep zaten onder meer de Katho-
lieke Onderwijs Vakorganisatie
(KOV), de Katholieke Vereniging
van Schoolleiders en de Nederland-
se Katholieke Oudervereniging.

Oproep
Ook de bisschoppelijke gedelegeer-
den voor het onderwijs in alle bis-
dommen, met uitzondering van
Roermond, hadden zitting in de ad-
viesgroep. Zij hebben drie weken
geleden de catechesedocenten op-
geroepen het leerplan te volgen,
met of zonder bisschoppelijke goed-
keuring.

Derkse zegt dat sommige vereni-
gingen van katholieke middelbare
scholen al besloten hebben het leer-
plan te volgen. Zo heeft de vereni-
ging Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO), waarbij vele katholieke
scholen in Noord-Brabant zijn aan-
gesloten, al besloten gebruik te
gaan maken van het leerplan.

" De Clauscentrale in Maasbrackt heeft gisteren eindelijk het logo gekregen waar hij recht
op had. Dc NV Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) verzorgt te-
genwoordig als dochterbedrijfvan dc Plem en dc Noordbrabantse Pnem dc elektriciteits-
produktie voor beide provincies.

AALSMEER - De ad-
verteerders en reclame-
bureaus hebben in de
afgelopen twee weken
massaal reclamezend-
tijd gekocht bij de nieu-
we commerciële zender
TV 10. Bij het afsluiten
van de voorintekenpe-
riode op 15 juni, was
voor een bedrag van 208
miljoen gulden aan re-
clamezendtijd geboekt,
zo meldt TV 10.

Uit de aanvragen blijkt
dat de adverteerders
vooral belangstelling
hebben voor de recla-
meblokken rond de
amusementsprogram-
ma's die zullen gepre-
senteerd worden door

Bij TV 10 voor
208 miljoen
aan reclame

André van Duin, Ron
Brandsteder, Jos Brink,
SandraReemer en Hen-
ny Huisman. Ook de
talkshows van Tineke
de Nooy en Koos Poste-
ma trokken grote be-
langstelling bij de ad-
verteerders, aldus TV

10.Voorts is door adver-
teerders ook 'dankbaar
gebruik gemaakt' van
de mogelijkheid om
doelgroepgericht te ad-
verteren rond bijvoor-
beeld rond het poppro-
gramma dat TV 10 zal
uitzenden.

Volgens Joop van den
Ende is de grote belang-
stelling van de adver-
teerders een belangrij-
ke steun in derug voor
het nieuwe station. „Ik
ben enthousiast over
het feit dat de totale
programmering is aan-
geslagen," aldus Van
den Ende. „Het is pret-
tig om te weten dat de
adverteerders vertrou-
wen hebben in TV 10.

Uit het grote aantal in-
tekeningen blijkt dat
adverterend Nederland
van mening is dat TV 10
een volwaardig tv-sta-
tion wordt, metkwalita-
tief goede program-
ma's."

Carlos Menem vanaf 8 julipresident van Argentinië
BUENOS AIRES - Carlos Mene'Jdekandidaat van de oppositie bij j
Argentijnse verkiezingen, zal °P,,
juli het presidentschap overnerfl,
van Raul Alfonsin. Dit is in BueP,
Aires bekendgemaakt door Ce^Jaroslavsky, parlementslid van .
regerende Radicale Partij en w°° a-
voerder van Alfonsjn, en de vooi*
ter van de Peronisten Antonio
fiero.
De datum werd vastgesteld tÜ^j.
moeizame onderhandelingen l
sen de Peronisten en deRadica 1

nadat de huidige president Alf°n *.

maandag aankondigde dat hij Vaj-
wege de economische crisis 'n oat
gentinië op 30 junizou aftreden- *te
is vijf maanden vóór de datum
voor de officiële machtsoverdra
gold. Alfonsin, die de macht oy
nam na zeven jaar militaire d1
tuur, zou oorspronkelijk zijn an?-,
termijn uitdienen tot 10 decernb*_

Cursus implantologie
Van onze verslaggever

HEERLEN - Ongeveer v«^efl
Zuidlimburgse tandartsen neIgeji
vandaag in Heerlen deel aan . £\
cursus implantologie. Deze voor
eerst in Limburg gehouden cur
wordt georganiseerd door neLjid'
langs in Heerlen gevestigde »
technisch laboratorium Schoon-
Na een inleiding door tandtec t
cus Ward Schoon, geven speel *e
implantologie, dr. A. Grevers van gfi
Vrije Universiteit Amsterdam,
dr. Nico Hahn uit Haarlem een
presentatie. Ook worden on°er jcaPdere de onderwerpen °ve jVer-
pingsprothese en partiële *fn aI--
vanging uitvoerig behandeld,
na een levendige discussie volg "
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# Loco-
burgemeester Van
Hoefvan Weert
speldt Wallie Stienen
de versierselen op
die horen bij de
onderscheiding
Officier in de Orde
van Oranje Nassau.

Foto: JAN PAUL KUIT

Ex-voorzitter Vereniging Voortgezet Onderwijs:

'Agrarisch onderwijs krijgt het moeilijk'
Van onze verslaggever

VERMOND - Het agrarisch onderwijs krij
°uuctiemaatregelen van de Europese Gemeenschap, milieu-

ja gingen en de schaalvergroting maken het werken in de
v^d- en tuinbouw niet aantrekkelijk. Deze woorden sprak de
(j

orrnalige voorzitter van de Vereniging voor Voortgezet On-
sJ^*iJs in Limburg drs A. Hutschemaekers tijdens het af-

ueid van haar secretaris Wallie Stienen.

Brief De Korte naar
Vaste Statencommissie

Vervolg van pagina 1

Anderzijds betwijfelt de minister of
de Staten van Limburg door een
MER-verplichting op te leggen nog
wel in de pas lopen met het stand-
punt van de regering. Dat houdt na-
melijk in dat het huidigetempo van
grindwinning tot en met 1991/1992
kan worden voortgezet.

De bewindsman wijst er vervolgens
op dat het uiteindelijke standpunt
van de regering ten aanzien van
grindwinning is afgestemd op over-
eenstemming met het provinciebe-
stuur van Limburg en voor een
groot deel ook aan de wensen van
dat bestuur tegemoetkomt.

De Korte zegt te verwachten dat de

provincie zich nu op haar beurt zal|
conformeren aan het standpunt varr
de regering. „Ik doeeen beroep op ui
om zorg te dragen voor voldoende
vergunningen zodat de grindvoor-
ziening en de daarmee samenhan-
gende werkgelegenheid wordt ge-
waarborgd", luidt zijn oproep aan'
Provinciale Staten.

Vervolg van pagina 1

Hutschemaekers benadrukte voorts
dat de identiteit van de katholieke
scholen alleen gehandhaafd kan
blijven als oprecht gelovige leer-
krachten dit doorgeven aan de leer-
lingen. Bij de vereniging, die deze
week ook haar 75-jarig bestaanvier-
de, zijn 27 LBO-, MBO- en MAVO-
scholenuit de hele provincie aange-
sloten.

\ry~eci*etaris maakt gebruik van de
b.. regeling. Uit handen van loco-
ont emeester Van Hoef van Weert
ora^ lnB. Stienen gistermiddag in de
'en ere *eRoermond deversierse-
Orri behoren bij Officier in dee van Oranje Nassau.

Politie lost
diefstallen

containers op
De nadruk van de vereniging lag in
het begin van haar bestaan op het
land- en tuinbouwonderwijs. Door
de jaren heen, mede door de fusies
en het ontstaan van scholenge-
meenschappen, zijn verschillende
schooltypen onder de vereniging
komen te vallen.

Functies
De heer Stienen heeft tal van func-
ties in het onderwijs bekleed. In

t,^ Van onze verslaggever

L^KRADE - Een zes man sterk
van -rgs Politieteam heeft een om-
tajj^'jke serie diefstallen van con-
"cht opSe^ost- In totaal werden
voo c°ntainers gestolen, waarbij. Wri e

l
n^ele tonnen aan goederen

W buitgemaakt. Er werden 21
hoofri en aangehouden. De
het HVerdacnten verblijven nog in

' trjcht Uls van Bewaring in Maas- In Beek passeerden 1196 automobi-
listen deradar. Daarvan reden er 32
te hard. De hoogste snelheid was
166 kilometer.

De Statenleden werden gisteren tij-i
dens hun maandelijkse plenaire
vergadering van de brief in kennis*
gesteld. Vanuit enkele fracties werd
gevraagd de brief nader te bespre-^
ken in een extra te beleggen verga-
dering van de Statencommissie
voor Verkeer en Waterstaat. GS
stemden daarin toe.

Extra

Politie bekeurt 162
snelheidovertreders

'Recordhouder' reed 191 kilometer per uur

Limburgs Landschap
koopt dassenburchten

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Stichting Lim-
burgs Landschap heeft twee das-
senburchten aangekocht. De ene
burcht ligt in natuurgebied de
Ravenvennen in het Noordlim-
burgse Lomm en de andere in
Margraten. Volgens het Lim-
burgs Landschap is met de aan-
koop van beide burchten, tot nu
toe eigendom van particulieren,
een goede en veilige leefomge-
ving van de dassen gegaran-
deerd.

Veel dassen verdwijnen omdat
het landschap (bossen, houtwal-
len en natte graslanden) steeds
verder wordt 'uitgekleed. Ook
komen er nogal wat dassen om;
het leven in het verkeer en door
stroperij. Dassen zijn nachtdie-
ren en verblijven overdag in hun
burcht. Daar krijgen ze ook jon-
gen. Het is de bedoeling dat het
Limburgs Landschap in de toe-
komst nog meer dassenburchten
veilig stelt. Momenteel wordt on-
derhandeld over de aankoop van
twee burchten in Midden-Lim-
burg.

In Heerlen werden 474 automobilis-
ten gecontroleerd, waarvan er 47 het
haasje waren en in Eijsden212. Daar
werden 21 overtreders bekeurd met
153 kilometer als hoogste snelheid.
Bij de snelheidsovertreders waren
enkele tientallen vrachtwagen-
chauffeurs.

1955 startte hij zijn loopbaan als le-
raar LTS in Weert en vervulde die
functie daarna ook zes jaar in Wil-
lemstad (Curacao). In '69 keerde hij
terug in Weert en werd daar ad-
junct-directeur van de LTS. In de
periode '72-76 was hij onderwijs-
kundig medewerker van de Vereni-
ging voor Voortgezet Onderwijs in
Limburg waarvan hij later adjunct-
secretaris werd en in '82
secretaris/algemeen directeur.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij gerichte snelheids-
controles op vier plaatsen in Lim-
burg heeft de Algemene Verkeers
Dienst (AVD) van deRijkspolitie af-
gelopen donderdag 162 automobi-
listen op debon geslingerd. In totaal
werden3328 auto's gecontroleerd in
Geleen, Beek, Heerlen en Eijsden.

'Recordhouder' was de eigenaarvan
een Mercedes die in Heerlen 191 ki-
lometer" per uur liet klokken. De
auto werd in beslag genomen totdat
de man zijn boete van 600 gulden
had betaald.

Volgens een AVD-woordvoerder
moeten automobilisten er de ko-
mende tijd rekening mee houden
dat er vrijwel elke dag op meerdere
plaatsen in Limburg zal worden ge-
controleerd.

De controles werden donderdag op
verschillende tijdstippen gehou-
den. In Geleen werden de meeste
automobilisten gecontroleerd: 1446.
Daarvan liepen er 62 tegen de lamp.
De hoogst gemeten snelheid was
161 kilometer per uur.

Broodnodig
Volgens de AVD in Limburg zijn
veelvuldige snelheidscontroles
broodnodig. „Er wordt nog steeds te
hard gereden. Weliswaar niet meer
op zon grote schaal als enkele
maanden geleden, maar er zijn nog
te veel automobilisten die zich van
de maximumsnelheid niets aan-
trekken. Vooral vrachtwagenchauf-
feurs zijn hardleers", aldus de AVD-
woordvoerder.

Buiten zijn maatschappelijke loop-
baan heeft hij tal van andere func-
ties vervuld, onder andere die van
voorzitter en mede-oprichtervan de
katholieke bond van besturen voor
het katholiek beroepsonderwijs in
Limburg en hoofdbestuurslid van
de landelijke bond. Ook was hij be-
stuurslid van verschillende MDGO-
scholen. Nog steeds is hij actief be-
stuurslid van de stichting tot ont-
wikkeling van agragische onder-
wijskundeen scholing,en lid van de
onderwijscommissie Landbouw-
schap.

In de gemeente Weert was de heer
Stienen vier jaar raadslid. In '82
sloot hij als voorzitter van hockey-
club Weert een periode van 15 jaar
af. Van '69 tot '75 was hij ook lid van
het parochieel overleg Weert.

wripolitieteam, dat op 29 maart
Wht gevormd, bestond uit politie-
lij ï^naren van de korpsen rijkspo-gemsaastricht- Bom en Echt en de

Kerkrade en
diU Ur- Aan de oprichting van
'en v °lale team laSen acht diefstal-
gen an vrachtauto's en vrachtwa-
Ljfl: °mbinaties met zeer kostbare
Het t

Cn ten grondslag-
-orideramideram nee^ ongeveer zes weken
gend; Zoek gedaan naar vrachtwa-
% len in Maastricht, Kerk-
örun * Bl*abantse Budel, Bom,
Hoe men Schinnen-
Sp0

de politie de daders op het
vOern

'S Bekorr»en wilde een woord-
de lp-hr van dePoütie Kerkrade, die

kenri ng,had over het team met be"
getlv maken. Volgens mededelin-
goed an de Politie sloeg de bende de
Werd^ren ,ln Midden-Limburg op en
kocht van daaruit doorver-
gest"jaan de helers. Een deel van de
tërhaau? B°ederen kon worden ach-

en is inmiddels terugbe-
öeInt3? 11 dereentmatige eigenaars,
richtte^*, schade> die de bende aan-
ren 'oopt eveneens in de ton- Conclusie GS: 'Overzicht

nevenfuncties is volledig'(ADVERTENTIE)
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aheii i r^TTf■ ]ll#VlU 1200- fVr Cll " hmmj
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spreekt respect uit voor de inzetvan
de voorzitter, waar het de belangen
van deprovincie betreft," aldusGS.

wordt de schijn gewekt dat Kre-
mers niet goed functioneert, en dat
is niet goed. Het stoort mij dat de
landelijke politiek zich er nu ook
over buigt. Er wordt weer de sug-
gestie gewekt dat ze in Limburg al-
lemaal maar wat aanrommelen. Net
nu Limburg in een stadium zit dat
het goed gaat. Dat is niet gezond,"
verklaarde Schreinemacher achter-
af, met een vingerwijzing naar de
vragen die in deTweedeKamer zijn
gesteld.

Bij het noemen van zijn commissa-
riaten hebben GS die in L iburg
(Plem en EPZ) buiten beschouwing
gelaten, omdat die samenhangen
met het vervullen van zijn functie
als gouverneur. Het in 1988 ver-
strekte overzicht van de nevenfunc-
ties is volledig, zo concluderen GS.
De drie bezoldigde commissariaten
bij de commerciële bedrijven zyn,
zoals in dat overzicht: de Robeco-
groep, Van Leer en Sigma Coatings-
/Fina. De andere activiteiten die
doorKienhuis waren genoemd, val-
len onder de toezichthoudende taak
van deze organen. „In alle gevallen
gaat het om vennootschappen bin-
nen één groter verband of om 100
procent werkmaatschappijen bin-
nen één verband," aldus de brief
van GS.

In het antwoord wordt er verder na-
drukkelijk op gewezen dat 'van eni-
gekritiek op de.inzet en de beschik-
baarheid' van Kremers nooit iets is
gebleken, ook niet van de zijde van
provinciale staten. „Ons college

Ook in het seniorenconvent van
provinciale statenleden is gisteren
op dit punt gewezen. Met name het
VVD-statenlid Schreinemacher
wond zich op over deopstelling van
de PSP/CPN-fractie. „Hiermee

Kremers is niet van plan om dever-
goedingen uit de commissariaten af
te dragen aan de provincie. GS wij-
zen erop dat de minister van Bin-
nenlandse Zaken tegen de invoe-
ring van de zogeheten anti-cumula-
tieregeling is, om een grens te stel-
len aan de neveninkomsten. Voor
een dergelijke regeling - naast
maatregelen tegen een ongewenst
groot tijdsbeslag of belangenver-
strengeling - was geen goede recht-
vaardiging te geven, en daar zijn GS
het mee eens.

Afdracht

Limburgs dagblad provincie

Nieuwe managers
non-profitsector

ROERMOND - Negentien vrou-wen die met succes de éénjarige
°Pleiding 'Vrouwen en manage-
ment' hebben afgelegd ontvin-gen gisteren inRoermond van de
burgemeester van Mook en Mid-
delaar, mevrouw Botman, de bij
°e cursus horende certificaten.
De opleiding was bedoeld voorvrouwen met een HBO-opleiding
dieal werkzaam waren in denon-
Profitsector. Vurore, instituutvoor emancipatie-ontwikkelingLimburg stond aan de wieg vandit project, dat in samenwerking
""net de Voortgezette Opleidingenvan de Hoge School Nijmegen
Werd gerealiseerd.

Mevrouw Botman drukte de ge-
daagden op het hart dat het be-
kngrijk is om steeds gelijke kan-
sen te creeëren. „Het lost niets opom vrouwen in verschillende si-

tuaties per definitie voorrang te
geven. Op die manier wordt de
emancipatie discriminatie. Ik
ben er van overtuigd dat dit op
den duur negatief zal uitpakken
voor vrouwen", aldus mevrouw
Botman, voormalig lid van de
commissie emancipatie van de
Utrechtse Provinciale Staten en
voorzitter van het CDA-Vrou-
wenberaad.
Volgend jaar start voor de twee-
de maal de éénjarige opleiding.
Dit keer op twee lokaties: Sittard
en Nijmegen.

"Bertie Peeters ontvangt
uit handen van
burgemeester Botman van
Mook en Middelaar het
eerste certificaat.

Foto: JEROEN KUIT
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Voorspelbaar
Een ruime meerderheid vai
Provinciale Staten van Lim
burg heeft onlqngs beslotei
een milieu-onderzoekte ver
binden als voorwaarde aai
de winning van grind in cci
nieuw aan te snijden, om
vangrijk gebied in Midden
Limburg: het Stevolprojed
Deze politieke beslissint
komt steeds sterker onde

druk te staan, omdat de grindproducenten en andere belangheb-
ben in de bouwsector steeds meer 'nattigheid' voelen: er dreigt
een tekort aan grind te ontstaan.

Minister De Korte van Economische Zaken heeft de druk gisteren
nog watverder opgevoerd. Hij stuurde het Limburgse provinciebe-
stuur een brief waarin hij de zorgen van de genoemde industrieën
nog eens met enige nadruk onder de aandacht brengt.

Wat is nu het klemmend probleem? Door te besluiten tot het uit-
voeren vaneen milieu-effecten-rapportage (MER) loopt het Stevol-
project ernstigevertraging op. Uit de huidige wingebieden is waar-
schijnlijk echter niet nog meervoldoende grind te halen om die ver-
traging te overbruggen.

De brief van De Korte was even voorspelbaar als opmerkelijk.
Voorspelbaar omdat deze bewindsman graag wat voor de indu-
strie over heeft. Maar ookopmerkelijk. Hij weet, of had kunnen we-
ten, dat in de huidige wingebieden niet voldoende grind meer
voorradig is om het 'gat' in degrindvoorziening te vullen. Daarmee
gaat ook van deze brief een druk uit op het provinciebestuur om
maar vast met de Stevol-ontgrinding te beginnen, desnoods gelijk-
tijdig met een MER.

Daarmee zou het democratische gehalte van de Statenbeslissing
ondergraven worden. En dan te bedenken dat het departement
van VROM stelde dat het wettelijk verplicht is voor het Stevol-ge-
bied een MER op te laten stellen.

Nog is er aan de wettelijke voorschriften en de provinciale volks-
vertegenwoordiging niet getornd. Maar overduidelijk is nu zeker
dat er zeer grotebelangen in het spel zijn. De bewoners in dè Ste-
vol-gemeenten Stevensweert, Echt en Ohé en Laak, - die nadelige
gevolgen van de grindwinning verwachten - zullen op hun hoede
moeten zijn, wellicht nog meer dan al het geval was. Want een kat
in het nauw maakte rare sprongen.

HB
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RUTGERS TANDTECHNIEK
GELEEN

zoekt op korte termijn ervaren

' PROTHESE TECHNICUS-
GOUDTECHNICUS

Nachtegaalstraat 35, 6165 BH Geleen_ Telefoon 04490-50004203301

MULDER LIFTSERVICE B.V.
vraagt op korte termijn een

I Administratief medewerk(st)er
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit
het
- beheren van het haar/hem toevertrouwde archief- telex, telefoon, telefax, tekstverwerking

Voor deze afwisselende en zelfstandige funktie
zoeken wij een accurate medewerk(st)er, die beschikt
over:- een gedegen type- en stenovaardigheid- opleiding op minimaal HAVO- of MEAO-niveau- gedegen kennis van Engels, Duits en Frans

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
MULDER LIFTSERVICE B.V.

t.a.v. de heer R. Vankan
Handelstraat 5

203^0e 6361 XC Nuth

Kaalheid hoeft niet!
Bekend van TV Avros Service Salon.

~ fcW^AdStJ E- ■ ■■■ *■ %

IOIOI^IQIQI
Emile, specialist in maathaarwerk voor dames en heren
is altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing zowel
m binnen- als buitenland
Daarom brengt Emile vanaf heden het revolutionaire
maathaarwerk Het haar dat voelt wat u bedoelt:

0 definitieve bevestiging op het hoofd # verkleurt niet
# blijft dag en nacht op het hoofd " houdt vorm onder
alle omstandigheden 0 zeer comfortabel

" garandeert volledige vrijheid

Ook levering via ziekenfondsen.

«^
Verzorging van alle haarwerken.

Bel voor informatie.
*lemile haarstül

Haarverzorging-haarwerk naar maat-gezichtsbehandeling
Stokstraat 16, Maastricht. Telefoon 043-212767

(AJ Rheinhokf&MaMa
warmte-, koude-en geluidsisolatie
vuurbescherming

heeft plaats voor

Allround isolatieplaatmakers
Voor inlichtingen kunt u bellen: 04490-28989.
Uw schrifteijke sollicitatie kunt u richten aan:
Rheinhold & Mahla Nederland B.V.
Nusterweg 105, 6136 KT Sittard

203237

jan opreij b.v.
margraten - maastricht

Voor onze natuursteen werkplaats zoeken wij een

aankomend
natuursteenbewerker
Deze functie houdt in onder meer klanten-service,
maar tevens ook het produceren van natuursteen

maatwerk. Voor verdere opleiding tot vakman wordt
intern in het bedrijf gezorgd.

Gelieve mondeling of schriftelijk te solliciteren aan:

# Directie:
Jan Opreij B.V.
Rijksweg 72
6269 AD Margraten
Tel. 04458-1541

203000

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet
worden inverlichting Doorrevalidatie, hulp-
middelenen onderzoek.Het m^ÊÊ^ÊÊ

REUMABESTRIJDING GIRO 4Jk
MÓÉTLX)ORGAAN 1 324

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

j4Sk Modehuis Baks
//D7«A Uw adres voor exclusieve damesmode" SEIZOENS-

OPRUIMING
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

HBS
vraagt wederverkopers voor Miko ijs.

Gratis ijswagens beschikbaar voor al uw
evenementen.

Bent u geïnteresseerd in een van beide mogelijkheden, bel dan
voor een afspraak naar

Tuscho 8.V., Korvetweg 34
6222 NE Maastricht, tel. 043-630303

De Hogeschool Heerlen, degrootsteHBO-instelling inLimburg, iseen vooruitstrevend instituutmeteen breedscala aan onderwijsvoorzie-
ningen. De Hogeschoolverzorgthogerberoepsonderwijs in 15verschillende studierichtingen verdeeld over de volgendevijf onderwijs-
soorten: Technisch Onderwijs enLaboratorium Onderwijs, Gezondheidszorg Onderwijs,Economisch Onderwijs,Pedagogisch Onderwijs.
Binnen dezestudierichtingen zijn een aantalspecialistische opleidingen opgenomen.
Naast hetreguliere onderwijs verzorgtdeHogeschool tevensPost-HBO: hetaanbodaannascholingscursussen bedraagtruim 60. Andere
taken van deHogeschool zijn:contractonderwijs, maatschappelijke dienstverlening encontractonderzoek. IntotaalheeftdeHogeschool
Heerlenruim 4000 studenten en 500medewerkers.

Bij de Sector Economie/Gezondheidszorg van deHogeschool Heerlen bestaat de vacaturevoor defunctie

administratief medewerker m/v
binnen het praktijkbureau van de studierichting THW
(Toegepaste Huishoudwetenschappen),
De globalefunctiebeschrijving luidtals volgt het ver- Nadere inlichtingenverstrekt ir.G.J.J. Thissen, lidsectordi-
richten van type-werkzaamheden, voornamelijk metbe- rectie Economie/ Gezondheidszorg, tel. 045-734766.
hulpvan tekstverwerkingsapparatuur; het bijhouden van
databestanden; hetverzorgen van correspondentie; het Schriftelijke sollicitatiesbinnen 10 dagenna publicatie te
beheer van een vacature-informatiesysteem; het verstrek- richten aan de sectordirectieEconomie/Gezondheidszorg jpMMMH
ken van debenodigde informatie overo.a. stagesaan zo- van de Hogeschool Heerlen,Postbus 550, J|f
wel studenten als bedrijven/instellingen; het notuleren van 6400AN Heerlen. |f
vergaderingen en het maken van verslagen. |f
Functie-eisen: affiniteit met geautomatiseerde gegevens- g^^^^^^^^g M J
verwerking; goedemondelingeen schriftelijke uitdruk- m^^^^^^^^m m l|
kingsvaardigheid; grotemate van zelfstandigheid. 0 I 1
Geboden wordt een volledige weektaak (38 klokuren) £ g amf\
met een bezoldiging volgensrijksregeling met een maxi- Éf M mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊX
mumschaal3vanhetßßßAl9B4. ||f M I

nü hogeschool heerlen/^^biv
SÈÊÊÊÊÊBÊIÊÊBmwmËÊÊÊË m m

j*"*B*l^ » £ I
' ii i

IKIAINISSIifm ;"--x' jr^A.

" trompetten " cornetten - bugels " trombones ■ tuba's

" saxofoons - klarinetten "ififz» '" Maandags

" fluiten . piccolo's ■ hobo's ■ fagotten /^yË&ÊM9ra*oten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /f^wÖ^^B
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (JL ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop J^M

Giro I
55055
Astma Fonds

r=ï centraal bureau voor de statistiek
vraagt voor de hoofdafdeling Statistieken van Arbeid en Lonen, onderafdeling
Enquête Beroepsbevolking, een
wetenschappelijk medewerker (m/v)
vac. nummer 64.87.002/UD

De Enquête Beroepsbevolking is debelangrijkstebron in Nederlandvoorgegevens
over de samenstelling van deberoepsbevolking, kortlopende ontwikkelingenvan
deberoepsbevolkingen stromen op de arbeidsmarkt. Deze gegevens komen uit
maandelijkste houden steekproefonderzoeken bij 15.000 personen.
De onderafdelingEnquête Beroepsbevolking dieuit 14 medewerkers bestaat,
geeft inhoudelijkvorm aan deze enquête, analyseert deuitkomsten en stelt
publicaties samen.

Taak - statistische analyses van arbeidsmarktgegevens;
- het samenstellenvan publicaties;- ontwikkelingvan de inhoud en onderzoeksopzet van de Enquête

Beroepsbevolking;- contacten met externe gebruikersvan destatistische informatie, waaronder
ministeries en wetenschappelijkeen internationaleinstellingen.

Vereist - voltooide universitaire opleiding economie, econometrieof sociologie;- aantoonbare interessevoor de economievan de arbeid;- kennis en ervaring met analysemethoden van microgegevens, in het bijzonder
betreffende het arbeidsmarktgedrag, strekken tot aanbeveling.

Salarisschaal max. 11, afhankelijkvan opleiding, leeftijd en ervaring max. f. 6107,- bruto per
maand.

Standplaats Heerlen.

Contactpersoon G.M. Bon, 045-73 66 66 toestel 436.

Een psychologisch onderzoekkan deeluitmaken van deselectieprocedure.

Sollicitatiesonder vermeldingvan het vacaturenummer, inzendenvóór 1 juli 1989
aan hetCentraal Bureauvoor de statistiek, Hoofd van deHoofdafdeling Personeel
en organisatie, Postbus 4481,6401 CZ Heerlen.

Ons bedrijf is werkzaam in
de aanleg en het onderhoud
van alle groenvoorzieningen
Ter versterking van ons personeelsbestand
wensen wij in contact te treden met personen
voor de functie van:

voorman hovenier
Kandidaten met een ruime ervaring en
gedegen vakkennis, kunnen hun sollicitatie
richten aan onderstaand adres:

Hot,. H.J. Rooden cv.
*p <5» aanleg en onderhoud van

i' sé^^^^^^L groenvoorzieningen, o.a.
mr __ %_ sportvelden en

"Ü ■ UJ ■ 3: plantsoenen
■"■"* m^ "* M * Holstraat 95,

6231 AC Meerssen.
Tel. 043-644238

krealiet in organisatie en verzorging R?C(C

mw-
PARTY SERVICE - QUAEDACKERS
Wilmenweg 7, 6447 AW Merkelbeek Tel. 04492 - 5253

l.v.m. de groei van ons bedrijf vragen wij:

ZELFSTANDIGWERKEND KOK M/V
met enige jaren ervaring, bij voorkeur SVH-opleiding.
Leeftijd tot 30 jaar.
Jaarbetrekking.

Tevens vragen wij:

HULP IN DE HUISHOUDING
Min. leeft. 24 jr.
12 uur per week.

Sollicitaties na telefonische afspraak,
tel.: 04492-5253.

** Wij zoeken een
Select Frites BV te Kerkrade is
een van de grotere fabrikanten Af^ mk mm^pih^ ■ ■ gm^ m m^ Af\van diepgevroren, voorgebakken WkM a^nï I Ar WmmM Ifrites in ons land. Het bedrijf is lil M" W** W^ ■ m
een werkmaatschappij van \J M m Ikfn 111 I %»F %»F »w *%#
Hettema Zonen, een van de
grootste handelsmaatschappijen

_ _ _ _
|^_

_ _
_^ .

pootaardappelen in Europa. IVI lil f* | B% I/ \Ë
Select Frites exporteert 100%
van haarproduktie naar vele
landen. Er wordt gewerkt in een voor onderhoud van het machinepark en het
b^^litelslr^ne verhelpen van storingen. Funktie-eisen:
SSSiy*' - MTS-elektrotechniek met kennis van werktuigbouw of
kwaiiteitsprodukt wordt geleverd. gelijkwaardig niveau;

- Leeftijd: min. 25 jaar;
- Bij voorkeur ervaring in een dergelijke funktie in de

voedingsmiddelenindustrie.

Kandidaten zullen in Kerkrade of direkte omgeving
" woonachtig moeten zijn of bereid zijn zich daar te
vestigen.

Gegadigden worden verzocht hun schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Select Frites BV
Tunnelweg 100
6468 EK Kerkrade

203207

. ♦ . ACADEMISCH

UNf ZIEKENHUI!wkof MAASTRICHI

HERHAALDE OPROEP
De automatisering inde informatievoorziening vindt in hoofd"
zaak plaats door invoeringvan het Ziekenhuis Informatiesys-
teem (ZIS), ontwikkeld doorBAZIS in Leiden.
Met deze invoering en met hetbeheer van hetcentrale pro-
ductiesysteem en alles wat daarbij komt, is de Dienst Auto-
matisering (DA) belast.
De DA telt momenteel zon 25 medewerkers.
HetAZM maaktten behoevevan hetZIS gebruik vaneen dub-[
bele VAK 785 configuratie met elk 16megabyte geheugenef
4 gigabyteschrijfruimte. Viaeen integraal netwerk zijn hieraaf
op dit moment 250terminals verbonden.
Van hetZIS is een deel reeds operationeel, zoals patiëntenre-
gistratie, poliklinisch informatiesysteem, financiële en medi-
sche administratie,personeelsadministratie, salarisverwer-
king, afsprakensysteem,radiologie, apotheek, voorraadbe-
heeren tekstverwerking. Andere systement.b.v. logistiek,
managementondersteuning, klinisch informatiesysteem, la-
boratoriaen vele andere moeten dekomende periodeworde*
ingevoerd.
Bij deze dienst bestaat op korte termijn plaatsingsmogelijk-
heid voor een

programmeur/
systeem-
ontwerper m/v
vacaturenummer 76/5
Doel: het in nauwe samenwerking met de gebruikerontwik-
kelen, invoeren en onderhouden van een (vierde generatie) I
informatiesysteem.

Taken: hetontwerpen, schrijven en testen van nieuwe dele'
van applicaties met behulpvan vierde generatietalen; het
ondersteunen van DBASE III toepasssingen op PC's; het on-Jderhouden van bestaande BAZIS-systeemdelen (SESOP-
toepassingen).

Vereisten: opleiding minimaal op HBO-niveau; relevante
programmeerervaring metvierde generatietalen en hulpmid- |
delen; enige ervaring met financiële geautomatiseerde syste^
men; bij voorkeur ervaring met Oracle; goedecontactuele en
communicatievevaardigheden; flexibele instelling enhetver-
mogen zowel zelfstandig, als inteamverbandte kunnen func-
tioneren.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal l
fl. 4.757-bruto per maand, conform schaal 809 BBRA '84 t

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
P. Boon, HoofdDienst Automatisering, telefoon 043-862674.f
of bij de heerW. Linssen, Personeelconsulent, telefoon
043-862015.

i
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op d*(

eerste plaats taken op het gebiedvan de patiëntenzorg
en staat daarnaast ten dienstevan het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 beo'|
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgen*!
de arbeidsvoorwaarden van de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure teverz*'*
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; <**Jj
zgn. NVP-sollicltatiecode.Een medischonderzoek maaK11
deel uit van dezeprocedure. Voor elkefunctie komen ze
wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solü'i
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer {of t
brief en enveloppe), opleidingen ervaring, binnen 14 d*^gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie va"
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 191*i
6201 BK Maastricht

+ 't r ]
Open universiteit I
De Open universiteit is eenzelfstandigerijksinstelling voorhoger M
afstandsonderwijs. Zij ontwikkeltbinnen zevenproduktgroepen I
cursussen (bestaand uitschriftelijk, audiovisueelen M
computerondersteundmateriaal) overzeven leerstofgebieden. Deit M
cursussenkunnen doordestudenten worden gecombineerd tot II
programma'swaarvoor diploma's opHBO, WO, enKUO (Kort II
Hoger Onderwijs) niveau worden verleend. U
De afdelingExamens en Inschrijvingen heeft alsprimairefunctie*- II
-dealgehelebeleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering I

van deinrichting van de examensbinnen de beleidskaders als M
bepaald door de Commissie voor de Examens: I

- het zorgdragen voor de logistieke processen en dienstverlening <V II
het gebied vanexamens, inschrijvingen en aansturing van de WÊ
verzending vancursus- en informatiemateriaal. I

Ten behoevevan hetambtelijk secretariaatvan de ■
Commissievoor deExamens is thansvacant de functie va»' 1

secretarieel I
medewerker (m/v) I
voor 20uurper week I
vacaturenummer: UD 89029 I
Taken:administratievebegeleidingvan de vergadertngeo
van de Commissie voor de Examens en van hetDagelijks ■
Bestuurvan de Commissievoor de Examens; I
voorbereidendeen ondersteunendewerkzaamheden bij I
beroepszaken; postverzorging; typewerkzaamheden; I
archivering; werkzaamheden binnen het I
afdelingssecretariaat. I

Ou
Eisen en aalaria:diploma MEAO/secretarielerichting °'gelijkwaardigeopleiding; bij voorkeurervaring in een
soortgelijke functie; goedemondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid; belangstelling cqbetrokkenht
bij het tentamengebeurenen de daarmee samenhangend
studenten-problematiek. j
Het salarisbedraagt'maximaal’ 2.993-(schaal 5BBRA'
bruto permaand bij een voltijds dienstverband.
De standplaats is Heerlen.

Arbeidsvoorwaarden en procedure: derechtspositie
overeenkomstigrijksrichtlijnen. Hetpersoneelsbeleid vV
de Open universiteit is gerichtop gelijke kansen voor
mannen envrouwen. Ter bevordering vaneen
evenwichtige man-vrouw-verhouding in de organisatie
wordt vrouwen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Schriftelijke reacties onder vermeldingvan het
vacaturenummer(op briefenenveloppe) inzenden vóór
9 juli 1989en richten aanhet College van bestuur van o*

Open universiteit, terattentie vande afdeling
Personeelszaken, Postbus 2960,6401DL HEERLEN-
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer
R. Edelbroek,personeelsadviseur, tel. 045-762210.

f t r
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dat dit niets afdeedaan de ernstvan
het delict. Ook het feit dat de ver-
dachte onder invloed van genees-
middelen handelde, kon volgens
hem niet als een verzachtende on-
standidheid gelden. „De verdachte
kende als geroutineerde verslaafde
de effecten van het pilgebruik," al-
dus mrPhilippart, die oordeelde
dat sprake is van poging tot dood-
slag.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Schijnbaar onver-
schillig gaf een 40-jarige man uit
Heerlen gisteren voor de rechtbank
Maastricht toe dat hij zijn stiefvader
in maart jl. een broodmes in de rug
had gestoken. Hoewel hij vantevo-
ren had geroepen 'ik maak jekapot',
verklaarde hij later dat het niet de
bedoeling was zijn stiefvader te do-
den. Niettemin werd de Heerlenaar,
die geen vaste woon- of verblijf-
plaats heeft, poging tot doodslag
verweten en eiste officier van justi-
tie mr Philippart een gevangenis-
straf van 1,5 jaar, waarvan 6 maan-
den voorwaardelijk.

Toekomst
De raadsman van de verdachte ge-
loofde daar niet in. Hij wees erop
dat de stiefvader zich na de woor-
denvan de zoon omdraaide. „In een
levensbedreigende situatie keer je
niemand de rug toe." Hij pleitte
voor een zo kort mogelijke vrij-
heidsstraf, vooral omdat de man
geen enkele verwachtingen meer
voor de toekomst koestert.

Het was gisteren één groot triest le-
vensverhaal dat voor de rechtbank
werd geëtaleerd. De verdachte had
al meerdere malen, vergeefs, een
zelfmoordpoging ondernomen. Ook
in maart had hij zich, door het slik-
ken van eerst 50 en later nog eens 30
tabletten, van het leven willen bero-
ven. Juist op die dag sprak zijn stief-
vader, waar hij vaker sliep, hem er-
over aan dat hij de valiumpillen had
weggenomen. Er ontstond in de
keuken een woordenwisseling, die
uitmondde in de aanval met het
broodmes, net toen de stiefvader
zijn rug naar de verdachte toe draai-
de.

De wond viel achteraf mee. Na be-
handelingin het ziekenhuis kon het
slachtoffer weer naar huis. Maar of-
ficier van justitie mr Philippart zei

Rechtbankpresident mrSeelen
vroeg zich hardop af waarom voor
de verdachte (een alleenstaande)
geen 'normaal' leven was wegge-
legd. „Met een vrouw en kinderen,"
verduidelijkte derechter. Maar daar
kwam geen duidelijk antwoord op.
De verdachte zelf staarde gisteren
om de haverklap naar r^et plafond
en gaf eigenlijk nauwelijks ant-
woorden. Hij wist het eigenlijk ook
niet. Op de vraag van mrSeelen of
hij nu misschien een visie op het le-
ven had, zei hij: „Weinig". Uit de on-
derzoeken was gebleken dat zijn
contacten met de stiefvader en de
moeder niet best verhepen; ze lie-
pen altijd uit op een teleurstelling..

De verdachte maakte ook van dè
laatste mogelijkheid geen gebruik
meer om iets te zeggen. Uitspraak is
op 27 juni.

Celstraf voor
afrossen van
wielrijder

," Protesterende kompels van demijn uitBeringen. Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - De Maastrichtse
politierechter mr J. Huurman ver-
oordeelde gisteren twee inwoners
van Brunssum, 43 en 37 jaaroud, tot
respectievelijk twee en drie maan-
den onvoorwaardelijke celstraf we-
gens het afrossen van een fietser in
het Brunssumse Schutterspark.
„Het was bij de beesten af', oordeel-
de officier van Justitie mr M. van
Buchem.

gouverneur J. Kremers. „Dat was
een gouden vondst," prees een aan-
wezige vertegenwoordiger van het
Commissariaat voor Buitenlandse
investeringen van het ministerie
van Economische Zaken hem. „De
aanwezigheid van een Japanse
school zal zeker invloed hebben op
de vestiging van Japanse bedrij-
ven."

Perspectief
H. Hol, districtsdirecteur van een
Nederlandse bank, zag ook perspec-
tief in de zomercursussen die straks
op Vliek worden gegevenaan uit Ja-
pan overgevlogen studenten. „Wel-
licht krijgt het Limburgse bedrijfs-
leven de kans daar enkele lessen te
verzorgen. Dan staan we alvast goed
aangeschreven bij de Japanse ma-
nagers van de toekomst."

Smog neemt af
Einde vervuiling echter nog niet in zicht

BILTHOVEN - Over vrijwel het gehele land tekent zich
een daling van de luchtvervuiling door oxidant (ozon en
stikstofdioxyde) af. Met name in de gebieden waar de af-
gelopen dagen de hoogste concentraties zijn gemeten, is
die daling aanwezig. Het komende weekeinde zal die zich
beperkt voortzetten.

Voor Limburg geldt nog steeds de
voorwaarschuwingsfase.

Verkeer

Desondanks is het einde van dever-
hoogde luchtverontreiniging nog
niet in zicht. Met name in en buiten
de steden in de provincies Utrecht
en Noord-Brabant blijft overschrij-
ding mogelijkvan de normen die bij
de waarschuwingsfase horen, ,
Gisteren was de waarschuwingsfase
van kracht in de provincies Zee-
land, Utrecht, Noord-Brabant,
Zuid-Holland en Noord-Holland.

Limburgs dagblad provincie
Plannen van prof. Shoichi Okinaga:

Huize Vliek voor 8 miljoen verbouwen
an onze redactie economie

£ JESTRATEN - De Japanse
* 'tyo universiteit gaat voor 8

10 miljoen gulden Huize. '?k in Ulestraten geschikt
'ken voor de vestiging vann uitvalsbasis, een cultureel
itrum en een middelbare

t lo°l- Prof. Shoichi Okinaga,.e'genaar van een Japans

*akte gisteren tijdens een
'°r 130 invloedrijke Limbur-s en 70 Japanners bezochte.ePtie zijn plannen voor

Wek bekend.

or h
dgoed Vliek ~ dat overigens

drie miljoen gulden is gekochtde famiiie Van Meeuwen -
erri de bomende jaren gerestau-
,tv en geschikt gemaakt voor de

ar>gst van Japanse studenten.

■hoofdgebouw krijgt een repre-
bm eve funct'e met ontvangs-
>M n e reSt Van ne^ comPlexden de leerkrachten onderge-
ot ï.en komen klaslokalen en een
10"*bibliotheek. Rechts achter het

dgebouw wordt een onderko-n Voor de studenten gebouwd.

Bursussen
Je ürende enkele weken kunnen
irs studenten op Vliek zomer-
*t riSSen v°lgen en kennis maken
ifnK ur°Pese cultuur. De voor
ef. Urg belangrijkste activiteit be-
j,. echter de vestiging van een Ja-
riJ e middelbare school. Op deze;a J.arige 'senior high school' is
n js voor maximaal 150 studen-
-1 dus 50 studenten per studiejaar.

s Qe Japanners met kinderene«n de 12 en 17 jaar in Europa is
lig^hool een uitkomst. Het is de
isto Scllool m Nederland die de

voorbereiding biedt voor eene aan een Japanse universiteit.

'dd fe voor °*e vestiging van deae'bare school is afkomstig van

" De vernielde caravan op deA2. Foto: JEROENKUIT

Op bijeenkomsten met de commis-
sarissen van de koningin Houben
(Noord-Brabant) en Patijn (Zuid-
Holland) zijn gisteren verkeers-
maatregelen besproken die kunnen
worden ingevoerd bij een sterke
vervuiling van de lucht. In de pro-
vincie Zuid-Holland kan met een
vooraankondiging van 36 uur vrij-
wel al het verkeer worden stilgelegd
voor de maximale duur van een et-
maal. Bij overtredingvan een derge-
lijk verbod zal na één waarschu-
wing al een proces-verbaal worden
opgemaakt.
De Brabantse commissaris Houben
is vooralsnog niet van plan dwin-
gende maatregelen te nemen om de
smogvorming tegen te gaan. Maar
als de situatie hem ertoe dwingt,
sluit hij niet uit dat hij met dergelij-
ke maatregelen komt nog voordat
de alarmfase is ingetreden „bijvoor-
beeld als de waarschuwingsfase te
lang zou duren".

Ter zitting voerde het tweetal aan
dat de man hen geërgerd had toen
hij, na door hun bouvier te zijn aan-
gevallen, zijn fiets op het dier had
gegooid. „Dat kan ik me overigens
levendig voorstellen", vond rechter
Huurman.De twee zagen dat nu ook
in, maar waren destijds te dronken
geweest om te weten wat ze deden.

Weer protest
mijnwerkers

van onze correspondente

2 u^^^ ~~ e miJnwerkers van
tti t "u" Z^n gistermorgen samene' hun collegae van Beringen
ker de straat opgetrokken om
af^ Pr°testeren tegen de nieuwe. v'oeungsregelingen die deKS-

'rectie had voorgesteld.

2et
miJnwerkers van Zolder be-

fj„ .eil,de weg van Lummen naar
ven e*rland en Hasselt-Eindho-
Vo zorgde in de ochtend
de°T een ware verkeerschaos op
We 7*lrnburgse wegen. De mijn-
laa vf S Van Bermëen trokken
en )v i centrum van nun stad
lia w n daar een sit"in °P de
bnr ' *">oor bemiddeling van de
WerHemeester van Beringen
no een delegatie van de mij-
Bru 1C ers gistermiddag in
Vav,ssfJ ontvangen door ministerder! r en tewerkstelling Van
miri^ f ande en door sociaal be-
ku,a elaar Van Doren. Daar
rniin leen uit de bus dat de
Uitwerkers zich vandaag zullen
stell over de nieuwe voor-

Ze hadden hun slachtoffer achter-
volgd tot in diens tuin en hem daar
bewusteloos geslagen en getrapt.
De te hulp schietende echtgenote
werd over een omheining gegooid.

ECHT - Op de autosnelwegA2ter hoogte van Echt is gistermid-
dag een caravan volledig vernield toen een vrachtauto passeerde
en de caravan daardoor begon te scharen.
Een persoonraakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden
gebracht.

Caravan in vernieling
Een maand gevangenisstraf méér
voor de jongste van het duo hield
verband met een tweede agressieve
daad. Slachtoffer daarvan was een
automobilist die hem zou hebben
'gesneden. De man liep enkele
klappen op en moest toezien hoe
zijn auto zwaar werd beschadigd
toen verdachte er opzettelijk op"in
reed.Minister: ABP niet

onder druk gezet

Over uitstel invoering weduwnaarspensioen

(ADVERTENTIE)

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

volle tank 200 km! Max.
j snelheid 40 km/uur. Ook lever- \
| baar als rolstoel -inrij wagen, iVraag documentatie over
\ deze fantastischetwee-zitter. '{ (Uitsluitend voor gehandicapten.) i

JÏKMIJENBERG bv\ Postbus M2Panhuis6.39os AX Veenenoaa. j
t Tel 08385-11251
I ook vestigingen in de Randstad

DEN HAAG/HEERLEN - Minister
Van Dijk (Binnenlandse Zaken)
ontkent dat hij het ABP onder zwa-
re druk heeft gezetom met de invoe-
ring van het weduwnaarspensioen
te wachten tot 1 september. Hij ant-
woordt dat op vragen van Tweede
Kamerlid Linschoten (WD). Het
ABP wilde het weduwnaarspen-
sioen aanvankelijk met ingang van
1 april jl. invoeren, maar volgens
VanDijk is in goed overleg gekozen
voor een later tijdstip.

„Ik hebt het ABP-bestuur te kennen
gegeven het ongewenst te vinden
dat zonder coördinatie tussen de

verschillende pensioenregelingen
en zonder wettelijke basis tot toe-
kenning van weduwnaarspensioen
zou worden overgegaan. Het ABP-
bestuur heeft daarop besloten aan-
vragen voor een weduwnaarspen-
sioen aan te houden totdat ik ter
zake een wetsvoorstel bij de Twee-
de Kamer heb ingediend", aldus
Van Dijk.

De minister hoopt het voorstel,
waarover de betrokken pensioen-
fondsen inmiddels op hooflijnen
overeenstemming hebben bereikt,
nog vóór september klaar te heb-
ben.

(ADVERTENTIE)

AÈÊHD^SUREAU-OolllllJtl^ IJNfTRIIK-

beI voor een baan !
046-718865
de vacaturelijn van de

arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum,
Kerkrade.

m Bjr 's avonds theologie studeren

\~r 1 * 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

Gedwongen hulpverlening
geen panacee voor alles

Maatregelen Kinderbeschermingkunnen hard aankomen de Kinderbescherming in de toe-
komst zwaarder wordt. Incest, het
tweede en derde generatieprobleem
bij de allochtonen zijn zaken die
meer aandacht vergen. Gokversla-
ving is een fenomeen waarmee de
Kinderbescherming in Maastricht
de laatste maanden te maken krijgt,
signaleert J. Bessemans, staffunc-
tionaris algemene zaken bij de
Maastrichtse raad. Ernstige relatie-
problemen tussen ouders met de
daarbij behorende verwaarlozing
van de kinderen, vormen echter nog
altijd de hoofdmoot van devierhon-
derd gevallen die door de Maas-
trichtse raad voor de Kinderbe-
scherming worden behandeld, al-
dus Bessemans.

lvj«. an onze verslaggeefster

kU'sho ?ICHT " Moeders die het
Nki en om zeeP helpen door

Uti Dan- Verslaafde ouders die
Verzor eboren baby niet kunnen

chtffen' Vaders die niet van hun
Lf docht kunnen afblijven. Zonen
"t^nt n? S waar de ouders geen
u-eUitHee .°Pkunnen. Scheidingen■ aa*en °P een gevecntom de
'1 de u"1' ouders die geestelijk zo
W. nel zitten dat ze hun gezinwaarlozen.
'elijj»WasliJst menselijk leed is da-
ijk w werk voor de maatschappe-

e\bers van de Kinderbescher-
Lordth k dat van üid tot d
tritjei el°ond met een forse lading

il et wo°rd Kinderbescher-mer aUeen al brengt vaak heftige
?°k kfSieweeg biJ ouders -en somsre te Ü ,ren _ die met deze instan-
etki h hebben gehad. Wordt

""ieh 5l d Wel beschermd, vragen zij
griJpt de Kinderbescher-

Sm V}let te vroeg of te laat in? Be-
ustiti kreeg het ministerie van

*** kb,ok*og tweeduizend gebundel-
-or>tn,^ nten aangeboden van ver-aste ouders.

tarisiv^'!intVde waarnemend secre-an deRaad voor deKinderbe-

„En een goede afloop is niet gega-
randeerd als je iemand uit de ge-
zinssituatie haalt." Van Gent is even
stil. De Kinderbescherming is niet
almachtig.

Van de vierhonderd opvoedings-
problemen in Maastricht wordt in
130 gevallen een ondertoezichtstel-
ling aangevraagd, met 25 tot 30 uit-
huisplaatsingen. Dé gedwongen
hulpverlening van de Kinderbe-
scherming hoeft niet goed uit te
pakken. „Het is geen panacee voor
alle problemen," stelt Van Gent.Toename

De probleemgevallen diebij de raad
voor de Kinderbescherming belan-
dennemen toe in aantal maar ook in
ernst. Dat betekent dat het werkvan

men. Ouders die de maatschappe-
lijk werker als eeri belangenbeharti-
gerzagen, komen dan bedrogen uit.
Na het onderzoek houdt de taak van
de Kinderbescherming op. De
maatschappelijk werkers van de
Kinderbescherming weten verder
niet hoe het met het een kind af-

" loopt. Dat wordt verder begeleid
door gezinsvoogden en de jeugd-
hulpverlening. „Ook al is dat niet
bepaald hemel op aarde," zegt Van
Gent wat wrang.

Zwarte Piet

scherming in Maastricht, zet vraag-
tekens bij de klachten. „Het werk
brengt met zich mee dat er vaak een
ontevreden partij is," zegt hij. „De
kern van de kritiek zit 'm in de be-
handeling van de ouders. Wij gaan
uit van de belangen van het kind.
leder mens heeft devrijheidom metzijn kind om te gaan zoals hij of zij
wil, maar basisnormen zijn nodig.
Soms is het zonneklaar dat je moet
ingrijpen, terwijl de ouders zeggen
dat er niets aan de hand is."

Ook de Kinderbescherming maaktfouten, bekent Van Gent. Fouten,
die schrijnend kunnen uitpakken!
Desondanks vindt Van Gent dat de
kritiek van de afgelopen maanden

meer het hele systeem van de jeugd-
hulpverlening in Nederland betreft
dan de werkwijze van de raad voor
de Kinderbescherming. „Maar als
de jeugdhulpverlening daarmee
buiten schot blijft, wil ik best de
Zwarte Piet trekken."
Sommige mensen beschouwen de
maatschappelijk werkers van de
Kinderbescherming als hulpverle-
ners. Dat zijn ze niet. Ze onderzoe-
ken. Ze proberen de mensen na-
tuurlijk wel met zachte dwang naar
de particuliere hulpverlening te stu-
ren, maar indien nodig ter bescher-
ming van het kind wordt de rechter
gevraagd hem of haar onder toe-
zicht te stellen of zelfs uit huis te
plaatsen. Dat zijn ingrijpende maat-
regelen die erg hard kunnen aanko-

(ADVERTENTIE)
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Heerlenaar bleef na 80 valiumtabletten overeind

Zelfmoordpoging liep
uit op aanval met mes

" De hoofdrolspelers inzake de
vestiging van de Teikyo-uni-
versiteit: v.l.n.r. de assistent
van prof. Okinaga; de heer H.
Akazawa van de Japanse am-
bassade; notaris mr Waayer
van de stichting Teikyo Trust
Holland; de voorzitter van die
stichting J. Drost; Teikyo-eige-
naar Okinaga; gouverneur
Kremers, Meerssens burgemees-
terK. Majoor en de heer Oppen-
huis-de Jong van de provincie.

Foto: WIDDERSHOVEN



VERZORGINGSCENTRUM
VOOR OUDEREN Binnen de verzorgingsdienst ontstaat door zwangerschap

van de huidige funktionaris een vakature voor een

afdelingshoofd
Pv/ m/v
I voor Huize het Munster. Hier wonen 58 bewoners.

SttChting Gevraagd wordt:
r> f*' /^/-\slc<lll //e ~ een verpl.eegkundige A en/of B met kennis van en
I\. K^. KjOCLStïLiLo ervaring in het werken met de ouderwordende mens in

Roermond al zi,n"cetten*- op een voorwaarden-scheppende wijze leiding kunnen
De Stichting beheert een geven aan een team van 17 medewerkenden;
verzorgingstehuis, - het op professionele wijze kunnen hanteren vanbestaande uit Huize de bewonersgericht zorggedrag;Pollan Huize het _ evenwichtige persoonlijkheid met goedeWunster, Louisa Pension ■ Dr ..', . b

en Prinsenhof. Het communicatieve vaardigheden.
aantal bewoners
bedraagt 178 en het Geboden wordt:aantal medewerkers ca. _ een stimulerende werkomgeving met ruimte voor een

eigen inbreng;- enthousiaste flexibele collega's om mee samen te
werken;

-goede arbeidsvoorwaarden afgeleid uit de C.A.O.
-bejaardenhuizen;

- pensioenvoorziening en ziektekostenverzekering
volgens overheidsregeling.
Tot de sollicitatieprocedure behoort een medische
keuring en gesprekken met vertegenwoordigers van
bewoners en personeel.

Schriftelijke sollicitaties gelieve u binnen 14 dagen te richten aan de directie van de
Stichting R.C. Godshuis, Pollartstraat 6, 6041 GC Roermond.

Nadere informatie over de funktie kan telefonisch worden ingewonnen bij het hoofd
Verzorgingsdienst, de heer G. Franssen, tel.: 04750-17100.

203237

GEMEENTE VALKENBURG
AAN DE GEUL

De gemeentelijke organisatie, die 118 medewerkers telt, wordt
gevormd door drie hoofdafdelingen en een stafafdeling. De
hoofdafdelingen zijn Burgerzaken, Interne Zaken en Grondzaken.
Laatstgenoemde hoofdafdeling kent een drietal afdelingen t.w.
Bouwkunde, Civiel- en Cultuurtechniek en Administratie.

Op de afdeling Administratie is momenteel de functie vacant van

MEDEWERKER RUIMTELIJKE
ORDENING (M/V)

Functie-informatie
De atd. Administratie kent twee sectoren t.w. Eigendommen ca. en Ruimtelijke
Ordening ca. De aan te stellen medewerker zal in de sector Ruimtelijke
Ordening in samenwerking met twee collega's inhoud moeten geven aan taken
die liggen op het terrein van de uitvoering en toepassing van diverse wetten.
Genoemd kunnen worden de wet R.0., de wet op de Stads- en
Dorpsvernieuwing, de Woningwet etc.

Functie-eisen
Een op defunctie afgestemde opleiding zoals het bezit van het diploma
Bestuursambtenaar is vereist. Verder is ervaring met genoemde wetten en
taken noodzakelijk.

Salarisindicatie
Afhankelijk van opleiding en ervaring is aanstelling in schaal 7 of 8 mogelijk
(max. ’ 3641.00 of max. ’ 4144.00 bruto per maand). In de organisatie wordt
momenteel een zg. organisatieonderzoek doorgevoerd. Dit kan wijziging der
taken in de toekomst tot gevolg hebben. Het uiteindelijke niveau van de functie
zal worden bepaald d.m.v. een systeem van functiewaardering.
Algemene informatie
De gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing. Een medische
keuring vormt onderdeel van de selectieprocedure terwijl een psychologisch
onderzoek naar de geschiktheid voor de functie tot de mogelijkheden behoort.
Informatie kan ingewonnen worden onder tel.nr. 04406-18284 (dhr. Meurders,
plv. afdelingschef).
De gemeente Valkenburg a.d. Geul voert een actief emancipatiebeleid.
Derhalve worden vooral vrouwelijke kandidaten uitgenodigd te solliciteren.
Sollicitaties
Deze worden ingewacht tot 1 juli bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente, postbus 998, 6300 AZ Valkenburg a.d. Geul.
Gelieve op de enveloppe te vermelden „vac RO". X3Z23

Vrouwen niet geïnteresseerd
in techniek? Bij DSM wetenwe

sindskort beter.
DSM is met een uniek project bezig. Aan 15 jonge vrouwen Onderhoudstechnieken. Op zon dag wisselt u natuurlijk ook er-

wordt de kans geboden 3 maanden rond te kijken in de wereld van de varingen uit.
techniek. Onlangs heeft de eerste advertentie in de dagbladen gestaan. Als de periode van 3 maanden is afgerond mag u ons vertellen of u ook
Terwijl ook dekranten nogal wat aandacht aan dit É^^ggj^). warm bent gemaakt voor een technische baan. Zegt u ja?
project hebben geschonken.

4 ÉÉÉÈtok^^. Dan kunt u aan uw DSM-beroepsopleiding
Bij DSM waren we verrast over de (fe jb* le&n lSjorjg. \ beginnen voor de functie van proces-

reacties. Want ondanks het feit dat we na- " & 3 IXlaaDfia^ .. operator. Zegt u nee, even goedeUl ue tojft,/, wt*ï töTiri ta i.- Ituur- en wiskunde vroegen, een combinatie CJc/G? v^ "«?*fciï/f vrienden en v bent een ervaring rijker.
die in het studiepakket niet zo vaak voor- ""^én^il ****&&. f
komt, hebben zich toch een aantal jonge , ?i£r*^t^.»«» J Voor de duidelijkheid.
vrouwen gemeld. Sï^?^;* f In aanmerking voor dit unieke

Er deed zich een interessant V»- - " project komen dus vrouwen in de leeftijd
verschijnsel voor. In onze advertentie YJT 1/ m van 17 tot en met 30 jaar met een van de
vroegen we om vrouwen van 17.tot 21 V .... f volgende diploma's: LBO (Oniveau), MAVO of
jaar. Op de banenbeurs in Geleen ont- ??£* Jj HAVO (overgangsbewijs 3 naar 4). In alle ge-
dekten we echter dat juist vrouwen WW vallen met wis- en natuurkunde. U moet per
boven de 21 belangstelling hadden. J, f 1 september a.s beschikbaar zijn en geen bezwaar

En wij willen deze dames ~É%jaHBMMt_ ;,,J^^***'^ 1 hebben tegen een psychologische en medische test

absoluut niet teleurstellen. Vandaar dat besloten is JF
de leeftijdsgrens te verruimen tot 30 jaar. Reageer snel

Stuur ons een brief met daarin uw gegevens, over diploma
Nog even waar het om gaat en leeftijd. Als u aan de eisen voldoet, roepen we u op voor een

DSM wil jongevrouwen van 17 tot 30 vertrouwd maken met kennismakingsbijeenkomst waarbij we u wat meer over het project
de techniek. Voor een periode van 3 maanden. Betaald. Een ervaring die zullen vertellen,

aan het eind van derit tot niets verplicht Schrijf uw brief aan DSM Limburg bv, Personeelsvoorziening
Wat er in die periode gebeurt? U begint met een algemene en Beheer ta.v. de heerB. Pijper, Mauritspark 1,6163 HM Geleen, onder

oriëntatie bij Centrale Opleidingen, waar veel van de fabrieksprocessen ' vermelding van nr. 57/89PVB. Of bel zonodig tijdenskantooruren voor
in scène worden gezet meer informatie met de heer B. Pijper, telefoonnummer 04490-65456.

Als u daarmee vertrouwd bent, krijgt u een mentor met wie u
de dagelijkse praktijk volgt U krijgt metprocestechniek te maken en met 2 |\/| Is^
onderhoudsactiviteiten.

Een dag per week voigt u met de heie groep een cursus We hébben een oplossing ofwe vinden ereen.

" ■ I

■

Een industrieel bedrijf in Midden-ümburg, omgeving Maasbracht, heeft
belangstelling voor een:

administratief medewerker (m/v)
De te verrichten werkzaamheden bestaan o.a. uit:

- het kontroleren en koderen van alle te verwerken administratieve
gegevens; *- het met behulp van een computer verwerken van alle administratieve
gegevens;

- debiteurenbewaking;
- verzorging van het betalingsverkeer.

Wij vragen:
een enthousiast iemand van ongeveer 25 jaar, die beschikt over:
- MEAO-diploma administratieve richting met MBA-diploma of studerend

hiervoor, ofwel HAVO met PD boekhouden en MBA-diploma of studerend
hiervoor;

- ervaring op het gebied van de administratieve automatisering;
- ervaring in een soortgelijke funktie;
- belangstelling voor fiscale en sociale wetgeving;
- enige kennis van de Duitse taal.

Wij bieden:
- een prettige werksfeer;

- een passende beloning;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als u geïnteresseerd bent in deze funktie, nodigen wij u uit uw
schriftelijke sollicitatie, voorzien van voldoende gegevens, te zenden ond.
no. HK 019, van Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

N.V. Nutsbedrijven Maasticht verzorgt de levering van elektriciteit,
gas, water en CAI-signalen en eksploiteert een huurgeiserpark.
Het totale personeelsbestand bedraagt ruim 225 personen, die
klantgericht denken en handelen hoog in hun vaandel schrijven.
Voor de afdeling Inkasso zoeken wij een parttime (20 uur)

Baliemedewerk(st)er ]
(vakaturenummer 006)

Funktie-informatie:
Maandelijks ontvangen de ca. 45.000 klanten van Nutsbedrijven
een voorschotnota en eenmaal per jaar een jaarafrekennota. De
Inkasso-afdeling verzorgt de invordering en de administratieve
vastlegging daarvan. De aan te trekken medewerk(st)er zal de
volgende werkzaamheen gaan verrichten:

Baliewerkzaamheden:- inning en uitbetaling van gelden per kas;

Invorderingswerkzaamheden:- het nemen van akties die moeten leidentot betaling van de nota;- treffen van betalingsregelingen;
- het onderzoeken van gegevens, benodigdvoor de

inkasso-werkzaamheden;

Administratieve werkzaamheden:- opmaken van de kas en het verrichten van de hierbij behorende
administratieve werkzaamheden;

- administratief verwerken van de invorderingswerkzaamheden.

Funktie-eisen:- diploma MEAO danwei MBA; i- werkervaring met boekhouding en cliëntenkontakten;- kapaciteiten om vanuit een zelfstandige oordeelsvorming in
teamverband te kunnen werken;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- incidenteel bereid zijn 38 uren per week te werken;- leeftijd rond 30 jaar.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal het salaris maximaal

’ 1.770,- bedragen voor 20 uur per week.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de heer
Stallenberg, tel.: 292662.
Belangstellenden, die aan de gestelde eisen voldoen, worden
uitgenodigd hun sollicitatie, onder vermelding van
sollicitatienummer, uiterlijk binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze kennisgeving in te zenden aan de Direktie van de N.V.
Nutsbedrijven Maastricht, Postbus 1042, 6201 MJ Maastricht. Een
psychologisch onderzoek is onderdeel van de selektieprocedure.

203212

NUTSBEDRIJVEN 1
MAASTRICHT \
elektriciteit gas water cai

BOUWS£RV»C£ BV

TISACO »■*
Door de gestage groei van het bedrijf is de mogelijkheid ontstaan voorde benoeming van een:

administrateur m/v
met een uitgesproken bedrijfseconomische vaardigheid.

In die fucntie ondersteunt de administrateur de directie in bestuurlijke en
operationele zin. Uiteraard spelen frequente verslaglegging en financiën
daarbij een vooraanstaande rol. Bovendien is affiniteit met
administratieve organisatie en automatisering in dit kader een eerste
vereiste.

Opleiding op HBO-niveau, alsmede een gedegen leidinggevende
ervaring passen bij het kaliber van de bedoelde functie.
In dit verband is de leeftijdsgroep op 35-40 jaar gesteld. Naast de
interne bedrijfsrelaties dient de functionaris de geschiktheid te hebben
externe contacten op een soepele wijze te voeren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met LH. van Krimpen
onder telefoonnummer 033-616623.
Schriftelijke reacties zijn welkom aan het adres van:
JJ.H. Tillmanns, Brugstraat 5, 6191 XC Beek (L). t^j
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'De boer op met moderne stad'

Deze was reeds eerder aangetroffen
aan de handvan aanwijzingen en te-
keningen van professor Braat uit
1937 en 1947. Met de opgravingen
van nu toonde de provinciale ar-
cheoloog drs Rob Stoepker zich
uiterst tevreden. Inmiddels is de ge-
meente Simpelveld benaderd om
groter graafmaterieel beschikbaar
te stellen. Want men denkt er toch
een zogeheten VillaRustica van for-
maat aan te treffen, inclusiefzuilen-
galerij.

Dialyse-apparaten
gaan naar Polen_ Regioredactieu°stelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

antoor HeerlenJ045-739284ij* Dragstra
«045-710317Jn'le Hollman« 045-422345
2fns Rooijakkers

Toonen, chef« 045-425335gehard Willems
«04406-15890Kantoor Kerkrade* 045-455506
£><>s Philippens
«04455-2161

Bommelding in Hanenhof

Wanneer je de burgemeester bij-
voorbeeld voor de voeten werpt
dat Heerlen geen identiteit heeft
dan knikt hij niet instemmend,
maar zegt hij: „Ik mis het wij-
Heerlen-gevoel".

HEERLEN - In de koele college-
kamer van het Heerlense stad-
huis gaat Piet van Zeil er eens
goed voor zitten. Pakketje ima-
go-verhalen binnen handbereik.
Hoe wisselvallig de burgervader
de serie ook vond, de verhalen
heeft hij nauwlettend gelezen.
Want wie aan Heerlen komt,
komt aan zijn burgemeester. In
de afgelopen weken zijn nogal
wat uitspraken over Heerlen ge-
daan die er niet om liegen. Be-
hoedzaam laveert Piet van Zeil
deze middag langs de kritische
kanttekeningen die gemaakt
zijn. Zonder 'zijn stad' bij voor-
baat met de mantel der liefde te
bedekken.

doorwim dragstraen emile hollman
HEERLEN
Koyal: My stepmother is ah alien, dag.
''■30 16.30 18.30 en 21 uur. Rivoli: The
"aked gun, dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur.Jj'dy en de Vagebond, za zo wo 14 uur.?a*im: Childs Play, dag. 15 18.15 en
<"-30 uur. H5: Tequila Sunrise, dag.
''■30 19en 21.30 uur, za zo ook 16.30uur.fl^nman, dag. 14en 20.30 uur, za zo ook

' uur. Dangerous Liaisons, dag. 18.30
J} 21 uur, do vrij ma di ook 14 uur, za zo2pk 16uur. The Bear, za zo wo 14 uur.
st Semarary, dag. 19 en 21.15 uur, do

"*') ma di ook 14.15 uur, za zo ook 16.15
Twins, dag. 14 18.30en 21 uur, za zo

ij* 16 uur. 'n Avontuur met een
"f^rtje, za zo wo 14.15 uur. De Spiegel:
'ie world according to Garp, do t/m mailUur.

SCHAESBERG
Gorillas in the mist, vrij t/mIB** 22.15 uur.

Maastricht
J"*'»:The naked gun, do t/m zo 14.30 19
,Vj'-30uur, madi 21.30 uur, wo 14.30en
<U0uur.Die Hard, dot/m zo 14.30 18.30
""21 uur, ma di 21 uur, wo 14.30 en 21
j^- Lady en de vagebond, za zo wo
/"■at) uur. My stepmother is an alien, do
?> zo 18.30 en 21 uur, do vrij ook 14.30
"Ur. ma t/m wo 21 uur. Accidental Tou-
«'. do t/m zo 14.30 18.30 en 21 uur, ma

r* 11 wo 21 uur. Cinema-Palace: Rain-
uTn' da8- 21 uur- za zo ook 14-30 en 18
""■■" Tequila Sunrise, dag. 19 en 21.30rj". za zo ook 14 en 16.30 uur. Dange-
°us Liaisons, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
I°k 14en 16.30uur. Palace2: Pornopro-an>ma, dag. beh. za zo doorl. v.a. 13.30
"ur- Ciné-K: The Accused, dag. 22.15

a4r Salaam Bombay, dag. 20 uur. Lu-
dal*re: One flew over the cuckoo's nest,
r?ê 20 uur. PierrotLunaire, dag. 21 uur.

dag. 22 uur.

exposities

niet.
En zeggen die gasten dan: prach-
tig mijnheer Van Zeil? Deze zo-
mer nemen we een kamer in het
Grand Hotel en doen we Heerlen
nog eens dunnetjes over?

in deze regio en adeldom ver-
plicht. Meer dan jevan de andere
gemeenten mag verwachten. Dat
we die uitstraling nog niet volle-
dig bezitten, bedoel ik niet in
veroordelende zin: mensen ont-
wikkelen van deene op de ande-
re dag geen nieuwe visie. En
Heerlen zal nooit een bloeiende
samenleving zijn als de omge-
ving niet bloeit".

haupt wel aan kan, antwoordt
Van Zeil met een veel beteke-
nende gümlach en deopmerking
dat hij zich als burgemeester
geen uitspraken over de lokale
politiek kan veroorloven. Hoe-
wel die glimlach het ergste doet
vermoeden wat betreft de 'grote
gedachte.
Terug naar de burgemeester.
Een stelling: de nieuwe toe-
komst van Oostelijk Zuid-Lim-
burg is te danken aan Piet van
Zeil.
„Nee", zegt de man in kwestie re-
soluut. En wijst op devoortreffe-
lijke samenwerking in Heerlen
en in de regio en met de provin-
cie en de overheid. „Van belang
is datjekennis en kennisen hebt;
dat je een goed verhaal op het
juiste tijdstip bij de juiste instan-
tie kunt leggen".
„Het EFRO-programma". Toen
Economische Zaken en de Pro-
vincie akkoord waren met de
PNL-gelden voor deze regio, zet-
te Van Zeil de eerste stappen
naar Brussel. Hij kende de weg,
want als staatssecretaris had hij
die weg ook uitgedokterd voor
Twente en Zuid-Oost Brabant.
Zowel in Brussel als in Den Haag
is Piet van Zeil geen onbekende.
„Ik mag- als oud-parlementariër
- zelfs in de koffiekamer van de
Tweede Kamer komen". Dat
kunnen niet veel mensen hem
nazeggen. Daarmee ontkracht
Van Zeil dan toch gedeeltelijk
zijn eerdere, hardnekkige ont-

j kenning.

Onverstoorbaar: „Nee. Dan
neem ik ze mee naar het Ther-
menmuseum, de Golfbaan, de
Draf- en Renbaan, het Mijnmu-
seum, het Mergelland, de lucht-
haven, Valkenburg en Maas-
tricht. In Nederland zijn maar
twee steden die internationaal te
promoten zijn: Amsterdam en
Maastricht. Ik kan een litanie op-
zeggen van dingen die in Heerlen
te doen zijn. En als ik zondags uit
de kerk kom, zitten de terrassen
vol mensen. Ik heb aan de stich-
ting Coriolade gevraagd te pro-
beren om eens per maand iets

„Een Heerlenaar gevraagd naar
zijn woonplaats, noemt eerst de
wijk waarin hij woont en daarna
de naam van de stad, terwijl elke.
Maastrichtenaar meteen met
'Maastricht' zal antwoorden".
Pietvan Zeil zoekt naar woorden
die de identiteit van Heerlen
kunnen vullen. Die zit 'm vol-
gens hem in tal van aspekten
waaronder de economische be-
drijvigheid. Noemt vervolgens
DSM, ABP, CBS en telematica.
„Heerlen is het minst Limburgs
van alle steden in de provincie.
Maar neem nu die bedrijven,
neem de moderne architectuur.
Maastricht is een historische
stad zijn, Heerlen is modern. We
zijn blijkbaar toch tot grote din-
gen in staat. Daarmee moeten we
wel de boer op gaan".
De tegenwerping dat voor veel
Heerlenaren nog steeds de herin-
nering aan gesloopte historische
gebouwen dierbaarder is dan de
moderne gebouwen, pareert Van
Zeil met de architectuurprijzen
voor 't Loon en de bibliotheeken
monumenten als deSchelmento-
ren, het kasteel Hoensbroek en
de Pancratiuskerk. De kracht zit
volgens hem in de nieuwe, mo-
derne stad. En hij verwijst ver-
volgens natuurlijk naar de op
stapel staande herstructurering
van de binnenstad, die belooft
van Heerlen een complete stad te
maken.

„'s Avonds en in het weekend is
er in het centrum niet genoeg te
beleven", zegt de burgemeester.
„Maar te zien valt er genoeg".
Met de ogen dicht looptvan Zeil
deroute nog eens na die hij on-
langs met een vriend uit het Mid-
den-Oosten bewandelde. Bij
Douvenrade, Villa Beukenhorst,
de Corioveste, Thermenmu-
seum, Kamer van Koophandel,
Bibüotheek, Stadhuis, Pancra-
tiuskerk, Grand Hotel (*****)
blijft hij met zijn gasten staan en
wijst. 'Dit is Heerlen. Vervol-
gens loopt hij langs Huize De
Berg, maakt een bocht en gaat
via Aambos, Oliemolen,
Schouwburg, CBS naar Ter-
worm waar niet alleen de vo-
geltjes fluiten, maar ook de sky-
line van Heerlen te zien is. Toch
niet niks, zegt Piet van Zeil net

Maar in die binnenstad, daar is
toch niets te zien en te beleven,
wordt regelmatig geroepen?

Valse bescheidenheid? In ieder
geval kwam Piet van Zeil met
een ideaal naar Heerlen. „Er
moet nog een hoop gebeuren.
Als je er in gelooft, dan kun je
bergen verzetten. Daarvoor moet
je met de dingen die je hebt wel
de boer op.En knokken, elke dag
weer en elke dag de héle dag".

„We moeten er voor waken dat
we niet te ver voor de bevolking
uitlopen. Het bestuur moet het
initiatief nemen en steeds weer
de visie uitleggen aan iedereen".
Op de vraag of de gemeenteraad
het 'gewestelijk denken' über-

Hoe voorzichtig Piet van Zeil
ook doorgaans is met het beant-
woorden van vragen, over twee
kwesties kan hij kort en bondig
zijn: In Heerlen kun je 's avonds
wél veiligover straat lopen,en de
mijnen behoren tot het verleden.
Heel wat meer moeite heeft de
burgemeester met de opmerking
dat Heerlen achter de sky-üne
een dorp is. .
„Nog niet voldoende een grote
stad", noemt hij het. Het is Piet
van Zeil ten voeten uit. „We mis-
sen op een aantal punten de uit-
stralingvan een grote stad. Toch
is Heerlen de centrum-gemeente

Dorp

groots in het centrum te organi-
seren. Daar wordt nu aan ge-
werkt".

Maar gaat dat grootschalig den-
ken niet over de hoofden van de
burgers?

Van onze correspondent
SIMPELVELD - De sectie archeo-
logie van de Simpelveldse heem-
kundevereniging 'De Bongard' mag
verder speuren in het bestemmings-
plan De Molt. Daar heeft men de be-
langrijkste 'kruispunten' van muren
van een Romeinse herenboerderij.

'DeBongard' graaftverder naarresten Romeinse villaAfscheid van
een 'mijnheer'

Kinderen Hoensbroekse Mgr Hanssenschool zwaaien directeur Koos Goossens uit

Van onze correspondent
HOENSBROEK - „Jullie moeten het apparaat op T schake-
len", zegt een leerkracht van de MgrHanssenschool in Hoens-
broek voor aanvang van de musical. „Wij hebben in de vloer
een ringleiding waarmee de kinderen het signaal van de po-
diummicrofoon rechtstreeks in hun gehoorapparaat ontvan-
gen", verklaart de nieuwe directeur van de school voor slecht-
horenden en spraakgestoorden. Op dat moment komen Koos
Goossens en zijn echtgenote binnen. Dertig jaarlang was hij de
bezielende kracht achter het, voor Limburg, bijzondere insti-
tuut. Op zestigjarige leeftijd maakt hij gebruik van de VUT.

HULSBERG - Het Gospelkoor
Hulsberg viert in hetweekeinde van
24 en 25 juni zijn 20-jarig bestaan.
Dit gaat gepaard met ondermeer
een jongerenkorenfestival en een
receptie in café Oud Hulsberg die
zaterdag om 20 uur begint.

Gospelkoor
Hulsberg

twintig jaar

De leerkrachten van de Mgr Hans-
senschool hebben het altijd over
'mijnheer' Goossens. Zelfs na de-
cennialange samenwerking. Ook
de speciale feestuitgave van de
Luistervink, het contactblad dat ge-
heel aan zijnvertrek gewijd is, drukt
nimmer zijn voornaam af. Behalve
Trudy Muschter van de MgrHer-
mussehool in Amsterdam begint
haar stukje met 'Beste Koos. Hoof-
den onder elkaar luidt de titel van
haar stukje. „Hij is zonder meer een
autoriteit", zegt de nieuwe directeur
A. Haubrich. „Maar datbedoel ik in
de goede zin van het woord. Het ge-
zag hééft hij gewoon."

De kinderen boden hem ter af-
scheid een musical aan. Vele uren
van intensief studeren gingen aan
de uitvoering vooraf. Vooral voor
gehoorgestoorden is het spelen van
een musical, waarbij natuurlijk rit-
me en melodie belangrijk zijn, een
prestatie. „Ik heb in mijn carrière al
veel uitvoeringen en toneelspelen
meegemaakt. Maar dit was werke-
lijk het mooiste", roept Koos Goos-
sens na de ovatie die de uitvoeren-

den onder leiding van leerkracht
Stella Houtvast in ontvangst ne-
men.

Heerlen
"^galerij, Raadhuisplein 19. Het

I^Y'sch moment. T/m 25/6, open di t/m
,5 '1-17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-
lu^fenwacht. Schaapskooiweg 95.erk van André Offermans. Open di t/m
iq irl7 uur. zo 13-17 uur- di en vr ook

uur NMK-bank, Bongerd 13.
"er« van M. Philippens. T/m 31/6. open
a1? kerkdagen 9-16 uur. Galerie Signe,
V^fftsraat 82a. Litho's van Bram van
tyel(*e. Van 16/6 t/m 10/9. De Spiegel:
i .erK van StephanieWeskott enKirsten

T/m 11/7, open juni do t/m ma,
jj1,vrij t/m zo, v.a. 20 uur. ABP, Oude
■r^destraat 70. 150 Jaar Limburgen.Va« 25/6.
HOENSBROEK
s {^fsteel Hoensbroek. Expositie fijn-

Driemaal Nul. T/m 2/7.
renri van M{ons Stadhouders. Gedu-

bde de zomermaanden, open dag. 10-
-'"Ur. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-

Qlraat. Werk van Cor van Hoof. T/m 14/7,
Pen tijdens kantooruren. ABN. Foto's
*n Klaas Schipper. T/m 15/7, open
erkdagen 9-16 uur.

VOERENDAAL
T e»»eentehuis. Werk van P. Meuleners.
d

m 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,
U1°°k 13.30-16.30 uur.

landgraaf
J^mal Galerij, Kerkberg 2. Werk van
"ViaWeerath. T/m 25/6,open wo, do, zan z° 13-17 uur, vr 13-20uur.

KERKRADE
s^'erie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
enr1' ***erk van Jacqueline van Elsberg
" Janny van der Veen. T/m 25/6, open

tr er» zo 14-17 uur.Rodahal. Onbekende'aasmstrumenten. Van 25/6 t/m 23/7,pen ma vm vr 14-17 uur.

Maastricht
Se luJ efantenmuseuin. Vroege Italiaan-
-10 17hllderkunst. T/m 9/7. Open di t/m vr
tj'' ' Uur. za en zo 11-17 uur. Retrospee-
Sj/* Bram van Velde. T/m 3/9. Galerie

«nature, Kapoenstraat 24. Permanen-
jei,?*Pos't'e van steeds wisselende ob-
,7Klen. Open wo t/m vr 13-18uur, za 13-
-van ÏÏ"' Ga"e«e Dis, Tafelstraat 28. Werk
lQ

, HarrieBartels. T/m 5/7, open wo t/m, iJ-18 uur. Galerie Artifort, St. Anna-Jgn 23 Werk van Gerard Bijnens. T/m
Uur' £Pen ma Vm vr 9-17.30 uur, za 10-16ty'\Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
orl Van Margriet de Bruin. T/m 25/6,
Uur Wo 14"18uur, do 18-20uur, vr 14-18
\t,\ ** 10-17 uur, zo 13-17 uur. Galerie
sul ISa't. Grote Gracht43. Werk van Ur-
-24/fi Blasir»g en Jos van Wunnik. T/m
ler j'°Pen di t/m za 13.30-17.30 uur. Ga-
Aik,i, " Brusselsestraat 80. Werk van
l7» Wortel. T/m 19/6,open vr t/m zo 13-- den

UJ[- Galerie Schuwirth & van Noor-
VeiAu htstraat ö4- Installatie van M.J.
Uur h's- T/m 18/6-°Pen wot/m ** 14"18
Vrü'tu ° 14"20 uur Galerie Noortman,
24/ B of 49- Werk van Val Archer. T/m
ri aü'°Pen di t/m za 10-18uur. Plons, Ma-
T/rn ,ion 52- Werk van Hannie Futen.
SDaa ' open do tlm zo 13"17 uur-
de e eouvernement. Vrijthof 18. 18-
Gra~nws züver en portretten van Ron
°Pen d' Tijdens zomermaanden,
er, ,*° 14-17 uur, do 10-13en 14-17 uur
Pier? V>l3 uur. Galerie Van Rijn, St.
er, *rstraat 15. Schilderijen, aquarellen
°Pen Vaches van Maastricht. T/m 1/7,
Ie v ■■t/m 2a 1218 uur- Perroengale-
Öaèrn njihof 35- Werk van Carlier en
Uur i " ?.'m 24/6' °Pen wo üm z3 13-18
vro'i,, t,tuut voor bestuurskunde, OL
Car," £plein 22- Werk van Joaquin
b o-ha . m 14y7'°Pen dag. 11-17uur. Ra-
HarrT' Boschstraat 108-110. Werk vanrjPe'n l*mraens. Tot eind augustus,
''elcpnl ens openingsuren bank. Win-
Chari nimBrusselse Poort. Werk van
meri n ussel- °Pen dae-1317 uur-Si-
B0 *' ö°gaardenstr. 40b. Werkvan Dirk
en »"*, *;n wuly Peters. T/m 3/7, open do

uur- vr en ** 14"21 uur ste_
foort ">

"""««ekschool, St. Maartens-
-27/6 Werk van Els Limpens. T/m
U Ur 'pPfn ma t/m vr 9-21 uur, za 9-13
Tafei„ erie Anny van den Besselaar,
T'mS>raat 6a. Werk van Mary Meijs.
17 u*f °Pen do 13-J7uur, vr t/m zo 11- HEERLEN - Uit het jaarverslagvan

het Crisisopvangcentrum Oostelij-
ke Mijnstreek blijkt dat het aantal
overnachtingen in 1988ten opzichte
van het daaraan voorafgaande jaar
vrijwel stabiel is gebleven. Van de
255 personen die gebruik maakten
van faciliteiten van de stichting zijn
de meesten afkomstig uit Heerlen
ongehuwd en van het mannelijke
geslacht.

Heerlenaren
vooral naar

crisiscentrum

taak overnemen. De patiënt
moet daartoe op gezette tijden
op het apparaat worden aange-
sloten.

komen daardoor vrij. We heb-
ben er nog meer dan deze twee
en er wordt inderdaad overwo-
gen of we misschien nog meer
mensen, in landen waar men
deze apparaten nodig heeft, blij
kunnen maken," aldus Goos-
sens gistermiddag bij de over-
dracht.

Een uur ceder verzorgt het koor de
jublieummis in de parochiekerk
van de H. Clemens te Hulsberg on-
der leiding van Wil Bolenius. Het
korenfestival begint op zondag om
13.45 uur. Hieraan nemen zeven ko-
ren uit de hele provincie deel. Een
juryzal na afloop de deelnemers een
beoordelingsrapport uitreiken. In
verband met de akoestiek en de
concentratie van de koren zullen zij
optreden in de kerk.

Het opvangcentrum aan de Gerard
Bruningstraat £telt zich ten doel tij-
delijk hulp te verlenen aan iedereen
die in acute 'psycho-sociale nood
verkeert. Die hulp bestaat uit het
geven van materiële of immateriële
bijstand. En dat ongeacht leeftijd,
levensbeschouwing, maatschappe-
lijke positie of nationaliteit.

Verhuizing
Misschien ook wel een beetje nodig
bij een school met 160 kinderen en
ongeveer zestig personeelsleden,
van wie het merendeel als leer-
kracht werkt. Ongeveer tachtig leer-
lingen krijgen een ambulante bege-
leiding. Een wereld van verschil
met de situatie van zon dertig jaar
geleden. Toen moest Koos Goos-
sens het in zn eentje zien te rooien.
Na een periode van lesgeven aan de
Meezenbroekerweg te Heerlen ver-
huisde de hele school in 1978 naar
de Zandbergsweg in Hoensbroek.
De aanwezigheid van een logope-
disch-en audiologisch centrum van
de nabijgelegen Lucas-klinieken en
bouwplaats van de nieuwe accom-
modatie. 'Mijnheer' Goossens stond
steeds vakkundig aan het roer. En
ondanks de formele aanspreektitel
draagt het personeel hem op han-
den. Zij namen in beslotenkring al
eerder afscheid van hem.

Van onze verslaggever
GELEEN - Een anoniem tele-
foontje naar de Geleense politie, dat
gistermiddag rond 14.30 uur een
bom zou ontploffen in cultureel
centrum de Hanenhof,bleek achter- ,
af loos alarm. Op het moment van
de melding waren slechts zes perso-
neelsleden in het gebouw, die door ij
de politie naar buiten werden gedi- I
rigeerd.

Nazorg
De directeurvan HSH Medical
Supplies bv, de heer Sala, zei
gisteren dat zijn bedrijf een
eerste aanzet wil geven voor de
nazorg. Dat wil zeggen de leve-
ring van kunstnieren en bloed-
lijnen. De Werkgroep Aktie Po-
len hoopt in dat opzicht ook op
ondersteuning van de bevol-
king.

„Dat kon, omdat wij onlangs
nieuwe hebben aangeschaft.
De oude, die nog prima zijn,

Afslaan
In het genoemde ziekenhuis
wordt een groot deel van de
Poolse nierpatiëntjes wordt be-
handeld. Door bemiddeling
van de directeur van de Ge-
meentelijke Geneeskundige
Dienst (GGD), drR. Hage-
nouw is het Heerlense zieken-
huis bereid gevonden twee
nierdialyse-apparaten af te
staan voor verzending naar Po-
len.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Directeur Goos-
sens van het Heerlense De We-
ver-ziekenhuis heeft gistermid-
dag twee nierdialyse-appara-
ten overgedragen aan deWerk-
groep Aktie Polen. Deze werk-
groep zorgt ervoor dat de beide
apparaten begin augustus naar
het 'Szpital Centrum Drowia
Dziecka w Medzylesu Koto' in
Warschau wordt gebracht.
Dat is een kinderziekenhuis
waar men dringend verlegen
zit om zulke apparaten en bij-
behorende kunstnieren en
bloedlijnen. De dialyse-appara-
ten nemen de functie van de
nieren over. Normaal halen de
nieren afvalstoffen uit het
bloed. Als dat niet meer ge-
beurt, kan zon apparaat die

Uit het jaarverslag blijkt verder dat
de favoriete verblijfsduur één dag
is. In 1987 maakte het merendeel
twee tot vier dagen gebruik van het
opvangcentrum. De Heerlense poli-
tie is de grootste leverancier van
daklozen die een tijdelijke opvang
wensen. Vorig jaar stuurde zij 77
personen door.

Volgende week vrijdag volgt het of-
ficiële gedeelte van zijn terugtreden
uit het arbeidsproces in de school
met afsluitend een receptie die om
16.30 uur begint.

" Burgemeester Van Zeil op één van zijnfavoriete plekjes in Heerlen, bij de bibliotheeken hetstadhuis. Foto: dries linssen

" Koos Goossens voor de laatste keer temidden van zijn leerlingen aan de Mgr Hanssenschool te

Hoensbroek. Foto: DRIESLINSSEN

De Wever helpt hospitaal Warschau

bioscopen
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B STICHTING VW TEXEL PROMOTIE IPOSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
Vakantie? Texel, natuurlijk!

2 "Crir-ütiii vakantie-eiland subtropisch zwemparadijs
rjereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren

■ landschap- "im 125 km fietspad

" bossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrand
» hotels, huisies, campings zeehondenopvangcentrum
i bioscoop, theater, kroegjes jachthaven

it en ruimte Pl«lef en vertier

Das duidelijk: Vakantie? Texel natuurlijk!!
jPUk deingevulde bon op een bnefkaart voor gratis toezending van
* de reisgids. ~-

im:

Adres:

P.c./plaats:
RDP24

TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whiripool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24. 1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

w\k mnmmimie I
Natuurlijk kunnen wij niet garanderen dat in uw vakantie iedere
dag de zon schijnt. Wel kunnen wij zorgen voor de zonnigste
Hixe vakantiewoning, zodat uw vakantie nooit in het water valt.

Fa. De Muy «■_!Fa. De Wit fSS *ob?k°
DeCocksdorp KB] De Koog BH D«s°°?,-,AC02220-11433 ~aJ02220-17398888102220-17746|

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,
uitstekendekamers en gezellige sfeer. Bel voor info en
reserveringen 05621-1298.

Terschelling. Direct gelegen aan de rand van bos en duin Ho-
teï-Bar-Bowling BORNHOLM. Alle kamers met eigen terras, al-
le voorzien van d.t. of b.d.t. Inl. 05620-2266.

TERSCHELLING: bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). Inl./folder Knop Bungalows, tel. 050-
-343353. ,
~LJ&_Pgj Luxe 6-persoons bungalows,

Bh| comfortabel kamperen, 5-sterren
voorzieningen met zwembad,

V' pony's, tennis enz. Vraag de folder.

. ■

Tsrrchelllncj. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
34 of7 dg. mcl.kamer, d.t, ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf
f >39.- bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HS
Mtosland.

AMELAND te huur stenen vak.bung.'s 2 en 3 sl.kmrs. en grote
stacaravans 1 en€ sl.kamers. Voll. ingericht. Vrij voor 1-7, na
26-8, sept. v.a. 195- p.wk. Tel. 05180-1206 (n.o. zondag).

Texel / Ameland.
Luxe bung.'s/app. 2-6 pers., luxe stacaravans.
Tel. 05191-4807, b.g.g. 058-667501.

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.

" ZEILWEKEN in de zomervakanlie 11-13en 14-19)aar.
Surlen-kanoen-tenms mogeli|k tiidens kursus -ilrf

" SURF-ZWERF-KAMPEN met zeiltialk 14-19iaar

" ZEEZEILEN (Usselmeer enWad)
/""S. TEL. 05135-2146/05668-396 *"

lll^w.n^.traK^r-"
FOI J Wind is een fascinerend na-

}y\ -^ tuurverschijnsel. Hoe wind
**>4—** ontstaat, wat wind kan, en
wat mensen met wind presteren, daarover is van alleste
zien en te beleven in het windattraktiepark 'Aeolus' te
Sexbierum.

Ontdek het centrum van de geheimzinnige wereld
ven de wind en kom naar Aeolus.
Gratis folder en inlichtingen:

I Heerewei 24A, 8855 AZ Sexbierum,
tel. 05179-1144.

I

Camping 'DE KIEVIT. Oudehaske tussen Joure en
Heerenveen in prachtige omgeving. Plaatsen a.h. water.
Verh. kano's, roei-zeilboten, caravans, 05130 - 77658.

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd, volw. en gezinnen. Ook
surf- en kanovakanties. Nieuwe accomm. Lid VZN/Recron.
Inl. + folder: 05663 -13 92.

FRIESLAND VAKANTIELAND
/jr-p\ UNIEK AANBOD
fIwfst.-- I ,n he merengebied, hart van Friesland,
\ \2^^) l'fltGrou-\/yne lip Schitterende4-, 5- en6-persoonsbungalows

-"^ Aan hetwater en voorzien van alle comfort
Tussenseizoen vanaf ’ 395,= en hoogseizoen vanaf ’ 500,=
perweek. In de maand juni,vanaf 2/6,9/6 en 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 aanbod in
voor- en naseizoen: van Pasen tot en met de herfstvakantie
al vanaf ’ 420,= per week. Weekend en midweekverhuur
ook mogelijk.
Stoere trekkershutten. Sportief comfort met 4 slaapplaatsen
en kookgelegenheid. Prijzen vanaf ’ 100,= midweek.

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

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 - 2058b.g.g. 2223.

ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer', uitslui-
tend voor volwassenen (max. 65 jr.) & NJHC Zeilschool 'It beaken'
voor jeugdv.a. 8 jr. en gezinnen. Ud VZN/CWO.
Bel nu 05154-2363 of 3284.

Eenskotel, Delfzijl: Comfortabel slapen en eten boven zee Uniek in
Europa! Riant uitzicht over de Eemsmond v/d Waddenzee Nieuwe
luxe kamers, sauna, fitness 05960-12636 »2308

OP LAATSTE NIPPERTJE NAAR DEN EN DUIN
A Er zijn nog maar enkele vakantiehuizen
_KA.*\. vrij bij DEN EN DUIN in Norg voor het

ftf^ hoogseizoen. Schitterend gelegen,
■^S^—üfi^L— moderne verblijven in een bosgebied
met vele wandel- en fietsmogelijkheden. Ook een groepsver-
blijf voor schoolklas, familie-reünie enz.
Reservering, info en kleurenfolder tel. 05928-13164, Lange-
loerduinen L 17, 9331 VH Norg.

jjSL^iPi'B — Bungalows / Camping

"HjRH Bal — Groepsaccommodatie
f — Stacaravans ANWB-classificatiei, ii f """"" fff> f f

ASSEN 05920-55688
!".'■' ' ■ ===■

BI BhvtV"^'""^r"^''^'^^É^>^P^i^^iflm-J^K \' '*''i, '.'i' 'tt-PI
VüIANA HEIDE 1CAMPING - NATUURRESERVAAT

V Amen 53. 9446 TE Amen (Rolde) Tel 05920 - 89297 J

Camping de Tip SCHOONOORD met veel voorzieningen
o.a overd. zwemb., sauna enz. In prachtig wandel- en fiets-
gebied. Ook chalets te h. Inl. 05918-1279.

VAKANTIE IN DRENTHE. Keus uit tientallen BUNGA-
LOWS, HOTELS en CAMPINGS. Bel voor gratis reisgids of
campingfolder: VW VAKANTIECENTRALE DRENTHE,
05920-54888.

CAMPING HET CUNCKENHOLT SCHOONLOO
Een rustige camping grenst aan 8000 ha bos met unieke fiets-
en wandelpaden, meren, vennen en vele creatieve 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.

ter^r?- Hotel-café-restaurant

■ M_^r^f^^jli_^Jii_|r' 7963 AA Ruinen <Dr>

Bij ons kunt u nog ongestoord fietsen en wandelen.

HOLTEN t.h. rustig en vrij gel. in bos, comf. bungalows, 4, 6, 8
pers. Veel fiets- en wandelmog. Nog enkele vrij v.a. 17-6,1-22/
7, na 12-8. Inl. Mooi Holten, Postweg 84, 05483 - 63592.

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.

_\& Vakantiepark 'Calluna'
Stouweweg 3, 7731 RW Ommen, tel, 05297-1234, in een
ruime omgeving met ruimte en rust.

Reserveer nu een ruime mooie plaats in de natuur voor een fijne vakan-
tie. Honden toegestaan. Groot zwemb. + kleutert), speelt., midgetgolf,
recr.-plas in Uitv., winkel, pony- en fietsverh. Recreatieteam aanwezig.

Bespr. nu met ons de mogelijkh. voor een jaarpl. Pr. v.a. / 845- mcl.
auto. Bungalow- en caravanhuur. Folder op aanvraag Spec. jeugdter-
rein.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelij-
ke vakantie! Voor snelle beslissers zijn er nog va-
kantiehuisjes vrij t/m 14 juli voor week-, midweek-
en weekendverhuur met gratis gebruik van ruim
40 fantastische attracties, gezellige familieavon-
den en het unieke Fujibergbad voor sprankelend
zwemplezier. Ga langs uw postkantoor of post-
agentschap en haal de gratis vakantiefolder! Of
bel 05231 - 3000.

Bung.park Krimdal, Hoenderloo. Korting tus. 1-7en 1-9.Boek nu
1 week 5% 2 weken 10% voor vrijst. zomerhuisjes tussen 1-7 en
1-9. Bosr. omg. Ook kampeerpl. Geen honden. 05768-1650.

U bent van harte welkom op: *"f>f>f>f> bung.park en
Camping De Kappenbulten. T.h. mooie campingpl.
Tev. t.h. bung.'s voor- en naseiz. spec. pr. Hoogs, nog
enk, wk. beschikbaar. Voor info: 08343 -1311, Halle.

BUNGALOWPARK/CAMPING CAMTECLEER. In prachtig natuur
gebied vrijstaande bungalows en zomerh. 4-6-6-10-14 personen.
Camping met ruime plaatsen. Ideaal voor rustzoekers.
lnJk*bngen/rotder Groesbeek (06891) 71329.

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB**", verw. zwemb., tennis,
peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 -1354.

'éÈÊjSjÉ§ËS Bungalow, kamperen, hotel,
jf* groepsaccommodatie. Overdekt-

' en openluchtzwembad, manege,
"V ~? tennis, restaurants. 62 hectare.

LOCHEM 05730-53)51

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

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

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

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

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

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

Ta LOENEN / VELUWE
jg&L Hotelvakantie. H.p. vanaf / 55,-. Kinderen

jrfmv'^X speciale prijs. Tennissen, zwemmen, mid-
fj'flUteVX getgolf, paardetram, lift, biljart, vliegen metjrrT^y uw gastheer. Ook voor groepen.

«**^ Inl.: Hotel Bosoord, tel. 05765 -12 64 tev. fax.nr.

BERGEN AAN ZEE - HOTEL PRINS MAURITS ***
Voor een uitstekende verzorging, alle kamers met douche/wc/
tel. Halfpension ’ 70.-// 82.50 p.p. Garage, fietsenverhuur. Te-
lef. 02208-12364.
ST. MAARTENSZEE, bungalowpark 'Eb en Vloed': t.h.
4/6-persoons bungalows. Gelegen naast subtropisch
zwembad. Voor ml. tel. 02246-1347.

St. Maartenszee te huur luxe 6 pers. bungalows aan
zee 8-7 tot 19-8 v.a. ’ 780.- p.w. Tel. 02246 - 1056.

___y___C?s

11

=7 Heropenings - arrangement Y=
""""" Cultuur of haute couture, strandvertier— of sportplezier, Den Haag heeft 't. z
— VernieuwdParkhotelbiedtu een zorgeloos j""""— r_ oon -i heropenings ■ weekend- arrangement èf 137,50p.p. —— ËfeeSjjÖj Bel nu voor alle informatie! —
E §*__ PARKHOTEL DEN HAAG**** =

Molenstraat53. 2513 BJ Den Hüag —— Tel. 070-624371. Telex 3300.5. Fax 070-614525 Z

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 Méér v.a. ’ 500.- p. wk. Zeeland
Vacanties, 01184-11048 (9.00-13.00 u., za. 10.00-17.00 u.).

5 sterren en een beetje meer. Op zoek
fflÈl naar een onvergetelijke kampeer- of

?7wl bungalowvakantie direct aan het
V Ttt^Ü strand? Vraag nu onze folder aan.

' .' .': Ook caravanverhuur.

i ***** NIEUWVUETOU7I-1391

VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELAND
GRATIS VAKANTIEGIDSLV*^ STRAND Burgh-Haamstede 01115- 1513

BkV/Bl ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120
88188 NATUUR Zierikzee 01110-12450

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE

Te huur s***** bungalows op 400 m van zee.
Nog vrij in hoogseizoen. Info + fold. tel. 01878-3099.

Op basis van half pension (overnachting, 'ontbijt, 3-gangendiner) i
3 dagen (2 overnachtingen) ’ 135,00p.p. MJSÊM f 1|
5 dagen (4 overnachtingen) ’ 270,00 pp, «JüJjß I 1
8 dagen (7 overnachtingen) ’ 472,50 p.p. tmTmi mm
(seizoentoeslag in julien augustus) t.

Kamers met Daö ot douche, toilet, kleurentelevisie en teleloon.|LJ( j"tXlJl?'''^thi;-In.Bosrijke omgeving aan de Maas ,«„,,. ,",,.,>i■
Wandel- en fietsroutes Nabij Thermaalbad IJL^^J*»»»JArcen en kasteeltuinen Arcen. "°%!¥~LIMBURG TCOOKiIICI

Hulsberg Pension van Someren diverse arrangemen-
ten. Prima keuken, kinderzwembad, speeltuin eigen
parking, gelegen 2 km v. Valkenburg. Info: 04405-1646.
Valkenburg. Hotel, café, rest. Astoria, Geneindestraat- 2, 6301 HC, biedt u diverse hotelkmrs aan.
Bel voor info 04406-12125.

Vak.app. met zwembad. Juli/aug. vanaf

' ’ 450,-. Folder: De Linde, Beekerweg 25,
6235 CA Ulestraten, tel. (04407) 13 44.
BEL NU! Luxe stacaravans t.h., aanbieding maand
juni 2 weken voor ’ 495,-. Camping High Chaparell,
Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg. Tel. 04492-2044.

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

Kl. folder: 045-311213
OUD VALKENBURG 1 km v. Valkenburg café pension 'Uit-
zicht', prachtige omgeving. Ideaal uitgangsp. voor wandel-,

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

I Valkenburg, fam. hotel Bultenzorg. 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 RUIGE HOEK. Verwarmde zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, bar, recreatieteam.
Ook verhuur chalets. Maasbree (bij Venlo).
04765-2360. De Ruige Hoek: de ideale camping voor
het hele gezin.

VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt

RECREATIEMOGELIJKHEDENidHBAS* «subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad
J^^^Jgj^ Jfc-*familieglijbaan " wildwaterbaan " zon-
ETTTTtBj iieMlMttm neweide/speeltuin " manege " kanti-

Ka HBrV^BË^^hS ne/restaurant/fnture " tennisbanen
BMttC „jUmJ „ -^^^-eS- " midgetgolf " fietscrossbaan
"^"""■^Bf^S %9^HHP*iaß Tevens mogelijkheid tot huren

"^ *7- MiP _ 'xii i~"J7iiii ' van stacaravans/bungalows.

Voor een heerlijke ontspannen vakantie voor het hele ge-
zin. Kom naar camping 'De Leistert' In Roggel. Verw.
zwembaden met super waterglijbaan, roei- en visvijver,

| grote speelt., kinderboerderij, manege, sportcentr., tennis-
hal, jeugdontspanningshal, uitgebr. activiteitenprogr. Vraag

I info tel. 04749-3030.

VALKENBURG PENSION LOUWSBERG Logies en
ontbijt, 7 dagen vanaf ’200.-. Halfpension, 7 dagen

I vanaf ’ 270.-. Vraag folder 04406-12624.

VALKENBURG a/d GEUj
_vv_

— 'l_l

Zó kent u Valkenburg vast nog niet: als het modernste
kuuroord van Europa. In het nieuwe Thermae 2000 met z'll
bronwaterbaden, saunalandschap,Romeinse thermen en
nog véél meer, komen lichaam en geestvolledig tot rust.
Weer of geen weer! Ê
Een 3-daags kuurarrangementv.a. f. 133,- p.p.
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364.
Postbus 820,6300AV Valkenburg^
Hotel Pension Bergrust, Emmaberg 8, tel 04406-12755,bg9 -
045-219254 vol.p ’ 43,50, voor en naseizoen ’ 270-voor 'dagen, voor en naseizoen ’ 160,- voor 4 dagen, toeslav
D+T/ 10,-p.d.p.k. ___^

Parkhotel Rooding' ** * Gratis Brochure 04406-1324'
HP Weekend va’ 176-p.p. Weekarr. va ’ 539- p.p. Kamer*
bad/douche, wc, ktv, tel. OverdektVerwarmd Zwemb»11

G7^(

FTTTT***-3*IIPÏT3T7T-!I r^9

IVjII |rl

wSfmm^L^^ljt^mA^kmwÊé^r^^^^l^^Lmmmmmm

"^*"^^ gelegen in de bossen bij Blitters-
wijck. Mooie omgeving met prachtige natuuren

veel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoons
bungalows, restaurant, bar/bowling, midgetgolf,
kinderboerderij. Gratis tennissen en overdekt ,
zwemmen. Boek nu vanaf f.695,- per week.

ammm^ala% BEL: 04784-1841

_ji

20 luxe stacar. Winterswijk, Ouddorp aan Zee, Hardenberflyd
te gekke voorseizoenprijzen al vanaf / 200.- p. wk. 3 ***>huren 2 betalen, dus’ 400.- all-in. Campings met vele fao A
ten. Annulering 8/7-22/7 van ’ 1400.- nu ’ 1200.-. Idem v' Is
7 3 weken 1250.-. Info 010-4167878.

HMMM
■■■■■■■MiiËiillll^--~~~^j,
[Sft Jfotêfffwssfettpfe§|t§
■ sondttom 6.daagse arr. ■■'"„,.<

lg^__g__>
Super vakantie voordeel!

Hotel de Sauerland Stern ,
midden ki de bergen van het Hochsauerland. Met subtro f̂
zwemparadijs, gratis sauna, tennis-, kegelbanen, df"^vakantieprogramma. Kamers met bad en toilet, kl.teie

radio en balkon

1 week slechts ’ 499.- p.p-
-6 tot 99 jaar’ 399.- Ontbijtbuffet en diner.

881 Reizen Amsterdam, 020 - 799999 of 662222^-

BOPPARD, gezel. Holl. tam. ANWB-hotel, dlr. a. d.R'l"-^.)
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr *~schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Mamz01

D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088. "

I ——1 -i^HotelAm Berghang gastvrije'
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad

heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervollei e,n
bar, restaurant. CaféAerras, relax-center met solarium-jT jnC],

stoombad, whirl-pool en binnenbad (29°C). Ons aanoo" .5:
royaal ontbijt-buffet en elke avond 4-gangen-keuzemB

6-daagse tussendoor-vakantie
nu voor DM 275,- p.p.

Vraag ook naar onze weckend-arrangementen
Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

Limburgs Dagblad



Landenprijs: 1. Engeland (Whitaker,
Smith, Turi, Charles) O strafpunten; 2.
Verenigde Staten (Prudent, Scharffen-
berger, Patton, Fargis) 4 (0+4); 3. Zwit-
serland (Guerdat, Gabathuler, Sprun-
ger, Melliger) 8 (4+4); 4. België (Phiip-
paerts, Lenssens, Van Paesschen, Van-
geenberghe) 12 (4+8); 4. West-Duitsland
(Huck, Hafemeister, Brinkman, Sloot-
haak) 12 (12+0), 6. Frankrijk (Godignon,
Bourdy, Robert, Durand) 16 (4+12); 6.
Oostenrijk (Boor, Domaingo, Münzer,
Frühmann) 16 (12+4); 8. Brazilië (Teixei-
ra, Johannpeter,Da Motta, Pessoa) 18,5
(10+8,5); 9. Nederland (Raymakers,
Laarakkers, Hendrix, Lansink) 28
(16+12).
Internationaal puntenspringconcours,
1,50 meter: 1. Philippaerts (Bel) Vanna
24-65,88, 2. Godignon (Fra) Pin Pin 22-
-62,04, 3. Charles (GBr) Zeth 22-62,67, 4.
Melliger (Zwi) Frimella 22-64,01, 5. Teb-
bel (BRD) Well Done 22-64,62, 6. Grave-
meier (BRD) Pedro 22-65,66, 7. Schroe-
der (BRD) Cabinett 20-62,35, 8. Rayma-
kers (Ned) Zamiro ZB 20-63,16, 9. Hen-
drix (Ned) Royal Class 20-63,18, 10.
Klopper (BRD) Zarino 20-120,00.

Programma

„Ik wil mijzelf niet vrijwaren van
een springfout, maar je moet ook
wat geluk hebben". Optiebeurs Zar-
go Z van Hendrix hief in totaal vier
balken uit de steunen, waarmee hij
in het Oranje-kamp topscorer was.

De overwinning ging naar Groot-
Brittannië. Zowel in de eerste als in
de tweede omloop bleven de twaalf
hindernissen door John Whitaker
c.s. driemaal onaangeroerd. De
Amerikanen, onder leiding van ex-
Olympisch kampioen Joe Fargis
werden tweede (totaal vier strafpun-
ten), Zwitserland eindigde als derde
(acht strafpunten).

„Het paard heeft echter laten zien
dat het watkan. Daarom probeer ik
Zarga ook onder te brengen bij de
stichting Nederlands Olympiade
Paard".

Wiljan Laarakkers, de Noord-Lim-
burger, nam grotendeels door eigen
schuld twaalf strafpunten voor zijn
rekening. „Het waren ditmaal geen
zenuwen, maar gewoon enkele
pechfouten", meende Laarakkers.

Bondscoach Henk Nooren, gecon-
fronteerd met de kille cijfers van
Oranje (eenmaal foutloos via Jos
Lansink) gafronduit toe dat er voor
24.500 toeschouwers, matig is ge-
presteerd. „Het is roeien met de rie-
men die we hebben. Ik had nog ge-
hoopt op een vierde, vijfde plek,
maar daarzijn we voorlopig nog niet
aan toe".

" Wiljan Laarakkers in actie. Goedvoor twaalf strafpunten.
Foto: DRIESLINSSEN

Vandaag: 8.00 uur terreinproef
vierspan, 8.00 uur dressuurproef
'Grand Prix de Dressage', 10.00
uur springproef, 13.30 uur tijd-
springen, 15.00 uur eerste om-
loop prijs Casino Aken, 16.30 uur
tweede omloop voor springrui-
ters, 20.00 uur dressuurproefKür
A. Morgen: 9.00 uur hindernisra-
ce vierspan, 8.00 uur dressuur-
proefKür B, 10.30 uur dressuur-
proef'Grand Prix Special', 11.00
uur springproef Zentisprijs, eer-
ste doorgang, 13,30 uur tweede
omloop, 15.00 uur Grote Prijs
van Aken, 18.30 uur veelzijdig-
heidsproefvierspan.

Mankementen
De Nederlandse springpaarden
mankeert van alles en nog wat. De
ene viervoeter is te jong, de ander te
onervaren en weer een ander te oud.

Jos Lansink was met Optiebeurs
Felix zoals verwacht de beste Ne-
derlandse combinatie. Na een slor-
digheid op de laatste oxer in de eer-
ste omloop volgde een onberispe-
lijke tweede doorgang.

Pover
Gezien de povere resultaten in het
recente verleden en het EK in Rot-

„Het moet ook een beetje willen
klikken", meende Emile Hendrix.

terdam in het verschiet, wordt er in
het Oranje-kamp weer gedacht aan
het terughalenvan het toppaard Do-
reen. Momenteel wordt er druk on-
derhandeld tussen Jan Tops, de vo-
rige berijder, en de Argentijnse
eigenaar. Met Doreen zou Neder-
land in augustus tijdens hetEK dan
weer kunnen beschikken over een
sterke internationale troef.

Opmerkelijk gisteren was overigens
het optreden van de Belgen. Onder

aanvoering van de in Peer woonach-
tige Ludo Philippaerts en zijn ne-
genjarige dekhengst Darco (waar-
voor al ettelijke miljoenen zijn ge-
boden), bezette België een gedeelde
vierde plaats. Philippaerts bleef
overigens net als Dirk Hafemeister
(BrD), Thomas Frühmann (Oos),
Pierre Durand (Fra), Joan Scharf-
fenberger (USA), JoeFargis (USA),
Walter Gabathuler (Zwi) en de Brit-
ten Joe Turi en John Whitaker in
twee omlopen foutloos.

Na 4-1 winst op India herleven gloriejaren

Oranje heeft goud voor 't oprapen dag, min of meer offi-
cieel, zijn nieuwe tech-
nische staf voor. De
nieuwe trainer Pim Ver-
beek en technisch coör-
dinator Cor van der
Gijp. In de trainersstaf
van de stadionclub is
nog een plaats open
voor een jeugdcoach.

Van Hanegem bijvoor-
beeld. Noch Van der
Gijp, noch Verbeek
hebben moeite met de
terugkeer, na vier jaar,
van Van Hanegem.

" Nederland,
hier
marcheert
Diepeveen
door de
vijandelijke
defensie, gaf
India in alle
opzichten het
nakijken.

Van onze verslaggever

Van Loen te duur
voor Feyenoord

Rotterdammers contracteren Piet Keur

onderhandeling over de
transfersom. Maar die
ligt volgens Hans
Kraay, de directeur van
Feyenoord, rond de half
miljoen gulden.

Kraay stelde gistermid-

ROTTERDAM - Feyen-
oord zag gisteren om fi-
nanciële redenen af van
Roda-spits John van
Loen en contracteerde
daarop als vervanger
onmiddellijk Piet Keur
van FC Twente. Met de
door Roda JC verlang-
de transfersom van 2,2
miljoen gulden, plus
een daarbij passende
honorering, viel John
van Loen buiten de fi-
nanciële mogelijkhe-
den van de nummer
vier van de eredivisie.

Feyenoord koos voor
het veel goedkopere al-
ternatief van Piet Keur,
die maandag een twee-
jarigeverbintenis zal te-
kenen. Overigens moe-
ten de Rotterdammers
nog met FC Twente in

Kees Rijvers
terug bij PSV

- Na de 4-1 overwinning van gisteren op In-
pailfS "let Nederlands hockeyteam zeker van een zilveren me-
K) if ■ Maar na de ongeslagen reeks tegen Groot-Brittannië (2-
fcl'o kistan (3"2) en Westduitsland (2-1) heeft de nationale
£ eë zichzelf op de slotdag van de 11e editie van de Cham-[L s Trophy tegen Australië een hoger doel gesteld: het voor
ta , rde keer binnenhalen van de 23 kilo zware verzilverde ho-ra! van 40.000 gulden.

verzoek van middenvelder Michel
zijn contract te ontbinden. De
Spaanse kampioen wil dat de inter-
national zijn tot medio 1996 doorlo-
pende contract zal uitdienen. Mi-
chel verlengde vorig jaar zijn ver-
bintenis met acht jaar.

" De Braziliaanse internationaal
Walter Casagrande speelt het ko-
mende seizoen voor Fiorentina. De
ploeg uit Florence betaalde bijna
vier miljoen gulden aan AS Ascoli
voor de overgang van de 26-jarige
aanvaller.

" De Braziliaanse voetbalbond wil
deverkoop van zijn spelers naar het
buitenland stoppen. Alle transfer-
prijzen worden voortaan met tien
procent belasting verhoogd. Dat
was tot nu toe vijf procent.

Cf^als Torn van 't Hek, vooruitlj
't» h°^ e hernanng van de strijd
&in "^ Olympische brons in Seoel,
'O -d vaststelde: „Er liggen

Averen plakken in Neder-
jjlt opBeslagen. Daar moet einde-
tlen.lriaar weer eens goud bijko-

-optrierking is tekenend voor de
tieri ewuste wijze, waarop het Ne-
S>k " elfal zich de afgelopen
'^m '5 West-Berlijn heeft geprofi-
-8&el ♦ nder ecnt tot hoogstaand

tornen bleek de nieuwe
Sch 1 e* *°* een dermate elas-

slag eian te leiden dat zelfs tegen-
in k P"oeg niet uit balans kon-hengen.

ten. Dat zij gisteren zo hardhandig
op hun plaats werden gezet, was
voorafzeker niet ingecalculeerd.

In de voorbereiding hadden de vi-

'deo-analyses, die Jorritsma doorca-
meraman Roberto Tolentino al drie
jaar lang op alle toernooien van de
tegenstanders laat maken, weer hun
nut bewezen. Over dat soort waar-
devolle informatie zal de bewind-
voerder binnenkort niet meer kun-
nen beschikken. Het contract met
de Italiaanse beeld-regisseur wordt
niet verlengd. De hockeybond vind
het inhuren van Tolentino (400 gul-
den per dag per evenement) te duur
geworden.

EINDHOVEN - Kees Rijvers keert
terug bij PSV. De vroegere oefen-
meester van de Eihdhovense forma-
tie, waarmee hij landskampioen
werd en ook de UEFA-Cup verover-
de, is met ingang van 1 juli toege-
voegd aan de technische staf van de
landskampioenen. Rijvers en PSV
kwamen een contract overeen voor
drie jaar.
Rijvers, die tot dit seizoen in dienst
was van FC Twente waar hij hoofd-
coach en technisch-directeur is ge-
weest, wordt bij PSV vooral belast
met de technische opbouw. De na-
druk zal daarbij komen te liggen op
de begeleiding en training van jeug-
dig talent met als doel de aanslui-
ting met de betaalde teams vlotterte
doen verlopen.
Tevens zal Rijvers zich gaan bezig-
houden met de scouting. Hij zal rap-
porteren aan hoofdtrainer Guus
Hiddink die de verantwoording
heeft voor de totale technische sec-
tor. In voorkomende gevallen zal
Rijvers door het bestuur van PSV
kunnen worden belast met specifie-
ke opdrachten.

9 Ton Cornelissen, transfervrije
aanvalsleider van NAC uit Breda,
heeft een contract voor één jaar ge-
tekend met PAOK Saloniki, de
nieuwe club van trainer Rob Ja-
cobs.

Brusselers
naar Fortuna

SITTARD/EINDHOVEN - For-
tuna Sittard heeft een akkoord
bereikt met de PSV-speler Brus-
selers. Daarmee was de Sittardse
club MVVte snel af, want ook de
Maastrichtenaren waren geïnte-
resseerd in het contracteren van
de jeugdige speler uit het tweede
team van de landskampioen.

y onze sportredactie
/ tleeft^LEN *" De erectie van PDM

r'n.g 2e week besloten de sponso-
61oeE^?n de gelijknamige wieler-
-1 iJ* * twee jaar te verlengen tot
het "Uan 1992. Aanvankelijk wasvanaf

e bedoeling de financiering
n sen gend Jaar in te krimpen en
' atis h

ponsor actief te blijven. De
% d

dat Gert-Jan Theunisse, een
Ve*"leri .Pmannen, zijn contract
verh; f l, is klein. Theunisse, wiens
lr**nsf s dit Jaar aAoopt, is op de
Seerr) markt een van de meest be-rcle renners.

Drama volleybalteam
Uitschakeling dreigt na nederlaag tegen Polen

Het wekte mede om die reden op
zijn minst verbazing dat op uitnodig

ging en op kosten van deKNHB gis-
teren alle sponsors en bestuursle-
den, een gezelschap van ruim 50
mensen met aanhang, in West-Ber-
lijn arriveerden. Een snoepreisje
waarmee toch een aanzienlijk be-
drag zal zijn gemoeid. Maar daaraan
zal zullen waarschijnlijk minder
woorden vuil zijn gemaakt dan aan
het verlengen van het contract met
Robertino.

Snoepreisje

" Real Madrid gaat niet in op het

Üè' jne^? ssende duel tegen Austra-
""icht fi te een finale, is in dat op-""«an ook meer dan een goede
**lfsn Het lot kan Nedei"land
*1 het**Sunstiger stemmen dannu
sPeeit geval is- De wereldkampioen
Su;'jd Vandaag zn voorlaatste wed-
Vo0r tegen West-Duitsland, dat
°cke PUDliek allerminst aan

?rievn p,rom°t"e heeft gedaan. De
g verdediger van de Tro-verSD et geschondenimago en het

prestige ongetwijfeld
r^m ta met een positief

crU?nkt door de resultaten in West-
"}> Sen f n de 21 winst op Australië

6 bes? gaat het Nederlands team
l&nt USser»de strijd vrij onbevan-
Peet gernoet. „Ik heb heel veel res-SaH;,0,r het Australische hockey",N»R 1? l Torn van 't Hek. -maar
r*e goeri' datzeker niet- WiJ zÜn in
*K ZBif m°od' en scoren makke-
ïe

elfs veldgoals".
? e sfoU1"*13 zette Bovelander met
rfer atcorner het elftal eerst twee£Herj

p het goede spoor, waarnaVvl6!!1 en Va" 't Hek de afstraf-«»n de Aziaten compleet maak-

Uitslagen: Nederland - India 4-1 (1-1); Pa-
kistan - Groot-Brittannië 2-1 (2-0). Stand:
Nederland 4-8 (11-4); Australië 3-6 (9-6); Pa-
kistan 4-4 (8-8); BRD 3-2 (5-6); India 4-2 (6-
-10) Groot-Br. 4-0 (3-8). Programma: van-
daag. BRD - Australië, India - Groot-Brit-
tannië. Morgen: Nederland - Australië,BRD
- Pakistan.

Helemaal verrassend is de dreigen-
de uitschakeling van het Neder-
lands team niet. In de opwarmwed-
strijdjes tegen Spanje en Zweden
speelde Nederland matig, maar wa-
ren de weinig motiverende omstan-
digheden en de zwakke tegenstand
nog een geldig excuus.
Na de toch overtuigend gewonnen
eerste set (15-8) zakte het team tegen
de Polen in zijn totaliteit weg, keek
constant tegen een achterstand aan
en verloor via 8-15, 8-15 en 13-15.
„We zijn na de eerste set geen mo-
ment meer in de wedstrijd geweest,
we hebben staan te klooien, mat en
sloom gespeeld. Op de nederlaag
valt simpelweg niets af te dingen",

constateerde technisch directeur en
tijdelijk assistent-bondscoach Peter
Murphy na afloop met een verbol-
gen gezicht vast.

Murphyrealiseert zich dat een even-
tuele uitschakeling pijnlijke konse-
kwenties voor het damesvolleybal
in Nederland kan hebben. Zeker
waar het de financiering van de
plannen voor de toekomst betreft,
maar zeker ook op het puur sportie-
ve vlak. Ontbreken op de EK, bete-
kent zo goed als zeker ook het mis-
sen van de B-WK volgend jaar in
Spanje. Het Europees kampioen-
schap is namelijk tevens een kwali-
ficatietoernooi voor het B-WK.PDM nog twee jaarsponsor

Bouwer trainer Swift
ROERMOND - Bert Bouwer is
de nieuwe trainer van het heren-
team van Holbox/Swift. Gisteren
kwamen beide partijen definitief
tot overeenstemming. Op voor-
drachtvan de spelersgroep zocht
het bestuur contact met Bouwer,
die na zijn gedwongen vertrek
bij Sittardia de jeugd van Stram-
proy trainde.
„Ik was wel verrast. Niettemin
ben ik blij weer aan de bak te

kunnen. De selectie van Swift is
inmiddels versterkt met Henco
de Jong en Ed van Amen. Maar
we zoeken nog verder", aldus
Bouwer. Onder leiding van de
ambitieuze Bert Bouwer, die
twee jaar geleden met Sittardia
landskampioen werd en daarna
op een vreemde manier op een
zijspoor werd gezet, wil Swift
proberen terug te keren in de
eredivise.

(ADVERTENTIE)

IALUMINIUM ■■^■■H■ KUNSTSTOFg HARDHOUT

ALKUBOUW
Dorpsstraat 7 Nuth,tel. 045-241917

Veel kans lijkt Nederland niet meer
te hebben. De lange Joegoslavische
ploeg maakte de afgelopen week en
met name in de met 3-1 gewonnen
wedstrijd tegen Polen, een uiterst
degelijke indruk. Nederland heeft
in La Coruna nog geen moment
kunnen imponeren, is bovendien
niet alleen verplicht van Joegosla-
vië te winnen, maar ook nog met 3-0
of 3-1. In het laatste geval eindigen
Polen, Nederland en Joegoslavië
qua wedstrijdpunten en sets gelijk
en geven de gescoorde punten de
doorslag. Polen verkeert in dat ge-
val in de gelukkige omstandigheid
dat het de slotwedstrijd van het
toernooi tegen het zwakke Spanje
speelt en met een telmachientje in
de hand kwalificatie kan veilig stel-
len.

LA CORUNA - Teleurstelling, som-
bere gezichten, huilbuien en een
snelle aftocht naar het hotel. Vrij-
dag 16 juni dreigt voor het Neder-
landse damesvolleybaleen dramati-
sche dag te worden. Door de 3-1 ne-
derlaag tegen Polen in het kwalifi-
catietoernooi voor het Europees
kampioenschap, dreigt Nederland
voor het eerst sinds 1955 niet op het
EK vertegenwoordigd te zijn. Het
Nederlands team mag zich aan het
dunne strohalmpje vastklampen,
dat het vandaag via een overwin-
ning op Joegoslavië alsnog kwalifi-
catie kan afdwingen.

'Voor dit soort werk hebben we geen paarden meer'

CHIO in cijfers
Poedelprijs voor ruiterequipe

door frans dreissenLimburgs Dagblad
Zaterdag 17 juni 1989 " 21

AKEN - De Nederlandse springruiterequipe beleefde
gisteren een zwarte dag tijdens het CHIO inAken. Nooit
eerder in de 52-jarige geschiedenis van het evenement
werden de nationale roodjassen in de landenwedstrijd
afgescheept met een kleurloze negende plaats (laatste
plek na twee doorgangen) en 28 minpunten. „We heb-
ben geen paarden meer voor dit soort werk", werd er
treffend opgemerkt. Alleen Italië en Rusland (Prokop-
jukwas uitschieter met 54 strafpunten) deden het slech-

ter en werden niet eens toegelaten tot de tweede ronde.

(ADVERTENTIE)
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\ Vakantiereizen zomer 1989
\ per luxe touringcar

\ DUITSLAND 10-daag&e reis van 25 augustus t/m 3 september 1989

I Hotel "Sonne-Post" LAHR-Schwarzwald
" Het hotel is midden in de plaats Lahr gelegen. £ "TOP
' AUe kamers zijn voorzien van douche/toilet. De prijs bedraagt J ZO»Ji"~
'l per persoon op basis halfpension, inclusief verschillende excursies en een
* afscheidsdiner op de dag van thuiskomst

OOSTENRIJK 9-daagse reis van 23 julit/m 31 juli 1989

Hotel "Farberwirt" Muhltal-Waldschönau-Tirol
Een ideale omgeving voor wandelen en uitrusten. Alle kamers in ditrustig gelegen
hotel zijn voorzien van douche/toilet. Er is een lift aanwezig. £ fQ A

De prijs bedraagt J 0711»""
per persoon op basis halfpension, inclusiefverschillende excursies en een

► afscheidsdiner op de dag van thuiskomst

Inlichtingen en boekingen: "Excelsior Tours" " Hulsberg. Tel. 04405-3232
-i " " , '
12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -

TËL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

VAKANTIEHUIZEN „ _~ \dmLIN DENEMARKEN! Dansommer A/S W^LHuizen in geheel Denemarken, voor ï
strand- en visvakantie ook in het '^&*go'
hoogseizoen. Huizen metDeense stan- "" ■daard, dus uitstekende kwaliteit. Snelle service en ook
mogelijkheden voor boekingen op korte termijn! Vraag
snel de grote catalogus en een aanbod van vrije huizen
van Dansommer bij: Uw eigen reisbureau of bij: REIS-
BUREAU INFO SKANDIC, Pottebakkersrijge 12, 9718
AE Groningen. Tel.: 050 - 143200.

Ardennen t.h. fijne vakantiehuizen (2 tot 40
pers.) en moderne stacaravans. Inl. Natuur-
reizen, tel. 04406-42428.
Camping SAN LANACO. De ideale familiecamping die geweldige
mogeli|kheden biedt. Kom eens langs of bel even Reserveren is
mogelijk. Ace. 01-zwembad 60 m. waterglijbaan, speeltuin, selfservi-
ceshop, visvijver
Adr: Lepelvormweg 47, 3760 Lanaken (B). Tel. 09-32.11714198
(even o.d. grens bi| Maastricht) 203127

Lucht, zon en vrfjetljd.
Petite Suisse, 4-seizoens-recr.centr., in het hart van deArden-
nen, vlakbij La Roche, tegen een zuidhelling v. 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, skién, 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.
Mauw: Finse bungalettes, met de luxe van een chalet voor
amper de prijs van een stacaravan. Petite Suisse, Rue du Pa-
norama, 6684 Dochamps (B). Tel. 093284444030.

■ ■

DE PANNE, Belg. kust, appartementen te huur. Voll.
gemeub., mcl. privé-garage. Tel. jnl. 01180 - 33065,
b.g.g. 12067 of 09-32 14 51 32 94.

Wij betalen uw reiskosten
Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u gereed op
ie mooiste viersterren**** campings in heel FRANKRIJK.
Als u nu boekt betalen wij uw reiskosten. Vraag onze brochure
4an: ROAN COMFORT CAMP, Postbus 166, 6970 AD Brum-
Uien. Tel.: 05756-4153.
♦COMFORT»LUXE»(NederIandse) SERVICEe
♦CONCURRERENDE PRIJZEN»

ROAN COMFORT CAMP

"mfïËSTAiOURS
OPENT HET HOOGSEIZOEN SPANJE 1989!!!
LET OP ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN*

MLGRAT 0E MAfl
HTILUNA PARK" volp. 400 m van
na, nwfflbad an tennisbaan, uit-
ttakande maaltijden, alle kamers
met bs/do/wc/bi.

AliliA vertrek elke ma. en vr. 10«f. 17tf.
MT CALELLA" volp 100 m. van in de periode
ne. zwembad en jonneterras. goa- 19 juni tSt.- *JSl-
rJe keuken, alle kamers met ba/do/ 23 en 26 juni TM.- "571-
-wc/

lANES
HTt. MAR SKI*, volp.. 7-dgs. mid- vertrek 24-7 *1»-
-weakreis,
APT EUROPA LUX. 6 persVlg. vanaf 10 dg " a 1»-

-10RETDE MAR
HTL dIPPER", volp. 19 juni "».- M7l-
-300 m van zee,, zwembad met lig- 23 en 26 juni 3M.- BM.-
wside. onttxilbuffet, uitstekende X |uni t/m 31 juli SS).- JSi.-
service. alle kamers met ba/do/ 04 t/m 28 aug. SS.- 75».-
-*e/N. sept BS- MS-

Okt ZU.- 471-
CAIEUA

HTL CALELLA PARK" volp. 100m. 19 t/26 juni 341- 5M.-
-van het strand, gezellig htl. zwem- 30|uni t/m 11 aug, "$».- 17».-
-bad an zonneterras, goede keuken. 14t/m 21 aug, "«■.- "75».-
-aHe kamers met ba/do/wc 25 t/m 28aug. 47».- 7H-

sept m- 571-
-okt JU- «1-

Btaneer naar verdere aanbiedingen uit ons assortiment: Uoretde MarHtl.Rosamar*
" «jpV Rosamar Park*" volp. Makjrat de Mar: Rosa Mautica* volp./ Indalo Park*"
«*> CaWla: Htl. Man Sol* harfpV Victona" volp. LUXE tounngcarreizen met bar.
tzdeo. toilet ROYAL CLASS toesl. 50- pp. retour GRATIS ontbijt op heenreis. OP-
SfAPPLAATSEN in geheel ML geen verzamelplaatsen, vaste plaatsindeling m debus-
*>. Uw Sky-Tekst pagina 3601.. FIESTA TOURS HOLLAND TEL. 045-322222/324000
lamoor Utrecht 03473-73033. Kantoor Brabant 01621-14701

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

MJT /REIZEN/
Voonaarsreizen naar de Costa Brava vertrek iedere maandag
In donderdag per luxe Royal Class touringcar 10en 17dagen

" a. Uoret Blanes, Malgrat, Calella, Pineda hotel vp, juniv.a.
#327,-, juli/aug. va. ’507, app. juniv.a. /222,- p.p., juli/aug.
Ijl / 338 p.p. Toeslag Royal Class ’ 45,-. Vraag uw ANVR
reisbureau of BEL 05911-2000. Lid ANVR/SGR.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
pass-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
"pp in Uoret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
j|H30978.

È:overy sportieve zeilvakanties op moderne 12 meter
ten in Griekenland, de Griekse eilanden en de Turkse
i Geen ervaring vereist. Info in België 09-32.3651.4062

Houtbouw DE VELUWE. Uw
houten chalet op maat gebouwd.- Ook grote collectie op voorraad.
ApeWoornsestr. 32, Voorthui-
zen, 03429-2233/3978.

Laatste kans op een bungalow bij
CENTER PARCS in juli en au-
gustus. Boek nul Bel gratis 06-
-0300 of ga langs bij Rabobank,
ANWB, Holland International
Reisburo of WV-i kantoor.

FtokvakMiti* In h«t WMtarwaM
ca. 30 km van Rijn en Moezel in
natuurpark Rheln-WesterwakJ.
Ontspanning en afwisseling in- fam.hotel, goede keuken, comf. ka-

> mers, eigen zwemb., viswater, vele
lrecr. mog. i.d. omg. HOTEL ZUM

WIEDBACHTAL, D-5419 Dottes-
fetd, tel. 09-49 2685.1060
I

REISVER. ■INTER-NOS' organi-
seert een 4-dgse. busreis v. 18 t/m
21 aug. naar BAD LAASPHE
(Sauertand), h.p. v. ’ 275.- p.p. mcl
reisverz. + einddiner. Kmrs. met b.
of d. + wc. Inl. H. Hecker, Molenw.
7, 1251 LR Laren, tel. 02153 -
86012. b.g.g. 02159 - 42435.

Drenthe

11 t/m 14 juli
éfTh FIETS MEE

40/60/80/100 km
vanuit Assen

40/60km vanuit Emmen
30/40/60km

vanuit Hoogeveen
40/60 km vanuit Meppel

Inschrijven ’ 17,50p.p.
Na 1 juni ’ 20,00 p.p.
Drentse Rijwielvierdaagse
Pb. 10010, 9400 CA
ASSEN. Telefoon: # m
05920-53838. «" *"-![&»

JULIANADORP te h. onze
woning va. 22-7 tot 19-8 5
a 6 pers., 2 km. van strand.
Info 02230-41342. 20312 e

ZOUTELANDE te h. 6-
pers. stacar. bij strand.
Vrij voor 8-7 en na 19-8.
01186-1314. 2^25

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

23 en 30 juni nog appartemen-
ten in noord-, midden- en zuid-
Port., v.a. R'dam-Zestienhoven
8 dgn.v.a. / 425.-, 15 dgn.v.a.

’575.-. Voor juli en augustus
ook nog te boeken met hotel,
app., camping, auto.
VONK REIZEN, 05178-15515.

Cr%£ Hongarije Tours
BUSREIZEN {10 dgn.) BALATONMEER v.a. ’ 599.-
-met excursies naaro a Budapest.TihanyeneenPuszta

Boekingen bi| uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

Aktief Turkije. Lopen over geitenpaden naar stille
dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek het ge-
zellige dorpsleven en de ongerepte natuur. Trans Cultu-
re Travel. Gewoon doen! Tel. 020-236041/149599.

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

Dlscovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 me-
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretagne.
Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651.40.62.

Vakantie en Rekreatie

Friesland
Zomervakantie Makkum
BUNGALOWVERHUUR bij
vis-vaarwater omg. strand,
v.a. ’235,- tot ’360,- p.
week. 05158-2463/05150-
-19287
ANWB-appartementen in
bosr. omg. APPELSCHA va.
’360,- p.w., 2e week V2
prijs. Tel. 05160-3915.

TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv.
juli/aug. vrij. 3 wk. juni/sept.
’795,-, 23.6/7.7. ’598,-.
30.6/14.7 ’698,-. Lang
weekend/midweek ’ 198,-.
Herfstvak. ’ 300,- p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/14130

Drenthe
Meppen/Zweeloo aan BOS-
RAND 6-pers vakantiehuis-
jete huur voor 22/7en na 5/8
fietsen aanw. 045-441501.

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

Overijssel
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Gelderland
Aangeboden in ERMELO
vacantiebung. met garage
en mooie tuin, nabij bos en
randmeren (alleen voor ou-
der echtp.). Gevraagd va-
cantiewoning of woning in
Zuid-limb., periode 22-07
tot 13-08. Tel. 03417-61441

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-

|LO de volgende dag ar in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Noord Holland
Bij ZEE, bos en duin nog
rustig gelegen woningen te
huur in juli en augustus. Inl.
VW Castricum/Bakkum, tel.
02518-52009.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te h. WONING voor 2 pers.,
in Bergen NH, van 08-07 t/m

122-07, ’ 400,- per week. Tel102208-97237, na Ig.oo uur.

Te h. comfort, kl. woning op
goede stand, 2 min. lopenv.
station HAARLEM. Gesch.
voor 2 pers. Eerste 3 wkn.
van sept. ’4OO,- p.wk., 3
wkn. ’ 1.000,- all in. Br.o.nr.
B-1129 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. luxe 6-pers. STA-CA-
RAVAN met douche, barbe-
cue, en schommel nabij

i Schoorl.lnl. tel. 02269-1604.

Zuid Holland
Luxe BUNGALOW te.h. 6
pers. te Ouddorp, van alle
gemakken voorz. Vrij van 8
tot 22 juli en van 12 tot 19
aug. Tel. 015-131674.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Zeeland
Te h. ZOMERWONING te
Domburg 150 mtr. van
strand, ’650,- p.week. Tel.
01188-3141.

ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans 61
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. juni/sept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7/15.7
’998,-. Lang weekend/mid-
week ’ 198,-. Herfstvak.

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
KOUDEKERKE woonhuis te
huur, 2 km van zee, van 8/7
tot 22/7, ’575,- p.wk. Tel.
01185-1755.

Limburg
i_————■————Gezin zoekt VAKANTIE-

HUIS (boerderij) 010-
-4828780.
Te huur ruime 4-pers. STA-
CARAVAN, rustige Cam-
ping Noord-Limburg; Meyel
van 01-07 t/m 30-09. Inl.
045-326291.

Zeilen/Surfen

New Waves 290
surfplank, semi plus mastverlenging, bwj. '87, vr.pr.

’ 650,-. Tel. 04454-3429.
Te k. Sun Fish ZEILBOOT,
als nw., met trailer, vr.pr.

’ 2.200,-. Tel. 045-245048.
Te k. SURFPLANK compl.
en 2 surfpakken mt. 36 en
50 en 1 motorpak mt. 46.
Tel 045-257308.

T.k. snelle speedboot met
trailer en waterskiën. Tel.
045-722814. (na 22.00 uur).

Te koop'SURFPLANK met
toebeh. pr. ca. ’ 500,-. Tel.
04490-45459.

Caravans/tenten/boten
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.

. Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

'.. T.E.C.
King-Weltbummler

De nieuwe lijn lichte caravans ook met eindkeuken
Modellen 330-340HK-360-390Tetc. Gewichten va. 540 kg

3 pits kookplaat-kachel, koelkast standaard.
Prijzen v.a. ’ 11.349,-

Fritz Berger Rekreatie
Rijksweg 21. 5995 NS Kessel. Tel. 04762-1465.

Camping en Recreatie 1989
Voor voorjaars-toppers:

Westfalia SSK-FB prijs ’ 375,-
Anti diefstalslot (keep-it) ’ 149,- voor SSK ’ 199,-

Porta Pottl va FB prijs ’ 125,-
Aqua Kern 1 Itr., FB ’ 11,75 maar 2 Itr. FB prijs ’ 18,95

Van Leveller FB prijs ’ll9,-
Cramer gasgrill FB prijs va. ’ 142,80
Flamma niveau set FB prijs ’ 52,50

enz. enz. 4001 artikelen, vraag naar onze FB catalogus

Fritz Berger Recreatie
Rijksweg 21, Kessel-Limburg. Tel. 04762-1465.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.

Frankia
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.
’12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia kampeerauto's koop
en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p.wk. Kom eens langs

Fritz Berger
Recreatie, Rijksweg 21,

Kessel-Limburg.
Tel. 04762-1465.

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds inrui-
lers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
ECHTER Caravan Centrale.
Uw dealer voor Munsterland
caravans en Conway vouw-
wagens. Kwaliteit en exclu-
siviteit die betaalbaar is.
Kom vrijblijvend eens kijken.
Rijksweg Zuid 4, Echt. Tel.
04754-86097.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker te
h. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’ 700,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
BUSTNER '86, type 530 TL,
4 a 5 pers., badr., tent, lang-
slaper. R. v. Gelrestr. 45,
Nieuwstadt.

Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André Jamet
Vouwwagens, binnen één
minuut " opgezet, va.
’4.995,-. Nu dealer voor
geheel Limburg. Bagagewa-
gens v.a. ’849,-, natuurlijk
weer: Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
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.
CONWAY. Wij maken de
aanschaf Van deze exclu-
sieve vouwwagen in juni bij-
zonder aantrekkelijk.
Nieuwsgierig geworden?
Kom vrijblijvend eens kijken.
Echter Caravancentrale,
Rijksweg Zuid 4, Echt. Tel.
04754-86097.
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.

CAMPEERWAGEN Fiat 242
D, bwj. '84, i.z.g.st., APK 6-
90, inbouw '88, pr.

’ 17.500,-. Zien is kopen!
Tel. 045-325729.
4-pers. TRAVELSLEEPER
te huur, gehele maand juli.
Tel. 04490-20471.
Te k. VOORTENT Caravan,
omloop 8 mtr., 1 seizoen
gebr. Vaste pr. ’350,-.
Grotestr. 15 Landgraaf.
045-317031.

Homecar en STACARA-
VANS. Hovas t.o. Makro
Nuth. Tel. 045-243323.
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Royal, 6 mtr. '82, ijsk.
kachel, tent, douche, ring-
verw. en aparte slpk.

’ 7.850,-. Tel. 045-323178.
Te k. ADRIA 470 TD 5-pers.
bwj. 1985 met toiletruimte,
ringverw., vr.pr. ’11,950,-.
Tel. 045-224022.
Te koop polyester KAJUIT-
BOOT lengte 7.50 m met 38
PK binnenboordmoter. 045-
-443374.
Te k. CARAVAN goed on-
derhouden. 045-454092.

Te k. Kip TOERCARAVAN
5-6 pers. type 530 i.z.g.st.
met nieuwe voortent. Tel.
045-441622.
Te k.STA-CARAVAN met
veranda, schuur en geiser.
Standplaats camping "De
BERCK"in Baarlo. 04750-
-27639.
CAMPER Hanomag 5-pers.
APK 5-'9O, vr.pr. ’4.500,-.
Tel. 04490-38176.
Te koop pol. ZEILBOOT en
trailer en b.b., i.g.st., pr.n.o.
t.k. Inl. 04409-2546.
Te koop CARAVAN Con-
structam en PVC voortent, i.
z.g.st., mcl. keuringsrapport,

’ 5.400,-. Tel. 04490-37807
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Comtesse 5,15 m. bwj.
'87. Tel. 045-254081.
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
Te koop TREKCARAVAN
Meibro. Tel. 043-251498.
CARAVAN, bj.'Bs, 4.65 mtr.,
voortent en staplaats
Rurberg, 09-49-2425-1259/
09-49-2421-13667.
Te k. STACARAVAN 8 m. I,
kik molen, op Grimbie Belg.
Tel. 045-750882.
DETHLEFFS Rally nomad
opbouwlengte 410 cm, mcl.
voortent, in nieuwst. Tel.
04492-3408.
Te k. zeer luxe 4-pers.
BUNGALOWTENT met lui-
fel, m. compl. uitrusting, ijs-
kast. 2 x gebr. pr. ’BOO,-.
Tel. 04405-3633.
Te k. 3-pers. CARAVAN
"Gevaert", oud model in
redel. st., pr. n.o.t.k. Tel.
045-441757 na 18 uur.
Te k. VOUWWAGEN 10 jr.
oud m. kleine doekschade

’ 350,-, Vaesrade 95, Nuth.
5 pers. CARAVAN veranda,
compl. invent. en huisje m.
toilet en slaappl. 1989 camp.
mooi Zutendaal (B)
’4.000,-, tel. 045-259112.
1 pers. CATAMARAN geh.
compl. vr.pr. ’ 300,-. Tel.
045-215831.
Te koop VOORTENT merk
Adria ’200,-. Tel. 045-
-215831.
Te huur ruime 6-pers.
Mercedes CAMPER. Tel.
04409-3286.
Te k. ADRIA Caravan
compl. met voort., kachel,
koelk., omv. pr. ’ 3.750,-.
Tel. 045-323783.
Te h. KAMPEERAUTO
Peugeot J 5 Diesel, Burstner
opbouw, max. 3 volw. en 1
k. Ind. toiletruimte met wast.
en chem. toil., gas-verw.
keukenblok m. koelk., stro-
mend water, vold. berg-
ruimte. Extra: fietsenrek
voor 2 fietsen pr. ’ 500,- per
week. Tel. 045-210197.
Speciale Vakantie-aanbie-
ding in een koop óf ook
apart CARAVAN IT 5 a 6
pers. m. nw. voort, plus
Volvo 240 DL. 045-251558.
Te k. Caravan type Wilk 380
5 pers. bwj. '77, nw. voort.,
geh. compl. Bouwerweistr.
50, K'rade-Bleyerheide.
Te koop Kip CARAVAN s-
pers., PVC-voortent,

’ 3.000,-. Èinderstr. 62,
Heerlen. Tel. 045-215373.
Te koop VOUWWAGEN,
Walker Vega, bwj. '83, geh.
compl. met alle ace. Tel.
04490-17434.

Te koop CAMPER Merc.
406 D ’7.000,-, te bevr.
Schoutstraat 43, Brunssum.
Te k. Kip CARAVAN 5 pers.,
Uterweg 64, Heerlen, tel.
045-217386 na 16 uur.
Te k. Grote STACARAVAN,
met geh. mv. tv, tel., toil.,
douche, tuinmeub. enz.
Camp. Hommelheide te
Susteren. Pr.n.o.t.k. tel.
020-312288.
Te koop CARAVAN Cha-
teau Victory 375 (3.75 m),
bwj. '83, 3-5 pers., voortent
en veel access., zeer goede
staat. Tel. 043-645298.
STACARAVAN, 7x 2.50m,
compl. inger. met voort.

’ 5.500,-. 04404-1317
Te koop MOTORKRUISER
10x3 mtr., Peugeot diesel
motor, 60 PK, met achterka-
juit. Tel. 045-215777.
Te k. BUNGALOWTENT
merk DWT, kl. grijs/rood, alu
frame, i.st.v.nw. 3 pers. 1x
gebr., Vaste pr. ’ 450,-. Ko-
ningsberg 1, Urmond. Tel.
04490-35178.
Te k. 3 pers. CARAVAN met
voort., kachel, ijskast,

’ 1.250,-. Kristalstr. 5,
Heerlen-Musschenmig.
3 pers. CARAVAN Sprite
300 '81 met voort, pr.n.o.t.k.
Tel. 04493-3756.
BOTEN-Motoren-water-
scooters,Kano's,Zodiac opbl
boten.trailers.Larson In-
bords.Rep.ond.service zeil-
boten.water-ski's.Snijders
Mstr.,Markt 36-A,Korvetw.
14.Te1.043-214652/633034.

CARAVAN t. I T 480, bwj.
'78, geheel compleet. Te
bevr. na 18.00uur of zater-
dag de gehele dag Huber-
tusstr. 39, Gr. Genhout Beek
Te k. VOUW/CAMPEER-
WAGEN Trigano, type 6G.
Locht 70, Kerkrade.
Te koop prima VOUWWA-
GEN, ingeklapt, I. 1.60, br.
1.30, h. 1.00, tot. opp. 15 m2
en grote luifel, vaste keuken,

’ 750,-. Tel. 045-443161.
Te k. TOURCARAVAN
Wilk-sport 3 a 4 pers. mcl.
ijskast en verw. ’ 2.750,-.
045-310067 of 045-352317.

België
Leuk ZOMERHUISJE in
Kinrooi, compl. inger. md.:
woonk.,keuk., 2 slpkrs, dou-
che en toil. bij zwemb. en
viswater 078-159040.

Gr.Brit./lerland
Tienervakanties na eiland
WIGHT, 3 wkn. engelse
taal-, golf-, watersport- of
paardrijd. Vertrek elke zat.
v.a. 1 juli. W.E.S.T. Brochu-
re 04120-26425.

Duitsland
OBERALGAÜ omgev. O-
berstdorf, vakantiewoningen
voor 2-5 pers. 09-49-
-83261557.
Nog vrij een vakantiewoning
in het TEUTOBURGER-
WALD, maar 50DM p.d. Tel.
09-49-5234-3854.
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. 6V8.7.
’845,- 1. 7/15.7 ’998,-.
Herfstvak. * ’375,-p.w.
Keyman Reizen Rhenen
08376-14121/14130

Oostenrijk >
Tirol - Oostenrijk %

Vakantie met veel interessante mogelijkheden in de AP S(

Voordelig, mooi appartement. Inl. Peters - Echt' it
04754-82826 (b.g.g. 83915). . „
! — : : ~Zi~iri .

3 KAMERAPPARTEMENT
Oberndorf/Tirol. Zwembad,
bos, tennis vlakbij. Tel.
02975-66812.
Vakantie in TlROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

■ Mooie royale apparwr 1(
ten te huur voor 4 en 8 F

! in KIRSCHBERG Tin*. t
fam Hirzinger. tel t

j4353573446. -iWat VERKOPEN? A^: teer via: 045-719966^
Diversen j

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagöj
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht, 043-2122!,

T t

Laatste kans op een bunga-
low bij Center Parcs in julien
augustus. Boek nu! Bel gra-
tis 06-0300 of ga langs bij
Rabobank, ANWB, Holland
International reisburo of
WV-i kantoor.

Luxemburg
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Met een PICCOLO i" n

Limburgs Dagblad raa»
uw oude spulletjes 't &
kwijt. Piccolo's doenj!
wonderen... Probeerrn*Tel. 045-719966. _^

Frankrijk . ,
< -i

Zuid-Frankrijk Santa G*
pers. VAKANTIEBUN"
LOW 100 mtr. van sB?.?
periode 28-7 t/m 11-8- '°04490-15492. s *la

Campagne 1989 ]

Epilepsie;
en Sport?j
Zet jezelfniet

buitenspel

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHTVAN

HETKLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro 34781

SPECTACULAIRE
VERJAARPAGSA :

WWm^^Êkmw / voor ■ »^v

let Van «etV ' ■M-I:I.mM!I.Mii,UJJ=IIM.I=IIUJIJ.K-T. Een UWeL__ "

N. t\/\/\ ' 5 juni 1989 is het twee jaar
V^N vijf y \^y geleden dat wij ons bedrijf aan de
A tfß*\*-"ST3£" Hamstraat 70 openden. U, als a

*\ klant, zorgde voor de groei van //
/ *'Te$r«^,eß \r tr ons bedrijf- w'i willen u voor de t\l\/ L/f^*«** K\ klandizie en het vertrouwen \\ 1^JUrnt/\H\ k\^ hartelijk danken en maken V-X^***!!! '"///'V \j daarom van de junimaand een Jii ""^ /'?^~g»*Z>

echte feestmaand. c-^ toagnpt,* \

Voor iedere bezoeker en alle kinderen -LA */mis er een leuke attentie. ’ \ /l\

Op a//e nieuwe Escorts m^
en Orions geldt het Off. Ford-dealer
Ford Credit Aktie tarief voor Kerkrade e.o.
a 6,9% rente. Hamstraat 70, Kerkrade-W. Tel. 045-4230

Limburgs Dagblad
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Mogetijk vandaag reeds DSM-finales
Eijkenboom bij laatste vier

Van onze tennismedewerker

j-jELEEN- Mara Eijkenboom uit
"kasbracht is de enigeLimburg-
Se tennisspeler die er in geslaagd
18 de halve finale van het enkel-
pel in het DSM-toernooi in Ge-

te bereiken. Zij móet van-
J^ag aantreden tegen de favorie-
*Marianne van de Torre uitRot-
kfdam. „Als ik speel zoals van-

daag (gisteren, red.) dan geef ik
mij zelf goedekansen. ledere dag
is echter anders, we moeten dus
afwachten". Mocht Eijkenboom
definale halen danzal dezereeds
vanmiddag rond 14.00 uur wor-
den gespeeld.

Eijkenboom won gisteren in de
ochtenduren 6-2, 6-3 van Linda
Niemantsverdriet, hetgeen haar

een plaats bij de laatste acht te-
gen Nicollette Rooimans uit
Eindhoven opleverde. „Ik ver-
wachtte een zeer zware partij. Dit
is me erg meegevallen," was de
reactie van Eijkenboom nadat
wederom met 6-2; 6-3 zegevier-
de.
De kans bestaat ook dat de he-
renfinale naar vandaag ver-
vroegd moet worden. Dit is af-

hankelijk van de finalisten. Daar
is zeker geen Limburger bij. Ar-
mand Custers uit Hoensbroek
sneuvelde na 3Vi uur spelen te-
gen Sander Groen uit Eindho-
ven. De score was 6-7 (5-7); 7-6
(7-3); 6-2. Groen ontmoet in de
halve finale dewinnaar van vorig
jaar Christiaan Veenstra uit Hil-
versum. De andere halve finale
gaat tussen de Hagenaar Richard
Krajicek en de Argentijn Daniel
Orsanic.
Uitslagen: B-l klasse: Jeroen de Jong
(Nieuwenhagen) - Gijs Verhijen (Seve-
num) 6-3, 6-0; Pieter Klinkers (Nieuw-
stadt) - Holger Dick 6-4, 6-3; Tony Bok-
horst (Bergen) - Ruud Dorenbosch
(Meerssen) 6-1, 6-2; Geert Joosten
(Maasbracht) - Adriaan Arends 6-3; 6-3.

Nederlanders domineren in Zweden

Joho verrast Breu
jB JlESTAL - De Australiër Michael Wilson heeft de derde etap-
£f ln de Ronde van Zwitserland op zijn naam gebracht. De rit
Itarfde de karavaan vrijdag van Lausanne naar Liestal over

j> ,'5 kilometer. De leiderstrui ging over naar de Zwitser Joho.
'Is°n1 s°n (29) ontsnapte twaalf kilometer voor de meet aan de
Jpdacht van het peloton. Daar reed de PDM-ploeg opkop om
TeanKelly in stelling te brengen. Wilson werd echter niet meer
ingepakt. De spurt van het peloton werd gewonnen door de
I estduitser Kappes voor Kelly en Rooks.

Lofrijkste ontwikkeling had
>0 halfkoers voorgedaan. Joho
|j., een bonificatie-sprint, verdien-ie ue*J seconden en nam daardoor
log, over van zijn landge-
Daai, Breu. Joho, een sprinter,
C indruk in de Giro d'ltalia.

Won hij per abuis de zesde
ipPPe- Hij zette de achtervolging in
iJkopgroep, kwam na een half

de ontdekking dat die al was
«n g,ePakten veroverde daarna na
k vmcht van 220 kilometer de

*Pn£,„'- Wüson 199,5 km in 4.54.11; 2.(^Pes 0.14; 3. Kelly; 4. Rooks; 5. Popp; 6.
ia"- 110; 7. Stumpf; 8. Pedretti; 9. Gar-
-B.y **" 10- Joho; 17. Bauer; 21. De Rooy;
«aap** °rsouw; 29. Theunisse; 52. Steeven-scn; 59. De Koning; 68. Veldscholten; " Michael Wilson wist in de derde etappe van de Ronde van

Zwitserland uit de greep van het peloton te blijven.

Ook Schapers
klopt Chang

ROSMALEN - Michael Chang mag
afgelopen zondag in Parijs open
Frans tenniskampioen zijn gewor-
den, op gras heeft hij de grootste
problemen. Dat bleek gisteren op-
nieuw in het internationale toernooi
van Rosmalen. De 17-jarige Ameri-
kaan ging in zestig minuten tijd in
twee sets (6-3, 6-4) ten onder tegen
Michiel Schapers.
Voor de lange Rotterdammer was
het een gedeeltelijkerevanche voor
zijn aanvankelijk matige optreden
in het Brabantse land. Schapers
speelde geconcentreerd en serveer-
de goed. De 17-jarige Chang bleek
op het veel snellere gras niet aggres-
sief genoeg. Ook aan het net en in
zijn service kwam hij op het gras te-
kort tegen Schapers, die twee maal
door de service van Chang brak. In
de eerste set bij de stand 1-0 en later
in de tweede bij de stand 2-2. Na die
doorbraak verliep de partij volgens
het boekje en zegevierde Schapers
met 6-4.
Uitslagen: Kriek - Evernden 6-1, 3-6, 6-3;
Schapers - Chang 6-3, 6-4; Mecir - Steeb 6-4,
6-1. Programma vandaag: Chang - Steeb
(plaatsen 5-8); Kriek - Zijovinovic (1 t/m 4);
Mecir - Evernden (1 t/m 4); Schapers - Gol-
die (5 t/m 8).

Rentree Essers
in promotieduel
HOMBURG/HEERLEN - De Maas-
trichtse profvoetballer Pierre Es-
sers is precies op tijd van een bles-
sure aan de enkelbanden hersteld
om morgen, zondag, met zijn club
FC Homburg de beslissingswed-
strijd om promotie naar de Bundes-
liga tegen Schalke 04 te spelen. Es-
sers maakt na precies drieweken in-
activiteit als spits zijn rentree in de
hoofdmacht van denummer twee in
de 2e Bundesliga. „Als we zondag
tegen Schalke één punt pakken,
promoveren we," zegt de 30-jarige
Limburger.

Essers, in het verleden actief bij on-
der andere MW, Charleroi en Has-
selt, stapte halverwege vorig sei-
zoen van de Franse derde divisie-
club Bourges over naar het West-
duitse Homburg.

Programma
betaald
voetbal

eerste divisie
E^aag, 19.30 uur:
Nëo ilor-Heerenveen'-GA Eagles

Hf*; 3 2 10 5 3-1
Go Atnveen 3 2 0 14 7-2
Ex<£, cad Ea*3>es 3 1113 3-5

els>or 3 0 0 3 0 1-6

buitenland
VanISLAND
Ml»ldhof-Köln

; C^-Stuttgart

' -HanJ?und-Karlsruhe
! Cu rn-Bochum! S>Pauf NürnbergWrt''-Uerdingen
j 2 Verkusen-K'lautern

Men! ' 15 uur:j^^^n-Alemannia
w (ADVERTENTIE)

KELA woninkrijk
SHOWROOM

! geï Chesterfields exclusief■"Porteerd uit Engeland, tax-freebuying possible
'et van Heugten tapijttegels

A(| rechtstreeks van fabriek.
6fr?i *a,erda9's geopend van 10.00

lo' 16.00 u. of na telefonische
j. afspraak.
°ensbroek, Kouvenderstraal 136.Telefoon 045-222947.

xclusief voor Limburg.

70. Delgado; 85. Van der Poel op 1.38; 93.
Van Vliet 4.20; 95. Vanderaerden; 96. Van
Lancker; 118. Van der Hulst 5.52; 120. Dek-
ker; 140. Bogers 8.55. Klassement: 1. Joho
13.28.33; 2. Breu op 0.08; 3. Podenzana 0.22;
4. Bauer0.23; 5. Kaelin; 6. Muller; 7. Cerin; 8.
Steiger; 9. Wyder; 10. Gianetti; 12. De Rooy;
13. De Koning; 24. Rooks 13.49; 27. Kelly;
42. Theunisse; 46. Van Orsouw; 51. Veld-
scholten; 52. Steevenhaagen; 61. Delgado;
73. Daams; 80. Van der Poel 15.48; 88. Van-
deraerden 17.50; 91. Van Vliet; 117. Van
Hulst 20.18; 121. Dekker 21.09; 133. Bogers
23.54.

" VAESTERVIK - Hans Daams
heeft de derde etappe in de Ronde
van Zweden gewonnen. De renner
uit de PDM-ploeg was de snelste in
de massasprint. De rit voerde van
Norrköping naar Vastervik over 198
kilometer. Het was de derde Neder-
landse ritzege op rij. Jelle Nijdam
won de eerste etappe, John Vos de
tweede. In de rangschikking be-
hield de Zweed Pegestam de lei-
ding.
Uitslag: 1. Daams 158 km in 3.21.48; 2. Eki-
mov; 3. Nydam; 4. Spruch; 5. Kepper; 6.
Benz; 7. Roder; 8. Guldhammer; 9. Lafis; 10.
Hoondert. Klassement: 1. Pegestam
9.31.30; 2. Van den Akker 0.02;3. Sjmelinine
0 07-4. Andersson 0.10; 5. Kvaalsvoll 0.14;6.
Daams 0.39; 7. Nijdam 0.54; 8. Ekimov 0.59;
9. Kryger 1.05; 10. Vos 1.07.

" BAGNOLS-SUR-CEZE - De lei-
derstrui van Jérome Simon kwam
in de vierde etappe van de Midi Li-
bre niet in gevaar. De rit over 191 ki-
lometer tussen Villeneuve-les-Avig-
non en Bagnols-sur-Ceze werd be-
slist in de massaspurt. Jean-Marc
Manfrin, een Fransman in Spaanse
dienst bij Fagor, was derapste.

Vierdeetappe: 1.Manfrin 191 km in 5.17,07*
2. Imboden; 3. De Clercq; 4. Musseeuw; 5.
Strazzer; 6. Viatr; 7. Dominguez; 8. Colotti;
9. Quevedo; 10. Dernol. Klassement: 1. Jéro-
me Simon 20.35,00; 2. Colotti 0,14; 3- De
Clercq 1.03; 4. Kulas 1.47; 5. Lavenu 1.52;6.
Hagedooren 4.03; 7. Musseeuw 4.32; 8. Ver-
schuren z.t.; 9. Dominguez 4.35; 10. Manfrin
6.55.

" NEW JERSEY - Michel Zanoli
heeft zijn vierde overwinning bij de
beroepsrenners behaald. De 19-jari-
ge neo-prof uit Haarlem was de
snelste in de massaspurt in de koers
over 180 kilometer in New Jersey.
Hij versloeg de Amerikaan Miller
met drie fïetslengten. Henri Man-
ders werd vierde.

" EL GUETA - De Spanjaard Echa-
ve heeft de leiding genomen in de
klimkoers van Arrate. Hij behoorde
tot dekopgroep van twaalf, die in de
derde etappe een kleine voorsprong
had op het peloton. De rit werd ge-
wonnen door de Fransman Clavey-
rolat. Jac van der Poel reed 60 kilo-
meter solo voorop. Hij nam bijna 10
minuten voorsprong, maar die ver-
dween als sneeuw voor de zon zodra
de eerste heuveltjes zichtbaar wer-
den.
Uitslag: 1. Claveyrolat 171 km in 4.42,13; 2.
Alonso; 3. Caritoux; 4. Mujica; 5. Unzaga;
24. Ducrot 0.30; 51. Wijnants 1.49; 58. Suy-
kerbuyk 2.07; 94. Van der Poel 6.07; 101.
Lammertink z.t.; 109. 80l 17.44; 113. Hane-
graafz.t; 120. Schurer 18.49; 125. Van Loen-
hout 19.37.Klassement: 1. Echave 14.21.23;
2. Sanders z.t.; 3. Gaston z.t.; 4. Jacobs z.t.; 5.
Mujica z.t.; 20. Ducrot 0.30; 50. Suykerbuyk
2.07; 52. Wijnants 2.26; 94. Van derPoel 6.53;
102. Lammertink 11.08; 114. 80l 19.37; 123.
Van Loenhout 24.38; 126. Hanegraaf 38.28;
129. Schurer 42.20.

Nederland niet bij
Rallycross Naties

HEERLEN - Aan de zesde editie
van de Rallycross der Naties, mor-
gen op het Duivelsbergcircuit in
Opgrimbie, ontbreekt waarschijn-
lijk het Nederlandserallycrossteam.
Brunssummer Jo Hellebrand
(Toyota Corolla) zit deze week op
hete kolen en wachtte met smacht
op startpermissie van de Neder-

landse Rallycross Vereniging.
Voor de Limburger, kind aan huis
op de Duivelsberg, is de teleurstel-
ling groot als hij geen toestemming
krijgt. De voormalige nationale
kampioen zegt: „Ik heb een Toyota
zestienklepper in de garage staan,
klaar voor deze wedstrijd. Maar ik
moet afwachten of de NRV wel in-

schrijft. Voor mij is het onbegrijpe-
lijk dat wij wegblijven in België".
Jo Jessen (Holturn) en Herman van
Yzendoorn (Obbicht) zijn buiten-
spel gezet doordat er geen uniformi-
teit in de klasse-indeling is. De klas-
se waarin de Maaskanters uitkomen
kent men in België niet.

Op het spektaculaire circuit met
zijn vele hellingen zijn de Scandina-
vische teams favoriet. In het overla-
den programma starten toppers als:
Alamaki (Peugeot 205 turbo), Matti
Manniki (Ford Sierra RS 500), An-
ders Norstedt (Saab 900 TI6V),
Sven Lestander (Audi Quattro SI);
Ludo Steukers (Porsche Bi-Turbo
4x4).

Vele honderden vrienden, bekenden en collega's bewezen gisteren de bij de vliegramp in Suriname
omgekomenvoetballer Steve van Dorpel (23) de laatste eer. De aanvaller en topscorer van

Volendam, die reeds een contract bij Roda JC had getekend, werd begraven op de Oosterbe-
graafplaats in zijn woonplaats Amsterdam.

NIEUWENHAGEN- Voetbalvereniging
Sylvia uit Nieuwen-
hagenviert dit week-
einde het veertigja-
rig bestaansfeest. In
de fanfarezaal aan de
hoofdstraat in Nieu-
wenhagen werden
de feestactiviteiten
gisteravond met een
druk bezochte re-
ceptie geopend.

Liefst veertien jubi-
larissen werden in
de bloemetjes gezet:
Cor Bitter, Hein
Bruistens, Harm
Drijver, Gêne Tim-

Sylvia viert
robijnen jubileum
mers, Nico Kool en
Jan Bruistens (allen
40 jaar); Arno Bruis-
tens, Jan Huisman,
Wiel Lamers, Huub
Nacken, Jan Reijn-
ders, Frans Schmitz,
Charel Voorjans en
Hein Zweiphennig
(allen 25 jaar).

Vandaag staat vanaf
20.30 uur een feest-
avond in fanfarezaal

op het programma.
Morgen wordt het ju-
bileumfeest van de
door oud-profvoet-
baller Hans Zuiders-
ma getrainde le kla-
se afdelingsclub af-
gesloten met een
toernooi op de terrei-
nen van het Sylvia-
sportcomplex. De
jübileumwedstrij-
den beginnen om
12.45 uur.

'Op de Savagehet onderste uit de kan halen'

Limburgse kanoërs
naar WK in Amerika

Van onze medewerker
EDDY BUDE

BORN - Voor de Limburgse wild-
waterkanoërs Frits Sins (Bom),
Wouter Koopmans (Nieuwstadt) en
Michael Reys (Sittard) staat de jaar-
lijkse Amerika-trip weer voor de
boeg. Behalve de traditionele drie
worldcup-wedstrijden staan dit jaar
op de Savage-river in de staat Mary-
land eveneens de officiële wereld-
kampioenschappen slalom op het
programma. De Nederlandse ploeg,
die vanmiddag op het vliegtuig
stapt, wordt gecompleteerd door
Nederlands 'first lady', Sanne van
de Ros uit Eindhoven.

Imponerende topprestaties bij de
mondiale titelstrijd hoeven we van
de nationale afvaardiging niet te
verwachten. „Een plaatsje bij de
eerste tien zou een record zijn. De
internationale concurrentie is
enorm. Vooral de Amerikanen en
Oostenrijkers weten van wanten",
neemt Frits Sins (Bom) alvast een
voorschot.
Anderhalve week trainen in Oosten-
rijk en Italië betekende een nuttige
voorbereiding op de trip naar de
States. „Het eeuwige probleem
waar wij mee zitten zijn de trai-
ningsfaciliteiten. Er is geen wildwa-
ter in ons land aanwezig.'Uitwijken
naar Luik of het Sauerland is niet
ideaal, maar wel noodzakelijk om
het niveau op peil te houden".
Het wildwaterkanoën valt onder de
Nederlandse kanobond. Zij ver-
goedt de reis- en verblijfkosten.
„Het wildwaterkanoën is nog veel te
onbekend bij het grote publiek.

Daar moet maar eens verandering
in komen. Het sportieve wordt ge-
combineerd met het spannende.
Gevaarlijk? Ben je gek. Je moet ge-
woon de regels in acht nemen. Van
een keer kopje onder ga je niet
dood".

Troef
De 24-jarige Frits Sins is de belang-
rijkste Nederlandse troef. In het
verleden greep hij al meermalen de
nationale titel. De aansluiting bij de
internationale top laat nog op zich
wachten. „Ik doe veel voor rmjn
sport. Het moet echter niet te gek
worden. Ik zit op de lerarenoplei-
ding in Sittard en dat vergt veel tijd.
Toch zijn we vastbesloten in Mary-.
land het onderste uit de kan te ha-
len". Volgens- Sins is wildwaterka-
noën vooral een samengaan van
kracht, techniek, uithoudingsver-
mogen en concentratie. „Bij mij is
concentratie duidelijk het zwakke
punt. Het raken van paaltjes kost
strafseconden. Zonde. In het verle-
den heb ik zo vaker een gunstige po-
sitie verspeeld".
Door de Savage-river stroomt niet
het meest rustige water. „Als we
aankomen gaan we zo snel mogelijk
de zaak bekijken. Mijn boot is al
daar. De Amerikaanse ploeg was zo
aardig bij hun Europese trip het
ding mee te nemen. Scheelt in por-
tokosten. Hoe onstuimiger het wa-
ter, hoe liever. Elke rivier is anders.
Heeft zijn eigen kenmerken, stro*
mingen, hindernissen en kent zijn
eigen wetten. Fysiek sta ik op
scherp".

Resultaten
Schaesberg

Black Jack-prijs: 1. Calexi N (L.Dooper)
km.üjd t21,6; 2. Chico Rosé; 3. Cristiaan
Morgan. Winn. 3,80; pi. 2,10, 1,80; koppel
6,40; trio 35,20. Niet gestart nr. 2 (Debora
Durbin).
Holland Casino's-prijs: 1. Sartoya (J.Bras-
se) 2.39,7; 2. Angeline; 3. Albustan. Winn.
3,10; pi. 1,90, 1,90, 1,90; koppel 4,00; trio
52,50. Niet gestart nr.6 (King Sailor).
Roulette-prijs: 1. Chess Derby (R.Hauber)
km.tijd 1.19,9; 2. Day De Bloomerd; 3. Davi-
dia Rosé. Winn. 3,60; pi. 1,20, 1,10,1,20;kop-
pel 5,00; trio 30,30. Niet gestart: nr. 3 (Charm
Surge Graux) en nr. 4. (Bisthamine MP).
Derby Horse Race-prijs: 1. Floris (M.van
Gisteren) 1.11,7; 2. Ali the Great; 3. Ninnes
Boy. Winn. 4,10; pi. 1,50, 1,50, 1,40; koppel
40,90; trio 141,60. Niet gestart nr.B (Fairy
Chimes).
Jackpot Club-prijs: 1. Bep De Bloomerd
(W.Velis) km.tijd 1.21,0; 2. Doncamielo Kes;
3. Cora Dillon. Winn. 2,00; pi. 1,70, 1,50, 2,30.
Koppel 5,30; trio 68,60.
Punto-Banco-prijs: 1. Camiel Kes (M.
Bouwhuis) km.tijd 1.20,4; 2. Charlotta V; 3.
Silver Ulandia; 4. Beatrix Six. Winn. 2,10;
pi. 1,80, 4,20, 12,40; koppel 21,90; trio
1038,30. Niet gestart: Wyanka, Zephyr Bos-
hoeve en Blanchefleur.
Valkenburg a/d Geul-prijs: 1. Zanko Al-
dorp (J.L. Meertens) km.tijd 1.19,0;2. Blik-
sem V; 3. Wodjek. Winn. 11,70; 01. 4,20;
15,30; koppel 61,60; trio 1394,30. Niet ge-
start: Yankey Dream en Vamara of Hom.
Kincsem-prijs: 1. Oryx ofTroy (M. Watlow)
2.06,8; 2. Savenbi; 3. Miss Chardonnay; 4.
Ballora. Winn. 3,40; pi. 2,30, 5,00, 2,60; kop-
pel 110,00; trio 1123,10. Niet gestart: Dew-
drop.
Le Jardin-prïjs: 1. Britta ( Y. Wagenaar)
1.20,6; 2. Betram Rodney; 3. Zanara; 4. Yor-
ki Helvetia. Winn. 6,10; pi. 1,50, 1,50, 2,20;
koppel 4,70; trio 63,20. Kwartet inclusief
jackpot 6e koers f'493,00. W5: 7-9-6-2-9.
Een juiste f3.252,00.

De uitslagen van de elfde ronde van het
wereldbeker-schaaktoernooi in Rotter-
dam zijn: Nogueiras - Ljubojevic 1/2-1/2,
Seirawan - Nunn 1/2-1/2, Timman - Salov
1-0,Sokolov - Sax 1/2-1/2, Portisch - Hjartar-
son 1/2-1/2,Karpov - Joesoepov 1-0,Short -
Ehlvest 1-0. Stand: 1.Karpov 7 punten uit 9
partijen; 2. Timman 6 1/2-10;3. Nunn 6-10; 4.
Vaganjan, Nogueiras 5 1/2-10; 6. Sokolov,
Short 5-9; 8. Sax, Seirawan 5-10; 10. Salov 4
1/2-9; 11. Ehlvest, Joesoepov, Van derWiel 4
1/2-10;

(ADVERTENTIE)

EEN SPORTIEVE VADERDAG!
EEN SPORTIEFKADO!

" GOLFSET Mll ,cncompleet 899- NU 75HJ,—
3-4-5-6-7-8-9 PW- SW IJZERS,
1-3-5 woods.

" WILSON SAM
SNEAD 1099- NU 925,-
-3-4-5-6-7-8-9 PW - SW 1-3-5
METALWOODS

" BROWNING TENNISRACKET
179- NU 149,-

-" WILSON ULTRA
TENNISRACKET „„_

379- NU 325,-
-" YONEX CAB. 8

BADMINTONRACKET
169.- NU 139,-

-" BROWNING
BADMINTONRACKET

89 - NU 69,-
TENNIS- GOLF-

BADMINTONSHOP
Haspelsestraat 10 SITTARD

2032A2 Tel. 04490-21877

v an onze medewerkerPIERRE FRAMBACH

stin **D ~ln Plaats van een
brpi? z°merperiode te genieten,
ten Voor de LJmDurgse ama-
Ve
,sPortclubs drukke en ner-

vanf -We.ken aan- Met de datum
de JU^ m net verschiet zullen
tno t

amateurclubs maatregelen
Vppf n treffen om voldoende
ha jer te hebben voor de op
uwen Zijnde aktie van de BVG
Uit riJfsvereniging voor Geeste-ne en Maatschapplijke Belan-en defiscus. Doel van de ak-
trai"S om vrijwilligers, helpers,
te u

en anaeren in de ama-
hn rsport

' die op jaarbasis een
80rferei vergoeding krijgen dan

gulden, hierover ook sociale
Lem*es en loonbelastingte latenuetalen.

f Ji<Lrfktie is al langer aangekon-
Lin°- en vanaf maart zijn er in'"nburg door de Sportservice

mburg zes voorlichtingsavon-
Han georganiseerd. Volgens

Erkens van de Sportservi-

Ce Limburg staat momenteel de
telefoon roodgloeiend omdat
veel verenigingen de materie
niet aankunnen. Reden voor
SportserviceLimburg om alsnog
snel twee voorlichtingsavonden
in te lassen.

Overvallen
De aktievan de BVG is tot stand
gekomen op verzoek van de na-
tionale federatie van werkers in
de sport (NFWS) en werkgevers-
organisatie in de sport. Naar aan-
leiding van de navordering van
150.000 gulden door de fiscus
van het Christelijk Gymastiek-
verbond werd door beide instan-
ties gevreesd dat de BVG en de
fiscus de landelijke amateur-
sport zou overvallen. Overeenge-
komen is thans dat de vereni-
gingen, die vergoedingen geven
aan vrijwilligers waarbij als basis
een gezagsverhouding telt, zich
voor 1 julimoeten aanmelden bij
de BVG.

Van haarkant zal de BVG een ge-

Limburgse amaleurverenigingen verwachten zware klappen

Fiscus en BVG jagen op
betaalde 'Vrijwilligers'

neraal pardon voor de laatste vijf
jaren laten gelden. Alleen de fis-
cus in Midden- en Noord-Lim-
burg heeft gezegd dat zij zich aan
deze vijf jaren zal conformeren.
De inspecteur in Zuid-Limburg
wenst echter deze gedragsregel
niet te volgen. De vrees van vele
sportverenigingen, vrijwilligers
en trainers is dat men thans met
forse navorderingen geconfron-
teerd zal worden. Ook moeten
verenigingen thans echte boek-
houdingen gaan voeren. Bij niet
nakomen is de wettelijke boete
hiervoor tienduizend gulden. Is

de vereniging niet notarieel ge-
sticht dan zijn de bestuursleden
hiervan hoofdelijk aansprake-
lijk.

Zelfmoord
Tijdens de eerste extra bijeen-
komst in de Sittardse CIOS werd
de BVG door diverse vereni-
gingen beschuldigd van chanta-
gepraktijken om de vijfjaar clau-
sule als lokkertje te gebruiken.
Aanmelding werd door sommi-
gen gezien als zelfmoord. Duide-
lijk is in elk geval dat thans veel

amateursportverenigingen in fi-
nanciële nood dreigen te komen.
Een vereniging die bijvoorbeeld
een trainer ad f 10.000,- in dienst
heeft moet per saldorekenen dat
het kostenplaatje hiervoor ver-
dubbeld wordt tot f20.000,-.

Ook beklaagden verenigingen
zich er over dat al verschillende
vrijwilligers, met een hogere ver-
goeding dan 800 gulden per jaar,
aangekondigd hebben met hun
diensten te stoppen. Om aan
deze problematiek te ontkomen
rouleren er momenteel bij de

Limburgse sportclubs een aantal
'ontsnappingsmethoden. Deze
variëren van het liquideren van
de vereniging en het hierop aan-
sluitend weer heroprichten

' waardoor nieuwe 'dienstverban-
den' legaal kunnen worden aan-
gegaan; het verplaatsen van het
secretariaat naar België c.g.
Duitsland; het verlagen van de
clublidmaatschapsgelden en de
leden rechtstreeks een bedrag
aan de trainer te laten betalen;
het geven tot 800 gulden vergoe-
dingaan bestuursledenwelke dit
bedrag weer doorsluizen aan
vrijwilligers, trainers etcetera.

De Sportservice Limburg heeft
overigens de mogelijkheid om de,
salarisadministratie van de klus
ad 150 gulden per persoon te la-
ten verzorgen.

Reacties
Dat er financiële problemen
gaan komen bij een groot deel
van de 3.000 sportverenigingen

die Limburg rijk is, is een feit j
Toch wil men zich op voorhand .
niet graag in de kaart laten kij-
ken en blijft men gereserveerd
met uitlatingen. Hoofdklasser
Limburgia: „Een paar helpers '
hebben aangekondigd te stop-
pen als het officieel wordt".

Voetbalvereniging Waubach:
„Uitgezonderd de trainer is dit
niet van toepassing bij ons. Wij
hebben bovendien nog de stich-
ting neven-aktiviteiten". Zwem-'
vereniging De Rog Weert: „Een
ontzettend domme zaak van de
BVG. Mogelijk dat wij nu in de
nabije toekomst in financiële
problemen komen". Internatio-
nale skelterbond Limburg:
„BVG? Nooit van gehoord! Toch
oppassen". Volleybalvereniging
Furos uit Kerkrade: „Alles is brj
ons formeel geregeld maar we
zullen alert moeten bhjven. We.,,
meldenons niet aan bij deBVG".%
Voetbalvereniging Geleen:-''
„Geen zorgen. Bij ons is alles zui-
vere koffie".
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Bert Rutten: 'Dressuur vereist ontelbare trainingsuren'

Perfectionisme te paard
AKEN - Sport in stilte. Applaus na af-

loop. Toeschouwers bij dressuurwed-
strijden zijn niet zoals de enthou-

siastelingen op de tribune van een voetbal-
stadion, waar de waardering of afkeuring
voor een bepaalde aktie meteen hoorbaar
wordt weergegeven. In dressuur overheerst
zowel de concentratie als het ademloos toe-
kijken naar de verrichtingen.

Het geluid van bouwwerkzaam-
heden in de buurt van het CHIO
Aken klinkt danook heelhinder-
lijk als Bert Rutten met Zirkoon
RM in de ring verschijnt. Hinder-
lijk en vooral niet passend bij de
aristocratie van de paardesport.
Zoiets als een smartlap tijdens
een opera.
„Je doet er niks aan", stelt Bert
Rutten nuchter vast. „Ik denk
niet, dat de aannemer zijn perso-
neel een week vrijaf geeft omdat
toevallig op een paar honderd
meter afstand van de bouw een
paardesportevenement door-
gaat. Overigens, het geluid kan
voor detoeschouwers best onwe-

door

/ wiel verheesen J
zenlijk klinken, maar voor ons,
ruiter of amazone, mag het niet
hinderlijk zijn. Voor het paard
evenmin. Kwestie van training.
Voor spektakel moet je niet bij
dressuur zyn."

Sjoukje
Dressuur is kunst, net zoals
Sjoukje Dijkstra destijds op de
gladde ijzers haar kwaliteiten
toonde of zoals Jean Bessems
dat momenteel nóg doet op het
groene laken. Billard artistique.
Kunst, die in de sport met een
grote K wordt geschreven. Daar-
naast is dressuur (en niet eens op
de laatste plaats) het werk van
perfectionisten.
.Hoeveel uren training aan een
(nimmer van, pakweg, vijf a tien
minuten voorafgaan?", herhaalt
Bert Rutten de vraag. „Ik zou het
niet zo gauw weten. Uren tel ik
[liet. Ik ben dag in, dag uit met
paarden in de weer. Als het niet
lesgeven is, is het trainen, trai-
nen en nog.eens trainen."

Wat brengt iemand er toe omzich in het dressuurnummer te
bekwamen? Is zij of hij een spe-
ciaal iemand?
„Neem aan van niet", aldus Bert
Ruiten. „Ik heb vroeger, als klei-
ne jongen, op de pony gezeten.
Springsport beoefend. Toen ik
een jaar of twaalf, dertien was
schakelde ik over op dressuur.
Waarom? Het zal wel een aardje
naar zn vaartje zijn geweest."
Ter verduidelijking. Bert Rutten
is een zoon van Jo Rutten, een
(ex-)dressuurruiter van kwali-
teit. Grossier in wapenfeiten;
deelnemer aan Olympische Spe-
len. „Als wij thuis een springstal
hadden was ik wellicht een ande-
re richting ingeslagen. Misschien
was ik nu eveneens in het CHIO
Aken present, maar in een ander
stadion. Ik bedoel: in de spring-
nummers zoals bijvoorbeeld
mijn streekgenoten Emiel Hen-
drix, Wiljan Laarakkers of de dit
keer door omstandigheden afwe-
zige Rob Ehrens."

Verdiensten
Bert Rutten ('geboren in Roer-
mond') is 28 jaar. Getrouwd en
ondernemer op het bedrijf van
zijn ouders in Hunsel. Hij ver-
dient goed zn kost, maar om nu
te zeggen, dat er fabelachtige be-
dragen te pakken zijn in de dres-
suurbezigheden is fout.
„Helemaal fout", benadrukt hij,
waarbij hij niet de bedoeling
heeft om de fiscus meteen op een
dwaalspor te zetten. „Vergeleken
met de springsport is onze aktivi-
teit geenszins lukratief. Het prij-
zengeld is lager; de bedragen die
voor dressuurpaarden neerge-
teld worden eveneens. Er is wel-
iswaar sprake van een stijgende
lijn, maar het verschil blijft des-
ondanks bestaan. Zelfs als top-
ruiter kun jenietvan dressuur al-
leen leven. Lesgeven is een veel
belangrijker bron van inkom-
sten. Daarnaast is mijn naam, die
ik in wedstrijden opbouw, na-
tuurlijk een prima reklame."

Bert Rutten is bezeten van de
sport, die voor een groot deelook
zijn beroep is. Zijn wedstrijdakti-
viteit is desondanks beperkt.

# Bert Rutten: Jekunt van jezelf denken, dat je een goed
optreden achter de rug hebt, maar uiteindelijk bepaalt al-
leen de jury het puntentotaal. Daar heb je je bij neer te leg-
gen."

Foto: DRIES LINSSEN.

daarna komt is voor mij geen
must meer. Laat mij zó stellen:
na Mondorf is niks meer te moe-
ten, maar alles naar eigen goed-
dunkente kiezen."

Frankrijk, maar wanneer je alle
bijkomende kosten daar tegen-
over zet is het saldo vaak nega-
tief. „In zon geval moet je van
heel goeie huize komen om via
het prijzengeld nog van een aar-
dige trip te kunnen spreken.
Daarom is het verklaardbaar
waarom ik mij heel bewust op
bepaalde evenementen voorbe-
reid. Na Aken (vandaag de lan-
denprys, morgen eventueel de
Grote Prijs, red.) moet weer een
piek liggen in het Nederlands
kampioenschap. Vervolgens,
van 2 tot 6 augustus, deEuropese
titelstrijd in het Luxemburgse
Mondorf-les-Bains. Alles wat Zodra een dressuurcombinatie

Punten
Je kunt als dressuurruiter van
naam weliswaar een kilometer-
vergoeding krijgen voor een op-
treden in Milaan, Zwitserland of

„Wedstrijden op uitnodiging zijn
uiteraard de moeite waard. Je
krijgt een redelijke vergoeding
en je onkosten komen voor reke-
ning van deorganisatoren. CHIO
Aken behoort tot deze groep. Af-
vaardiging naar titelwedstrijden
eveneens. Maar in het andere ge-
val ga ik bewust selektief te
werk."

Veel minder in ieder geval dan
eerder genoemde kollaga's uit
een andere discipline in de hippi-
sche wereld.

'Dat de wereld maar
hier naar toe komt'

aan de opdracht begonnen is, be-
palen anderen hoe groot de waar-
dering is. „Bij voetbal kun jezien
wie scoort", zegt Rutten. „Een at-
leet dieeen afstand het snelst af-
legt is winnaar en een springrui-
terdie foutlous en in de beste tijd
over de hindernissen gaat weet
zich eveneens nummer een. Ik

bedoel: iedereen ziet meteen]
resultaat. Bij ons, in de dress*
sport, ben je afhankelijk van
oordeling door juryleden,
niemand anders, bepalen jelq
sering. Zelfkun jebest na aW
van een optreden een bepa*
score in gedachten hebben, nl
op het moment datje dering]
laat zie je soms andere cijfer*
het bord. De ene keer hoger4
wellicht verwacht; een aw
keer lager. Je knippert mej
ogen of je slikt een teleurstel!
weg. Wat kun je anders doen]
Zirkoon RM is het 8-jarig pfl
waarover Bert Rutten amperimaand of zestien, zeventien
schikt. „Vorig jaar tijdensl
Kerst liep het dier voor het e4
in een Grand Prix. Nu is hefl
present in een evenement
CHIO Aken. Zoiets betekew
heel wat. Je mag desondai]
nog geen grote verwachtingen
Zirkoon koesteren. Het paardl
ik moeten de tijd krijgen om ]
werk nog verder te perfectioj
ren. Zoiets kan ten enemale H
in versneld tempo."

Bovendien, zelfs honderden <1
ningsuren zijn geen garantie j
het toch nooit op het beslissefl
moment fout kan gaan. flmens is geen robot; een pai
evenmin.
„Er kunnen zich tijdens een tfj
strijd situaties voordoen, \
zelfs bij het bestgetrainde pa*
een schrikreaktie teweegbreijjDe flits uit een fototoestel \voorbeeld, of het omvervafl
van een zitbank, maar toch W]de concentratie het van het tj
val. In Canada, waar ik een M
jaar geleden met de nationj
equipe aan het WK deelnfl
brak plotseling een onweer Ij
Tienduizenden mensen raakq
opgewonden. Mijn paard niet]
Bert Rutten heeft aan het Ca]da prettige herinneringen oV]
gehouden. Herinneringen en A
metaal, zoals ook aan het NKj
andere belangrijke gebeurteH
sen. Hij is een topper, hetgq
verder geen reden is om niet 4
zelfde sympathieke persoonl
blijven die hij altijd al was. Djj
heeft een puntenwaardering A
de jury gelukkig niks mee te nl
ken.

hard gaan werken aan mezelf'
het hele scala onder de knie
krijgen".

Inmiddels begint Coervers erf
steeds meer aan te slaan,
jeugdopleiding van PSV en 'scoutingapparaat van de &
hovense club zijn razend enth'
siast over de werkwijzeen vo"!
hetresultaat. De negen speleij
die sinds twee jaar werken »
Coerver steken met kop
schouders uit boven hun (gK
lecteerde) voetballende leefti)
genootjes. PSV organiseert Sj
ciaal voor deze talenten een
ternationale competitie, met
bedoeling ooit een of meerd'
spelers aan zich te kunnen
den. JanReker hield onlangs *

Jan RekerKERKRADE - Gebruind en wel zetten
Wiel Coerver en Michel Mommertz
voet op vertrouwde bodem. Gevlucht

voor de aUes verschroeiende zon die de ko-
mende maanden de woestijn in Dubai bla-
kert. Nog een jaar moet het bijzondere duo
volharden. „Dan komen we definitief terug
naar deze streek. Dan is de voetbalmethode,
waaraan nu de laatste hand wordt gelegd,
volledig ontwikkelt. Dan ook zullen de jonge
spelertjes uit deze contreien er van gaan pro-
fiteren. Op het moment dat we hier dagelijks
aan de slag kunnen met het talent uit eigen
regio. Nog een jaar danbeginnen we met een
voetbalschool, waar de methode volledig tot
zijn recht zal komen. En waar iedereen zich
kan overtuigen van de kwaliteit die daar ge-
boden zal gaan worden en van het resultaat
dat uiteindelijk behaald wordt".

door

fred sochackWielCoerver en Michel Mommertz zoeken vasteplek om leerstof uit te dragen

" Wiel Coerver en Michel Mommertz houden vakantie in
Kerkrade. De komende weken zullen beiden druk in de
weer zijn met hun plan een voetbalschool te realiseren.

Foto: DRIES LINSSEN

hartstochtelijk pleidooi voon
groep trainers uit deze 3
waarin hij de methodeWiel C\ver aanprees. „Ik had er geCj
tic van dat zijn leerstof zo 1
omvattend was. Ik dacht d>
alleen maar puur op tecli'fwerd geoefend. Inmiddels hH
begrepen dat zijn stof en toj
pakket is. Ik heb diverse sp^
van zijn opleiding bezig g&

Een lust voor het oog. Ik ga J
de komende twee jaarbezig }"
den met die'opleidingsvorm' ■
Dat ook is een van deactivitel^dieop de voetbalschoolin deK
komst zal worden ontplof
voetbalcoaches vertrouwd "l,
ken met de leerstof. Mic j
Mommertz: „Het geheel &j
selfsupporting zijn. Vandaar<J5dat de activiteiten niet alleen*J|
len bestaan uit het opleidenjj
jeugdige talenten. Voetbal"*^den en coaches uit alle delen
de wereld zullen de weg ."^deze streek vinden, want v&j
wereldwijde verspreiding A
onze video hebben we de ej
reclame voor ons project. P**
naast zijn er nu reeds heel *jjj
clubs die ons benaderen o&j,
deze contreien te overwinte*!*.
of zich voor te bereiden op
nieuwe seizoen."

mijn papiertje gehouden en ont-
dekte dat alles dat ik had opge-
schreven op een of andere ma-
nier verwerkt zat in de Coerver-
methode. Toen was het voor mij
duidelijk dat er meer was dan al-
leen maar 't kappen en draaien
waar steeds sprake van was.
Vanaf dat moment ook ben ik

voor de toekomst te verwezenlij-
ken. „Geld is niethet probleem",
meent Wiel Coerver. „Belangrijk
is, hoe je de zaak opbouwt. Een
professionele aanpak, een goede
opzet. Als we iets doen, dan pak-
ken we het ook groot aan. De vi-
deobanden, die volgend jaar uit-
komen gaan over dehele wereld.
Ik verwacht dan een enorme toe-
loop van mensen die kennis wil-
len maken met de methode. Nu
is het zo dat ik de hele wereld
rondreis en overal wordt uitge-
nodigd demonstraties te geven.
Dat wordt me allemaal te veel. Ik
moet rekening houden met mijn
gezondheid en m'n leeftijd. Dat
de wereld maar hier naar toekomt".
Rekening houdend met zijn leef-
tijd en gezondheid en het verlan-
gen de methodiek wereldwijd te
verspreiden, heeft Wiel Coerver
in ex-voetbalprof Michel Mom-
mertz een ideale partner gevon-
den. De afgelopen jaren heeft
Mommertz zich uitgebreid bezig
gehouden met hetenorme aantal
oefeningen en bewegingen (ruim
1500). Mommertz kent de leerstof
als geen ander en zal de techni-
sche leiding van de voetbal-

klaar te zijn en de banden in
maart op de markt te brengen.
Daarna komen wy terug en gaan
hier aan de slag".
De opzet van het plan kan voor
beide voetbalenthousiastelingen
niet groot genoeg zijn. Mom-
mertz: „Jaren hebben we nodig
gehad om de methodiek te ont-
wikkelen en derden ervan te
overtuigen dat dit de enige weg
is om jeugdop te leiden tot voet-
balprofessional. Ik heb het zelf
aan den lijve ervaren. Nu ben ik
een veel beter voetballer dan en-
kelejaren geleden toen ik nog ac-
tief was. Om de methode die

Coerver ontwikkeld heeft te toet-
sen,heb ik een aantal voetbalmo-
menten op papier gezet. Zo maar
een greep uit situaties die in het
veld gebeuren. Corners, ingooi,
vrije trap, kopduel, dieptepass,
een twee-combinaties; noem
maar op; dertig situaties. Vervol-
gens heb ik de methode naast

school in de toekomst- op zich
gaan nemen. Hy zal bij techni-
sche uitvoering terznde gestaan
worden door oud-speler Piet
Strolenberg en trainer Jo Jans-
sen.
„We gaan nog een jaar naar Du-
bai om de laatste hand aan de vi-
deo-instructie te leggen. De
oefenstof staat op band, maar
van de honderdtwintig banden
die opgenomen zijn moeten vier
films gemaakt worden. Oefenin-
gen, bewegingen, wedstrüdvor-
men, alles moet gesneden en in
elkaar gezet worden. Slow-mo-
tion etc. We hopen in januari

'Michel Mommertz en Wiel Coer-
ver zijn gedreven; ze willen hun
werk van de afgelopen jaren we-
reldwijd uitdragen. „En", zegt
Wiel Coerver, „de voetballers uit
deze streek mee laten profiteren.
Want tenslotte is dit onze streek.
Ik ben het reizen zat. Hier in deze
contreien gaan we iets opzetten,
dat uniek wordt. Een voetbal-
school zoals er geen tweede ter
wereld is".

Grootspraak? Idealisme? Wie de
voetbalzendelingen uit de voor-
malige mijnstad kent, weet be-
ter. Lang is Wiel Coerver een roe-
pende in de woestijn geweest.
Maar, terwijl hij zijn werkterrein
naar die woestijn heeft verlegd,
begint hjj open oor te vinden.
Niet alleende grote bonden Uefa
en Fifa interesseren zich meer en
meer voor het monnikenwerk
dat de 65-jarige oefenmeester en
zrjn 28-jarige assistent hebben
verricht. Ook bij het eigen thuis-front begint de Coerver-metho-diek terrein te winnen.
Momenteel zyn beiden naarstig
op zoek naar een geschikte ac-
commodatie om hun plannen
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Tot vijf weken
geleden leek het niét
te bestaan en nu lijkt
het niet meer weg te
gaan: smog. Je kunt

geen krant
openslaan, geen tv

aanzetten, geen
radio beluisteren of
iemand meldt met
grote bezorgdheid
iets over de situatie
in 'grote delen van
het land. Er lijkt
een nieuwe vorm

van
milieuverontreinigin
g gevonden te zijn,

maar niets is minder
waar. Nederland
wordt sinds meer
dan twintig jaar in
periodes van mooi
weer geplaagd door

smog.

plaagt Nederland
al tientallen jaren

ontreiniging hoger is dan elders.
Voorlopig gaat het om kleine aan-
tallen, maar jekunt je afvragen w;
er gebeurt als de situatie ernstiger
wordt."

Gat

de verste verte niet. Inmiddels zijn
provincies, rijk en gemeenten bij el-
kaar gaan zitten om een scenario op
te stellen. Jelle Hannema zit na-
mens de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten in de voorbereiden-
de werkgroep. Hoewel vier weken
geleden de bedoeling was dat er bij
de volgende smogperiode een
draaiboek zou liggen. Die periode is
er nu, en het is duidelijk dat zon
draaiboek er nog niet is.

Hannema verwacht eigenlijk niet
dat het er deze zomer nog van zal
komen: „We hebben nu wel een
concept en daar zijn Maastricht en
Rotterdam nu mee aan het droog-
zwemmen. Als die ermee uit de
voeten kunnen, verwacht ik dat de
gemeenten er pas in het najaar de
beschikking over krijgen. Dan zul-
len ze de invoering moeten regelen,
dat kost ook de nodige tijd. Boven-
dien zijn er nog wat juridische pro-
blemen, want volgens de verkeers-
wet kun je het verkeer alleen stilleg-
gen als daar verkeerstechnische re-
denen voor zijn."

In ieder geval is wel duidelijk dat
straks niet het hele verkeer in een
provincie stilgelegd wordt. Het
draaiboek is bestemd voor gemeen-
ten met meer dan 40.000 inwoners.
„Op het platteland is zon maatre-
gel niet zo zinvol, omdat het
autoverkeer daar veel minder is en
de luchtvervuiling van elders vooral
een rol speelt."

Duidelijk is ook, dat het draaiboek
weinig rekening zal houden met
vervoersproblemen van individuele
burgers. Hannema: „Ik ben bang
dat we ervan uitgaan dat iedereen
zichzelf maar moet redden. Natuur-
lijk staat er in dat er zoveel mogelijk
vervangend vervoer moet komen.
Maar zelfs als je alle touringcars in-
huurt, zal de capaciteit van het
openbaar vervoer nog niet voldoen-
de zijn."

De grote vraag in de uitwerking van
het draaiboek is volgens Hannema
nog steeds wie voor de extra kosten
op moet draaien. „We hebben voor
Haarlem en Maastricht uitgerekend
dat de gemeenten al een ton extra
kwijt zijn aan het vervangende ver-
voer. Je zult bijvoorbeeld verloven
moeten intrekken en chauffeurs
moeten betalen alsof het overwerk
is. Het rijk is ervan uitgegaan dat de
gemeenten dat zelf betalen. Maar
we zijn als VNG niet bereid op te
draaien voor een maatregel waar we
door de provincie toe worden ver-
plicht en voor vervuiling die uit het
Roergebied naar ons toekomt."

runa hellinga

maïs zijn gevoelig voor de stof. Bo-
vendien tast ozon het uiterlijk van
planten aan. En dat is een probleem
bij gewassen als bloemen en sla,
waar het oog ook wat wil.

In de landbouw laten de gevolgen
van een smogperiode zich dan ook
vertalen in hele harde guldens.
~We hebben de economische scha-
de door luchtverontreiniging over
1983 uitgerekend. Dat was een ge-
middeld jaar en toen was de op-
brengst vijf procent te laag. Dat be-
tekende een verlies van 642 miljoen
gulden. Ozon was alleen al verant-
woordelijk voor drie tot vier pro-
cent van het opbrengstverlies, zon
450 miljoen gulden. Als je naar de
huidige concentraties kijkt, kom je
dit jaarzeker op een hogere schade
uit. En dan is nog niet eens meege-
rekend dat planten die nu aan ozon
bloot staan, het hele jaar kwets-
baarder blijven," zegt Tonneijck.

De gevolgen van smog zijn eigenlijk
al jaren duidelijk. De eerste mel-
ding van beschadiding van planten
door ozon vond bijvoorbeeld al in
1969 plaats. Maar pas de laatste ja-

ren is op provinciaal niveau, waar
de maatregelen moeten worden ge-
nomen, echt het besef doorgedron-
gen dat smog bestreden moet wor-
den.

„De aanleiding was de winter van
1984-1985. Toen hadden we last van
smog door verhoogde concentraties
zwaveldioxide", zegt Rooskens van
de DCMR, ~ln het Roergebied
hebben ze toen het autoverkeer be-
perkt, maar hier kwamen we er ach-
ter dat alle provincies hun eigen
normen hanteerden en heel ver-
schillend op de problemen reageer-
den. Er is toen een werkgroep be-
noemd en die heeft de nu geldende
afspraken en criteria vastgelegd."

„Alleen, als je normen vastlegt,
moet je ook structurele maatrege-
len nemen zodat je die kan handha-
ven. Bij de industrie is dat gelukt,
bedrijven kunnen een verbod tot de
uitstoot van bepaalde stoffen krij-
gen. Maar in stedelijke gebieden
speelt de auto een hele belangrijke
rol. Een deel van de vervuiling
komt wel uit het buitenland, maar
als je de auto tussen 's ochtends zes
uur en 's nachts twaalf uur stilzet
zou je de Nederlandse bijdrage aan
de vervuiling in de steden met 70
procent reduceren en zou de totale
concentratie met 30 procent omlaag
gaan."

Economisch
Normen voor luchtverontreiniging
zijn op mensen afgestemd. Lang
voordat wij last krijgen van ozon in
de lucht, lopen planten al schade
op. „Planten zijn er veel gevoeliger
voor," zegt Fred Tonneijck van het
Instituut voor Planteziektekundig
Onderzoek in Wageningen. Een
aantal jaren lang had zijn instituut
op zeventien plaatsen in het land
meetstations waar in samenwerking
met het RIVM werd nagegaan hoe
bepaalde luchtverontreiniging op
de groei van landbouwgewassen
werkte. Die meetstations zijn begin
dit jaaropgeheven, omdat de resul-
taten duidelijk waren: planten
groeien veel minder goed.

Vooral ozon heeft een zeer duide-
lijk effect op de groei van gewassen
en op hun weerstand tegen ziekten,
droogte en kou. Met name peul-
vruchten, gewassen onder glas,
aardappelen en voedergewassen als

planten. Omdat het op de longen
werkt, zijn vooral hart- en astmapa-
tiënten de dupevan de smogproble-
men. „We hebben de laatste dagen
duidelijk meer mensen met klach-
ten binnen gehad," zegt directrice
drs. S.A. de Jager van het Astma-
centrum Heideheuvel. Het centrum
behandelt carapatiënten zowel kli-
nisch als poliklinisch. Volgens De
Jager is opvallend dat veel patiën-
ten de laatste dagen meer medicij-
nen nodig hebben om op een rede-
lijk niveau te kunnen functioneren.

Ondanks alle inspanningen moet hij
vafststellen dat de pogingen de ver-
vuiling van stikstofoxiden terug te
brengen, is mislukt. Hij wijt dat
vooral aan de groei van het autover-
keer. Onder normale omstandighe-
den zijn stikstofoxiden schadelijk
omdat ze bijdragen aan de verzu-
ring. Zodra de zon gaat schijnen, ,
zorgen ze voor vorming van ozon.

Ze durft echter niet te zeggen in
hoeverre de luchtvervuiling daar
echt debet aan is: „Het probleem is
dat mensen met astma met mooi
weer toch al problemen krijgen. De
omstandigheden zijn gewoon slech-
ter, ook al om dat er meer pollen in
de lucht zweven. Daar krijgen veel
mensen een geprikkelde keel van,
ook als ze geen last van astma heb-
ben."

De Jager maakt zich wel bezorgd
over gevolgen die luchtverontreini-
ging op de lange duur kan hebben.
„Uit Engels en Australisch onder-
zoek blijkt dat het aantal carapa-
tiënten in gebieden met luchtver-

Ozon is een merkwaardig gas. Aan
de ene kant zou de aarde sterven
zonder de ozonlaag die zich op 20
tot 60 kilometer hoogte bevindt en
ultraviolette stralen uit het zonlicht
filtert. Geleerden kijken niet voor
niets bezorgd naar het gat in de
ozonlaag dat ontstaan is door het
gebruik van cfk's in drijfgassen en
koelkasten. „Maar aan de andere
kant is het op leefniveau heel gif-
tig," aldus Van Aalst van het
RIVM. De ene ozonlaag heeft he-
laas niets met de andere te maken.
Een overschot op aarde leidt niet
tot een aanvulling van het gat op
tientallen kilometers hoogte.

Het gas is al in kleine concentraties
schadelijk voor mensen, dieren en

' N('Tloê een nieuw verschijnsel?
k° u nee," zegt dr. R.M. van Aalst

t, ge net Rijksinstituut voor Volks-
(^.^■aheid en Milieuhygiëne
'n ir "'n *^e )aren zeventig en

jiva- hebben we nog hogerelanden gemeten dan in deze we-

( v- ■ Wat nieuw is, is dat alle pro-
a.Cles sinds enkele jarendezelfde

1 ai drschuwingscodes hanteren. En

1^ er dan smog is, komen ze nu allc-
da, tegelijk met maatregelen en

valt natuurlijk op."

Op sommige punten heeft dat wel
effect gehad. „Op het gebied van
stank is zeker wat bereikt," zegt
Aad Roosken, hoofd van de afde-
ling waarneming en analyse van de
Dienst Centraal Milieubeheer Rijn-
mond. De uitwaseming van koolwa-
terstoffen uit tankparken is bijvoor-
beeld met 50 tot 70 procent gedaald
en de uitstoot van zwaveldioxide is
80 procent lager dan in de jaren ze-
ventig. Vorig jaar kon de dienst
voor het eerst met vreugde consta-
teren dat het aantal stankklachten
met 2.000 was gezakt. „Maar die
positieve ontwikkeling is dit jaarna-
tuurlijk voorbij," meent Roosken
wat treurig.

veelheden aangevoerd uit het Roer-
gebied en Oost-Duitsland.
De eerste meldingen van smog in
Nederland stammen uit de jaren
zestig. De maatregelen werden in
1971 genomen, toen het land drie
weken lang dooreen ernstige smog-
periode werd geplaagd. Vooral in
de Rijnmond, toen al een van de
vieste gebieden, leverde dat heel
veel klachten op. Die regio werd tot
saneringsgebiedverklaard. Ook el-
ders werden maatregelen tegen de
luchtverontreiniging genomen.

Petbek Verscn'jnsel smog is al eeuwen
tjer end, al ging het toen om een an-
de v°tm van luchtvervuiling dan
iti aPr°blemen waar we nu-mee te
e en hebben. Smog is eigenlijk
ïoo Sarnentrekking van smoke en
die rook en mist' een combinatie
vre °oral in Engeland zeer ge-

'273 Was- In dat "et land werd in
'""cht °°'c ac eerste wet tegen
ste| .Verpntreiniging werd opge-
ld ' Oie verbood de burgers van
Peri j° steenkool te stoken in de
derj e dat het parlement verga-
de e' 'n de eeuwen daarna werd
gep etgeving een aantal keren aan-
rer)

l > maar dat kon niet verhinde-
rd in 1952 tijdens een dichte
do0f

nse mist vierduizend mensensmog stierven.

Rooken mist

BebeherjL °8 waar wij nu mee te maken
Hjet

en> heeft met rook en mist
pen .Van doen. Het is een veel slui-
Üoh^L Vervui'ing, omdat je de vie-
■>iOrj niet ziet- Integendeel, de
"iooerne smo8 treedt alleen op bij
Horjj* Weer, want er is veel zonlicht
reas g °m koolwaterstoffen te laten
er(feren met stikstofoxiden, zodat
V?n w.ordt gevormd. Die stoffen
strje

n u'tgestoten door de indu-
guns,*?n auto's en ze worden bij on-

'ëe windrichting in grote hoe-

Draaiboek
Zon maatregel vereist echter een
duidelijk plan van aanpak. Vier we
ken geleden, tijdens de eerste
smog-periode, was zon plan er in

SMOG
" De bruinkoolcentrale in Eschweiler - de industrie levert een deel van de smog. Foto: DRIES LINSSEN
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Ventilatie Service Heythuysen /ÉB
Belenbroeklaan 59 (((((( jlllPn
6093 BT Heythuysen \SxB^^4M/JTel. 04749-2480

Ventilatie Service is een technisch installatiebedrijf met meer dan 15 jaar
ervaring in het realiseren van hoogwaardige ventilatiesystemen in woningbouw
en industrie.

Voor uitbreiding van onze afdeling montage zoeken wij:

1e MONTEUR
met ervaring in het geheel zelfstandig monteren van luchtkanalen;

HULPMONTEURS
welke bereid zijn onder leiding dit vak te leren.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie binnen 14dagen te
richten aan bovenstaand adres, t.a.v. F. Bemelmans.

I
,'
i—

: «fty erkens bakkerijen b.v.

Erkens Bakkerijen b.v. levert dagelijks vers brood en banket aan vele
supermarkten, warenhuizen, speciaalzaken en instellingen in Limburg.

Op onze administratie is plaats voor een

administratieve kracht m/v
(38-urige werkweek)

Functie-eisen
Naast de nodige ervaring op administratief gebied, heeft onze
kandidaat:- het praktijkdiploma boekhouden;- het diploma tekstverwerking (Word Perfect);

' - de leeftijd vanaf 35 jaar.

Geboden wordt:
'.'een afwisselende baan binnen een klein team, waarin flexibiliteit een

noodzaak is.. ~ Voor onze afdeling brood/vlaai zoeken wij:

vakbekwame bakkers m/v
medewerkers met consumptieve opleiding m/v

i Als u meent voor een van bovenstaande vacatures in aanmerking te
! komen, dan kunt uuw uitsluitend schriftelijke sollicitaties binnen 10

dagen richten aan

Erkens Bakkerijen b.v.
vacature administratie) t.a.v. dhr. A.R. Lamberts,

; "Sjttietr. vacature bakker) t.a.v. dhr. J.W. Erkens,j postbus 33,
6440 AA Brunssum. xm7

HS
De Gezondheidszorg Akademie vraagt Hogeschool Sittard

'.pen m/v omvat een Gezond-
heidszorg Akademie,

OOC©fit een Mikojel Akademie
en een Sociale

Verpleegkunde Akademie

voor4 è 5 dagen per week De Gezondhej(Js.
De inhoud van de funktie: zor9 Akademie. e verzorgen van de lessenVerpleegkunde; omvat de s,udie"

e stagebegeleiding; richtingen:

e meewerken aan de ontwikkeling van " H°9ereBeroeps-

onderwijsaktiviteiten; °P|eidin9,ot

e supervisie. Verpleegkundige
(HBO-.V)

Vereist: " Opleiding

e afgestudeerd verplegingswetenschap- Maatschappelijke
pen of HBO-V; Gezondheidszorg

e le-graads bevoegdheid; 'MGZ'
e ervaring in deverpleging; " Management-

" ervaring in het onderwijs. opleiding Gezond-
heidszorg (MO)

)e aanstelling geldt voor het schooljaar
1989/1990.
Verlenging wordt niet uitgesloten.

salariëring en rechtspositie volgens
njksregeling.

Informatie te verkrijgen bij mevrouw
Steinbusch of de heer W. Nohlmans,

Telefoon (04490) 9 12 12.

Sollicitaties voor 24 juni 1989 te richten
aan:
Hogeschool Sittard, afdeling Personeels-zaken t.a.v. Drs. G. Bollen, Postbus 69,

' 6130AB Sittard.

HOGESCHOOL SITTARD ||

W. SAVELBERG HOENSBROEK
Wegens succesvolle omzetgroei in onze supermarkt,
vragen wij zo spoedig mogelijk medewerkers diezich
in onze agressieve, maar klantvriendelijke super
thuis zullen voelen:

VERKOOPSTER
full-time 17 t/m 20 jaar, afd. slagerij;

ASSISTENT-
BEDRIJFSLEIDER
die op termijn in staat is de ondernemer bij diens
afwezigheid te vervangen,
en die tevens interesse heeft in automatisering
(scanning).

Spreekt één van deze vacatures je aan, schrijf dan
naar

Super W. Savelberg,
Mgr. Hanssenlaan 83,
6433 BK Hoensbroek. 203064

ffl»ll | Vereniging voor Middelbaar
iiW| Onderwijs in Limburg
rffiklM postbus 143
III"!■ 6130 AC SITTARD

vraagt voor de onder haar bestuur staande r.-k.

BROEKLANDCOLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP
HOENSBROEK
per 1 augustus 1989

DOCENT(E)
voor:
Engels le-graads 17 lesuren.
Lessen ter vervanging wegens ziekte.
Sollicitatiebrieven spoedig te richten aan het bestuur
van bovengenoemde vereniging, onder vermelding
van de naam van de school.
Inlichtingen worden verstrekt door de directeur van
de school, drs. K.H.O. Gehlen, telefoon school
045-213675, telefoon privé 045-216413.

Heerlen iseen stad met 94.000inwoners en vervult
een centrumfunctie in de regio Oostelijk Zuid-
Limburg. De ambtelijke organisatievan de gemeente
Heerlen is gestructureerd volgens het zogenaamde
dienstenmodel. In dit model wordt onderscheid
gemaakt in operationele diensten en concern-
diensten. De dienst Financiën is een concerndienst.
De dienst telt circa 45 medewerkers en bestaat uit
de afdelingen Financieel beleid en beheer, Finan-

',I ciering, kasbeheer en incasso. Belastingen en
verzekeringen en Comptabiliteit.
Bij deze dienst is de functie vacant van:

STAFMEDEWERKER
BELEIDSADVISERING EN
CONCERNCONTROLLING M/V (38 uur)

Functie-informatie:- geeft mede richting aan het gemeentelijk finan-
cieel beleid;

- ontwerpt kaders waarbinnen het gemeentelijk
financieel beleid tot uitvoering kan worden ge-
bracht;- adviseert en ondersteunt de diensten met betrek- "king tot specifieke vraagstukken op financieel-
economisch terrein;- geeft mede gestalte aan de sturings- en be-
heersingsinstrumenten ten behoeve van de con-
cerncontrolling;- analyseert en interpreteert concerninformatie
vanuit een bedrijfseconomische invalshoek en ad-
viseert omtrent te nemen bijsturingsmaatregelen;- onderhoudt contacten met betrekking tot de
financiële concerncontrolling op kaderscheppend
en operationeel niveau;

In de nieuwe hoofdstructuurvan de dienst, welke in
beginsel per 1 januari 1990 operationeel dient te
zijn, wordt de functie ondergebracht bij de staf; de
stafmedewerkers ressorteren rechtstreeks onder
de directeur. Deze functionaris treedt tevens opals
waarnemend directeur.
Functie-eisen:- een afgeronde opleiding op academisch of verge-

lijkbaar niveau op het terrein van de bedrijfs-
economie;- meerjarige ervaring, bij voorkeur opgedaan
binnen een gemeentelijke organisatie;- goede contactuele eigenschappenrespectievelijk
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-
heid;- leidinggevende en organisatorische capaciteiten.

Een medisch en een opdefunctie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmaken van de selec-
tieprocedure. Afhankelijk van opleiding, leeftijd en
ervaringkan maximaal een salarisworden geboden
van ’ 7.681," bruto per maand (maximum schaal
13).

Nadere inlichtingen over dézefunctie kunnen des-
gewenst worden ingewonnenbij de heerF.L. Vreuls,
directeur van de dienst Financiën (tel.: 045-
-764200).

Het beleidvan de gemeente Heerlen is erop gericht
het relatieve aantal vrouwen in haar functies te
verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden der-
halve uitdrukkelijkopgeroepen te solliciteren.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
binnen 10 dagen onder nummer 292 met vermel-
ding, zowel op brief als enveloppe, zenden aan de
directeur van de dienst Personeel en Organisatie,
Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

In ons bedrijf hebben wij een vacature voor een

MEDEWERKER
met H.T.S. elektr.

De gegadigde krijgt een interessante en veelom-
vattendetaak in de organisatieen deengineering.

PAJET is een klein bedrijf dat is toegespitst op
ontwerp en vervaardiging van technisch hoog-
waardige produkten, welke betreffen:- H.F. Vermogenselektronica- Processorbesturingen- Grootformaat 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.

Gevraagd

TANDARTSASSISTENTE-
RECEPTIONISTE

voor ± 34 uurper week
voor praktijk in Kerkrade
Vereist: MAVO op D-niveau/Havo, liefst
tandartsassistentenopleiding (MDGO),
typediploma, leeftijd tussen 17en 21 jaar.
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrief
met tel.nr. en pasfoto onder nr. HK 017
Limburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.203065

CLYSAN
INTERNATIONALB^^^"

Clysan International B. V. is een startende
onderneming en dochter van een gerenommeerde
fabrikant in de c. v. -branche.
Clysan International B. V. produceert en verkoopt
gasgestookte overdrukbranders voor de Europese
markt.
Wij zoeken momenteel een

technisch commercieel
binnendienstmedewerker
Deze medewerker, die rapporteert aan de marketing & sales manager
van het moederbedrijf, houdt zich bezig met technische en
commerciële zaken aangaande Clysan International B.V.
De werkzaamheden zullen in de praktijk hoofdzakelijk bestaan uit:- het telefonisch adviseren en begeleiden van de distributeurs bij hun

aanbiedingen en nazorg;- het ontwerpen en "up tot date" houden van richtlijnen aangaande
inbedrijfstelling en onderhoud van de branders.

Om deze functie goed te kunnen vervullen, denken wij aan ten minste
MTS-HTS-niveau.
Ervaring in de stooktechniek is vereist, en gezien de internationale
contacten is de beheersing van de Engelse en Duitse taal vereist;
kennis van de Franse taal is een pré.
De kandidaat dient woonachtig te zijn in Zuid-Limburg.
Zij die interesse hebben in deze functie, kunnen schriftelijk solliciteren
bij: Clysan International 8.V.,

t.a.v. de directie,
p/a postbus 1035,
6460 BA KERKRADE.

I . ______^_____ **j

'n Jonge HTS'er Bouwkunde met
commerciële kwaliteiten bieden
wij onroerend goed projecten
van meer dan 100 miljoen.
De pensioenvoorzieningen voor de meer dan betrekking tot uw projecten zichtbaar worden gemaakt.

27.000DSM'ers zijn ondergebracht in een eigen Omdat een groot aantalprojecten zich buiten Nederland

pensioenverzekeringsmaatschappij, gehuisvest in ons bevindt (o.a. in België en Duitsland) bent u regelmatig

hoofdkantoor in Heerlen. Van deruim 3 miljard gulden voor meerdere dagen van huis. 't Spreekt vanzelf datuw
belegd vermogen heeft de sector Beleggingen 500 Duits goed moet zijn.
miljoen in onroerend goed gestoken. Wij realiseren ons goed dat u een ruime en vooral

Met onroerend goed bedoelen we de meest grondige introductieperiode nodig zult hebben. Een

uiteenlopende objecten. Van grote kantoorgebouwen en enthousiaste man ofvrouw dieeen carrière in de
winkelcentra tot woningprojecten. De helft van de onroerend goed sector ambieert heeft daar natuurlijk

portefeuille bevindtzich overigens buiten Nederland. geen moeite mee.
Verantwoorde groei door verwerving en optimaal Mocht u al ervaring hebbenmet verkoop en/of

beheer, dat is de taak van de 9 medewerkers van de verhuurvan onroerend goed, dan is dat in uw voordeel,

afdeling Onroerend Goed. Nodig ishet echter niet. U moetechter welbereid zijn de
Er ligt op deze afdeling een uitdagende kans voor applicatie Makelaardij te halen,

een jonge bouwkundige (HTS) als projectbeheerder. Denkt u uitte kunnen groeientot een all-rounderen
Samen met nog 3 projectbeheerdersvormt deze man of in staat te zijn zon forse onroerend goed portefeuille met

vrouw het team dathetbegrip "optimaal beheer" inhoud verve te kunnen beheren, schrijf dan binnen 14 dagen

geeft. een brief metcv. onder vermelding van nr. 54/89 PVB
Deze drie collega's hebben een commerciële aan DSM Limburgbv, afdelingPersoneelsvoorziening en

achtergrond. Zij vullen u commercieel aan. U draagt uw Beheer, t.a.v. de heer T. Ancion, Mauritspark 1,
know-how uitop bouwtechnisch gebied.Alle vier bentu 6163 HM Geleen.

overigensverantwoordelijk voor uw "eigen" projecten. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen

" Even in het kort de aspecten waarmee het team met de heer W.G. Keeris, chef Onroerend Goed, (045)

projectbeheerders dagelijks te maken heeft. 782974 of (04752) 3769 (privé) of met de heer
Huurincasso, verrekeningvan servicekosten, S. v. Heijster, personeelsfunctionaris (04490) 64016 of
verzekering -en belastingzaken. Maar ook het onder- (04490) 77 193 (privé).
houden van contacten met de huurders en externe Volledigheidshalve melden we dat een medische
beheerders en begeleidingvan het technisch onderhoud. keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-

Op dit hele terrein wordt u aanspreekpunt van procedure behoren,

externe beheerders, uverstrekt hen richtlijnen, contro-

leert hun werkwijze. DQIUI Sk
Een heel andere activiteit is hetverrichten van "^

marktonderzoek, waaronder ontwikkelingen met We hébben een oplossing of wevinden er een.



Hitler en crisis schokten de SDAP
de partij nam 'voor het eerst de ver-
antwoordelijkheid voor de hele na-
tie.'

De discussie binnen de SDAP lever-
de echter in 1937 een nieuw begin-
selprogramma op, dat duidelijk een ]
compromis vormde tussen de ver- j
schillende vleugels in de partij. \
„Het programma bevatte van aHes -
en nog wat," schrijft Knegtmans.
Het programma tendeerde bij voor-
beeld wel in de richting van een
volkspartij, maar bevatte ook een
passage over 'een de gehele maat-
schappij doordringende tegenstel-
ling tussen uitgebuitenen en uitbui- j
ters'. „Ik geloof dat men niet heeft
durven kiezen," zegt Knegtmans.

door

f: .'j, 1;:; 1, i

Knegtmans, - Péjé, zoals hij vaker
*ordt genoemd - die in het dage-
"jks leven voor deRL de geschiede-
!j,s van de medische faculteit in
°eeld brengt, werd in 1950in Sura-
|?aja, Indonesië, geboren. Tot zijn
''ende leyensjaar zwierf hij heen en
*e_er tussen Nederland en de kolo-
n,én, waarna hij in Den Haag ging
*°nen. Knegtmans studeerde in de
j*Jren zeventig politicologie aan de
Universiteit van Amsterdam en uita,e tijd dateert zijn interesse voor
s°cialisme en arbeidersbeweging.

\>et is een weinig opwekkend beeld
flat de politicoloog in zijn werk

vah de SDAP in de crisis--aren. „Dat klopt," zegt de auteur,
"bn wel om twee redenen. Op de
<*rste plaats had de SDAP geenm°gelijkheid om regeringspartij te
borden; ze werd tot 1939 door de
endere partijen van de macht afge-houden. Daarnaast werd in de jaren
!n de SDAP gedacht dat men leefde■n de overgangstijd van kapitalismenaar socialisme. Het wereldbeeld

de SDAP stortte echter in door
e crisis en het succes van het natio-naal-socialisme."
e SDAP werd in 1894 opgericht,
oorzitter van de oprichtingsverga-

dering was de Limburger Willem
«übert Vliegen (1862-1947), af-
komstig uit Gulpen. Hij zou een be-
'angnjk stempel drukken op de
Koers die de SDAP ging volgen. Ine eerste jaren van haar bestaan

ad de SDAP revolutionaire aspira-
'es, maar al snel ontwikkelde dePartij zich in democratische rich-ting. # Het Jordaanoproer, dat een

verandering in het denken van de
SDAP aan het licht bracht.Revisionistisch

ko part'J ging een revisionistischeers varen: het socialisme moestjnet legale middelen en binnen de
Parlementaire democratie worden
"wezenlijkt. De democratie en

dej Parlementaire werk waren mid
fien om de volksmacht te ont-Pooien.

opkomst van het nationaal-socialis-
me in Duitsland. Knegtmans: „De
crisis was al een paar jaaraan de
gang, en alhoewel de SDAP daar
geen raad mee wist, stortte*tlat de
partij niet in een identiteitscrisis.
Het was niet genoeg om het socialis-
tische wereldbeeld te doen instor-
ten. Het succes van het nationaal-
socialisme in Duitsland in 1933 deed
dat wel."

De politicoloog legt uit: „De mid-
denklassen daar gingen niet op in de
arbeidersklasse (waarna het kapita-
lisme zou moeten instorten, red.),
zoals de socialistische theorie ver-
kondigde, maar vormden juist de

opvolgde als partijleider en dat tot
aan de bezetting bleef, was met
Vliegen de grote voorvechter van
de parlementaire koers die de
SDAP in de jaren twintig ging va-
ren. Het socialisme moest met par-
lementaire middelen en onder rusti-
ge omstandigheden worden bereikt.
Er was groot optimisme dat dat niet
lang meer zou duren. De arbeiders-
beweging groeide en het kapitalis-
me liep op zijn laatste benen, zo
meenden de socialisten.

parlementaire democratie door de
SDAP met het uitbrengen in 1935
van het rapport 'Het Staatkundig
Stelsel der Sociaal-Democratie.
Volgens Knegtmans geschiedde de
omarming van de parlementaire de-
mocratie niet uit opportunistische
overwegingen, om de partij aan-
vaardbaarder te maken. „Ik denk
dat men zag dat de parlementaire
democratie een groot goed was. In
de jarentwintig werd de democratie
beschouwd als een middel om de
volksmacht te ontplooien."

In 1935 werd de parlementaire de-
mocratie verklaard doel van de
SDAP. Dat leidde er weer toe dat
de partij in 1936 ook het principe
van de landsverdediging aanvaard-
de, al zat daaraan wel degelijk een
opportunistische kant, stelt Knegt-
mans.

Het nieuwe programma en de ver-"
anderde standpunten (ook de moe .
narchie werd positiever benaderd)
leverde de SDAP tot haar grote te-
leurstellingbij de verkiezingen voor
de Tweede Kamer slechts één zetel
winst op. De beginseldiscussie over
de koers van de partij (geestelijke
of politieke vernieuwing, een le-
vensbeschouwelijk of een politiek-
economisch programma) barstte
opnieuw los en was in 1940 nog niet
uitgewoed, de vraag hoe de partij
haar aanhang moest verbreden niet
beantwoord. Ook het vereiste ant-
woord op de dreigende internatio-
nale ontwikkelingen verdeelde de
sociaal-democraten. De spanningen
waren in 1939 zo hoog opgelopen,
dat de positie van partijleider Al-
barda in gevaar kwam.

Kabinet
De val van het laatste kabinet-Co-
lijn bracht uitkomst. De 'rechtse
coalitie' van CHU, ARP en RKSP,
die in het interbellum voortdurend
aan de macht was geweest, ging ein-
delijk aan de interne spanningen
ten onder. De RKSP; die ook een
grote arbeidersaanhang had, bleek
uiteindelijk bereid met de SDAP in
een regering te gaan zitten. Albar-
da's overtuiging, dat alleen een
pragmatische politiek tot regerings-
deelname van de SDAP (en verbre-
ding van de aanhang) kon leiden,
werd bewaarheid.

En Vliegen? „Zijn invloed in de
partij werd in de jaren dertig steeds
kleiner," zegt Knegtmans, „Zeker
toen hij na 1937 niet meer in de
Tweede Kamer zitting mocht ne-
men vanwege zijn hoge leeftijd (de
SDAP had de leeftijdsgrens voor
vertegenwoordigende functies op
65 gesteld, red.). „Dat laatste heeft
hem verbitterd. Ook was hij het
niet eens met de voorzichte benade-
ring van de RKSP in de jarendertig
om regeringsdeelname mogelijk te
maken. Het Plan van de Arbeid
vond hij veel te ingewikkeld. Ik
denk dat de gebeurtenissen in de
SDAP in 1935 uitermate fnisterend
waren voor hem."
P.J. Knegtmans, Socialisme en
Democratie. De SDAP tussen
klasse en natie (1929-1939), Am-
sterdam 1989, Uitgeverij Stich-
ting beheer ILSG, f4B.

lüt
aar met name de mislukte 'revo-

Va leP°ging' van de politieke leideran de SDAP, mr Pieter Jelles
2 °e!stra in het roerige jaar 1918,
lan er voor dat de SDAPhet no8ge tijd zonder regeringsmacht
'oest stellen. Het feit dat ook bin-yen de SDAP (en met name bij

.plegen) veel verzet bestond tegenoelstra's oproep- die in feite niet
aa L'nh'eld dan dat de SDAP zich
rev i ■ noofd moest stellen van de
in £ "tlonaire Deweging als die zich
hi \Tderland voor zou doen - ver-
aderde niet dat de SDAP politiek

werd geïsoleerd.

De expliciete aanvaarding van de

Schok
In 1933 echter werd de SDAP pas
echt goed geschokt en wel met de

Crisis
ÜB77r,a°^an Willem AlDa,*daU877-1957), die Troelstra in 1925

schrijft Knegtmans.

„Deze zelfverzekerdheid van de
partijleiding begon af te brokkelen
als gevolg van de in 1929 uitgebro-
ken, snel om zich heen grijpende in-
ternationale economische crisis,"

dersklasse gericht, was ze niet te
dogmatisch uitgegaan van het ver-
dwijnenvan de middenklassen, had
ze zich niet duidelijk genoeg achter
het democratische vaandel ge-
schaard en zich te weinig tegen
communisme en nationaal-socialis-
me afgezet, moesten religie en na-
tionale gedachte niet positiever
worden gewaardeerd, luidden een
paar van de vragen die volgens
Knegtmans in socialistische kring
werden opgeworpen.

De discussie kreeg gevolgen. Het in
1934 opgerichte Wetenschappelijk
Bureau van de SDAP moest naar
Belgisch voorbeeld een Plan van de
Arbeid opstellen, met daarineen al-
ternatief voor het kapitalisme. Ver-
der werd het ontwapeningsstreven
van de SDAP op een partijcongres
in 1934 genuanceerd: het verzet te-
gen mobilisatie werd ingetrokken.

19QA8?"' van 1897-18'?9 en van
«-1926 partijvoorzitter, was een

ë oot voorvechter van deze koers.
dn.'Jimanifesteerde zich steeds na-'"Kkelijker als gematigd refor-
sch " Fricht °P tastbaar resultaat,"
in lui,Kneetmans. Toen de SDAP
ree de gelegenheid kreeg in de
derh""8te staPPen' wees een meer-
er" dvan de Part') dat tQt z'jn
van HSp'Jt af' H'i hield datvoor een
SD a d

belar,gr'Jkste fouten door de
aen-?P.gemaakten Knegtmans
ert u"derdaad dat die beslissing
ci °.e neeft bijgedragen dat de so-.aa'-democraten tot 1939 langs de'J»jn moesten toekijken.

ruggegraat van een reactionaire be-
weging, het nationaal-socialisme.
De machtige Duitse zusterorganisa-
tie van de SDAP, de SPD, ging in
korte tijd ten onder. Daardoor ont-
stond twijfel aan de zekerheid van
de komst van het socialisme, tot dan
toe gezien als een wetmatigheid."

De SDAP had geen pasklare oplos-
singen voor de crisis. De socialisten
zagen crises bovendien als onlosma-
kelijk verbonden met het kapitalis-
me. Dat kapitalisme moest worden
bestreden, niet de crisis. Omdat de
SDAP de bezuinigingspolitiek van
de regering verder niet bij voorbaat
afwees en de partijleiding bang was
zich met radicale plannen van de
andere partijen te vervreemden -de SDAP wilde meeregeren - was
de speelruimte voor de partij wel
erg klein.

Een ander probleem vormde een
groep radicalen binnen de SDAP,
die in die tijd het 'zieltogende' kapi-
talisme met een revolutionaire be-
weging de genadeklap wilden toe-
brengen. Zij scheidden zich in 1932
af en vormden de 'Onafhankelijke
Socialistische Partij.

Dat laatste besluit liep niet alleen
vooruit op de aanvaarding van de
nationale verdediging, schrijft
Knegtmans. ~De SDAP, die zich in
het verleden wel kritisch had uitge-
sproken over het functioneren van
de parlementaire democratie, be-
gon zich nu steeds meer op te wer-
pen als verdedigster van die parle-
mentaire democratie. In dat licht
paste expliciete erkenning van het
gezagvan de democratie, ook in ge-
val van mobilisatie."

De SDAP zelf liep in 1933 tegen de
eerste verkiezingsnederlaag uit haar
bestaan op. De socialisten hadden
sympathie betuigd met de muiterij
op de kruiser De Zeven Provinciën.
Die muiterij en het succes van de
nationaal-socialisten in Duitsland
'plaatsten de verkiezingen in Ne-
derland in het teken van handha-
ving van orde en gezag', schrijft
Knegtmans. Dat ging ten koste van
de SDAP: de partij ging van 24 naar
22 (van de honderd) zetels in de
Tweede Kamer.

Mer was weinig gelukkig met het
plan, dat niet helemaal begrepen
werd. Het plan stond haaks op het
aanpassingsbeleid van de regering,
waar ook de SDAP-fractie tegenaan
leunde. De partijleiding was bang
dat daarmee de afstand tot de ande-
re partijen, en met name de Rooms-
Katholieke Staatspartij, gezien als
de belangrijkste (mogelijke) coali-
tiepartner, vergroot zou worden.

Anderzijds gaf het plan de SDAP
het zelfvertrouwen weer enigszins
terug. De partij had immers einde-
lijk een eigen antwoord op de eco-
nomische crisis en slaagde er in gro-
te demonstraties rond het plan te
organiseren. De fractie maakte het
plan voor de oorlog echter 'nauwe-
lijks tot inzet van handelen' Het
Plan werd eigenlijk pas na 1945 echt
aanvaard.

De reacties van de andere partijen
erop waren uiterst negatief. „Men
beschouwde het als geld over de
balk smijten," zegt Knegtmans. De
massale betogingen vergrootten de
afstand tot de andere partijen inder-
daad tijdelijk.

Discussie
Al werd hetPlan van de Arbeid dan
niet door iedereen in de partij ver-
welkomd, toch werd ingezien dat
het samen met het in 1936 uitge-
brachte rapport een herziening van
het door de praktijk achterhaalde,
marxistisch georiënteerde beginsel-
programma van de SDAP uit 1912
noodzakelijk maakte. Het Plan van
de Arbeid beoogde volgens Knegt-
mans impliciet de verbreding van de
SDAP tot socialistische volkspartij,

Plan van de Arbeid
1935 werd om nog een reden een
belangrijk jaar voor de SDAP. In
1935 bracht het Wetenschappelijk
Bureau van de sociaal-democraten
het Plan van de Arbeid uit, dat zeer
veel stof zou doen opwaaien, zowel
in als buiten de partij. Tegen de be-
doeling van het partijbestuur in
kwamen de opstellers 'met een uit-
gewerkt werkgelegenheids- en cri-
sisbestrijdingsplan', geënt op de
modernste economische theorieën
van onder andere Keynes. „De
overheidzou volgens het plan gedu-
rende drie jaar tweehonderd mil-
joen moeten investeren, een voor
die tijd astronomisch bedrag," zegt
Knegtmans. „De totale rijksbegro-
ting bedroeg toen maar 900 miljoen
per jaar." Het plan moest volgens
de opstellers 200.000 banen opleve-
ren bij een veerig-urige werkweek.
De SDAP-fractie in de Tweede Ka-

Die erkenning van het gezag bleek
bij het Jordaan-oproer in Amster-
dam in juli 1934, waar tijdensrellen
als gevolg van het verlagen van de
steunuitkeringen diverse doden vie-
len. Anders dan bij de muiterij op
De Zeven Provinciën het geval was,
noemde de SDAP het gewapende
overheidsoptreden nu begrijpelijk.

laag kwam hard aan in de socialisti-
sche gelederen en veroorzaakte een
diepgaande discussie over de begin-
selen van de partij. Had de SDAP
zich niet te eenzijdig op de arbei-

Discussie

Limburgs dagblad vrijuit

" P.J. Knegtmans promoveerde gisteren tot
doctor aan de Universiteit van Amsterdam.

Zaterdag 17 juni 1989 "27

„Ontreddering in de jaren 1933-1935 en herstellend zelfvertrouwen in de jaren tussen
1935 en de tweede Wereldoorlog." Met die woorden typeert dr P.j. Knegtmans de
situatie waarin de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in de jaren dertig
verkeerde. De economische crisis en vooral het succes van het nationaal-socialisme in
Duitsland haalden het wereldbeeld van de Nederlandse socialisten overhoop en
vernietigden oude zekerheden. Gisteren promoveerde Knegtmans aan de Universiteit
van Amsterdam op een dissertatie over de SDAP in de crisisjaren. 'Socialisme en
Democratie. De SDAP tussen klasse en natie (1929-1939)', luidt de titel van het
proefschrift van Knegtmans, medewerker aan de Rijksuniversiteit Limburg. Die titel
geeft de koers aan die de SDAP in de jaren dertig ging volgen: de parlementaire
democratie werd volledig aanvaard, terwijl de partij zich niet langer alleen op de
arbeidersklasse wilde richten, maar volksbeweging wilde worden. Over de manier
waarop de aanhang moest worden verbreed, bereikte men in de SDAP voor de oorlog
echter geen overeenstemming meer.
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psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastricht
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan
ca. 400 klinische en ca. 600 poliklinische patiënten.

Woonunit A is een gesloten afdeling binnen "Vijverdal" die plaats biedt aan 11 - relatief
jonge - chronisch psychotische mensen die reeds lang opgenomen zijn en over weinig
ADL-vaardigheden beschikken. Binnen deze afdeling is de behandeling op gedrags-

therapeutische technieken, m.n. token economy, gebaseerd.
Isiaast de gesloten setting beschikt Woonunit A over een sociowoning voor 5 personen

en een nachthospitaal voor 2 personen.

Het is de bedoeling dat vanuit Woonunit A het "Klinisch Centrum" ontwikkeld wordt.
Dit centrum zal gaan voorzien in een aantal extra functies (crisis-opvang en

intensieve training) voor de opvang van long-stay patiënten.

Wegens vertrek van onze huidige ergotherapeute is een vacature ontstaan voor

ERGOTHERAPEUT m/v
(parttime: 60%)

Taken: Organisatorisch: - coördineren, organiseren
Cliëntgericht- - beheer van materialen en en uitvoeren van groeps-
- onderzoeken, behandelen gelden t.b.v. activiteiten op programma's getoetst aan

en begeleiden van de huishoudelijk en vrijetijds- de basisfilosofie en gericht
cliënten bij activiteiten met vlak; op individuele mogehjk-
zelfverzorgings-, vrijetijds- - organiseren van vakanties heden van bewoners;
en vormingskarakter; en uitstappen voor - consultatieve functie naar

- stimuleren van de cliënt in bewoners; andere afdelingen, c.g.
zelfstandig functioneren; - overzicht houden op projecten.

- gebruik kunnen maken van kledingbudgetten van \fer*i«it»n-gedragstherapeutische bewoners; nnKw^ hro pmn
principes; - samenwerking in muit,- " opging HBO-ergo

- affiniteit met chronisch disciplinair team, deelname "jerapie. __
vcniatriepsychiatrische patiënten; aan teamvergaderingen; " ervaring in de"Psy^atne- coördinatie en bijsturing - ontwikkelingstaken in het strekt tot aanbeveling,

van dagelijkse activiteiten kader van ontwikkeling van Salariëring-
naar het token economy nieuwe programma's voor conform de CAO Zieken-
programma toe; het op te richten klinisch huiswezen en FWG in- hanteren van materialen centrum; schaal 45.
op gebied van huishoude-
lijke activiteiten en vrije- Informatie kunt u verkrijgen bij
tijdsbesteding. dhr R Qaessens, projectcoördinator (toestel 2226) en bij

dhr. P. Delespaul, projectleider (toestel 2272).
Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van

vacaturenummer 8932, kunt u binnen 14 dagen na het
W^ verschijnen van deze advertentie richten aan dhr. N. Driessen,

hoofdPersoneelszaken & Organisatie van het
Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",

Postbus 88, 6200 AB Maastricht Tel. 043-633444.

I

CENTRUrv^I/AKOPLEIDING
mr*001 TtCHHISCHt IttOtHH

Het Centrum voor Vakopleiding (C.V.V.) in Heerlen/Terwinselen maakt, samen met
gewestelijke arbeidsbureaus, deel uit van het directoraat general voor de
arbeidsvoorziening.
In samenwerking met de GAB's en bedrijven zorgt het C.V.V. voor een groot aantal
scholingsactiviteiten voor volwassenen.

Wij zoeken voor een aantal projecten in Zuid-Limburg:

INSTRUCTEUR SCHILDEREN
INSTRUCTEUR METSELEN
INSTRUCTEUR TIMMEREN (bouw)
Uw taken:
bij het Centrum voor Vakopleiding geeft u theoretische maar vooral praktische
instructie aan cursisten, waarbij het begeleiden van de volwassenen tijdens de
opleiding een belangrijke rol speelt.

Wat wij vragen en bieden:
- u heeft een MBO-opleiding of voortgezette opleiding leerlingstelsel in genoemde

vakrichting;- u heeft minimaal 5 jaar recente praktische ervaring in de burger- of utiliteitsbouw.
Het gaat om een functie van 38 uur per week, met een minimale projectduur van 3
jaar.
Uw salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal ’ 3.616-
-bruto per maand, met na verloop van tijd een mogelijke uitloop.
De selectie wordt gevoerd door een adviescommissie.
Een medische keuring en psychologisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer A.F. Reinierkens, directeur C.V.V.
Heerlen, of het hoofd opleiding, de heer H. Bex, telefoon 045-720494.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u C.V.V. Heerlen,
binnen 7 dagen richten aan t a v üe heer A.F. Reinierkens,

Beersdalweg 95,
6412 PE Heerlen,
o.v.v. sollicitatie.

Randstad /éÊÊk !
heeft volop 'J^lL |
werk JPfc /) !
Advertentie acquisiteur m/v
U kunt voor lange tijd aan de slag bij een regionaal weekblad.
Wij zoeken hiervoor iemand vag Kerkraadse afkomst op
MEAO-niveau die de Duitse taal in woord en geschrift goed
beheerst. Verder bent u representatief en in bezit van een
auto. U werkt 36 uur per week.
Informatie bij Esther Linden, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Typist m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U bent bekend met IBM
Visietekst. U bent flexibel inzetbaar, zowel full-time als
part-time. U heeft geen vakantie gepland in de maand juli.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 0040,
Heerlen, Akerstraat 26.

Houtbewerkers m/v
U heeft een LTS Bouw/Timmer-opleiding gevolgd en/of
ervaring in de houtbewerkingsbranche. Bereidheid tot het
werken in een 2-ploegendienst en het maken van overuren is
een absolute voorwaarde. Oe opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Marous Kuijer, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Schoolverlaters m/v
Ben jeklaar met je studie en zoek je een baan voor lange tijd
of ter overbrugging van een periode voor een andere studie
of militaire dienst, kom dan je mogelijkheden bij ons
bespreken.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

-w- randstad uitzendbureau

alpha m\j
druck L—^ !
alpha druck is een jonge, modem geoutilleer-
de ondernemingin de drukindustriemet ca60
medewerkers. Ons ondememingsconcept is |
op de toekomst gericht Ter voortzetting van j
de positieve ontwikkeling hebben wij onze
produktiecapaciteit sterk uitgebreid. Daarom
zoeken wij gekwalificeerde

OFFSETDRUKKERS M/V |
voor meerkleurige vellen-offset-machines in 1
en 2 ploegendienst
en een
VAKKRACHTM/V UIT DE BRANCHE
voor de ordercoordinatie en de klantenser- j
vice begeleiding.
Als u een van deze opgaven als een
uitdaging ziet en uw beroepsmatige ontwik-
keling in een succesvolle drukkerij wilt |
voortzetten, dan hoort u bij ons.Wij bieden u |
een uitstekend salaris.
Stuurt u uw veelzeggende sollicitatie die
ons overtuigt aan:

QlphQ Personalabteilung/aldeling personeelszaken
l*«* Fr. Jungen

Geilenkirchener Straße 65, D-5120 Herzogenratti
Telefoon 09/49/2406/4021 I

CENTRUM VOOR BEROEPSORIËNTATIE
EN BEROEPSOEFENING

Het C.8.8, heeft tot doel werkloze volwassenen
oriëntatie-, trainings- en scholingsprogramma's
aan te bieden, zodat doorstroming naar vervolgop-
leiding of de arbeidsmarkt wordt bevorderd.
Deprogramma's zijn individueel gedifferentieerden
zijn gericht op een breed scala van mogelijkheden
op de regionale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg.

Op korte termijn kan geplaatstworden een

BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARIS/
BEROEPSKEUZEBEGELEIDER M/V
(38 uur)

Het takenpakket van deze staffunctionaris be-
staat onder meer uit:

- het uitplaatsen van cursisten naar bedrijven en
instellingen in samenwerking met de geweste-
lijke arbeidsbureaus;- het analyserenen combineren van persoons- en
functieprofielen;- het ondersteunen van cursisten in hun beroeps-
keuze;- het adviseren omtrent het te voeren beleid ten
aanzien van cursusprogramma's op grond van
bedrijfs- en arbeidsmarktinformaties.

Functie-vereisten:

- HBO.-opleiding/niveau (b.v. AMA, PW enz.);- ervaring in soortgelijke functie c.g. vergelijkbaar
vakgebied is vereist.

Voor deze zelfstandige functie wordt met name
gedacht aan een persoon die op een overtuigende
en representatieve wijze contacten weet te mi

I tieren en te onderhouden.

Het beschikken over een eigen auto is noodzake-

Gezien het aantal deeltijdfuncties in de organisatie
kan deze functie slechts full-time worden opge-
vuld.
De rechtspositieregeling van de gemeente Heerlen
is van toepassing.
Een op defunctie gericht psychologisch en medisch
onderzoek maken deel uit van de selectieproce-
dure.

Salariëring zal afhankelijk van opleiding, leeftijd
en ervaring, maximaal’ 5.290,— bruto per maand
bedragen (maximum schaal 10).

In hetkader van flexibilisering van de arbeid worden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.

Het beleidvan degemeente Heerlen is eropgericht
het relatieve aantal vrouwen in haar functies te
verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden der-
halve nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.

Sollicitaties binnen 8 dagen onder nummer 293
met vermelding, zowel op brief als enveloppe, te
zenden aan de directeur dienst Personeel en
Organisatie, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

In Sittard wordt een nieuwepenitentiaire inrichting gebouwd, waarvan de
ingebruikname is gepland in het eerstekwartaal van 1990. Ze heeft de

(voorlopige) bestemming van gevangenis voor 252 langgestrafte volwassen
mannen. Tercompletering van ons middenkaderzoeken wij
enthousiaste collega's voor defunctie van Hoofd Arbeid en

defunctie van Hoofd Technische Dienst.

i hoofd arbeid v/m j
38 nar per week

vac.nr. 9-089/1172

I H6tW6tk - adviseerthet managementteam
| - beheert het budget van de afdeling.

| In onze inrichting omvat dearbeid naast WÜ Vlftfl 6 Beenvoudigearbeidsvormenen een wasserij *
een houtbedrijf waar zowel opleidings-als
produktiedoelen gerealiseerdworden. - een relevante technische opleiding op |

HBO-niveau j
hethoofd arbeid - aantoonbare kennis van en belangstelling
- geeft leidingaan de 17 arbeidsmedewerkers voor het levenen werkenvan mensen in
en 4 bewaarders/piw-ers dietewerkgesteld inrichtingsverband(bijv. blijkend uit aanvul-

I zijn binnen de afdeling lendeopleidingenop arbeidstherapeutisch
I - legt en onderhoudt contacten met (potentiële) gebied)

opdrachtgevers - meerjarigerelevante werkervaring
- legt en onderhoudt contacten met leveran- - leidinggevendekwaliteiten
ciersvan grondstoffen en hulpmiddelen - goede socialeen communicatieve vaardig-

- onderhoudtcontacten metvoor de werk- heden |
omgevingrelevante departements- - leeftijd van 30-50 jaar |
ambtenaren - bereidheid mee te werken aan een psycholo-

- verzorgt de benodigde calculaties gisch, medisch en antecedentenonderzoek.

en een

| hoofd technische dienst v/m j
38 uur per week

vacnr. 9-090/1172

H6t W6Ik -ziet toe °Peen juiste nalevingvan onder- j
houdscontracten- heeft contact met personen uit devoor het

Preventief en curatief onderhoud aan gebouw, werkgebied relevante organisatie-omgeving,
terreinen en electrotechnischeenwerktuig- , tI kundige installaties wordt gerealiseerd Tfl j j y|J Q 6 EI middelsuitbestedingen werkzaamheden in
eigen beheer dooreen eigentechnische
dienst. - een HTS-opleiding (bij voorkeur electro-

techniekof electronica) |
het hoofd technische dienst - meerjarige relevante werkervaring j
- geeft leidingaan 5 medewerkers op - leidinggevendekwaliteiten |
MTS/LTS-niveau - goede socialeen communicatieve vaardig-

- beheert hetperiodiek onderhoudsbudget heden
van technische installaties, gebouwenen - een leeftijd van 30-50 jaar

I terreinen - bereidheid mee te werken aan een psycholo-
| - adviseert het managementteam gisch, medisch en antecedentenonderzoek.

- bewaakt devoortgang van hetreguliere klein
onderhoud

Voor beide functies biedenwij: |

Een salaris van minimaal’ 3.072,- en maximaal’ 4.757,- bruto per maand, afhankelijk van oplei-
dingen ervaring. Deze salarissenzijn exclusief 8% vakantietoeslag.

I Bent ude juistepersoonvoor een van dezefuncties, zend dan uw sollicitatiebrief binnen 10 dagen
ondervermelding van het vacaturenummer aan: PenitentiaireInrichting Sittard,

afdeling Personeelszaken, Postbus 5555, 6130 MC Sittard.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.E.W. Gorissen (directeur) of met
de heer N.W.M. Plitscher (plv. directeur), te bereikenonder nummer 04490-91414.

Justitiewil een bijdrage leveren aan het wegwerkenvan de achterstandop de arbeidsmarkt van
ledenvan etnischeminderheden. Zij worden dan ook met nadruk uitgenodigd te solliciteren.

fcj MINISTERIE VAN Wa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\a\\\\\\\\\\\\a\\aaaa\\\\\\\\\T

Wij zoeken kandidaten voor de

exploitatie van het
horecagedeelte van
sporthallen
in Midden-Limburg.
Serieuze gegadigden in het bezit van
horecapapieren, verzoeken wij schriftelijk te
reageren.
Br. o. nr. HK 018 Limburgs Dagblad, postbus 3106,
6401 DP Heerlen.

Wij hebben volop werk en kunnen best nog
een aantal vakmensen gebruiken.
Voor ervaren

SCHILDERS I
die een goed stukwerk kunnen
leveren bieden wij op korte termijn
een
" vaste baan met

" een prima salaris
Bel snel voor een afspraak

bos® XaaWmÊm
Bosch Glas- en Schilderwerken B.V.
Voltastraat 4, industrieterrein Strijthagen,
Schaesberg. Tel. 045-314863' .

Europe
Akrosil Europe B.V. te Heerlen, onderdeel van de Akrosil Corporation Menasha USA,
is een startend bedrijf gespecialiseerd in siliconecoating van papieren en dunne foliën.

Voor de afdeling production vraagt Akrosil kandidaten (m/v) voor de functie van:

Production
Assistants

(in toekomst 3-ploegendienst, 5 dagen)

De voornaamste taken zijn:- het bedienen van coaters, drukmachines en snijmachines en het beheersen van de
technische functies;- het verrichten van kwaliteitscontrole van materialen aan de machines.

Vereisten:- LTS'ers met aanvullende scholing of MTS'ers met aanvullende opleiding zoals bijv.
VAPRO;- spreekvaardigheid en kennis van de Engelse taal;- produktie-ervaring op het gebied van coating, druk- en/of snijmachines is een pre.

Het opstarten van een nieuwe onderneming vereist een flexibele aanpak. Er wordt
" daarom vooral gevraagd om een actieve instelling en de bereidheid zich, overal waar

nodig, in te zetten.

Geïnteresseerden in deze functie in een dynamische en snelgroeiende onderneming,
met mensen die gemotiveerd samenwerken, wordt verzocht schriftelijk te reageren:
Akrosil Europe 8.V., Imstenraderweg 15, 6422 PM Heerlen, t.a.v. dhr. W. Hillen.
____^^____^^^^^_ 203*5



Jeugdige zwevers
willen later
piloot worden

vliegen. Maar dat betekent niet,
dat je zo maar alles mag. De in-
structeur blijft aan de grond, maar
heeft je wel van te voren een dui-
delijke opdracht gegeven. En hij
houdt zeer goed in de gaten of je
die opdracht ook nauwkeurig uit-
voert. Pas als je zestien bent, kun
je in aanmerking komen voor het
officiële zweefvliegbewijs. Daar-
voor moet je dan examen doen."

Daarna is het mogelijk een aantal
brevetten en aantekeningen te ha-
len. Bijvoorbeeld voor sleepvlie-
gen, motorzweven, wolkenvlie-
gen, overlandvliegen.

Hoewel je als zwever meestal al-
leen in het vliegtuig zit, is zweef-
vliegen toch een teamsport. Vin-
cent (15): „Zweefvliegen kun je
.niet in je eentje. Er zijn altijd min-
stens vijf man nodig om een kist de
lucht in te krijgen. lemand moet
de lier bedienen, een instructeur
moet erbij zijn, verder de Supervi-
sor of Flying, de vleugeltoploper,
iemand die de kabel verzorgt, en
uiteraard de vlieger zelf. Dat moet
allemaal in goede samenwerking
gebeuren, ook al vanwege de vei-
ligheid natuurlijk. En ieder lid
moet bereid zijn, al die baantjes
uit te voeren. Je kunt niet zo maar
even op een zondagmiddag komen
vliegen, effe de 'blits' maken en
dan weer wegwezen. Elk lid is ver-

Teamsport

beid, die het begrip angst voor het
viertal tot iets vrijwel onbekends
heeft gemaakt? ,
Rob: „Pakweg zestig procent
de mensen heeft vliegangst. Er ko-
men regelmatig 'meevliegers', diö»
duidelijk de angst in de benen heb-
ben. Onbekendheid met de zweef
vliegerij, hoe gaat dat ding de
lucht in, kan die kabel niet breken,
en zo ja wat gebeurt er dan? Na'dt
eerste vlucht is die angst overwon-
nen en wordt er niet meer aan
angst gedacht. Integendeel, ook
die meevliegers zijn over het alge-
meen direct bezeten van de rust jp
het luchtruim."

B»«„, Ft»so, s,.B„„ikge«^ben ik wel een keer bang geweefT
toen ik met mijn broer meevloog.
Hij draaide een looping. Toen had
ik toch wel even de schrik te pak«^
ken." Paul bekijkt het wat nuch-''
terder: „Als ik alleen in het vlieg-
tuig zit, ben ik me ervan bewust
dat het levensgevaarlijk is als ik
een grote fout maak. Je bent ech-
ter zo geconcentreerd bezig, dat
alles eigenlijk vanzelf op een su-
perveilige manier verloopt.

Poen
Onze vier piloten van de toekomst
zijn stellig van mening dat de
zweefvliegsport niet elitair is.
Maar waar haal je jaarlijks dui-
zend piek vandaan? Dat is toch
niet niks? Betaalt pa? Krijg je 't als
verjaardagscadeau? Breng je de
krant rond? De waarheid ligt bij
hun ergens in het midden. Deze
sport is inderdaad wel wat duurder
is dan de gemiddelde hobby. Maar
meestal heb je er geen andere
vrijetijdsbesteding naast. Een
voetballer, die na afloop van de
wedstrijd nog wat in de kantine
blijft hangen weet ook wat hij
kwijt is," zegt het viertal eensge-
zind.

Beroep
En later? Willen ze er echt op een
of andere manier hun beroep van
maken? Behalve Francois, die een
te sterke bril heeft, vinden de pilo-
ten in spé, dat ze er later hun
brood mee willen verdienen. Liefst
in de burgerluchtvaart. Voor Rob
zijn de kansen het grootst. Hij
droomt van een eigen vliegbedrijf-
je. „Ik ben van plan om later een
klein vliegtuig te kopen. Of als pi-
loot voor een bedrijf te gaan vlie-.
gen. Gecombineerd met mijn op-
leiding Vliegtuigtechniek kan ik
dan tevens onderhoud plegen, en
dat is voor een bedrijf natuurlijk
extra efficiënt. Ik zie het wel zit-
ten."

Voorlopig blijft het bij zweven.
Het viertal zal voordat de felbe- Ê
geerde brevetten zijn behaald, nog
vele rondjes boven de Schinveldse
bossen draaien. Geconcentreerd
vliegend, en eenmaal beneden
weer dromend van 'wolkenstra- _
ten', 'thermiekbellen' en 'over-
landvliegen'.
Op weg naar een 'luchtige' toe-
komst.

jo reijnde|i

" Vincent mag even 'droogvliegen

Wel eens ge-
zweefd? Of ge-
zwoven? 'Aan

2\veefvliegen gedaan' heet
dat.

het jargon zit dr al
helemaal in bij de jeugd,
dle momenteel wordt op-
geleid tot zweefvlieger bij
Je ELZC, de Eerste Lim-
burgse Zweefvlieg Club,
gehuisvest op zijn eigen
zvveefvüegveld aan de rand
Van de Schinveldse bossen,
Isnnaar wat blij, dat er
*eer een aantal jongeren
iij de club zijn, die de op-
'eiding tot zweefvlieger

groot enthousiasmev°lgen.

at is wei eens anders geweest.vroeger bestond er een WVC-sub-
ï^ie voor de opleiding van jeugd,
oen die financiële steun wegviel,
as het voor de jeugd minder inte-

e!>sant, de dure opleiding te vol-
-Ben. Gevolg: geen animo meer.

aar komt de hernieuwde belang-
.e"'ng van de jeugd ineens van-
aai»n? ELZC-voorzitter Hen Fe-
tr- „De zweefvliegopleiding is
°or de jeugdvaak een opstapaar de beroepsvliegerij. Bij de

""LM vliegen momenteel zes man

'e bij ons ooit als zweefvlieger
'Jn begonnen. Er is zelfs een jon-

gedame bij, die als tweede piloot
°.P.een Airbus zit. Bovendien, sub-
j^'e of niet, de opleiding en het
'amaatschap zijn relatief niet zoduur."

En de jeugd zelf? Door welkemagneet voelt zij zich tot het zwe-
|* n aangetrokken? Paul van de

erk, Francois Seijffert, Vincent
andeweyer en Rob Broeren, een

,'ertal dat in leeftijd varieert van
p| '°t 19 jaar, is bezig aan de

Ze hebben geenmoeite met het antwoord: „Er is
'ets mooiers dan vliegen!"

|~ 0k weten ze precies, wat je nodig
ebt om aan zweefvliegen te gaan
°en- „In het begin een goede

l^ag, en verder groot doorzet-
'igsvermogen, bergen geduld,
u'Zend piek per jaar, heel veel
ld. en een rubberen nek." Een

rubberen nek? De zeventienjarige

"aul: „Daarmee bedoelen we, dat
Jf v °oral in het begin niet gewend

nt, met je hoofd zeer intensief ina,e richtingen te moeten kijken,
mhoog, omlaag, voor en achter,
°rtom, je moet alles kunnen

herzien"
Opleiding. at houdt de opleiding eigenlijk
*ob Broeren (19), student aan de

rS voor Luchtvaarttechniek in
er> Haag: „Vanaf je veertiendegag je beginnen met lesvliegen.

weekeinde kun je onder lei-. 'nê van een instructeur de lucht
In een van onze tweezitters

je dan eerst een aantal lessen
bO, ofwel Dubbel Besturings

onderricht. Als je dit naar beho.--n hebt afgerond, mag je solo

plicht een aantal uren per jaar
dienst te doen op het vliegveld. En
ook daar gaat heel wat tijd in zit-
ten."

Francois (14) kan dat alleen maar
beamen. „Huiswerk maken in het
weekend kun je wel vergeten. Dat
moet ik allemaal 's vrijdags doen.
En een andere club erbij, dat is
ook moeilijk. Nu doe ik ook nog
jiu jitsu en kung fu, maar eerst-
daags zal ik moeten kiezen."

Wedden, dat het zweefvliegen
wordt? Dat is ook met de andere
drie zo gegaan. De een tenniste,
de ander voetbalde, maar uitein-
delijk gingen ze voor het zweven
door de knieën. Ze raakten erdoor
bezeten.

Paul: „Het mooiste is, als je moet
knokken om boven te blijven. Als
er niet zulke goeie thermiek is. En
dan krijg ik echt een kick, als het
toch gelukt is." Ook Rob kent dat
gevoel maar al te goed. „Het is pas
echt lekker, als je helemaal alleen
mag vliegen. Voor mij is zweef-
vliegen een beter geneesmiddel
dan de beste medicijn uit de apo-
theek."

Angst
Is het de jeugdige onbevangen-

Samenlevingscontract wint aan populariteit haken en ogen, zo blijkt uit het
verhaal van Nelissen. Want stel:
Loek en Janet krijgen een auto-
ongeluk. Loek overlijdt een paar
minuten na Janet. Dan erft hij
even alles en vervolgens gaat de
hele inboedel naar zijn bloedver-
wanten.

„Dat klopt. Ik hoor dan ook vaak
de verontwaardiging 'dat willen
we niet. ledere notaris zal hen
dan ook adviseren om direct in het
testament te regelen waar hun na-

' latenschap naar toe moet gaan.
Een kleine moeite die niet veel
meer hoeft te kosten."

Volgens Nelissen kost een een-
voudig testament voor twee perso-
nen samen ’ 188,-. Een samenle-
vingscontract komt op ’ 276,-.

„Toch hebben de ouders van bei-
de partijen, wanneer hun kind on-
gehuwd en kinderloos was, wette-
lijk recht op éénvierde deel. De
praktijk wijst uit dat ouders het
testament van hun kinderen ac-
cepteren en respecteren. Jurispru-
dentie op dit punt is dan ook on-
bekend."

De positie van samenwonenden is
niet alleen in het burgerlijk recht
maar ook in het belastingrecht
(nog) niet gelijk aan die van echt-

genoten. Nelissen illustreert dit
met een sprekend voorbeeld:
„Wanneer twee mensen die elkaar
vandaag op het stadhuis het ja-
woord hebben gegeven, vervol-
gens de stadhuistrappen afdalen
en een van beiden breekt daarbij
de nek, dan mag de langstlevende

’ 459.000,- belastingvrij erven,
ongeacht de duur of kwaliteit van
het huwelijk. Samenwonenden
moeten deze belastingvrije som
eerst verdienen."

Dat komt, aldus Nelissen, doordat
samenwonenden volgens de belas-
tingwet voorheen als vreemden
werden gezien. Van de erfenis'
moest de langstlevende minstens
41% aan de belasting afdragen.
„Tegenwoordig bouw je een fisca-
le vrijstelling op naarmate je lan-
ger samenwoont. Pas na tenminste
vijf jaar mag je een bedrag gelijk
aan gehuwden belastingvrij erven.
Je kunt dus stellen dat er wel een
verbetering te constateren is,
maar van een gelijkschakeling is
nog geen sprake."

„Het samenlevingscontract is mis-
schien wel gevoelsmatig, maar in-
houdelijk beslist geen toverformu-
le die je relatie duurzamer of ste-
viger maakt", besluit Nelissen.

ottie schoon

len laat je in een notariële akte
vastleggen welke spullen van jou,
van je partner of van jullie beiden
zijn. Dat ligt dan voor beide par-
tijen onbetwistbaar vast. Het
schept veel duidelijkheid bij het
uit elkaar gaan of bij overlijden.
Gebeurt dit niet en het huis staat
bijvoorbeeld op de naam van
Louk, dan wordt automatisch de
inboedel als zijn eigendom ge-
zien."

Waar menigeen ook niet, begrij-
pelijk, bij stil wil staan is het feit
dat een partner kan overlijden.
Als Louk bijvoorbeeld zou weg-
vallen en er is geen testament op-
gemaakt, betekent dit dan dat Ja-
net niets kan erven?

naer huwelijkse voor-
aarden kent nog steedsn te hoge drempel", stelt
vn Nelissen, notaris inUtard. „Het vooroordeel

at huwelijkse voorwaar-en alleen voor rijke men-n en/of zakenlieden be-
lemd is, leeft nog steeds

°nder de mensen. Ook
°rdt het door jongeren
aak gezien als een motiean Wantrouwen naar de

Partner toe."

De meeste mensen
trouwen nog steeds
in gemeenschap

js
an goederen. Het is gratisen ze hoeven er niets
°or te doen. „Trouwen

of twee vrouwen - gesloten."

Toch zijn er nog steeds jongeren
die zonder iets te regelen samen
een huishouden vormen. Wette-
lijk gezien kan dat de nodige risi-
co's inhouden. Zoals in het geval
van Loek en Janet die nu drie jaar
samenwonen. Doordat zij geen
samenlevingscontract hebben af-
gesloten,"heeft Janet geen recht
op een pensioenuitkering. „Sinds
1 januari 1987 is er de mogelijk-

heid om partners in aanmerking te
laten komen voor een zogenaamd
partnerpensioen. Als absolute
vereiste vragen de pensioenfond-
sen allemaal een notarieel samen-
levingscontract. Is Loek bij een
pensioenfonds aangesloten dat dit
partnerpensioen erkent en hij wil
Janet verzorgd achterlaten dan is
een samenlevingscontract bittere
noodzaak," aldus Wim Nelissen.
Problemen kunnen ook opduiken
als de partners na een aantal jaren
besluiten om alsnog uit elkaar te
gaan. Hoe zit het dan met de uit-
gebreide uitzet die Janet aan het
begin van hun relatie meebracht
en van wie zijn uiteindelijk de
meubels, de tv enzovoorts?

„Dat levert inderdaad problemen
op," vertelt Nelissen. „Door nu
een inboedelverklaring op te stel-

opnemen van een overnemingsbe-
ding in het samenlevingscontract.
De langstlevende heeft dan het
recht privé eigendom van zijn
overleden partner te kopen. Stel
de overledene had een huis op
eigen naam staan. De overblijven-
de partner heeft dan het recht om
het huis tegen de getaxeerde waar-
de over te nemen. Het betaalde
bedrag verdwijnt dan in de nala-
tenschap -die verdeeld wordt onder
de naaste bloedverwanten, mits er
door de overledene testamentair
niets geregeld is. Meestal is dit
echter niet de regeling die men
wenst. Daarom is naast een sa-
menlevingskontrakt een testa-
ment sterk aan te bevelen."

Toch heeft ook deze mogelijkheid

„Samenwonenden zijn volgens het
burgerlijk recht geen erfgenamen.
Alleen echtgenoten en bloedver-
wanten krijgen in ons erfrecht
iets. Wil Louk zijn partner iets na-
laten en/of verzorgd achterlaten,
dan is een testament absolute
noodzaak. In de praktijk is het bij-
na altijd zo is dat partners elkaar
tot enig erfgenaam benoemen.
Maar dat bereik je niet door een
samenlevings-contract. Het ver-
blijvensbeding - de hele gezamen-
lijke inboedel verblijft gratis bij de
langstlevende - dat in dit contract
opgenomen kan worden wekt veel
verwachtingen maar bevat in wer-
kelijkheid een zeer gebrekkige
verzorgingsregeling."

„Een andere mogelijkheid is het

Het
rj samenlevingscontract is een
ve | m°gelijkheid. Het vertoont
lij, overeenkomst met het huwe-en °nder huwel'ikse voorwaar-
ts ' "'>er jaarworden hier op onsntoor alleen al ongeveer 25 sa-

nievingscontracten tussen sa-
v «nwonenden - zoals man en
we

Uw dle (nog) niet willen trou-n. broer en zus; twee mannen

# Rob, Vincent, Paul en Fransois luisteren naar de les van instructeur JoDoverman Foto's: CHRISTA H ALBESMA
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TISACoTIv
Deze twee bouwmaatschappijen met vijf vestigingen in de regio, zijn werkzaam in
heel Limburg. Zowel op het gebied van utiliteit-industrie en particuliere woning-
bouw. Specialist in schilderwerkzaamheden, wandafwerking, zonwerking, rolluiken,

(isolatie, kunststof kozijnen, glas en timmerwerken. Groothandel in glas, behang en
verfprodukten.

Door de gestage groei van het bedrijf is de mogelijkheid ontstaan voor
de benoeming van een:

administrateur m/v
met een uitgesproken bedrijfseconomische vaardigheid.
In die functie ondersteunt de administrateur de directie in bestuurlijke en
operationele zin. Uiteraard spelen frequente verslaglegging in financiën
daarbij een vooraanstaanderol. Bovendien is affiniteit met
administratieve organisaties en automatisering in dit kader een eerste
vereiste.

Opleidig op HBO-niveau, alsmede een gedegen leidinggevende
ervaring passen bij het kaliber van de bedoelde functie.

In dit verband is de leeftijdsgroep op 35-40 jaar gesteld. Naast de
interne bedrijfsrelaties dient de functionaris de geschiktheid te hebben
externe contacten op een soepele wijze te voeren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met L.H. van Krimpen
onder telefoonnummer 033-61 6623.

Schriftelijke reacties zijn welkom aan het adres van:
JJ.H. Tillmanns, Brugstraat 5, 6191 XC Beek (L).

***%lS|aff Planning
zoekt voor zichzelf

Als uitzendorganisatie houden wij ons sinds 1979 bezig
met het werven en selekteren van personeel voor
funkties op MBO/HBO-nivo in de sekretariële-,
administratieve-, technisch-administratieve- en
kommerciële sektor.

Op dit moment hebben wij zes vestigingen in Nederland.
Ons hoofdkantoor is gevestigd te Vught.

Wegens een enorme groei van onze aktiviteiten, zijn wij
op korte termijn toe aan uitbreiding en zoeken voor de
provincie Limburg

Funktie-omschrijving:

" verantwoordelijk voor het kommerciële beleid

" het zelfstandig kunnen opbouwen en/of uitbouwen
van de vestiging

" het onderhouden van kommerciële kontakten met
zowel bestaande relaties als prospekts

" leiding kunnen geven aan een team van
medewerk(st)ers.

Funktie-eisen:

" wij denken aan kandidaten in de leeftijd van 30-45
jaar

" aantoonbare kommerciële en leidinggevende ervaring
in de uitzendbranche

" hogere beroepsopleiding danwei gelijkwaardig nivo

" woonachtig in en bekend met de provincie Limburg.

Saiaris-indikatie:

" 55.000-85.000 gld. per jaar.

Funktie-omschrijving:

" mede verantwoordelijk voor het interne kommerciële
beleid

" het onderhouden van zowel telefonische als
persoonlijke kontakten met bestaande relaties en/of
prospekts

" het interviewen, selekteren en plaatsen van
kandidaten bij opdrachtgevers.

Funktie-eisen:

" wij denken aan kandidaten in de leeftijd van 25-30
jaar

" aantoonbare kommerciële binnendienstervaring in de
uitzendbranche

" hogere beroepsopleiding danwei gelijkwaardig nivo

" woonachtig in en bekend met de provincie Limburg.

Saiaris-indikatie:

" 40.000-60.000 gld. per jaar.

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan:
Staff Planning B.V.
Hoofdkantoor:
Helvoirtseweg 160
5263 EJ Vught
tel. 073-568478

Het Project Ondersteuning Arbeidsbemiddeling Culturele
Minderheden Midden-Limburg is een samenwerkingsproject van

MBËÏD&feüREAÜ !■ ■!
m , d d e n^ > M b u r c Limburgse Immigratie Stichting

(Roermond/Weert) Heerlen/Venlo

Doel van dit project is: #

het tot stand brengen van incidentele en structurele verbeteringen in
de arbeidsbemiddeling van migranten van mediterrane, Surinaamse
en Antilliaanse herkomst.

Voor dit project wordt per 1 oktober 1989 gevraagd een

full-time
projectmedewerker (m/v)

voor de duur van twee jaar, met standplaats Roermond.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het werkgebied van
het GAB Midden-Limburg en bestaan uit:
- begeleiding, stimuleren en motiveren van werkzoekende migranten;
- samen met de cliënten opstellen en uitvoeren van actie- c.g.

begeleidingsplannen, die moeten leiden tot het verkrijgenvan werk;
- signalerenvan knelpunten die zich in dit proces van

arbeidsbemiddeling van migranten voordoen;
- waar mogelijk oplossingen aandragen voor de gesignaleerde

knelpunten;
- voeren van overleg en onderhouden van contacten met instellingen,

overheden, bedrijven en organisaties;- rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, om mede op deze wijze
een bijdrage te leveren aan het overdraagbaar maken van de
ervaringen en oplossingen voor knelpunten.

De functie-eisen zijn:
- afgeronde opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld in een

sociaal-agogischerichting;
- ervaring in het werken met migranten;
- kennis van het instrumentarium van „arbeidsvoorziening";
- goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als

schriftelijk;
- zelfstandig en planmatig kunnen opereren.

Met name leden van etnische minderheden worden uitgenodigd te
solliciteren.

Salariëring conform de salarisregeling Welzijnsinstellingen voor ■Culturele Minderheden en Tolkencentra van de CAO welzijnswerk.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de directeur van
de Limburgse Immigratie Stichting, postbus 516, 6400 AM Heerlen,
onder vermelding van „sollicitatie" in de linkerbovenhoek van de
enveloppe.

Telefonische inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer W.
Brouns, consulent werkgelegenheid van de Limburgse Immigratie
Stichting, 045-713142.

Een medische keuring en een psychologisch onderzoek maken deel
uit van de sollicitatieprocedure.

203008

Grimbergen Constructies Heerlen B. V. is een van de
grootste kassenbouwers in Nederland. Grimbergen
heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en
bouwen van kassen voor o.a. groente- en
bloemenkwekerijen en tuincentra in Europa.
Zoekt voor direct in haar constructiewerkplaats

ervaren CO -lassers
Wij bieden:
- een goed salaris;
- 37 vakantiedagen en roostervrije dagen;- bedrijfspensioenfonds;
- bedrijfsspaarregeling en andere secundaire arbeidsvoorzieningen.
Indien u interesse heeft en u bent niet ouder dan 35 jaar, bel dan voor
een afspraak:

- tijdens kantooruren 045-411410,
of schrijf een brief gericht aan:

GRIMBERGEN CONSTRUCTIES HEERLEN B.V.
Sourethweg 17.
6422 PC Heerlen. 203010

(pJp) Performance
Polymers B.V.

Performance Wegens verdubbeling van het produktieproces zoeken wij opPolymers is een zéér korte termijn eenonderdeel van de
Burmah Speciality
Chemicals Group en A^mm^ mt ■ ■ i
/s aW/ef op fte/ AT "*"■ lj^ ■j^j^ L^geö/ed van ■ ■>"■ £ % ■■■ I CT M* *W2STIS V/lICI I OLr I
speciale polymeren. 1
Performance I ■ ■
Po/ymers AM A | 4-
onderhoudt een -pmm I -mmm I /

uitstekende zakelijke I |V« I I ""W * ITI/Vre/a//e mef DS/W. e
Performance 5Polymers is
gevestigd op het^ Dje op korte term jjn kan doorgroeien naar de funktie van quality
Horzel te Nuth. control supervisor. i

Funktie-inhoud:

" het coördineren en vastleggen van het kwaliteitsproces (ook
naar DSM toe) j

" het perfektioneren van de kwaliteitscontrole (

" interne coördinatie tussen produktie en kwaliteit

" Research en Development

" kontakten onderhouden met het moederbedrijf in de U.K.

Funktie-eisen:

" hogere of middelbare laboratorium school '" bij voorkeur met ervaring met polypropeen

" ervaring met viscositeitsbepaling (Brookfield)

" Ring en Ball analyse E

penetratie en koude flexibiliteitsanalyses

" volledige beheersing van de Engelse taal is een must

" bij voorkeur marketing technisch ingesteld zijn 'maximale leeftijd 30 jaar

Salariëring is afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding.

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan bij een jonge '

snelgroeiende onderneming. >

Uw sollicitatie met volledig cv. kunt u richten aan
i

Performance Polymers 8.V., Postbus 22119,
6360 AC Nuth, t.a.v. de General Manager de heer
J.C.E. Nijssen. ji

Voor onze nieuw te openen hairshop
te Sittard zoeken wij op korte termijn:

- bedrijfsleider m/v i.b.v. het
diploma dames en heren
vakbekwaam

- kappers m/v
- leerlingkappers m/v

die naast inzet en gevoel voor
verantwoordelijkheid, zelfstandig kunnen
werken.

Uw schriftelijke soll. voorzien van een ree.
pasfoto en cur. vitae kunt u richten aan de
heer H.J. Bindels, Postbus 132, 6200 AC
Maastricht.

tempo-teanttuitzendbureau
t

-*■
GEZONDHEIDSZORG J
Verpleegkundige m/v
voor een bejaardencentrum. U zult eens in dl
4 weken 7 opeenvolgende nachten werken I
van 23.00 - 8.00 uur. Gevraagde opleiding is i
verpleegkundige A, B of HBO-V.
Voor informatie:
04490 - 2 20 80, Helmi Hillen
Sittard, Rosmolenstraat 4

KANTOOR J
Schoolverlaters m/v
met een opleiding op administratief of
secretarieel gebied. Wij hebben banen bij i

diverse bedrijven in Heerlen en omgeving.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Dymphy Beekman of
Marleen Steenman
Heerlen, Op deNobel 1

I

CEDAK B.V.
/^arpnn/'SN' Vestiging Nuth(fllCüLrU SP°orslr 72
■kA|| 045-245000

"""— vraagt

ervaren bitumineuze
dakdekkers

leeftijd 23-37 jaar.
Eigen vervoer is noodzakelijk.

*^ft
Almelo - Apeldoorn - Heerlen - Oss - Delft - Diemen

Wij zijn een landelijk opererende groothandel in
technische en elektrotechnische artikelen, met zes
vestigingen in Nederland.
Ter versterking van onze enthousiaste bemanning in ons
verkoopkantoor te Heerlen, zoeken wij een

TECHNISCH-COMMERCIEEL
MEDEWERKER M/V
Tot de taken zullen behoren:
- telefonische verkoop;- balieverkoop;- het verstrekken van elektrotechnische adviezen.
Vereisten voor deze functie zijn:
- MTS-E-niveau;- bij voorkeur enkele jaren ervaring;
- leeftijd vanaf 20 jaar;
- gevoel voor commerciële verhoudingen.

Wij bieden:- de mogelijkheid tot het volgen van cursussen;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wanneer u voor deze vacature in aanmerking denkt te
kunnen komen, kunt u uw sollicitatiebrief richten aan:
B.V. Claessen en Co,
t.a.v. de heer L Wolters, postbus 2616, 6401 DC Heerlen.

Wilt u eerst meer informatie, neemt u dan contact op met de
heer L. Wolters (vestigingsleider), tel. 045-713500, 's avonds
tel. 04750-22421

De hoofdzetel van Nolle is gevestigd in Eind- M-\ I I I ■■■^■^■■■B I \ aÉÊ mWhoven en heelt een omzet van 230 miljoen. W^ I £W^ I M *^jj^H *^F
Binnen een landelijk net van elektrotech- M^*L H ■■■■ 'nischeinstallatiebedrijvenziin 1600 med- I II *^Ftver/iers werkzaam op hetgebied van *^^^_■ *^L^^_ I B
liteit. industrie, infrastruktuur en inte- "^ *^Frieuratbouw. Twee fabrikagebedrijven,
mei250 medewerkers, zijn enerzijds
aktiet als toeleverancier in de me-
chanische, elektrotechnische en T
elektronische sektor en ander- 'mTsten pmducm' "an s'a'e" A/o/fó Heer/en bv en A/o/fe Maastrichtmaken deel uit van de Nolte Groep.

Deze bedrijven richten zich op hetuitvoeren van electro-en meet- enregel-
technische installaties in de industrie en utiliteit.Eengroeimarkt waarinNolte

zich uitstekendthuisvoelt. Vanwege degroeidiewijmomenteeldoormaken,
zoeken wijeen

aankomend tekenaar m/v
voor hetmaken van tekeningen voor veelal ingewikkelde licht-, kracht- en

zwakstroominstallaties. Hierbij denken wijaan een M.T.S.-eren/ofLT.S.-er
aangevuld meteen T.S. I. -opleiding.

en

electromonteurs m/v £a* b 1
die na het behalen van hun L T.S.-E diploma en/of M. T.S.-E diploma de |XyL, iVV.E. V. opleidingen MSI en/ofTSIzijn gaan volgen en dieervaring hebben in I CL Ij

deutiliteitsbouw. Kandidaten die ervaringhebben metmeet-en regeltech- I ~$ L-. 6^
nische installaties en in montage van industriële installatiesgenieten de I \/J ■voorkeur. I W*%~^jf — $

Uwschriftelijkesollicitatiegraagrichten aan: NolteHeerlenbv, t.a.v. deheer / ■ «^P. Stevens,personeelchef, Willemstraat60, 6412ATHeerlen metop deen- / ■
veloppe de vermelding "sollicitatie". c^Wv ■ ?P^^ a»

NOLTE HEERLEN BV
ÜBrW RoosenK

NOLTE MAASTRICHT *g-
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hand tot hand, waarmee het leef-
tijdsverschil tussen lezers en kopers
verklaarbaar is.

Verleidelijk

lieven elkaar. Met aan cynisme
grenzende nauwkeurigheid analy-
seert Abbenhuis de dameswensen:
~Er gaat zoveel geluk in, zoveel
rampspoed, zoveel auto's en zoveel
zoenen." Dat luistert heel nauw.
Daarom kan een Jasmijn-verhaal
nooit uitgebracht worden in de
Bouquet-reeks en een Intiem is
geen Love Affair.

Bouquet en Jasmijn, overwegend
van Britse herkomst, zijn de meer
traditioneel-romantische loten aan
de stam. Love Affair, Love Swept
en Intiem zijn van Amerikaanse ori-
gine en 'meer eigentijds', wat bete-
kent dat ze meer seks bevatten.
De verhalen - zon 160 pagina's-
worden over de hele wereld ver-
spreid en verschijnen in twintig ta-
len. De auteurs zijn meesters op
hun gebied en zeker niet alleen te-
leurgestelden met literaire ambi-
ties. Er zijn schnabbelende journa-
listen bij, en ook echtparen die sa-
men schrijven, maar de bulk wordt
geproduceerd door specialisten als
Barbara Cartland, Nora Robbins en
Penny Jordan die er steenrijk mee
zijn geworden. Van de laatste heeft
Harlequin een verhaal op de plank
liggen, speciaal voor het duizendste
boekje.

Hoogwaardige
Hoewel de uitgever niet meer pre-
tendeert dan het bieden van ver-
strooiing, moet het schrijven van
triviale lectuur niet onderschat wor-
den. Als de hoofdrolspeelster ver-
liefd wordt op een boswachter,
moet de informatie over zijn werk
juistzijn. Hetzelfde geldt voor de
romance die zich afspeelt in Rio de
Janeiro. ~De beschrijving van de
stad moet wel kloppen en daar is
hoogwaardige research voor no-
dig."

Rijksuniversiteit in Utrecht niet dat
de boekjes helemaal los staan van
de realiteit. „Wat er beschreven
wordt, speelt wel degelijk eenrol in
de gedachtenwereldvan de lezeres-
sen. Het is niet de totale tegenwe-
reld."

boekjes, er is nooit twijfel over de
goede afloop en dat is meer dan het
echte leven kan bieden. Toch ge-
looft dr E. Andringa, verbonden
aan de letterenfaculteit van de

In de triviale lectuur zijn de verha-
len simpel, net als het taalgebruik
en de schrijfstijl. De zinnen zijn
kort en de woordkeus is beperkt. "De wereld en de ideeën die de lezer
worden voorgeschoteld zijn buiten-
gewoon overzichtelijk. „Dat is ver-
leidelijk," meent Meijer, „maar
het staat haaks op echte literatuur.
Die vraagt inspanning van de lezer
en draagt nieuwe ideeën uit."

Toch claimt de uitgever dat de
boekjes vooral populair zijn bij
vrouwen die gemeten naar oplei-
ding en inkomen behoren tot de so-
ciale bovenlaag, in marketingter-
men aangeduid met A en B-boven.
„Meer dan vijftig procent heeft een
opleiding op havo-niveau of meer."
Andringa en Meijer vinden die stel-
ling zeer aanvechtbaar. Zij wijzen
erop dat een middelbare-school-di-
ploma geen garantie isvoor intellec-
tuele rijping. Het omgekeerde geldt
evenzeer.

Jongeren van twaalf, dertien jaar,
dievan lezen houden, verslinden al-
les wat maar los en vast zit. Op die
manier maken ze kennis met wat er
op de markt is en ontwikkelen hun
eigen smaak. Andringa spreekt van
een 'leesbiografie'. Als jongeren
uitgekeken zijn op de cliché-ver-
haaltjes uit de zwijmel-sector, stap-
pen ze over op wat anders. Maar het
omgekeerde komt ook voor. De
wetenschapster verhaalt van een
oudere man met een prachtig gevul-
de boekenkast die eindigde met het
lezen van westerns, de op mannen
gerichte tegenhanger van het zwij-
melgenre. „Heel typisch." vindt
Andringa „maar misschien dat die
man de intellectuele energie niet
meer kan opbrengen die nodig is
voor het lezen van andere boeken."
Abbenhuis houdt het er op dat zijn
lezeressen een enorme behoefte
hebben aan ontspanningslectuur
„maar misschien, misschien.bele-
ven ze ook wel te weinig romantiek
in het echte leven."

theo haerkens

op aan komt, is het toch weer de ge-
liefde, net wat gewiekster en daad-
krachtiger, die de kastanjes uit het
vuur haalt.

Met de vraag of een al te onstuimig
begonnen relatie moet uitlopen op
een abortus, is het al precies een-
der. Abortus bestaat tegenwoordig
wel in deze wereldvan aantrekking,
afstoting, haat en vooral liefde,
maar geen van de heldinnen zal
werkelijk zon ingreep ondergaan.

-'Maar we kunnen niet trouwen!'
-, Waarom niet? Omdat je nog
steeeds verliefd bent op jeonvolpre-
zen Riek?' Hij lachte sarcastisch.
'Dat mag danzo zijn, maar jedraagt
mijn kind. En ik verbied je doodge-
woon abortus te laten plegen! Dat
wil je trouwens zelf ook niet.'
De modernisering is niet meer dan
een aanpassingvan het decor. Meij-
er: „Het is niet meer dan een stylis-
tisch trucje om de vrouw bij de les
te houden." De uitgever ziet dat
toch anders. Hoewel hij zegt niet
meer te pretenderen dan het bieden

den staan nog steeds hoog in het
vaandel.

'Eigenlijk ben jij in je hart nog een
ouderwetse huisvrouw, Sara'. Sam
nam haar vol waardering op. 'Jij
weet het net zo gezellig te maken in
huis als moeder vroeger.''

De boekjes ademen een sfeer die
niet veel anders is dan die in veel
film en televisie-series. Wie zich
niet schikt naar de norm van de
massa, wordt afgestraft. „Dynasty-
ster Alexis mag dan maatschappe-
lijk succesvol zijn, maar als vrouw
deugt ze niet, want het is een vrese-
lijk kreng." illustreert Meijer.

De redactionele staf in Haarlem
zorgt ervoor dat de vertalingen voor
Nederlandse lezeressen gemakke-
lijk verteerbaar zijn. Als in een his-
torische roman teveel Indianen fi-
gureren - 'in Amerika een hot item
dat goed verkoopt' - verschaft dat
hier te weinig herkenning. De leze-
res hoeft ook niet lastig gevallen te
worden met kennis over het onder-
wijssysteem in de Angelsaksische
landen of het feit dat een Ameri-
kaan op 16-jarige leeftijd al mag
autorijden.

Decor
Veel vertrouwen hebben de weten-
schapsters niet in de 'modernise-
ring' van de pulp-romans. De boek-
jes gaan alleen uiterlijk met hun tijd
mee. Het keukenprinsesje heeft
welfswaar plaats gemaakt voor de
zelfstandige vrouw die soms zelfs
een eigen zaak runt. Maar als het er

Ze noemt het opvallend dat er wel
degelijk serieuze problemen aan
bod komen. Maar de moeilijkheden
worden op een romantische manier
opgelost. „Je kunt jevoorstellen
dat mensen zich zo verzoenen met
het bestaan van die problemen. Ze
romantiseren verhoudingen waar-
van je jekunt afvragen of ze wel zo
prettig zijn. In feite wordt hen een
maatschappelijke rol door de strot
geduwd."

Met seks en abortus is het oppassen
geblazen. „Een beetje seks mag
wel, dat is best aantrekkelijk, maar
het moeten geen regelrechte or-
gieën worden of verkrachtingen."
Erotiek laat zich trouwens toch
moeizaam beschrijven, het blijft ba-
lanceren tussen cliché en schutting-
taal. In het Engels zijn er meer gra-
daties, meent Abbenhuis.

Dr M. Meijer, eveneens verbonden
aan de universiteit van Utrecht, is
er ook van overtuigd dat de boekjes
meer invloed hebben dan over het

!»Toen
hij haar van de

grond lichtte en de
opkamer binnendroeg,
sefte ze dat geen enkele
n ter wereld ooit zo veel
"oor haar zou kunnen
'ekenen als Jonas. Toen
hij haar zachtjes liet
erglijden op bed en zich
"er haar heen boog om

'aar te kussen, sloot ze
"en haar ogen. In stilte

smeekte ze de
'oorzienigheid haar te
ehoeden voor de ramp
't ze deze man ooit zou
eten verliezen... 'Neem- in je armen', prevelde
- niet haar mond tegen

in lippen. Was het haar
eigen stem of die van
>nas, die fluisterde: Tk
wil niets liever...'

torenhoge afwas, strijkgoed,
"ende kinderen en een humeu-
echtgenoot wekken de lezeres

'aar romantische dagdroom. De
heeft 'Bang voor Geluk'

Penny Jordan, deel 967 uit de
föUetreeks uitgelezen- Dat is
'r^u' maar gelukkig zorgt uitge-

J Harlequin-Holland voor een
kt

aBc stroom nieuwe boekjes. InnaJaar verschijnt, begeleid door
nodige feestgedruis, het dui-,aste exemplaar.

r v*s"manager Coen Abbenhuis is
int n' want de ser>e is een 'ecla-L SU(*ces'. Wekelijks rolt er een
Ipi

w exemplaar van de pers in een
wi rf e Van v'jft'gdu'zend exempla-
jp

'e via een uitgekiend verkoop-araat worden verspreid. Daar-op d Seeft Harlecjuin series uit on-Ij . e naam Jasmijn, Bianca, Baca-
FT e ntiem, Love Affair en Love
lij; J?' en nog een aantal andere, die
l'ro. Boed zijn voor negentig
'hoi ent Van de markt in het zwij-Mgenre.
I .

Waste formule
*kit 'n de kleinste details kent de
Jïn rfr e wensen van zijn lezeres-
*>ek auteurs en vertalers van de
Hee jeshebben daar maarrekening

"(en e houden, want binnen de mu-
tinicVan de uitgeverij overstemt het
ieL en van de kassa de romanti-
f°rm V| "' "We hebben een vaste
k0 0 , e,: men moet weten wat men
Na ? '.' verklaart Abbenhuis.
hcw": introductie ontmoeten de
*ers.dPersonen elkaar voor het
La ' °at leidt tot een climax,

a Z'Ch al,erlei strubbelingen

ÏePu °en *^'e eindigen in een diep-
itte" 1"Eros laat het daar niet b'Jnen uiteindelijk vinden de ge-

algemeen wordt gedacht. „De Bou-
quet-reeks produceert een ideolo-
gie waarvan ik over mijn nek ga.
Eigenlijk is die heel gewelddadig en
dat wordt juist geromantiseerd. De
boodschap luidt dat een meisje
eigenlijk 'ja' bedoelt als ze 'nee'
zegt," verduidelijkt Meijer die niet
schroomt de boekjes, die vooral in
supermarkt en kiosk aan de man ge-
bracht worden, te vergelijken met
pornografie.

'Haar verstand zei haar dat ze op dit
moment diep werd vernederd, ont-
eerd zelfs. Maar op het fysieke
vlak... Een mengeling van opwin-
ding en ontzetting vervulde haar.'
Een van de belangrijkste bezwaren
van de wetenschapsters tegen de
boekjes is, dat de vrouwen die erin
figureren, öp hun leven noch op
hun lichaam enige greep hebben.
Meijer vermoedt dat vrouwen zich
onbewust de normen eigen maken
die in deze boekjes worden uitge-
dragen. „Nog steeds worden meis-
jes opgevoed met de gedachte dat
het niet behoorlijk is om 'nee' te
zeggen." De oude normen en waar-Wat er ook gebeurt in de zwijmel-

Kapper met Limburgs bloed
verzorgt het permanentje
van Amerika's First Lady

(nVatt r%

'n kanT 3!^ hotel ' °P een namiddag,
Park- °n 'Rendez-vous in the

kennen toen ik zwanger was van
onze Matthew. Haar kleinkinderen
hebben dezelfde ouderdom als mijn
kinderen. Haar dochter Dora heeft
er twee. Een dochtertje van me-
vrouw Bush stierf aan leukemie
toen ze vier was. Verder heeft ze
nog drie zoons."

Mevrouw Bush is enorm bezig met
alles wat er in haar familie omgaat.
Ze is zeer bekommerd om 'educa-
tion', analfabetisme bij arme kinde-
ren. Het echtpaar is linkshandig.

Nancy Graux: „Nou, het gekke is
dat Yves en ik dat ookzijn, en bijna
al onze kinderen. Een van de zonen
van mevrouw Bush kon, ondanks
het feit dat hij dyslexie had, een
leeshandicap, toch een dokters-
graad behalen. Dat heeft haar zo
trots gemaakt. Ze wil daarmee zeg-
gen dat kinderen, zelfs al hebben ze
een dergelijke handicap, toch in
staat zijn om op zijn minst een be-
hoorlijke opleidingte krijgen. Even
bizar is, dat onze Matthew óók dys-
lexie heeft. Maar hij krijgt hulp, er
is een speciaal programma voor
hem uitgedokterd. Over zulke din-
gen praten we op het Witte Huis."

zijn tweede echtgenote, een Ameri-
kaanse, met vijftig procent Italiaans
bloed in de aderen.

permanent, en dat is een keer per
drie maanden, komt ze naar deze
kapsalon. Heel vroeg altijd,vooraf-
gegaan door zeker tien security
men. Bij mijn weten is het de eerste
keer in de geschiedenis dat een First
Lady voor een permanent naar de
kapper gaat!"

zijn klanten rekenen. En op een be-
paald moment belandde hij met zijn
staf in het Witte Huis. Graux was
vijf jaar lang in het Witte Huis de
persoonlijke kapper van president
Carter - nietvan Madame - en twee
jaar de kapper van president Rea-
gan. „Ik was in het Witte Huis vóór
de Reagans er kwamen," grinnikt
Graux.

Mönchengladbach. „Hij is Belg, en
op een bepaald moment kreeg hij
vanuit België zijn oproep gestuurd,
plus een vliegtuigticket."

De kinderen van het gezin Graux
zijn ook al geldmakertjes. Jeremy
(10), Matthew (8) en Nathalie (5),
zo genoemd naar Graux's moeder,
maakten onlangs nog een commer-
cial voor McDonald's. Patrick (23),
de oudste zoon, vervult zijn militai-
re dienstplicht in een Belgisch leger-
onderdeel op de Britse basis in

! aPPer vachteri " Graux doet een pas
het re "'! °m een versgekapt hoofd,
Werk t

taat van een half uurtje
voor ', e.bewonderen. „Vergeet u
"ege niet te vermelden," zegt hij
Umbl

°"dergetekende „dat ik van
tricht m afkomst ben. In Maas-
-Bareiw°et er n°g een tabak- en si-
Graux r ltje Z'J" met de naam
v|ak v m'Jn grootvader wilde,
eens n ordat hij stierf, absoluut nog
"iestroifar Maaseik. Madame, you
°P2etteru Workr °raux moppert
*ant d r"et een Frans accent>
t>es djaarziJn de Amerikaanse da-
gek. 0

e Zl'n kapsalon frekwenteren

Barbara Bush is nu al acht jaarvaste
klant bij Graux. En in die tijdspan-
ne is het tweetal erg bevriend ge-
raakt. „Madame Bush is een vrien-
delijke vrouw met mooi haar. Ze is
niet te beroerd om te zeggen wie
haar haren doet. Ze heeft ook goe-
de kritieken gekregen. Ik vind het
belangrijk dat ze haar kapsel bijna
altijd hetzelfde heeft."

Yves Graux begon zijn loopbaan als
kapper in Brussel bij 'Maison Del-
bove' op de Chaussée de Waterloo,
bij de Naamsepoort. Er waren filia-
len in Luik, Antwerpen en Charle-
roi. Na een tijdje werd Graux direc-
teur van het huis in Luik.

Hij k .kl an an Z|ch die houding bij zijnVerh" Permitteren, deze meestlcaPDPren'konder de Amerikaanse
is del e BelB Yves Graux (45)
de vKaPPer.van de First Lady van
'eVer:ren,gde Staten. Barbara Bush
h°ofd meer dan acht jaren haaraan hem over.

Geslaagd

schoonheidsproducten

Yves Graux vertrok, toen hij 23
was, van Brussel naar de Verenigde
Staten. „Pour iaventure." Nu heeft
hij het niet alleen gebracht tot kap-
per van mevrouw Bush, maar is hij
ook nog de bezitter van een com-
plex annex het sjiekste hotel van
Washington. Je kan er van A tot Z
aan je schoonheid laten werken. In
een ruimte naast de kapsalon lopen
enkele manicure-meisjes rond. Bo-
ven huizen de schoonheidsspecialis-
tes, masseuses, mensen van de fit-
ness- en power-training, het zwem-
bad, de sauna, het stoombad, de
handel in sportieve kleren en de President Carter

Nancy Graux en Barbara Bush kun-
nen goed met elkaar opschieten.
Bijna iedere keer als Yves bij me-
vrouw Bush ontboden wordt, gaat
Nancy mee. Om wat te babbelen, of
om de nagels van de First Lady te
manicuren.

Zilvervos
Nadat Time Magazine Barbara
Bush, 'The Silver Fox' noemde,
hoorde Yves Graux de president
van de Verenigde Staten zelf eens
over zijn vrouw spreken als 'The
SilverFox. Yves Graux: „De haren
van mevrouw Bush zijn zo zilverwit
omdat zijn ze niet wil laten verven.
ledereen vraagt maar: 'Waarom
kleurt ze haar haren niet'? Maar ze
wil niet, ze heeft jarenlanghaar ha-
ren gekleurd, maar dat is nu ge-
daan. Elle's en foue, ze geeft er
geen barst om hoe ze er uitziet.
Maar je voelt je op je gemak bij
haar. In haar nabijheid voelt en
mens zich comfortabel".

germaine thijs" Yves Graux en zijn vrouw Nancy. 'Een beetje Maastrichtenaar'.
Foto: GERMAINETHIJS

*eek f
F Was dat sP°radisch, om de

Wnn om de veertien dagen. En
""elf ï?°or deed ze dr haren altijd
Vn*! nu moet ik bijna iedereaar het Witte Huis. Voor haar

„Ik heb ook een boot, en een villa
aan de kust, 55 mijl hiervandaan.
En twee Mercedessen," zegt de
kapper met gepaste trots. Een Mer-
cedes voor -Yves Graux en een Mer-cedes voor zijn vrouw Nancy. Ze is

Maar de jongeman was te ongedul-
dig. En zo arriveerde hij op een
mooie dag in 1967, met zijn vrouw
en zoontje, in Washington. Het lot
was hem gunstig gezind. Spoedig
mocht hij belangrijke poltici onder

Familieziek
Nancy Graux: „Wij kunnen het af
en toe ook al eens duchtig oneens
zijn, zoals dat met oude vrienden
gaat. Ik heb mevrouw Bush leren
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Zwijmelgenrekan rekenen op trouwe lezersschare van ontspanning, bestrijdt hij dat de
lektuur zich beperkt tot 'de zwijme-
larij van bakvisjes'. „Maar als je je
op de massa richt, kunt je nu een-
maal geen trendsetter zijn," geeft
hij toe.

Ondanks hun vrouw-onvriendelijke
karakter, zijn het toch vooral vrou-
wen die de boekjes kopen en lezen.
Het aantal geïnteresseerde mannen
noemt de uitgever 'te verwaarlo-
zen. Meisjes en vrouwen van vijf-
tien tot vijfendertig behoren vol-
gens hem tot 'de harde kern' van le-
zeressen. Maar het is niet de groep
die de meeste boekjes koopt, die
bestaat vooral uit vrouwen van
twintig tot vijfenveertig jaar. Voor-
dat ze worden afgedankt, gaan de
boekjes verscheidene keren van

Limburgs dagblad vrijuit
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DE LIMBURGSEiHHrPERSONEELSGIDS
M -* JL- At A Voor de locatie Limburg vragen wij ten behoeve van de hoofd-

afdeling Bedrijfsvoering een:

Medewerker Technische
Ondersteuning (m/v)

De N.V. Elektriciteits- De hoofdafdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijkvoor het gehele
Produktiemaatschappij proces van brandstofaanvoer tot en met de produktie van elek-
Zukj-Nederiand EPZ trische energie. De taak van de afdeling Technische Ondersteuning
verzorgt de produktie van js net doen van vooronderzoek aan processen, trouble-shooting en
elektriciteit voor de storingsanalyse. De medewerker doet in dit kader voorstellen tot
prwncws Ncord^alMnt technische oplossingen en stelt hiertoe rapporten, notities en
de toca^eßrabaniMtó °° bedrijfsinstructies op. Een en ander gebeurt onder leidingvan de
Goortruidonborg in de cneT Technische Ondersteuning en in nauwe samenwerking met de
Amer- en DongecentraJe en verschillende afdelingschefs.
op de locatie Limburg in
Buggenum(Maascentrale) Voor deze gevarieerde en zelfstandige functie zoeken wij een
en Maasbracht praktisch ingestelde kandidaat tussen de 25 en 30 jaar met aan-
(Clauscentrale). toonbare ervaring in elektriciteitscentrales of procesindustrie, die in
Het hoofdkantoor is staat jsom zien zowe| mondeling als schriftelijk duidelijk uit te
p*^^ tó Ein<lhoven' drukken. Hij/zij dient in het bezit te zijn van een opleiding op

1 500medev*e*ere in HTS-W (met als afstudeerrichting energietechniek) of gelijkwaardig
(fienst niveau, verder heeft de kandidaat affiniteit metkantoorautomatisering

» en is hij uiteraard bereid om buiten de normale werktijd werkzaam-
heden te verrichten.

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectie-
procedure. Het resultaat hiervan wordt desgewenst door de
psycholoog met de sollicitant(e) besproken, waarna eventueel niet

4§||||||||||||^ tot rapportering zal worden overgegaan.

<^~«M sÉt Voor deze functie geldt een maximumsalaris van f 5772,- bruto
P01* maand in de uitloop te bereiken, en heeft als standplaats

£ Haelen/Buggenum.
Spreekt deze functie u aan, richt u zich dan binnen veertien dagen
tot debedrijfsdirecteur Sociale Zaken van de N.V. EPZ,
Postbus 4001, 6080 AA Haelen, onder vermelding van vacature-
nummer 89-LM-19 in uw brief.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen
met de heer P.M.L Weijers, afdeling Personeelszaken,
locatie Limburg, telefoon 04759-8195.

i_5D B-v-|ngen|eursbureau|b*n*
Ingenieursbureau 1.8.N. is een onafhankelijk ingenieurs- en ontwerpbureau met een
omvang van 250 medewerkers. Naast onze vestigingen te Amsterdam, Rotterdam, Breda
en Eindhoven hebben wij sedert kort een vestiging in Sittard.

Op ons kantoor te Sittard, Nusterweg 71, hebben wij een plaatsingsmogelijkheid op de
afdeling werktuigbouw voor een

Tekenaar-konstrukteur
met minimaal M.T.S.-opleiding.

Wij bieden een prettige afwisselende werkkring en goede secundaire voorwaarden.

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitaties te richten aan de Direktie van B.V.
Ingenieursbureau, Nusterweg 71, 6136 KT Sittard, tel. 04490-29446.

203006

m^^^^_f_F pince van der aa
m\ m singel 115, 3311 PC Dordrecht tel. 078-13 13 00

Voor één van onze kliënten, een - nog in opbouw - regionaal tech
nisch toeleveringsbedrijf, gevestigd te Maastricht, zoeken wij op
korte termijn een

ALLROUND MANAGER M/V
(35-45 jaar)
Men ziet uit naar een expansieve zakenman die, zoals uit zijn
opleiding en ervaring blijkt, vertrouwd is met de verkoop van een
uitgebreide range technische artikelen. Voor de commerciële
pasaangever, die over prima organisatorische, leidinggevende en
kontaktuele eigenschappen beschikt, ligt hier de uitdaging dit
bedrijf uit te bouwen.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn als eigentijds te
kwalificeren. Woonplaats Maastricht of naaste omgeving.

Handgeschreven sollicitaties met de relevante informatie en
vergezeld van een recente pasfoto kunt u richten aan ons bureau.
Uw sollicitatie zal snel en discreet worden behandeld.

__P_ H mWmW WtÊ m¥Ê

n^ m A m BlytheColoursß.V.,gevestigdindeßeatrixhaventeMaastricht,iseenzelfstandige^ s"^^s^■ |«v4i|% éT\. dochtervande multinational JohnsonMathey. Deze organisatie verwerkt wereldwijd

■^ I^# 11 JL I\T edelmetalen. Blythe Colours produceert en verkoopt met ca. 150medewerkers produkten
J W voorkeramische decoratietechnieken, welke wordentoegepast op aardewerk, porselein en

mwAummaaaawaaaam gj^ Dooreen internefunctieverandering ist.b.v. hetcentrale secretariaatbehoefte ontstaan aan
/ COLOURS een(v/m) \

’ Directiesecretaresse ]
I diewil en kan doorgroeiennaar defunctie van hoofd van het secretariaat.

De functie: Gevraagdwordt: georiënteerd en heeft groeidoel-
- U zult wordeningewerkt doorhet huidi- Voor dezeveelzijdige functie dienen stellingenvoor denabijetoekomst,

ge hoofd secretariaat diehaarfunctie belangstellenden aan devolgende eisen Voordezefunctie staat een salaris met
langzaam zalafbouwen ennaar een tevoldoen: groeimogelijkheden. De secundaire
nieuwefunctie zal overstappen. - EenVWO-opleiding, aangevuld met arbeidsvoorwaardenzijnconform de

- Het secretariaatbestaat uit een hoofd en eenprofessionele secretaresse- eigen C.A.O.
drie secretaresses. Zijwerken voortwee opleiding.
directeurenen een tientalmanagers. - Eenruime ervaring als directie-

- Hethoofd secretariaat geeft leiding aan secretaresse en eventueelals hoofdvan
desecretaresses en tweetelefo- een secretariaat. Indienu belangstellingheeft, stuurtu uw
nistes/receptionistes. Zij isverantwoor- - Een uitstekende beheersingvanvooral sollicitatiebriefmet cv. ondervennel-

■ delijkvooralle secretariële taken t.b.v. de Engelse taal, alsmedeDuits enFrans. dingvanref.nr.23.7l64aan:
■ dedirectie. - Een leeftijd vanaf30 jaaren leiding- MercuriUrvalß.V.,

■ -De secretariaats-werkzaamheden gevende en organisatorische capaci- Vrijthofso-51,
% bestaan uit: typewerk, copiëren, teiten. 6211LE Maastricht. I
% telefoonbehandeling,reizen regelen, I

vergaderingen organiseren, bedrijfs- Gebodenwordt: Ë
bezoekenarrangeren, postbehande- Eenzeergevarieerde envooral zelfstan- £
ling, notulerenvan vergaderingen, digefunctie in een secretariaats-team dat y<^gA^m^m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^, f

archivering, huishoudelijke serviceverleninghoogin hetvaandel M l«\^^^activiteiten, algemene zaken heeft staan. '^^^^^^^^^T I^ÏY^nï
en andere taken. De organisatie issterk internationaal K^^L^L^^^

Internationaal transportbedrijf met de hoofdvestiging in Geleen en
diverse vestigingen in het buitenland, zoekt op korte termijn een

I PERSONEELSCHEF
Van de kandidaat verwachten wij dat hij:
- het personeelsbeleid gestalte geeft;
- zorg draagt voor de werving en begeleiding van personeelsleden;
- contactpersoon is tussen personeel en directie;
- een bijdrage levert aan de verdere uitbouw van de

organisatiestructuur.

Gezien de inhoud van de functie denken wij aan iemand
- met een H.8.0.-oplelaïng;
- die de nodige ervaring heeft opgedaan;
- tussen de 30 en 40 jaar is.

Wij stellen daar tegenover:
- een uitstekende honorering;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- mogelijkheid om verder door te groeien.

Kandidaten wordt verzocht hun schriftelijke reactie, voorzien van
een curriculum vitae, te richten aan

Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen 8.V.,
t.a.v. mevr. B. Beuls,
Borrekuilstraat 70, 6163 AE Geleen.

■ * t*^ =■ ïf 5 _""PIP *M=P* ilandgraaf c
/" "\ ■/ De bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Landgraaf \ \

roept kandidaten op voor de navolgende functies aan de op 1
augustus 1989 van start gaande openbare basisschool in de
kern Übach over Worms:

1. GROEPSLEERKRACHT (m/v) ;
voor 40 uur per week; t

2. GROEPSLEERKRACHT (m/v) !
voor ca. 20 uur per week (groeiformatie).

Naast de bereidheid zich in te zetten voor het geven van onderwijs
overeenkomstig de uitgangspunten van het openbaar onderwijs,
wordt van de kandidaten verwacht dat hij/zij:- beschikt over grondige kennis van en inzicht in onderwijskundige

ontwikkelingen binnen het basisonderwijs; L- breed inzetbaar is binnen de school; ,
- bij wil dragen aan een goede sfeer, waarin de kinderen zich thuis-

voelen;- bereid is zich in hoge mate in te zetten om in samenwerking met ï
collega's en ouders de school verder vorm te geven.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directeur van de school, de heer
M. Smeets, tel. 045-317652. |

Sollicitaties, waarbij duidelijk wordt aangegeven voor welke functies mt'
men in aanmerking wil komen, dienen te worden gericht aan de be- 1
stuurscommissie openbaar onderwijs Landgraaf, postbus 31000, ■
6370 AA Landgraaf, en dienen uiterlijk 26 juni as. in ons bezit te zijn. I *De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 28 juni as.

| Ji

Bouwkundig Kalkulatieburo
P.A. Leeuw B.V.

Thull 17A, 6365 AC Schinnen, tel. 04493-2777.

Wij zoeken op korte termijn een

ERVAREN BOUWKUNDIG
KALKULATOR
- Niveau HTS/MTS Bouwkunde- Aantoonbare kalkulatie-ervaring- Salaris en arbeidsvoorwaarden nader overeen te

komen- Na inloopperiode deelname in zaak mogelijk- Sollicitaties schriftelijk onder opgavevan opleiding,
ervaring e.d. aan de direktie van ons buro.3 203218

l.v.m. de DOP 2-regeling verzoekt het bestuur van
de Stichting Centrum voor Vorming en Opleiding "de
Putgraaf" te Heerlen, gegadigden te solliciteren naar
de functie van:

CONCIËRGE (M/V)
De betrekking omvat een halve weektaak.
Sollicitaties te richten vóór 27 juni as. aan
voornoemd Bestuur, Postbus 124, 6400 AC Heerlen.
Inlichtingen te verkrijgen bij dhr. R. Schaeken, tel.
045-718990, toestel 20. 203249

'gezocht'
Met spoed:

Voor een textielverwerkend bedrijf in Kerkrade.
Werkzaamheden: het bedienen van machines waarmee

textiel bewerkt wordt (verven, wassen, enz.). Dit zal
worden aangeleerd. Er wordt gewerkt in ploegendienst.
Het betreft een baan met toekomstperspectief, in een

gezond en enthousiast bedrijf.

Interesse? Neem voor informatie of sollicitatie contact op
met Sylvia Otten.

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

uitzend-kracht
■ Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045463700 ■

De Sperwergroep is een samenwerkingsverband van 450&'
standige supermarkten en zelfbedieningsbedrijven in levefls^middelen, die vanuit vijf groothandels geleverd worden en a
wie vanuit de centrale en de groothandels een omvangrijk
dienstenpakket ter beschikking staat.

Voor het distributiecentrum B.V. Sperwer Zuid te
Hoensbroek/Heerlen zoeken wij een:

COMMERCIEEL
MANAGER (m/v)
met doorgroeimogelijkheden naar adjunkt directeur
Als commercieel manager maakt u deel uit van het
Managementteam.
Functie-informatie: .
" Initiëren en uitvoering geven aan de centraal ontwikkeld

winkelformules en de daarbij behorende marketingstraw
" Coördinatie en selectie van commerciële informatie tusse ■detaillisten, distributiecentrum en centraal hoofdkantoo^
" Geven van leiding aan de afdeling goederencoördinatiee f

assortimentsbeheer.

" Voorbereiden en inhoud geven aan de veertiendaagse
commerciële verkoopvergaderingen met detaillisten.

" In samenwerking met buitendienstfunctionarissen begc
leiding van bestaande ondernemers en de werving van
nieuwe ondernemers.

Functie-eisen:
\ " H.8.0.-niveau aangevuld met opleidingen en cursussen ~" Commerciële ervaring, wellicht in eenzelfde functie, b»n

de levensmiddelenbranche. , JM
" Uitstekende leidinggevende en organisatorischekwalit el

Wk^fe^ " Ruime kennis en ervaring met de detailhandel.
__^_^^^P I " Flexibiliteit evenals doelgerichtheid met uitstekende

—-—~^~^~^~^^ communicatieve vaardigheden.
—^Z^aWÊÊaaaVJ^ Leeftijd tot 30 jaar.

■ A^T Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
E selectieprocedure.

fcJL Sollicitatieprocedure:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functiekunt u

SPERWERGROEP sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vita^'onen 14 dagen richten aan de directie van B.V. Sperwer v&
Postbus 21, 6430 AA HOENSBROEK.
Voor nadere informatie omtrent defunctie kunt u contac

Landelijke organisatie opnemen met de directeur van B.V. Sperwer Zuid,
van en voor zelfstandige de heer P.H.M. Ligtenberg 045-2115 41 en 's avonds

ondernemers In de 045- 7513 88, welke een en ander onder strikte geheim-
levensmiddelenbranche. houding zal behandelen. J

■^■!iH_M_H—___Hl-■■■■MH—l——i_______■■—^^^^



Reizigersdiarree:

hinderlijk maar onschuldig
ge aandoening, die echter gevaar-
lijk wordt wanneer de patiënt dreigl
uit te drogen, hetgeen bij kleine
kinderen vrij snel het geval kan
zijn.

I e*"een kent de verschijnse-
(j.ll' je bent net een of twee

êen i n het land waar je jeUl"rverdiende en duurbe-
(j a'de vakantie gaat door-
heen en het is zo laat: je
u r* een dag of vier, vijf ge-

'-j'sterd aan je hotelkamer, aPpartement, omdat je
J»ar de beschikking hebtL £r een toilet; je bent het

cc j °ffer van reizigersdiar-
jm ' Je hoeft je er niet voor te
he ?en omdat iedereen het
w maar lastig bliJft het*
re Qer dat je een aanwijsba-
i^rzaak vindt, zonder dat
je °°k veel pijn of ander on-
l^k oplevert komt de ont-

»e 'ng ineens als een wateri-- nauwelijks op te houden
Ssa, en als het een beetje
VlB gaat moet je enkeleen Per uur naar het toilet.

Steriel
Naar de oorzaak van de gevoelig-
heid van mensen uit westerse lan-
den voor reizigersdiarree is veel ge-
gist. Het meest waarschijnlijk is de
vrij steriele omgeving waarin deze
mensen plegen te leven, waardoor
geen afweer wordt opgebouwd.

een congres in Teheran in 1977
heeft een zekere dokter Tjoa de
moeite genomen na te gaan hoeveel
mensen diarree kregen en waar die
lijders vandaan kwamen. Van de
deelnemers uit genoemde landen
kreeg meer dan 30 procent diarree,
van de deelnemers uit Egypte 20 tot
30 procent, van de deelnemers af-
komstig uit Mexico en de meeste
landen langs de noordkust van de
Middellandse Zee kreeg tussen 10
en 20 procent buikloop en van de
deelnemers uit Afghanistan en In-
dia nog geen tien procent. Voor de
goede orde: uit andere landen wa-
ren geen deelnemers aanwezig,
maar de cijfers van Tjoa geven toch
een aardig idee.

voedsel en drank komt per dag on-
geveer twee liter binnen, maar de
rest wordt door het lichaam zelf ge-
produceerd. Een liter speeksel.
twee liter maagsap, een liter sap uit
de alvleesklier, 0,4 liter gal en dan
wordt nog 2,6 liter vocht uitgeschei-
den door de dunne darm. Van al dat
vocht wordt 7,5 liter opgenomen
door de dunne darm (het is daar dus
èen komen en gaan) en 1,3 liter
door de dikke darm. Wie meegere-
kend heeft ziet, dat er 200 milliliter
overblijft, en die komt terecht in de
ontlasting. Als er, door wat voor
oorzaak dan ook, meer vocht over-
blijft - tot meer dan twee liter - dan
wordt de ontlasting steeds dunner.
En komt er een moment dat we in-
derdaad naar het toilet blijven lo-
pen.

Misverstand
Het is een levensgroot misverstand
te denken dat diarree ontstaat door
verandering van klimaat of door
voedsel met knoflook en olijfolie.
Diarree ontstaat uitsluitend door
het drinken van besmet water of het
eten van besmet voedsel, en die be-
smetting bestaat dan uit bacteriën,
parasieten of virussen, of een com-
binatie van die drie. Vooral als men
reist naar landen in Azië, Zuid-
Amerika en Afrika. Echte avon-
tuurlijke reizen, zoals de laatste ja-
ren worden aangeboden, brengen
een extra verhoogd risico met zich
mee.
Want met in acht nemen van een
aantal voorzorgsmaatregelen is het
in principe mogelijk reizigersdiar-
ree te voorkomen - op een avon-
tuurlijke reis met de bijbehorende
primitieve omstandigheden wil aan
de zorgvuldige toepassing van der-
gelijke maatregelen nog wel eens
het een en ander ontbreken. Me-
nige magische trip door Nepal of
Peru is daardoor gekenmerkt ge-

verhinderd, hetgeen ook geen
pretje is, en bovendien werkt het
middel meestal al na een uur en be-
hoefte het nauwelijks herhaald te
worden. Alleen bij kleine kinderen
kan het nodig zijn verloren gegane
lichaamszouten aan te vullen door
toediening van water met ORS, een
orale rehydratie-oplossing.

Van rijstwater en beschuit, of van
geraspte appel, is nooit aangetoond
dat het een effect heeft op diarree.
Ook vasten heeft eerder de neiging
de diarree-aanval te verlengen; ac-
tieve kool helpt ook niet. Voor vol-
wassenen is het raadzaam normaal
door te eten en te drinken. Het is
uiteraard beter laxerende voedings-
middelen als ruwe graanprodukten
en fruit te mijden.

'Normaal' eten en drinken dus.
Maar wat heet 'normaal': een hoog
risico wordt meegebracht door het
nuttigen van rauw fruit en groente,
rauw vlees, rauwe vis en schaaldie-
ren. kraanwater, ijs, ongepasteuri-
seerde melk; een laag risico wordt
meegebracht door kokend heet
voedsel, droog voedsel zoals brood,
crackers, geschild fruit, priklimona-
de, hete koffie en thee (gezet van
gekookt water) bier en wijn.

santé brun

Een van de middelen die de pe-
ristaltiek verminderen (beter nog:
veranderen) is loperamide, dat in
de handel is onder de naam Imo-
dium. De werking is ongeveer als
volgt: loperamide bindt zich aan de
receptoren van de lichaamscellen
die opiaten (opiumprodukten) kun-
nen ontvangen. Anders dan opia-
ten, die vroeger wel tegen diarree
werden gebruikt, heeft loperamide
geen effect op de hersenen. Na het
innemen van enkele tabletjes komt
de darmwand totrust en vermindert
de uitscheiding van vocht en elek-
trolyten (mineralen) uit de darm-
wand. De uitscheiding van vocht is
precies de inleiding tot de diarree.

Het is essentieel van Imodium niet
meer dan de noodzakelijke dosis te
nemen, aangezien een overdosis ge-
makkelijk tot een dagen durende
verstopping kan leiden.

heeft dringend medische hulp no-
dig.

kon geven. Niet iedereen krijgt het,
maar wel twintig procent tot de
helft, voornamelijk afhankelijk van
het land waarheen men reist en de
omstandigheden die men daar aan-
treft.

worden door veel gezoek naar rusti-
ge plekjes langs de route waar men
aan de aandrang vrijelijk gehoor

Preventief
Vaccinatie tegen diarree is niet mo-
gelijk, en het heeft geen zin Imo-
dium of een ander produkt te ge-
bruiken als preventief middel; de
stoelgang wordt er immers door

Belagers
Er zijn nogal wat kleine belagers die
diarree kunnen veroorzaken. Be-
kende namen van bacteriën zijn
Escherichia coli, Campylobacter,
Shigella, Salmonella en Yersinia.
Daarnaast zijn er twee virussen en
nog een reeks parasieten. Kenmer-
kend voor de meeste van die micro-
scopische wezentjes is dat ze op het
moment dat de diarree ontstaat ge-
woonlijk het lichaam al verlaten
hebben, het heeft dan bijvoorbeeld
geen zin echte geneesmiddelen in te
zetten. Het enige dat gedaan kan
worden is het gebruik van een mid-
del dat de 'buikloop' stopt, name-
lijk door middel van het stoppen of
verminderen van de peristaltiek -
de voortstuwende beweging van de
darm. Overigens zijn natuurlijk Sal-
monella en de parasieten die chole-
ra veroorzaken lang niet onschul-
dig; de patiënt wordt ernstig ziek en

Het menselijk lichaam is een natte
boel. Het maagdarmkanaal ver-
werkt per dag negen liter vocht, nog
een geluk dat dat er allemaal niet uit
hoeft, want dan bleven we zon
beetje naar het toilet lopen. Uit

rob(vrsd'arrcc is een typischelSer ir
Van mensen uit Noord-|iWr Noord-'vVest-Europa en

Wo0r 'Jk Afrika (in dat laatste land
'lelijk de blanken). Tijdens

Van de 300 miljoen mensen die in
1985 hun vakantie in het buitenland
doorbrachten hebben er heel wat
deze ervaring mogen opdoen, en
van de zestien miljoen die hun va-
kantie doorbrachten in een ontwik-
kelingsland zeker: daarvan kregen
er ruim zes miljoen een min of meer
ernstige aanval van diarree, die hen
voor een dag of vier, vijfaan het toi-
let kluisterde. Reizigersdiarree,
want daar gaat het hier over, is dus
een veel voorkomende aandoening.
Het is in principe een vrij onschuldi-

'De extreme ontwerpen
raken we niet kwijt' " Winkeliers hadden weer geld om

hun zaken te vernieuwen, zoals de
hoedenzaak Borsalino aan de He-
rengracht in Amsterdam. Het inte-
rieur is zowel ontworpen als ge-
maakt door AHA-studio in Maas-
tricht.

Foto: FRANCO GORI
ken. We blijven toch altijd aanpas
sen aan de wensen van de klant," al
dus Eymael. „Met alle mogelijke
materialen. Glas, graniet, kunst-
stof. We maken ook de verlichting
zelf."

In de winkels blijkt de gewenste in-
richting nogal af te hangen van een
bepaalde trend. Het moet iets van
deze tijd zijn, zeggen de onderne-
mers dan tegen de ontwerpers van
AHA studio. Bij de particulieren
ligt dat, uitzonderingen daargela-
ten, anders. Vooral de keuken moet
meestal 'traditioneel' ingericht wor-
den. „De echte extreme dingen
raak je bij de particulier niet kwijt
zegt Sjef Eymael.

AHA-studio gaat de samenwerking
met de interieur-architect niet uit de
weg. Het bureau voert daarmee ook
andermans ontwerpen uit. Maar het
liefst ontwerpt de studio ook zelf.
Dat blijkt ook een sterk punt te
zijn. Bij weten van Eymael zijn er in
Limburg geen andere soortgelijke
studio's. „Door de combinatie ont-
werp en vervaardiging zijn wij ook
goedkoper. Doodeenvoudig omdat
we minder kosten maken. Wij be-
kijken het ook sterk vanuit de prak-
tische kant."

V] Parallel is onmiskenbaar.
Nï ke. nter'ng in net ec°-

die /Scn t'j, stak een wind op
nieuw opgerichte be-b|j'Jt'n. de goede richting

lerj " ür'eëneenhalf jaar ge-
vatl " tartte in het centrum
stacl . Maastrichtse binnen-
ster,' 'n een voormahg kun-
i darsatelier achter een rij
'. $jefochuizen»0c huizen» de vrienden
f en eymael, Rob Mentzen
H Ven Menno vanGülikhun
IA.H a°°tschaP onder firma

9fVe tudio 2'- ZiJ ontwer-
-1 vvinJ 1 "^ken interieurs voor
I2iJnin.enwoningen- »We

het - Juiste branche, op
Juiste moment begon-

nen."
tjnoernS *aw!mers hadden weer geld omVht o

op te fleuren De ko°p-"der particulieren was toe-
hoe". Sjef Eymad <34) Seeft

l ""O n a
pas oPger'chte vennoot-rijer IW firma van alsmaar ser

?conom Ueerde van °P,eving >n de
niet' *'Je Zag winke's waar

8 dr iimeer aan gedaan was, het
P. De al'emaal een beetje oubollig:\„ ~ llJd was rijp voor vernieu-C h,j-

-4*ler v
'etal vond elkaar toen de uit-

&"*'" 'de phet Valkenburgse restau-;Vr,t*: hransche Molen' een op-

' Siriit Vergeven had. Een om-i ''ik „[7 klus die alleen gezamen-
"k vaak ï.d kon wol"den. En zoals
ie' arm Bebeurt; van het een kwam

et eil cV Sief Eymael: „Je moet
Nd r» .Jk hebben van mond-tot-
nBemß lame- Vooral 'n een hech-„ 'eenschap als Maastricht,

eten die wij privé hebben,

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100,
6401 dp heerlen: afbel 045-
-739263.

studio ook stands voor beurzen en
tentoonstellingen.

Eymael merkt dat de klantenkring
particulieren steeds groter wordt.
„Ze kunnen in de meubelboulevard
niet vinden wat ze hebben willen.
Ze zoeken iets met toegevoegde
waarde. Onze klanten kennen el-
kaar ook. Exclusiviteit wordt be-
langrijk gevonden. Het zijn onder
andere jonge succesvolle onderne-
mers die door middel van een voor
hen ontwikkeld meubel een bevesti-
ging zoeken voor hun eigen identi-
teit."

AHA-studio garandeert die exclusi-
viteit ook. Wanneer echter geen uit-
drukkelijke afspraken zijn ge-
maakt, kan een andere koper het-
zelfde bankstel, bed of kast krijgen.
„Maar dan nog zal de copie afwij-

zijn ook zakelijk interessant. We
hebben vroeger wel wat geadver-
teerd, maar als je dat incidenteel
doet heeft het geen enkele zin."

Het jonge bedrijf kreeg de naam
'AHA-studio 2', vooral om aan te
geven dat de ontwerpen van de in-
ventieve ondernemers bij de klant
het verassingseffect van een aha-Er-
lebnis teweeg moet brengen. De
omschrijving 'studio 2' heeft te ma-
ken met de plek waar het bedrijf
onderdak vond: een voormalig ate-
lier dat studio 1 werd genoemd.
De Aha-benaming is niet uit de
lucht komen vallen. Er was in
Maastricht een galerie die zo ge-
noemd werd, maar die is opgehe-
ven. SjefEymael: „We hebben ook
zelf nog een galerie gehad, AHA-
kwadraat. Een experimentele gale-
rie voor eigen meulbelontwerpen.
Samen met de exploitant lieten we
wat meer zien dan de gemiddelde
inrichting. Dat heeft heel goed ge-
werkt."
Zoals gezegd, maakt AHA-studio
ook de zelf bedachte ontwerpen.
Veelal zijn de produkten combina-
ties van houten en metalen materia-
len. Favoriet in het gebruik is MDF,
een soort harde persing spaanplaat.
Het spul leent zich erg goed voor
kleurlak. Bij de inrichting van de
hoedenzaak Borsalino in Amster-
dam, die door AHA-studio werd
verzorgd, is MDF veel gebruikt.
Sjef Eymael: „Dit is het materiaal
van de toekomst. Het zal veel hout
gaan vervangen, omdat het veel
voordelen heeft. Het trekt nietkrom en het is gemakkelijk te profi-leren."

Het werk dat AHA studio binnen-
haalt, komt voor pakweg zestig pro-
cent van ondernemers in de detail-
handel en horeca-sector. Particulie-
ren verstrekken de rest van de op-
drachtenen voor een deel maakt de

Materialistisch
Eymael erkent dat de florissante tij-
den doorgaans door magere afge-
wisseld worden, maar echte zorgen
maakt hij zich over eo'n keerpunt
nog niet. „Er is een enorme menta-
liteitsverandering gaande. In wezen
zijn we vanuit een passieve tijd to-
taal omgeslagen naar materialis-
tisch denken. De mensen zijn niet
bang om te laten zien als het ze goed
gaat."

han brinkman
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rpp Stichting Ziekenzorg
'-R-' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende Instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)
" Verpleeghuis St. Odilia. Geleen (148 bedden)

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

Voor de afdeling Radiologie van het ziekenhuis op de lokatie Sittard
f i zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

pJ radiodiagnostisch laborant
vakaturenr. AS 12.

De afdeling beschikt momenteel over 17 goed geoutilleerde
diagnostiekkamers met apparatuur voor o.a. angiografie, echografie,
coronairangiografie, mammografie en binnenkort CT.
De afdeling telt momenteel 50 medewerkers.

funktië-informatie: " verricht alle voorkomende radiodiagnostische onderzoeken;
" voert donkere kamer-technieken uit;
" begeleidt leerlingen;

" werkt nieuwe kollega's in.

Er bestaat zowel de mogelijkheid om in een part-time funktie voor 80%,
als in een full-time funktie te werken.
Wij verzoeken kandidaten hun voorkeur dienaangaande aan te geven.

funktie-eisen: " bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant;
" goede kontaktuele eigenschappen;
" goed in teamverband kunnen werken.

inlichtingen: Mw. J. Mentink, afdeling Radiologie, lokatie Sittard,
telefoon 04490-18666, sein 1150.

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.

" Onze opdrachtgever is een grote De afdeling Creditgelden/Beleg-
vestiging (120 medewerkers) van een gingen houdt zich zeer succesvol
bekende landelijke bank, met een bezig met de afzet van alle bank-
omvangrijk en zeer gevarieerd diensten aan het topsegment van
diensten- en produktenpakket voor partikulieren en met specialistische
partikulieren. advisering inzake effecten, opties en
Daarnaast beheert men een belang- overige beleggingsvormen,
rijke bedrijvenporfefeuille, van groot
industrieel tot klein dienstverlenend. Voor deze dynamische en zeer
Door een aktief, solide en slagvaardig gevarieerde werkomgeving zijn wij op
beleid van vele jaren is deze bank zoek naar een (M/V)
gegroeid tot een van de grootste in
Midden Limburg.

HOOFD BELEGGINGEN |||
Rapporterend aan de iedereen graag het beste wil geven,

onderdirekteur Beleggingen draagt u En organisatorisch past de term
de zorg voor de uitvoering van een 'perfekt' bij u.
beleid waarin de commerciële
succesformule van deze bank U weet dat u toe bent aan een
optimaal gestalte krijgt. U geeft volgend, belangrijk hoofdstuk in uw
leiding aan enkele beleggings- loopbaan. Uw 'bagage' is pico
adviseurs en aan de commerciële bello in orde en u zoekt een bank
administratie van de afdeling. die u volgaarne de ruimte gaat geven.
Daarnaast bouwt u zelf aktief aan uw
zakelijke band met. de grote Uw honorering, in primaire en
(partikuliere) creditrelaties. secundaire zin, geven wij de kwa-

lifikatie; 'op nivo' I
Voor deze interessante functie

wordt gedacht aan een 30 a 35 Wilt u vooraf meer informatie
jarige kandidaat met een. opleiding op dan kunt u bellen met Drs. L.M.
HBO-nivo, aangevuld met vaktech- Konickx van Transpher.
nische studies. Een ruime bank- Spreekt deze functie u aan dan le-
ervaring, bij voorkeur in het zen wij met genoegen binnen twee
effectenvak, is nodig om van deze weken uw overtuigende brief,
funktie een succes te maken. Uw U mag en kunt rekenen op een zeer
commerciële kwaliteiten maken van diskrete behandeling van deze
een klant een relatie. Uw leiding- procedure. I
gevende vaardigheden zorgen voor (Transpher is gehouden aan de NIP -
een optimale werksfeer waarin kode).

'dm mm V I 1 iq p\ I IJ pk

WERVING & SELEKTIE
Transpher b.v. Zwartbroekstroat 44, Postbus 560, 6040 AN Roermond. 04750-15151 |||lßll||[fl

/&'A'/£'Jt / ln de StichtingZ.V.B, werken de Stichting St.Jozefziekenhuis(280
Co V<?^'<^/ / Dedden) en deStichtingVerpleegtehuizen en Bejaardenzorg

"P,<? <b / Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemde Stichting ressorteren
K. Jpfi? / tweeverpleegtehuizen en vierverzorgingstehuizen. Hettotale03 / personeelsbestand omvatca 1400personeelsleden.

Binnen deEconomische enAdministratieve Dienst is een full-time functie
vacant voor een

stafmedewerkerm/v
Taak/funktie De stafmedewerkerrapporteert aan het hoofd economische en admini-

stratieve dienst. Samen met een aanwezig staffunctionaris dient met
name aandacht besteedte wordenaan de ontwikkelingvan o.a. devol-
gende taken:- vormgeving van financiële verslaglegging, administratieveorganisatie

en interne controle;
- verdere doorvoeringvan interne budgettering;- verrichten van financiële- en bedrijfseconomische analyses;- nadere ondersteuning in hetfinanciële beleid.

Selectie-eisen Belangstellenden dienenaan de volgende selectie-eisente voldoen:
Opleiding: " Diploma H.E.A.0.-B.E. of gelijkwaardigeopleiding
Ervaring: " Enige ervaring in soortgelijkefunctie in een gezondheids-

zorgorganisatie
Persoon: " Een duidelijkebelangstellingvoor administratieve automa-

tisering

" Goedecontactuele eigenschappen

" Goedemondelingeen schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid

" In staatzijn om zelfstandig en inteamverband te werken.

Salariëring Het salaris isvoor dezefunctie, in afwachting van de functiewaardering
perol-01 -1988, vastgesteld op een minimumsalaris van ± ’ 2700-en
een maximum van ± ’ 4000,- brutoper maand. De overige arbeidsvoor-
waarden zijn conform deCA.O.-Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen Inlichtingen over dezevacaturekunnen worden ingewonnenbij de heer
C. Smeets, hoofd economische en administratieve dienst. Tel.: (kantoor)
045-450615. Tel.: (privé) 04405-2233.

Solliciteren Belangstellenden dieaan deselectie-eisen voldoen worden verzocht
binnen 10 dagenschriftelijk te solliciteren bij de heerH. Cox, perso-
neelsconsulentvan de afdeling personeelszaken van deStichting Ver-
pleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkrade, p/a Centraal Administratie-
kantoor, Markt 52,6461 ED KERKRADE.

Selectie- Bij de selectieprocedure worden betrokken het hoofd economische en
procedure administratievediensten depersoneelsconsulent.

» .

EEE t^ jQi Darley bv
Bent u als jonge werktuigbouwkundige (LBO, MBO)
bezeten van CNC-bewerkingsmachines, dan heeft
Darley B.V. te Eijsden, producent van hoogwaardige,
CNC-bestuurde afkantpersen en scharen meerdere interessante
funkties als

Freezer
Na een gedegen inwerkperiode, met daarin opgenomen een
uitgebreide kursus verspaningstechnieken (verzorgd door
gerenommeerd Nederlands Instituut) en een specifieke kursus
CNC-besturing, zult u de verantwoordelijkheid krijgen over een ■

CNC-bewerkingsmachine. De werkzaamheden verricht u in een
2-ploegensysteem.
Bent u geïnteresseerd, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan
Darley 8.V., Afd. Personeelszaken
Emmastraat 90, 6245 ZG Eijsden. 203213

I I I I

FAIR PLAY &f
AMUSEMENTS-CENTERS

Fair Play BV bezit in een tiental steden in
Nederland amusements-centers met kans- en
behendiqheidsspelen.
Om de plezierige en rustige sfeer in zijn Centers
te stimuleren stelt Fair Play hoge eisen aan o.m.
de locatie, de luxe inrichting en het niveau van de
beheerders.
Voor Fair Play Amusementscenters in Limburg
wordt contact gezocht met kandidaten voor de
functie van:

BEHEERDER»,
FULLTIME/PARTTIME

De beheerders zijn bij Fair Play verantwoordelijk
voor de algehele gang van zaken in de
Amusementscenters.
Zij worden daarbij geruggesteund door een grote
professionele organisatie.

Onze gedachten gaan uit naar een
representatieve man of vrouw in de leeftijd van
25-35 jaar met een opleiding op middelbaar
niveau.
Kandidaten dienen te beschikken over goede
contactuele eigenschappen en de juiste instelling
om als gastheer of gastvrouw op te treden.

Honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden
zijn in overeenstemming met deze
verantwoordelijke functie.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een
recente pasfoto te richten aan:
DIRECTIE FAIR PLAY BV
Tunnelweg 112, Postbus 3009.xC<^ 6460 HA Kerkrade

Stichting Bedrijfsgezondheids- A
f^p en Veiligheidsdienst £nq\

De Stichting verleent bedrijfsgezondheids- en veiligheidszorg aan ca. $
bedrijven en instellingen in Zuid-Limburg met in totaal ruim 38.000 wei*'
nemers. Binnen deStichting zijnca. 50 personeelsledenwerkzaam, we*'
onder bedrijfsartsen, bedrijfsverpleegkundigen, doktersassistenten,af'
beidshygiënistenen veiligheidskundigen.
Thans bestaat een vacaturevoor een »

111 Arbeidshygiënist v/m
Tot de taken behoren ondermeer:- het zelfstandig uitvoeren van arbeidshygiënisch onderzoek op verz"*

van bedrijfsartsen;- het adviseren over en het begeleiden van metingen die door andere
BGD-medewerkers worden uitgevoerd; >,- het intern adviseren over de mogelijkhedenvan arbeidshygiënische"'
derzoek;

- het opstellenvan protocollen voor werkplekonderzoek; |- het beheren van de meetapparatuur.

De gedachtengaan uit naar kandidaten:- dieeen opleiding hebben optenminsteHTS-niveau (chemischeoiff
sche techniek danweiprocestechnologie), zo mogelijk aangevuld
de cursus bedrijfshygiëne danweieen tenminste gelijkwaardigeopl*'
ding; \- met een praktische instelling; l- goed ontwikkeldesociale vaardigheden;- goedemondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- het vermogen om zelfstandig te kunnen werken.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatiebinnen 10 dagenrtë
verschijning van dit blad en voorzien van een duidelijk curriculum vitae'
zenden aan: n
BGD Zuid-Limburg, t.a.v. de heerF.G.A.M. Janssen, direkteur, Postb"5 ?
339, 6400 AH Heerlen. *
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeldin hetrechtspositiereglement, da'°
gebaseerd op deCAO-Ziekenhuiswezen, waaronder opname in hetP^
sioenfonds PGGM. Informaties kunnen worden ingewonnenbij de heer \
C.A.J. de Leeuw, HoofdAlgemene Zaken. Telefoon: 045-719888.

SULZER KEULS Af^\
jseen in Limburg toonaangevend werktuigkundig installatiebedrij' \

op het gebied van;

" centrale verwarming t

" luchtbehandeling s
" leidingwerk procestechniek ,
" clean room techniek

" sanitair- en waterbehandeling

" service- en onderhoud voor industriële-, utiliteits-
en particuliere installaties V;

" storingsmelding en installatiecontrole via PTT-net 5|
vanuit onze centrale te Heerlen

In verband met de gestage groei van de onderhouds-
en service-afdeling, zoeken wij voor onze afdeling Heerlen,
op korte termijn een;

onderhoud- en ■

servicemonteur
ervaring in meet- en regeltechniek AC-CV

\
Voor de juiste man bieden wij interessant en afwisselend werk te
in een dynamisch en kerngezond bedrijf, waar de service-afdelin 0 J*
een belangrijk onderdeel van uitmaakt. y

Solicitantenkunnen zich schriftelijk melden aan;

SULZER KEULS BV . \
Postbus 170
6400 AD Heerlen u.
045 - 71 70 21 M^——Jë

\SULZER CALIQUA Amsterdam - Nijmegen - Tilburg - Rotterda"* 1 g
SULZER KEULS Heerlen - Roermond ,■.!
SULZER Sprinkler Holland Tilburg
s _ -^«k
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umburgs dagblad vrijuit

De arbitraire visie van
zakenman ir. F.P. Derks

Van: Sjeng
Aan: Peng

de problematiek rond de Oost-
westbaan op te lossen?

„Mensen die daar wonen hebben
gelijk dat ze klagen over geluids-
overlast. Maar jemoet het ene doen
en het andere niet laten. Kremers
heeft op dat punt ook gelijk. Een
gebied waar het te doen is, en dat is
Zuid-Limburg, dat moet een fat-
soenlijk vliegveld hebben. Anders
mis je op termijn de boot."

„Ik heb twintig goeie vrienden. Die
kunnen me dag en nacht bellen. Ik
krijg per week twintig invitaties om
ergens present te zijn. Maar een dag
heeft zelfs voor Derks maar 24
uur." Een van die goeie vrienden is
Theo Boosten, de Limburgse topar-
biter van weleer. Twee tegenpolen,
op alle gebied, maar die trekken el-
kaar ook nu weer aan. Derks: „Bij
Boosten is een woord een woord.
En daarbij een goede, uiterst cor-
recte zakenman."

Hij wil niet zover gaan om Boosten
met Gorbatsjov vergelijken, maar
Derks vindt de Sovjetleider in ieder
geval razend knap. „De hele wereld
moet die man, en zijn ideeën, steu-
nen. Want hij is met iets heel bij-
zonders bezig."

„Een grote vraag houdt mij al da-
gen bezig: hoe hebben Chinezen op
Chinezen kunnen schieten? Vertaal
dat eens naar je eigen land. Daar
kom ik met mijn verstand niet bij."

Hoe is het, voor de ijdelste Neder-
lander, om oud te worden?

„Mag ik dan eerst van meneer we-

voetbaltransfer van speler Van Hel-
mond (NAC) te begeleiden naar
Fortuna.

Heeft Derks zich nu óók al op het
makelaarspad begeven?

Hij maakt een zeer afkeurend ge-
baar. „Eenmalige zaak, omdat ik
die aardige jongen wilde helpen,
voor nul centen uiteraard. Het stikt
al de moord van die zogenaamde
zaakwaarnemers. Ik heb tegen Van
Helmond gezegd: stuur m'n vrouw
maar een bosje bloemen. Toen viel
hij zowat van zijn stoel. Ik ben geen
meneer Hendriks van Roda JC. Ik
ben teveel mens om levende meu-
bels in bezit te hebben."

„VVV stond op degraderen,Feyen-
oord had niks meer te winnen of te
verliezen. Binnen vijf minuten dook
Treytel al prachtig over een heel lul-
lig balletje heen. Ah, zit dat van-
daag hier zó in elkaar, dacht ik. Ik
ben toen zelf maar een beetje het
verkeer gaan regelen. Het werd 4-1,
voor VVV. En ookFeyenoord vond
dat een heel mooie uitslag."

We hebben afgesproken dat we het
niet zullen hebben over het betaald
voetbal. Want daarmee is het dos-
sier-Derks al zeer rijkelijk gevuld.
Het gebeurt die dag natuurlijk toch
een paar keer. Als hij vertelt over
VVV-Feyenoord, toen hij floot.

Omstreden

door

i Toen Frans Derks in

' 1978 op 48-jarige
eeftijd moest stoppen

"^t de arbitrage omdat
°°k voor de bekendste

van hetI 'and een voetbal-vut
§e'dt, leek slechts deanonimiteit voor hem

fWeggelegd. Viel dat dus
even tegen/mee

'lnvullen naar keuze).
Want deze geborenLimburger ('Op het
drielandenpunt in
Vaals') was onlangs
eer te bezichtigen op

**et scherm (RUR, Het
Capitool), is

v°ortdurend overal
present

Waar-het-te-doen-is,
feeft als ABC-directeur
eid'ng aan pakweg 5000

erknemers in o.a. de
Schoonmaaksektor

de Limburgse
branchegenoot Hago
nóB scherpere offertes

moet maken. Voor
klussen bij DSM

L bijvoorbeeld, of
Jyerdal, waar heel wat

~ cleanen valt.
v
unlangs kocht Derks,
. °r ’ 13,65, de voor de
°°P bestemde rk-kerk

. e Goede Herder' in. re da. Dat godshuis is
Middels omgebouwd
J* sporthal. Hij is nog

eeds woedend op het
ÜA omdat die partij
fnstemde met de

v Mlating van de Twee
alajJ Breda 'en ik begrijp
P *Jelernaal niet waarom

zo rood is
geworden.

£, 0 —ben waargenomen...' Nees loopt
woedend weg, en Bonfrère scoort
voor MVV. Daar heb ik toen maar
op gehouden. Niet alleen Tripels,
maar ook Jaap van Praag en Tim-
man tevreden. 'Bedankt meneer
Derks,' zei die laatste nog. 'Kunnen
we volgende week tenminste in
eigen huis kampioen worden en dat
scheelt tienduizend man extra.'
Kortom, iedereen blij. En daar gaat
het in het leven toch om."

„MVV al met één been in de eerste
divisie, Ajax op weg naar de titel.
Het was die dag kermis in Maas-
tricht, een vol Geusseltstadion, een
spontarte begroeting door Max Tri-
pels en de geestelijk adviseur. Ik
vond vóór de aftrap al dat Maas-
tricht die dagrecht had op een dub-
bele kermis. Neeskens maakt één-
nul. Ik keur die goal af. Nees stormt
op me af. 'Wat is dat voor gezeik
Derks?' briest hij. 'Ik weet 't ook
niet Johan,' zei ik, 'Maar ik dacht
toch een onregelmatigheid te heb-

MVV-Ajax, in diezelfde jaren, en
van hetzelfde laken een pak. Derks

Juiste neus # Frans Derks geeft als directeur leidingaan duizenden werknemers. Maar dataantal vindt hij niet
relevant. trAls je aan een jood vraagt hoeveel mensen bij hem werken, dan zegt-ie: de helft"

Li Peng, premier van 1,1 miljard
Chinezen, heeft gisterochtend post
gekregen van Nel van Dijk van de

Regenboogfractie uit Sittard."*

Als dat maar niet escaleert.

En Li Kreng, gouverneur van de
provincie Hunan (140 miljoen

inwoners) heeft een brief op poten
ontvangen van zijn collega Sjeng uit
Maastricht ('U weet wel, waar ook

de Vogelstruys ligt', schreef dr.
Kremers er een beetje té

nadrukkelijk bij).

Daarmee is het weekend van Peng
en Kreng behoorlijk verknald. En

dat was dan ook precies de
bedoeling»,

Peng reageerde, eerder deze week,
nog ijzig kalm toen die twee

anderen, Bush en Gorbatsjov, hun
verontrusting uitspraken over de

situatie in Peking. Maar nu Nel en
Sjeng, net die twee, zijn beleid aan

de kaak stellen, voelt de Chinese
leider zich in de rug aangevallen.

„Meneer Peng vindt het met name
van Nel een luizestreek," laat de

premier via zijn woordvoerder
weten. „Juist zij moest beter

weten."

Aanvankelijk was Peng, verwoed
filatelist, enorm in zijn nopjes met
het schrijven uit Limburg. „Is dat

even een mooie postzegel!" kraaide
Peng van plezier toen hij die van 75
cent, met Beatrix erop, in handen

kreeg. „Dat zou best eens de vrouw
van keizer Claus van Holland

kunnen zijn," zei Pengs echtgenote
nog heel pienter. „Wilden die twee

niet op bezoek komen, Peng?"

Maar toen Peng zag dat de brief in
Sittard was afgestempeld, wist hij

meteen uit welke hoek de wind
waaide. „Kijk aan," bromde hijt»

„Post van Nel van Dijk van de
Regenboogfractie. Nu kunnen we 't
wel schudden!"

En zo is het ook.

Want wie post van Nel van Dijk
krijgt, neemt het niet zo nauw met
de mensenrechten. En meestal zijn

je dagen als regeringsleider dan
geteld. Nel heeft ooit eerder

Marcos schriftelijk gewaarschuwd.
En waar is die nu?

De boze brief van Sjeng aan
gouverneur Li Kreng (met een

afschrift aan Li Peng) is ze in China
trouwens ook koud op het lijf

gevallen.

In maart van dit jaarwaren immers
nog twee deputé's uit Maastricht op

werkbezoek in Hunan. Toen is er
geen onvertogen woord gevallen.,
Sterker, Peng en Kreng werden,

namens Sjeng, officieel uitgenodigd
om het komende Preuvenemint bij

te wonen, in het kader van het
geplande Vriendschapsverdrag.

En nu dit.

Peng heeft overigens nog niet
officieel gereageerd op de

brandbrief van Kremers. Maar de
Chinese staatskrant (ja, wat dacht

je!) is meteen in de tegenaanval
gegaan. Daarin wordt, weliswaar

maar als éénkolommertje, melding
gemaakt van de vragen die

PSP/CPN-Statenlid Karin Kienhuis
aan GS heeft gesteld over de absurd

hoge bijverdiensten van dr.
Kremers.

Nu Limburg China tot de orde heeft
geroepen, kun je er donder op

zeggen dat Li Peng volgende week
een open dialoog zal voeren met de
leiders van studenten en arbeiders.

Hij moet wel.

Het zou trouwens handig zijn als
Sjeng en Nel ook tijdens hun

vakantie in juli een beetje
bereikbaar blijven.

Want ook in Argentinië is het
behoorlijk aan het rommelen.

josvan wersch

Ir F.P. Derks ('Maar die titel vind
ik volstrekt niet spannend') fluit
nog zon zestig recreatieve wed-
strijdjes per jaar. En nog steeds in
dat korte broekje. „Zodra dat
broekje niet meer past, hou ik er
mee op." Over zijn bezigheden als
ondernemer heeft hij zelden of
nooit gerept. „Ik heb altijd zaken
gedaan vanuit de anonimiteit. Het
heeft trouwens meer nadelen dan
voordelen als je drie keer per week
met je kop in de krant staat. Want
het derde en vierde echelon in be-
drijven irriteert dat. Toch beslissen
juist die mensen vaak over een or-
der."

Hij is directeur van vijf BV's, en hij
heeft een perfekte neus voor zaken
doen.

De jaarcijfers zijn het bewijs.

Vooral voor een bijzonder gevoel
voor het 'toeslaan' op het juiste mo-
ment. En dat kun je niet leren, is
zijn stellige overtuiging. „Een goeie
zakenman voelt al bij het eerste ge-
sprek aan of er werk aan de winkel
is. Meteen, of misschien pas na vijf
bezoeken."

hebt, dan ga je 't maar maken. Een
krant is goed of een krant is slecht,
het is schoon of het is vuil. Had U
het graag nóg iets eenvoudiger ge-
zegd?"

„Telefonische enquêtes, dat is pure
luiheid. Direct mailing, wat direkt?
Ik word ziek van die rotzooi. En het
blijft maar in de brievenbus vallen
en we blijven met zn allen dietroep
in de container sodemieteren. Ben-
zinepompen met zelfbediening, van
hetzelfde laken een pak. Heb ik als
klant geen recht meer op een
schoongemaakte voorruit? Maar we
komen daar nog wel van terug."

„Er stondeen rekening open bij een
klant, van zeven ton. Daar gaan we
niet dood van. Onze administratie
zei me dat ze al drie aanmaningen
had gestuurd, maar geen enkele re-
actie. En dan komen ze maar naar
de baas toe. Ik heb de directeur van
die zaak gebeld, en die begreep er
niets van. Wat bleek? Onze admini-
stratie stuurde de rekening, plus
aanmaningen, naar hun collega's
van dat bedrijf. Maar er stonden
wat verkeerde codes en cijfertjes op
die rekening - weer de computer,
herinner je je nog? Diezelfde dag
werd die 700.000 gulden nog telefo-
nisch overgemaakt, na één tele-
foonje tussen twee verstandige
mensen."

„De klant is niet altijd koning, wel
in principe. Je moet ook voor elkaar
iets kunnen,betekenen. Niet ten
koste van alles. En je moet .ook te-
gen een klant kunnen zeggen,
netjes uiteraard, als hij met onzin-
delijke eisen komt. Orders afsluiten
is geen probleem. Daadwerkelijk
iets verdienen aan een order is een
andere zaak."

inzake alles wat met eten en drin-
ken te maken heeft... Zo werk je
toch fraude in de hand? Professor
Heertje heeft terecht gezegd: in een
grootbedrijfis manipuleren met geld
haast niet meer mogelijk. Zou het
voortaanmet de natie beter gaan als
een biefstuk nog maar voor de helft
fiscaal aftrekbaar wordt?"

Meteen daarop wordt hij nog feller.
„De macht in het bedrijfsleven- en
het is de pijnlijke waarheid - is in
handen van de administratie. Daar
zijn we, met zn allen, zwaar mee in
de fout gegaan. Administrateurs
mogen nooit beleidsbepalend zijn.
Signaleren, dat is hun eigenlijke
taak. Maar de computerboeren wil-
len het bepalen. Ik bezoek jaarlijks
tientallen bedrijven. Overal staan
die kiekkasten op de buro's. Als on-
dernemer wil je zus, maar zon
computerboer zegt dan: 'Sorry
baas, het systeem is nu eenmaal zó.'
Nou, gooi het dan maar in de goot.
De computer was ooit bedoeld ter
ondersteuning, om te helpen, om
iets op te lossen. Maar we zijn de
greep daarop kwijt geraakt. En als
het dan ook nog allemaal zou klop-
pen wat er uitkomt.... Je moet ook
niet elke schijthuisrol op de compu-
ter willen gooien. Dat willen die
mannen graag, want dan denken ze
dat ze nog belangrijker zijn. Maar
ik heb ze in de peiling."

Over vergaderen: „Als ik voorzitter
ben, duurt een vergadering één uur,
maximaal. En dat zijn de besluiten
genomen. Maar ze komen tegen-
woordig allemaal met van die dikke
mappen. En die mappen worden
steeds maar dikker omdat er steeds
maar nieuwe punten worden opge-
voerd die niet worden afgehandeld
en waar ze de volgende week weer
op terug moeten komen. Vergade-
ren moet, maar niet teveel. Ik zeg
altijd tegen de geleerden in mijn
tent: wij hebben de opdracht om de
boel mooi te maken. En als wij dat
elke daggoed doen, hoeven we wei-
nig te vergaderen."

„Symposia, kursussen, zogenaamd'
belangrijke marketingstudies, schei
toch uit!" En hier spreekt dus, let
wel, een directeur met 5000 mensen
op de loonlijst. „Zorg dat je een
goed produkt hebt, en als je dat niet

„Als ik voor mijn zaak onderweg
ben, heb ik alleen een agendaatje
op zak. Om te zien hoe laat de vol-
gende afspraak is. Je zult mij niet
met rapporten zien sjouwen. Ik kies
voor de persoonlijke benadering,
ook belangstelling tonen voor de
mens zelf, steeds gerichte afspraken
maken, en slechts twee op een dag.
En het is makkelijk om via de PTT
je zakenrelaties te feliciteren of te
condoleren. Ik ga er naar toe. Daar
moet je tijd voor vrij maken." Hij
noemt voorbeelden. „En nooit al-
leen zaken doen om de zaken."

II erks°B de 'llusie koesterde dat
Br°u v met et klimmen der jaren
B{tetener,?nderen, kan dat stilaan ver-
Hfe, Z j* *^'jn haren, zijn nonchalan-
lwts ,n n°n-conformisme, zijn boli-
Bfcjni 'Jn taalgebruik, zijn zonne-
IKq ëe°ruinde bast en vooral be-
■raar h* Z^n er nog steeds- Maar
lfiUe *. Vr°eger, toen hij nog floot,
Ife'é n "'tleggen waarom wél of
Vfk e Per>alty, daar analyseert hij nu
Ir'ke °,nom'e en de politiek. En dat
■fc'ged n' ach' dat heeft h'J altiJdlfirian

aarl- En goed ook, want hij is
■rrektClee' reeds ger"'me tijd vol-
ler ' °nafhankelijk. „Ik had tienlrerk kunnen stoppen metIffer ,en' Maar is een mens gelukki-M werk?"

lïder . ' 2o°n van een joodse moe-IhigQ eert zich recentelijk 'waanzin-lranie ewonden', op de dag dat een
lróór vrr?leerderheid zich uitsprak
lrreuanatmg van de Twee van
INjn ' Uat koppel, dat zowat in
IJberlJ;, ertu'n huisde, had volgens
Riioetp "kl den dood m net gevang■khiert bl, Jven 'Om de jongste ge-
■s«hoo1

eIn,s1n,s wakker te houden. „Op
■°Ver pi ren ze wel nog steeds alles
■°rani deViJfde en Willem van

■ r voo'imaarJuist die twee hadden
M\ ge

r kunnen zorgen dat de nieu-
■He, js

atie het nooit zou vergeten.

■"*"""' geleedd°mme "°8 geen V'^ft'e

■ Veel lezmgen gegeven in de
I *én vn nis van Breda. Steeds onder
■"^al „ orwaarde: die twee komen deI ' n>et in."

■Cö^ °°k nog steeds boos op hetI sit>g ' panwege die politieke beslis-
I ""erisè'r "liachtig noor' christelijk en
Ë&Vo] denken, maar wat zijn de
i^eftf,6" voor de anderen? Daar
■gesta et„CDA onvoldoendebij stil-
W berlc n/ Toch is het de partij waar
I testaa

Z nJeven lang achter heeft
I * 's nog in dubio,'over
I °P 6 sePtember. „In de ge-I fevai "Jke politiek stem ik in ieder
f b«rs ,n°o,t meer °P het CDA Lub-E yen dat 's heel 'ets anders- Dat
M

VAn de beste na-oorlogse pre-
I Ct~>A h ZOU Lubbers niet tot het
Ire ld i ren» dan nog zou het me-
I Pretlle.e' \an het volk hem kiezen tot
I "^Od^ dan m een adem:; kiw verhoede datKok op die stoel
1 een r' at hebben die linksen toch: p| aats

egeerdrift! En ik kan het niet
'e gro Ch* dat Limburg, mijn geboor-
<len j"d^zoverdomd links gewor-
V'lcip a ■

aar neelt de mooie pro-e dat nou aan verdiend!"

'Hm Werd enkele weken geleden
! sigtlg voetbalstadion te Sittard ge-

beerd. Naar later bleek om een

Het totaal aantal werknemers dat
op de loonlijst staat vind ik niet re-
levant. Als je aan een jood vraagt
hoeveel mensen bij hem wérken,
dan zegt-ie: de helft. Ik denk dat
menige werkgever zich daar wel in
kan vinden."

Even later: „Mijn probleem is dat ik
geen probleem heb." Af en toe wat
tijdgebrek, want hij ligt ver achter
met lezen, naar muziek luisteren, of
zelf musiceren, kijkend naar zijn
vleugel in zijn woonkamers (meer-
voud). „Ik werk óók voor geld,
maar een dag niks verdiend is toch
soms nog mooier. Ik ging ooit naar
Maastricht voor zaken, maar ik
struikelde op het Vrijthof. Ik had na
middernacht nog maar één doel:
hoe kom ik met goed fatsoen over
de Kennedybrug zonder dat depoli-
tie me in de kraag pakt. Een prach-
tige dag gehad, die meer geld kostte
dan ik hoopte te verdienen."

Ook zijn broers hebben onderne-
mersgeest, en volgens Derks krijg
je dat al bij de geboorte mee. „Ik
ben een snelle saneerder. Maar
voor de politiek totaal ongeschikt.
Ik weet er wel veel van, maar ken-
nelijk snap ik niets van de politieke
staathuishoudkunde. Want het
moet toch te doen zijn om in vier
jaar, dus binnen één kabinetsperio-
de, financieel orde op zaken te stel-
len? Te beginnen met een halvering
van het defensiebudget."
We herinneren ons dat Derks in
eerdere interviews zei dat hij vóór
de Nato is.

„Dat ben ik nog steeds," meldt hij
„Maar vóór de Nato zijn is iets an-
ders dan miljarden uitgeven aan dat
padvinderswerk waaronder wij in
Nederland het leger verstaan."

„Ruding, Duisenberg en Lubbers -
toch drie knappe koppen, die moe-
ten in mijn ogen in staat geacht wor-
den om het financieringstekort van
5 a 6% weg te werken. Maar het
lukt ze niet; kan ik niet bij."

„Nu krijgen we de grappen van
Oort. Dat noem ik geenRealpolitik.
Wat een uitvinding, nog maar 44
cent per zakenkilometer vangen
voor je auto! En de regels van Oort

ten wat hij onder oud worden ver-
staat?" vraagt hij heel formeel, lich-
telijk gepikeerd. „Want ik ken er
die met veertig jaarversleten zijn
terwijl anderen op hun zeventigste
nog zeer produktief zijn. Het is dus
géén kwestie van leeftijd. Hebt U
dat? Wat mezelf betreft, ik train an-
derhalf uur per dag, lopen, niet
wandelen. Ik eet thuis heel matig,
maar ga buiten de deur als een
Bourgondiër door het behang. Aan
zakenlunches heb ik een gruwelijke
hekel. Zakendiners, 's avonds, vind
ik daarentegen prachtig. En tijdens
dat etentje worden meestal ook de
echte zaken gedaan. Zakenlunches
vinden meestal plaats uit het oog-
punt van beleefdheid. En ik neem
nooit een lift of een roltrap. Als ik
een pand met zeven etages binnen-
kom, en vaak moet ik helemaal bo-
ven zijn, dan geniet ik om in tempo
naar boven te hollen. Maar de be-
langrijkste remedie tegen ouder
worden is op tijd naar de tandarts
gaan."

„Mijn probleem is dat ik geen pro-
bleem heb, ik kom er weerop terug.
Of ik los een probleem op binnen
twee minuten, of ik kan het niet op-
lossen. En dan leg ik mij daar bij
neer. Dat leeft een stuk makkelij-
ker. Ik slaap als een os. Ik hoef
maar een kussen te zien en ik ben
vertrokken. Ik heb slechts zes we-
ken tijdens mijn leven in de kreu-
kels gelegen. Vanaf de dag dat mijn
vader stierf. Want mijn vader was
mijn idool. En dat zal hij altijd blij-
ven."

Even stilte.

„Ik wens ook acht uur per dag te
slapen. Als ik 's nachts om vier uur
pas m'n nest zie, dan tel ik daar acht
uur bij om te slapen. En ga dan pas
aan de slag. Goed, daarvoor moet
je een bepaalde baan hebben, geef
ik toe. Je krijgt volgens mij een be-
paalde constitutie in de wieg mee.
De een leeft zeer sober, en heeft al-
tijd overal last van. De ander neemt
het er van en is toch het hele jaar
door inzetbaar. Dat is geen verdien-
ste, maar geluk hebben. En alles
wat je hebt, of hoe je bent, is een
mixture van je vader en je moeder,
qua gezondheid en geaardheid."

Hij beëindigt zijn betoog met een
visie op Israël, het land waar hij zo-
veel affiniteit mee heeft en waar hij,
alles bij elkaar geteld, vele maan-
den van zijn leven heeft doorge-
bracht. „Het is en blijft een thuis
voor de joden. Daar moeten we zui-
nig op zijn. Op basis van een paar
tv-beelden mag je niet oordelen of
veroordelen."

Dan gaat hij douchen, en daarna za-
ken doen. Het is half vijf 's mid-
dags.

„lk constateer een verheugende
economische ontwikkeling in Lim-
burg. Ik doe er zelf veel zaken.
Sjeng Kremers is vandaag de carna-
valist en morgen de lobbyist, maar
hij doet 't toch maar. Maastricht is
een dorado geworden. Daar zijn ze
heel goed bezig."

Nu we toch op bezoek zijn: ziet
Frans Derks misschien een kans om

Maastricht
Zakengezin
Schoonmaken, architectuur, horeca
advies, dat zijn de branches waar-
binnen hij zich beweegt. Hij moet
hartelijk lachen om al die geleerden
„die van schoonmaken hogere wis-
kunde willen maken. Daar moet je
niet dik over doen. Het is een kwes-
tie van de zaak proper maken en
houden, punt uit. Ik ben zelden of
nooit op kantoor. Als je organisatie
goed in elkaar zit, en je hebt een
stel pientere secretaresses, dan kun
je via de telefoon een boel regelen.
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door

meldingen is de biografie, misschie j
de meest uitvoerige tot dusver, °P
genomen in het boek dat bij de opf
ning werd gepresenteerd en dat u<
gegeven werd in samenwerking f
de Staatsdrukkerij en Benteli Ver-
lag in Bern. Het is van kloek for-
maat en toont op ruim 160 pag'n^
een groot aantal voortreffelijke r^
producties in kleur. Het bevat ver-
der de teksten die aan Bram van
Veldes kunstenaarschap zijn ge*1'
door meer dan tien schrijvers, me
Samuel Becket voorop als meest ge
ruchtmakende. Er ontbreekt eigen"
lijk niets dat het Centre Pomp'"0

zou noodzaken voor zijn tentoon-
stelling later met een eigen catalo-
gus voor de dag te komen.

Dat Becket - na een artikel van Ja
Greshoff uit 1929 - de rij opent is
historisch verantwoord en voord
hand liggend: hij was de eerste &
het 'geouwehoer over de broers «JVelde' zoals hij het zelf noemt d&t
beginnen met een artikel „De se"1*

derkunst van de van Veldes of & I
wereld en de brock." Wat zwarte
humor was een trek varrde existe
tialistische denken waarmee hen 1 .
het schilderschap van met name
Bram van Velde verwant scheen i'
De kennismaking dateert van vo"
de oorlog; Becket trof van Vel*
„in een vreselijke armoede. Hij
leefde op zichzelf in zijn atelier ■"
zijn doeken die hij aan niemand"
zien. Hij stond mij toe hem een |
beetje te benaderen." Voor Bra 11

van Velde was de vriendschap n 11
Becket 'de belangrijkste gebeur 1'

nis van mijn leven. Hij had oog.v
mijn werken. Wat hij in woorde
kon uitdrukken, dat deed ik me' I
mijn schilderijen.'

Europese schilderkunst krijgt plaats naast Amerikaanse

Bonnefanten op de bres voor
opwaardering Bram van Velde

Het contact met Becket markeer 1
ook de periode waarin de naam v
van Velde bekendheid begint te
krijgen. De biografie maakt du'
lijk dat er in Amerika waarden"^voor hem was in kringen rond 'S(
loek en de Kooning in 1968, ten »J
van de aanbieding van een al iC

summier juryrapport aan het g£' *meentebestuur van Heerlen, d<* |
zich voor zijn beslissing maar op
gezag van Sandberg verliet.

Vrijheid
De biografie maakt tenslotte I°' j
meer duidelijk dat de lectuur e ,
onuitwisbaar beeld nalaat van e
bijna onvoorstelbaar conseqUell .
kunstenaarschap, dat ten tijde v^de eerste erkenning al bijna vee
jaar in armoede en afzondering j

voortging - moeizaam op zoek n
een pure schilderkunst, waaruit
ieder beeld uit de wereld buiten
doek verbannen was.

„Ik heb noch niet veel gedaan, ° 'ik geloof mijn beetje werken
steeds op het gevoel vrijheid ge
richt."

Een onuitwisbaar beeld ook va
een leven dat in ons tijdsgewr' (
niet meer bestaanbaar lijkt - "l jt
momenten van dramatiek als u'
boeken van Gorki en Strindberg'js
die hij zelf bij voorkeur las. »Jer aangrijpend aan de vermei'"
dat hij na het overlijden van zO^vrouw Lily en het invallen van
troepen van Franco Majorca v*
op een oorlogsbodem met als e
bagage vier schilderijen en een p
hondje. Het is er maar één en i
even afstandelijk en terugge'eg \c\
de tijd als vele andere over cc
ven van zesentachtig jaar: ben
drama levert zijn geschiedenis
slotte een beeld van een bewog
eeuw.

\c
Een andere waarneming de °^izing overblijft is dat er van Br ({
van Velde, die zijn leven heet
leven als een zwijgzaam man-
veel uitspraken en denkbeelde
vastgelegd, dat hij met ziJn.nJnj»l|
zaam taalgebruik een indruk
van welsprekendheid.
En de voornaamste waarnem» p
die waarmee men de tentoon*
verlaat is de opmerkelijke, °tas
oeuvre dat streeft naar een scn
kunst van het niets - 'de arm
straalt er van af- niettemin e■ #
rijke, lyrische en zeker in de
werken bijna joyeuze indruk
nalaten.

Een indruk ook van een bev
meesterschap dat de vergehJ* #
met dat van een andere bet**

f,nederlandse emigrant kan o c\
staan: „Misschien, dat durf ' „.
uitspreken," hoor ik van Ore
stem zeggen „Zal hij later ntf tf
mindere blijken van iemand
Kooning."

# Zonder
titel,
1954 gouache

provincie, die hem nu posthuum
eert in een internationale context,
heeft verbleven en daarvan karak-
teristieke aspecten heeft leren ken-
nen: er werd hem een muzikale hul-
de gebracht door een plaatselijke
harmonie, waarvan hij als een kind
heeft genoten.

Zwijger
Voor het overige toonde hij zich
ook toen de zwijgzame man die de
galeriehoudsterCora de Vries dezer
dagen beschreef vanuit herinnerin-
gen aan bezoeken in Parijs in 1969
en later:„Hij zei dan bijna niets,
maar toch was het niet onplezierig.
Triestheid straalde hij beslist niet
uit. Hij bezat een vitaliteit, een
soort geluk in zichzelf."

Gestorven elf jaar later, zesentach-
tig jaaroud, zittend op een stoel in
de keuken van het buitenhuis van
Jacques Putman, heeft hij zijn be-

zoek aan Limburg niet kunnen her-
halen. De schrijver Putman, die
hem destijds in Heerlen begeleidde
en zich behalve bewonderaar tot het
laatst toe een waarachtig vriend
heeft betoond, deed dat wel en
woonde de opening in Maastricht
bij met kennelijke tevredenheid.
Hij was bij de voorbereiding van de
tentoonstelling behulpzaam.
Een ander van ver komend bezoe-
ker, die de wereld van Bram van
Velde kende van aanzien, was de
conservator van het Prentenkabinet
van het museum van Genève,
R.M. Mason, die de tentoonstellig
inleidde met afgewogen visies op le-
ven en werk van van Velde en de
vaststelling dat bijeengebrachte col-
lectie toeliet beide 'lückenlos' in
beeld te brengen.

Behalve in die zin informatief is zij
in haar hele omvang bovendien
fraai gepresenteerd in allezalen van
de afdeling moderne kunst. Vooral

de grote middenruimte met het
werk uit de latere jaren is van een
schoonheid en een allure die onver-
getelijk is.

Documentatie
Naast de uitgebreidheid van de ver-
zameling, zeker in verhouding tot
de relatieve beperktheid van het
oeuvre, en de zorgvuldige presenta-
tie zijn er nog meer factoren die de
tentoonstelling van Bram van Velde
stempelen tot een voorlopig hoog-
tepunt in de nog niet zo lange ge-
schiedenis van het Bonnefantenmu-
seum-nieuwe-stijl.

Dat zijn de doordachtheid van de
opzet en in het bijzonder de kwali-
teit van de documentatie.

De opzet volgt de perioden die in
het consistentie kunstenaarschap
van van Velde zijn te onderscheiden

op de voet. Die perioden vallen na-
genoeg samen met de wisseling van
zijn verblijfplaatsen. Vanaf de jaren
in de invloedssferen van het duits
expressionisme in Worpswede, het
vooroorlogse verblijf in Parijs, de
tijd op Majorca en de treurige oor-
logsjaren, andermaal in Parijs.

Het is de verdienste van Hans Jans-
sen, conservator, de biografie van
de kunstenaar op een uitvoerige en
inzichtelijke manier te hebben sa-
mengesteld en al doende de ver-
schillende fasen in leven en werk te
hebben vastgesteld.

Het resultaat van wat een zorgvul-
dig en vasthoudend onderzoek
moet zijn geweest is kort samenge-
vat in de laatste uitgavevan de mu-
seumberichten. De tekst, in vier ta-
len beschikbaar, is dienstig als toe-
lichting bij de tentoonstelling.

Compleet met noten en bronver-

" Stilleven, 1929
olieverf op doek.

Limburgs dagblad vrijuit
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In de kunst van na 1945
hebben de Verenigde

Staten gezorgd voor de
meest opmerkelijke
gebeurtenissen - en

dientengevolge hebben zij
daarin een sterk overwicht
gekregen. „Zelfs de meest
\ uitgesproken radicale
i Europese kunst werd in

die situatie nauwelijks
opgemerkt." Aldus een
door de directeuren van
Bonnefantenmuseum en

Centre Pompidou
gezamelijk geformuleerde
tekst. Zij achten het geen
wonder dat in die situatie

bij uitstek een
schilderkunstige optie als
die van Bram van Velde

buiten het gezichtsveld is
gebleven. „Zeker wanneer
; aan de overkant van de
" oceaan de schilderkunst, ter aarde wordt besteld,

wie zal zich dan nog
bekommeren om een

schilder, die een uiterst
sensibele lijn uitstippelt in
volstrekte eenzaamheid?"

Nu de hoofdaccenten van de kunst
ro deze eeuw lijken te zijn vastge-
steld werd het zinvol gevonden de
ruimte van de jaren tachtig te be-
nutten om in het museumbeleid de
kunsthistorie te nuanceren. Dat aan
Bram van Velde daarin een grotere
plaats moest worden toegedacht
dan hij tot dusver innam, was een
mening die zowel bij de leiding van
het Centre Pompidou in Parijs - de
stad waarin Bram van Velde zijn
meest cruciale ontwikkelingsjaren
doorbracht - als bij Alexander van
Grevenstein, sinds enkele jaren be-
last met de beleidsontwikkeling van
het Bonnefantenmuseum in Maas-
tricht, heeft postgevat.

Van Grevensteins aandacht voor
het schilderschap van Bram van
Velde - en van enkele andere Euro-
pese schilders wier betekenis naar
zijn mening groter was dan hun
roem - kreeg nog persoonlijke mo-
tivatie toegevoegd door zijn betrok-
kenheid - nog als conservator van
het Stedelijk Museum in Amster-
dam - bij de voorbereiding van de
tentoonstelling 'La Grande Para-
de', waarop van Velde overigens
ontbrak.
Het bewijst de kwaliteit van de in-
ternationale contacten die het pro-
vinciale museum in weinig jaren
heeft gelegd, dat het concept voor
een tentoonstelling van Bram van
Velde samen met het Centre Pom-
pidou kon worden uitgewerkt.

Het resultaat is een retrospectieve
tentoonstelling die achtentachtig
schilderijenen gouachesomvat - de
lithos bleven buiten beschouwing -
en daarmee de omvangrijkste is die
ooit van zijn werk is samengesteld:
groter dan die door toedoen van
Sandberg in 1959 in het Stedelijk
Museum werd gehouden. Als een
eerste omvangrijke introductie van
het oeuvre van een Nederlands kun-
stenaar uit Parijs in Nederland:
Bram van Velde was toen al bijna
vijfenzestig jaar.

Bruiklenen
„De bruikleenaanvragen hebben
wij verzorgd," zegt van Grevenstein
zonder ophef, nauwelijks recht
doend aan de omvangrijke admini-
stratieve en organisatorische romp-
slomp daarvan; de werken komen
uit particuliere en museale collec-
ties in elf landen. Misschien was er
wel Nederlandse taalkundige flexi-
biliteit nodig om de opgaaf succes-
vol tot een einde te brengen. Voor
de mate waarin het oeuvre van
Bram van Velde inmiddels interna-
tionale erkenning heeft gevonden,
voorzover die in cijfers kan worden
uitgedrukt, is tenslotte de totale
verzekerde waarde indicatief, die
schommelt rond de drie miljoen.

Behalve de kwaliteit van de interna-
tionale contacten - Van Greven-
"stein beweegt zich in franstalige cul-
turele domeinen met gemak - was
"er voor de opzet een een tentoon-
stelling van deze allure uiteraard fi-
nanciële armslag nodig: de provin-
cie, haar vaak beleden internationa-
le ambities indachtig, was niet wei-
"gerachtig om die toe te staan. Haar
.voortvarende intenties ten aanzien
;van het museum kwamen verleden
"week al in deopenbaarheid; zij wer-
.den nog eens herhaald in de ope-
ningstoespraak van Gedeputeerde
.drs G.M.K. Kockelkorn, met de
[onthulling van plannen voor een
"adequate nieuwbouw.

Provincie
Het mag betwijfeld worden of naastdeze begunstigende factoren bij de

pieter defeschej

ontwikkeling van het project nog
een rol gespeeld heeft, zoals in de-
zelfde toespraak werd gesugge-
reerd, dat er in de provincie met be-
trekking tot Bram van Velde een
eerder initiatief was geweest door
de toekenning van de destijds be-
staande cultuurprijs van Heerlen
aan deze kunstenaar 'wiens werk
door zeer bijzondere kwaliteiten
uitmunt' in net jaar 1969 - en een
tentoonstelling aldaar van beperk-
tere omvang, samengesteld uit werk
in Nederlands bezit.

Aan dat feit is in de publiciteit van
toen en later althans weinigaan-
dacht besteed: een enkel landelijk
blad sprak van een provinciaal prijs-
je, waarvoor de kunstenaar niette-
min uit Geneve overkwam. „In de
juryzat zijn vriend Sandberg, die de
prijs ook al heeft."

Niettemin: het is een aardige ge-
dachte dat Bram van Velde in de
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vergelijking met Limburg als ge-
heel relatief meer huurwoningen
(58% t.o.v. 48%) en meer meerge-
zinswoningen (25% t.o.v. 19%).
Boven het gewestelijk gemiddel-
de ten aanzien van het aandeel
meergezinswoningen liggen de
gemeenten Heerlen en Kerkrade.
In Heerlen ligt het aandeel huur-
woningen ruim boven het ge-
westelijk gemiddelde.

Door de sterke vergrijzingin het
gewest ontstaat er een groeiende
behoefte aan kleinere woningen.
Van de gewestelijke woningvoor-
raad heeft 80% vier of meer ka-
mers. Daarom zullen toekomstige
woningverbeteringen een meer
marktgericht karakter moeten
hebben en zich meer moeten rich-
ten op de veranderende vraag.
Hiermee wordt voorkomen dat de
leegstandverder toeneemt en ver-
vult nieuwbouw van wooneenhe-
den een beperkte aanvullenderol.

h * onlangs afgerond onderzoek, dat op initiatief van deDirectie Volkshuisvesting in
j, «ïburg is uitgevoerd, geeft voor Oostelijk Zuid-Limburg een beter inzicht over hetnctioneren van de woningmarkt.

i öein^^pmplexiteit en daardoor decntelijkheid van deze markt is
Hje; Verschillend en beperkt zich

d «ti a de gemeentegrens. Vraag-, 5erdanbod(factoren) kennen veel-
*ioo 6en regionaal karakter, die

é w"jde lokale overheden kunnen
jei urcJen beïnvloed.

Resultaten
"' itir,- lerde nota Ruimtelijke Orde-

**trj(l t.wiJst Heerlen (met Maas-i j)(11') aan tot stedelijk knoop-
Orw n verband daarmee is heterzoek tevens bedoeldals aan-
v0o

v°°r een 'veranderingsprofiel
IW* ij

e woninëmarktontwikke-nJ? " Het onderzoek hadals bijko-
iVjj. j~ Qoel dan ook om in het licht

oPsteUen van zon profiel
aan te dragen.

'?0b enstelling tot de eindjaren
?ew de beginjaren '80 heeft het
b^v e^t de laatste jaren moeite de
\ v Ste behouden.Er is spra-
i\cl n een structureel binnen-
f ver vertrekoverschot, tot dus-

t|0o grootdeels gecompenseerd
><W een buitenlands vestigings-.Cs

n
chot*

''^rvi ï me de gemeente Heerlen
'«en t gezien de migratiesaldi
I ij^ °Pvangfunctie voor de lande-Wl^ernen in het gewest. Maar
I lij^' 1 lr» 1987 met de andere stede-
|< W gemeenten in het gewest ver-

geboekt.
■A Kjlli^^volking in Oostelijk Zuid-
IVn ,8 is ten opzichte van Lim-
stgJ a^s geheel en landelijkreeds
!«rn Verouderd, met name in de

l*Wr?enten Heerlen. Kerkrade en
[tai klssum- Daardoor zal het aan-
JhoQfV^boudens, met een gezins-
if^'a jonger dan 35 jaar, met 25%
Sn . *n- In de categorie 70 jaar
"Utid ' ZSi^ aat aantal met niet

i oOst0Ost
r dan 40 a 50% toenemen.

(L/ .^.k. Zuid-Limburg kent in

Uit signalen van de benaderde
marktpartijen blijkt een meer ver-
zadigde woningmarktsituatie in
de regio en met name voor Heer-
len en Kerkrade. Deze signalen
worden niet onderbouwd door ge-
gevens uit de gehanteerde, prog-
nose voor het woningtekort.

De laatste vijfjaar bestond de wo-
ningproduktie in het gewest voor
ruim 60% uit huurwoningen en
ruim 30% premiekoop A-wonin-
gen. In 1987 werden meer koop-
dan huurwoningen gebouwd. Het
aandeelvrije sector daarin is klein
en relatief gezien het meest van
betekenis in de landelijke ge-
meenten. Het aandeel ongesubsi-
dieerde woningen zal in de ge-
westelijke woningproduktie toe-
nemen tot bijna 24%. De realisatie
van de bouwplannen van de ge-
meente Heerlen in deze sector is
in vergelijking tot de voorbije pe-
riode relatief hoog te noemen.

Er zijn aanvullende gegevens ge-
wenst. Het ontbreekt met name
aan inzicht in de effecten van
doorstroming en woonruimtever-
deling alsmede in de samenstel-
ling en kwaliteit van de woning-
voorraad.De leegstand (l-4-'B7) in het ge-

west bedraagt 1,5% maar loopt-
uiteen van 0,4% in Kerkrade tot
2,9% in de gemeente Heerlen, te-
genover 2,3% landelijk. Een deel
van deze leegstand in Heerlen,zon 1800 woningen, is te wijten
aan voorgenomen verbetering c.g.
vervanging.

Het bevorderen van een meer ge-
meenschappelijke woningmarkt
in Oostelijk Zuid-Limburg heeft
organisatorische consequenties
voor het streekgewest.

Inmiddels wordt deze verbeterde
levenhypotheek al door een groot
aantal financiële instellingen aan-
geboden. Eigen Huis schat dat dit
jaar circa 75 procent van alle nieuw
verstrekte hypothecaire leningen
bestaat uit spaarhypotheken.

Volgens de Vereniging Eigen Huis,
een belangenvereniging van eigen-
woningbezitters, staat vast dat de
traditionele levenhypotheek (een
hypothecaire lening, gekoppeld
aan een levensverzekering) op alle
fronten nadeliger is dan de zoge-
naamde spaarhypotheek.

Tussenpersonen van verzekerings-
maatschappijen die doorgaan met
het adviseren van zogenaamde le-
venhypotheken, leveren een wan-
prestatie. Daarvoor moeten zij via
de rechter worden aangepakt.

Volgens woordvoerder Salverda
van de Vereniging Eigen Huis ver-
schijnt er binnenkort een artikel in
Economisch Statistische Berichten
(ESB) of Intermediair waarin de na-
delen van de levenhypotheek ten
opzichte van de spaarhypotheek
uitgebreid zullen worden beschre-
ven.

Dat zal op grote schaal worden ver-
spreid.

Na deze informatie kan een tussen-
persoon, aldus Eigen Huis, niet
meer volhouden dat hij een leven-
hypotheek op goede gronden heeft
geadviseerd. Weliswaar krijgt de
tussenpersoon meer provisie over
de levenhypotheek, maar daar
moet de consument voor boeten.

Verlaging
tarieven

notarissen
bespreekbaar

De Koninklijke No-
tariële Broederschap
is bereid met de con-
sumentenorganisa-
ties te praten over
wijziging van de ta-
rieven voor onroe-
rend-goedtransac-
ties. Ze stelt wel de
voorwaarde dat alle
notariële tarieven in
het overleg worden
betrokken. Direc-
teur mr. P. Kole van
de Broederschap
heeft dat woensdag
meegedeeld.

Verlaging van de ta-
rieven voor koopwo-
ningen in een be-
paalde categorie is
voor de Broeder-
schap bespreekbaar.
Het gaat vooral om
de duurdere koop-
woningen, aldus
Kole. Dat kan echter
gevolgen hebben
voor koopwoningen
in een andere (lage-
re) prijsklasse of
voor het tarief voor
testamenten, zo stelt
hij.

Kole reageert hier-
mee op een conflict
dat is uitgebroken
tussen de Broeder-
schap en de Vereni-
ging Eigen Huis.
Deze wil dat de
Broederschap de ta-

Aanzet tot opstellen veranderingsprofiel woningmarkt

rieven voor kopers
van woningen hal-
veert. Omdat de no-
tarissenorganisatie
hier niet op wenst in
te gaan heeft Eigen
Huis het overleg af-
gebroken.

Sinds enige tijd
voert de Broeder-
schap op eigen ini-
tiatief gesprekken
met consumentenor-
ganisaties. Doel van
deze gesprekken is
het inventariseren
van de klachten die
er bij deze organisa-
ties bestaan over het
notariaat, aldus
Kole. Het overleg
met de Consumen-
tenbond en Konsu-
menten Kontakt ver-
loopt volgens hem
tot dusver positief.

af van Jiigen Huis'
om de tarieven te
halveren gaat vol-
gens Kole echter
veel te ver. „Wé zijn
bereid tot een open
en constructief ge-
sprek, ook in aanwe-
zigheid van de over-
heid, zoals Eigen
Huis wil. Maar niet
op deze voorwaar--
de."

Eigen Huis publi-
ceerde vorig jaar het
rapport 'Notariaat en
koopwoning', waar-
in de dienstverle-'
ning van de notaris
aan dekoper van een
huis 'grotendeels
overbodig en in eik-
geval veel te duur',
werd genoemd. Ook
de monopoliepositie
van de notarissen is
Eigen Huis een
doorn in het oog.

Kritiek 'Eigen Huis' op verkopers levenhypotheek
De voorwaarde voor

Voorgesteld wordt de gesignali-
seerde problematiek, c.g. aan-
dachtspunten, het best vanuit het
huidige Overlegplatform Volsk-
huisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning gezamenlijk aan te pakken.

" Een deel van de leegstand
in Heerlen wordt
veroorzaakt door nog uit te
voeren renovering c.q.
algehele vervanging.

Woningbehoefte
De samenstelling van de geregis-
treerde woningzoekenden in de
vier grote gemeenten van het ge-
west wijst op kwalitatieve discre-
panties tussen vraag en aabod.
Volgens het onderzoeksbureau
kunnen die verband houden met
leeftijdsopbouw en huishoud-
grootte in relatie met de woning-
rootte in het gewest. Factoren

Wijziging
°1r 5 de oude wet kan een ge-

f fine,' e n°g kiezen uit twee 'hef-
t 6ron|rondslagen'. De waarde-
i' 8' gebaseerd op de econo-
r °&Pervi Vtaarde van het huis > en de
ijf °p jp^aktegrondslag, gebaseerd

" rend °PPervlakte van het onroe-
jj Vrip °- Deze beide toeslagen

'vert
en via een een bepaald tarief"""ud in het te betalen bedrag.

i lfuwe wet zal alleen de waar-
„' Ven* slag worden toegepast. Het
S 9^ntarief mag met h°geI* Z"n
öe ril % van het gebruikerstarief.
v°orai n voor dit tariefversch.il is

il °&ccn nog onduidelijk, maar lijkt
9[e 07J! Politiek compromis. De tota-
i ngst wordt niet meer ge-

Gew aan de uitkeringen uit heteer, ,r*ntefonds. Het verband met
u" bedrag per woningUl losgelaten.
1 *n de

Ü^gen rlleuwe wettehjke regeling
I eWon i2lOOO.- van woningen in

Vfln d staat worden vrijgesteld

' "^tal gebruikersheffing. Voor een
V vt eigenaren/bewoners van nu

v IJgestelde woningen betekent
NrdTJ?tf 1990 OG-belasting moetVn n betaald.

tf Wji u.11 vijfjaar moeten de gemeen-■un belastingverordening aan

Kanttekeningen bij nieuwe wet

«'n i977 .
ii? e Ont. edroeg de opbrengst van

*as h 7 l milJard gulden. In 1987
ijF W^arv gestegen tot bijna 3 miljard,
,i Vqqj, an ongeveer 2 miljard gulden
\c kwam van de wo-

,a UP ] ;w* Januari 1990 wordt de nieuwe
h'; hu .nroerend goedbelasting (OGB)

fle bracht. De totaalopbengst van
ilaaj^yß in een gemeente wordt

P<J voorh e°P een an<^ere wrjze dan
35 v? Ifn begrensd. In dewet wordt

gebrur^ oU(:'ing tussen eigenaren- en
i!^ 'Kstarief aan een maximum

6 tot ien' terwyl de limieten aan
Schaft opbrengsten worden afge-

t Vl^ Verleden was het eigenaren-
' u \?el hoger dan het gebruikers-

ve
1 Januari 1990 zyn deze gro-

'"'■ niet meer mogehjk.
1 1' u6van de limieten biedt
\i e^^rneenten wél de mogelijkheid
(ï ffiaij-^boging van de opbrengst te
\c 'seren.

Verschillen OGB eigenaren- en
gebruikstariefminder groot

bovendien voorbijgegaan aan de
principiële vraag waarom er zowel
een eigenaren- als een gebruikers-
belasting is. De ongelijkheid tussen
kopers en huurder blijft daardoor
bestaan.

Een woordvoerder van verzeke-
ringsmaatschappij Stad Rotterdam
vindt dat Eigen Huis 'veel te ver
gaat. Er zijn volgens hem bij een le-
venhypotheek zoveel invalshoeken
dat niet zonder meer gesteld kan
worden dat deze vorm altijd slech-
ter is dan de spaarhypotheek. Hij
wijst er onder meer op dat bij het af-
sluitenvan een levenhypotheek ook
het element van méér sparen dan
voor de aflossing van de hypo-
theeklening nodig is, een rol kan
spelen.

Al met al hangt het voornamelijk af
van de gemeenteraad of de nieuwe
wetvoor deeigenhuisbezitter in een
gemeente een verbetering zal zijn
en daardoor tot een werkelijke las-
tenverlichtingvan de eigenaar leidt.
De tarieven van deonroerend goed-
belasting worden gewoonlijk in de-
cember door de gemeenteraad vast-
gesteld.

Stad Rotterdam heeft bijvoorbeeld
de mogelijkheid om een hypotheek
af te sluiten gekoppeld aan een le-
vensverzekering op basis van ééi
van de Robeco-aandelenfondsert
„Dat is een zeer succesvolle vorn»
van levenhypotheek", aldus dè
woordvoerder, „want over een lan-
gere periode van zon twintig jaar ie
het rendement op aandelen altijd
groter dan het rendement op vast-
rentende waarden."

de nieuwevoorschriften aanpassen.
Veel gemeenten zullen in die perio-
de heteigenarentarief moeten verla-
gen en/of het verbruikerstarief ver-
hogen om aan de verhouding (125%)
te voldoen.

In de loop der jaren is een.scheef-
groei ontstaan in de tariefsverhou-
ding, dat is in het nieuwe systeem
niet langer mogehjk. Gemeenten
die dezelfde opbrengst willen halen
moeten het gebruikerstarief flink
verhogen en het eigenarentariefver-

lagen. Verwacht mag worden dat
om politieke redenen de gemeenten
de gebruikers blijven ontzien, waar-
door ook de eigenaren minder og-
belasting gaan betalen. Immers het
gelijk blijven of verhogen van het
eigenarentarief betekent dat ook

het verbruikerstarief nog verder
moet worden verhoogd. Daarbij is
het allerminst zeker dat een in fi-
nanciële moeilijkheden verkerende
gemeente gebruikers zal blijven
ontzien.
Bij de voorbereiding van de wet is

De Vereniging 'Eigen Huis' geeft
een brochure uit met informatie
over deze materie. Deze is te bestel-
len door overmaking van ’ 10,50
(’B,- voor leden) op giro 2665588
t.n.v. bovenvermelde vereniging
onder vermelding van 'Onroerend
goedbelasting.

Internationale Dag
Architectuur 1989

Zaterdag I juli wordt voor de
vierde maal de internationale
'Dag van de Architectuur' ge-
vierd. De afgelopen maanden
hebben architecten en geïnte-
resseerden in architectuur pro-
gramma's samengesteld, waar-
mee geprobeerdzal worden het
publiek te informeren over en
te betrekken by de ontwikke-
lingenin deNederlandse archi-
tectuur.

De activiteiten worden georga-
niseerd door leden van de
Bond van Nederlandse Archi-
tecten (BNA) in samenwerking
met de regionale bladen en an-

%Het door architect Riet-
veld ontworpen woonhuis
aan deZandweg in Heerlen.

aan de grote of Munsterkerk
van Cuypers en H.Geest- of
Koepelkerk van Peutz.
In het museum is tevens infor-
matie over andere gebouwen
verkrijgbaar.

In Heerlen worden op 1 julizes 1
gebouwen opengesteld.
Het in 1931 door architectRoo- J
senburg voormalige hoofdkan- j
toor van de Oranje Nassaurruj- 1
nen in combinatie met de ;
nieuwbouw van het CBS door :
architectenbureau Snelder uit i
Maastricht. Verder het land-
huis van notaris Wynands, het I
Retraitehuis monseigneur
Schrijnen, de voormalige
ULO-school en kantoor +
woonhuis, alle ontworpen door
Peutz. Eveneens te bezichtigen
is het door architect G. Riet-
veld ontworpen woonhuis van
de familie Slobbe.
Meer informatie over deze acti-
viteiten en routebeschrijving
langs de diverse gebouwen is ,
verkrijgbaar bij de plaatselijke "
VW-kantoren of het bureau
van de BNA in Amsterdam, fl*
020-228111.

dere op architectuur gerichte
instanties.
Ook dit jaar zullen in veel ste-
den weer gebouwen worden
opengesteld, die anders niet
voor het publiek toegankelijk
zijn. In deze gebouwenworden
door deskundigen rondleidin-
gen verzorgd.

Limburg
In het Gemeente Museum van
Roermond is vanaf 1 juli een
drie weken durende tentoon-
stelling ingericht van de Lim-
burgse architecten P. Cuypers
en F. Peutz.
De expositie concentreert zich
op Roermond, Tegelen en een
aantal kerken in de verschil-
lende gemeenten. In de directe
omgevingvan hetmuseum kan
een bezoek worden gebracht

NotaardigLimburgs WOONBLAD

Behoefte aan kleine woningen
in Oostelijk Zuid-Limburg
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een uitstekende lokatie aan de oostelijke tgfjq^g^p^S^Bc'^^^ "^

een vaste trap. De woningen hebben I ' ■^^^^Om^A^^^ - **g^ -" ~ woningen 1_
verder een extra diepe garage en een —~ *. »_aDect heeft DIJ a , -T—a*belang- 1
aparte, aangebouwde berging/bijkeuken, r „ . enorgie- (en KosX £T d-méérwOOnCOWltori mo

I "* **Aa*rs% aandacht genao» i
Deze herenhuizen worden degelijk i bl|*onae« w "4^.|citoaten. _
gebouwd en uitstekend afgewerkt met , ri|k minder ww^—Z--
o.m. toepassingvan hardhout, extra L. pi
isolatie met dubbel glas in de gehele ■"%"*"]
woning en een, via warmteterugwinning, Btf4 |«nA ■->■ ■■ ■ ■ ■ ■ %r*zeer energiezuinig luchtverwarmingssys- jK^ Klteem met ingebouwde warmwatervoor- M^SI "L^l Iwi I l%^lw I *^l IV^

! ziening. makelaardij onroerend goed - sittard maartricht heerten
Koopprijs vanaf ’ 230.581,- v.o.n. 6131 AL tittart " rijteweg «. 35 " te. 04490-11611

■'i-'^-HliH-i^Hi^Hi^l^BlJJJJJJJJJJi^^^^^^l^^^^d
i

Een hypotheek bij Stienstra.^x.
Natuurlijk koopt u een huis bij Stienstra, mèt Want onze AFDELING HYPOTHEKEN sluit doen. Bovendien beschikt Stienstra over een
de voordelige Stienstra Hypotheek... dagelijks hypotheken af bij alle grote hypotheek-computer die een objectieve mamml
Maar, ook al koopt u elders, dan is het tóch hypotheek-banken. berekening maakt. Zo kiezen we samen mét u
verstandig de hypotheek door Stienstra te Dankzij die aanzienlijke aantallen kan de meest ideale hypotheekvorm vóór u.

■ikJ laten regelen! ' Stienstra u sterk konkurrerende voorstellen

r^-aZzzüoZz.' "!„.stcccrt ccls een ïruis!
■ Naam: J|
I Postcode: jl Daarom is het verstandig altijd éérsteven L_JL_J . _ü_ -Am.
I Plaats: kontakt op te nemen met Stienstra Hypotheken, _nrT^ 881 IPQI'Vn"
" Telefoon: 5i ook als u zelf of via een andere makelaar een |—Hn—| J |LI iLI Ellk ben wel/niet in het bezit van een eigen huis. ' huis koopt. I—A—l ■■"■■■l ■■■

C| I HETBESTE ADRES VOORHYPOTHEKEN!
mlnongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra I Ons advies IS dan ook: u^,i«n t m~, rum -11«cc** Hypotheken, Antwoordnummer 40,6400vb Heerlen. " Vul nevenstaande bon in! i-ieenen leietoon twwi^zoo

éi. mm mm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J Maastricht Telefoon 043-252933'

- MAASTRICHT-CENTRUM, nabij het
Vrijthof, representatief bedrijfspand te
huur, bruto vloeropp. over 3 etages
520 m 2.Aanvaarding oktober/november
1989. Huurprijs op aanvraag.

- MAASTRICHT, Fort Willemweg, tekoop,
7.600 m2bedrijfsruimte. Koopprijs op
aanvraag.

- MAASTRICHT, Fort Willemweg, te koop
ofte huur, ± 2.200 m2bedrijfsruimte.
Prijzen op aanvraag.

- MAASTRICHT,Hoogbrugstraat, te
koop, monumentaalterenoveren winkel/
woonhuis. Vraagprijs’ 150.000,-.

- MAASTRICHT, Sandersweg, te huur,
600 m 2bedrijfsruimte met inpandige
kantoorunit. Huurprijs ’ 2.7so—per
maand excl. B.T.W.

- MAASTRICHT-WYCK, Cörversplein,
winkelruimtete huur, perceelsopp.
210 m 2. Huurprijs ’ 1.750,-per maand.

- MARGRATEN, nog 1 nieuwbouw
bedrijfshal te huur, grootte 12,35x 20 m 1
met inpandigekantoorunit, volledig
geïsoleerd. Huurprijs / 30.000-excl.
B.T.W. per jaar.

Tevens diversebeleggingsobjecten te
koop.

[la%ifAiÉaHMiÉ Als vader hard> DOVeiIQQ 1 aan 'n nieuwe
fiets toe is, geef

VflOfiaTS 'm dan'n Gazelle.
jïi ■ * Ook alvast voor

verlangliistie 'n£»
wil dekomende tien

Vaders fietsen Jm «graag Gazelle. I
Rekers Tweewielers [ IHeerlen, Willemsstraat, tel. 726840
Brunssum, Rumpenerstraat, tel. 252361 W*~~^\\
Hoensbroek, Kouvenderstraat, tel. 212537 ’ ,^i\

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden. J \>_--^——** i _l

I

ï
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laat ze leren
voor één tientje

per maand!

BB TROOST
■al ONROEREND GOED,
Wk^aW HEERLEN. TEL. 045-717976
SCHIN OP GEUL ’ 230.000,- k.k.
Vrijstaande semi-bungalow in landhuisstijl met c.v. en
tuin (± 700 m2). Indeling: (inpandige) garage, woonka-
mer, keuken, hobby, 4 ruime slaapkamers.

MHEER ’ 300.000,- k.k.
Rustig, in Limburgs landschap gelegen semi-bungalow
met c.v. en tuin met blijvend vrij uitzicht. Ruime inde-
ling: grote woonkamer, keuken, badkamer, 4 slaapka-
mers, extra douche/toilet, grote (inpandige) garage.
Bijzonder geschikt voor gezin met <niet te kleine) kin-
deren.

GEVRAAGD BUNGALOWS EN
WOONHUIZEN

HEERLEN: bungalow/landhuistot ± ’ 400.000,-
SCHAESBERG: (semi-)bungalow tot ±

’ 350.000-
HEERLEN-ZUID/VOERENDAAL: (half-)vrijstaand

tot ± ’ 275.000,-
Ook andere aanbiedingen zijn zeer welkom.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met u de prijs- en

verkoopmogelijkheden.

HMW. "̂■■■■*^"

H <

i^^^H^^^^ Gemeente Heerlen-
m^Al^lJJl Hoensbroek

percelen
handelsterrein
IVoornadere bijzonderheden

en/of bezichtiging gelieve u111111111l lUllll kontakt op te nemen metons
kantoor.

rtWfcjwofrenriari
I\9f makelaardij og.^
llnMUaßßßla^lll JWOflermans. makelaardi|og bv ",fir|||hS^*a|| T«Jef«MMi:043.2175000104405^3' l

Kantooradres: Vissersmaas Ic, 6211 EV Maas*
Korrespondentieadtes: postbus 22,6336ZG Hio uj

MIIIIIMIIHIIIIIIIIIII llllllllllllllïlllt I l

/^ /^Tf SS 55SS ■ wmiim 53533 wnnSSk If fl 2 3 lilLtil Eö il FISJM a%*A\A WXIAW SfiL^V R

I^^ï!cï^^\\' M^"l L^llO- nUIU L— ItO makelaardij onroerend goed■ sittard maastricht heetten ■P" —■'' ï■ >
v JMHkjwl'l
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Te kOOD HOENSBROEK, St. Josephatraat H ÜBACH OVER WORMS, P.Scheeperaatraat H
Mm*^^^r Rustig gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, ber- In centrum gelegen drive-in woning met o.a. L-vorm

ging en tuin. Ind.: kelder, hal, toilet, woonkr. met par- woonkr., keuken, balkon, 4 slaapkrs., 2toiletten, badie- V|
BEEK, Stasstraat S ketvl., keuken, serre. 1e Verd.: 2 slaapkrs., badkr. met met ligb. Pand is o.a. voorzien van kunststot kozijnen 'I
Rustig gel., halfvr. woonh metaanbouw cv garageen douche, v.w. en balkon, berging. 2e Verd.: vaste trap metdubb.beglazing.Aanv.:i.o.Prijs:/108.000,-k.k. btuin. Perc.opp. ± 400 m 2. Ind. 0.a.: woonkr. (± 50 m*) naarzolder.Aanv.:i.o. Vraagpr.:/ 135.000,-k.k. <ts
met open haard, luxe keuken met app., bijkeuken, 4 VALKENBURG,Zenderweg H Uv
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. HULSBERG H Royaal en rustig gelegen halfvrijst. woonhuis met dut* Vg
Aanv.:direct. Vraagpr.:/179.000-k.k. In een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis garage, cv. en tuin. Ind.: Beg.gr.: 3 slaapkrs., hobbykr nmet c.v., garage en tuin.Ind.: Beg. gr.: hal, woonkr. (±4O badkr. met douche, toilet en v.w. 1e Verd.: entre* V
BRUNSSUM, Grefkenstraat H m)" luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en woonkr.(± 46m 2)en luxekeuken. Aanv.: i.o. Vraagprijs '':
Rustig gelegen, modernverbouwd woonhuis metcv. en badkr. met ligb., douche,toilet en v.w., ruime garage. 1e ’289.000,-k.k. t fc]
tuin. Met mogelijkheidvoor garage. Ind.: kelder, hal, luxe Verd.: slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche en v.w. „____„_... „_ .. uin
keuken, woonkr. metopen haard en schuitpui toilet bij- pand verkeert in rxima staat van onderhoud. Aanv.: i.o. vutHfeNUAAL,winm«aen n
keuken 2 slaapkrs.. r^kr. rneVlig^d^^vw en Vraagprijs:’349.000.-k.k. i^SSÏÏ^SI^^ ?2etoilet.2eVeVd!:2slaapkrs.,berging.Aanv.:i.o.Prijs: «o^o.nc u«i-«- u 6"^^l^ dt
f99 000-kk KERKRADE, Hoizstraat H metapp., badkr. met ligbad, v.w. entoilet, woonkr.,waS pf' ' Nabij duitse grensgelegencafe-woonhuis. Aanv.:direct, ruimte/berging. 1e Verd.: 2 slaapkrs. en 3 zolderruimtes
BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H Vraagpr.:/157.500,-k.k. Aanv.: i.o.Prijs:’ 160.000,-k.k. .
Nabij centrum gelegen appartement metcv., berging en temraanc u..n~w. u .____-__-__--____-_____^_^-_ai
tuin. Ind.: hal, woonkr.,keuken, slaapkr., badkr. met lig- J)""k«*D6-Haanraoe m pj W-<
bad v w entoilet Aani " i o Pri s -k k Vr|,st- woonh. met cv., kelder en tuin. Ind.: Beg. gr.: hal, UDaa, v.w.en toilet. Aanv.. i.o.Knjs ’78.000, k.k. woonkr., keukenen bijkeuken. 1eVerd.: 3 slaaptere, en ÜDen huisrrunssuu j Varmitantraat H moderne badkr. met ligb., toilet en v.w. Zolder via vaste .1^ .... 'Urtst gtSgen ha^jsTTcK^uis met cv., garage en trapte bereiken.Aanv.: i.o. Vraagprijs:/ 159.000,-k.k. Merodelaatl Ite Wylre
tuin. Ind.:Sout:provisiekelder,waskelder, garage. Beg. m«»Dine b«««i»i u van 14 00-16 00 uur "gr.: ruime hal, L-woonkr., luxe keuken. 1e Verd.: 3 KSKRADE> **PÏT^?*f' . ,-„*„■,.,«

I H.UU- 10.UU UUr d
slaapkrs., badkr. met ligb. 2e Verd.: vliezotrap naar zol- S°°?£*grwinke)PanöL<nr":)men'e?'in f** ?: *-1 mderAanv.: i.o. Prijs: ’ 175.000,-k.k. Pandierkeert in met boyenwoning. Ind 0.a.: kelder, winkel (±3l Jfo Jluitst.staatvanonderhbud. "$" keukßn & ? J)A to!|eL tHjkeuken. Ie Verd.: m .uajlijL^ SC

woonkr. metopenkeuken, 2 slaapkrs., badkr. met ligbad , m . "T' TB]B^fc«»_^. Jfc»u ëe
DIETEREN,Vleut«tr«at S en v.w. 2eVerd.:zolder.Aanv.:i.o. Prijs:/ 145.000,-k.k. jMjAV W WÊÊmÊWÊk \Gunstig gel., geïs., vrijst. woonh. met cv., kelders, inp. NUTH rw«iw.r.tr««t H ■&£ il fl I igarage, overdekt terras, tuinen vrije achterom,tuinhuis- ~uin, uewevemiraai " ■ »■■< I£Perc.opp.: 640m*. Ind.0.a.: royale living, keuken met n centrum gelegen appartement met c.v. en berging. ■ gMI . mmMu±___ __ ''app., bijk^ken, hobby, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, L^HLm'^^T k̂r■■^,tol■^"J2U^'2^Sfrvï?"■ WatjTi i« IIJM-M 'douche' v.w. en 2e toilet. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: *"*'■ "»"zrtbad en vw- Aanv': d,rect Prlls: f 90000- ■ , ■
DOENRADE Kerkstraat S PUTH, Bovenste Puth S v^ffj
Goed onderh'. boerderij met cv., kelder, diverse stallen Rusüek gel., goed omlem vrijst. boerderij metc.v., kei- SI I v
en bergingen, prachtig vrijblijvend uitzicht aan achterzij- *""■ schuur, i^inwenarKl en mcw binnenplaats.
de. perc.op>. ca. 76oVlnd. 0.a.: woonkr., zitkr., keu- 5.000 m2-"nd-0.a.^2 woonkrs., keuken bij- I 1
ken met app., doucheruimte met douihe en v.w., 4 keuken. 5 slaapkr^, 2 badkrs. Hetendmoet beslistvan
slaapkrs., diverse zolders. Aanv.: i.o. Vraagpr.: binnengez.enworden.Aanv.:i.o.finjs’27s.ooo,- k.k.
/159.000,-k.k. SCHINNEN,MOr.S«rtbefB«r«t S rTTT È^^SSI" ]
eugel<shoven v.idhnf«tr»«t H Op goede standgel.,vrijst. bungalowmetcv., bergingen «ustig gelegen vn|st. landhuis metprachtig vrijbl. uitzie^ J
Oorna^a^naDoarton^et cv en hernino Ind en royale tuin. Pircopp.: ± 1.000m 2.Ind. 0.a.: L-vc?m. ""«'

=v- 9»^f 1fraai aangelegde tuin met veel privj;S^SlfëoMr^^ li^ r̂o,e:o^Lkenen^kr""?S,a^^"k H,^, rili^rn^:oo^sc^uwKkturen*^r ano^ Ifnnteintie 2 slaaDkre badkr met rioïirrwi en üvu Aam/" r^nd isvojr div. doeleinden geschikt zoals praktijk, kan- "i, woonkr. met mooie schouw, keuken met app. J° hdTeS ffiis ?fttooo"'-k k * toor. Gesch. voordubb. bewoVing. Aanv.: i.o. Vraagprijs: Verd: overioop 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dubbe» IJdirect. Prijs,’ 85.000,-k.k. /295000-kk v.w., 2etoilet. Aparte doucheruimte met v.w. 2e Verd
E|JS

" berging. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.
Prima gelegen cafépand met woonhuis en slijterij. Ind.: SITTAR'"'; AQricolaatraat S -^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-ja^ U
o.a. kelder?café(± Mm2), zaal (± 70m 2), winkel en toi- In hetpark gel. herenh. metc.v kelders en tuin. Ind. o.a : Baa^Baaaaaaaaaa^Baa«Baaa^Baaaa^Ba^BaV , ,
letgroepen. 1e Verd.: vergaderruimten én zolder. Ind. w^kr.,keuken. 3 slaapkrs badlo^astetrap naar zol- wYLRE.Burg.v.LMr-trtó »1 ri

,
woonhuis: inpandige garage, keuken, woonkr, 2 berg- oer. Aanv..direct, vraagpr.:/175.000,-k.k. Rustig gelegen woonh. metcv., garage en tuin. Ind.o.a
ruimten. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., badkr. ._._. h—_. . c entree, woonkr. meto.h., keuken. 1eVerd.:3slaapkrs.; gj
met ligb., bidet, douche en v.w. enaparte toilet. Aanv.: ,T. * ' t»e9<*"»rt»tr»at S moderne badkr., zolder. Pand verkeert in een uitst.sta»1
io Woonh.metcv.,berging,carportentuin.lnd.o.a.:living, vanonderhoud.Aanv.:i.o.Prijs/139.000,-k.k. n'mod. keuken met app.,3 slaapkrs., bet. badkr. met dou- jj>
GELEEN Broekbeek S che' v'w'<

a,voer wa- Overname subsidie is mogelijk.
Uitst. ondêrh. en goedgeïs. patio-bungalowmetberging Aanv.M.o. Vraagpr.:/ 119.000,-k.k. <
enluin. Ind. o.a: L-vorm. woonkr., luxe keuken metapp., oi-i-r»r.r. u ■ o AwlGUlfVAjOllW '*'2slaapkrs., badkr. met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- f/rrAHD,Helnaeweg S v-««vi.rf

priisT7l3B 000-kk Nabij centrumrustig gel., halfvr.woonh. met cv., kelder, y.

' aanbouw en tuin. Ind. o.a.:woonkr., keuken, 3slaapkrs. BRUNSSUM H
' _' badkr. met douche, v.w. en apart toilet. Aanv.: direct. , ij.

GELEEN, Lierbeek » VraaaDriis f 115.000-k.k. .*w #pv "vosL,muj»*■^"-,' 'es (bl

Rust. gel., royaal, halfvrijst. woonh. met cv., garage en vraagprijs/ i3 .uuu,
S ;; .„ , -, **%j!*^ i-4.tuin. Ind. 0.a.: living, mod. keuken, 3 slaapto badkr snTAßO,Krom«traat(Ophoven) S

metligbad, v.w, 2e toilet,vastetrap naarzolder methob- centraal gel., geïs., vrijst. herenh. met aanbouw, cv., '^^^LmÊÊmW^bykr.Aanv.:i.o.Koopprijs:/ 145.000,-k.k. kelders, garage voor 2 auto's en royale tuin. Percopp.: ,;< 's^F"^SfP^*^N' S 1_ ca. 500 m 2.Ind. 0.a.:hal, royale living, keuken metapp., *; > " f;^ ' * *GELEEN Nl)a»en«traat s> 5 slaapkrs., waarvan 1 metbadkr. metdouche,2ebadkr. fM^:«'.»|»pi''' ** C'Rustig gel., goed onderh. engeïs. woonh. metcv., ber- „^ rt tojle( Vas,e , naar 20lder 6»; M». /è^m trg.ngentu.n.lnd.o.a.:woonltf.,aanb.keutenrnetapp-2 Aanv.rspoedig. Vraigprijs:’ 298.000-kk. jtfV.' \.«/-^»^slaipkrs., badkr. met ligbad en v.w., zolder. Rijksbi|dra- *^ a MK^' J ;^ T!^' -'- '>■■ -^ Jr ■■' *geoverdraagbaar!Aanv.:i.o.Vraagpr.:/117.500,-k.k. SlTTARD,Overhoven S WVÖ'*~3Sït'^r""T^- "' "»*V -_ Vrijstaand woonhuis met cv., garage en tuin. Ind. 0.a.: W;<p^*^'SJ***u,J'w^-<^-«[^ '«■*■»»-'GELEEN,Geleenbeeklaan s> hal, woonkamer, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ■' -'rf--»«■»■ « » w * Wt''-*V:^i'S ■< wl elUitst. onderh., goed geïs., vrijst. landh met cv., grote douche, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Vraag- fP^kfif il If W W&fhm^ H*garage, geschikt voor 2 auto s, div. kelders en mooie „.-.<..f 14g qtv) -k k ' #V,aP* . * *lv^i *«FS. >. \. 1 ' * < -^?.
tuin. Tnd.ca.:L-vorm. living met openhaard (ca. 55 m 2), pr,,S-f 149000'k'k' . rf -**^^S*!MÉifeÈ^*' '
luxe keuken met app., 3 slaapkrs., study, mod. badkr. stTTAßO,PastVerbeekatraat S ..„'......'^-■.■■-S^- \
met ligbad, douche, bidet, dubb. v.w. en 2e toilet. Veel Rustig gö| najfvnjst. met aanbouw, cv., 2 kei- v* .zplderruimte. Het pand is luxe afgewerkt. Aanv.: 1.0. garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. 0.a.: Nog 2tekoop. Deze stijlvolle halfvrijstaande woning^ I;Kooppr. ’398.000,-k.k. woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapkrs., in aanbouw hebben een royale, ruimtelijke vormgevim ,

e badkr.,zolder.Aanv.:i.o.Vraagprijs:’ 148.000-k.k. met mogelijkheden voor een sfeervolle inrichting. TuiJ' o
GUTTECOVEN,Kerkstraat » op het zuiden. De begane grond heeft o.m. een ruim8 8Degelijk gebouwd, vrijst. woonh. met aanbouw,c.v., kei- siTTAßl>(Kolleber ß),Kapellerweg. S hal, eethoek, woonkamer, open keuken. Op de verd'8" hder,garage,berging en tuin. Perc.opp.: 3501 m . ino. 0.a.: Qp ultsX locatie vri jst lanöh in -Bauhaus"-stijl, met ping 3 slaapkamersen een badkamer met ligbad, tw«f sL-vorm. woonkr., keuken mcl. app., bijkeuken, 3 cv., inp. garage, binnenzwembad en zeer grote tuin. de toilet en vaste wastafel. De zolder is te bereiken v*

ï8??^ S? ' V': vraagpnjs: Perc.opp-ca. 2.500 m 2.Ind. 0.a.:royale living met open een vaste trap. Kooppr. / 163.975-v.o.n. Rijksbij* 'V
’174.000,-k.k. haard, keuken, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., douche- ’ 6500,-belastingvrij, volgens pr-C-regeling. V

.-■-. -.. - - u ruimte, garderobekr. Aanv.: i.o. Prijs: opaanvraag. ü &HEERLEN, Geleenstraat H """ BOCHOLTZ
In centrum gelegen luxe appartement met garage en stTTARD,Rijksweg Zuid S Nog 1 woning te koop. Oplevering eind |unl. In "*J *berging. Ind.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo- Qp zeer gunstige locatiegel.,vrijst. herenh. metcv., kei- riant gelegen, gevarieerde woonplan'Kerkeveld' woro*v r
dernekeuken, badkr. metligb., slaapkr. Aanv.: 1.0. fnjs a^^ garage, tennisbaan en grote tuin. Perc. opp.: ca. halfvrijst. woningen met berging gebouwd. Aantrekken/155.000,-k.k. 1.700 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeuken, ke 2-vorm. indeling op beg.gr. met woonkr., eetho** j-

.. ... u serre, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., vaste trap naarzol- open keuken. Opde verd.: 3 slaapkrs., badkr. met d°°
HEERLEN, Kempkensweg n der.Aanv.:i.o. Vraagprijs: ’359.000,-k.k. che en v.w. Zolder. Uitstekend afgewerkt. Goed ge'r ïNabij centrum goed gelegen woonhuis met cv., garage leerd. Kooppr. ’ 137.610-v.o.n.Rijksbijdr ’41.000' tj
entuin (perc.opp. 263 m*). Ind.: Sout.: kelder. Beg. gr.: SPAUBEEK,Kupstraat S totaal, volgens pr-A-regeling. NETTO LAST: f &2' h
hal, woonkr. (± 33 m 2) met parketvloer ruime keuken, Genee| gemoderniseerde en geïs. boerenwoonh. met PER MAAND „
sene.bergirKj. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. cv., binnenplaats, schuuren schitterende tuin met veel ü 'met douche, v.w. en apart 2e toilet. 2e Verd.: 2kamers privacy; perc.opp. 1.510m 2. Ind. 0.a.: ruime living, luxe LANDGRAAF ? **en zolder.Het pand is ged. voorzien van dubbelebegia- keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. met lig- 7premie-A-woningen in B.P. Op deKamp teLandg% Q
zingen verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: douche, v.w. en 2e toilet, vaste trap naar zolder. Is Nog 2tekoop, met garageen’44.000,-subsidieenW'
i.o.Prijs:/132.500-k.k. een bezichtiging zeker waard! Aanv.: i.o. Vraagprijs: ophetzuiden. Op afspraak te bezichtigen. \
vee«. "„. ’240.000,-kk.HEERLEN, Pleyweg H _ a
Rustig gelegen halfvrijst. woonh. met cv, garage en STElN,HeerstraatNrd. S BOUWKSVCIStuin Ind.: garage, kelder, portaal, hal siettoilet, woonkr., Centraal gel., goed onderh., halfvrijst. woonh. met kan- u rkeuken, portaal met bergkast, 4 slaapkrs., badkr. met toorruimte (26 m 2), heteluchtverwarming, carport, kei- BRUNSSUM ■] i.douche en vw. zolder via vliezotrap te bereiken. Aanv.: der, berging entuin met opt. privacy. Ind.: o.a. ruime li- Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan D*
1.0. Pnjs:’ 149.000-k.k. ving met open haard, keuken met app., 4 slaapkrs., Hemelder. Prima gelegen, met tuin op hetzuidenenjf e

badkr. met ligbad, v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: genoverpark. Perc.opp. vanaf 320 m 2.Zonder verpü*n' Ji
HEERLEN-WELTEN H spoedig. Vraagpr: ’ 169.000,-k.k. ting aan aannemer of architect. Prijzen tot ’ 80.950'
Uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. v.o.n. mcl.BTW.(percopp.:346m 2).lnd.:ruimeentree,woonkr.meto.h., SUSTEREN, Jullanalaan S \ ■ j' 1
keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. met Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv., bij- BOCHOLTZ
ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. Pand keuken, kelder, garagemetkantoor c.g. hobbyruimte en Inhet prachtigenieuwbouwplan 'Kerkeveld' bemidde^
verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Aanv.: i.o. tuin. Ind.0.a.: keuken metapp., woonkr. metparketvloer wijbij deverkoopvan 2 bouwkavels: opp. 403 en 91° 'J.Prijs: n.o.t.k. en open haard, sene, doucheruimte metdoucheenv.w., Bestemd voor individuele bebouwing met bung., larwj: c

4 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 145.000,- of vrijst. gezinswoning. Prijs resp. ’ 52.060- k.k- r l
HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstreat H kk- ’90.000-v.0.n., mcl.BTW. \
Rustig gel.,halfvrijst. woonhuis met cv., garage, berging cen tuin. Ind.: kelder, hal, woonkr. (± 48 m 2), moderne a^^.^.^"—keuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. 2e Verd.: ■ ■■>■■_■
ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: i.o. I |aaßk
Vraagpr.:/155.000,-k.k. [^H I 1

|S DRS RUIJTERS 'S-Inlichtingen Kantoor Sittard ** ' ""—^" »^«ye 1 Si^>#l%i# ■ S*—l M^^. (
H-Inlichtingen Kantoor Heerlen .j. ;

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerie" .
Taxaties Verzekerineen I 6131 AL sittard'rijksweg zd 35' tel 0449<H1611 !ïaxanes verzekenngen 6411 AT heer|en . vgn grunsvenp,e jn 12 . te| 045-7137*
Hypotheken Financieringen \ \I l Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uof'



Ouderenkiezen vaker eigentijdse meubelen
Het blijkt dat ouderen tegenwoor-
dig zich nog jong genoeg voelen om
het interieurvan hun woning te ver-
nieuwen. Vaak gaat dat gepaard
met een verhuizing naar een andere,
kleinere woning.

Ze hebben een veel jeugdiger
smaak dan wellicht van hen ver-
wacht zou worden. Die smaak is he-
lemaal niet meer per definitie rus-
tiek ofklassiek; steedsvaker valt bij
hen de keuze op eigentijdse inte-
rieurprodukten. Sommigen gooien
het roer zelfs helemaal om in de
meest moderne richting. Meestal
wordt een combinatie gezocht van"
modern met rustiek of klassiek.
Deze smaakverandering heeft tot
gevolg dat fabrikanten, die zich met

(ADVERTENTIE)

INTERLANDNlbouw.elementen b.v. J

IRAMEN -KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S . ALUMINIUM
roHulhan - Isolulatwfiluing ■ renovatw m
binn«n<J«ur^lemant«n " houtskaletbouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek I
Gem. Heerlen tel. 045-213928

hun produkten op de oudere consu-
ment richten, hun kollekties dras-
tisch hebben vernieuwd. En dat
komt tot uiting in het aanbod van
seniorenmeubelen, die zich door
hun eigentijdse vormgeving, kleur-
en materiaalgebruik overigens
steeds minder als zodanig laten ty-
peren.

Prettig zitten
Lekker zit je niet zomaar in iedere
stoel - zeker als men niet meer tot
de allerjongsten behoort. Belangrijk
punten bij de keuze van een zitmeu-
bel zijn de hoogtevan de zitting, een
prettig gewelfde rugleuning en een
paar stevigearmleuningen, de zoge-
naamde tafelfauteuils. Genoemd
meubilair wordt gefabriceerd van
blank eiken met modieuze frisge-
kleurde stoffen voor bekleding. Mo-
dern maar niet extreem.

Ook slaapkamermeubelen zijn er in
steeds meer fraaie moderne uitvoe-
ringen. In wit laqué, blank essen of
eiken. Met bedden waarvan de lig-
hoogte varieert van 52 tot 55 cm en
met de mogelijkheid om de keuze
van het bed precies af te stemmen
op individuele wensen of behoef-
ten. Daarbij speelt verstelbaarheid
eenrol, maar ook de variëteit aan ty-
pen matrassen, bedbodems en ver-
plaatsbaarheid. Een goed advies

van bedden- of slaapkamerspeciaal-
zaak is aan te raden.

Comfort
De sfeer in huis kan vallen of staan
met de keuze van de stoffering. Wat
dat betreft zijn er tientallen combi-
natiemogelijkheden door het gewel-
dige aanbod op het gebied van gor-
dijnstoffen, binnenzonwering, ta-
pijt e.d.

Vast staat dat de mode in woning"-
stoffering heel veel verfijnde, spre-
kende kleuren te zien geeft, of het
nu "gaat om effen gekleurde of ge-
dessineerde produkten. Een uitda-
ging dus om kleur en fleur in huis te
halen waardoor een harmonieuze,
rustige sfeer wordt bereikt.

Voor wie niet meer zo best ter been
is, is het ook raadzaam, om losse
vloerkleedjes en een overdaad aan
losse meubeltjes achterwege te la-
ten. Om struikelen te voorkomen
verdient een stroef type vaste vloer-
bedekking de voorkeur. Er zijn tal
van smaakvolle en niet al tekostba-
re tapijtsoorten die daarvoor in aan-
merking komen.
Al met al zijn er vele mogelijkheden
om - óók als men een dagje ouder
wordt - wooncomfort en woonmo-
de te combineren.
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"Een combinatie van eet- en salontafel met twee tafelfauteuils, twee gewone stoelen en een of
twee fauteuils.

Verslagjaar zeker niet rimpelloos verlopen

Spanning en onzekerheid
bij veel woninginrichters

't het vorige week verschenen jaarverslag van het Centraal
ptfeau Woninginrichtingblijkt dat 1988 voor deze branche ze-er niet rimpelloos is verlopen. Gezien de omzetmatige en eco-

-ornischernische ontwikkelingen wel een spannend jaar.

'^.spanning' was, althans volgens
al aan het begin vanJ»8voelbaar. Hiermee wordt ge-

jold op onzekerheid waarin veel
otiinginrichters verkeerden met

Rekking tot de consequenties
,u *^e wereldwijde beurscrash in'«ober 1987.

J* spanning ebde langzaam weg
j"?1*bleek dat de omzet in de oprui-
'^gsmaand januari zich gunstig

en de eerste kwartaal-"J'ers bekend werden. Een stijging
iï"l 3% ten opzichte van het eersteWartaal 1987.

Maatregelen
\^\. gevreesde effect van het ver-enen van WIR; het terugbrengen

de basispremie van 12,5 naar O
»,Cent, bleek achteraf beperkt.

el stelt het jaarverslag dat de las-
**verlichting die het bedrijfsleven
ruil voor afschaffing van de WIR

j ukrijgen, vooral voor kleinere on-
een onduidelijke zaak is

'eMeven.
discussie over de winkelslui-

is in 1988 niet afgerond en
tfink waarscnyruiJk n°g d't jaar
) v2 "eslag. De langdurige discussie

de verlaging van net hoge
I "tarief had directe invloed op

consumptieve bestedingen. Op 1
;<£art i9BB werd bekend dat de af-"aifing van de WIR zou worden
'a„C°mPenseerd met een BTW-ver-
verrtg' as in december vorig jaar

bekendgemaakt dat het hoge
W-tarief werd verlaagd van 20--aar 18,5%.

' wel consument als ondernemer

verlangen op dit soort punten naar
rust, stabiliteit en zekerheid.

Samenwerking
Het CBW-jaarverslag heeft verder
kritiek op demanier van samenwer-
ken, c.g. niet samenwerken, tussen
het Koninklijk Nederlands Onder-
nemersverbond (KNOV) en het Ne-
derlands Christelijk Ondernemers
Verbond (NCOV). In de top van bei-
de centrales is zeker geen sprake
van optimale samenwerking en dat
kan ernstige gevolgen hebben voor
de detailhandel.

Hoewel in KNOV-verband de de-
tailhandel 40% van het aantal leden
uitmaakt, geeft de nieuwe structuur
bij deze bond, op het bestuurlijke
vlak meer ruimte aan niet-detail-
handelsbonden. In dit verband zijn
deze bezig zich opnieuw te profile-
ren in de Raad voor de Detailhan-
del.

Opsteker
De omzetresultaten (+2,4%) in het
vierde kwartaal 1988 zijn voor het
Centraal Bureau Woninginrichting
aanleiding voor 1989 een lichte om-
zetgroei te voorspellen van 1 a 2 pro-
cent. Rekening houdend met een
automatische omzetdaling van 1,25
procent door de BTW-verlaging.

De toekomstvisie van de beleidsma-
kers moet er volgens het CBW op
gericht zijn onze kleinschalige en
fijnmazige distributiestructuur in te
passen in het Europa van 1992. En
niet op het creëren van een nieuwe
winkelsluitingswet die in Europees
opzicht afwijkend is.

"De woninginrichtersbranche ontkomt niet aan nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ti
de sector meubilair.

Uit berekeningen van het Neder-
lands Verbond van Huurders (NVH)
blijkt dat sinds 1984 de gemiddelde
hurenstegen van ’ 357,- naar ’ 418,-.
Dat is in vier jaar een toename van
17,1%. De overige prijzen stegen in
dezelfde periode met slechts 3,3%.

Deze stijgende huurprijzen zijn vol-
gens het NVH met name het gevolg
van het huurbeleid van de regering.
Volgens het verbond is slechts een
klein deel van de huurstij gingen toe
te schrijven aan kwaliteitsverbete-
ring.
Door woningverbetering en nieuw-
bouw is de kwaliteit van de wonin-

Huren ten opzichte
van prijsindex
enorm gestegen

gen zon 3,5% gestegen.
Voor het overigezijn de huurstijgin-
gen volledig toe te schrijven aan het
Rijksbeleid, dat er op gericht is om
subsidies op huurwoningen af te
bouwen.
Het NVH wijst er op dat in werke-
lijkheid de verschillen in prijsstij-
gingen nog groter zijn. En dat komt

omdat het Centraal Bureau voor d
Statistiek (CBS) bij het berekene
van de prijzen voor de gezinscor
sumptie ook de huurprijsstijginge
meeneemt.
Worden de huren niet megereken
dan zijn de gemiddelde prijzen voc
gezinsconsumptie ongeveer gelij
gebleven.
De extra uitgaven voor gezinne
zijn vrijwel volledig toe te schrijve
aan de gestegen huurprijzen.
Dergelijke berekeningen make
duidelijk dat er zo snel mogelijk cc
eind moet komen aan de verder
eenzijdige lastenverhogingen voc
huurders.

Voorfinancieren investeringen inbesparen energie
K!J een onderzoek naar effi-
(j^nt electriciteitsgebruik
Si \\ "^ Centrum voor ener-
h^besparing en schone tech-
i^ogie, valt af te leiden, dat
Va es*ermgen in het besparen
UeK enerëie voor de distribu-Dedrijven winst oplevert.
'üe i

Sen van eze investerin-
"ïia y°rc^en nieer dan goed ge-
nk oor de da"në van de
koopkosten van electrischetroom.

strnr,otaa' zou het niet-industriële
ti6^°.mverbruik met 1500 MW kun-
de a^en- Dat is een besparing van
eWt»0 -dige capaciteit van twee"-"""citeitscentrales.

Verlichting
!baa^"potste besparingen zijn haal-
ger a°or het toepassen van zuini-
hui Verlichting. Eén spaarlamp per
Scj, Puden levert op nationale

een besparing op van 250
Vjjf'. er gezin branden er 's avonds
en D * zeven lampen. Ventilatoren
tyar \ornPen (denk aan centrale ver-
rijUp^g) zijn twee andere belang-

besparingsbronnen.

oj^ t
rernPel voor deprivé-gebruiker

ti^g e lr»vesteren in zuinige verlich-
is ?n huishoudelijke apparatuur

i6F vri-* no°g- Wanneer het
geiïia L3ll twee Jaar duurt voor de
dien!i ■ e kosten zijn terugver-tia. haken ze af.

ande de.distributiebedrijven ligt dit
hei oSü'n de electriciteitssector is
men v bruike»jk te denken in ter-
'dee tan acllt aar °^ meer- <-)m een
e^ le geven: de levensduur van
Jaar Centrale is circa vijfentwintig

Wegnemen
do0r ?lstributiebedrijven zouden
ltost net voorfinancieren van de
tuUr

en van energie-zuinige appara-
drernaar} de consument de aanschaf-
kun« P voor zuinige apparatuur""«en slechten.
Via,de c maandelijkse afrekening kan
be,„°JJSUrnent zijn lening aflossen.
het st

ft dan toch niet te stiJgen:stroomverbruik daalt immers.
C
s&artUment en distributiebedrijf
9lie nzo blijvend energie wat niet
feken tot een dalende energie-
deM2ln^' maar ook tot een vermin-ue milieubelasting.
bereen e^ente spaarlampenacties die in
vor aantal steden zijn gehouden,
de?» een eerste voorbeeld vanC2e aanpak.

" De nieuwe elektradoos met afstandhouders voor inbouw in
wanden beplaat met gipskartonplaten of andere materialen.

Elektradoos voor inbouw in gipswand
Het aanbrengen van elektrapijpen
en -dozen in gipswanden en of wan-
den beplaat met andere materialen
is voor de dhz'er niet altijd even een-
voudig.

Maar een toonaangevend fabrikant
van gipsplaten en bijbehorende ac-
cessoires heeft een elektradoos ont-
wikkeld, die gemakkelijk en solide
is in te bouwen in alle wanden, on-
geacht de dikte van de gipskarton-
beplating of de spouwbreedten de
toegepaste pijpdiameters of het aan-
tal inbouwdozen.

Déze doos is exact rond met een dia-
meter van 73 mm zodat een uitspa-
ring met een standaard gatenzaag is
aan te brengen. Bijwerken van de
uitsparing wordt daardoor overbo-
dig. Overigens met behulp van een
zogenaamde 'rattenstaart is even-
eens een goede uitsparing in wand-
beplating te maken.

Afhankelijk van de situatie kan d
elektradoos op vier manieren woi
den bevestigd:
1. klemmend in de spouw;
2. gesteund op een pijpstuk;
3. geschroefd vanaf de voorzijde i

de afstandhouders;
4. vanuit de doos op een achterlij

gende constructie.

De bevestiging van elektrapijpe
geschiedt snelen zonder lijmen m<
behulp van een klemsysteem. D
doos is geschikt voor zowel 16 mr
als de 19 mm elektrapijp diameter;
Bovendien kunnen zowel starre al
flexibele uitvoeringen worden gi
bruikt. De elektradozen zijn doe
hun speciale vorm gemakkelijk aa
elkaar te koppelen en passen mee
dere dozen exact onder de afdel
plaat.
Voor deprijs van ’ 4,75 verkrijgbaj
bij iedere leverancier van Rigip:
produkten.

Hypotheekrente 13 juni 1989
Een rustige week aan het rentefront van de hypotheken. Ten opzichte
van vorige week noteerden wij geen rentewijzigingen.

. rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN "~

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 jaar" 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" 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57

'-ABP 2 jaar"* 1 7,8 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
15 jaar" 1 8,1 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 8,80 8,5 9,02

Bouw f. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25
10 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 8,2 8,79
30 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 737
5 jaar" 1 7,8 8,20 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 8,20 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 8,2 8,63 8,4 8,85

Grens Wis.kant.CDX 1 jaar" 1 7,6 7,98 73 8,20
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74 .-
ljaar" 1 7,8 8,06 8,0 8,27
S jaar" 1 8,3 8,59 8,5 8,80 "-" < *

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 8,3 8,80 83 9,02

Pancratiusbank varJs jr." 1 8,0 8,41 83 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 83 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Rabo (adviesrente) var." 1 7,5 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 8,85 8,6 9,07
var.31 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar 3' 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 8.85
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 7,34 73 735
3 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
7 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand. 1 jaarl' 1,5 7,3 7,88 7,5 8,10
standaard 5 jaar" 1,5 7,9 834 8,1 8,70
standaard 7 jaar 2' 1,5 8,0 839 83 8,81
standaard 10 jaar2l 1,5 8,1 8,70 8,3 8,92 - :standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 13 xxxx xxxxx 73 8,10
2e kw. 1988 budget var.4' 1,5 8,0 8,41 8,0 8,41 .»v .
* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar 2' 1,5 8,1 8,55 8,1 835
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar 2' 13 8,8 9,32 8,8 9,32
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,63
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,63
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 8,1 833 8,1 8,53
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 83 8,64 8,4 8,86

10 jaar" 1 8,3 8,75 8,5 9,97
15 jaar" 1 8,7 9,18 8,7 9,18

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,0 8,30 8,2 8,52
15/20 jaar" - 8,4 8,73 8,6 8,95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 833 8,6 9,05

14 jaar" 1 8,5 8,94 8,7 9,16

" Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf■ Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Limburgs dagblad woonblad



AMSTENRADE H Woonk me, open keuten 2 kunststof koz en roll. HOENSBROEK H grote woonk. c.g. wintel- huis met berging en tuin. SCHAESBERG H Ur "a,' J"'mP ,,
Royaal ingedeeld halfvrijst ruime slaapk Badk met 2e Prijs/115.000, -k.k. 3045 Nabij centrum aanplantsoen ruimte, dichte keuken, hof Provkelder. Woonk. 32 m 2. Rustig gel. halfvrijst. woon- „ go „i r S»n iXóonhuis met gar L-vorm toilet vaste trap naar 2e —— gel woonhuismet gar. Sout. metdiv. bergingen. 5 slaapk.. Halfopen keuken met eiken huis met kleine tuin op het ?«»ni R«* mLiiZri «n

ronk 42 m! Dichte keuken verd 3e slaapk en bergzol- HEERLEN H met wasruimte. 2 bergzolder en 3 slaapk, tuin install. 2 slaapk. Badk met zuiden en gar. Woonk. met Hli Lr.lna»
m 2 3 grote slaapk en der Alle voorzieningen zijn De Stack. Nabij natuurge- prov.kelders. Wijnkelder met ca. 20 m. diep. ligbad en 2e toilet. 2e verd. kurkparket ca. 35 m 2.Keu- f°'°"".-. "L~t ",*„ 'ff

c*mpl badk. Vaste trap naar nieuw bied. Woonhuis met berging, koeling. Part Dichte keuken Prijs/89.000,--k.k. 2774 via aparte ingang bereikbaar ken. 1e verd.: 3 slaapk. Luxe ""me zoioer mei mogen ktv

zolder Mogelijkheid voor Prijs/99.000.--k.k. 4027 tuin, grote hal, woonk,keu- met aanbouwunit. T-vorm. alwaar woonk. met open badk. en bergkast. 2e verd.: *°?' "*e siaapK. upp. iw

study of 4e slaapk. Spouw- ken, 3 slaapk, badk. met lig- woonk. 60 m 2. 4 slaapk. KERKRADE H keuken. Badk. met douche vaste trap naar 4e slaapk. "■ ■"n dakisol Hardh koz Bwjr HEERLEN H bad Schitterend uitzicht. Badk 2 grote zolderruimtes. Haanrade. Rustig en een- en toilet. Slaapged. Pand grotendeels met roll. r-njs’ i oo.uuu,--k.k. iizi

M)7B Schneversheide. Uitst on- Achterom bereikbaar. Kunststof koz met dubb traal gel. ruim ingedeeld met Prijs/109.000,-k.k. 4068 Bwjr. 1978. „.,. Q rr
Prijs/179000, -k.k 4006 derhouden woonhuis met Prijs/110.000.--k.k. 3041 begl Bwjr 1957 div. nivos halfvrijst. split- Prijs/119.500,-k.k. 4051 XXriilt woonhuis met£j. grote tuin, kelder, ruime hal, level woning. Gar. Grote NIEUWENHAGEN H "'fv^'r "n^,„«„22
BINGELRADE H aparte keuken en bijkeuken, HEERLEN H woonkeuken 19m 2. Living. 3 Uitst. onderhouden woon- SCHINVELD H nivo Wnonk d ie. m! fiool
kandehjk gelvrijst woon- grote woonk . luxe badk. 3 Douve Weien. Patiobunga- slaapk. Luxe badk. Div. berg- huis met gar. berging, tuin. Goed onderhouden half- ooen teVkenl on arhTertuin-ifeis op ca 500rJ grond gel slaapk.. mogelijkh voor 4e low met berging en carport. i ruimtes. Tuin met prima be- provkelder, woonk. 40 m 2 „^ woonhu^ met tuin r^vo 3 sla2ok P

Luxe badkf 1980 geh verbouwd slaapk., zolder Woning in L-vorm. woonk. 42 m 2 met »"V zonning. met open haard, keuken w^nk /^sl kelten Ser e me? liobad en mMelMkhroyale hal Dichte keuken 1984 ingrijpend gerenov en parketvl Keuken met install. jjt , "JfciS* Prijs’ 134000, -k.k 4111 dmv eetbargescheiden van è^k !„. I iefbad aoarte "r 2e toNet PandTvooV'Set app. L-vorm. woonk. herbouwd Luxe badk. 3 slaapk. Patioca. *fl^V iPP »I — woonk, met eiken install. douche 2e toilet Ru?me z,en van hardh koz rïedWasruimte Gar 3 royale Prijs/109.000.-k.k. 4009 90 m 2 Pand met hardh. koz. MFL X TT »i KERKRADE H mcl. app. 1e verd: 3 slaapk., slaaDk Verd 3 slaaok Te dubb teol dak vloer enSaapk Luxe badk. me, lig- —- en dubb. begl. Spouw- en |^^^|^ Tervv.ns.len. Tussenwoning moderne badk me, douche M"e^"pa^ndBmSfkunS- spouwS' 'öd en 2e toilet Aparte dou- HEERLEN H dakisol met kelder. Ruime woonk. en 2e toilet. Vliering. Ged. s,atw.z duhh heol Pril» f 1fif>Q74 vn nJe Zolder Goede isol Eikenderveld. Halfvrijst Dichte teuten Luxe badk. kunststof koz. en dubb. begl. priis7l 19 000^kk 4010 "
kterdh koz woonhuis met berging en | met ligbad. Tuin ca. 15 m. Bezichtiging van dit pand is VALKENBURG Mterras, kelder, woonk. met 191 \%\aWkWk I diep Ie verd 3 slaapk. 2e zeer aan te bevelen. (...,.,.. o"aai annartP

_-** parketvl en open haard,keu- Prijs/198 000, -k.k 4126 verd. zolder. Pand is ged. SIMPELVELD H m Pn, Staande i,,§ verdken.bijkeuken, 4 slaapk, bet * voorzien van kunststofkoz, Grote bungalow met zeer met fr^i iSht river val-AtMmfim badk "iet hgbad en 2e toilet -.^-«M HOENSBROEK H therm. begl. en roll veel mogelijkh, evt geschikt tenburgvVbonk in L-vormm\r -^^Aaaam Bergzolder j8r~5~5ml^^E Vrijst woonhuis met moge- I EjJ» "* *m.mnmm*a%M mWÊa% —. voor dubb. bewoning met ca 40 m 2 en balkon Gesl
ImM Bj

U„8 ,,.. SaßbfiU Woonk met haardtenaal en Rjffi M ■ kompl. install, 3 slaapk,

' é Jfl"l HEERLEN H plankenvl. Dichte keuken OHBHHpHF M |W|^B^Fs badk, groot overdekt terras. |l|kh voor dakterras GarenMI *y|l Musschemig Woonhuis met Bijkeuken. Tuin 10m. diep. 3 I ê^^^^M >A I HÉ^I tuin rondom het huis. sout.: lift aanwezigWA*mMma^^^^^mtaaa\a\ \ carport. berging en tuin ! slaapk. Badk. Ruime bergzol- jfe M ruime garage, badk, keuken, Pms ’ 219 000--k k 3000mmmtta^AaA Ruime woonk. met parketvl. der. Bwjr. 1962 Kl div. vertrekken (evt. 3e
I Eetkeuken Be, badk 3 Prijs/225.000,-k.k. 4095 Prijs/139.000,-- k.k 4195 slaapk) Div opslagruimtes VALKENBURG MHS9BH I slaapk vernieuwd dak, ..___, __. rr I Prijs/325 000,-kk 0861 r;"^„njort,„. ,

rtan .„„„ hp
«ijs’ 245 000, -k.k 4151 nieuwe electnsche bedra- HEERLEN H HOENSBROEK H _ Ss" nmn
*■« ding Alum roll op de par- Luxe herenhuis met tuin en Gel in centrum tegenover ""««««,»—,« ÓT", «nuteTra n«n tuin 2

BRUNSSUM H terre gar Woonk Luxe keuken 5 gem plantsoen vrijst woon- ■^■■■1 SIMPELVELD H ffi.^fi^XXmer
5 goede stand gel luxe slaapk. Badk met ligbad. huis met 2 gar 2 provkel- ■■■■■^■■Hl'^ Prijs/130 000, -kk 4041 Hulsveld. Tussengel. woon- """"!u'm 1e.% V?g±,.Leu

*i|Stbungalow op ca 900 Gen »e,sol Grotendeels ders Woonk. 28 m 2 Dichte Prijs/93 000, - kk. 4161 huis. Woonk Ged open keu- U
m

aCa
ee7.° ""nstalf Badkm: perceelsopp met opti- WÊÊÈ voorzien van thermophane keuken 13 m 2 Aansl was- — NIEUWENHAGEN H ken Grote serre Waskeu-

#ale privacy. Gar met was- JHFhß^^^B begl Hardh koz keuken in gar Achtertuin 13 KERKRADE H Goed onderhouden half- ken 3 slaapk Badk metdou- m°'°°"^Ü„„^ rfflifink«iimte Royale hal Grote Prijs/157.000.-k.k. 4185 m diep, 4 slaapk. Badk. Halfvrijst. woonhuis met div. «rijst, woonhuis met gar. che Aanvaarding in overleg. ?_,£.?„:„?„ P
*oonk met plavvl Tuink BÉHIK^Mb ,-^r^; 77 Vaste trap naar zolder Bwjr bergingen, woonk. met oud- Tuin Woonk 32 m 2 met par- Prijs/105 000,-k.k 4076 '"'""" "»"" l?_^ ,
ï(chte teuten. 5 slaapk. Hfl i HEERLEN H ca 1955 hollands plafond, dichte keu- ketvl Dichte keuken met rnjs/ 1 mt.uuu,-- k.k.

Badk. met ligbad en douche ■■ Royaal woonhuis met tuin Prijs/149 000,--k.k 4136 ten met eenvoudige install., aanrechcomb 3 slaapk. ..„._„ _
„«,«„.._ ~ VI II FM HIfcarte hobbyruimte ca 22 IKII Berging Kelder Grote 3 grote slaapk, luxe badk., Badk. met douche en 2e toi- ÜBACH O/WORMS H r., „'T ~,,_, .nHorhn ,,npn

fa2 Bwjr ca 1972 woonk. met parketvl. en HOENSBROEK H zolder. Pand ged. voorzien let. Vrijst. woonhu.s met gar. en U^^^|Vi|S/335 000, -k.k. 4173 openhaard Luxe eetkeuken Uitst gel. nabij het centrum van roll. Prijs/139.000, -k.k. 4164 tuin. Provkelder Woonk 32 VgeZ . ,"2 ü I"%,W|°JJI"9

Ê
F-_ ■■ met compl. install. 3 ruime halfvrijst woonhuis Kelder Prijs/105.000, -k.k. 2374 m 2 met parketvl. Woonkeu- *2 T „, k̂

W"
p hlk metEERLEN H "mW^A"**"**"^. . slaapk Badk met ligbad. Zol- L-vorm woonk 30 m 2 me, _ NUTH H ken 13 m2^ Badk. met ligbad douche Rulemtrum In perfecte staat Prus/l 05000-k k 4082 der Grotendeels voorzien openhaard Eetkeuken 12 m 2 KERKRADE H Omzoomd dooreen fraai na- en douche. Berging. 1e a

old " Ao^artement 21
#n onderhoud met eigen- ' J 'uouuu- wuz van therm begl en hardh me, e.ken aanbouwcomb. Terwinselen. Appartement tuurlandschap. Mooi gesi- vert.: 3 slaapk. Zolder te be- B"'o^,,^ p 6"? Lh
ajds deSlgn luxe één slaapk HEERLEN H toz

~o c/w, ~oc Tuin met vrij uitzicht op het op beg gr. met L-vorm. tueerd landhuis met ca reiken via vliezotrap. Opp.
bvruimte Caroort Moaeliikh

■ppartement (event 2 Centrum Modern apparte- Prijs’ 125.000, -k.k. 4186 2uiden. 2 slaapk Grote woonk., open teuten, aparte 4.000 m 2 perc.opp. Inpand. 357 m 2. v^rTar Grote ac^Mnge-
«aapk.) met beveiligde in- ment met lift. inpand gar en ~___, .., rr luxueuze badk met ligbad, eetk, badk. en 1 slaapk. Met gar. voor 2 auto's. Kelderbar. leode tuin met nrarhtia uit-pana aar Berging. Liftin- telderberging Hal Royale HEERLEN H douche en 2e toilet Bergk hardh. koz. Netto maandlast Provkelder Living met open zi°h, Rph QnHï afap!lerkt
"all Woonk ca 40 m 2 met woonk. met open keuken 30 Weiten. Een halfvrijst. Zolder met mogelijkh voor ’ 345,-per maand. teuten 58 m 2. Bijkeuken. , ,4 „„ "."„,Z^i
fnnig terras en fraai uit- m 2.Ruime slaapk Badk woonhuis met gar. en tuin. 3e slaapk Prijs/53 000.-kk. 2846 Study. 3 groteslaapk. Compl. */\ opiimadi ge.soi

ht. Overdraagbare rijkssubsidie Ha' mcl 'oegang 10, gar Prijs/125 000,--kk 4087 badk Bergzolder. Rustieke * \
ijs/179 000,--k.k. 4174 evt mogelijk Ruime woonk ca 43 m2 KLIMMEN H afwerking in goede materia- '■ tWÊaW^Pmmm\\ \

Pnjs/85000-kk 2991 Aparte teuten met teute- KERKRADE H Termaar Woonhuis met gar. len. Dak-enspouwisol. Mer- ', , \. A
fiEERLEN H . ninstall. 3 slaapk. Luxe Terwinselen Optimaal gei- en goed op de zon gel. tuin. bau koz. Bwjr. 1976.
pelten Woonhuis met ber- HEERLEN H badk. met ligbad. Ruime zol- so| woonhuis met royale Ruime hal L-vorm. woonk K ilftrßFi>ng Goed op de zon gel Op goede stand gel hoekwo- der Pand is voorzien van hal Ruime L-vorm woonk ca 35 m 2Keuken mcl. app UA^^mmuuuAp, ■~. —x
\u\n Royale hal Garderobe ning Vborportaal Kelder hardh. koz. met thermopane Dichte keuken kompl. met Bijkeuken 4 slaapk Be, H{!liMll l <tïï' A. *, } nVvoonk Eetk Grote teuten Ruime woonk. ca 36 m 2met begl, dak- en spouwisol. app. Bijkeuken Inpand. ver- badk met ligbad, douche en È* \Mt
«net install 4 ruime slaapk open haard en ontbijtbar Prijs’ 194990.- V.o.n warmde gar metelektr kan- 2e toilet Ruime bergzolder JH m A ■jTl'l"! "B^^H^»iii-_
Badk met ligbad Vernieuwd Open keuken Binnenplaats — teldeur Grote tuin met opti- Spouw-en dakisol part ged. 4fa\W\a\aaaJa\ Slü». t*ZAm IF^aaWwKHkW ■ Tiil
dak Berging 3 slaapk waarvan 1 HEERLEN H maleprivacy 1everd 3 grote dubb begl Woonk. keuken t—U aHlß^^Hi SflH

Bzeer ruim 600*3 60 m Zeswegen Woonhuis me, slaapk Badk. me, ligbad en en hal ca 48 m 2 me, mas-
Badk Zolder me, 4e slaapk tuin en inpand gar Woonk. toilet en 2 vaste wastafels sieve Wengé parketvl Prijs/149.000,-k.k. 4047
en div bergingen Keuken 3 slaapk Badk met Perceelsopp. 783 m 2. 1e HF"" "* ~"" ~— """
Prijs/159 000,-kk 4179 douche en 2e toilet Zolder verd. voorzien van roll /^■■■l^^^t wA99*^ ÜBACH O/WORMS H Prijs/ 289000,- k.k. 4130

bereikbaar via vaste trap « f Mtai^ P*-^" Rimburg Vrijst landhuis
HEERLEN H __ M #< |HHJHJ met blijvend vrij uitzicht. In- WIJNANDSRADE H
Centrum Hoekappartement .^^aaaTaa\\\\\\\\\\ .aa^AfHtÊÊ' WÊA * Prijs/365 000,--kk 4125 pand. gar Hete luchtverwar- Koningsgraven Vrijst land-
met telderberging, woonk B^V L.Ma\W IL^^aJa am — 1 3 o/^u accpcp/-- U ming Bwjr 1970 Opp 1600 huis me, dubb inpand gar
ca 30 m 2, aparte keuken, 2 Hr^BB*RH MSsRaS I H SCHAESBERG H m 2 Provkelder Hobbyruimte Fijness-en prov.ruimle On,-
ruime slaapk, badk, 2 bal- H^S È I Woonhuis me, tuin Kelder 28 m 2. Part. Woonk. met vangsthal Living metniveau-
kons i^^'^'^H BB| DJ 4 Modernebadk met ligbad en open haard met inzethaard. verschil 55 m 2 met aansl.
Prijs/62.000,--k.k 3049 | :"*^^ü««»«» IMU » toilet. Keuken voorzien van Keuken me, eiken install 3 keuten vanuit living via open— Mfcm 1 —— HMH compl install Woonk. 28m 2 slaapk met muurkasten trap naar entresol 25 m 2alw

"Prijs/160.000.-kk. 4103 HEERLEN H Ift- 'M „ to !K_ Ie verd 2 slaapk Trap naar Badk met ligbad study en toegang naar loggia
Heerlerheide woonhuis met Prijs/298.000.-k.k. 41 bö I*«>" zolder alwaar mogelijkh Prijs/295 000,--k.k 4180 met panoramisch uitzicht

■HEERLEN H gar tuin berging grote ■ U Prijs/199.000,-kk 4110 voor 3e slaapk. Pand is ge- Ouderslaapk met badk Op
Schandalen, volledig gere- woonk.. keuken, tuink.. 3 *HSI KERKRADE H ■„-,„.,-.,.,.--■, rr heel gerenov ....._ ~ verd 3 slaapk en badk Bwjr

" nov. woonhuis met berging slaapk. badk metdouche en ummummmSS^m m̂mSSi v,n< zeer ruim woonhuis NIEUWENHAGEN H Prijs’ 69000,-- k.k 4181 Ij , 1982
achterom bereikbaar 2e toilet Grotendeels met Pnjs/117.000,-k.k. 3077 gedeeltelijk ondertelderd, Goed onderhouden woon- Op goede lokatie gel. vrijst. Prijs/395.000, - k.k. 2867

R^%Wf Gaarne vrijblijvend Naam | »"BWt!t;
|B*l(nC!jËBÉÉÉl|Étl^ "

a"e°Ve' S"aa' ' H ■""'■■■' ""„"''V' 045 ' 712255

"^ | o Bestaande woning nr Postcode/plaats .s«| | :JJrI'M.:IJI 11-IVJ''-T?lHi
Ihl J —llm|| —^ jj ||^" | | ci| M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933#— "H r~ n " 1 Tel I y^M^^f^i^ii^nsjll
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BRUNSSUM
Essenstr. 20. Uitst. on-
derh. direct te aanv. Kel-
der, zolder e.d. Deze wo-
ning moet u van binnen
gezien hebben! Bel snel
voor een afspraak.
Vraagprijs ’ 110.000,-.

PUTH/SCHINNEN
Margrietstr. 41. Riante 4
slpk.woning, gr. tuin.
Vraagprijs ’ 159.500,-.

MUNSTERGELEEN
Burg. Smeetsstraat 19.
OPEN HUIS!!! OPEN
HUIS!!! Uitst. gel. gemod.
en gerenov. 4 slpk.wo-
ning. Vraagprijs

’ 139.000,-. DEZE WO-
NING KUNT U HEDEN
TUSSEN 13.00 UUR EN
18.00 UUR VRIJBLIJ-
VEND BEZICHTIGEN,
VERZUIM NIET TE KIJ-
KEN!!

N.M.W. QUADEN
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

klein grondverzet

i^i^i^ij^^^H

-^-^^—^—^——

V Een "VHYPOTHEEKADVIES
IS MAATWERK.

JyOOK UW PARTNER, UW TOEKOMSTPERSPECTIEF^^f UW INKOMEN EN UW CARRIÈRE- dttjmX
OPBOUW ZIJN VAN GROOT BELANG.

/ e*ffe/^ //\ WIJ GEVEN U GRAAG
X *W^ ////\ KOSTELOOS EN OBJECTIEF

/VJL* J&£f /////\ £% ADVIES.

®g& Provincie
jjgSJ Limburg

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 1K124-89 Limburg 1989.

Kerfnisgeving van een aanvraag om onthef-
fing voor het oprichtenca. van een autover-
koop-bedrijf opeen terrein aan de Rijksweg
Roermond-Weert inBaexem, in het grondwa-
terbeschermingsgebied "Beegden".

Betreft
Aanvraag d.d. 17april 1989van R. Brouwer,
Maaslandstraat 36,6085 CD Hom, ingeko-
men ten provinciehuize op 18 april 1989,en
aldaar ingeschreven onder nr. Bs 51888.

Tervisielegging.
Aanvraag ligtter inzage vanaf 19 juni 1989:
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuizevan Baexem
tijdens de werkuren en daarbuiten op de al-
daar gebruikelijkeplaats en tijden, tot het
eindevan determijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteldtegen debeschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwarenkunnen door eenie-
der tot 20 juli 1989 schriftelijk worden inge-
diendbij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene diedaarom tele-
fonisch verzoekt (043-897692) kan tot 13 juli
1989 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding
Degene die bezwaar maaktkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Maastricht, 17 juni 1989.

rTOVinCI© Bureau Bibliotheek
«"««ï I Li r* Postbus 5700J^jll LimDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 106/24-89 Limburg 1989.

Kennisgeving van de ontwerp-beschikking
naar aanleiding van een aanvraag ontheffing
voor het verrichten van boringen in een
groeve in Schinveld.

Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan
Janssen-EggelsExploitatie- en Handelsmaat-
schappij B.V. te Maastricht - onder voor-
schriften -ontheffing te verlenen ten be-
hoeve van het (laten) uitvoeren van 9a 12 bo-
ringen in haar groeve te Schinveld, gemeente
Onderbanken.

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf
19 juni 1989a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens dewerkuren; b. ten gemeente-
huize van Onderbanken tijdens de werkuren
en daarbuiten op de aldaar gebruikelijke
plaats en tijden, tot het eindevan de termijn
waarbinnenberoep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Door de aanvrager en door degenen die be-
zwaren hebben ingebrachtnaar aanleiding
van de aanvraag, alsmededoor eenieder die
aantoonttot dit laatste redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweestkunnentot 4 juli 1989 ge-
motiveerde bezwaren tegen de ontwerp-be-
schikking worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht.

Geheimhouding
Degene die bezwaar aantekent tegen de ont-
werp-beschikking kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Maastricht, 17 juni 1989.
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AstmaFonds

/ÉX PAUL hLEB SIMONS
MAKELAARDIJ QQ
ASSUrIANTIÊN TAXATIES I
HYPQTHr£KENFINANCIEN I

I EURDPAWEGZUID 214 ÜBACH OVER WORMS I
I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. I

I EYGELSHOVENI Goed en rustig gel. halfvr. JL #* . * [
I ge en tuin. Ind. 0.a.: gang SfW|Pfl

I HEERLEN-NOORD*H Halfvr. woonh. met o.a. gr. uitgeb. keuk., woonk., 4 slpks., I■ badk., dakterras, zold., keld., gar. en berg. Vr.pr. I
I ’ 105.000,-k.k.I KERKRADE
I Jong tussenlig, woonhuis met berg. en tuin. Ind. o.a: hal. IM woonk., op. keuk., 3 slpks., badk. en zold. (bereikbaar via I
I vaste trap). Pand is zeer goed onderhouden en van binnen I■ prachtig afgewerkt. Nog overdraagbare subsidie ’ 7500,- II Prijs ’ 128.500- k.k.
I ÜBACH OVER WORMS _
I Hoekp. met twee bergin- M^mmaa\W*r \II gen en tuin. Ind. o.a: hal, Lmmnmjm\h --'I woonk., keuk., studeer- I
I badk. en zold. Pand is I , MaWlaWaW
I overal rolluiken. Vr.pr. | BrtSi Sub \aW9t

I ÜBACH OVER WORMSI Op goede winkelst. gel. winkel-woonh. (winkelr. ± 130 m2)
I me, aparte werkruimte (± 35 m2). Geheel verb. boyenwon.
I meto.a. woonk., 4 slpks., luxe badk. en gr. dakterras. ObjektI isaan achterzijde bereikbaar. Geschikt voor diverse doelein-I den. Vr.pr. ’ 238 000,-.■ I ÜBACH OVER WORMS-RIMBURGI Aan bosrand gel. tussenl. woonh. met berg. en tuin. Ind. o.a.I hal, ruime woonk., op. keuk., 3 slpks. en badk. Prijs
I ’ 110.000-k.k.
I ÜBACH OVER WORMS
I Appart. met berging en lift. Ind. 0.a.: hal, woonk. met balkon,
I op keuk., 2 slpks. en badk. Prijs ’ 79.000,-k.k.I VAALS
I Goed gesit. appart. op 1ekl. stand met alle mog. voorz. Ind.■ 0.a.: ruime hal, keuk. me, eik instal., pracht, woonk., gr.
I badk en slpk. met balkon. Berg. in sout. Vr.pr. ’ 79.000,-
I k.k.

I*ü> 045-318182
L |

SCHAESBERG/EIKSKEI Keurig onderhouden HALFVRIJST. WOONHUIS met gaS
c.v., carport en zonnige tuin. Ind.: kelder, hal, eiken in'

bouwkeuken, eetkamer, woonkamer, 4 slaapks., badk. ■""
ligbad. Overal alum. ramen m. thermopane, spouwen kaP
geïsoleerd, ’ 159.000-k.k. ~
KLIMMEN
Ruim HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met 2265 f 1
grond en opslagloods. Ind.: kelder, hal, kantoor, ruim"*
woonkeuken, riante living in L-vorm (53 m 2) m. open haar 0
en 'stenen vloer, 5 slaapk., badkamer, grote zold»

’ 245.000- k.k. >
EIJSDEN .
Goed gelegen MONUMENTAAL HORECAPAND (caW'
/restaurant) met apart bovenhuis. Geen drankverplichting
Prijs en aanv. in overleg.

BEMELEN/ST. ANTONIUSBANK. VRIJSTAANDE BUNGALOW met c.v.-gas, garage en tv«
m. vrij uitzicht. Ind.: kelders, hal, m. leistenen vloer, moo^
keuken, woonkamer m. parket, open haard en studeerka
mer, 4 slaapkamers, 2 badkamers ’ 425.000,- k,k.

SITTARD/KOLLEBERG
RIANTE VRIJSTAANDE BUNGALOW met c.v.-gas, mP;
bedrijfsruimte en 1745 m 2grond. Het woongedeelte is M
zonder royaal uitgevoerd en v.v. alle moderne comfort. M
bedrijfsged. in het souterrain (ca. 250 m 2) isvoor vele doe'
einden geschikt. Aanv. en prijs in overleg. -
TE HUUR IN MAASTRICHT
Compleet gestoffeeerd RIANT WOONHUIS met c.v.-9as
en garage. Huurprijs ’ 1.500- per maand.
KANTOORPAND OP 1e STAND in centrum Maastrid1'-
Direct te aanvaarden. Huurprijs ’ 3.250,- per maand-_^

êTE KOOP: |
I ■■■ HOENSBROEK Slot Hillenradelaan-

fraai gelegen bungalow met inpandige gara9
md. 0.a.:repr. hal,ruime living, keuken met div-
app., 3ruime slaapk., badk., prov.kelder,
berging.
Vraagprijs ’335.000,— k.k.

I a%%%%%%9 OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150m2) in goede sta»
van onderh. isevent. te gebruiken als woonnu
met inpandige garage, loodsen (ca. 450 m)■ ,
perceelsopp. ca. 1450m2. het terrein is geas'
teerd en goed omheind.
Vraagprijs / 255.000,- k.k.

I BBH OIRSBEEK: op goede stand plegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450m), vnjDi
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m ),
keuken met div. app., studeerk., 4ruime slaap "

2badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandig
garage.
Vraagprijs ’390.000,— k.k.

I ULESTRATEN: vrijst. herenhuis
(bouwj. 1988) geschakeld met garage op 9'
perceel grond. md. 0.a.: living met marmer®
vloer, moderne keuken met div. app. 3slaap "'

I badk. met ligbad, vaste trap naar zolder, mw
ruime 4e slaapk., voll. geïsoleerd, h.h. kozij

Vraagprijs ’249.000,- k.k.

I (bezichtiging van panden na afspraak!)
I deze panden zijn een kleine selectie van

onze totale portefeuille. . dedocumentatie van bij ons in verkoop »J'
panden sturen wij u gaarne opaanvraag

>^I MAKELAARSKANTOOR O.G.
DRS. SCHREINEMACHER BV. iJÜjI kommel 22, maastricht vS^\ telefoon 043-21 91 57. tel, b.g.g. 21 6822.

I

Zaterdag 17 juni 1989 " 40Limburgs \H3DCDS3IMJeM» gasr"TTIdKELddR



imburgs OTGDGD^HiAII Jum'£SrgSbod mdKELdfIR
t 1l^jjjjjjjw d^Lamm. bj^m ijüUM a^aa a^aM a^a^fe. MÊ ■■■« ■■■■ M NIEUWENHAGEN/l-ANDGRAAF,SunptoIn3 SITTARD, Dr. Nolenslaan
■SfIBIB ■ ■ ■ piHB JjVSI Ijj^bS ijj^Vi ■ Aan marktplein gelegen winkelpand, totaal bebouwde Op'industnepark Noord"gelegen bedrijlsterrein, grootte

■ ■ ■ ■ oppervlakte ± 700 m* metaparte kantoor/woonruimte- ± 8400 m2,met hierop gebouwd BEDRIJFSRUIMTE
I *■ ■ ■■■■ ■*■ _■■ I I mm ■ 'jjj'jjj'L— IB^ B mogelijkheden opverdieping. Indeling o.a. winkelruimte (BVO ± 200 m 2) en luxe afgewerkt royaal LANDHUIS.

IMI IMI K I (frontbreedte 20 meter), magazijn met goede bevoorra- Uitbreidingsmogelijkh. in ruime mate aanw. Uitv. gege-
I_^ IHI IHI Ï^B I I aM I ding, kantine, toiletten en kantoor. Uitvoerige gegevens yensopaanvraag.

IU^JIVI iWI kl IWMI LLL SITTARD, Nusterweg

I^^^^ ( ■■l^lkHJ bV SlTTARD,Rijksweg Noord3o6 S
BH ■Y^hl rTHB| m 2,met kantooren opslagruimte alsmedeeigen voor- en |jtw_
.■■■ auto's, caravans, keukenstudio e.d. Huurprijs en verdere WllaaaWmW

Goed onderhouden beleggingsobject bestaande uit J".:i
."—■ —~ 350 m 2bedrijfsruimte, 40rtr showroom alsmede 9 ka- _ . .-— . ■-

mers Totale huuropbrengst ± ’ 50.000,-. Uitvoerige °P industrie-handelsterrein gelegen bednjfshal 8.V.0.
gegevensopaanvraag.Koopprijs/350.000,-k.k. 580"1 . met 3°° m kantoorruimte op beg.gr. en 1e

hffoi pm 7»«»«o«niiuin 37H verd, cv. en 300 m 2voorterrein. Aanv: direkt. Vraag-

>P^«n,«U. ..» "Ew!nteKnr^"?getegen winkeVhoreca SiTTARO. Damp^ystn*. p^4^^ftk. B.T.W, Huun»* ’421100.-
KOOP/TE HUUR ruimte grootte ± 100 m2BVO v.v. complete inventaris. In winkelcentrum gelegen winkelpand grootte ± 124 m 2 perjaarcxci. o. i .w.

vw * ■»"'"»*W Uitvoerige gegevensalsmedehuurprijs opaanvraag. zeer geschikt voor o.a. slager, opticien, tabak/lektuur, eiTTARrj centrum PurdMhutschoenen,stoffene.d. Verdere gegevensop aanvraag. j"'. IA"u,wemmim,raaroesiraai

■ ■■mn.nf ■ ■ ■ . _~»>_ j."<.__.. e Ruim kantoorpand met archief/opslagruimte in souter-LANDGRAAF, winkelcentrum Op£c Kamp S _,„..,., „.nd-lMtnuit "n en 375rAantoorruimte verdeeld over 2 verdiepin-
-BRun«iiu K^uHui..» In ditgezellige winkelcentrum is nogeenruimtevan ±57 SITTARD, Handelsstraat oeoavens inzake indelino Dlatteor cd oohkl. ■ï .' K"Z!n*Tfr,an-, .. . m 2te huur. Het geheel is v.v. verwarming, systeempla- Nog te bouwen bedrijfshal t.b.v. op- enoverslag. Te be- ?f" w„l„ §f$???A

"~
inael,n9' P'Mw- ca °P

to^nk,^.enÜVm kl"l?elsbef?ó,,lSïl "*", üï!nkel" fond etc enheefteerTfrontbreedte van 5.50 m. Zeer ge- bouwen oppervlakte ± 2225 m2BVO, in totaliteit of ge- aanvraag.P>ijs: ’375.000-k.k.
v Mnd beschikbaar ter groottevan 127m 2b.v.o. Uitv. ge- voor wol/handwerk, Dibevo etc. Uitvoerige splitst te huur.Tijdens afbouw kan metwensenvan huur- errTARn Bn."i.n.i"tV6nSopaanVr gegevensopaanvraag. derrekening worden gehouden. Huurprijs ’40.-/m2/jr. j^^^e^^

JRUNSSUM,Kerkstraat 81 landgraaf/SCHAESBERG 75 m"" winkelruimte en boyenwoning. Uitvoerige gege-
jWtgar^rsr^sageg^eoenwin^ So^f^raatyPaVt. Scr»nar»tra-t SITTARD, Lang, deHey 7 yensenkoopprijs opaanvraag.

'W^ yj^ t Wl»^ oil.lv a?K2' Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter Op industrieterrein gelegen bedrijfshal, opp. 240 m 2 errrAßn rui"»-» mn«rH&ÏÏSuSte Ta^Tk^V groottevan±l3om2opdeleverdieping v.v.littencen- jTv.O..metomliggendte^ein. Perceel22so!£»Volumi- l^^'SSKSSde uit verhuurde kantoor-Woer. Huurprijs/18.000,-/,r.Kooppr. ’ 165.000.-kk. tra
,e verwarming. Huurprijs ’ 145,-perm 2perjaar. neuze detailhandel is toegestaan. Urtbreiding is moge-

BRUNSSUM,Rumpenerstraat2lA ._J. l_,L.i. . w^m^mn9A
Irjk.Pnjs’260.000,-k.k. excl. ö.l.w. ning. Huuropbrengst ± ’ 31.000-Uitv. gegevens op

nuim winkelpand, opp. ± 200m2BVO, met garage,ach- MAASTRICHT, Brandenburgerweg« aanvraag.Koopprijs ’ 300.000,-k.k.
)*ringang, magazijnruimte en atelier totaal ± 110 m 2. « ' IHR** W>H« geheel is goed afgewerkt en heefteen frontbreedte g. fflHï 'M SITTARD, Mlsboekstraat SITTARD,Wllhelmlnaatraat 47

|*»n7,5m.K00p-ofh lurprijs opaanvraag. KM , ~ ÉjTrriflWiri VT"'"' m In centrum, Sittypoint, op uitstekende lokatie gelegen Nabij station gelegen representatief kantoorpand, opp.
re WÊKKALmÊÊÊi winkelpand, opp. 71 m 2.Aanv. spoedig. Huurprijs op ruim 300m2BVO (excl. archiefruimte) en royale P-geIe-
"ELEEN, Rijksweg Noord 84 . ,^O/K m—t—^ aanvraag. genheid op eigen terrein. Huurprijs f 50.000,Wjr excl.
U|termate gunstig gelegen fraai verbouwde showroom/ MMMHKBI B.T.W.
j^rkoopruimte met kantoor en kleine werkplaats (totaal WaWAWAm \W^^^m SITTARD, Dr. Nolenslaan (nieuwbouw)
°6bouwd± 250 m 2BVO). meteigen, geheel omheinde, KP^s I ■ ';,,,,„ M Kilt Uitstekend gelegen nieuwbouw-bedrijfsruimte met SITTARD,Wllhelmlnaatraat 51

' "wlinkerde parkeer voorziening, opp. 240 m 2.Huurprijs ÜB?^9 showroom, totale oppervlakte ± 600m2BVO. Hetvoor- Op uitstekende stand gelegen representatief kantoor-

'2500,-/mndexcl. B.T.W. WÊUÊUaaWW mS.^ï en achterterrein wordt geheel verhard en afgerasterd. pand metvoor-en achtertuin. Totale oppervlakte ruim ±
rj Pl HgHjjgH Tijdens afbouw kan met wensen van huurder rekening 400m 28.V.0. verdeeldoverbeg.gr., verd. en sout.Uitv.
cleen, Burg. Lemmensstraat worden gehouden. Huurprijs ’ 45.000,- per jaar exclu- gegevens e.d. op aanvraag. Huurprijs ’ 36.100- per

«led afgewerktekantoor/praktijkruimte metcv, kelder- siefßTW jaar excl BTWen achteringang. Aanvaarding: direct. Huurprijs
'1-250,-per maand. K^'llil Bsfwfn

mW- Ê Mm\ mam sValM] BBWtW ~— ~ 'N^tMj centrum gelegen winkelwoonhuis c.g. kantoor B—mtltaMMsfl sV^B^stsM i. jüuli» bt*■"■aktijkpand metcv, erfen tuin. Bebouwdeopp. beg.gr. |MK|B I^s* 160 m 2.Boyenwoning met o.a. ruime woonkr., keu- ■■^^■k
J*ri, 4 slaapkrs., badkamer en zolder. Prijs ’ 198.000- fl^H^B^^Ssi BHSS W JiRLENAksr.Ua.t63 I^l I^DO Dl IHTkCDO""«bij centruml op goede lokatie gelegen kantoorpand, »S| ■JHHp|l H * 1 _J IBaC aF^aa I \T^^ aW^^k°Pp. ± 155m 2verdeeld overbeg. gr. en verdieping (ex- JM jj^^^^K^^^BHPslsVMHl ■ BIb^ÉB M■ ■fl. Hm. J■«_* ■"^^ft,2oe^.-rKC^b^s,^e^ar sp^,9 Huur- mSÊÊESm^m^ M ' *^* mw' ,^^'^^ ■ -*-11 '^^
HEERLEN.or,n,.N..sau.,rea,3 wKa\\ iiiiiiini Ui Drs. Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
P centrum, aan voetgangerspassagegelegen fraai ver- iffmm^ljm^mmmm * «#

Joiale o^*rvlakteTiogarw g*óndn ±
C
220 m 2, te weten Representatief kantoorpand, totale opp. ± 280 m 2ver- 6131 AS SlttdrU ' SldtlOnSplGlll 1 " Ï6l 04490"Z3344

]*0 m 2winkelruimte,frontbreedte 8 meter en 60m 2ten deeldoverbeg. grondenverdieping, alsmedeopslag/ar-
JeNjevevan atelier, magazijn en keuken. Aanv.: spoe- chiefruimte in sout. en zolder. Aanv.: spoedig. Huurprijs ...„.noomn,c „. oiai*8 Huurprijs opaanvraag. ’40.000-p/jrexd. b.t.w. buiten kantooruren: 04490-19882/045-214250/04752-3143

sV^al

L

■PpppBBHHBH Dorpstraat 12A met ruime garage en tuin.
Goed gesitueerd, ruim Ind. 0.a.: woonkamer met

mumuaaaamammmmUmmm pan<j met op b.g. 120 m 2 parket, grote eetkeuken, 4
Goed gesitueerde tussen- bedrijfsruimte, kantoortje, slaapkamers, badkamer
gelegen woning (bj. '82!) toilet, verd. middels aparte met ligbad, zolder, cv.
met tuin. Ind. 0.a.: woonk. opgang te bereiken: hal, p"js ’ 210.000,-k.k.
met open keuken. Verd.: 2 toilet, badcel, 3 slaapks., aMwrrrtrrawfr^Twaj-wmmm,slpk., douche, vaste trap woonkamer met eetkeu-
zolderétage alwaar 3e ken, zolderslaapk., c.v. ■^■■■"■■■""■"■"■■■■^■^
slpk., cv., rolluiken. Prijs ’ 155.000,-k.k. Opfergeldstraat 14
Vraagprijs slechts Vrijstaand woonhuis (bwjr.

’ 95.000,- k.k. ' '65>met garage en voortuin
■Tr77TTnB (géén achtertuin). Ind. b.g.:

MTJTTTTTTTTJM ■^■^■^■^■""■"«■"■"■^■^■^■^■" hal, toilet, ruime L-vorm.
■BKiSilaAülAiii^'B^s» Overhoven 71 woonk., keuken, bijkeuken,
Moltweo. 58 Prachtig ruim pand met kelder. Verd.: 3 slaapk.,
Keurig onderhouden half- ■"" bednjfsr tuin. win- badk zo.denc.v^vrijst. woning met garage kei/kantoor met kelder, rui- Prijs ’ 129.000,- k.k.
en tuin. Ind.: hal, toilet, kei- me boyenwoning, goede
der, L-vorm. woonk., staat van onderhoud. Prijs ■ /.Ul'r-il JÜH3I:: ■
geïnst. eetkeuken, 3 slaap- 'n overleg. Rozenhof 12
kamers, douche met v.w., Leeuwerik 12 en 12A Rustig en goed gesitueerd
cv. Prijs ’ 128.000,-k.k. 2 goed gelegen nieuw- geschakeld landhuis (bj.

bouwwoningen (momen- 79) met garage en tuin.
teel in afbouw), beide met Ind. 0.a.: L-vormige woon-

B^B^a**iÉ*iÉ***ia«iiiii»M tuin en garage, woonkamer kamer, mooi geïnstall. keu-
Hazenkampstraat 4 met open keuken, 2 ruime ken, 3 slaapk. Vraagprijs
Rustig gelegen woonhuis slaapks., badk., zolder, c.v. ’ 225.000,- k.k.
met berging en tuin (ach- Prijzen ’ 130.000,- en
terom ook met auto bereik- ’ 135.000,-v.o.n. HÏÏT7TÏFTÏ"Mbaar). Ind.: hal, kelder, i^^^^^,,,^^,^^^^^
woonkamer met open Walramstraat 6 Bramert-Zuid
royale eetkeuken, badka- Nabli centrum een prachtig |n aanbouw: luxe vrijstaand i
mer met douche, v.w. en appartement (bwj. 84) met landhuis met garage en
toilet. Verd.: 3 slaapka- ber9mg- 'nd.: woonkamer tuin. Prijs ’.225.000,- k.k.'
mers, c.v. met °Pen keuken, ruime |nfo op aanvraag.
Prijs ’ 105.000,-k.k. badk met ligbad slaapk..

Staaltii
_
erstraaf 7prachtige grote zolder voor aiaakijzerstraai /

■■■bVbMBH hobby c.g. slaapk. Pr. Rustig gelegen halfvr.st.
’130.000,-. Premie-over- woning (bwj. '74) met gar.
name max. ’27.500,- en besloten tuin. Ind. 0.a.:
Netto maandlast ca. woonk. met leisteenvloer,

’ 540,-. v0- geïnst. eetkeuken, 4
slaapk . douche met toilet

am ''^HBnPTTTïïrTBHaI en vw ■ zo'der. Vraagprijs

lllinrDll *I^BlkUaUad.^« ’ 150.000,-kk.

LI 11Hl BV Vriendenkringstr. 53 a^a^«»TTTrTTr?T»^B^B«*■ 1 Mooi gelegen halfvr.st. Wo-

JA\ W "ng met garage en tuin Roebroekwea 61| rLrnSfSior-oïi "-^Ve-noveerd
,-X P„ mz°}o?- PnjS mer, portaal, keuken.toilet,

■^l^^ / loa.uuu,-k.k. waskeuken. Verd: badk, 3tU Vosdaalstraat 28 slaapk., vaste trap, zolder
V Schitterend gelegen (met alwaar 4e slaapk, cv. Prijs

vrij uitzicht) vrijst. woning ’ 112.000,-k.k.

BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

1 .. - -
STIENSTRA BOUWT AAN WONEN IN

ZUID-LIMBURG
JjpRN, ***** H BRUNSSUM, Ho_,aboom__t " NIEUWENHAGEN "
)[OOR DEZE PRIJS KUNT U NIET MEER OM Een aantrekkelijke woning aan derand iHMfjfa^ *-j Riante herenhuizenaan deDorpstraat

HERENHUIZEN IN HONDSBROEK HEEN. m lÉ^^^^^ 1 van centrum Bnmssum. De haü^rrij- £-*? ____^__^_^K W IAX-^S^ ■. fffiöftf
J&Bom zijn type vrijstaande en halrvrij- R *\ een garage, üggen op mime kavels tot '' JS^^fcP^tnT^ vSBÖ *Jp£m' mmm 4

Mogehjkvoor ca./ól" nettopermaand Wg3m IJ ,*"""■ 1
*v°^l^l^^^^^aS^arVia *ö S^pl"ilS

f^iinQ. Ëjjl P J I OprxisisvandeLoonVc^-Hypoüieelr.Dediaaglde Al/-ÜJ-L "--*____>_ L^g^et een oppervlaktevan 35 m» mcl. open
bjonüuge woonkamer ca 36 m 2groot (mcl. open PI ■»«*-HU;IiBI^^ neno macmdlast ca. ’ 720,-. keuJcen, garage

nOpdeyerdiepmg3slaapkcrmers
3 slaapkamers, luxe badkamer vaste trap "^^ »7F^s!^J|*^ JÊSs^s , resp ca. 14ml 9m2 en 6,5 m^ baakamer met ligbad

Q°rdezolder met mogelijkheidvoor 4e slaapkamer !<**%' JpHBhSHBS en 2e toilet. Via vaste trap naar hobbyzolder ca.

* Bv t Br^ftiw """jiu"
* Spouw-, dak en vloerisolatie alsmede dubbele Hfll -ffl -Uir_t 1 1 »7_Te___ 1 >? I J>].liTiEl'. Il A »7_Tc___ lk1 1SM 1\ ITIfil I 4 »7_Tt De wonin^n _ij_ vrorxien van:

(op debegane grond). _, ____________________■■-■■■-■■________________■
___________a_________i__i___a___.______________a___i_________________^^ " Spouw-, dak en vloensolatie

f, is~£r _ _ —aaTTr>-Miik_ " Dubbele beglazing(in woonkamer en keuken)
«Ut pronkt is van toepassing IfV^Ttt SSSSSÓS WCFT QUA*_7FKT " Hardh°Uten bm,erücozl*nen

Aï.vIX_L ,'., LlvSLLünUVtiiN, Waubacherveld H Prijzenvan/16_.971-v.o.n. tot/164.969,-v.o.n.
**■ V _^_»331] torceelsopp. varieert van ca 170 mJ tot 245 mJ.

"*"""""^^^^^^^^*^^^*^^^^^* Wonen in een landhuis tegenoverhet Markante gegevens:
Üiir/T OnvancKAc U-vorrnige woonkamer (9.40 m. lang. 43 m 2mcl.

ttTi— : DUig. DOy«UbDO5. keuken), garage, 3 ruime slaapkamers, luxe CTTCTT^TIT^VT*uEUWENHAGEN OpdeKamD H ■.■■ÈÊ^'é£j'ré hadkamethobhynnm^ro^epeTCelen jUjIhKLM, Middelreld H
"***■ ■— \—_

_ _ '*^3P^O*llÊ_____i Prijs ’varia. 201.420,-v.o.n.
_^iï* r V-r .^h£\iMmÊ Slechts 2riante vrijstaande herenhuizen,

_-*_i7^_Ö*rW!_ Rpn ip rrllften of mot 7'n tWöPtipO >«*. /** WUtu meer weten over dcxc 01 cmdere villa's en mot nrvi Vöii*_mrV_»luVh_nrl tri rtom^A^SffiaSSëfm. " aiiöea 01 mei z n iwwerjesr ~ y*<gw &/ i*V£ -/-""P* ïananuixenin dit plan oi mKerkrade kom dan meT nov "»uzemogeuj___,eia mae
fmïïSS^7fjrW^'m Maak dan nu een stapvooruit naar een rrc n naarac ïnionnaüemiddag. _ afwerking.

a f* _*T-»<i-'" En kies voor een van de laatste appartementen bij ffev":-- * <__^i '1- Ix^ ______a_____--B^ __ v - J-- - _m______T **NW"^
--""rif ff *B ül-'iß *Tl"riV " ? het nieuwewinkel-en bestuurscentrumvan ÉPHSf *.'''"''' _f^^___¥i__g, [__"_! 1 i ïi-r- _______ -^PPff^_J L-LwÜMW-S '-—g^Ó 'jgPïqßrtmÊ^i^

■ ENDATVCK>_NCH_GEEN/425.-hreTTOPERMAAND -_-——^^^^^^^^^^^^^ _
■ ■ ia__sSt-^ _►"*

VOOR BEWON.NG GEREED «etr^ .elpt Je nl met een subsidievan ma_ "^J^^^r^^---"""l^_MC_3l-3PH|PH Rui. dus' je huur snel in voor een bijzonder com- ""FT U EEN EIGEN HUIS EN WENST VERBETERING ? Indeling: " .
_H_É____l CD ÜEj fortabel ingedeeld appartement met een living van Informeer naar de mogelijkheid om risicoloos een ander huis te kopen. 'ïL^S_^Sf^-_i«v____Psuf^l:'iW»U.f*!ii__l ca. 32 m 2(mcl keuken) 2 slaapkamersvan resp slaapkamers, badkamer met ligbad en mogelijk-
-^t^^^H^y^ggJ^yiil^^^H 12 m= en 10 ml een badkamer met ligbad, loggia | | heid 2e toilet, vaste trap naar zolder

BIHH^_H_HH_H_H_H_H_|_HHIHHHH^^||BIHHHHBi^HH Prijs ’ Netto maandlast ca ’ 850,-.

H^^H^a
_

nN_^Hßa^^^^Bi^Hi JH^M^^HH_H_-_-_-___-^____------HM---IH_-_HH_____-_---—-—-i —_-_■____________■

KfjljGaarne vrijblijvend Naam t,1 maW^maWamm volledige informatie over *■Straat: *|
| O Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats "sj
i °'| Tel.: v|
I O Stuur mij GRATIS het In ongefrankeerde gesloten enveloppe |

HUIZENMAGAZINE nr. 181 zenden aan Stienstra Makelaardij BV
uitgave juni. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen.

H = Kantoor Heerlen, Tel 045 - 712255

M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933.
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■

BRUNSSUM: goed uitgevoerd en onderhouden geschakeld woon-' huis met gas-c.v., garage met zolder en met vrij uitzicht. Ind. o.a.„ bet. hal, ruime woonkamer met open haard, bet. eetkeuken voor-
dien van aanbouwkeuken met apparatuur. Ruime badkamer met
«gbad, douche, 2e toilet. Drie slaapkamers, via vaste trapnaar zol-
der met 4e slaapkamer. Vraagprijs: ’ 187.500,- k.k. Aanvaarding:
n.o.t.k.
BRUNSSUM: Op gen Hoes, rustig gelegen woonhuis met gas-c.v.,
berging en tuin. Ind. 0.a.: entree, toilet, garderobe, woonkamer,
ged. open keuken met keukeninstallatie. Twee slaapkamers, luxe
uitgevoerde badkamermet o.a. ligbad en douche. Goed onderhou-
den en goed geïsoleerd. Aanvaarding in overleg. Koopprijs

’ 95.000,- k.k. ►
""„'T" BRUNSSUM: goed gele-

IMM | I slaapkamers, badkamer
I Ujiifl I met ligbad, vaste wastafel

MaSuLjj '.. '^^"? en toilet. Vliezotrap. Be-\mmmmm**\\\yawm^: * schoten zolder met beton-
nen vloer. Aanvaarding in

overleg. Vraagprijs ’ 225.000,- k.k.

igfc. BRUNSSUM: vrijstaand
woonhuis met gas-c.v. , in-

Bk pandige garage en tuin. Di-
<M^MMH_n reet grenzend aan het win-

■ "*_^ keicentrum, rustig gelegen.
IjÊ Bouwjaar 1973. Ind. 0.a.:■ kelder, woonkamer (open

■ haard), eetkamer-keukenI (installatie met apparatuur),BB vier slaapkamers, badkamer
met o.a. ligbad en douche.Gedeeltelijk dubbele beglazing. Vraagprijs ’ 275.000,- k.k._
BRUNSSUM: aantrekkelijk ge-

- - >-w«sf\ legen (Op de Vos), goed on-
" | derhouden halfvrijstaand

MMQ^MpMMIiM^ woonhuis met gas-c.v., garage
HH& en ged. voorzien van hardhou-—— S 'en l<ozijnen en dubbel glas.

MriMMn^ï I Ind. 0.a.. bet. hal, ruime woon-
W kamer, ruime bet. keuken met
I aanbouwkeuken met diverse_, W^^JÊÊt aPPara,uur' drie grote slaapka-

'*mtMm***m*m*m**aawmr mers. royale bet. badkamer,
bergzolder. Aanvaarding ca. september 1989 Vraagprijs

’ 155.000,- k.k.
BRUNSSUM: in het centrum gelegen modern appartement met
overdekte parkeerplaats en kelderruimte. Gelegen op de3e etage,
bereikbaar via een lift. Ind. 0.a.: entree, toilet, ruime woonkamer
met plavuizenvloer en balkon, ged. open keuken met diverse appa-
ratuur, twee slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel
en Toilet. Prima geïsoleerd, goed onderhouden, snel te aanvaar-
den. Prijs ’ 98.000,- k.k.

'-'JA\' .__M_B_ EYGELSHOVEN-
ÉB f^jÉjfl ■ Waubacherveld: geschakeld

?r_"_»r I woonnuis me* 935-CV., inpan-
-2_3 N$ I dige garage. Ind. 0.a.: betegel-

■ de hal, Z-vormige woonkamerB*3l (ca. 32 m 2) met eiken stroken-
voer en balkon. Ruime bete-

ax-A _j gelde keuken, dne slaapka-
■ mers, betegelde badkamer met

_H i ligbad, vaste wastafel en 2e
toilet. Aanvaarding n.o.t.k.

Vraagpnis ’ 109 000,- k.k.

EYGELSHOVEN: rustig gelegen vooroorlogse woning met tuin en
gas-c.v.. Goed onderhouden. Ind o.a : woonkamer, aangebouwde
keuken met moderne inrichting. Twee ruime slaapkamers, badka-
mer met ligbad. Beplankte en beschoten zolderruimte. Pand is
achterom bereikbaar Aanvaarding in overleg. Vraagprijs

’93.000,- k.k.
HEERLEN-Aarveld: aantrek-
kelijk gelegen woning met gas-

"■"""■"««ta^. " cv , inpandige garage en prak-

""* ' "»«_ tijkruimte. Ind. 0.a.: provisiekel-
ê '"T-* Tfc J der en hobbykelder, aparte en-

_a_. M « -5 I tree met toilet, wacht-en prak-
■Bl 0J kaaT^t maaaXA tllkruim'e' De' na woonkamer

I met parketvloer, keuken, bet.I badkamer met ligbad en vaste
I wastafel. Apart toilet, drie
I slaapkamers, zolder via vaste

trap, vierde slaapkamer met
dakkapel. Aanvaarding najaar 1989. Vraagprijs ’ 159.000,-k.k.

HEERLEN:een woonhuis met gas-c.v. Ind. 0.a.: kelder, woonka-
mer, keuken met apparatuur, drie slaapkamers, doucheruimte,
vaste trap naar zolder met vierdeslaapkamer. Pand is goed onder-
houden, rondom voorzien van rolluiken. Kozijnen, dak en bedra-
ding zijn vernieuwd. Aanvaarding in overleg. Prijs ’ 93.000,-k.k.

_^_ILil__H_l
I (Caumerbeeklaan): vrijstaan-
I de Oostenrijkse woning met

5* -'"^-lij. I-Hl cv en ''J'n' 'nc'- oa': helder.
£fSÏ?Pj,I' I L-vormige woonkamer (ca. 42

5?»-a-^^ I nr|2)' keuken. drie slaapkamers,
' *2^M I badkamer, zolder. Vraagprijs
£4_R_Hm | ’ 195000,-k.k

HEERLEN-Centrum: te huur appartement met garage/berging,
gas-c.v. Woonkamer met balkon,keuken, een grote slaapkamer,
badkamer Huurprijs f 1.150,-per maand inclusief servicekosten.__

—mm m HEERLEN: direct grenzend
|V _ ±yL Ê aan hel winkelcentrum. Ruime■_■ hoekwoning met gas-c.v., ga-■ BL— rage, berging en tuin. Ind. 0.a.:
■mb I diverse kelders, woon-eetka-

I mer met open haard, keuken
met een keukeninstallatie metI apparatuur. Ie verd.: drie

IIL^J I slaapkamers, badkamer, toilet.
I 2e verd. drie zolderkamers,

zolderberging. Koopprijs

’ 149.000,- k.k.

g *PTWIu-i -J-I tjy faU HEERLEN-Grasbroekerveld:
"—*mA I Uil woonhuis met gas-c.v. en klei-

,' WÊÊL\ _■ ne ,uln Geheel onderkelderd.mmlmSSt Woonkamer-keuken. drieI slaapkamers. badkamer.I Vraagprijs ’ 85.000,- k.k.

b^ HEERLEN: prima onderhou-jL den en verbouwd (gereno-
g^s. veerd) hoekwoonhuis met ber-

■m ___■ 9in9 en veel tuin (totaa' ca- 420
fVK- I m 2). Ind.: ruime betegelde hal.HE provisiekelder, woon-eetkeu-

I ken ca. 20 m 2 met kunststof
aanrechicombmabe. royale

■8 woonkamer, betegelde badka-
■■■^■^■■^■■^Hw mer met ligbad, douche enz.,
drie slaapkamers Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.

HEERLEN-Zuid: nog een bouwkavel te koop, gelegen nabij de
Zandweg. Clemens Meulemanstraat. Peceelsoppervlakte ca. 520
mf Pnis / 65.000,- v.o.n.
HOENSBROEK: aan voorzijde vrij gelegen woonhuis met gas-c.v.
en achtergelegen garage Prima materiaal gebruikt. Ind. 0.a.: bete-
gelde gang, ruime woonkamer met parketvloer, eetkeuken met
L-vormige aanrechtcomb.. 3 slaapkamers, bet. badkamer met dou-
che en v w , zolder. Aanv. n.o.t.k. Koopprijs ’ 129.000,- k.k.
KERKRADE: rustig gelegen woonhuis met tuin, gas-c.v., berging
en carport. Ind : entree, toilet, open keuken met aanrecht, woonka-mer met parketvloer, stookplaats en tuincontact. 1e verd.: drie
slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet.
Vaste trap naar zolder alwaar vierde slaapkamer en berging. Mu-ren endak zijn geïsoleerd. Bouwjaar 1978. Aanvaarding in overleg.
Vraagpnis ’ 109 000,-k.k.
KERKRADE: goed onderhouden en centraal gelegen apparte-
ment op 2e verdieping met gas-c.v en berging. Ind.: gang, bet. toi-
let met fontein, woonkamer ca. 28 m2met ruim balkon, open keu-
ken, twee slaapkamers, bet. badkamer met douche en vaste was-
tafel Vraagprijs f 75000,- k.k. Aanvaarding najaar 1989.

x i KERKRADE: een vrij jonge
■bm^^_Jl^ woning (bouwjaar ca.

m.p^a^p^—^^^^__3_l ,987 1988) mcl 'nPar|dige ga-■ I rage. Goed geïsoleerd. Ind.
■*■ I o.a : woonkamer, keuken met■■^P | keukeninstallatie, drie slaapka-

■ mers badkamer met douche.I vliezotrap naar beplankte en■ beschoten zolderruimte. Het■B--^-^-^^" pand is achterom bereikbaarGoed onderhouden Pnjs ’ 122.500,-k.k. Overdraagbare nikspre-mie is mogelijk
KERKRADfc-Haanrade: bouwterrein. Kerceeisopperviaxte ca.
300 m 2 Vraagpnis ’4O000,- k.k.

KERKRADE-Carisborg: rui-.. _ me haltvrijstaand landhuistype
ÊLm/ÉÊi-% _^_^_^_fll me' 9as_c v■" inpandige garage

mL—Wr I en tuin.Rustig en blijvend goed
I gelegen. Muren en dak zijn ge-

ïsoleerd Goed onderhouden.
Ind oa.: ruime woonkamer,
keuken met apparatuur, bi|keu-

** : ' _J* I ken, drie grote slaapkamers,
W&A^** < mm_\] badkamer met o.a. ligbad en

--"^--■F Am, douche Koopprijs ’ 139.000,-
NIEUWENHAGEN: uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis met P
garage, mooie tuin en cv. Goed geïsoleerd. Ind. 0.a.: ruime woon- k
kamer ca. 42 m 2, luxe keuken met keukeninstallatie, 3 slaapka- Nmars, goed uitgevoerde badkamer Vaste trap naar geïsoleerde —/older. mogelijkheid voor 4e slaapkamer Prima onderhouden.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 225.000,- k.k.

LLI ï
c SCHAESBERG: rustig gele-

■EL it,T- I gen woonhuis met gas-c.v.,I berging en tuin. Ind. 0.a.:
I woonkamer, keuken, drie
■ slaapkamers, badkamer en

; 'M 1 zolder. Muren en dak zijn ge-
I ïsoleerd. Ged. dubbele begla-

A~4 Ül I zing. Koopprijs ’ 99.000,-k.k.

SCHAESBERG: haltvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
tuin. Bouwjaar 1976. Muren en dak zijn geïsoleerd. Ind. 0.a.: woon-
kamer, keuken, vier slaapkamers, badkamer, zolder (vaste trap).
Vraagprijs ’ 138.000,-k.k.

Wfie ui mm SCHAESBERG: vrijstaan-
MM^k 3de bungalow met gas-c.v.

Lï,.*B in bosrijke omgeving. Tota-B^SslU^LW^^m le perceeloppervlakte ruim
I 1500 m 2. Ind.: L-vormige
I woonkamer met parket-

**^"^Wß^ I vloer en openhaardpartij,
* * keuken met aanbouwkeu-

I ken en apparatuur, drie
slaapkamers, badkamer. Souterrain: twee goed uitgevoerde
hobby-/kantoorruimten. Garage. Vraagprijs ’ 315.000,- k.k.

SCHAESBERG: woonhuis met tuin en gas-c.v. Ind. o.a. entree
met toilet, woonkamer met planken vloer, open keuken. 1everd.:
twee slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en aan-
sluitpunt 2e toilet. Vaste trap naar de zolder met derde slaapkamer
en berging. Prima geïsoleerd. Kleine achtertuin. Goed onderhou-
den. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 109.000,-k.k.

, , SCHAESBERG: vrij-
&AJ*B_?*i: - *$■ staand woonhuis met gas-

c.v., grote garage en tuin.
| Ind. 0.a.: L-vormige woon-I /eetkamer, keuken, grootI terras met open haard, te-I gelvloer en een goed uit-I gevoerde keukeninstallatie

met apparatuur. Groot ter-
ras. 3 slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en douche. Pro-
visiekelder. Vraagprijs: ’ 225.000.- k.k.

__^mmMtmwmmlmammmj^ j SCHAESBERG-Eikske: type

HjH c.v.-gs. garage en goed aange-

Hp^^ j mers, badkamer. Koopprijs

SHHBRIÉ
SCHAESBERG: nabij centrum■MmHßp en NS-station. Rustig woon-
huis met gas-c.v., berging en

l»i i onderhouden. Ind. 0.a.: woon-
[l kamer, keuken, drie slaapka-

";Jf= "f 2e toilet, grote zolderruimte.

ÜBACH OVER WORMS: nabij bosgebied gelegen goed onder-
houden hoekwoonhuis met gas-c.v., garage en grote tuin. Ind.
gang, woonkamer, woonkeuken met aanbouwkeuken voorzien
van diverse apparatuur, 3 slaapkamers, betegelde badkamer met
zitbad, bet. toilet. Aanvaarding spoedig. Vraagprijs: ’ 95.000,* k.k.
ÜBACH OVER WORMS: halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas,
garage, berging en tuin. nabij centrum. Ind. 0.a.: kelder, woonka-
mer met open haard, keuken (keukeninstallatie met apparatuur),
twee slaapkamers, één met erker, studioruimte (mogelijkheid voor
3e slaapkamer), badkamer, zolderruimte. Vraagprijs ’98.000,-
-k.k.

. ÜBACH OVER WORMS:
i ■ zeer goed onderhouden

liW^m^wÉW^BSStamaMa^ vrijstaande bungalow met
I goed aangelegde tuin enlU|| I dubbele garage. Ind. o.a.188 »s"*^l sout.: 2 slaapkamers, dou-

-_- »3s___B?^ _,_£, che en hobbyruimte. Part.:
grote woonkamer (ca. 50 m 2) met open haard, open keuken.
Slaapkamer, badkamer. Overdekt terras. Goed geïsoleerd,
ged. rolluiken, ged. dubbele beglazing. Aanvaarding in over-
leg. Vraagprijs: ’ 275.000,- k.k

ÜBACH OVER WORMS: nieuwbouw woonhuis met gas-c.v.-in-
stallatie en garage. Geheel geïsoleerd en voorzien van hardhouten
kozijnen. Ind.: gang, L-vormige woonkamer, keuken, drie slaapka-
mers, betegelde badkamer, bergzolder, diverse afwerkingswerk-
zaamheden dienen nog te gebeuren. Aanvaarding direct. Vraag-
prijs ’ 127.500,-k.k.

VALKENBURG: prima on-
_[■. " derhouden sfeervol heren-

'&^ -s" ' TA _J^ta nu's met cv.-install. Ind.
JA\ """* |N vestibule, hal met fraaie

lajSir -%-% WÊ/St trappartij (glas-in-lood).
■»*" 1 L-vormige woonkamer 70
■"» WH I m 2, schuifdeuren en oudei-

ra-aSa _8k I i /eetkeuken, diverse kel-

_h___ti |Bg_J mers, badkamer, toilet,
zolder. Het pand is bijzon-

der geschikt als kantoor-/praktijkpand. Vraagprijs: ’ 285.000,-
-k.k. Aanv. n.o.t.k.

Winkel-kantoorpanden
met woonruimten

BRUNSSUM: hartje centrum. Twee winkel-kantoorunits te huur.
Oppervlakte ca. 120 m 2/125 m 2.Souterrain: ca. 65 m 2/100 m 2.
Huurprijs ’ 1.900,-/’2.000,-per maand exclusief BTW.

EYGELSHOVEN: vrijstaand winkelpand met woonruimte, c.v.-
gas, garage en tuin. Ind. 0.a.: kelder, winkel ca. 140m 2, keuken, bij-
keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vaste
trap) Vraagprijs ’ 175.000,- k.k.. KERKRADE-Holz: halfvrij-

staand voormalig winkel/kan-
mÈÊT~~ toorpand met grote garage-

gïa B_É_^__- .magazijnruimte. Voor vele
■RH ?ï_f doeleinden geschikt. Ind. 0.a.:

\\m souterrain: diverse kelderruim-I te. Parterre: winkel/kantoor-I ruimte, keuken, toilet. 1e ver-
Hj- dieping: woon/eetkeuken,

2SjQ_3 badkamer. 2e verdieping:
twee slaapkamers, zolderruim-

te. Vraagprijs: ’ 139.000,- k.k
KERKRADE: grenzend aan het centrum vrijstaand winkel-kan-
toorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning, c.v.-gas, werkplaats-gara-
ge, patiotuin. Vraagprijs ’ 149.500,- kl.k.
KERKRADE-Chèvremont-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-
straat), geiegen winkelpand met oprit, ruime tuin en gas-c.v., ruime
kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2,woonkamer, keuken en opslag-
ruimten. 1everd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-
mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers. Goede
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 185.000,- k.k.
SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
naastgelegen winkel-, kantoor- of praktijkruimte (ca. 50 m 2). Ind.
0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met
aanbouwkeuken en apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, zolder,
rolluiken. Vraagprijs: ’ 147.000,- k.k.

Wilt u weten welke hypotheek voor u
het meest geschikt is?
Via het stappenplan computer programma
krijgt u een objectief overzicht
hiervan.
Dus zoekt u een huis of hypotheek?
Maak dan altijd eerst een afspraak
met onze hypotheek advies centrale.
Doe het!
In uw eigen belang.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickéc wftk
makelaardij bv

lil van Itersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
[V M Ook '« zaterdags geopend van 9.00tot 17.00 uur.

Limburgs \TODQD^II_L_U» " _etih.rli£u'rlS-bod

————---------- ■-—_y-_-_-_——■ ■■■■■ MIN ■ I ■■ _-__------^_-_-_-_-_« I l — ITIdKELMR
TE HUUR
CAFÉ 'HET LIEUWKE'
MAASTRICHT

"Het Lieuwke" is een goed
lopend cafébedrijf gevestigd in
een karakteristiek monumentaal
parad, gelegen aan de Grote
Gracht 62/hoek Capucijnen-
straat. Begin jaren '80 is het
café en deboyenwoning geheel
gerestaureerd. De situering van
het bedrijf biedt ook in de
toekomst goede omzet-
perspectieven.

De Komnkinke Gegadigden diebeschikken over
B,and Bttitr-mm b.». -e vereiste vestigingspapieren
gntstqü ie (ruin iix i en het nodige kapitaal worden
is e» >» omfeim verzocht te schrijven naar:
gerenwetrfl middel
grmte<ri|i «ei cm Koninklijke Brand
uituekHdc rurktpnnic Bierbrouwerij b.v.
m har feoncfce. .

t.a.v. de heer J. Mayeur
_^^ Postbus 1

AT Ü? 632° WIJLRE

_r tt lM'_~i! B4li _H \ Nadere informatie:f W)*MMM \<el-nr. 043-218557„. " 1 tussen 8.30-10.00uur.

NU SPAARHYPOTHEEK
Hypotheekrente ö 5 / /O

30 jaar vast
afsluitprovisie 1,25%

Bel voor Informatie of vrijblijvende offerte

Assurantiekantoor an Financieel Advletburo L.G.M. Wlertz B.V.
Kluis 68. 6165 EN Geleen, telefoon 04490 - 444 03
Postbus 305. 6160 AH Geleen telefax 044 90 - 5 5670

Verzekeringen * hypotheken * financieringen

inj wertz

r._^HTTT7TÏ_i.__H_r 1
HEERLEN: „Moderne woning met garage in leuke

I woonomgeving!"
Ind.: hal, ruime woonk., keuken, 3 slaapk., badk.,
zolder bereikb. via vaste trap, geïsoleerd en ged.
dubbel beglaasd. Geen bebouwing achterzijde.
Subsidie ’3000,-. Prijs ’125.000,- k.k. Aanv. inI overleg.

HEERLEN: „Leuk perceeltje bouwgrond voor 't
bouwen van een eigen woning!"
Perceelsopp. 122 m 2voor vrijst. woning, winkel
e.d. Prijs ’ 15.000,- k.k.

HEERLEN: „Sfeervol, prima gelegen halfvrijstaand
i ruim herenhuis!"

md.: 2 kelders, woonk. m. allesbrander, keuken,
berging, 4 c.g. 5 slaapk., badk. m. hgb., douche, bi-

I det en v.w., apart 2e toilet, zolder. Geïsoleerd. Bwj.
1950. Percopp. 290 m!. Vraagpr. ’189.000,- K.K.
Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Modern, geschakeld woonhuis voor
interessante prijs!"
Ind.: hal, ruime woonk. (38 m 2) m. open haard, open
keuken, berging, 3 mooie slaapk., badk., m. ligbad,
v.w. en 2e toilet. Pand is geïsoleerd. Bwj. 1976.
Vraagpr. ’ 105.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN Winkelcentrum: "Ideale kans voor aktie-
ve ondernemer!"
In het van aktiviteit bruisende winkelcentrum Heer-
lerheide winkel/woonh. Ind. kelder, winkel (±3O m 2
b.v.0.), dagverblijf (8.00x5.5/2.75) m. compl. luxe
keukeninr. Woonk., 3 slaapk., badk. m. ligb., v.w.

I en toilet. Zeer ruime overloop, div. bergingen.
Aparte entree naar boyenwoning. Ruime parkeer-
mogelijkh. Vraagpr. ’ 169.000,- k.k. Aanv. direkt.

VOERENDAAL: „Op 1e stand gelegen vrijstaand
herenhuis op 870 m 2grond!"
Ind.: 3 kelders, hal, woonk. m. inzet open haard,

i dichte keuken, garage/berging (8.00x3.50) m. dou-
checabine, verwarmd en in spouw uitgevoerd,
tuinhuisje, 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en 2e toi-
let, vliering. Alle ramen/kozijnen in aluminium m.

i dubbele beglazing. Geen bebouwing a.d. achterzij-
de. Vraagpr. ’ 298.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Nabij centrum gelegen zeer ruim he-
renhuis met prachtige tuin!"I Ind.: prov.kelder, kamer-ensuite (9.50x4.10) en

| aansluitend serre, dichte keuken, berging, over-
loop m. 2e toilet, 3 ruime slaapk. en 2 mansardeka-
mers, badk. m. ligb. en v.w., kleine doka, zolder,

I mooie diepe achtertuin m. optimale privacy.
Kooppr. ’ 172.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Patiobungalow, op prima stand!"| Ind.: hal, zeer ruime woonk. m. open haard, keuken
| m. modern install., 3 fijne slaapk., badk. m. ligb.,

douche, v.w. en 2e toilet, berging, garage en bui-
I tenberging. Alle ramen/kozijnen in aluminium m.
I dubbele beglazing. Patio, ±100 m 2., vijver en ter-

ras. Prachtig aangelegdetuin. Perc.opp. ± 390 m 2.

Vraagpr. ’ 260.000,- k.k. Aanv. in overleg.

| HEERLEN: „Op uitstekende lokatie gelegen vrij-
staand landhuis!" . I
Ind.: souterrain: hal, toilet, prov.kelder, waskeu-

| ken, grote hobbyruimte. Beg. grond: hal, woonk.
i m. vloer in noorse leisteen, keuken, 4 grote

' slaapk., 2 badk., vliering. Perc.opp. 740 m 2. Zeer| sfeervol, representatief pand. Voorz. v. alarm.mi-
i stall. Vraagpr. ’ 395.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Nabij centrum gelegen mooi apparte-
I ment met flinke tuin!"
I Ind.: entree, woonk. (27 m 2) m. vloer in blanke hou-I ten delen, woon-eetkeuken, berging, 1 ruime
| slaapk. (4.10 x 3.85), 1 mansardekamer, badk. m.
i douche en v.w., vliering. Tuin ± 15 x 5. Vraagpr.
I ’ 82.500- k.k. Aanv. in overleg.

TV TELEFOON
/\\ ZATERDAG I/ \\ 045-417949—* van

K\ Cl^ I 10.00-14.00 uur I
TELEFOON

beheer o.g. ma. t/m VR.
makelaardij 045-710909

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

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 enkele vriendelijk
ogende woningen gerealiseerd, gesitueerd in
een licht glooiend terrein. Degelijk gebouwde
en uitstekend afgewerkte woningen met o.m.
een ziWeetkamer, 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 maastricht heerlen
6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713746

SCHIMMERT -/'"A ■*| " Boerenwoonhuis m. ruim ja■ 7000 m 2 gr. Ind.: kelders, ~,__ I JÊÊI entree, toil , woonkam., JË_^__É__H_ IÉ-JI eiken keuk., berg., toil., ftJÊÊf. f~~m*»'--' douche, serre, schuur, 3 JKI slaapkam., badkam. m. lig- I
j bad, toil., c.v.-ruimte, zold., jB-»uuAwA\I div. malen gerenov. Vraag- mmmm^^mI prijs ’ 200.000- k.k.

KLIMMEN
Geh. gerenov. Limb. boerderij met 8000 m 2gr. m. paar-
destal, zr. goed afgew. Prijs op aanvraag.

KERKRADE

" Perfect afgew. landhuis
m. gar. Ind.: entree, toil.,
grote hal, woonkam., eet- É__*^_S_H_!_kamer, keuk., bergruimte, _ J-B -gk
zonneterras, carport, bad- jßfjf wA.
kam.. 2/3 slaapkam., bou- «^^^Mp-'i HMI doir. Het pand heeft zeer I
veel luxe, rolluiken, ingeb. I
kasten, voll. isolatie, alarm- L
install. enz. Prijs op aan- ■_&■
vraag.

[ TAXATIES Jonroerend goed t.b.v. aan- en verkoop; i
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie, rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

SCHAESBERG J_»_____^ _
" Halfvrijst. woonh. m. ma- B_süJbu__
gazijn. Ind.: 4 keld., werk- jß_Jfi 3&l_b ■ruimte, entree, 2 toil., kan- _^B 2 \9 I
toor, kamer, serre, keuk., fM
kamer ensuite, douche, 3 jflj Ba I

J slaapkamers, zold. Inh. ca.
788 m 3.Ook als kantoor of
winkel te gebr.
Vraagprijs ’ 80.000- k.k. j .■

Wegens de enorme aanvraag
I HUIZEN TER BEMIDDELING TOT |

VERKOOP IN:
HEERLEN OF DIREKTE OMGEVING

GEVRAAGD
Prijsklasse: ’ 200.000,- tot ’ 400.000,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

HEERLEN

" Tussenl. won m. achter- 9 BU^SHom, garage en tuin. Ind.: 3
kelder, entree, woonkamer, H
keuk., toil., 3 slaapkam., Ij
douche, zold. m. vaste trap. aÊÊ
Prijs n.o.t.k.

Te huur
In centrum van Heerlen moderne

appartementen te huur met 1 slaapkamer.
Leeftijdsgrens boven 55 jaar.

LANDGRAAF

" Halfvrijst. woonh. m. gar. jen ruime tuin m. veel priva- ■ Jfc _____
cy, gel. in goede buurt. Ind.: '£èA\\ _M HMhii j
keld , entree, hal, toil., gr. ■■> . ■ _f»Jr_|
woonkam. m. open haard, I
keuk., 4 slaapkam., badk. I
Het pand is goed afge- * "PHHHHBi
werkt.
Vraagprijs ’ 235.000- k.k. I

LANDGRAAF jtß Wk*
"Winkel/woonhuis met on- lET^tfS'
dergr. en tuin. Ind.: 2 keld., ES
winkel, keuk., toil., 3 maga-
zi|nen, kantoor, badk., 5 iPTi
slaapk., woonk., zold. en |_^^S«2A
mansardek. Het pand is
voor meerdere doeleinden
geschikt.
Vraagprijs ’ 195.000-k.k.

■ HEERLEN
■ " Winkel/woonhuis met 2 |»I__B_AI garages. Ind.: keld., winkel-
■ /kantoorruimte op 75 m 2m.
I div. berg., achterk.. serre,
■ aparte deur v. boyenwon.

' m. woonk., badk. m. ligb.,
| mod. keuk., 4 slaapk., zol-
| der.
I Vraagprijs n.o.t.k.

*—I—l—lW*a laawatOF j/a\
_»._B_S_a__M_Hl

/■ —\ Onroerend Goed Makelaardij ,—^—1LEEn__E=fc „. m
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237
La-.-.............-...-.-— I

illjlllilllllllii
__= ____ AMSTENRADE=== Ijf _É,f_l f 325-000,- k.k.
__= R __________ _T_HpuH Vrijstaande bungalow»

r_JH *QÉ^JI hNdh me' cv' 'nci■" r°ya'e na'WB^Ê ±12 m 2, woonkamer 40^ *
= BI ■ m2, keuken met mstalla- 3= I m tic en eetkamer ±30 m 2.p 1

I 4 slaapkamers, badka-3
I II mer, rondom tuin, veel

=-= ■ privacy.
| -^-^-■-^-^-■^B-^-^-B Aanvaarding in overleg. S

> GULPEN
= (_J ’ 269.000- v.o.n.PV Nog te bouwen vrij- 3

j-ljt\ staand woonhuis, 'u"g )
-= /* t \ xueus uitgevoerd, op uit- 3 "

=_= / jWjk ' stekende ligging. Ind.:p
/(. I sout: garage + berging- 3 j== {V „' irjËjPBH-' * Be- 9' '■ nal met garde-3

-_= "V 'II o EiF" 1 __—' robe en toilet, woonka-3(SJi mer met Vi-open keuken||
" I ' 47 m 2, terras + tuin ±18 S3

m diep. 1e verd.: 3 slaapkamers + goed geout. badkamer 3 <_=_ 2e verd.: zolderruimte. 3 f

_^_ n JÉ;ffll , i„c nnn _■ l

_== '= HEERLEN

’ 109.000-k.k.-——-— . Stadswoning aan de3h
_= ïfc__Q_i ■ ranci van Heerlen lncl S_s '——- jUffl R hal, woonkamer met§j

p_hT Ti tH HU °Pen keuken g||
=É-HH-nS-iw-i I 8.17x4 57 3.20. 2p
r_= r Hr^l R slaapkamers + badka-1|-= ■HptMß H mer met douche en vas-p ;■ te wastafel, dakterras 30 :B-H_-HKbH9N-HB m 2op___ Aanvaarding in overleg.

**= HOENSBROEK

BW*I I -^^nr_pT_B Prov|sie-, was- en stook-p

=== de tuin. 1everd.: 3 slaapkamers + luxe badkamermet ligbad
\ en douche. Het huis heeft veel extra's.

= KERKRADE (C.) 0
fe LMVWt*. 2 woonhuizen of winkel- «aitgftfe, /woonhuis. Ind.: kelder-0= E fMm f 'KhIIM-' ruimte. Beg. gr : woning

_JUI: na woonkamer, keu-^■ *'"'':-Jtt i_ '<en' Der9'n9 en ,u'n 1e »Hflfiskverd 3 slaapkamers. 0= I WËWmïi Woning II: 1e verd:
Jg/At'i woonkamer + keuken, g= ___T\ HHI2e verd.: 2 slaapkamers g

_£5 + zolder.
= Aanvaarding in overleg.

VOERENDAAL (Weus-0
| tenrade)= H' |k Jte ’ 197.000- k.k.

JU ____! ■ krijst, woonhuis met c.v g
Am ■ en tuin. Ind.: hal, woon-

= i JÊaaa. W kamer met Vï-open keu- t&K_ffl ■ ken 32 m 2,keuken mo-■ dern, terras + tuin. 1e g■ verd.: 3 slaapkamers,
-= JH ■ luxe badkamer. 2e verd :^= i^ ,̂^,aWi^_3|||Hß sjH_ zolderruimte te bereiken
= via vaste trap. g
"= Aanvaarding in overleg.
__== VOERENDAAL

(Übachsberg)

=- alarminstallatie, tuin OP= het zuiden, grondopp. 820 m 2,goed onderhouden.= Aanvaarding in overleg.

ËÜ HEERLEN== 4 -__^__^__^_- ; ’ 178.000-k.k.
= A l__J Winkel met dubbel 0_ ti__P_J _H-MH_fl_ I woonhuis. Ind.: kelder-

iJMir H5ruimte ±30 m 2.Beg. 9': %
= E VHËS9_9|Bb winkel + bedrijfsruimte
= I * tot. opp. 86 m 2. 1e verd : 0'"■SwRSB I 2 woningen bestaande

_«i_B^__tW^S^a_^_^_^_i Uj| woonkamer== 7.50x3.78, keuken, g=- eenvoudige inrichting g
= 2e verd.: 3 slaapkamers + douche, grondopp. 595 m 2.___ Aanvaarding in overleg.

== „ $
= Woning of bedrijfspand verkopenf |

Makelaar Ernens kan u
van dienst zijn.

Geen verkoop - geen kosten.

ÜI " Makelaar o.g. " Taxaties

" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

I makelaardijW I
|EONENS|

Hoolstraat 42, Voerendaal
Tel. 045-752142

Illllllllllllllllllllllllillllli
!

TE HUUR/TE KOOP
(wegens ziekte
huidigeeigenaar)

EETHUISJE ROLDUC
KERKRADE
HetEethuisRolduc is een bekend en
goedlopend restaurant annex
friture met woning. Het bedrijf heen
een uitstekende ligging aan de
O.L Vrouwestraat 48 te Kerkrade.
Gegadigden, die beschikken over
de vereiste horeca-vestigings-
papieren en enig kapitaal, worden
verzocht te schrijven naar:

De heer M. Langenberg
O.L. Vrouwestraat 48
6461 BR KERKRADE .
tel.nr, 045-453684 (Dhr. Langenberg)
of 045-461377van 9.00-10.00 uur
(Dhr. K. Franssen).

—T. '



m KERKRADE
"l Notaris J.E.M, van Putte
J te Landgraaf
° Ü 2-2p w°ensdag 28 juni 1989 om 3 uur n.m. in café Van d<'.' g Pten, Chevremontstraat 30 teKerkrade, ex art. 1223 BW.
; *' openbaar in één zitting, bij opbod en afslag verkopen:
'| riant gelegen vrijstaande

bungalow met garage en tuin
i ?*&s Potterstraat 1 te Kerkrade, kad. gem. Kerkrade sectie% W.' 9root 7'ol are'

-§1 Srn' e'der/sou,erra'n: portaal, gang, inpandige garage, beja y9, c.v.-ketel, boiler, provisieruimte, sauna; beg. gr.: entret
a £v9arderobe, muurkasten, ruime woonk. met open aanbouv
3 h ■ 2 slaaPk . 2zijkamers, toilet, luxe complete badkame-§| Cr;eruimte, rondom aangelegde tuin.% De i""9 koopprijs: uiterlijk 11 augustus as.i=l fe ■emene veilingvoorwaarden onroerend goed 1987van dI <tto'^B Broederschap zijn van toepassing, met inachtnemin1 en de ak,e van veiling op verzoek van de opdrachtgevej| knelde afwijkingen.
§ *«1V': na Detal' n9 koopsom en kosten, in eigen gebruik, zonejPwachtens grosse der akte van veiling.
0 pchtiging: in overleg met voornoe/nde notaris.M La"i, ten kantore van voornoemde notaris, Kerkplein 31-320 tel. 045-318585.

1 BRUNSSUM
I Notaris mr. J.M.M. Kreijn

?°P dinsdag 27-6-1989 om 15.00 uur in verenigingsgebou\
j?Burcht, Wieënweg 16te Brunssum, in het openbaar ex ar

lid 2 8.W., bij opbod en afslag in één zitting verkopen:
cafépand met woonhuis en tuin

3^9en te Brunssum, Prins Hendriklaan 180, kad. bek. al
lV1- Brunssum, sectie D nummer 73, groot 3 are 50 ca.1 Nn9:
3 ."6e met meterkast, café, toiletten;

I ju derruimten met aparte toegang en meterkast, in le dele
j*aPpartement, tuin;

0 >„,Verd.: 2 slaapkamers;00 vrij van huur.
in overleg met notariskantoor.

"J taling koopprijs: uiterlijk 11-8-1989.
$ J"emene voorwaarden: op deze veiling zijn de algemenln9voorwaarden onroerend goed 1987van toepassing, bc-
% lft|Ü(lens uitzonderingen vermeld in de veilingakte.
i b'Critingen: ten kantore van de notaris, Op de Vaard 7t0 ü^ssum, tel. 045-251284, alwaar verkrijgbaar de brochur
0 vl^kopen van een huis op een veiling".

| ||g Provincie
I $$j$ Limburg
%I '"'"«"d.iino Provinciaal subsidievoor projekten

"0/24-89 op hetwelzijnsterrein.
Evenals tijdensde afgelopen twee jaarhet ge-
val was, bestaat ook in 1990 de mogelijkheid
een beroep te doen op het "Ontwikkelings-
fonds Limburg". Uit dit fonds kunnen Gede-
puteerdeStaten onder bepaalde voorwaar-
densubsidietoekennen voor projekten ophet
terrein van cultuur en sport, maatschappelijk
welzijn, onderwijs en educatie, ouderenbe-
leid en volksgezondheid. Een projekt kan in
beginselvoor provinciaal subsidie in aanmer-
king komen, indien hetzich ten doel stelt de
bevorderingvan: - innovatieen kwaliteits-
verbetering; - identiteitsgebonden kadervor-
ming in het sociaal-cultureel en educatief
werk; -vrijwilligerswerk; -een evenement
van provinciale allure;- incidenteleprojekten
en aktiviteiten van provinciaal belang.Ver-
zoeken om subsidieten behoeve van aktivitei-
ten, voorzien voor deperiode van januarit/m
augustus 1990, moetenvoor 1 september
1989worden ingediend.Aanvragen voor akti-
viteiten tijdens de laatste vier maanden van
1990 kunnen worden ingediendvoor 1 april
1990.Verzoeken kunnen worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Toekenning van
subsidieskan slechts plaatsvinden binnen het
door Provinciale Staten voor het ontwikke-
lingsfonds beschikbaar gesteldebudget. In
verband metreeds aangegane verplichtingen
voor meerjarige projekten zijn in 1990slechts
beperkte mogelijkhedenaanwezigom ver-
zoeken in te willigen diebetrekking hebben
op innovatie en kwaliteitsverbetering. Gede-
puteerde Statenzijn voornemens om in de-
cember 1989 een beslissing te nemen om-
trent debesteding van circa 75% van het be-
schikbare budget. Over debesteding van het
resterende bedrag zal voor 15 juli1990een
besluit worden genomen. Om voor een pro-
vinciaal subsidiein aanmerking te komen,
moet worden voldaan aan door Provinciale
Statenvoor ditdoelvastgestelde maatstaven.
Nadere informatie daaroverkan worden inge-
wonnen bij mevrouwM. Gielen, telefoon
043-897099. Ookkunt U op genoemd adres
een brochure over het Ontwikkelingsfonds
Limburg aanvragen.
Maastricht, 17 juni 1989.IS- 1
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TE HUUR
"EERLEN:

Eengezinswoningen en
flatwoningen in het
groene Zeswegen
op loopafstand van het centrum van
Heerlen.
Bijzonder komfortabele wbningen met
uitstekende voorzieningen, zoals
badkamer met ligbad, optimale
isolatie. De eengezinswoningen
hebben 3 slaapkamers en de flat-
woningen 2 slaapkamers.
Huurprijzen per maand:
eengezinswoningen v.a. f 504,25
en flatwoningen v.a. f 488,50,
exclusief servicebijdrage.

Nadere bijzonderheden worden u ook
graag vrijblijvend verstrekt door:

IriEDU
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen, tel. 045-710909.

<J^v D'ICK ROSBACHrv N\ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

ler BRUNSSUM

'n *\ J_P_l abi' centrum gelegen, ge-
BBHw'jl'X, heel gerenoveerd mooi groot

iL a^Ww^aa^m eetkamer. luxe badkamer, 5

it- ' berging, kelder, mooi aange-
,e legde tuin. Tot. opp. ± 1155 m2.
Ml Vraagprijs: ’ 315.000-k.k.
3f' HEERLEN

Zeer mooi verbouwde woning met cv., garage en geheel
je onderkelderd. Ind.: woonkamer met open haard, open

keuken met inbouwapp., 3 slpkamers, badkamer met lig-
e= bad en douche, waskeuken en sauna, terras met barbe-

cue. Dit pand moet u beslist van binnen zien.
0. Vraagprijs: ’ 115.000-k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Rustig, in jonge wijk gelegen, geschakeld woonhuis met2. garage en c.v. Ind.: woonkamer met parketvloer, open_ keuken met inbouwapp., badkamermet ligbad en 2e toilet,
3 slpkamers, berging, zolder via vaste trap, terras. Het
pand is geheel geïsoleerd en voorzien van rolluiken. Dit
pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 135.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS
iw Op goede stand gelegen,

— badkamer met ligbad, gr. in-
pandige garage v. 2 auto's, waskeuken, relaxruimte met
bar, c.v.-ruimteen berging. Tot. opp. ± 1000 m2. Het pand
is geheel voorzien van rolluiken.
Vraagprijs: ’ 285.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Goed onderhouden vrijstaand woonhuis met garage c.g.
loods (220 m2), grote beklinkerde parkeerruimte (280 m 2),

ie enkele garageboxen en grote weide met boomgaard. Ind.e- woonhuis: hal, L-vormige woonkamer met open haard,open keuken met inbouwapp., berging met c.v., kelder, 4
te slpkamers, badkamer met ligbad, zolder. Tot. opp ± 3000re m2.

Vraagprijs: ’ 300.000,- k.k.

-. VOOR EVENTUELE INFORMATIE
EN/OF AANBIEDINGEN

GELIEVE U CONTACT OP TE NEMEN

IMETONS KANTOOR
MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 9.00-18.00 UUR.

Te koop cafépand
met achterzaaltje
en boyenwoning.
Mooie inventaris. IF_3Vraagprijs inclusief M ""ti
inventaris ’ 110.000-k.k. fi=S
Belangstellenden kunnen contact *HE3»Aopnemen met B.V. Gulpener lipTl»
Bierbrouwerij, postbus 51, 6270 m ) R|
Voor telefonische J—T f") \|k
informatie kunt u bellen Pi iïTÊI \i 1met 04450-1956; vragen vV " \\ ."ijW^irtrSnaar de heer J. Halmans J ~Clj 8 iüLPÊNi'tof L. Hanssen. GHiJ^MI FWT^S''

KUNSTSTOF en HARDHOUT

■*»"*"» iSkhmitiiJaloezieën Gn'bH «fTF"*.Zonneschermen I v.Siemens str e I
Geilenkirchen p-ißr—iVrijblijvende prijsopgave Gewerbegebiet lil

IWllpn I Tel 02451/Mjj[_ IUIU __
ZONWERING rSllLi, |

Showroom: . II Zonneschermen
Sittarderweg 116, Heerlen I*—*=tgs!J—ll I

" Bel voor vrijblijvendemumUU**»*^'*m*muummmwm. prijsopgave:
heer Meerten,

tel. 045-322728

rA 1TenBrink Makelaardij bv
Voor al uw taxaties

Wij taxeren o.m. huizen, winkelpanden, loodsen,
woningcomplexen en bedrijfsobjecten ten behoeve
van:
Hypotheken - aangifte successie - financierin-
gen - boedelscheiding - huurprijsvaststelling
volgens nieuw puntenstelsel - vermogensaan-
gifte - going concernwaarden - vaststelling vrije
verkoopwaarde.

Expertises ten behoeve van:
Brandschaden - stormschaden - waterschaden -explosies - bedrijfsschaden - taxaties ex art. 275
W.v.K.

Gezocht voor bemiddeling: panden voor verkoop
of verhuur.

Geen verkoop/verhuur - geen kosten.

D'Artagnanlaan 44
6213 CX Maastricht

Tel. 043-219451
203302 Fax. 043-210529

■^--M-B-i--^-M-H-B-_H_H__a__M_B_^_Mß-l-_H

Hoensbroek, Klingstr. 5, geh. onderkeld., halfvr. woonh. m.voor- en achtertuin en mogelijkh. v. garage, woonk., keuk.m. L-vorm. aanbouw, 3 slpk., douche m. v.w., vliering Vr pr

’ 108.000,-k.k.

Brunssum, Semmelweisstr. 4, zeer ruim halfvr. woonh. m.
garage, voor- en achtertuin, kelder, woonk., keuk., serre,
hobbyruimte, badk. m. ligbad, 4 slpk., zolder. Opp. 380 m 2.Vraagprijs ’ 156.000,-k.k.

Brunssum, Hertogstr. 29, geh. onderkeld. woonh. m. gara-ge en tuin, woonk., keuk. m. compl. aanbouw, 3 ruime slpk.,
badk. m. ligb. + v.w., zolder. Vr.pr. ’ 137.000,-k.k.

Brunssum-Centrum, Kerkstr. 164, zeer luxe appartement
mcl. stoffering en alle apparatuur, m. schitterende badka-mer. Ind.: 2 slpk., gr. woonkamer (6.15x7.00), berging, zeer
luxe keuk. m. aanbouw. Vr.pr. n.o.t.k.

Brunssum, Rumpenerstr. 51. In centrum gelegen halfvr.
winkel/woonh., winkel 20x14 m, keld., kantoor, magazijn,
garage, moderne bovenw. m. keuk., woonk., 3 slpk., dakter-J ras, badk. m. ligb. + v.w. + toilet. Vr.pr. ’ 260.000- k.k.

Assurantie-, financierings- en adviesburo

_#_L_I((Q))) van °PPen bv
JffizmaXwfiSsSaaïlLr Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30en 13.30 ■ 17.3Qvur
donderdagavond 18.30 ■ 20.30uur an zaterdag 9.00 - 12.00uur

■ Raak in
vuur en vlam!
Elke zondag open van 13.00- 18.00 uur.

__B ■■'■' ' " <±_ ■ ■*1 H i i i

_i_3_i_h__3 B_^***~' ' ii i__Hß^ïï

AANSTEKELIJK-!. . P
DESIGN lioleillSIGNATUUR VAN 'Graus open haarden

Centrum Cocarde, Passage 1
(bij Casino) Valkenburg
04406-15400, open: vrij., za., zo. en ma. van
13.00-18.00 u. en volgens afspraak.

__ .
iiijKiMPELVELD 'm de rrr^^^i^yTrs^r!!
x|:|:*!% bergen. Zuid-Limburg is J 'J J1■ ■»|jl
■y.'-jfé " het mooiste stukje buiten- | 1 Bal "rH I■■ ■ I B^^fll r 4we Nederland

hebben: schitterende
stevige ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■iii^b bbbJ

haast bergen. De perfekte _ "¥ J a V M " | | f t T«llokatie voor 'n rustig en A p^ f"^ li' I PV.NJ I'l
ruim opgezet bungalowpark. II B J Wkm H aal " I | I lilt fN 1 Baaa^aal
Simpelveld, mooie, BMIIBMiMi^i^BBMB^i^i^Hi^i^HBHBBHÉB
complete recreatiebunga-
lows, (bouwjaar 1974-1978). * «Éi
Ideaal om in te vertoeven, ' %U^- * Jyj.
ideaal om in te beleggen. A J HÊaW 4fcJ K> <iA>4

PRIJZEN. SaBÉfJ ■/" é4 '%lMB "> ■■< WW. ,?Ê&k\:^as ' De prijs van de bungalows, WWk^BÊ,
inclusief de grond - u kunt
kiezen uit 4 types " varieert:::::::::: van I 59.000,— tot

tfytt. f 79.000,— k.k.:::::::::: De verhuur kan worden
::":":":":: geregeld door de parkbe- WÊaa\\WWlm\heerder. Hij kan voor een B"^B'<]:]:':'.'■: goede bezettingsgraad en
■;;■'.;.■; een uitstekend rendement R«M , JB »s*fl:::::::::: zorgen. m9H wfaaUMawm'Wsk*-\\\\\a\a\^m\\\aaa^^,,,"^^^mÊÊtaaa^^ taKaaWM^H

SUNGALOWPARK B -, "ij WwÊLSIMPELVELD ,i^MiMlii^,MHlilßi^ilj_lll«^|||l|!___f_i|^

111 !de r̂vai!amZir^ Staat uw 2e huis in het mooiste stukje
Hl v^r^enkgBenzeingLdag,e buitenland dat we in Nederland hebben?

volle Maastricht voor een /W SIIIARDI
kopje koffie op het Vrijthof. BBaj^^tXMTTTXTiTr 3.43C1»jl jCy/ ® nEn andere zaken zoals het IHf«|l Jil bbb^bbbbSiÏWV'V y^J Q r^f amr T^\ iflbelaamde Dnelandenpunl, IHaVMMrUS^FmaaVaallll /(T/X E' cw I VrfH-»
Valkenburg met het nieuwe I ■!!kT'lljKumMS^^SSv/^ / \*i''EI,J-f I j^/tnafl^lfinr*^

Ibronnenbad, etc. - /»>/ / 1 '"'*'*" *^Ui KORTOM: zondag tSjun,
Vffit Dit b.toaginga-advl.e „f IJ 00uur 7/~~J?T\ H::::: staat ais een (2e) huis, I vanaf li-uuuu ldy 7 _fl

.::::: In het mooiste stukje.... Adres Bungalowpark Simpeive. _^j^^
::::::::: NMl.rl.nd. 1 £"nweg Ite Simpelveld. **^

WW m U Ww 1
"^-p^.-y 1 Wagemaker

■ Geschakeld woonhuis met
I c.v. en carport. Ind. 0.a.: mi-jl me woonkamer, keuken metI aanbouwkeuken, drieI slaapk., badk. met ligbad,S ruime zolder. Vraagprijs

""*--" m _-«_■_-■ ’ t 26.500,- k.k.

« HEERLEN-Welten
j^^L^ I Vrijstaand landhuis met he-

_A*^_J_MÉ^4 B ,eluc,l,verwarmin9. inpandi-
■ ge garage en tuin. De woning

■"'s! __J_M 's sPl't"level gebouwd waar-

"'" —fff 1 ■ door een sPeelse indeling
m*r*fp- 1 ontstaat met o.a. zitkamer<-_"£ _. met open haard, eetkamer,
! keuken en bijkeuken, vier

slaapkamers, twee badkamers, bergzoldertje en kelder.
Vraagprijs ’ 337.500- k.k.

irV~-_MM HEERLEN-Welten
I» jpRoyale hoekwoning met tuin.

__V_m_Èl

m^mm âmmmmaamammm^M Woonhuis met c.v. en tuin.

JJ^H^^_J^^^M "m mer, keuken met apparatuur,
M drie slaapkamess, badkamer

~-'j t-* /K? met ligbad, overdekt terrasJB" ï 3S en tuin, achterom bereik-R^^_gJ|i 5 baar. Koopprijs ’89.500,-

Ê
KERKRADE
Pieterstraat 66
Royaal winkel/woonhuis met
cv. en garage. Ind. 0.a.: rui-

L me winkelruimte met vele
_4 mo9el'Jkheden. Op de ver-""B?"*^| dieping een ruime woonka--3 n mer en luxe keuken. Op de

w"*BBS tweede verdieping twee
|| slaapkamers en een luxe'**«_« Dadkamer. Vraagprijs

’ 149.500,- k.k.

T^> . ipfr 'v^^ HEERLEN-Welten

''"-'■"'■'"' / I «^ van -enn©pstraat
I | ÉT»' Binnenkort wordt gestart met

Y"^H ï " - i. de DOUW van 14 erkerwonin-ItTWi -BÉB V 9en vol9ens de Livingsto-
L4--tsïf^^7}JïjgLjjP ne-bouwformule. Er zijn 12

halfvrijstaande en twee vrij-
staande woningen. De wo-

ningenzijn ruim van opzet meto.a. een fraaie erker aan de
voorzijde. De verdieping heeft drie slaapkamers en een

| luxe badkamer. Een vaste trap naar de zolder biedt de mo-
gelijkheid voor een vierde slaapkamer. Optimale isolatie,waardoor 40% besparing op energiekosten. De koopsom-I men zijn vanaf ’ 189.115- vrij op naam.

' n ji!l <■ I__T— i VOERENDAAL/

"^^."__^J BPnirf Op een fraaie en ruime kavel
fS^JJÉj auWfPn^_. 'n Übachsberg is de bouw
|Ji?"^^^_lßT Qffl-1"^ D van een landnu's met garage
yÊiJi=rV*^-ïXBM_luH in voorbereiding. De kwaliteit~^~a^^s:j^J*^=x-^Svan materialen en afwerking

bijzonder hoog. Door een
unieke isolatiemethode be-

spaart u 40% op de energiekosten. De indeling van de wo-
ning wordt in overleg met de koper bepaald, maar omvatstandaard o.a. een leefruimte van 56 m2, mcl. keuken, eenouderslaapkamervan 18 m 2en twee kinderkamers van ca.
10 m 2. De woning bevat standaard een heteluchtverwar-
ming. Koopprijs ’ 279.000,- vrij op naam.

.I^IJ-1"-" &*£%& HEERLEN-Zandweg.■~v-' "■*"' . *?& In het nieuwe bp.3"."*- "(%. -" Vrusschemig berei-
"""Ju^' JL%-- ""'" ■:" ifr^ den wj' de bouw voor-:''~sp*4J^^i_ van enige unieke
Y?r f .-, ""J^Hml landhuizen met gara-
«l El 1 " aW~- ï"i ge' De WOnin9 Diedt"' ï-öJ ■ ■"^ti u_-_ o.a. een woonkamers>ï <___5T van 67 m2' studeerka-i^mtc- -> J^k^a mer, keuken, bijkeu-ken, vier slaapkamers en een royale badkamer. De bouw-
kosten bedragen mcl. BTW en aansluitkosten ’ 290.000-
-excl. grond. Grondprijzen afhankelijk van kavelgroottevanaf ’ 92.600,- vrij op naam, excl. renteverlies. Heeft uzelf grond vraag dan vrijblijvend naar ons uitgebreidebouwprogramma. Wij leveren vrijstaande huizen vanaf

’ 159.000- all in.

I VOORLOPIG IS I
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.)

nwerunramen + deuren

" advies in onze M m i\>*~showroom r '"■f!
Hoensbroek: ; —, ■Akerstraat-N. 128 k '^-4 ( ï /\Tel. 045-224581 /*» ■ jT "'

en 04490-74739 & M m-~~*~~M
Langbroich: WL^. ? $—'ÏÏmQuellstrasse 40 W* W\-^__i_|

Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 I WW _É^-HMeÉL-BH_[

lÜSPAARHYPOTHEEKÜ!

/> Nu \
KJfflJ/ « ICIIIC uw*
Js2r H ■ ft QO/ WfiljTs-^j V 0,0/0 fd

" 'SLAAP (MAAR VERDER! OF

met één telefoontje
honderden guldens verdienen?
Dat kan! Door uw hypotheek om te zetten in
een spaarhypotheek!Momenteel gelden zeer
aantrekkelijke tarieven en voorwaarden, o.a. bij
aflossing, verkoop etc. etc. Bij ons géén
eenzijdige informatie, daarwij bemiddelen voor
vele hypotheekbanken c.g. -instellingen. Dat
komt u als consument ten goede bij uw
onafhankelijke hypotheekadviseur!!!

TE KOOP:
SITTARD, Hillenraedstraat 27
Tussenw. met tuin, berging. Ind. beg. gr.: hal,
toilet, m.k., bergk., woonk. met open keuken
geh. beteg. 1e verd.: 3 slpk., badk. met ligb. en
toilet, vaste trap n. zold. Zold.verd.: cv., mog.
h. voor 4e slpk. Pand voorz. v. roll. aan
achterzijde. Vraagprijs ’ 125.000- k.k.

ASSURANTIËN
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma t/mvr. 8.30-17.30 uur.

f Te koop: Landgraaf
APPARTEMENTEN

Mog maar twee appartementen te koop
Op een prima lokatie, op slechts enkele meters vanhet gemeentehuis, poliüebureau en winkelcentrum,kortom in het nieuwe hart van de gemeente Land-graaf, zijn fraaie appartementen gerealiseerd.
Deze appartementen bieden u een praktische inde-ling t.w. bij type A: woonkamer ± 25 m2, keuken ± 7m2, slaapkamers ± 1-2 m2en 6 m2. badkamer, aparttoilet, gang, hal, balkon en berging op de beg. grond
Kosten: ’ 125.412,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 50.000-
Netto-maandlast ’ 423,-

Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.

Inlichtingen/verkoop:
van maandag t m vnidag
van 9 00-17 00 uut en
volgens alspraak s zaterdags■^kmu9^ volgens alspraak

RIKSEN I
Edlsonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222 M

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.

Vul dan deze bon in:
Naam:

CT^ straat: IVVTT Postcode: j KOK BEHEER BV
spoorweg- Woonplaats: r
pensioen Zenden aan Kok Beheer BV,
for|ds postbus 2550, 6401 DB Heerlen, j t£r<S£b>

mmmmm.^^m^mmm—^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^—- »
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Onroerend goed te huur gevraagd

Huis "te h. gevr. 2 jr. goed
)nderh. mod. afgewerkt.
vIAASTRICHT e.o. Max. IC
<m ©ndernemersgezin met
3 kind. Beg.gr. opp. min. 75n2. Tel. 043-213913. na
19.00'uur 216562.

Zakenechtpaar zoekt vrijst.
WONING of bungalow. Da-
tum n.o.t.k. Huur ’1.000,-.
Tel. 043-640018.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Heerlen - Beersdal
l-Wnzestraat 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
Luxe 3 kamer appartementen te

Heerlen, De Heugden.
De woningen hebben een ruim balkon, een open of geslo-
:en keuken en een badkamer met ligbad. Aparte berging op
je begane grond. Parkeerplaatsen aanwezig. Huurpr.
yanaf ’ 581,95 p.m., excl. ’ 120,- sevicekosten p.m. Bel

voor meer informatie tijdens kantooruren: 045-712040.
Kok Beheer BV

* Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

Bedrijfsruimte
535 m2oppervlakte

De Koumen, Hoensbroek. Tel. 045-218242.

Nuth
Gunstig gel. winkelruimte

ca. 100 m2. Toilet, keuken,
cv-installatie. Ligging naast
Edah. Parkeergelegenheid
aanw. Huurprijs ’ 1.100,-

-excl. BTW per maand.

stienstra
b Borlrijlshuisu^in^

TeL 045-712255
—a:

Schinnen
In centrum winkelunit van

ca. J 00 m2, nieuwbouw. Af-
werking volgens eigen wen-
sen. Geschikt voor oa. bak-
ker, slager, kantoorboek-
handel. Huurprijs ’ 180,-

-per m2per jaar excl. BTW
-1

§ëstienstra
Borlrijlshuisu^tin^

Tel. 045-712255

APPARTEMENTEN in de
wijk "de Heesberg" te Heer-
len, 4/5 kamers, huurprijs ca.

’ 600,- per maand. Voor ml.
De Boer, Den Hartog, Hooft
Beheer 8.V., tel. 020-
-46§301 (tussen 9.00 en
12.00 uur).

Te h. halfvrijst. woning
(Landhuis type) Schaesberg
Kaken, L-vorm woonk., eet-
k. m. open keuken sam. ca.
60m2. 3 tweepers. slpk.
badk. met ligb. en douche.
Garage, tuin m. veel privacy.
Laag energie verbruik door
isolatie voorz. Hoog rende-
ment cv Install. Hrpr.
’1.225,- p.mnd. Na 17.00
u. 045-314098.y "Te h. Boven- en BENE-
DENWONING. Hommerter-
weg Hoensbroek. Inl. tel.
045-212660.

Te h. beneden-APPARTE-
MENT liefst oudere mensen,
in.nw.st. Tel. 04490-33594.
Te huur te KERKRADE-
Spekholzerheide parterre-

" appartement bestaande uit
ruime woonkamer (6 bij 4. mtr.f, ruime slaapkamer (4
bij 4 mtr.) met ingebouwde
wandkast en vaste wastafel,
ingericht keukentje met ijs-
kast en gasfomuis, douche
en toilet. Eigen ingang. Cen-
tr. verw. Huurprijs ’ 450,- p.
m. en ’ 200,- serv.kosten.
(Alle woonlasten inbegre-
pen). Brieven o. no. B-1133
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Te huur 1-pers. APPARTE-
MENT in Wijlré, huurprijs
all-in ’ 450,-. Te bevr. Duy-
sens, 04450-1916.
TE HUUR werkplaats met
kantoren opp. ca. 600 m 2
event. met woonhuis. Inl.
04756-5323.
Huis te huur v.a 15 juli in
HULSBERG; 3 slpks.,
woonkamer, open keuken
en badkamer met douchei
Inl. 09-49.4101-35215.
Ruime eengezinswoning
met tuin en garage, gel. te
WELTEN, cv, douche, bad
etc. Huurpr. ’ 925,-. Tel.
070-906683 tst. 227. Na
18.00 uur 070-937550.
CAFE-ZAAL in Heerlen met
woning, goedlopende buurt-
zaak waarin div. vereniging-
en zijn gehuisvest, huur
’1.050,- p.m. Kooppr. in-
ventaris slechts ’ 35.000,-.
Horecaburo Frits van Dijck,
beëdigd taxateur horeca,
043-475732.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te huur te KERKRADE-
WEST kamer met keuken,
douche, wc en slaapkamer.
Tel. 04748-2679.
FLAT te huur in Beek, huur-
pr. ’650,-. Inl. tel. 043-
-614428. .
Te h. of te k. klein BUNGA-
LOWHUISJE. Camping in| Lanaken v. vertier v. kin-
deren. Tel. 04490-24024.
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.
BOYENWONING te huur
met gr. balkon, prachtig gel.
aan de Kaalheidersteenweg
in Kerkrade. Woonk. met
aanb.keuken, 3 slpks., badk.
met ligbad, garage. Te huur
per augustus/september,
huurpr. ’ 895,- p.mnd. Br.o.
nr. B-1116, LD, Posbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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.
Te huur APPARTEMENT.
Tel. 04406-13178. Valken-
burg
APPART. v. pers. boy. 23 j.,
geen huisd., ’ 525,- excl.
stoken; Valkenburg, Heek 1,
Tel. 04406-13155.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD LPM-VANDEPAS A3\■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

630 mfi tot 1300 m 2
Prijzen vanaf ’ 93.000 v.o.n.

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

tel. 045-740900
Grouwels/Daelmans Vastgoed B.V.

tel. 043-254565

Oirsbeek
Oppevenerweg 13. Vrijst. goed onderh. woonh., 760 m2,
aangel. tuin rondom. Inh. 668 m3. Sout.: gr. gar. met ber-
ging, hobby-, logeerkamer, cv-provisiekelder, hal, kelder
met plavuiz. Beg. gr.: hal, trappenhuis schoon metselw.,
marm. vloer, wc, woon- eetkamer, gr. dichte keuk., gr. tuin-
kamer met dir. tuinkontakt. Verd.: 3 slaapk., badk. 2e toilet,
wastafel, dakterras, bergzolder geïsol. Aanv. dir. Vr.pr.
’249.000,- k.k. Ree. taxatierapp. 04492-1699 b.g.g. 045-
-212813.

"

I
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, badkamer m. ligbad
en wc, berg. en zolder. Perc. 266 m2. Pr. ’ 152.000,- k.k.

Aanvaarding eind 1989.

Schinnen
Te koop op goede stand gelegen vrijstaand woonhuis metgroje tuin (bouwterrein). Ind.: souterrain: garage, kelder-
ruimfen. Begane grond: hal, woonkamer, woonkeuken,
overdekt terras. Verdieping: 4 slaapkamers en badkamer.

Prijs ’ 265.000,-k.k. Inl.
Op Heij Makelaardij

Burg. Janssenstraat 16, 6191 JB Beek (L)
Tel. 04490-769*9 (b.Q.q. 04490-42042).

Hoensbroek nabij centrum
ouder woonhuis met zeer veel ruimte plm 2400 m2,

11 autoboxen en bouwplaats van tweezijde bereikbaar,
pr. ’ 190.000,-k.k. Inl. 04750-85858 van 9.00 tot 17.00 uur

of 045-221319.

Openbare Verkoop van
Oude Boerderij

thans verbouwd als: CAFE-DANCING "Old Inn" te Maas-
mechelen (Leut) - België, St. Pieterstr. 102 op dinsdag 27

juni 1989 om 15.00 uur in het te verkopen pand.
Alle nadere inlichtingen bij notaris Karel Schotmans,

A. Sauwenlaan 11, 3650 Dilsen-Stokkum.
Tel. 0932-11.75.51.65.

Übachsberg
Tek. zeer ruim, gerieflijk halfvrijst. woonh. m. garageen gr.

tuin. Aanv. okt. '89 ’ 219.000,- k.k. Tel. 045-751349.
Te huur

ruime benedenwoning - Susteren
Inl. Peters - Echt. Tel. 04754-82826.

Nieuwenhagen
Brunssummerweg hoek Bosheide.

Aantrekkelijk gelegen, goed onderh. vrijst. woonhuis voorz.
van cv, met twee garages, goed verzorgde voor- en achter-
tuin. Ind.: beg.gr.: woonkmr. met parketvloer opp. 40 m2,
stud.kamer, hal, toilet, berging, keuken en bijkeuken.
Verd.: vier kamers met 9 muurkasten, badkmr. met 2e toilet
Dakisolatie en deels voorzetramen. Vr.pr. ’ 298.000,- 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
Brunssum

Riant landhuis
met veel bedrijfsruimte, weiland en buitenmanege, in
perfecte staat van onderhoud, aan provinciale weg

Heerlen-Sittard. Veel privacy. Inl. na 18.00U. 045-219175.

Te koop:

Heerlen-centrum
Herenhuis aan de Akerstraat

Halfvrijstaand, goed onderhouden, centraal verwarmd,
oa. 5 slaapkamers.

Br.o.nr. B-1162, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

aafiaflE ■Haafla

Hulsberg
Aan de Dorekoel 45.

Fraai gelegen halfvrijst.
woonh. m. cv., gar. en tuin.
Ind. 0.a.: hal, woon-, eetk.
en keuken (totaal ca. 40m2), berging m. was-
machine-aansluiting. 1e

verd.: 3 slp.k's en luxe badk.
m. douche, ligb., v.w. en 2e
toilet. Zolder bereikbaar via
vlizotrap. Bwj. 1982/1983.

Perc. opp. 339 m2.
Prijs ’ 179.000,-k.k.

:■;
NVM

ciquinci
045-715566.

Heerlen-centr.
Op goede lokatie riant win-
kel/woonhuis. Glob. md.: 3
kelders. Beg.gr.: winkel ca.
46 m2. Magazijn. 1e Verd.:
verkoopruimte of kantoor.
2e Verd.: woonk., keuken.

3e Verd.: 3 slaapk. en badk.
Prijs ’ 325.000,-k.k.

3§ stienstra
Bedrijfshuisvesting

TeL 045-712255

Heerlen
Laanderstraat 93.

Nabij centrum. Woonhuis
met c.v. Ind.: kelder, hal m.
plavuizen, woonk. m. open-

haard en parket, keuken,
badkamer m, douche en |v.w., toilet, berging, binnen- ,
plaats (achterom bereik- Ibaar). 1e Verd.: 3 slaapkrs. ■Aanv. in overleg.

Prijs ’ 59.000,- k.k.

a.
NVM

ciquinci
045-715566.

Heerlen
Geleenstr. 93.

In centrum gelegen exclu-
sief appartement met ga-

rage en lift. Ind.: Sout.; par-
keerpl. en berging. 4e verd.;
hal, berging, toilet, luxe bad-
kamer m. douche, ligbad en
v.w., woonk. m. balkon en

open keuken met luxe eiken
aanbouwinstallatie, 2 slp.k's
bwj. 1978. Aanv. direkt. Prijs

’ 147.000,- k.k.

NVM

ciquinci
045-715566.

-" »

Heerlen
Sittarderweg 112 A.

Hoekwoning met berging
(evt. garage) en c.v. Ind.:
kelder, hal, toilet, woonk.,

keuken, berging, schuur. 1e
verd.: overloop, 4 slp.k's,
badk. m. zitbad en v.w. 2e

verd.: zolder. Perc.opp. 180m2. Bwj. ca. 1955. Aan-
vaarding direkt.

Prijs ’ 89.000,- k.k.

NVM

ciquinci
045-715566.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere 'beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775. i
i

Snel en goed uw (
huis verkopen? !
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

aaf~ W^tf**JßJ'fJj

Heerlen
Kerkraderweg 82.

Tussengelegen woonh. met
c.v. en kleine tuin. Ind. oa.:

kelder. Beg.gr.: gang/entree,
woonk. (ca. 35 m2), bijkeu-

ken, keuken, berging/hobby-
ruimte, terras en kleine in-

gesloten tuin. 1e verd.: 3 a4
slp.k's, badk. 2e verd.: zol-

der via vaste trap met 4 klei-
ne kamers.

Prijs ’ 118.000,-k.k.

EÏ3
NVM
MAKELAAR

ciquinci
045-715566.

Hoensbroek
Sleperstr.3o.

Verrassend ruim halfvr.
woonh. met cv., garage en
kleine tuin. Ind. oa.: Beg.gr.:
hal, zit-eetkamer met niveau
verschil (ca. 42 m2), open
keuken, terras en planten-
border. 1e verd.: 4 slp.k's,

badk. m. ligb., toilet en v.w.,
wasruimte m. wasmachine-
aansluiting. 2e verd.: royale
zolder. Ramen, kozijnen en

deuren.
Prijs ’ 149.000,- k.k.

K 3
NVM
makElaah

ciquinci
045-71*5566.
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Heerlen
Landvoogdstr. 57.

Eikerveld.
"Compactwoning" met c.v.
en inp. berging. Uitermate
geschikt voor 1 of 2 pers.

huishoudens. Ind.: beg.gr.
entree, woonk. m. open

keuken, berging. 1e verd.: 2
slp.k's, badk. m. douche,

v.w. en wasm. aansl., apart
toilet, c.v.-ruimte/berging.
Onder bep. voorw. over-
name van subsidie mog.

Aanv. ca. 1-10-'B9. Isolatie:
dak, vloer, muur en beglaz.

Bwj. 1984.
Prijs ’ 89.000,-k.k.

M
NVM
makelaar)

ciquinci
045-715566.
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Schaesberg
Honigmannstraat 50.

Fraai vrijstaand landhuis
met cv., garage en tuin.

Bwj. 1981. Ind. sout.: 4 ro-
yale kelderruimtes (o.a. voor

hobby, was, c.v. en provi-
sie). Beg. gr.: hal (ca. 14m2), L-vorm. woonkamer

(ca. 57 m2) met o.a. open
haard, aparte keuken (12m2) met luxe eiken keuken-

inrichting, bijkeuken en rui-
me garage. 1e Verd.: royale
overloop met toilet en berg-
kast, 4 slaapkamers en bad-
kamer met douche, ligbad
en 2 v.w. 2e Verd.: vliering.
Spouw- en dakisolatie, dub-
bele beglazing, grotendeels
ingebouwde rolluiken, hard-
houten ramen en kozijnen.

Perc. opp. 585 m2.
Prijs ’ 345.000,- k.k.

ÖJ
NVM

ciquinci
045-715566.

Schimmert
Compl. geïsoleerd vrijst.
woonhuis, ruime gar. ber-
ging, 3 slpks., riante badk.,
bwj. 1988, grondopp. ca.
414 m2. Vrij te aanvaarden.

Prijs ’ 248.000,-.
Inl. Makelaardij
Fons Heuts BV
Beëdigd Taxateur Nuth

Tel. 045-244636.

Kerkrade-West
\ Winkel-woonhuis met veel
! etalageruimte gel. op goede

lokatie. Winkelopp. ca. 100
m2. Magazijn ca. 35 m2.
Koopprijs ’ 80.000,- k.k.

3ö stienstra
Bedrijfshuisvesting

Tel. 045-712255

Sittard-centrum
Representatief kantoorpand
nabij markt. Glpb. md.: part.:

hal, 2 kamers, gang naar
magazijn. 1e Verd.: 2 ka-

mers, keuken. 2e Verd.: ro-
yale ruimte 120 m2met

pantry. Parkeerruimte op ei-
gen terrein mogelijk.

Koopprijs ’ 495.000,- k.k.

dëstienstra
Bedrijfshuisvesting

Tel. 045-712255

Bedrijfspand
voor vele doeleinden ge-
schikt. Met groot bovenhuis,
nabij Wijlré, ’ 225.000,- k.k.

Inl.
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardij.
Rijksweg 67, Gulpen.

Tel. 04450-2182.

Vrijstaand
bwj. 1982, veldbrandst., ca.
500 m2, woonk., half open
keuk., 3 slpks., zolder, gara-
ge. Op 6 km van Maastricht,

’ 275.000,-

Vrijstaand
ouder groot huis met huis-
wei, ’ 250.000,-. Geschikt
voor dubb. bewoning of voor

kamerverhuurbedrijf.
Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij

Rijksweg 67, Gulpen
Tel. 04450-2182.

Hoensbroek
Tussenw. met erf voor

meerdere doeleinden ge-
schikt, woonk., keuken, 5

slp.k's. Dir. te aanv.
Vr.pr. ’ 85.000,-

Sittard
vrijstaand op zeer goede

stand gelegen landhuis met
inpandige garage, 4 ruime
slp.k's, riante badk. met
ligb., douche, toilet en 2

v.w.'s; 2e badk. op verdie-
ping met douche, toilet en

v.w., woonk., zitk. met open
haard, keuken met compl.

keukeninstall. Woonhuis is
compl. geïsoleerd. Opp.

1035 m2bwj. 1980.
Pr. ’ 445.000,-

Inl. Makelaardij
Fons Heuts BV

Beëdigd Taxateur Nuth. Tel.
045-244636.

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 k. halfvrijst. WOONHUIS
gel. Groenseykerstr. 7A te
Geleen. Prijs ’ 80.000,-, Te
bevr. tel. 04493-1659.
Te k. WOONBOOT, i.z.g.st.
Ind. o.a. douche m. ligb.
badk. meubels m. v.w. 3
slpks, woonk. 8.20 x 4.30,
grenen hoekkeuk. cv etc. m.
vele extra's, (weiland, tuin),
vr.pr. ’ 90.000,-. Tel.
04498-57191, na 17.00 uur.
Arendsgenhout/Hulsberg
BOUWKAVEL: 720 are,
gunst, ligging t.o.v. M'stricht/
Heerlen/V'burg, vrij uitzicht.
Te bevragen: 030-946266.
GELEEN-ZUID, uitst. on-
derh. tussenwoning met
berging, md.; hal, woonka-
mer.keuken, 3 slpks., luxe
badkamer, vliezotrap naar
zolder. Onlangs geh. gemo-
dern., aanv. direct, vr.pr.
’llO.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-35840/043-643555.
KERKRADE, O.LVrouwe-
str.los, goed onderh., half-
vrijst. herenhuis met uitw.
garage. Pand heeft 3 slpk.,
zolder, badk. m. douche,
wast. en toil. , 2 mooie ruime
woonk., afzond, keuken en
bijkeuk. Parterre is voorz.
van rolluiken. Koopprijs
’159.000,--. K.K. Te bez.
na tel, afspr. 045-451388.
Vrijst. HUIS te k. gevr. Gem.
Heerlen e.o. Br.o.nr. B-1123
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te k. in Ardenner Drei-Lan-
der-Eck, BAUERNHOF,
1000m2 grond. prijs

’ 57.500,- Tel. 09-32-
-80570627.
Te k. BOUWGR. plusm. 520m2voor vrijst. woning. Mooi
gelegen te Party-Wittem. Pr.
op aanvr. onder br.nr.
27301. Postb. 1132, 6460
BC, Kerkrade.
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.
Te k. BUNGALOW id. om-
geving van St. Vith, Arden-
nen (B). Mooie ligging, tot.
opp. 1000 m.2. Tel. info: 09-
-32-80228493 na 18.00 uur.
HEERLEN halfvrijst. sfeer-
vol herenhuis met garage,
ruime l-vorm. woonk. met
erker, parketvl. en open
haard, serre, keuken, bij-
keuken, 3 slaapk., mooie
badk. m. ligb., douche, toilet,
vaste trap zolder alwaar 3
zolderk. en tuin. Vr.pr.
’369.000,- Mak.kant. Rob
Dassen B.V. 04490-78431.

Kerkrade
Akerstraat 150 E

1-persoons appartement op
3e verdieping.,lndeling o.a.
beg.gr.: berging en parkeer-

plaats. 3e Verd.: entree,
woonkamer/keuken (ca. 28
m2), 1 slaapkamer, badka-
mer en bergkast. Voorzijde
dubbele beglazing, dak- en
spouwmuurisolatie. Servi-

cekosten ’ 65,- p/mnd.
Overname rijkspremie e-
ventueel mogelijk. Geen lift.
Prijs ’ 69.000,-k.k.

CÏ3
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ciquinci
045-715566.

Kerkrade
in centrum een groot tus-
senliggend pand met tuin.
Ind.: beg.gr.: voormalige
winkelruimtes, toilet, was-
ruimte, berging. Verd.: ruime
boyenwoning. Voor div.

doeleinden geschikt.
Pr. ’ 69.000,- k.k.
LIVAC BV

Brugstraat 19, Sittard
Tel. 04490-10855

Grote
bedrijfsloods

met royale en lux
uitgevoerde

privéwoning
op 2.700 m2eigen grond, in
perfecte staat. Rinkens, Ey-
gelshovenerweg 60, Land-
graaf. Tel. 045-319891

Ruim
Woonhuis

in Landgraaf. "Winkelpand".
Centrale ligg., ideaal voor

dubb. bewoning. Ruime kel-
der en park. ruimte, scherpe

prijsstelling.
Tel. 045-319846.

Oirsbeek
Ruim halfvrijst. woonh. geh.
parketvl., 3 slpks., badk zol-

der, Z-vorm. living, eiken
keuken, L-vorm. serre, ga-
rage en carport met aparte
kamer of zolderruimte, tuin
op het zuiden, pr.n.o.t.k. tel.

04492-4366.

Oirsbeek
Drossaertweide 5.

Terraswoning met cv., inp.
garage en tuin. Ind.; niveau

1: 4 slp.k's, royaal portaal
met vaste kasten, badkamer
m. ligbad, v.w. en toilet, cv./
wasruimte, niveau 2: hal. ni-
veau 3: portaal m. toilet, z-
vorm. woonk. (ca. 36 m2),
keuken en groot zonneter-

ras op het zuiden. Prijs

’ 155.000,-k.k.

NJ
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ciquinci
045-715566.

HOENSBROEK te koop
grote tussenwoning en aan-
gel. vrijliggende tuin. Tevens
met zij-ingang naar achter-
om, tot. opp. 324 m.2. Over-
broekerstr. 25, tel. 045-
-218026.
HOENSBROEK. Lampiste-
riestr. 4. Rustig aan plant-
soen gelegen halfvrijst.
woonhuis m. dub. garage en
siertuin op 't zuiden. Tot.
opp. 324 m2. Ind.: ruime hal,
woonkamer plm 42 m2,
keuken. Verd.: 4 r. slpk.,
badk. m. ligbad, 2e toilet etc.
Zolder. Vr.pr. ’155.000,-
-k.k. Marinus Krijntjes, Make-
laar & Tax., Geleen. Tel.
04490-51544.
HOENSBROEK, Ridder
Hoenstr. 144. Deg. halfvrijst.
woonhuis m. garage, c.v. en
zonnige tuin. Ind.: hal, L-
vorm. woonk. plm. 40 m2m.
parketvl., r. keuken m. app.,
serre. Verd.: 4 r. slpks.,
badk. m. 2e toilet etc. Vaste
trap , n. zolder. Prijs

’ 145.000,-k.k. Marinus
Krijntjes, Makelaar & Tax,
Geleen. Tel. 04490-51544.
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.
Te k. in KERKRADE huis
met gr. tuin voorz. van rollui-
ken woonk. met open haard,
open keuk. met bar, 3 slpkrs
badk. met ligb, douche, 2e
toil., en bidet, 045-461880.

Door Duits Afcent-officier
per 01-09 of 01-10 te huur
gevr. EENGEZINSWONING
o.i.d. in Brunssum of omge-
ving. Gr. woonkamer, 4
slpks., garage/carport en
liefst kelder, tel. 045-270584
Tek. goed onderh. halfvrijst.
WOONHUIS te Eys, Mes-
weg 16, met c.v. en tuin,
’137.500,- k.k. Tel. 04451-
-1479/045-716672.
GELEEN, Norbertynenstr.
halfvrijst. herenhuis, grote
tuin ’ 195.000,-. Tel.
04490-50947.
Te koop GREVENBICHT 2
slpk.-appartement, centr.
ligging, uitst. onderh., pr.n.o.
t.k. Aanv. in overleg. Inl.
04498-52195.
BEKKERVELD, mooie bo-
yenwoning, 4 slpks., zolder,
badk., keuken, woonk., cv.,
tuin v.en a. Inl. 045-712049.
Te k. gevr. BOUWGROND
voor vrijst. huis. Gem. Heer-
len e.o. Br.o.nr. B-1122
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
1. te koop centr. HEERLEN
dubbel woonhuis met 5 ga-
rages. 2. Vrijst. kantoorpand
met 5 parkeerplaatsen. 3.
Garage te huur Aarveld. Inl.
045-711617.
Te k. Dubbel WINKEL/
WOONHUIS. Moet opge-
knapt worden. 1000 m3. m.
Bouwtekening. Vr.pr.

’ 100.000,-. Telef. Inl. 045-
-219582.
In BENZENRADE, vlak bij
het De Weverziekenhuis in
Heerlen, hebben wij te koop
een uniek bouwterrein, liefst
5850 m 2groot, met plan
voor de bouw van een vrij-
staand landhuis. Kooppr.

’ 160.000,- k.k. Inl. Make-
laardij Peters en Partners,
Agnes Printhagenstr. 36
Geleen. Tel. 04490-48191.
Te k. WINKELPAND met
woonhuis in Kerkrade. Beg.
gr. 40 m 2winkelruimte, 2
kamers 1 x 12m2 en 1 x 6
m2, keuken 7,5 m2. 1e
Verd.: 2 kamers van 12m2
en 2 kamers van 7 m2. 2e
Verd.: 2 kamers van 7 m2,
zolder 16 m2. Tuin 180m2.
Prijs in overleg. Br.o.nr.
B-1142 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. 045-
-452450 ( Tel, va. maandag)
in- KERKRADE voor

’ 149.000,- k.k. te koop een
ruime woning met grote tuin
(950 m2) op het zuiden.
Pricksteenweg 68. Tel. 045-
-452889.
Te koop 4 halfvrijst. nieuw-
bouwwoningen met garage
te KONINGSBOSCH, kavel-
grootte ca. 400 m2, koop-
prijzen vanaf ’ 155.000,-
-v.o.n. Info: 04754-86834 b.
g.g. 04750-25812.
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 rolluiken. Pr. ’ 129.500,-.
Tel. 045-320490.
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
Te k. of te h. gevr. in Lim-
burg. BOERDERIJ of rust.
gel. huis met berging of stal-
len en weiland. Opknappen
géén bezwaar, event. ver-
zorging bewoner mogelijk.
Tel. 045-456422.
NUTH rustig gelegen wo-
ning aan woonerf, met o.a.
L-vorm. woonkamer, keu-
ken m. app. en plav.vl., bij-
keuken, 3 slaapk., ruime
badk. m. ligb. en 2e toil. en
zolder. Vr.pr. ’ 126.000,-
-k.k. Mak.kant. Rob Dassen
B.V. Tel. 04490-78431.
SCHAESBERG. Uitst. gel.
aan de bosrand vrijst. bun-
galow. Met grote achtertuin.
Part.: hal, gr. woonkeuken
25 m2met compl. app. en
open haard, L-vorm. woon-
kamer 40 m2met parketvl.
en 2e open haard, 4 slpks.,
luxe badk. met ligbad
douche, 2 v.w. en 2e toilet.
Sout.: werkkamer, gr. gar.,
was-bergruimte. Dubb.
begl., goed onderh., alarm-
beveiliging. Pr. ’ 285.000,-
-k.k. Tel. 045-314754.
Te k. gevr. groter WOON-
HUIS te SITTARD liefst vrij-
staand. 04490-24024.
Te k. SITTARD Putstr. 53,
woning moet opgekn. vr.pr.

’ 75.000,- kk. 04490-27688
VOERENDAAL-Ransdaal.
Vrijst. landhuis 3650 m2
grond, vr.pr. ’340.000,- kk.
Ransdalerstr. 100, Rans-
daal. Tel. 04459-2113.
BOCHOLTZ/Vlengendaal
20, Ruim halfvrijst. woonh.
met grote tuin (765m2) met
mogel. garage, 3 slpks., zol-
der (vaste tr.) kelder, cv,
nwe. kozijnen ’123.000,-.
k.k. Tel. 04490-42550 Jos
Storms O.G. Geleen.

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.

Bedrijfsruimte

Te h. gevr. BOEREN-
SCHUUR of oude loods.
Tel. 045-750169.
Te huur bedrijfsruimte/OP-
SLAGRUIMTE ca. 140 m2.
Huurprijs per mnd. ’ 800,-.
Tel. 04490-45044.

Te huur te Sittard
337,5 m2representatieve kantoorruimte met "turn key'

opleveringsniveau. Voor inlichtingen: *Manaqment Onroerend Goed. Tel. 013-359083. .

Te huur aangeb. BE-
DRIJFSHAL met kantoor
400 m2, gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen,
pr.n.o.t.k. Inl. 045-721512.

Te huur een BEDRIJFSH^
1320 m2, gel. aan de Kissj'
te Heerlen, totaal geïsd
voldoende park. gelegen^
5 jr. oud. Inl. Biallass Bv
Tel. 045-412189 b.g.g 045,
310557. -

fJ^U* STREEKGEWEST |l
HSL jüt OostelijkZuidLimburg H

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL I,
maakt bekend, dat op maandag 19 juni
1989een vergaderingvan degewestraad *van het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg wordt gehouden om 19.00 uur k
in deraadszaal van het gemeentehuiste
Brunssum. M
De voorzitter voornoemd, .
P.H. van Zeil. 130
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uw waterleiding ,
en stopt i

korrosievorminö \zonder energieverbruik en zonder I
chemische middelen. h.
Wilt U gratis de informatiebrochure,
stuur dan de onderstaande bon I

Inaar: Klimaatgroep Nederland BV,
P/A Hogeweg 30, 6367 BD Voerendaal i

I I : 1
naam:
i

straat: nr.:

postnr.: J|||i
gemeente: N

tel.:

wenst de informatiebrochure over de

SWISS ENGINEERING ,

V^ /f/f -\^»tA\ mp Enig optreden 'm 1AI^IM^ t-r Limburg

f^ HEERLEN Bekkerveld .
Vanaf donderdag 22 |uni tol en met zondag 25 juni. Oageli|ks 20.00 uur.
Matinees: 22 en 23 juni 16 15 uur

24 en 25 juni 15.00 uur
Voorverkoop: WV Heerlen, Stationsplein 4, Heerlen

alle VW-bespreekburo's en telefonisch
bij WV-TBB 020-204111
en aan de circuskassa's, dagelijks yv.a. 9.00 uur doorlopend geopend

Circus Krone. telefoon 045-740504 'Onze reizende dierentuin is doorlopend geopend vanaf 9.00 uur
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Limburgs dagblad programma's zaterdag

SAT1

Duitsland 3 SWF

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
"Oor [ en CAI-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

» %* Zwart wit programma
60 * s,ereo geluidsweergave
I^. a tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
"rland 1: 5. 26. 29 46. SI. 53 en 5

SSVC

Nederland 2:31, 33, 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België-TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO

Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 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: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 830 Besmnliche Worte 9.05
LP-Markt. 10.00-12.00 'Hit oder
Niete. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. 12.45 lm Brennpunkt. 13.00-
-16.00 Hitparade. 16.05 Contra-Re -Jugendmagazin. 17.05 FORUM -Das Kulturmagazin. 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.35 Freie Tribune: LG.
18.45 Philosophie und Ethik.
19.00-21.00 Saturday Night Rock
Show. 21.05 Lottogetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tretf nach
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Vrva
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubü-
che Geschichten 19.00 Neunzehn- Vierundzwarurig: Charts; 20.00
Dance floor; 21.00 Rock Pop Con-
nection. 22.00 Musik Non-Stop.
0.00-1 00 Traumtanzer.

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 In unserem Alter.
9 05 Musikpaviljon. 12.05 Pop-Re-
port. 14 05 Orchester der We».
15.00 Café Carlton. 17.00 5 Uhr-
Tee. 19.05 Der Silbersee. 21.00
Musik zum Traurnen 22.30 Nach-
texpress.

£.mt:iuciy i/ juin isos v45

televisie en radio

RTL Plus

Nederland 3

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
17.00 Dynastie. Amerikaanse serie.

Afl.: Blake versus Alexis. Blake neemt
de leiding van Denver-Carrington
weerop zich en zijn eerste daad is het
ontslaan van Adam.

17.50 (TT)Superchamps. Spelpro-
grammavoor kinderen om de Super-
champs Trophy 1989. Presentatie:Chiel van Praag en Bart de Graaff.

18.45 ""Top 40. Wekelijks overzichtvan de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

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

kaanse serie. Afl.: De verschijning.
Een jonge, nog al excentriek uitzien
de artiest beveelt Catherin een boek
over poëzie aan. Als hij haar daarnaj
verschillende malen aanspreekt en,
haarvraagt voor hem te poseren voel(
ze zich op een vreemde manier door
hem achtervolgd.

21.25 (TT)Koos Postema: Op leven
en dood. Praatprogramma met Koos
Postema. Thema: Oorlog.

22.10 Perfect. Amerikaanse sppeel-
film uit 1985van James Bridges, met
John Travolta, Jamie Lee Curtis,
Jann Wenner e.a. De reporter Adam
Lawrence wil een stuk over 'health-
clubs' schrijven, waarbij hij er op
voorhand vanuit gaat dat zij dezelfde
functie vervullen als vrijgezellenbars
van weleer...

00.06 Journaal.
00.11-01.26 Cat People. Amerikaan-

se speelfilm uit 1942 van Jacques
Tourneur, met Simone Simon, Kent
Smith, Torn Conway e.a. De hoofdrol-
speler raakt verliefd op een vreemde,
verlegen vrouw die bang is voor een
oude vloek van een panter die in haar
gereïncarneerd is.

» Jto-13.05 Nieuws voor doven en

"30 alHet lied van het zuiden.
j '"'alt-Disneyfilm uit 1946 van Wilfredjjackson en Harve Foster, metBobby

James Basket, e.a. Een een-
pam jongetje op een plantage in het
'Uiden van Amerika beleeft allerlei

avonturen door de verhalen
Kozijn oom Remus."°0 Vrouwtje Theelepel. Tekenfilm., he'h.).

Journaal.
{** De truc. Britse speelfilm van

I Uavid Askey, met John Wells, Ri-
«iard O'Sullivan, Janet Key e.a.
yank en Paul hebben een klein be-
*jjfje dat allerlei nieuwe technische
"Jufjes uittest. Op een dag komt er
*en machine die perfecte drie-dimen-
Sl°nale kopieën maakt...
,27 (TT)Kerkepad. Vandaag: Naar"6< Wijde land van Voorne en Putten.

- l9£fentatie: JaaPz'i|stra-
"°o Journaal.

19.18 (TT)Weg van de snelweg
Europa. Toeristische serie. Afl. 5:
Umbrië, het groene hart van Italië.

19.50 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Big kiss-off. Woody en
Sam gaan een weddenschap aan wie
van hen er het eerst in slaagt om een
kus van Rebecca te stelen.

20.22 ""G'oud en nieuws. Showpro-
gramma gepresenteerd door Frank
Masmeijer.

21.13 De puzzelfavoriet. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Plaisier.

21.38 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: We'll always have Paris.
Hooperman krijgt te maken met een
boeienkonmg die zichzelf in een kluis
heeft opgesloten.

22.02 ""U zij de glorie. Koor- en sa-
menzang vanuit deGrote Kerk in Bre-
da. Presentatie: Jan Stolk.

22.30 Journaal.
22.41-23.32 St. Elsewhere. Ameri-

kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Their
town. Dr. Westphall heeft na zijn ver-
trek uit het ziekenhuis een eenvoudi-
ge praktijk gestart op het plattland. Hij
krijgt bezoek van een gefrustreerde
dr. Craig en een teleurgestelde dr.
Novino.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.25 Studio Sport. Rechtstreeks
verslag van het tennistournooi in Ros-
malen.

16.25 Europa komt! 13-delige serie.
Afl. (slot): Wapens geweken voor de
toga, documentaire over de werking
van het Hof van Justitie als motor van
de Europese eenwording.

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 20.
19.00 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.25 Get back. Serie terugblikken op

de popjaren '60 en '70.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Mag het iets meer zijn? Consu-

menteninformatie. Afl. 5: De Post-
bank.

20.55 Spotje Open Universiteit.
21.00 Sprekende films. Serie over de

geschiedenis van de geluidsfilm. Afl.
3: Hollywood en de cowboy.

21.55 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Studio Sport. Samenvatting

tennis te Rosmalen.
23.31-23.36 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 1

06.30 The Flying Kiwi.
07.00 The Nescafé UK Top 50.
08.00 Fun Factóry. Een kinderpro-

gramma met speciale gasten en te-
kenfilms.

12.00 Transworld Sport.
13.00 World Wrestling Federation

Superstars of Wrestling '89.
14.00 Saturday Movie Matinee.

Speelfilm.
16.00 Planet of the Apes. Aktieserie.
17.00 The UK top 50.
18.00 Eursport overzicht.
19.00 Transworld Sport.
20.00 Tennis in Londen. Queens-

club.
22.30 Motorrennen GP formule 1 in

Canada.
23.00 Hockey in Berlijn.
00.00 Hockey.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. Kunstprogram-

ma.
04.30 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.

Sky Channel

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-
filmserie. Afl.: Falscher Alarm/Die Sa-
che mit dem Bett.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Gus muss sichzweitei-
len.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Unter Verdacht.

09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 ■Weiberregiment.Duitse
speelfilm uit 1936 van Karl Ritter, met
Heli Finkenzeller, Erika von Thell-
mann, Oskar Sima e.a. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag m.m.v. het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Baseball's best ball
player.

13.30 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-
ne.

14.15 Ein charmanter Hochstapler.
Amerikaanse speelfilm uit 1960 van
Robert Mulligan, met Tony Curtis, Ed-
mond O'Brien, Arthur O'Connell e.a.

16.10 Motorsport - Extra. Autoraces.
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.: Black Jack im All.
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.: A minor charge of murder.
(herh.).

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dall.

23.00 Karriere durch alle Betten.
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Peter Sasdy, met Pia Zadora, Uoyd
Bochner, Jared Martin e.a. (herh.).

00.35-00.40 Betthupferl.

10.10 Percy Peeverley's World of
Cartoons. Afl.: Percy and the Medici-
ne. Herh.

10.35 Henry's cat. Afl.: The funney
feeling.

10.55 E.M.U.-TV. Serie.
11.15 Defenders of the earth. Afl.:

The carnival of dr.Kalihari.
11.40 Trooping the coulour. Parade

ter gelegenheid van de Verjaardag
van Koning Elisabeth.

13.15 Grandstand. Met tennis en
Royal international Horse show.

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 last stand.
19.40 Combat. Nieuwe serie. Afl.: The
Battle of the Regiments.

20.15 A Touch of Spice. Serie.
20.45 Columbo. Afl.: A stitch in crime.
22.00 News and Weather.
22.15 Spitting image. Nieuwe serie.
22.40 The Play on One: The gift.

Twee getalenteerde voetballers wor-
den uitgenodigd voor een proefwed-
strijd met een bekende voetbalclub.

23.55 Floyd on TV. Humor.
00.20 Soap. Herh.

18.30 Degrassi Junior High. Cana-
dese serie. Afl. 14: Eggbert.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal;
magazine met nieuws.

19.35 Sport im Westen.
20.00 Eine linke Geschichte. Toneel-

stuk met cabaret, opgevoerd door dei
Comedia Colonia, toneelregie: Tho-:
mas Wenzel, met Christoph Hagin,
Gerd Krebber, Gerd Schumann e.a.

22.05 Auf der Couch. Friedrich No-i
wottny met Wieland Backes.

23.35-02.30 Human rights nowl Slot-j
concert van de wereldtournee voor
Amnesty International in Buenos!
Aires op 15 oktober 1988. (herh.).

Super Channel

serie voor jongeren en ouderen naar
een boek van Allan Rune Petterson.
Afl. 6. Met: Viveca Lindfors, Ferdy
Mayne, Eddie Constantine e.a.

17.15 Heute.
17.20 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse tv-serie. Afl.: Fatale Ge-
standnisse, met Ted Shackelford,
Joan van Ark, Michele Lee e.a.

18.10 Landerspiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.52 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. Spelprogramma

met Dieter Thomas Heek.
20.15 Rheinsberg. Duitse speelfilm

uit 1967 van Kurt Hoffmann, met Cor-
nelia Froboess, Christian Wolff, Wer-
ner Hinz e.a.

21.35 Heute.
21.40 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Dieter Kürten.
Aansl.: Lottotrekking.

23.10 Denn keiner ist ohne Schuld.
Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
Russell Rouse, met Stephen Boyd,
Elke Sommer, Eleanor Parker e.a.

01.05-01.10 Heute.

Duitsland 3 West

Duitsland 2

nOorl ocntena"Pr°gramma.
1 19(? **Schwetzinger Festspiele

üj 89- Mariavesper van Monteverdi,
r ''9evoerd door de Gachinger Kanto-.Bl en het Bach-Collegium Stuttgart

wiin" He|mutn Ri||ing-

( v'*° Zu Ehren derKönigin. Verslagj"n de parade t.g.v. de verjaardag
p?** koninfin Elisabeth. Commentaar:

'3 ie Seelmann-Eggebert.

'15 Besiegt - Besetzt - Geteilt. Do-
over Duitsland van 1944--i>.Deel2.

kaf ""Return to Waterloo. Muzi-
te | film van Ray David over het Wa-r|oo-station in Londen. (Originele

'soft'e met Duitse ondertiteling).
Ju° ««Formel Eins. Hitparade vanifjßocking.
fly.3 Gruss Gort, ich komm' von/"ben. Tv-film van Wolfgang Menge| g| Torn Toelle, met Hans-Christan
„.^h, Nicolas Brieger, Margret Ho-hNere-a.
v"'s Mem Ost-Berlin. Persoonlijk

'slag van correspondent Hans-Jür-

-lèr bP°rtscnau- Met o.a. voetbal:
| °undesliga; Hockey champions tr-

voor heren te Berlijn: Australië -ljj^dsrepubliek Duitsland.
g 5 Muhammed Ali. Ich bin der
t)°sste, documentaire over deze ex-
15&ftSkampioen-Jo'o? Programma-overzicht.
irj'rr (TT)Tagesschau.

■5 ""Flitterabend. Spelprogram-
J~ met Micahei Schanze. Gasten:~ T9en von der Lippe, Albano en Ro-Ce

a power.
W *'Trekking van de lottogetal-

s£ Tagesschau.
1/ ' Duell ub der Sonne. Ameri-

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop cartoonshow.

11.00 The Mix. Popmuziek.
12.00 Touristic Magazine, reismaga-

zine.
12.30 The Mix Continues. Popmu-

ziek.
13.00 Hollywood Insider. Hollywood-

nieuwtjes.
13.30 The Mix Continues.
14.00 Big Valley.Westernserie.
15.00 Flying High.Komische serie.
16.00 Wanted Dead or Alive. Wes-

ternserie.
16.30 The Mix Continues.
17.00 Dick Turpin. Britse avonturen-

serie.
17.30 Euroe hart.
18.30 NBA Basketball Playoffs.
19.30 Videofashion. Modemagazine.
20.00 The Spanish Mam. Avonturen-

film van Frank Borzage.
21.50 Hello Europe. Europese verkie-

zingen.
22.55 Roving Report. Aktualiteitenre-

portage.
23.30 Angel on my shoulder. Ameri-

kaanse dramatiche film.
01.30-03.00 The Mix Continues.09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
11.00 Gedenkstunde zum 17. Juni

1953.

kaanse speelfilm uit 1946 van King
Vidor, met Jennifer Jones, Gregory
Peck, Joseph Cotten, e.a.

00.10 «Dr. Jekyll und mr. Hyde.
Amerikaanse speelfilm uit 1931 van
Rouben Mamoulian, met Fredric
March, Miriam Hopkins, Rosé Hobart
e.a.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

12.00 ""Faszination Musik. Die
grossen Instrumentalisten. Mischa
Maisky, cello, speelt werken van
Haydn.

12.45 Deutsche Flusslandschaften.
Die Spree, documentaire.

13.15 Heute.
13.17 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.35 Ein Sommer für Silva. Jeugd-

film van Gemot Schley.
14.00 Insel der Seeschwalben. Do-

cumentaire over een natuurreservaat
bij Norfolk.

14.30 Geschichten von nebenan.
Documentaire over een boer, die pas
op latere leeftijd leert lezen en schrij-
ven.

15.00 IVor den Vatern sterben die
Söhne. Tv-film naar een verhaal van
Thomas Brasch, met Eva Mattes,
Klaus Pohl, Peter Seum e.a.

16.25 Frankensteins Tante. Griezel- MTV Europe

09.50 Tele-Gymnastik. (54).
10.00 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
10.15 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
10.30 Avanti! Avantil. Cursus Ita-

liaans. Les 21.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? Cursus micro-elektronica.

11.30 FernUniversitat im Dritten.
Electro-techniek.

12.15 Französische Maler des 19.
Jahrhundert. Afl. 5: Georges Seurat
(1859-1891).

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
36. (herh.).

13.30 Telekolleg 11. Mathematik Ana-
lysis, cursus wiskunde, les 4.

14.00 Medienwelt 2000. Szenarien
und Perspektiven, discussie.

16.00 Kabarett mit Dieter Hilde-
brandt.

17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
184: Der neue Mieter.

17.30 Naturund Technik. Schneller
ist nur der Tod, documentaire over
verkeersongevallen door te grote
snelheid.

18.15 Das Wundergras. Deel 1: Roh-
stoffquelle Bambus, documentaire
over de vele toepassingsmogelijkhe-
den van bamboe.

10.00 Children's SSVC. Met Nikki
Townley. Vandaag: King Rollo.

14.40 BManner mussen so sein.;
Duitse speelfilm uit 1939 van Arthurj
Maria Rabenhalt, met Hertha Feiler, j
Hans Söhnker, Hans Olden e.a.

16.15 Ich stosse das Fenster auf;
und zeige hinaus. Portret van de;
Joodse filosoof Martin Buber.

,17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les:
36. (herh.).

17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-j
desrepublik. Schrijvers vertellen!
over hun land. Afl. 10: Sigfrid Gauch:
Doppelwertigkeiten - zwischen!
Rheinland und Pfalz.

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.;
Afl.: Der neue Mieter.

18.30 Mit ihm kan man leben. Walterj
Kasper 10. Bischof von Tottenburg-j
Stuttgart, portret van bisschop Kas-j
per.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakendreuz.

Stadte und Stationen, 13-delige do-
cumentaire serie over Europa in de
tijd van het Derde Rijk. Afl. 1: Berlin
1936: Wir sind wieder wer. (herh.).

20.15 Baden-Badener Kritiktreffen
1989. Verslag van de uitreiking van
de prijs van het literatuursmagazine
1989.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Vorhang auf. Noblesse oblige.
22.05 Auf der Couch. Friedrich No-

wottny.
23.35 Als Sieger kehre heim. Indruk-

ken uit de arena van Verona.
00.35 Ouverture Wilhelm Teil. Rossi-

ni. Uitgevoerd door het Radio Symfo-
nie Orkest van Stuttgart 0.1.v. Uri Se-
gal.

00.50 Auf der Couch. Oplossing van
het raadsel.

00.55-01.00 Laatste nieuws.

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.:
John Boy und die groöe Stadt. 10.50.
Teletip Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Das Schwert des KXonigs, Ameri-
kaans/Britse speelfilm uit 1963 van Na-
than Juran, met Janette Scott, Ronald
Lewis, Ronald Howard e.a. 12.35 ■Giek bei Frauen, Oostenrijkse koemdei
uit 1944 van Peter Paul Braver, met Jo-
hannes Heesters, Lotte Lang, Hertha
Mayen, Hans Olden, Jane Tilden, Os-
kar Sima e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Fami-
lie Feuerstein. Afl.: Wilmas Geheim-
niss. 14.30 Mister Ed. Afl.: Der Festzug.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Die
Waltons. Afl.: Der Verdacht. 15.50 Te-
letip - Tier. 16.00 Der Kaira-Felsen,
Russische docementaire uit 1970 van
Jurii Ledin. 16.25 Der Goldenen
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Ballade
vom edlen Rauber. 17.25 Teletip Rei-
sen in Deutschland. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Das Imperium - Die Colbys. Afl.:
Das Album. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Kmo News. 19.30 MacGyver. Afl.: Ein
millionenschweres Baby. 20.25 SAT 1
Wetter. 20.30 Make-up und Pistolen.
Afl.: So glatt wie Seide. 21.25 SAT 1
Sport. 21 .30 Tora! Tora! Tora!, Ameri-
kaanse oorlogsfilm uit 1969 van Ri-
chard Fleischer, met Martin Balsam, Su
Yamamura, Joseph Cotton, Tatsuya
Miashy, E.G. Marshall, Takahiro Tamu-
ra e.a. 23.20 SAT. 1 Bliek. 23.30 Fran-
kenstein schuf ein Weib, Britse fanta-
siefilm uit 1966 van Terence Fisher,
met Peter Cushing, Susan Denberg,
Thorley Walters, Robert Morris, Dun-
can Lamont, Peter Blythe e.a. 00.55-
-01.05 Programmaoverzicht.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Taal van alledag.
10.00 Hollandse Nieuwe 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 12.00Nws. 12.05 Meer dan
een lied alleen .12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30Open doro.
14.00 Jazzspectrum. 15.30 Minjon.
16.30Homonos. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, De Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi Haberler
(Goed nieuws). 18.25 Kayen Ras-

België/TV 1
"°'ooTCq creatief denken. Met om 10.00
10.3Ó 6e n 90ed idee-
hui* „nergie. De warmte van mijn

(h 6rn7Ur°Pa- Op weg naar 2005.
w '40 d

""av ;r°nto. Mi scusi, dove piaz-
y\\ Michele. (herh.).

Vrv. °abel. Wekelijkse nieuwsbrief
'"'"00 ' migranten.
Afl JL"PPer. Amerikaanse serie.
*.2«l .: nieuwevrienden (2).'r.30 Juke box.

old' Amerikaanse serie met
oleman- Afl. 76: De hongersta-

-I >s'9<herh.).
l8-Oo fc."*--(W VK Tak- Animatieserie. Afl. 203.
8-05 dieuqd""toWnson Crusoe. 13-delige
SckjrTi^rie over de legendarische
Crü PDreukeling met Nolle Versijp als
a "*-9 D 6n Ronald Carrilho als Vrij-

-6 sPaanse zeeman, Esteban
ri6 jd9ü,ne di Solinar, wil uit dankbaar-
kr\ o^°?r 2'ln redding een kruis plan--30 u e noo9ste top van het eiland.
'ei< "r-Rossi. 12-delige Italiaanse
Af| "nirnserie van Bruno Bozzetto.

I°eketJe Vlaanderen. Toeristi-
Vincj ma9azine met: -Antwerpse pro-
"Dit Romeinen; -Toeristisch portret;
<Wf^L.e land; Agenda. Presentatie:

~, 'y Christoffels.Il

19.20 Joker- en lotto-trekking, me-
dedelingen, programma-overzicht
en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

126. Shane neemt Terry uit eten. Max
is van plan naar Ramsey Street terug
te keren.

20.25 Weekendfilm. Echo's in het
donker, 2-delige Amerikaanse tv-film
van Glen Jordan naar het boek van
Joseph Wambaugh, met Peter Coyo-
te, Stockard Channing e.a. Deel 1.
1978. Bill Bradfield is leraar Engels
aan de middelbare school in een klein
stadje in Pennsylvania. Hij oefent een
vreemde aantrekkingskracht uit op
zijn collega's: vooral op de meer
kwetsbare en onzekere onder hen.

21.55 Mona Lisa. Relaxen met ever-
greens, wereldhits en filmmuziek uit-
gevoerd door de BRT Big Band 0.1.v.
Freddy Sunder. Afl. 12.

22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.00 In de hitte van de nacht. 6-deli-

ge Amerikaanse serie van David
Hemmings, met Carol O'Connor, Ho-
ward Rollins, Dennis Lipscomb e.a.
Afl. 6: And then you die.De ontsnapte
gevangene Lester Sproles en zijn
vriendin Audine zijn op devlucht door
Mississippi. Achter zich laten zij een
spoor van lijken na. Onderweg gijze-
len ze Althéa en Scooter, de klein-
zoon van één van hun slachtoffers

23.45 Poolshoogte. Veertiendaagse
astronomische rubriek van Dr. G. Bo-
difée. Vandaag: De zon op maximale
hoogte.

23.55-00.00 Coda. Méditations de
Thais van J. Massenet. Uitgevoerd
door Ezequiel Larrea, viool en Dana
Orotopopescu, piano.

België/TV 2
19.30 Journaal.
20.00-23.00 Festival van Vlaande-
ren. Basilicaconcert. Rechtstreekse
uitzending vanuit deO.L. Vrouw Basi-
liek te Tongeren m.m.v. BRT Filh.
Ork. 0.1.v. Alexander Rahbari met
mezzosopraan en viool. 1. De dans
der kristallen (wereldcreatie), Kerst-
ens. 2. Vioolconcert, Dvorak. 3. Schil-
derijententoonstelling, Moessorgsky
in een bewerking van Ravel. (Gelijktij-
dig op BRT-3 radio).

België/RTBF 1
15.00 Présence protestante, (herh.).
15.30 La pensee et les hommes,
(herh.). 16.00 Schooltelevisie. 17.00
Jane Eyre, 5-delige serie naar de ro-
man van Charlotte Bronte, met Sian
Pattenden, Zelah Clarke, Judy Corn-
well e.a. Afl. 3. 17.50 Noubanimé, te-
kenfilms met de Smurfen. 18.15Génies
en herbes - recontres internationales,
spelprogramma. Vandaag: België - Se-
negal. 18.45 Télétourisme, toeristisch
magazine. Presentatie: Guy Lemaire.
19.18 Paardenkoersen. 19.20 Trekking
van de jokeren lotto. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Variétés a la une.

20.05 Le jardin extraordinaire, natuur-j
magazine. Afl.: Le joyau vivant (I).i
20.30Palace, Franse speelfilm uit 1984;
van Edouard Molinaro, met Claude;
Brasseur, Daniel Auteuil, Gudrun Lan-i
grebe e.a. Aan het eind van de tweede;
wereldoorlog kan de Fransman Lucienj
Morland ontsnappen aan de Duitsers.;
Tijdens deze vlucht vindt hij zijn broer!
Robert in een dorpje, alwaar hij als!
schlder werkt. 22.05 Portrait: Kateb!
Yacine, filmportret van deze dichter, ro-j
manschrijver en dramaturg. 23.05-!
23.40 Lotto en jokeruitslagen, laatste!
nieuws en weerbericht.
België/Télé 21

19.30-20.00 Journaal met simultaan-;
vertaling in gebarentaal en;
weerbericht.

TV 5
12.00 Thalassa. 12.50 Jazz Off. 13.00;
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner avec!
Nicolas. 13.30Les malheurs de Malou. i
15.00 Sacrée Soiree. 16.05 Brèves. i
16.10 Visa pour le monde. 17.25 Arts!
magazine. 17.55 Brèves et Météo.
18.00 Les cloches d'enfer. 19.20 Télé- i
tourisme. 19.30 Gourmandes. 19.45
Autant savoir. 20.10 Au nom de loi. i
21.05 Cargo de nuit. 21.40 Tourisme. i
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo;
Européenne. 22.35 Le monde du ciné-;
ma. 23.30 Musique. 00.30-00.45
Apos.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show. (8.07-8.25 TROS
aktua). 11.04 Den Haag in Europa.
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 12.55 Mededelingen voor
land- en tuinbouw. 13.07TROS ak-
tua. 13.30 TROS Country. 14.30
TROS aktua sport. 18.07 Coulis-
sen. 19.03 De Samenloop. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Een-
zaam avontuur. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7 04 Non-stop oude hits; 8 04 De
Opening; 11.04 Bal op 't dak; 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Ty-
pisch Hollands. 16.04 Zin in mu-
ziek. 17.04 Glas in lood. 18.04
Quartier Latin. 18.15Levenslief en
levensleed. 19.03 KRO's country
time. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation.
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor. 19.03 Koploper. 20.03
Harro de Jonge, met om 20.03 El-
pee pop special: Graham Parker.
21.03 Elpee- en CD pop; 22.03
Country style. 23.03-24.00 Late
date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendgespuis.
(8.00 Nws). 9.00 Toppers van toen

klassiek. 10.00 Caroline, n.ou
Kurhausconcert: Nederlands Mo-
zart Trio. 12.02 Holland Festival:
Amsterdam Blaasorkest. Aansl.:
Trio Bolshoi Theater. 15.00 Muziek
voor piano, cello, fluit en tuba.
17.02 Veronica Kamermuziek.

Klassieke pianomuziek. 18.00
Nws. 18.02 Avondstemming. 20.00
Nws. 20.02 Holland Festival Jour-
naal. 20.10 Holland Festival 1989:
Het Schönberg Kwartet. 22.30
KRO-Klassiek op zaterdagavond:
Laudate. 23.00-24.00 KRO-literair:
Camera Obscura.

ja. 18.40 Arabisch progr. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 21.15 Reflector. 21.35 Deze
week. 22.00-23 00 Zaterdagavon-
duur.

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. 17.15-17.59Vrij 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
ol niet te bed. 10.00 Nws. 10.03
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nws. 17.05 Van-
dammes Beatbox 19.00 Dansbar.
20.00 Domino. 23.30-6.00 Nacht-
radio (00.00 uur Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Radiolrühstück. 7.15 W'unsch-

*Peter Plaisier in 'Puzzelfavoriet. (Nederland 1 - 21.13
uur)

" Jennifer Jones en Gergory Peck in 'Duell in der Sonne.
(Duitsland 1 - 22.05 uur)

" Chiel van Praag en Bart de Graaff in 'Superchamps'.
(Nederland 2-17.50 uur)

Nederland 2 satelliet

Alle programma's in stereo.
00.00 MTV Erotica.
01.00 Club MTV. Dance-sounds.
01.30 Kino. Filmrubriek.
02.30 NightVideos.
07.00 MTV! Non stop pops.
10.00 Yo! Mix.
10.30 Club MTV. Dance-sounds.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.Nieuws.
19.30 Club MTV.
20.00 MTV Half-Hour Comedy. Hu-

mor.
20.30 Just Say Julie. Serie
21.00 Party Zone. Clips.

radio



DE LIMBURGSE * W
PERSONEELS ffCiDS

nv luchthaven maastricht
iseen snelgroeiende, dynamischeondernemingmet ca. 190medewerkers en me-
dewerksters, diezich beweegt in de internationale markt van het passagiers-en
vrachtvervoer.
Thansworden er op de luchthaven jaarlijksca. 225.000 passagiers en 50.000 ton
vracht afgehandeld.
Op de afdeling TechnischeDienst is momenteelplaats voor een

automonteurm/v
Zijn of haar werkzaamheden zullen bestaan uit het onderhoud van en reparaties
aan het totale luchthavenmaterieel.
De werkzaamhedenworden uitgevoerd in vroege en late diensten,en
wachtdiensten een week per negen weken.
De TechnischeDienst maakt deel uit van debedrijfsbrandweer.

Voor dezefunktie zijn de volgendeopleidings- en ervaringseisen gesteld:

- MTS-opleiding motorvoertuigtechniek/werktuigbouwkunde- ervaring met zwaar materieel en/of heftrucks c.g. laad- en losapparatuur;- kennis met betrekkingtot hydrauliek;- ervaring met lassen;- zelfstandig kunnen werken;- in bezit van groot rijbewijs;- opleidingbrandwacht of bereid zijn het diploma te behalen;
- leeftijd bij voorkeur tussen 25en 30 jaar.

Aanstelling geschiedtaanvankelijkop basis van een jaarkontrakt,waarna aanstel-
lingvoor onbepaalde duur mogelijk is.
Salaris afhankelijk van leeftijden ervaring tot max. fl. 3277-per maand, exclusief

b«a AeTDirur onregelmatigheidstoeslag.
iOlnlU Nadere inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij de Heer H. Hermes, Hoofd

JMMkr TechnischeDienst tel. 043-666230.

■ i^j^L laß Sollicitaties, schriftelijk, terichten aan Hoofd Personeelszaken van Luchthaven
rJ^o-r^^^ Maastricht, mevr.AAClaessen, Postbus 1,6192 ZG Maastricht Airport, binnen

AIRPORT w 1 10 dagen na verschijnen van dit blad.

i CASINO
/-ii^Ö^SSLANDGRAAF
L^ \ ""B\aSrr^*^L^^ Moltweg 82, Landgraaf, 045-315080

24 uur per dag open

Wij vragen een fGCeptiOll .St6 JTa/V
Voor deze functie stellen wij Havo als eis (talen en goede contactuele
eigenschappen).
Sollicitaties telefonisch bij dhr. Peters, 045-315080. 203210

ADVIES- P^^l R m^Tm
EN IÊW \m II L^l

STUDIECENTRUM W M

Het Advies- en Studiecentrum is een instelling voor
volwasseneneducatie in de regio Oostelijk Zuid-Limburg.
In het AenS werken 270 medewerkers. De instelling wordt jaarlijks
bezocht door 6000 deelnemers.

Ten behoeve van de centrale onderwijsondersteuning, vragen wij op
korte termijn een

TELEFONIST/
RECEPTIONIST

40 uur (m/v)
Functie-inhoud:

* bedienen van de telefooncentrale;
* ontvangen en verwijzen van bezoekers, leerlingen;
* verrichten van voorkomend administratief werk.

Wij vragen:
* goede contactuele eigenschappen en representatief gedrag;
* flexibele inzetbaarheid, het werken met roulerende avonddiensten;
* ervaring met het werken aan een receptie en/of balie;
* een functiegerichte vooropleiding;
* bij voorkeur kunnen werken met Wordperfect.

Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring vindt inschaling plaats.

Kontaktpersoon voor deze vacature: mej. A.C. Duquesnoy,
tel. 045-718845 tst. 11.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen uiterlijk 7 dagen na het
verschijnen van dit blad, richten aan de Personeelsdienst van het
Advies- en Studiecentrum, t.a.v. de heer P. Peters, Diepenbrockstraat
15, 6411 TJ Heerlen.

203256

I ~

Ook voor jou een extra kans
om alsnog te winnen

Daar sta je dan langs de lijn terwijl jezo graag *$r éW7""""ia^atéi ' <**'-
lesmateriaal, examenkostenen reiskosten,

mee zou willen draaien. Je hebt hetgevoel JÊ WPW Benjejongerdan2ljaar, dan krijg je naast de
levenslang geschorst te zijn, omdat jeooit je M,■mKHk\ 5 Ji kinderbijslag ook nog een maandelijkse

school niet hebt afgemaakt of een minder *'^^r>ê^ ê% ''- opleidingsvergoedingvan f 86,-tot f 207,-
-kansrijke opleiding hebt gevolgd.Toch zit de « netto' afhankelijk van je leeftijd... strijd om een goedebaan zoreet in elkaar Na'n Wf£ÊÊÊm HiifitS&'' 1 Ben je 21 of 22, dan behoud je hetrecht op een

' valse start heeft iedereen recht op een eerlijke <'»WÊ!^immWËA!&aAvÈ ' RWW-uitkering.
erkansing, want bijDSM bijvoorbeeldis er werk jmÊmmÈÊ IaSTLL \m M ;Ben je ouder, maar met ouder dan 35 jaar,dan

genoeg voor jonge, goed opgeleide 0 ■P^^X ls\/Ifc I kunJeipaanmerking komen voor studeren met
vakmensen Ook jijmag je binnenkort tot de mm BbMPV behoudvan je uitkering.

metDSM leidt SBVLjeopin depraktijk tot W\ J^f^Bt! ’ ê / -^MÈ ÉiO^ Plus een dikke overwlnnlngspremlel
BANKWERKER ONDERHOUD \\WéMJaaaaa\aMËK&^^*Af ■""' /' Am i H^töje eenmaal de lauwerkrans om en ga je

"De opleiding is gratis, de kans opeen baan BIIIa**!*»- * < *jB daadwerkelijk aan de slag, dan ontvang je ook
100%. deextra premie van f 7.5f»,-mooi üi IHBCa ■ ndg eens een premie van f 7.500,-bruto.

JÉ *^m *É0 $imsïi Wanneer ga Je In de startblokken?
Hoe ziet de opleiding eruit? |^J^ls|"'|g' J fêWJ 'p. v|/ De opleidingbegint op 25 augustus a.s. Vooraf

Jewordt vier dagen perweekbijDSM metzowel m\\ W^k §f ~J fjr I * houdt de SBVL een aantal
theorie-als praktijklessen opgeleid Je leerter '""" m\\ ■ ’ I V \ m >-> voorlichtingsbijeenkomsten. Ben je

werken met moderne apparatuur en de JN'l Wil'èÉk ÏT I s JNê geïnteresseerd, vul dan nu meteen de bon in.
nieuwstetechnieken, waarbij automatisering f f '"jfW^*-- i; f A%MJ" Jeontvangt dan snel alle informatie. Als je

een groterol speelt f */;"■' ?i* r r - *■mf vragen hebtkunje natuurlijk ook even bellen
Om detheorie nog verder onder de knie te f' 1 1 ' * / |& -''? £'JÉ{ /* naar SBVL, telefoon 04752-5775.

krijgen ga jeeen dagper week naar school. 0e v,, i \ ~%k f, , -4*fF'
opleiding duurttweejaar Haalje destreep, dan , Wl Mi Stap opnieuw In de startblokkenen schrijf

krijg je het landelijk erkende diplomavan de. *"**t»*** k mi - ~*f nu In voor dewedstrijd van Je levenl
Stichting Opleiding Metaal en ben jeook zeker !^...»,JW \M\ , aa^Éyjf

van een baan, want tot nu wekonden alle ,«jM# :XT ~s^ sTwH^ irben"gïïntërëssëê7d'iïïd^ïïpiëiding""mannen en vrouwen die deSBVL-opleiding ,-,,.- -^ÉjfO^K* « / MTWf Rankwerker Onderhoud' Tf Tf' Stuui"müalLinfoSTen behoeve van de opleiding wordteen
opleidmgsovereenkomst afgesloten met de tm\4.%%t.%%%%%%%%WmWMmWm^

voorlichtingsbijeenkomst
SBVL waarin een aantal afspraken over de oPIÏP*~./ f Naam M/v

opleidingworden vastgelegd Viade ~ ,^B ■■ HaPP^. *s*s-praktijkbegeleiders in de bedrijven, via de *~ .„ f ■ ■^.^jmiiii < |
consulentenvan hetLeerlingwezen en via de ..' r\ JMk^hß'< v~- ''"^ I Adres

SBVL wordt gezorgdvoor deskundige jjUKn»\ \% /\ r\^ J

DJe bent die jonge vrouw of man tussen de '^^'^wßPs'i 1 """*" f
,

\ ijf Plaats
16en 35 jaardie bij hetArbeidsbureau staat '^r I 'ffT-i I mmLf

DJe hebt een van devolgende '■"■tF -''ir ' **" *""%*&* \if Tel.
vooropleidingen # ../■' W

LTS, MAVO C/D; HAVO 3 jaar; MTS/MEAO f-
.'. (afgebroken), of een gelijkwaardigeopleiding P Geboortedatum

D Je hebt een zeer goede motivatie éFj
■■■' Bovenal ben je het zat om langs de lijn te staan _diijr -^/en wil je opnieuw in de startblokken '^ mÈm**.. Vooropleiding

wat levert t op? Jf W >Om te beginnen is er natuurlijk datkansrijke, M J*%^ t W in een gestotenenvelop, voorzien van een "&
landelijk erkende diploma Tijdens je training f ?" * %\ postzegel, opsturen naar de SBVL, -worden alle onkosten vergoed, zoals l »k Postbus 6070,6077ZHSt Odiliënberg. °
inschrijfgeld op deschool, boeken en ander W

v I

Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburg
SBVL is een initiatief van werkgevers- (LWV) en werknemersorganisaties (Industriebond FNV, Industrie- en Voedingsbond CNV en Unie BLHP) inLimburg

Het doel is dekansen op de arbeidsmarkt voor werkloze jongeren te bevorderen Hiertoe organiseert de SBVL gerichte vakopleidingen voor jeugdigewerklozen.

I 1

Wacht

met

andijvie

zeggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zes-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geer ze liever even de
tijd om uit hun woor-
dente komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaan we elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat;

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 óf
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(icvl stol tcraurs

pvvu <lv lijd.

Publilcatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SüH!

'

aOBfin hogeschool heerlei
post hoger technisch onderwijl

In augustus/september starten de door deStichting Post Hoger
Technisch Onderwijs Hogeschool Heerlen verzorgde cursussen:

Post HTO-cursus
BESTURINGSTECHNOLOGIE
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 2jaar(440 lesuren)
Aantal lesavondenperweek: 2
Cursuskosten: deel 1 F. 5.100, -

deel2 F. 2.000-
-incl. boeken en diktaten

De cursus is bestemd voor afgestudeerden van HTO-instellingen
van de richtingen Elektrotechniek, Chemische Techniek, Techni-
sche Natuurkunde, Werktuigbouwkunde of vergelijkbare opleidif
en niveau.
Het eerste deel is bedoeld voor ingenieursverantwoordelijk voor
het onderhoud van regeltechnische installaties. Het tweede deelj
hierop een vervolgen bedoeldvoor besturingstechnologenopsta,
niveau.

Het cursusprogramma bestaat uit devolgende onderdelen: k
regeltechniek- meettechniek- procestechniek-besturingssysWl|
men - simulatie. " [*
Bij decursus is voldoende tijd gereserveerd voor praktische oef^ l
ningen.

Post HTO-cursus
INDUSTRIËLE AUTOMATISERING!
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur:- 2jaar(415 lesuren)
Aantal lesavondenperweek: 2 (6-8 lesuren) j
Cursuskosten: F. 8.500,-

-incl. boeken en diktaten
i

De cursus is bestemd voor afgestudeerden van HTO-opleidinge"I
van derichtingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek ofTechfi
sche Natuurkunde of van vergelijkbare opleiding en niveau.

Het cursusprogrammabestaat uit devolgende onderdelen:- PLC's, micro- en minicomputers .- sensoren en aktuatoren
- handlingsystemen, robots, CNC-machines- CAD/CAE/CAM- logistiek, financiële en organisatorische aspecten. I

Post HBO-cursus
MILIEUKUNDE
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 1 jaar(130 lesuren)
Aantal lesavondenperweek: 1-2(3-6 lesuren)
Cursuskosten: F. 2.500,-

-incl. diktaten

De cursus beoogt dekennis van de deelnemersop het gebiedv^
de verschillendeaspecten van milieuzaken te verdiepen. Het cvi"
susprogramma bestaat uit devolgendeonderdelen:- algemene inleiding over chemie, biologie en oecologie- milieuverstoring, voorkoming en bestrijding- aspecten van verstoring- effecten opde lange duur.
Voor dezecursus zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.

Post HTO/HLO-cursus
PROCESTECHNOLOGIE
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 2 jaar(300 lesuren)
Aantallesavondenperweek: 1-2(3-6 lesuren)
Cursuskosten: F. 5.800,-

-incl. boeken en diktaten

De cursus is bestemd voor afgestudeerden van HTO-opleidinge'1]
van derichting Werktuigbouwkunde en HLO-opleidingen of van j
vergelijkbare opleiding en niveau.
Met de cursus wordt beoogdkennis en inzicht té verschaffen in <1
procestechnologie op HTO-niveau.

Het cursusprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
fysische transportverschijnselen -unit operations- chemische ,
reactorkunde -procesbesturing.

Inlichtingen, brochuresen aanmeldingsformulierenzijn verkrijgb^
bij de administratievan deStichting PHTO Hogeschool Heerlen, j
Dr. Jaegersstraat40,6417 CX Heerlen, telefoon 045-734946. I

JN^I N.V. WATERLEIDING
Eg» MAATSCHAPPIJ LIMBURG

De NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) te
mW^ Maastricht verzorgt de drinkwatervoorziening in 67

gemeenten in Limburg.
Jaarlijks wordt ca. 73 miljoen m3water geleverd aan
330.000 afnemers.
Bij de WML zijn momenteel ca. 410 medewerkers in dienst.

Bij de afdeling Correspondentie & Archief van ons bedrijf is op ons
hoofdkantoor te Maastricht plaatsingsmogelijkheid voor een

BODE (M/V)
Funktie-inhoud:- openen en/of sluiten van het kantoor;- ophalen en bezorgen van de post;- interne postsortering en -bezorging;- beheer magazijn kantoorbenodigdheden;- bedienen van dekopieerapparaten;- verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Funktie-eisen:- opleiding LBO-niveau;- goede contactuele eigenschappen;- woonachtig in Maastricht of directe omgeving;- in bezit van rijbewijs B;- leeftijdsindicatie max. 35 jaar.
Werktijd van 10.00 tot 18.30 uur.
Salaris:
Het salaris is nader overeen te komen.
Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Ziektekostenregeling volgens IZA-regeling.
Rechtspositie volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst van de
Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.
Inlichtingen:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling
Correspondentie en Archief, de heer J. Scherders, tel. 043-217841, toestel 633-
Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 14dagen
na het verschijnen van dit blad te richten aan de N.V. Waterleiding
Maatschappij Limburg, t.a.v. de afdeling Personeelszaken, Prins
Bisschopssingel 2, 6211 JX Maastricht.

Limburgs Dagblad Zaterdag 17 juni 1989 " 46



RTL Plus

Zaterda 989 "47
Limburgs dagblad programma's zondag televisie en radio

20.10 Zomergasten. Peter van Ingen
ontvangt componist Louis Andries-
sen.

23.15-23.20 Journaal.

Nederland 3

die een pakje met een potlood metscherpe punt heeft ontvangen, bete-
kent dit dan dat hij ook ter dood ver-
oordeeld zal worden door het Syndi-
caat?

22.50 Opname. Speelfilm van het
Werktheater. Met: Helmert Wouden-
berg, Frank Groothof, Marja Kok e.a.
Meneer de Waal, een kweker uit
Aalsmeer, gaat naar het ziekenhuis
omdat hij pijn heeft. Na drie weken ligt
hij nog in het ziekenhuis zonder pre-
cies te weten waarvoor, (herh.)

00.23-00.28 Journaal

Nederland 2

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Skriuwers yn byld. Deel 5.

(herh.)
11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitzen-

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

12.45 Meer culturen. 3-delige docu-
mentaire. Afl. 2: De brug tussen de
Commewijne en de Maas ben ik. Ar-
nold Vanderlijde op zoek naar her-
kenning in het land van zijn voorou-
der, Suriname.

13.35 Europa komt! Afl.: De rechts-
gang in Europa.

12.50 Jimmy Cricket's Joke Machi-
ne. Komische serie.

13.00 Highway. Harry Secombe be-
< zoekt Carlingford, Co Louth in ler-

land.
13.30 4 What it's worth. Consumen-

tenprogramma.
14.00 News and Weather.
14.10 Bullseye. Darboardspel.
14.35 Sunday Grandstand. Hoogte-

punten uit: International Tennis,
Royal International Horse Show, Lea-
gue Chricket en Motoring Racing.

19.40 Catchphrase. Spelshow voor
de hele familie.

20.00 Watching. Serie. Afl.: Breeding.
20.30 Eastenders. Serie.
21.25 Jealousy. Drie waargebeurde

verhalen vol humor en drama.
22.05 News and weather.
22.20 The Beiderbecke ConnectJon.

Vierdelige, komische thriller. Afl.
(slot): What Do We Have On Hockey ■.
Sticks?

23.10-23.50 The Groovy Fellert. Afl.:
lts nice to be important, but it's impor-
tend to be nice.

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

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspanningspro-

gramma.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Motor Sports News.
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 Eurosport what a Week.
20.00 Tennistournooi in Londen.
22.00 Autosport in Canada.
00.00 Hockey in Berlijn.
01.00 Eurosport preview.
04.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.Duitsland 1

Duitsland 3 West
Super Channel

Duitsland 3 SWF

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop tekenfilms.

11.00 Eurochart. Pop.
12.00 Video Fashion. Modemagazi-

ne.
12.30 Today's World. Actualiteitenre-

portages.
13.00 Hello Europe.
13.30 Blake's Seven. Sf-sene.
14.30 Salvage One. Komische serie
15.30 The Mix. Entertainment.
17.30 The World Tomorrow. Reli-.

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.

Zakelijk nieuws.
18.30 Roving Report. Actualiteitenre-

portages.
19.00 Tracking Muslc.
20.00 Europese verkiezingen. Live

uitslagen. Aansl.: The UK Top 50.
Britse hitparade.

21.00 The twillght zone. Sf-thrillerse-
rie.

22.00 Hello Europe. Live uitslagen
Europese verkiezingen aansl. NBA
Today Basketbal.

22.25 Who'll Save Our Children.
Amerikaanse tv-film.

00.00 Europese verkiezingen. Live
uitslagen.

00.30 The Mix. Aansl.: Live uitslagen
Europese Verkiezingen.

03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse
amusementsprogramma's.

MTV Europe

SSVC

België/TV 1

|V^nc Kelly en Philip Casnoff in 'Fackeln im Sturm'.IJsland 2 - 19.30 uur)

09.00 "" Programma-weekover-
zicht.

09.30 Protestantse kerkdienst van-
uit Bonn.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren.

11.00 "" ZFD-Fernsehgarten.Amu-
sementsshow. Gasten: Mandy Win-
ter, Nicki, Rattles en Hazy Osterwald.
Presentatie: llona Christen.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.
13.30 Guckloch. Blik achter de scher-

men van devoorbereiding van kinder-
en jeugdprogramma's.

13.20 Ein halber Hund. Tsjechische
jeugdfilm uit 1987.

14.15 Hals über Kopf. Duitse jeugd-
serie. Afl.: A wie Adoption. Met: Ri-
chard Gutmann, Niels Hansen, Sabi-
ne Herken e.a.

14.45 Umwelt. Presentatie: Felix Tolx-
dorff.

15.15 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis. Bekendmaking van de win-
naars van de week.

15.20 Heute.
15.25 Die Sport-Reportage. Van-

daag: o.a. paardrijden: grote prijs van
Aken; voetbal: 2e Bundesliga. Pre-
sentatie: Christa Gierke-Wedel.

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

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politieke magazi-

ne.
19.30 Fackeln im Sturm. 12-delige

Amerikaanse tv-serie. Afl. 2: Verbote-
ne Liebe. Met: Patrick Swayze, Ja-
mes Read, lesley-Anne Down, e.a.
Orry en George zorgen ervoor dat
Bent West Point moet verlaten, maar
tijdens de oorlog in Mexico ontmoe-
ten ze hem weer. Orry raakt gewond
en gaat terug naar huis, waar hij Ma-
deline weer tegenkomt.

\ geertje Colargol. Kinderserie.
Vi- opese volksverhalen. Van-
Sa,' e eze' en de stok- Britse bij-

■*si \,Van J°y Batchelor.
V J*rouwtje Theelepel. Afl.: Blus-
S ftet Co en Ad Hazy.
\r°es- Tekenfilmserie.
Hl eucharistieviering vanuit Brus-HLa% *-*>0 De zevende dag. Praat-fetirt?et: Blikvanger: in het oog sprin-
%*..nieuwsbeelden; -Confrontatie:
>H discussie; Zeven op zeven:
Sv°Ver2icnt- Met studiogasten en
ViVan den Bosch.
\tr:evende aarde. Engelse docu-
\h sene van Dav'd Attenbo-

het°Ver net ontstaan van de aarde
[Sn aardoppervlak. Afl. 10: Zeeëny*B(2)-
Sit^^enspelen- en Straatto-
A estival. Reportage vanuit Bok-

-6 speelvogels. Amerikaanse
k A/"et Roger Moore en Tony Cur-
fo l* 4: p°werswitch. (herh.)
"$$ JJ.alvira. Poppenserie.
Oo J'euws.

Pi Tak- Animatieserie, (herh.)
i^ls °ns. Kleuterprogramma. Afl.:'"1q Ter< de mist. (herh.)
£% °®h Lotte onzichtbaar werd.
?H \. Noorse jeugdserie naar een

triild Tnors,ein Thomsen. Met:
In Qe Gersby-Rasmussen, Cas-

per Hjulmand e.a. Afl. 6.
18.35 De collega's. Serie. Met: Bob

Vanderveken, Nelly Rossiers, Tessy
Moerenhout e.a. Afl. 6: De brief,
(herh.)

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Op vakantie met een aan-
hangwagen.

20.15 Echo's in het donker. Tweede-
lige Amerikaanse tv-film van Glen
Jordan naar een boek van Joseph
Wambaugh. Met Peter Coyote, Stoc-
kard Channing e.a. Deel 2. Het on-
derzoek naar de moord wordt toever-
trouwd aan de agenten Jack Holtz en
Joe Vannort. Die ontdekken dat de
dode Susan Reinhert meer dan
750.000 dollar waard is. Ze hebben
meteen een motief en een verdachte:
Bill Bradfield.

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

lige Britse documentaire van Chris
Martin over de invloed van de Wes-
terse beschaving op de hele wereld.
Afl. 7: Nieuwe werelden.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten: Groep aan trapleuning, van Os-
kar Schlemmer (1931). (Kunstsamm-
lung Nordrhein Westfalen - Düssel-
dorf.).

België/TV 2
17.55 Journaal.

België/RTBF 1
10.00-11.00 Fête de la jeunesse Lai-
que te Waveren. 13.00 Actualités a la
une, actualiteiten. 13.05-13.30 Jour-
naal. 15.30Le Saint prend l'affut, Fran-
s/Italiaanse speelfilm uit 1966 van
Christian Jaque. Met: Jean fMarais,
Danile Evenou, Jess Hahn e.a. 17.10
Dimanche musique. (herh.) 18.10 Ci-
némaa la une. 18.15 Papa bonheur,
Amerikaanse serie. Afl. 9: Souvenir de
querre. Met: Bill Cosby, Physicia Ras-
had, Malcolm-Jamal Warner e.a. 18.45
Noubanimé, tekenfilms met de Smur-
fen. 19.00 Le week-end sportif, sport-
magazine. 19.25 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20:00
Cinema a la une. 20.05 Saga de la
Chanson Francaise: Gilbert Becaud,
portret. 21.00 Les poneys sauvages,

5-delige serie naar de roman van Mi-
chel Déon. Met: Jacques Weber, Mi-
chel Duchaussoy, Yves Beneyton e.a.
Afl. 3: Terres brülantes (1960-1981).
22.00-02.00 Speciale avond ter gele-
genheid van de Europese Verkiezin-
gen.

België/Télé 21
17.40 Autoraces: Grand Prix Formule I
van Montreal. 20.00 Uitslag Brusselse
verkiezingen. 20.15 Amicalement vo-
tre. Amerikaanse serie. Afl.: Un dróle
d'oiseau. Met Tony Curtis, Roger
Moore, Anna Gael c.a. (Onder voorbe-
houd). 21.00-23.30 Uitslag Brusselse
Verkiezingen. Presentatie: Jacqueline
Juin en Thierry de Meulenaer.
TV 5

12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 Les Secrets Des Andrones.
Franse tv-film. 14.45 Apostrophes. Li-
terair magazine. 16.10 Histoires Natu-
relles. Jachtmagazine. 16.30 Aventu-
res Et Sports. 18.00 Meurtres Avec
Préméditation. Tv-film. 19.00 Ushuaia.Reportages. 19.30 Flash Varicelle.
20.30 Elections Européenes. Informa-
tief programma met rechtstreekse beel-
den over de Europese verkiezingen.
00.45-01.00 Le Quart D'heure Du Pro-
cope.

Radio 1
(Elk 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
VARARadio 1 zondageditie. 12.02
Ophef envertier. 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Europese verkiezingen
1989. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Bfandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10.02Tony van Verre ont-
moet John Lilipaly. 10.30 Muziek-
mozaïek. 12.02AVRO muziekthea-
ter. 13.02 AVRO's radiojournaal.
14.02 Nederlands op AVRO 2.
15.02Muziek met Meta. 16.30Kom
's langs in Stillness. 18.02 Dat zoe-
ken we 0p... 19.02Leuterkoek en
zandgebak. 19.10 Ssssssst
19.30 Hersengymnastiek vanaf
Corsica. 20.00-7.00 Zie radio 1.

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

radio
Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder
de Groene Linde. 9.15 Musica Reli-
giosa et Profana. 9.55 Progr.-
overz. 10.00 Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11.00 NOS-Conservato-
riumproject 1988/1989. 13.00 Nws.
13.02 Opera Matinee: I Capuleti cd
I Montecchi, opera van Bellini. Uit-
gevoerd door het Residentie Or-
kest en koor van hetTeatro Comu-
nale Bologna 0.1.v. Claudio Abbado
met sol. 14.00 Holland Festival:
Liederen voor sopraan en piano;
15.00ASKO-Ensemble. Aansl: So-
listen Ensemble Bolshoi Theater.
18.00 Nws. 18.02 Continu Klas-
siek. 20.00 Nws. 20.02 Holland
Festival Journaal. 20.10 Holland
Festival 1989: Nieuw Ensemble
0.1.v. Ed Spanjaard. 22.30 Kamer-
concert. 23.00-0.00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. .9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Zo moet
het kunnen. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde Ganzen. 11.00De an-dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 17.00Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nieuws. 18.10 Litur-
gie en kerkmuziek. 18.40 De onbe-
kende Islam. 19.00 Programma

voor buitenlandse werknemers.
19.20Suara Maluku. 19.55Tambu
20 30 Zorg en Hoop. 21.20 Mede-
landers Nederlanders. 21.45 Me-
delanders Nederlanders. 22.10-
-22.40 Jazz uit het historisch ar-
chief.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 1102 Sport. 12.02-13.00
D.S.M - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-ren. 18.05-19.00Sport.

BRT 2
600 Nws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nws.)
800 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 1003 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13 10 De talel vaneen. 14.00 Fies-

tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws). 20.05 Vragen staat vrij
(om 22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws)

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45* Ver-

anstaltungskalender. 805 Fröhk-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung: Uver '
d Land on d'Logt - van domols on
hogt Echo Nord: Alles watt daer art
Omer over Keiemes an et Jördtal
weete wol». 10.00 Volkslieoer
11.05 Schlagersouvenirs. 12.35
Ruckblick. 14.05 Die deutsone
Schlagerparade. 16.05 DOMINO -die Schielshow des BRF. 17.06
Sportmagazin. 18.40 Senioren-
funk. 19.00-21.00 Wunschkonzert.
21.05 Sportresultate von Woche-
nende und Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfruhstück.
11.00 Ruckblick - OWies 12.00
Musikparade. 14.00 Wunsch Dir
was. 17 00 Sportshop. 18.00 Nach-
gefragt 19 00 Volkstümliche Hitpa-
rade 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Gestern, heut' und
morgen 13.00 HeimatmekxJie.
1405 Was dart es sein? 17.00
Singt mit uns. 18.05 ScheHack-
Schatzchen 19.00 Erinnerung.
21.00 Musik zum Tanzen. 22.30
Nachtexpress.

Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Marcel Vanthilt
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 European Top 20. Het beste uit

de Europese muziekscène.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics.
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.
01.00-07.00 Night Videos. Clips.

12.35 Children's SSVC. Afl.: Hugo,
the man of the Snows.

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels,
(herh.)

09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-
formatie.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, (herh.)

10.30 Telekolleg 11. Cursus economie,
(herh.)

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

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

12.30 Tele-Akademie. 'Die Geburt
der Moderne aus dem geist der Reli-
gion' door prof. dr. Werner Hofmann.

13.15 Höhlenabenteuer. 4-Delige do-
cumentaire serie over speleologie.
Afl. 1: Eine Welt aus Kristall.

14.00 Die Harte. Over de geschiede-
nis van de harp.

15.00 De symfonieorkesten van de
ARD. Het Radio-Symfonieorkest van
Berlijn 0.1.v. Riccardo Chailly voert de
volgende werken uit: 1. Le sacre du
printemps, Stravinsky. 2. La valse,
Ravel. 3. Romance voor altviool en
orkest Opus 83, Bruch. Soliste: Kim
Kashkashian.

16.00 Reisewege zur Kunst. Van-
daag: West-Bourgondië.

16.45 Kaufen, koenen, essen è la
saison. Culinair programma. Van-
daag: Kaltes Fleisch, heiss geliebt.

17.00 WDR-Publik. Gesprekken en
muziek uit Bocklemünd.

18.00 Die Besucher. Jeugdserie. Afl.
1: lm Jahre 2484.

18.30 Gort und die Welt. Religieus
magazine. Vandaag: Zwischen Chris-
tus und Sandino. Documentaire over
katholieken in Nicaragua, tien jaarna
de revolutie.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. Vandaag live
met als thema 40 jaar Bondsrepu-
bliek. (20.00 Sport im Westen, verlen-
ging tot 20.30 uur alléén indien de 1.
FC Köln Duitse kampioen wordt en/of
Fortuna Köln de 1.Liga bereikt.).

20.15 ■ Haute Couture. Franse
speelfilm uit 1944 van Jacques Bec-

" Helmert Woudenberg en Marja Kok in 'Opname. (Ne-
derland 1 - 22.50 uur)

VPRO
09.00 De Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilm. Afl: Peppermint
Patty op glad ijs. (herh.)

09.25 ■ Laurel & Hardy. Slapstick.
Vandaag: Flying Elephants. Koning
Ferdinand heeft verklaard dat alle
mannen tussen 13 en 95 jaar moeten
trouwen. Stan en Ollie hebben beiden
de dochter van een tovenaar op het
oog, zonder het van elkaar te weten.

09.45 De kast. Kinderfilm.
09.55 Vanessa de speurneus. Fran-

se serie. Afl.: Paniek in de dierentuin.
10.05 Brillekoker. Gevarieerd kinder-

magazine.
10.25-11.00 Ontmoeting in Tanger.

Britse jeugdfilm. Ellie is dol op een
liefdesscène uit een Amerikaanse
film en ze is verliefd op het broertje
van haar vriendin, Greetje. Greetje
bedenkt een zeer origineel verjaar-
dagscadeau voor Ellie!

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.30-18.00 Herdenkingsdienst
slachtoffers vliegramp Suriname.
Rechtstreekse uitzending van de
oecumenische herdenkingsdienst
voor de slachtoffersen nabestaanden
van de vliegramp in Suriname. De
dienst wordt gehouden in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam.

20.00 (TT) Journaal.

1*13.05 Nieuws voor doven en
phthorenden.

P (TT) Klaverweide. Serie. Afl.:
W meer terug. Eenmaal in zijn
JjWe flat kwijnt oude Arie weg
PM
'' De natuur en de mens. Natuur-?■ Vandaag: De bosbewoners.
FM1 Uitslag NederlandseKinderju-
h9B9--y Journaal.
* Nederland Museumland. Van-
%'■ Friesland. Presentatie: Hanne-!*appen. (herh.)
" De verzameling. Een bijzonde-verzameling uit 'De kunst ligt op
w. (herh.)

18.07 (TT) Vooruit met de geit.Afl. 3:
Het fokcentrum. (herh.)

18.16 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: De fijne neus van Bob-
by.

18.29 De grote meneer Kaktus
Show. (herh.)

19.00 Journaal.
19.07 Tot elke prijs. Canadese serie

over een jonge ijshockeyer op weg
naar de top. Deel 2. Het spelen in het
nationale team is voor Pierre Lambert
niet enkel zonneschijn.

19.55 Durell in Rusland. Serie na-
tuurdocumentaires van de Engelse
schrijver en natuurkenner Gerald Du-
rell. Afl. 2: De bison en de auerhaan.

20.40 Het moment. Talkshow. Pre-
sentatie: Paul Witteman.

21.30 Philip Marlowe. Privédetective.
Engels-Amerikaanse serie. Afl. 3: Het
potlood. Als Philip de man beschermt

14.25 Studio Sport. Rechtstreeks
verslag van het tennistournooi in Ros-
malen.

16.30 Ned. Geref. kerkdienst vanuit
Ede.

17.13 Bericht van de wilde ganzen.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De Trojaanse Oorlog. Les 5.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Hollandse Nieuwe: Tussen de

IJssel en de Zwarte Zee. Portret van
de enige vrouwlijke Hoca in Neder-
land.

20.40 Nachten van de revolutie. Do-
cumentaire serie. Afl 2.

21.32 Europese verkiezingsavond.
Rechtstreekse uitzending waarin on-
der andere de uitslag van de verkie-
zingen in twaalf EG-landen bekend
wordt gemaakt.

23.55-00.00 Nieuws voor doven en
■slechthorenden.

21.00 Europa gat gewahlt. recht-
streekse uitzending vanuit de Euro-
pese hoofdsteden n.a.v. deEG-stem-
ming. (Vanaf 21.05 uur Heute, Sport
am Sonntag, Lach mal wieder en van-
af 22.30 uur Bundestagrunde).

00.00-00.05 Heute.

20.15 Wunder der Erde. Documentai-
re over diamant-winning.

21.00 Europawahl. Verslag van de
Europese verkiezingen met nieuws
van correspondenten uit de diverse
Europese hoofdsteden.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

15.25 Rock'n'Roll Highschool. Ame-
rikaanse speelfilm in twee delen. Deel
2.

16.10 Café in Takt - Extrakt. Hoogte-
punten met Peter Horton.

16.30 Bilder aus der Wissenschaft.
17.00 ARD-Ratgeber: Essen & trin-

ken. Vandaag een licht menu met
veel groente. Presentatie: Martina
Meuth en Bernd Neuner-Duttenhofer.

17.30 Biblische Geschichten. Serie
bijbelverhalen. Afl. 1: Geh' in das
Land, das ich Dir zeigen werde.

18.00 Tagesschau.
18.05 Wir über uns.
18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. Serie. Afl.

Abendseufzer.
19.09 Die Goldene 1. Winnaars van

de ARD tv-loterij.
19.10 Weltspiegel. Reportages van

buitenland-correspondenten.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.

r Programma-weekoverzicht.

5 Günter Wand. Portret van deze
gent.Jj Bücherjoumal für Kinder.

voor kinderen.
, Die Sendung mit der Maus.leerprogramma.5 "" Presseclub.
,* Tagesschau Wochenspiegel.
JJ Magazin der Woche. Regio-
-2 magazine.? Diese Woche im Ersten. Pro-

? Piano, Piano. Australische
27'ige jeugdserie. Afl. 6: AllesJJecht, Ende gut.
£ ARD-Sport extra. Hockey
L*J[]ipions Trophy voor heren:Jjjterepubliek Duitsland - Pakistan.
P'rnentaar: Wolfgang Fritsch-

Paul Witteman presenteert 'Het moment. (Nederland 1 -*0 uur)

Nederland 1

SAT1
Duitsland 2

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met: Heath-
cliff, tekenfilmserie.

09.15 D Salonwagen E 417. Duitse
speelfilm ut 1939 van Paul Verhoe-
ven. Met Curd Jürgens, Kathe von
Nagy, Maria Nicklisch e.a. (herh.)

11.00 Spiegelei. Spelprogramma.
(herh.)

11.30 Dance. Dansshow. (herh.)
12.05 Motorsport - Extra, (hehr.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Buck Rogers. Sf-serie. (herh.)
13.55 Gut Schmeckt's uns. Kooktips

gepresenteerd door Eva Muller.
14.25 Die Nelson Affare. Engelse

speelfilm uit 1973 van James Cellan
Jones. Tussen admiraal Nelson en
Lady Hamilton ontstaat een storm-
achtige liefdesverhouding.

16.05 Super Sound und f lotte Sprü-
che. Amerikaanse musical uit 1980
van Nancy Walker. Met: The Village
People, Valerie Perrine, Bruce Jen-
ner e.a.

17.45 RTL Musikrevue. Gepresen-
teerd door Frank Papke.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Ich will Manhattan. Serie.
20.00 Wir kommen alle in den Him-

mel. Franse komedie van Yves Ro-
bert. Etienne, Simon, Daniel en Bouly
zijn vier Fransmannen van rond de
veertig jaar. Ze trekken in een huis
aan de rand van Parijs om daar hun
ideeën over plezier te verwezenlijken.
Maar aan het eerste het beste 'kate-
r'ontbijt worden de vier wreed uit hun
droom gehaald: ze zitten in de aan-
vliegroute van een vlieghaven. Ze
krijgen echter ook woorden over hun
persoonlijke verlangens: de een
houdt van meisjes, de ander van
stoere soldaten...

22.20 Finale - Die Sportsendung am
Sonntagabend.

23.05 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Jesus und die Ehebrecherin
(1665) van Pieter Brügel Sr.

23.10 Catch up. Amerikaanse show-
gevechten gepresenteerd door Joe
Williams.

23.40 Sexy Folies.
00.15-00.20 Betthupferl,

satelliet

08:05 Mister Ed. Afl.: Der Festzug.
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Wilmas
Geheimnis. 08.55 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 09.00 Die Wal-
tons. Afl.: Der Verdacht. 09.50 Teletip
Tier. 10.00 SAT.I Sport. 10.30 Auf Vi-
deosehen. 10.55 So gesehen. Kerkelij-
ke uitzending. 11.00 Programma-over-
zicht. 11.05Die letzte Flut. Australische
fantasiefilm uit 1977 van Peter Weir
met Richard Chamberlain, Olivia Ham-
net, David Gulpilil e.a. 12.45 Familie
Feuerstein. Afl.: Stammhalter Barney.
13.15 Die Waltons. Afl.: Die einsame
Hütte. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Teletip Ko-
ehen. 14.15 Tier + Wir. Afl.: Ein Artzt
für alle Falie. 14.50 Der Goldene
Schuss. 15.00 9 Der Vagebund von
Texas. Amerikaanse actiefilm uit 1945
van Stuart Heisier met Gary Cooper,
William Demarest, Loretta Young e.a.
16.30 Auf und davon. Reismagazine.
17.00Der goldene Schuss. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 17.05 Zwei total
verrückte Knastbrüder. Amerikaanse
komedie uit 1978 van Edward J. Mon-
tagne met Tim Conway, Chuck
McCann, Richard Kiel e.a. 18.45SAT 1
Bliek. 19.00 Programma-overzicht.
Aansl.: Gewinn in SAT.I 19.10 Kampf
urn Yellow Rosé. Afl.: Das Spielist aus.
20.00 SAT.I Wetter. 20.10 Der Pfarrer
von St. Michael. Duitse volksfilm uit
1957 van Wolfgang Gluck met Erich

Auer, Gerunde Locker, Heinrich Gretler
e.a. 21.50 SAT 1 Sport. 22.00 ■ Auf
der Flucht. Afl.: Richter in eigener Sa-
che. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00 Stunde
der Filmemacher. Filmgeschiedenis.
23.15 Malizia. Italiaanse speelfilm uit
1973 van Salvatore Samperi met Laura
Antonelli, Turi Ferro, Alessandro Momo
e.a. 00.45-00.55
Programmaoverzicht.

Ker. Met: Haymona Houieau, Micheli-
ne Presle, JeanChevrier, e.a. De mo-
de-ontwerper Philippe Clarence
wordt verliefd op de verloofde van zijn

1 vriend Daniel. Zij moet echter niets
van hem weten, wat tijdens de prsen-
tatie van zijn nieuwste creaties uit-
loopt in een drama, (herh.)

22.02 West 3 aktuell.
22.20 Musikszene '89. 'Neues aus

dem Schaugeschaft' gepresenteerd
door Ron Williams.

23.05 In diesem Sinne Ihr Jürgen
von der Lippe. Hoogtepunten uit de
carrière van deze cabaretier.

00.05 Paper Symphony. Experimen-
tele film.

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
nacht. Korte overdenking.

08.00 Avanti, avanti. Cursus Ita-
liaans. Les 10. (herh.)

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

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels,
(herh.)

09.30 Telekolleg aktuell. Informatief
programma.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, (herh.)

10.30 Telekolleg 11. Cursus economie,
(herh.)

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Magazine voor gastarbeiders uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Wer-
ner Hofmann: Die Geburt der Moder-
ne aus dem geist der Religion.

15.00 Programm nach Ansage.
17.15 Wander-Tip. lm Zweribach.
17.30 Nimm's Dritte. Magazine ge-

presenteerd door Gerard Ruddies.
18.00 Toeristik-Tip. Vakantietips.
18.15 Reden ist Gold. Talkshow.
19.00 Abendschau,Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Uitslag Schatzkammer.
19.35 Europalaver. Amusementspro-

gramma n.a.v. de Europese verkie-
zingen.

21.00 Rheinland-Pfalz hat gewahlt.
Eerste uitslagen van de Europese
verkiezingen.

21.45 Verkiezingsberichten.
22.15-00.30 Rheinland-Pfalz hat ge-

wahlt. Verkiezingsuitslagen, zowel
gemeenteverkiezingen als Europese
verkiezingen.

18.00 Verkiezingsprogramma. N.a.v.
de Europese Verkiezingen met de
eerste uitslagen van o.m. het Brusse-
les Gewest en met rechtstreekse flit-
sen van de Grote Prijs van Canada
voor formule 1-wagens.

19.30 Journaal.
19.45 Sportweekend.
20.15 De nacht van de magie. Goo-

chelshow.
21.00 Verkiezingsprogramma.

Showprogramma met uitslagen, re-
acties en commentaren n.a.v.a de
Europese Verkiezingen.

00.00-03.00 Teletekst voor iedereen.
Verkiezingsuitslagen.



VPRO met
vijf uur

radio uit
Limburg

'Ontzettend veel mensen zijn door de kerk beschadigd'

Jos Brink geboeid
door pastoraal werk

Limburgse culturele
aktiviteiten: het
Maastrichtse Löss-
theater, de zingende
ex-mijnwerker Miei
Vluggen en carnaval
met schlagerschrij-
ver WielKnipa. Om-
roep Limburg-mede-
werker Peter Win-
kels zit verder aan de
Maas, waar hij praat
met de Limburgse
dichters Hans Berg-
huis en Frans Budé

over hun gezamenlij-
ke cyclus 'Maasge-
dichten'.

Tussen 16.00 en 17.00
uur praat Ischa Meij-
er tijdens een recht-
streekse uitzending
vanuit cafSatyricon
in Maastricht met
o.a. de gedeputeerde
van cultuur drs. Ger
Kockelkorn en de
trainer van MW,
Frans Körver.

MAASTRICHT-Via
Radio 2 besteedt de
VPRO aanstaande
dinsdag vijfuur lang
aandacht aan Lim-
burg. „Onderzoek
naar de eigenaardig-
heden en cultuur
van een streek en
zijn bewoners" ko-
men tussen 14.04 en
16.00 uur aan bod in
'Gezicht op Lim-
burg. Ad Fransen
gaat met de schrijver
Ton van Reen naar
katholiek Nederland
in Steyl en Roer-
mond. Verder eenre-
portage over het ver-
driet en het jungle-
leed in en rond Heer-
len. Schrijver en ex-
junkie René Stoute
ging mee om de
drugswereld van
Amsterdam met die
van Heerlen te ver-
gelijken. Voorts aan-
dacht voor tal van

BZN in Valkenburg

Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - Jos
Brink (48), bekend van de
televisie. Minder bekend
als pastoraal werker in de
binnenstad van Amster-
dam. Wekelijks op de
preekstoel, met name in
het gebouw van de ka-
tholieke basisgemeente
De Duif, en daarnaast be-
last met alle taken die een
voorganger te vervullen
heeft: ziekenbezoek, ster-
vensbegeleiding, begelei-
ding van Aids-patiënten.
Werkt naar eigen zeggen
zeven keer vijftien uur
per week, vaak onder de
schijnwerpers, maar niet
zelden in de stilte van de
medemenselijke nood.
Voltooide onlangs een to-
neelstuk over de Jappen-
kampen en zijn tweede
boek met opstellen over
religie. Een gesprek over
de minder bekende en
hoogst ongewone kant
van een bekende en ge-
wone Nederlander.

„Nou, ik wil duidelijk geen
volksprediker worden", schertst
Jos Brink en hij schiet naar vo-
ren op de krakend lederen fau-
teuil in zijn Amsterdamse wo-
ning. „Nee, ben je gek zeg. Ik
denk niet dat ik dat zou doen.
Het neemt toch al een vlucht
waarvan ik denk: hoe houdik het
een beetje in de hand? Hoeveel
zondagen per jaar hebben we?
52, dat is 52 preekbeurten, die
kan ik moeiteloos invullen, en
dan nog een aantal jeugddien-
sten, een aantal speciale dagen
die mensen organiseren, en zie-
kendagen. Nee, dat kan niet,
want het is mijn vak niet".

" Een beetje dominee
mag best wat theater ma-
ken, heb je wel eens ge-
zegd. Waar ligt de grens
tussen theater en com-
mercie?

„Ach, een beetje commercie is
nodig, want ik zit hier in De Duif
ook vol. Maar daar zijnbinnen de
kerk ook wel eens vragen over.
Dan kan je zeggen: de mensen
zijn die drempelover, de nieuws-
gierigen, en als ze zich kunnen
vinden in onze manier van litur-
gie vieren en van beleving, dan
komen ze ook bij andere predi-
kanten terug, en dat is dan geen
probleem".

Trucs

" Waar ligt dan het mo-
ment, waarop je predi-
king overgaat in een to-
neelstuk?

„Dat gevaarzit er altijd in".

" Ga je daar wel eens
overheen?

„Nee, eh, nee. Ik geloof dat ik die
grens heel zorgvuldig heb uitge-
zocht. Want anders sta jete rom-
melen. Je doet het in een theater
heel vaak. Er zrjn delen in een
rol, die moet je dan hijsen, die
moet je er even overheen tillen.
En daar heb jeallerlei trucs voor.
Ik denk dat je die trucs, behalve
om een kerk stil te krijgen of een
bepaalde aandacht te dwingen,
niet mag gebruiken, want daar is
een kerk niet voor. Het gaat na-
tuurlijk in wezen om het Woord
en niet om hoe je het brengt".

" En dat is alles?

„Wat ik eigenlijk probeer te be-
reiken, is dat mensen met andere
mensen zorgvuldig omgaan, of
met de schepping zorgvuldig
omgaan, en meer niet. Want dat
is de opdracht vanuit het evange-
lie. Er zijn ontzettend veel men-
sen die beschadigd zijn door de
kerk, wat natuurlijk nooit de be-
doeling kan zijn geweest. En dat
gaan ze dan de almacht, of hoe je
het noemen wilt, kwalijk nemen.
Dat is flauwekul, ze moeten dat
de mensen kwalijk nemen. En
daar nog heel mild over denken,
want een mens is altyd een pro-
dukt van zyn tijd. Ik denk over
de paus voor mijn doen heel
mild. Ik twijfel niet aan zyn inte-
griteit. Ik ben het alleen niet met
hem eens".

Samenleving
„Ik vind dat een man in zijn posi-
tie niet de dingen mag doen en
zeggen, die hij doet en zegt. De
manier waarop hij praat over
vrouwen, over homoseksuelen,
over geboortebeperking, over

abortus, over euthanasie. Dat is
geen antwoord meer op de vra-
gen die de samenleving stelt op
dit moment. Je kunt niet predi-
ken dat God liefde is en tegelij-
kertijd mensen uitsluiten. Dat
neem ik hem kwalijk, dat ben ik
niet met hem eens. En datvind ik
heel jammervoor iemand die de
hoogste bestuursfunctie vervult
in de rooms-katholieke kerk,
waar toch hoeveel miljoenen bij
aangeslotenzijn, die daar niet uit
durven te stappen".

" Je doet niet alleen pas-
toraal werk voor homofie-
len. Je preekt in heel Ne-
derland, bijna iedere zon-
dag, je doet al jaren aan
stervensbegeleiding, aan
ziekenbezoek, jebegeleidt
Aids-patiënten. Loodzwa-
re arbeid.

„Zeven dagen per week. Ik ben
zeven dagen per week predikant.
Naast mijn andere werk. leder
mens heeft zijn eigen mogelijk-
heden, en ieder mens is een
werktuig op zijn eigen plaats. Ik
kan schrijven, maar dan moet ik
het wel doen. Ik kan praten,
maar dan moet ik het wel doen.
Ik kan met mensen omgaan,
maar dan moet ik het wel doen.
Dat mag je dus niet uit de weg
gaan, ook al wil ik dat vaak wel.
Ik zit niet altijd op Aids-patiën-
ten te wachten als ik moe ben of
met vakantie wil".

" Waar komt dat van-
daan, die behoefte om het
evangelie te verkondi-
gen? De mensen kennen
Jos Brink als de grappen-
maker, de artiest, de man
van Wedden Dat. Mijn
stelling is, dat er een mo-
ment of een ervaring moet
zijn geweest, waarop je
tot die andere levensvul-
ling hebt besloten.

„Ik heb eigenlijk altijd al ge-
preekt, al meer dan twintig jaar,
sinds dieeerste keer dat ze me in
Den Oever vroegen. En ik stu-
deer mijn hele leven al theologie,
omdat ik het interessant vind".

Gebeurtenis

"Weet jenog het moment,
waarop je besefte: voort-
aan moet ik die bood-
schap van geborgenheid
en vertrouwen uitdragen?

„Dat is in 1979 gebeurd. Toen
heb ik een uitzending met de ko-
ningin gemaakt. Ik kom thuis en
ik denk, nou, dat staat erop, dat
is wel gelukt, het is wel aardig,
geloof ik. Kom ik de volgende
ochtend hier op straat, mensen
groepen samen. ledereen sprak
erover. Dat was wel een gebeur-
tenis, zeg. Maar ik dacht, wat nou
gebeurtenis? Ik vind het hele-
maal geen gebeurtenis, dus is het
geen gebeurtenis. Absoluut niet.
Aardig gelukt. Blij mee. Meer
niet. Maar ik werd voor het eerst
geconfronteerd met het besef,
dat je met mensen dus wel dege-
lijk ook wat kunt doen. Ik denk
dat ik me toen pas realiseerde dat
mijn manier van godsdienst be-
leven zin zou kunnen hebben
voor anderen. En ik realiseerde
het me helemaal toen ik bij De
Duif kwam. Op dat moment kan
je ook niet meer terug".

" Je hebt het over die uit-
zending met dat kusje
voor de oude koningin.

„Nou, het was een dikke zoen
hoor. Een paar jaar later, ik deed
de eerste uitzendingvan Wedden

der eng te worden. Toen zonden
we uit in decemberert toen dacht
ik, nou zeg ik iets tegen alle men-
sen die alleen zitten, of die het
kleredagen vinden, die kerstda-
gen, wat het natuurlijk ook zijn.
Mensen die ziek zijn of gedeti-
neerd of weet ik veel. Nou zeg,
dat was wat. God zegene u, dat
was het enige dat ik zei. Daar
kwam een hoos van reacties op,
van mensen die zich toch wat
meer prettig voelden daardoor.
Heel veel brieven, heel veel tele-
foontjes. En dan moet je dus zor-
gen, dat je niet doorslaat, dat je
dus geen Johan Maasbach
wordt. Met beide benen op de
grond blijven, geen enge balker
worden".

Dat, en een van onze jongens lag
in het ziekenhuis, in de kersttijd
was dat, en toen hoorde ik daar
in het ziekenhuis, hoe men daar-
op reageerde, en hoe belangrijk
dat was voor ze. Ik vind televisie-
uitzendingen dus helemaal nooit
belangrijk, per definitie niet,
nooit. Fffft, dat is tv. Maar het
schijnt het dus toch wel te zyn,
belangrijk.

Daar moetje dan over nadenken,
en dan moet je dat dus ook ge-
bruiken. Ik heb weleens gezegd,
en dat is toen weggehoond, maar
ik vind het nog steeds: als je een
tv-uitzending goed maakt, zoals
Wedden Dat, een amusements-
programma van twee uur, waar
veertien miljoen mensen naar
kijken, dan kun je daarin ook
pastoraal bezig zijn. Nietvoor de
mensen die zeggen, hè hè, ik ga
eens even lekker zitten kijken,
maar er zijn mensen die ernaar
uitkijken. Van het is weer zo ver,
en dat is dan een soort licht-
puntje in hun leven. Dat hoef ik
niet te vinden, maar zij vinden
het kennelijk wel. En daar moet
je je dan aan conformeren, zon-

Ballet Kirchroatsjer Maedsjer
onder de 'middernachtszon'

Van onze showpagina-redactie
VALKENBURG - De populaire
topformatie BZN geeft op zater-
dag 1 juli om 20.30 uur een con-
cert in het Openluchttheater van
Valkenburg. Op zichzelf een
niet-alledaags gebeuren omdat
de Volendammers dit jaar
slechts driekeer in de openlucht
optreden.
De Band Zonder Naam werkt
momenteel hard aan een nieuwe
CD, die in september uit zal ko-
men. Als voorproefje werd de
single 'El Cordobes' op de markt
gebracht, die inmiddels in diver-
se hitparades staat genoteerd-
Voor het optreden in het Valken-
burgse Openluchttheater kan
BZN putten een uitgebreid re-
pertoire, waaronder zon veertig
hits. Voorverkoop van kaarten
(dertig gulden) bij de VW's van
Valkenburg en Heerlen en in Sit;
tard bij Discoshop Laumen. Bij
slecht weer vindt de voorstelling
plaats in de stadsschouwburg
van Heerlen.

Uitslagen
Europese

verkiezingen
op televisie

" De Kirchraotsjer Maedsjer: van Bremerhafen tot Noorwegen en...verder.

zakhstan worden door deKirch-
raotsjer Maedsjer helemaal in de
watten gelegd of moeten we zeg-
gen dat het werken geblazen is?

De Kirchroatsjer Maedsjer heb
ben hun inivitatie vooral te dan
ken aan hun huidige repertoire

kaap. En natuurlijk zal men dan
in deze tijd van het jaar in deze
noordelijke gebieden genieten
van de 'middernachtszon.

Tijdens cruise
óók bezoek

aan IJsland

HEERLEN - In een rechtstreeks^
NOS-uitzending wordt zondag
avond op Nederland 3 vanaf 21-
-uur de uitslag van de Europese v*
kiezingen bekend gemaakt. In

flprogramma zijn er ook reacties va*
politici, commentaren op en an, Jeses van de uitslag. Gasten in de
uitzending zijn de lijsttrekkers,
politieke leiders van de verschuif
de partijen en andere prominen
partijleden. Het eerste deel van
uitzending is gewijd aan de uU^ig.
gen in Nederland. Behalve delan<\],
lijke uitslagen worden ook dereS. e .
taten per provincie en van de "^langrijkste gemeenten gegeven J ng
het tweede deel van de uitzend^aandacht voor de uitslagen in , t
rest van Europa. De avond w° eI)
gesloten met een debat tuS^terFrans Andriessen (Vice-voorzi* t
van de Europese Commissie), < \,-.i,
Dankert (lijsttrekker PvdA), Ed
pels (minister van VROM) en J* j

jhr. ArA. Loudon, voorzitter Kd
van Bestuur van "Akzo. -,
Ook de tv-stations uit de omring*^
de landen besteden zondagay''
uitgebreid aandacht aan de uit
gen van de Europese verkiezing .
In België op BRT 2 (van 21.0" '^middernacht en daarna tot 03.00 ,
teletekst), Duitsland 1 (21-00
00.30 uur).

Dat bestaat uit twaalf dansen, va
rierend van decan-can tot de tap
dans. En is er nog wat: de passa
giers aan boord van de MS Ka

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - Het ballet
'Kirchjroatsjer Maedsjer' zoekt
het in noordelijker regionen. Tot
en met 25 juni is men onderweg
in Noord-Europa. Van een Duit-
se onderneming kregen de
'Maedsjer' het niet-alledaagse
aanbod om op te treden tijdens
een 17-daagse cruise met de MS
Kazakhstan van Bremerhafen
naar Noorwegen. Tijdens deze

Overdag wordt men namelijk
ruimschoots in de gelegenheid
gesteld om lessen te volgen in
body-training en jazz-dans. Het
is maar dat u weet: 'de Maedsjer'
hebben inmiddels hun koffers
gepakt en zijn vertrokken!

reis wordt een bezoek gebracht
aan de Shetland eilanden, IJs-
land, Spitsbergen en de Noord-

latenJagUjunHUUUl 48

" BZN op 1 juli in het Open-
luchttheater van Valken-
burg.

show

Van onze
rtv-redactie# Jos Brink:

„leder mens heeft
zijn eigen moge-
lijkheden en
ieder mens is een
werktuig op zijn
eigen plaats".

show/rtv
redactie: harrie cremers
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