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Vanaf 4 jaar
Jaarlijkse

milieukeuring
voor auto's

J-N HAAG - Hetkabinet heeft gis-
r^n ingestemd met een wettelijk
1,/püchte jaarlijkse milieukeuring
■)£* auto's. De milieukeuring geldt
l°r alle auto's van vier jaar enl^er. Het is de bedoeling dat de
Hf Ur|ng al volgend jaar verplicht
in Vooralsnog zal de keuring
K 0r de garagesworden uitgevoerd.

’- °J de keuring te combineren met
(Ap***gemene Periodieke Keuring
Üjfjp kunnen de kosten volgens
hoi Habinet relatief laag worden ge-
ta en- Hoeveel dekeuring precies
I^Saan kosten weet men op het mi-
L terie van Milieubeheer nog niethertellen.
r 1993 wordt bezien of de milieu-kring afdoende werkt. Hiertoe
e°rden steekproeven langs de weg
gouden. Wanneer blijkt dat ge-
-0 in de garage niet worden
Indekt en verholpen, wordt de
ijaUring verzwaard. Daarvoor zullen
1 n meer centrale keuringscentra in

1 leven worden geroepen.

Verworpen
De Nederlandse Maatschappij voor
Verpleegkunde (NMV) heeft het
CAO-akkoord niet ondertekend en
is uit het overleg gestapt omdat de
vijf procent loonsverbetering niet
werd gehaald. De NMV gaat nu haar
leden benaderen met het advies om
tegen het CAO-akkoord actie te voe-
ren. Ook de actiegroep voor Ver-
pleegkundigen WIO is het niet
eens met het bereikte akkoord om-
dat pensioengeld wordt gebruikt

om de loonsverbetering te betalen
en er geen bijzondere positie voor
verpleegkundigen en verzorgenden
is overeengekomen. De WIO roept
zijn sympathisanten op volgende
week tijdens de ledenraadplegingen
tegen het CAO-akkoord te stem-
men.'
Daarnaast zrjn er in het akkoord af-
spraken gemaakt over verlichting
van de werkdruk. Het kabinet heeft
toegezegd voor het zomerreces een
besluit te nemen over extra arbeids-
plaatsen in het ziekenhuiswezen.

" Zie ook pagina 15

Het weer
WARMER
velH^aagZl^n er naast wolken-
& 'Oen ook zonnige perioden.
ge staat een zwakke tot mati-
Ujj wind. De

bereikt
"tal Waarde van circa 20 gra-
t„. De minimumtempera-
lj i voor de komende nacht

rond 11 graden. Zondag
be "e zon de overhand heb-
°bl e temPeraluur kan dan
W ®Pei» naar de zomerse
staa* de van 25 £raden- Er
nu^z *an een zwakke wind uit
Vo^en,°penderichtingen,
'""efr even*ue'e informatie be-
L ende het weer in Limburg

UIU u bellen 06-91122346.

JfNDAAG:Ui' °D: 05.20 onder: 22.04
*^nop: 00.41 onder: 11.19

S*<*N:
0»aa°P: °5-21 onder: 22.04

00.54 onder: 12.44

Uit onderzoek blijkt:

Maastricht
ongezond

Van onze correspondent
MAASTRICHT - Maastricht,
Amsterdam, Utrecht en Haarlem
zijn de vier ongezondste steden
van Nederland. Inwoners voelen
zich niet alleen minder gezond
dan in andere grote gemeenten,
ze hebben ook meer vage licha-
melijke klachten, meer langduri-
ge aandoeningenen meer (al dan
niet ernstige) beperkingen in
hun lichamelijk functioneren.
Dit blijkt uit een onderzoek dat is
uitgevoerd door het Tijdschrift
voor Gezondheid en Politiek.

Het blad heeft aan de hand van
cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek de gezond-
heidstoestand en de leeftijdsop-
bouw vergeleken in zeventien
steden met meer dan 100.000 in-
woners.

Bestand
in Angola

JOHANNESBURG - De Angolese
president Dos Santos en de leider
van de opstandige Unita-beweging,
Savimbi, hebben donderdagnacht
een wr >enstilstand gesloten. Het
stiaV' net-vuren kan de eerste stap
naar vrede worden in het land dat
sinds zijn onafhankelijkheid in 1975
door een burgeroorlog wordt ver-
scheurd. De wapenstilstand gaat
vandaag in.
Het akkoord dat in het buitenver-
blijf van de Zaïrese president Mobu-
tu in Gbadolite werd gesloten volg-
de na een onverwachte ontmoeting
tussen beide Angolese leiders. Pre-
sident Kaunda van Zambia noemde
de handenreiking tussen Dos San-
tos en Savimbi een 'groot moment
voor Afrika.
De grote vraag is nu of het staakt-
het-vuren gevolgd wordt door se-
rieuze vredesonderhandelingen. De
standpunten tussen beide partijen
laten zich moeilijk verzoenen. Zo
houdt de regering in Luanda tot nog
toe onwrikbaar vast aan een eenpar-
tij staat, terwijl de Unita een over-
gangsregering tussen beide partijen
heeft voorgesteld, die binnen twee
jaar vrije verkiezingen moet uit-
schrijven.
Ook in Mozambique is enige bewe-
ging aan het vredesfront. Enkele
ambassades in de hoofdstad Mapu-
to hebben gisteren een copie ont-
vangen van een plan van de Mozam-
biquaanse regering voor onderhan-
delingen met de verzetsbeweging
Renamo. Tot nu toe heeft Maputo
geweigerd met de Renamo recht-
streeks te onderhandelen, omdat
deze beweging eerst door bepaalde
blanke Rhodesiërs en later door
Zuid-Afrika werd gesponsord. Re-
namo terroriseert al jarende burger-
bevolking.

WIO en kleine bond blijven echter dwarsliggen

CAO gezondheidszorg rond
Van onze redactie economie

*EN HAAG - Werkgevers en
hebben gisteren na uren

£°eizaam onderhandelen over-
stemming bereikt over een

CAO voor de 200.000 werkne-
mers in het ziekenhuiswezen.
Alle werknemers krijgen per 1
september dit jaar 3 procent
loonsverbetering. Werknemers
die onregelmatig werken krij-
gen 4,25 procent meer loon door
verbetering van de onregelma-
tigheidstoeslag. Daarnaast krij-
gen alle werknemers in augus-
tus een bedrag ineens van onge-
veer driehonderd gulden, twee
procent van de loonsom. Abva-
Kabo-onderhandelaar Adriaan
Wirtz noemde het akkoord na-
mens vier bonden „verdedig-
baar en aanvaardbaar", maar de
actiegroep voor Verpleegkundi-
gen WIO en de kleine bond
NMV denken daar geheel an-
ders over.

AbvaKabo, CFO, FHZ (hoger perso-
neel) en GOB (gespecialiseerde be-
roepen) raadplegen begin volgende
week hun leden over het akkoord.
De bondenverwachten dat de leden
het akkoord zullen goedkeuren, om-
dat het uiteindelijkeresultaat beter
is dan het pakket dat de kaderleden
afgelopen donderdag als voldoende
beoordeelden.

" Enige leden van de actie-
groep voor verpleegkundi-
gen in opstand WIO blok-
keerden gistermorgen gedu-
rende enige uren het gebouw
van de NZR, waar de onder-
handelingen over de CAO
voor de gezondheidszorg
plaatsvonden. De WIO
vindt het bereikte principe-
akkoord in de gezondheids-
zorg onvoldoende.

woonblad
# Een droomhuis om

te bezichtigen
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Waarschijnlijk operavoorziening in Maastricht

Zuidelijk Symphonie
Orkest in de maak
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De provinciebe-
sturen van Noord-Brabant en Lim-
burg werken momenteel voorstel-
len uit aan minister Brinkman
(WVC) om te komen tot één groot
Zuidelijk Symphonie Orkest en een
forse operavoorziening met begelei-
dend orkest in Zuid-Nederland. Het
begeleidend orkest voor de opera
zal daarin ook een symfonische taak
krijgen omdat het speelgebied voor
één orkest te groot is. Verwacht mag
worden dat het nieuw te formeren
symphonie orkest zich zal vestigen
in Eindhoven en de operavoorzie-
ning in Maastricht.
Muzikanten van Het Brabants Or-

kest (HBO) en het Limburgs Sym-
phonie Orkest (LSO) zullen deel uit-
maken van de nieuwe formatie.
Gouverneur Kremers en deputé
G. Kockelkorn hebben samen met
de commissaris van de koningin in
Brabant, F. Houben, en deputé
J. Baartmans, vorige week een ge-
sprek gehad met minister Brink-
man.
In dat gesprek bleek dat de minister
geen mogelijkheden zag op de voor-
stellen in te gaan tot het Kunsten-
plan (dat loopt tot 1992) is uitge-

voerd. Hij had echter veel begrip
voor het standpunt van de bestuur-
deren uit beide provincies en nodi-
ge hen uit voorstellen te doen om de
ergste pijn tot 1992 te verzachten.

Na 199z zouden dan meer structure-
le voorzieningen kunnen worden
getroffen.

Instemming
Directeur Van de Braak van het
LSO kan van harte instemmen met
de voorstellen. „Wat nu op tafel ligt
staat erg dicht bij denotitie die be-
stuur en directie van HBO en LSO
ongeveer twee maanden geleden sa-
men heeft uitgewerkt. Ik ben ook
blij dat het begeleidend orkest voor
de operavoorziening een'symphoni-
sche taak krijgt. Dat is niet alleen
goed om het grote speelgebied te
bedienen maar ook om de kwaliteit
op niveau te houden."

rtv-show

" Programma's voor
het weekend
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Impasse grindcrisis
Grindboeren

weigeren
milieurapport

Van onze verslaggevers
MAASTRICHT - Er is voorlopig
geen uitweg uit de grindcrisis. De
verantwoordelijke gedeputeerde,
ir P.Hilhorst, heeft op 5 juli overleg
met minister Smit-Kroes van Ver-
keer en Waterstaat, maar hij ziet
daar eigenlijk niet veel in. „Ik kan
de minister alleen maar uitleggen
wat de situatie is," zegt hij in een re-
actie.

Drie ministers (Smit-Kroes, De Kor-
te en Nijpels) hebben het Limburg-
se provinciebestuur herinnerd aan
de afspraken die met Limburg zijn
gemaakt, maar waaraan de provin-
cie niet dreigt te kunnen voldoen.
Oorzaak is de verplichting om een
milieu-effect-rapport (MER) te ma-
ken voor een nieuw grindwinnings-
gebied in Midden-Limburg, voordat
de provincie een vergunning aan de
grindboeren afgeeft.

Door de MER-plicht wordt de ont-
grinding van dit gebied aanzienlijk
vertraagd. De grindboeren weige-
ren een MER uit te voeren en zijn
ondertussen in beroep gegaan tegen
de 'fictieve' weigering om een ver-
gunning voor het zogenoemde Ste-
vol-gebied (Stevensweert, Ohé en
Laak en Echt) af te geven.

# Zie verder pagina 32

Hondje verdwijnt
in wasmachine

Van onze verslaggever
BORN - In Bom is gisteren een
jonghondje aan een bizarre dood
in de wasmachine van zijn bazin
ontsnapt. De Yorkshire-puppy
had zich 's ochtends op het bed
tussen de lakens verstopt. De
eigenares zocht later wanhopig
naar het piepkleinebeestje. Toen
de 'klopjacht' niets opleverde,
belde zij geheel overstuur de po-
litie.

Die beloofde naar het viervoe-
tertje uit te kijken, waarna de
vrouw enigszins gerustgesteld
met haar dagelijkse huis-
houdklusjes begon.

Zij haalde nietsvermoedend de
lakens compleet met puppy van
het bed af en propte het bun-
deltje in de wasmachine. Geluk-
kig liet het hondje kort vóór de
fatale druk op de knop jankend
weten waar hij zat.

r^»"~—^^—^ ■
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REKENAARS KOPEN EEN

OAUTRONIC FAX
I^s* lease 79- p.m.
«USL AUTRONIC B.V.
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Geen vervolgingi n 'hoofden-zaak'

(ADVERTENTIE)

I Bij Brilmij tijdelijk: I
twee brillen halen

betalen!

. //Tegen inlevering van deze bon bij BrilmijW
twee brillen halen en maar één betalen! " \'" (Geldig t/ml juli WBQ)

I "Het montuur datu wel betaalt, mag «In de gratis bril gaan normale, |
■ niet goedkoper zijn danf 100,-. blanke glazen in dezelfde sterkte .I"De gratis tweede bril is bestemd als in de eerste (betaalde) bril.
I voor dezelfde persoon die ook de Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, iI 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, /^T*IIBWIM^^\ Maastricht, Iiü Sittard, (M Mk\ Beek. .
1 P In deGouden Gids vindt udeadressen. 025 I
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IJURGENII AUTO IIleasingl
infro^^4s-463333

(ADVERTENTIE)

Volgende week A ~*mmmxm^L%presenteen het j^,^*^Jfc^
Limburgs Dagblad 4-^^B i^^^^^L.weer de /««^^Tktip tour (7r È^^^CL^TU^Ö^
toptien. V --«^^De Tour de \J^V«^ \ *V-*
France-prijsvraag y 1
met véle geldprijzen! \^y

(ADVERTENTIE)

t Poste. + Plaats— | mmmm W w * «K*^Ö*^/,4 r:r:-"^^T*w9w*w" !
! TS^*jsr~'""~~!L .\ LimbwgsDagblaT-D""r:^r:i» (»-rs^H«" m dia .W Dezebonineen Panwoordnumrner46,64u | ■_ y}\ jp

",X)at is de hoofdzaak!"...
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Een thema in tien nuances in galerie Dis

Boeiende beeldtaal
van Harrie Bartels

De catalogus in zijn een-
voudigste vorm, een lijst
vön de in galerie Dis geëx-
poseerde schilderijen van
Harrie Bartels, is kort; zij
toont twee vermeldingen:
hét formaat van vier grote
schilderijen en het formaat
van zes middelgrote schil-
derijen, olieverf op doek,
IsB9. Er is maar één titel:'kastanjeboom. Tien varia-
ties dus op een thema - of
e£n thema in tien nuances.

fien tentoonstelling van Bartels is
altijd een belevenis. Vooreerst om-
dat de frequentie ervan niet hoog
is. De laatste van deze schilder uit
Tegelen was een retrospectieve in
het museum van Venlo. Hy kan tij-
denlang uit het beeld verdwijnen,
naar het schijnt omdat hij het roe-
rige stadsleven wil ontvluchten en
dfe voorkeur geeft aan een soort
kluizenaarsbestaan, na een perio-
de in een huis aan de straat in Ro-
them nu sinds enkele jaren in een
verbouwde boerenhofstee aan het
vfater van de Maas. Men kijkt er
dfcor een hoog atelierraam op uit
alsof de oever deel uitmaakt van de
achtertuin. Of beter: de voortuin,
want de huisnummers worden ge-
teld aan de zijde van het met bloe-
ieen begroeide jaagpad.

Daarenboven zyn er tijden waarin
hij zyn Limburgse domicilie ver-
rfiilt voor een onderkomen in Ma-
rokko, de Maas voor de steeds dro-
gere woestijn, de boeren en de le-
vende have van Itteren voor Ber-
bers en kamelen.

Maar ook omdat hij telkens by zyn
Merverschijnen een collectie toont
dne niet klakkeloos voortborduurt
op de vorige en die bestaat uit een
samenhangende serie op een enkel
thema.
>yij zagen hem in de jaren die on-
middellijk volgden op zyn afstude-
ren aan de Jan van Eyck-academie
in 1962 - toen hy zich nog aller-
rfcinst schuil hield - in de open-
baarheid treden met assemblages
waarin het lijmen en schroeven
rheer handvaardigheid toonde dan
het voeren van het penseel: „het
ajtelier leek wel een smederij". Flu-
jjus heette de vernieuwende trend
qie naast sociaal-culturele proble-
matiek een hele groep „boze" ge-
neratiegenoten bijeenbracht onder

de naam Artishock - het elan is niet
meer geëvenaard.

Daarna deed het wonen in Maas-
tricht series cartoonachtige figura-
ties ontstaan, waarin de mensely-
ke wezens nog niet ontbraken, al
waren ze ironiserend, onwerkelijk
en caricaturaal.

„Ik heb natuurlijk betere en slech-
tere periodes gehad" vindt Bartels
„maar met mislukte schilderijen" -rotzooi was het woord -„ben ik
nooit voor de dag gekomen. Het
was daarenboven allemaal Bartels;
ik maak myn eigen beelden of
niks."
Allemaal Bartels is het ook nu

weer. En alles sluit aan bij wat
voorgoed zijn thema's zouden wor-
den: de dingen uit de leefomge-
ving die door ieder kunstenaar op
legitieme wyze kunnen worden
aangevat omdat ze niet door oude-
re meesters eens en voorgoed in de
iconografie zijn bijgezet. Een
boom mag iedereen opnieuw schil-
deren, het uitzicht uit zijn raam en
zijn groentetuin, die immers geen
mens doet denken aan de tuinen
van Monet in Giverny. Niet verhe-
vens, niets heroisch: ook een ka-
meel is een dagelijkse verschij-
ning, zy het niet aan de Maas of in
de Tafelstraat.

ft Kastanjeboom, zwart-wittekening van Harrie Bartels

Tuinen
De meeste affiniteit moet Bartels
hebben met tuinen: een organi-
sche wereld waarin geen mens ly-
felijk verschijnt, maar waarin zijn
nabijheid voelbaar is. Hij heeft ze

jarenlang getekend met een teken-
talent dat misschien nog onmis-
kenbaarder is dan dat waarmee hij
de aanwijzingen van Max Doerner
volgt bij het schilderen in olieverf.
Waar zijn die tekeningen allemaal
gebleven. Als ze ooit het lot had-
den getroffen in een boek te wor-
den gereproduceerd had dat boek
naast dat van David Hockney niet
misstaan.

Hij heeft ze jarenlang geschilderd
vanuit zyn vensters in Rothem met
adembenemende perfectie. Het
werk moet zijn weg hebben gevon-
den. Het publiek teert op zijn her-
innering: er is geen boek van en de
prijs van een tekening van Hock-
ney verschilt frappant van één van
Bartels.

Ondanks de periodieke verdwij-
ningen en de afwisseling in de as-
pecten die zijn flexibele geest in
zyn schilderkunstige productie
naar voren heeft gehaald is die -
over het geheel genomen van zijn
meer dan 25-jarig kunstenaar-
schap - merkwaardig consistent.
Niet omdat het iconografisch „alle-
maal Bartels is". Maar ook omdat
zijn behoefte om te schilderen con-
stant was ondanks de schyn van
het tegendeel. De behoefte om te
schilderen hield in een voortdu-
rend aftasten van de mogelijkhe-
den van het metier; en wat hem be-
treft: het reiken naar een volstrek-
te integratie van zijn uitzonderlijke
tekenkunst en zijn coloristisch
vermogen: een optimale verbin-
ding van lyn en kleur.

Abstractie
In de reeks 'Vensters' gebeurde
dat op basis van een herkenbare,
alledaagse en niettemin poëtische
figuratie. Bij de 'Kastanjebomen'
gebeurt het indringender, op basis
van een bijna zuivere abstractie.
Een zwart-wit tekening van de
kruin van een omgevallen boom,
stam, takken en gebladerte, was
het uitgangspunt. Zij komt in alle
tien schilderyen terug, maar elk
van de tien heeft een eigen pro-
bleem, een eigen kleur binnen het
gamma van grijzen, blauwen en
groenen, een eigen wezen en een
eigen resultaat.
Soms is de lineatuur tastender, be-
hoedzamer, de kleur gedempter,
het licht sferischer, de ruimte in-
zichtelijker, de boomkruin een
boomkruin. Soms is er een snel-
heid en trefzekerheid die de agres-
sie nabijkomt. Een helderheid als
van geometrische abstractie. Een
huzarenstuk op byna twee meter
in het vierkant en men vermoedt
de vermetelheid ervan. Zoals men
bij Bartels het verlangen vermoedt
om over onuitputtelijke en koste-
loze voorraden doeken te beschik-
ken waarop hy zyn huzarenstuk-
ken kan herhalen met de vrijheid
om van harte te mislukken.
Een voorbijgaand verlangen - want
in wezen is Bartels meer dan hu-
zaar een schilderend strateeg.
Tien schilderijen in Galerie Dis:
een kykproces. Tot 5 juli.

pieter defesche

Fête de la Musique
rond Campus Niger

HEERLEN - Morgen
wordt vanaf 14.00 uur
rond 'Campus Niger',
het plein tussen de
Openbare Bibliotheek
en de Stadsgalerij, voor
de derde achtereenvol-
gende maal het 'Fête de
la Musique' georgani-
seerd. Op het program-
ma staan onder andere
een intrada vanaf het
dak van het gebouw
van de Kamer van

Koophandel door de
Kopergroep St. Joseph
Heerlerbaan en een pre-
sentatie van Show-
Drumfanfare Molen-
berg. Verder treden op
de Skydancing Small-

band, de volksdans-
groep Cramignon, het
Euregio Brass Ensem-
ble en het Combo Dou-
cement.

Voor kinderen bestaat

de mogelijkheid zich te
laten schminken. In de
Stadsgalerij is boven-
dien de fototentoonstel-
ling 'Het poëtisch mo-
ment' vry te bezichti-
gen.
In gevalvan slecht weer
gaat het hele program-
ma door in het Ther-
menmuseum. Het 'Fête
de laMusique' duurt tot
17.00 uur en is gratis
toegankelijk.

exposities
Belgisch-Nederlandse

expositie in Beek
BEEK - In het gemeentehuis
van Beek is gistereneen tentoon-
stelling begonnen met zes schil-
ders en zes beeldhouwers uit Ne-
derlands- en Belgisch-Limburg.
De expositie, die loopt tot 24 juli,
is geopend op maandag tot en
met vrydag van 8.00-12.30 uur,
maandag en donderdag tevens
van 13.30-17.00 uur en zondag
van 14.00-17.00 uur. Van 4 tot 28
augustus is deze expositie te be-
zichtigen in het Belgische Zuten-
daal.

Deze dubbelexpositie wordt ge-
organiseerd door de Nederlands-
Limburgse gemeente Beek en de
Belgisch-Limburgse gemeente
Zutendaal in het kader van '150
Limburg. Aan deze culturele uit-
wisseling nemen zes Belgisch-

Limburgse schilders deel: Gertie
Hoewaer, Gérard Bynens, Rob
Brouwers, Jan Latinne, Francis
Vannerum en Willy Vanparys.

Daarnaast wordt werk geëxpo-
seerd van zes Nederlands-Lim-
burgse beeldhouwers: Twan
Lendfers, Lo v.d. Linden, Cor
van Noorden, Jac Poell, Rob
Stultiens en Hans Reynders.

Gouaches en
acrylschilderijen

MAASTRICHT - In de Kamer
van Koophandel, het Bat 2, te
Maastricht exposeert vanaf
maandag 26 juni Sil Crefcoeur
haar gouachesen acrylschildery-
en. De tentoonstelling loopt tot 5
augustus en is te bezichtigen
maandag tot en met vrydag van
8.30 tot 16.00 uur.

Sil Crefcoeur werd in 1960 te
Maastricht geboren en voltooide
in 1984 haar opleiding aan de
Stadsacademie voor Toegepaste
Kunsten in haar geboorteplaats.
Sil Crefcoeur is een dierenschil-
der, maar haar werk heeft met
natuurrealismeweinig te maken.
Ze schildert de dieren zoals ze ze
zelf ziet, of zoals ze ze het liefst
zou ontmoeten.
Schildertechnisch zyn op papier

en doek haar gouaches en acryl-
schilderijen opgebouwd uit
schakeringen van vaak zachte
kleurpartijen in veel toonvaria-
ties, welke soms nog versterkt
worden door gebruik van colla-
ge.

Keramiek van Jan van Leeuwen in de Stadsgalerij
Heerlen

Cheops exposeert
keramisch werk

HEERLEN - De tentoonstelling

CHEOPS-Salon Curieux is van-
af vrydag 30 juni tot en met 27
augustus in deStadsgalerij Heer-
len, Raadhuisplein 19, te bezich-
tigen. De expositie is geopend
van dinsdag tot en met vrydag
11-17 uur.

CHEOPS is een groep van vijf
keramisten, bestaande uit Rob
Brandt, Tjitske Dykstra, Marja
Hooft, Michel Kuipers en Jan
van Leeuwen. Zij presenteren
zich bij deze gelegenheid na-
drukkelijk als groep en niet als
individuen. Als werkwijze kozen
ze na enig zoeken een vorm van
dialoog, niet met woorden, maar
in werkstukken. Een werkstuk
van de één stelt een vraag waar-
op deander dient te antwoorden.
Gekozen werd voor onderwer-
pen die van nature al verwant en
bovendien tweedelig zyn.

De expositie toont aan dat elk
CHEOPS-lid zijn of haar eigen
'handschrift', de eigen mentali-
teit behouden heeft.

Kille uitvoering
Orfeo ed Euridic

VALKENBURG - In de Gemeente-
grot van Valkenburg vond afgelo-
pen donderdag de eerste van een
reeks van vijf uitvoeringen plaats
van de opera Orfeo cd Euridice van
Christoph Willibald Gluck. Het Val-
kenburgs Philharmonisch Koor
werd begeleid door hetvoor de eer-
ste maal optredend Limburgs Ka-
merorkest, gevormd door afgestu-
deerden van het Maastrichts Con-
servatorium, aangevuld met enkele
ervaren krachten van het Limburgs
Symphonie Orkest. Solisten waren
de bariton Franz-Josef Einhaus (Or-
feo) en de sopranen Maria van Don-
gen (Euridice) en Wilma Verbeet als
Amor. De uitvoering stond onder
leiding van Raymond Janssen.
Het was al met al een kille bedoe-
ning in de Gemeentegrot. Door een
temperatuur van hoogstens 12° Cel-
sius kwam Glucks muziek amper
tot leven. Het kersverse Limburgs
Kamerorkest, dat qua begeleiding
heel goed bij de les was, kon begrij-
pelykerwyze by deze temperatuur
niet tot gloedvol musiceren komen.
Ook de drie korte balletten, die het
statische karakter van de concert-
uitvoering enigszins braken, kon-
den dekoude niet verjagen, al deed
de lichtjesdans, by het befaamde
menuet uitgevoerd, in de grot bij-
zonder sfeervol aan.
Orfeo cd Euridice is een zogenaam-
de reformopera. In tegenstelling tot
Glucks eerder werk en dat van zijn
tydgenoten staat in deze opera voor
het eerst de psychologievan de per-
sonages voorop en is het belcanto
ondergeschikt gemaakt aan de dra-
matische handeling. Omdat er in
Valkenburg behalve het sporadi-
sche ballet geen toneelmatige actie
was, telde eigenlijk alleen de stern-
voordracht. Gluck had de Orfeo-
partij geschreven voor een castraat-
stem, die na het castratentijdperk
door een mannenalt of hoge tenor

ingevuld werd. Alhoewel de lil]
baritonstern van Franz-Josef Jhaus dus niet comme il faut 'paste die qua klank toch vrij i
by de twee sopraanstemmen. 'hausvertolkte toch iets te braaf;
was niet direct wat ik mij van
naar zyn echtgenote hunkert
Orfeo voorgesteld had. Maria
Dongen slaagde als een soms *hopig klinkendeEuridice er met
de door Gluck bedoelde drama'
in haar vertolking tot uitingte f
gen. Wilma Verbeet had de kij
rol van Amor goed aangevoeld
zat muzikaal dicht bij een ide
byna Mozartiaans overkom^
voordracht. Hetkoor voerde de'
al te ingewikkelde koorpartijen
danks de ongelijke stemmen'
houding naar vermogen uit en >
de hier en daar wat problemeni
inzetten en detoonzuiverheid.
De Valkenburgse Gemeentel
blijkt voor dit soort uitvoerin
een minder geschikte plaats te \
Niet wat de akoestiek betreft: dJ
dank zij het geluidsabsorberend'
rakter van mergel als goed tek^ficeren. Maar die temperatuur:
was koud hè!

peter p. gra'

Oplossing
van

gisteren
APATHISC
P-RIANT-
AS-PAN-P
REK-I-TA
TROM-ERT
-VRYSTER
KIEL-SNI
REN-H-SO
OS-EED-T
E - B ER I N -SPARTAAN

cryptogram

Horizontaal:
1. Opleiding van een paard op een vochtige
plaats? (15); 7. Bevindt zich op het hoofd
van een rund achter een kachel (7); 9. Die
komt op voor minder goede kaas (5); 11.
Dit kledingstuk behoorde zonder hoed ge-
dragen te worden (4); 12. Geneesmiddel in
plaatsen zonder vocht (5); 13. Met gelei er-
aan is deze pen smakelijker! (4); 16 Dit ge-
recht houdt een Europeaan aan de maat
(7); 17. Kleine voet in een kleine nachtspie-
gel? (6); 21. De schrijver ligt al 60 minuten
met de onheilgodin overhoop! (6); 22.
Zoek eens uit van welk land Allah Chalidi
(maak eeuwig) het volkslied is (7); 25. Er is
weer weinig ruimte om daar te wandelen!
(4); 27. Vis vooraf waarom men zo plomp-
weg weigert? (5); 28. Plant die u in grep-
pels aantreft (4); 31. Uit zijn pijpen komt
zelden rook! (5); 32. Gezamenlijke edelen
voor een kerk? (7); 33. Toegezegd geld
voor een deugdelijke kippenloop? (15).

Verticaal:
1.Kledingstuk waaraan iets mankeert
2. Zij gaatvoorbij, maar wordt wel do'
len gevolgd! (4); 3. Wat eerst worc
mengd door een graveur (8); 4. V
blijkt het ook later te zijn (7); 5. Deze?
bleek rood (4); 6. Militair die het M.
'bouw-afdeling van het leger erg naaf'
zin heeft? (8); 8. Ach, in betrekking w
ook een vak! (7); 10. Het gaat snel mf,
afval (3); 14. Hoe kom ik thans in het'
aan een uitkering? (5); 15. Die wordt?
slagen om het niet te doen slagen! (5k
Dier datover zich laat lopen(7); 19. W
atmosfeer schijnt hij er plezier in te ne"
de schijven door elkaar te gooien (8)'
Einddoel van maanreizigers om er OP
vermaken? (8); 23. Daarom gaan wel"
niet! (6); 24. Onrein vruchtvlees (6)-'
Eén van de boeren zag een zeeleeutf
29. Op deze wijze aan de dijk gezet-
-30. 't Is duidelijk dat ze u de overWinf
gunnen! (4).

recept
Verse tomatensaus
By barbecuen draait alles om het
vlees. Toch moet de rol van groen-
ten en fruit bij barbecuen niet wor-
den uitgevlakt. Een lekkere ge-
mengde salade bijvoorbeeld, hoort
er gewoon bij, vooral als er een zelf-
gemaakte barbecuesaus bij wordt
gegeven.

Benodigdheden: 1 flinke ui, 1 kg

vleestomaten, 1 takje tym, 1 tl basi-
licum, 1 teentje knoflook, koffie-
room en enkele sprietjes bieslook.
Pel en snipper ui. Was de tomaten
en snijd ze in stukken. Doe de toma-
ten, ui, tijm en basilicum in een pan.
Pers erboven de knoflook uit en
breng langzaam aan de kook en laat
15^ minuten op laag vuur zachtjes
koken.
Wrijf de massa door een zeef. Laat

de tomatenpuree in 15 minuten op
halfhoog vuur inkoken tot sausdik-
te.
Laat afkoelen en breng op smaak
met zout, peper en eventueel een
scheutje koffieroom. Doe de saus
over in een schaaltje en knip bies-
look erboven fijn.
Deze saus smaakt uitstekend by
rund- en varkensvlees.
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ingevaar
tHde kwaliteit van het grondwa-
*omt echter steeds meer in ge-

£" De vereniging heeft bij het op-
jj^nvan het NMP adviezen geve-

voor een betere aanpak van,

* drinkwatervoorziening. In de
j^delykeversie van het milieu-
zijn deze adviezen niet volledig

[■"genomen.
E Waterleiding-bedrijfstak be-
jj?°üwt de verslechterende kwab-

Er, Van het grondwater als een[ «ard van Damocles'. Indien niet
£ Korte termijn maatregelen wor-
k. getroffen, vreest de vereniging
J een 'beperkt aantal' pompsta--05 zal moeten sluiten.

Ontvoerde
Amerikaan
Weer vrij

F*a* AVIV " De 37-Jarige Ameri-
R H^e welziJnswerker Chris Geor-
EJL 'e donderdagmiddag in de Ga-
L> r°°k werd ontvoerd, is gisteren
L] n het eind van de middag vrij-
Ki n" **y verkeert in goede ge-
E! en is inmiddels terugge-
Hg naar zijn huis in Ramallah opWestelijke Jordaanoever.
♦iet.Ijjj. vras gisteravond nog niet duide-»0j door wie hy is ontvoerd. Maar
4ef?ns onbevestigde berichten uit
jj is het leger op zoek
IjJ* een inwoner van het vluchte-
i^^nkamp Jabaliya, die de ontvoe-
gj> °P eigen initiatief zou hebben

ganiseerd.
'^t ft ,l Ite ln°de Kruis heeft een belangrij-
ftt^iiiddelende rol gespeeld in de

I he^eringszaak. De ontvoerders
lvQ en tweemaal brieven met eisen
! fevj *?e vrijlating van George afge-l^a bij het kantoor van het Rode

'itig in Gaza. Zij wilden de vrijla-
tw Van een groot aantal gevange-
v«Vi4 en van PLO-organisaties en
ï>fo Wamas, de beweging van isla-

ente PLO-aanhangers in
O,Uv w^Qen een em^ zien aan de
iW °eringsactie. Vertegenwoordi-
d,j Van de PLO in Tunis noemden
lyncCtie schadelijk voor de Pales-e zaak.

Ontvoerder
kolonel

voorgeleid
ARNHEM - De 33-jarige Westduit-
ser die donderdag in Arnhem werd
aangehouden nadat hij een Apel-
doornse landmachtkolonel had ge-
gijzeld, is gisterochtend om half elf
voorgeleid aan de Arnhemse offi-
cier van justitie.Het onderzoek naar
de gijzelingszaak, waarbij de 56-jari-
ge kolonel K. van der Kieft om het
leven kwam, is nog in volle gang.
De rijksrecherche is gisteren gestart
met een onderzoek naar de schiet-
partij die een einde maakte aan de
gijzeling. Uit de sectie op het slacht-
offer, die tot donderdagavond laat
duurde, is gebleken dat de man
waarschijnlijk dooreen politiekogel
in zijn hoofd om het leven is geko-
men. Het is nog de vraag of de ver-
dachte wel geschoten heeft.De poli-
tie gaat er voorlopig vanuit dat de
kogels in de chaos verkeerd terecht-
gekomen zijn.

Felle kritiek
op Bulgarije
en Roemenië

PARIJS - De Oost-West conferentie
over de mensenrechten in Parijs is
gisteren geëindigd met bittere aan-
vallen op de Bulgaarse en Roe-
meense regeringen vanwege de
schending van de mensenrechten-
verdragen die beide landen ratifi-
ceerden. Terwijl de conferentie in
Parijs plaatsvond, nam de uitwij-
zing van etnischeTurken uit Bulga-
rije dramatische proporties aan.
Naar schatting 50.000 Turken zijn al
uit het land vertrokken, terwijl nog
eens 250.000 Turkse Bulgaren een
uitreisvisum hebben aangevraagd.
Tijdens een persconferentie zei de
leider van de Amerikaanse delega-
tieAbrams dat de massale uitwijzin-
gen van Turken door Bulgarije „on-
der de ogen van deze conferentie
extreme minachting" illustreert. De
Nederlandse delegatieleider Max
Van der Stoel noemde de uittocht
van Turken 'een menselijke trage-
die.
Van der Stoel veroordeelde ook de
Roemeense grensversperringen als
'een nieuw ijzeren gordijn in het
hart van Europa. De Hongaarse
autoriteiten verklaarden deze week
dat Roemenië een hek met prikkel-
draad aan het optrekken is aan de
grens tussen de twee landen. Roe-
menië staat ook onder kritiek voor
zijn dictatoriaal Qptreden tegen dis-
sidenten en etnische minderheden.
Voor het eerst gafde Sovjetunie een
bondgenoot uit het Oostblok een
veeg uit de pan door debouwvan de
prikkeldraadversperringen in Roe-
menië impliciet af te keuren.

Poging conservatiefMitsotakis mislukt

Papandreou formateur
ATHENE - De president van Grie-
kenland, Christos Sartzetakis, heeft
gisteren de leider van de socialisti-
sche partij en waarnemend premier
Andreas Papandreou gevraagd een
nieuwe regering te vormen. Pa-
pandreou heeft hiervoor tot dins-
dagavond de tyd gekregen. De op-
dracht ging naar Papandreou nadat
de poging van de leider van de con-
servatieve oppositie Constantine
Mitsotakis een kabinet te vormen
was mislukt. Ook Mitsotakis had
daarvoor drie dagen gekregen.

De 70-jarige Papandreou ligt op dit

moment in het ziekenhuis. Hij werd
donderdagavond met ademhalings-
moeilijkheden en een verkoudheid
in een ziekenhuis in de Griekse
hoofdstad opgenomen. De leider
van de socialisten onderging in sep-
tember van het vorig jaareen open-
hart-operatie in Londen. Papand-
reou zal volgens het laatse medische
bulletin nog enige dagen in het zie-
kenhuis moeten verblijven.

Onduidelijk is dan hoe hij er in moet
slagen om binnen dein de grondwet
vastgelegde, nu al iets verruimde,
formatietermijn van drie dagen een
kabinet samen te stellen. Enkele po-
litieke opponenten betwijfelen ove-
rigens datPapandreou ziek is. Naar
hun oordeel kan de 70-jarige pre-
mier na dezware stembusnederlaag
weinig anders doen dan zich uit de
politiek terugtrekken. Zij menen
dat hij zijn ziekbed heeft gefingeerd
om dat met opgeheven hoofd te
kunnen doen. Andere, onbevestig-
de berichten melden echter dat Pa-
pandreou longontsteking heeft.

Mitsotakis stelde na drie dagen van
onderhandelen met een door com-
munisten geleide alliantie links ver-
antwoordelijk voor zijn falen. „De
enige verantwoordelijke voor het
feit dat Griekenland nog steeds
door de PASOK (de socialistische
partij, red.) wordt geregeerd, door
schandalen wordt geplaagd en met
een zieke Papandreou zit, ligt bij
links", zo zei de leider van de cen-
trumrechtse partij Nieuwe Demo-
cratie tegen verslaggevers.

De partij van Mitsotakis behaalde
bij de algemene verkiezingen van
zondag de overwinning. De partij
behaalde met 145 van 300 zetels in
het parlement net niet de absolute
meerderheid. De 28 zetels van de
communisten hadden Mitsotakis
aan de meerderheid in het parle-
ment kunnen helpen, indien de on-
derhandelingen succesvol waren af-
gelopen.
De drie grootste partijen in het par-
lement krijgen ieder drie dagen de
tijd om een coalitieregering te for-
meren. Slaagt geen der partijen
daarin, dan worden nieuwe verkie-
zingen uitgeschreven.

Kabinet voelt weinig voor indienen wetsvoorstel

Wijziging Mediawet
niet waarschijnlijk
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet ziet
waarschijnlijk af van een wijziging
van de Mediawet. Premier Lubbers
heeft dit gisteren na afloop van het
kabinetsberaad laten blijken. Het
plan van minister Brinkman (WVC)
om dinsdag de wetswijziging naar
deTweede Kamer te sturen is voor-
lopig van de baan.

De wijziging zou twee zaken moe-
ten regelen. Ten eerste zou het ver-
bod voor buitenlandse zenders om
speciaal op ons land gerichte recla-
me uit te zenden moeten vervallen.
Dit naar aanleiding van een con-
cept-richtlijn van de EG en een eer-
dere uitspraak van het Europese
Hof in die richting.

Ten tweede zou er in de wet een
nieuwe definitie moeten komen van
het begrip 'buitenlandse zender.
Daarmee zou voorkomen moeten
worden dat TV 10 en RTV (Véroni-

que) als Nederlandse bedrijven van-
uit het buitenland commerciële tv-
programma's in ons land gaan uit-
zenden.

Besproken
Premier Lubbers gaf te kennen dat
de eventuele wijziging van de Me-
diawet al tussen enkele ministers is

besproken. „Er zijn geen conclusies
getrokken. Er komt op dit moment
geen wetsvoorstel. Daarvoor is een
formeel besluit van de ministerraad
nodig", aldus de premier. Lubbers
zei verder dat het kabinet nog over
de zaak nadenkt.

Vaststaat dat de kleinste regerings-
partij geen maatregelen gericht te-
gen TV 10 en RTV zal accepteren.
Ook D66 en PvdA menen dat een
demissionair kabinet dat niet meer
kan doen. Daarmee is in feite een
discussie in deKamer geblokkeerd,
indien het kabinet zou besluiten
toch een wetsvoorstel in te dienen.
Er bestaat, gezien alle problemen,
een sterke neiging bij de ministers
om de zaak maar aan het volgende
kabinet over te laten.

Symbool vermoord

Aantal executies China neemt snel toe

Opnieuw razzia's
op universiteiten

Van onze correspondent
SINGAPORE - De Chinese veili-
heidspolitie gaat intussen door met
de klopjacht op pro-democratische
activisten.Bij invallen in een aantal
universiteiten in Peking werden
gisteren 15 docenten en studenten
gearresteerd. Vijf studenten tegen
wie arrestatiebevelen zijn uitge-
vaardigd, waren tijdens de razzia
niet in de universiteiten aanwezig.
De acties op de universiteiten in Pe-
king en Shanghai en ook in een aan-
tal andere steden kwamen een dag
na de executies van pro-democrati-
sche activisten.

In de noordwestelijke stad Jinan
werden gisteren nog eens zeventien
en in de zuidelijke stad Changsha
zes mensen met een nekschot geë-
xecuteerd. Met de terechtstellingen
van drie arbeiders in Shanghai en
zeven in Peking is het aantal execu-
ties in de afgelopen dagen gestegen
tot 33. Westerse diplomaten ver-
wachten dat in de komende dagen
nog meer mensen wegens hun be-
trokkenheid bij de pro-democrati-
sche beweging in het openbaar ter
dood worden gebracht. De staatste-

levisie toonde beelden van de ter
dood veroordeelden die, voor het
voltrekken van hun vonnissen, met
een strop om de nek moesten para-
deren voor een volgepakte sporthal.

" Volgens diverse bronnen is de jongeman, die een dag na het
bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in zijn
eentje een kolonne tanks tot stilstand bracht, afgelopen zondag
zonder vorm van proces geëxecuteerd. De jongeman, een 19-ja-
rige student, haalde met zijn actie de wereldpers. Hij werd uit-
eindelijk door omstanders voor de tanks weggesleept. Nu is het
symbool van de strijd voor democratische hervormingen in
China dan toch aan zijn einde gekomen.

Vluchtelingen
In Shanghai hebben de veiligheids-
autoriteiten 16 studenten gearres-
teerd die probeerden het land te
verlaten. Op de Filippijnen zijn de
eerste Chinese bootvluchtelingen
aangekomen. Zy zijn tijdelijk on-
dergebracht in kampen.

De ambassadeurs van de twaalf EG-
landen in Peking hebben gisteren
gezamenlijk een officiële ophelde-
ring geëist van de Chinese regering
over debeschietingvan de huizenin
het diplomatieke kwartier van Pe-
king. In een van de appartementen
werden tenminste 40 kogelgaten ge-
teld. Het incident gebeurde eerder
deze maand. Volgens deChinese re-
gering schoten de troepen na de
ontruiming van het Plein van de He-
melse Vrede op een sluipschutter,
die vanuit de diplomatieke wijk op
de soldaten had geschoten.

binnen/buitenland

Vewin: maatregelen tegen vervuiling onvoldoende

Dreigend tekort drinkwater
,' 'an deredactie binnenland

e2N HAAG-Er zijn snel
witregelen nodig om in
l groeiende behoefte
»ft drinkwater te kun-
*ïi voorzien. De voor-enen in het Nationaal,

(NMP)
1,1 de kwaliteit van
j°nd- en oppervlakte-
'ter op peil te houden,

onvoldoende. Dat
'lt de Vewin, de Ver-
ding van Exploitanten
'ft Waterleidingbedrij-
'ft in Nederland.
[Yewin heeft gisteren de beleids-a«e 'Drinkwaterbronnen moetengeschermd' en de jaarbrochure

overhandigd aan mi-te Nijpels van Milieu. Volgens
Waterleidingbedrijven zal de be-
■fte aan drinkwater de komende
* jaar zon twintig procent stij-J- Op dit moment komt tweeder-en het drinkwateruit het grond-

r» het overige deel uit het op-
De Vewin wenst

* verdeling de komende jaren te'«haven, omdat de overheidn uitzicht biedt op een voldoen-
van het oppervlakte-

ISr;

VVD-leden:
politie weg
bij Justitie

AMERSFOORT- De ledenvergade-
ring van deWD heeft zonder enige
discussie in het verkiezingspro-
gramma opgenomen dat de politie
grotendeels onder het ministerie
van binnenlandse zaken moet ko-
men te vallen. Minister van Justitie
Korthals Altes, die zich eerder deze
week nog tegen dit plankeerde, legt
zich neer bij de uitspraak van de
WD-achterban.

Ook PvdA en CDA stellen in hun
concept-verkiezingsprogramma dat
depolitie onder één ministerie moet
komen te vallen. Daarbij wordt
alom het ministerie van Binnen-
landse Zaken bedoeld. De huidige
situatie, waarin Justitie en Binnen-
landse Zaken samen verantwoorde-
lijk zijn, moet worden doorbroken.

In het concept-programma van de
WD staat nu wel dat geen afbreuk
gedaan mag worden aan het gezag
van Justitie over de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde.
Het voorstel verslaafde misdadigers
mogelijk gedwongen af te laten kic-
ken, werd door de WD-leden aan-
merkelijk afgezwakt.

Het CDA-partijbestuur heeft giste-
ren premier Lubbers gekozen tot
kandidaat-lijsttrekker voor de
Tweede-Kamerverkiezingen op 6
september. Op de partijraad van 14
en 15 juli vindt de definitieve ver-
kiezing van de lijsttrekker plaats.
De volgorde van de eerste 62 kandi-
daten op de lijst is ongewijzigd ge-
bleven ten opzichte van eerdere be-
sluitvorming.

Toch bijdrage
Nederland tegen

zoutlozingen
DEN HAAG - Nederland heeft
nieuwe voorstellen in petto om de
zoutlozingen van de Franse kalimij-
nen in de Ryn aan banden te leggen.
Om de zoutuitstoot terug te brengen
tot negentig kilo per seconde wil
Nederland een bedrag beschikbaar
stellen van vijftig miljoen gulden.
Dat is de helft van het oorspronke-
lijke bedrag dat ons land zou bijdra-
gen aan de uitvoering van het Rijn-
zoutverdrag. Oorspronkelijk zou de
zoutuitstoot tot zeventigkilo per se-
conde worden beperkt.

Dat zoutverdrag werd oktober vorig
jaar opgeblazen door minister Smit-
Kroes (Verkeer en Waterstaat). Tot
grote verbazing van de andere Rij-
noeverstaten weigerde de bewinds-,
vrouw mee te betalen aan de opslag
op land van Frans zout. Smit-Kroes
vond het onaanvaardbaar dat deze
zoutberg na 1998 geleidelijk aan
toch weer in deRijn zou worden ge-
stort.

Onder druk van de Tweede Kamer
en de waterleidingbedrijven pro-
beert Smit-Kroes het Rijn-zoutver-
drag nu nieuw leven in te blazen.
Als tegenprestatie verwacht Neder-
land datFranrijk in het vervolg haar
lozingen moet afstemmen op de wa-
terstand in de Rijn. Door alleen te
lozen bij een hoge waterstand, ver-
wacht men van de te nemen maatre-
gelen extra soelaas.

Nederlandse
huzaren beste

schutters
BERGEN/HOHNE - De cavaleris-
ten van het 41-ste tankbataljon heb-
ben gisteren tijdens de strijd om de
Canadian Army Throphy (CAT'B9)
tussen Northag en Centag - denoor-
delijke en centrale legergroep van
de NAVO - de prijs voor de beste
tankschutters in de wacht gesleept.
De Throphy zelf gingmede door de
voortreffelijke resultaten van de hu-
zaren Prins Alexander naar Nor-
thag.

De strijd om deCAT - de 'supercup'
bij het tankschieten - bleef tot het
laatste moment spannend, maar de
Nederlanders onder wie veel Lim-
burgers, bleken in hun Leopard ll-
tanks over de beste zenuwen te be-
schikken. Daarmee heten zij alle an-
dere deelnemers uit West-Duits-
land, de Verenigde Staten, Canada
en België achter zich. De prijzen
werden ondermeer uitgereikt door
Afcent-opperbevelhebber, generaal
Hans-Henning yon Sandrart.

punt uit
Onderhandelen

De Surinaamse regering heeft
gisteren aangekondigd te gaan
onderhandelen met het Jungle-
Commando van Ronnie Bruns-
wijk. Het Surinaamse Nieuws-
agentschap meldde dat de rege-
ring van president Ramsewak
Shankar de overeenkomst, die
op 7 juni in het buurland Frans
Guyana werd gesloten tussen
het Jungle-Commando en een
parlementsdelegatie, volledig
steunt.Het akkoord dat werd
ondertekend in de grensstad
Portal voorziet in een onmid-
dellijk staakt-het-vuren tussen
het regeringsleger en de rebel-
lenen in vredesonderhandelin-
gen.

Advies
Het beroep dat de stichting
'Verbiedt de kruisraketten' by
de Hoge Raad aanspande tegen
het afwijzen van haar eis door
het gerechtshof in Den Haag
moet worden verworpen. Dat
stelt de procureur-generaal bij
de Hoge Raad, mr Mok, in zijn
conclusie (advies aan de Hoge
Raad). De procureur-generaal
zegt dat er niet van uit mag
worden gegaan dat plaatsing
van kruisraketten in strijd met
de door de stichting aangehaal-
de verdragen zou zijn geweest.,

Opgestapt
De vier (PvdA-) wethouders
van de gemeente Spijkenisse
hebben de pijp aan Maarten ge-
geven. Ze zijn opgestapt, nadat
de gemeenteraad een motievan
wantrouwen tegen hen had in-
gediend. Het minderheidscolle-
ge is gevallen over de benoe»
ming van een nieuw school-
hoofd voor een openbare basis-
school in de gemeente.

Overleden
Burgemeester D. van den
Noort van Velsen is gisteren op
45-jarige leeftijd overleden aan
een hartstilstand.

Boete
De economische politierechter
in Assen heeft de 52-jarige or-
thopedische chirurg J. uit Pes-
se veroordeeld tot een boete
van 2000 gulden. De politie-
rechter achtte bewezen dat J.
de Wet Tarieven Gezondheids:
zorg heeft overtreden. Dit von-
nis geeft de ziekenfondsen de
mogelijkheid ook andere chi-
rurgen, die zich niet gebonden
achten aan het geldende decla-
ratie-systeem van het zieken-
fonds, aan te pakken.pakken.

Voor niets
Elke maand worden minstens
2.500 patiënten die voor een
operatie naar het ziekenhuis
gaan op het allerlaatste mo-
ment onverrichter zake naar
huis gestuurd. De voorzitter
van de Landelijke Specialisten
Vereniging, C. Plasmans, ver-
telde dit gisteren Ede op een
bijeenkomst van het Neder-
lands Studiecentrum.

Noodwetje
Het ministerie van WVC werkt
aan een noodwetje. Dat moet
voorkomen dat de vertraging
die de invoering van het plan-
Dekker oploopt door deval van
het kabinet ertoe leidt dat ook
de al per 1 januari 1989 getrof-
fen maatregelen moeten wor-
den teruggedraaid.

Pensioen
Het recht op ouderdomspen-
sioen, dat tijdens een huwelijk
is opgebouwd, behoort na een
echtscheiding in beginsel voor.
de helft aan beide partners toe,.
Als een man een pensioen heeft'
opgebouwd kan zijn ex-vrouw-^
van rechtswege haar deel vor- >deren van het pensioenfonds-'
.De ministerraad is gisteren ak-
koord gegaan met een wets-
voorstel met deze strekking.

Spionage
De Bondsrepubliek Duitsland
en de DDR zijn overeengeko-
men binnenkort vier spionnen
uit te wisselen. Het Militair
Hooggerechtshof in Oost-Ber-
lyn heeft gisteren de Westduit-
serAdolfWeinrebe tot acht jaar
gevangenis veroordeeld we-
gens militaire spionage voor de
Bondsrepubliek. Volgens het
officiële Oostduitse persbureau
ADN bedreef Weinrebe de
spionagetijdens deveelvuldige
reizen die hij onder het mom
van familiebezoek naar de
DDR maakte.

Fraude
De fiscale inlichtingen- en op-
sporingsdienst (FIOD) heeft
een strafrechtelijk onderzoek
ingesteld naar mogelijke frau-
de met belastingopgaven door
een aantal piloten van een Ne-
derlandse luchtvaartmaat-
schappy. Zij worden ervan ver-
dacht loonbelasting te ontdui-
ken door een buitenlandse ver-1
blijfplaats op te geven.De scha-1
de voor de schatkist aan misge-
lopen loonbelasting bedraagt
vele tonnen.
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" Op de wegen rond de luchthaven van Frankfurt zijn gisteren files ontstaan door ver-
scherpte veiligheidsmaatregelen die daar zijn ingesteld. De politie hield veel voertuigen
aan (foto), in het bijzonder met inzittenden met een Arabisch uiterlijk, voor nadere contro-
le. De verscherpte controles houden verband met een tip dat een Palestijnse terreurgroep
een actie zou beramen op de Westduitse luchthaven. De veiligheidsmaatregelen blijven
voorlopig van kracht. De aanslag zou in verband staan met de veroordeling in West-Duits-
land van een Libanese terrorist tot levenslange gevangenisstraf.

(ADVERTENTIE)
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TAPIJTEN
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I HUB DOLS tt COl
Markt 31, Sittard
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Een vertrouwd adres
I sinds 1905
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<3piccolo s
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Vermist/Gevonden
■ i-i " "
WEGGEVLOGEN, hand-
tamme grijze roodstaart te
Broekhem-Valkenburg, 21
juniomstr. 6 uur. T.b.t.b. Tel.
04406-16233.

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.

Personeel aangeboden
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
ELECTRICIEN nodig!!! Tel.
045-728463 of 719038.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Voor al Uw DAK- lood- en
zinkwerkzaamh. Bel vrijbl.
045-351626 bgg. 461432.
KAPPER (dames en heren),
jonge, 21-jarige kapper, i.b.
v. diploma vakbekwaamheid
dames- en heren kapper
vraagt werk in gesch. kap-
salon, Jos Klynenlaan 593,
Geleen. 04490-56006.
HOVENIER b.z.a. voor on-
derhoud tuin. Bellen na
18.30 uur 045-752776.

■ ' " ... n.

Personeel gevraagd
t :' - _______

Wir stellen ein:
Fleischereiverkauferinnen

auch zum Anlernen
Metzgergesellen
Auszubildende

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

D-5100 Aachen, Tel. 09-49-241-35933.
Gevr. voor FRITURE regio Geleen, Beek

Zelfstandig medewerker m/v
erv. vereist, werktijd in overleg. 04405-1830.

Motel Heerlen vraagt;
Jonge enthousiaste

Medewerkers
voor de keuken.

Leerling koks
17-21 jaar

Aankomend koks
18-23 jaar

Opleiding intern of via SVH leerling stelsel.
Vaste betrekking. Schrift, soll.

Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen.

Splendid Cars Valkenburg
Touringcar chauffeurs gevraagd en of aankomende

touringcar chauffeurs tevens ook monteur gevraagd.
Inlichtingen tel. 04406-12121

Grooten transport vraagt:
Internationale chauffeurs

zonder ervaring onnodig te reageren.
Informatie in het weekend 04490-36700.

v.a. maandag 09-32.11716925.

Kipper-chauffeurs (6X6)
zonder ervaring onnodig te reageren.

Tel. 09-32.11716925.

Representatieve dames/heren
gevraagd voor de

Verkoop van een nieuw
gepatendeerd product

Uitsluitend op provisiebasis. Leeftijd niet relevant.
Bellen voor meer informatie: 04759-2564/2560/3692.

Technisch Bureau

Delta Maastricht
vraagt

* voor de machinebouw afdeling
2 all-round

constructiebankwerkers/lassers
die zelfstandig van tekening kunnen werken

* voor de onderhoudsdienst
2 ervaren

onderhoudsmonteurs
Schriftelijke sollicitaties sturen aan:

Delta Maastricht
Postbus 4516, 6202 SB Maastricht

Tel. 043-633171.

ff £■ LIMBURG
lIC INDUSTRIALLLmmmm ENGINEERING BV

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten vragen wij
op korte termijn ervaren medewerkers op

MTS en HTS niveau

Piping/W
Constructeurs

Tek/ constructeurs
Calculator/werkv. ber. E/l

Ontwerptechnici
Tekenaars

Uw schriftelijke sollicitatieskunt u richten aan;
Limburg Industrial
Engineering B.V.

Postbus 323
6440 AH Brunssum

Tel. 045-273800
T.a.v. J.Borger/L.Jacobs.

Verkooporganisatie zoekt
medewerkers v/m

voor internationaal beleggingsfonds.
Inl. L. v. Gansewinkel, Postbus 466, 6400 AL Heerlen.

Tel. 045-425904, ook bijverdienste.

Bloemsierkunst van Aken, Vaals
Speciaalzaak in bloemen, planten en kado-artikelen, met

intern, klantenkring, heeft een vacature voor een
Vriendelijke, vlotte verkoopster.

Leeftijd 17 - 20 jaar.
Een redelijke produktkennis en kunnen binden en inpakken

van een boeket hoort erbij. Dit is een full-time baan.
Uitsluitend schriftelijke reakties t.a.v. Dhr. H. van Aken.

Maastrichterlaan 94-96, 6291 ET Vaals.
Met spoed gevraagd

Leerling auto-spuiter
liefst met enige ervaring, tevens gevraagd

Leerling plaatwerker
na telefonische afspraak persoonlijk melden bij

Autoschade Hanneman
Kerkrade, Strijthagenweg 125, tel. 045-452666.

Skelterbaan Cauberg BV
zoekt met spoed buffetbedienden met ervaring. Serveer-
sters/kelners, studenten voor skelterbaan. Sollicitanten
moeten bereid zijn de weekeinden te werken en de maand
juli en aug. Tel. 04406-12685, tussen 17.00-18.00 uur.

Representatieve

kapper/kapster
gevraagd 18-20 jaar, goed kunnen permanenten en

föhnen. Bel na 18.00 uur 043-212767.

haarstijl
Stokstraat 16, Maastricht.

Tijdens het
WMC

gevraagd voor de avonduren, op basis van afroep

2 ervaren kassières,
3 buffethulpen

Inl. tel. 045-714598.

Dactylo Uitzendburo
zoekt

aanpakkers/nachtwerkers
dié bij een relatie in Keulen laad- en loswerkzaamheden
gaan verrichten tussen 23.00 en 04.00 uur. Voor vervoer
van en naar het bedrijf wordt gezorgd. Opleiding en/of
ervaring is niet belangrijk, wel inzet en motivatie! Na een
inwerkperiode van 8 weken biedt dit bedrijf tevens goede
toekomstmogelijkheden. Interesse? Bel meteen Dactylo
Uitzendburo in Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404.

Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190.

Dactylo, dat werkt wel zo leuk
Gevraagd Topverkopers

Op free-lance basis, die veel geld willen verdienen met de
verkoop van telecommunicatie-apparatuur zoals faxen,

telefooncentrales, master-bind, etc.
Min. leeftijd 23 jr., i.b.v. eigen auto, geen ervaring vereist,

voor opleiding wordt zorg gedragen in eigen bedrijf.
Info I.T.C. 045-225818, b.g.g. 03408-86995.

Verkoopster
voor slagerij te Heerlen.
Inlichtingen na 19.00 uur

04490-34317. Knijnenburg
& Van Sloun BV, Arntzstr. 3,

6176 EG Spaubeek.

Spoed
Gevr. kolonne ijzervlechters

met voorman v. werk in
Duitsland. WKS Stahlhandel

GmbH. Tel. 045-210812.
Ervaren
Hulp

gevraagd voor friture te
Sittard na 18.00 uur 19776.

Wordt RIJSCHOOLMANA-
GER (m/v): rij-instructeur
met minstens vier jaar werk
in woonplaats. Geselecteer-
de kandidaten krijgen voor
Kaderschooldiploma 80%
studiefinanciering, verdie-
nen netto ca. ’3.000,- per
maand, beschikken over
nieuwe lesauto. Gevraagd:
rijbewijs B, Its-c/mavo/havo-
diploma, 18-28 jaar, Schrif-
telijk sollicitatie: KRM, post-
bus 35, 5688 ZG Oirschot.
Gevraagd DAMES, echtp.,
zeer goede bijverd. inschrij-
ving gratis. Buro L'Amour,
045-225237.
BARDAMES gevr. inwoning
mog. Belgisch Limburg 09-
-3211324903.
VAKANTIEWERK voor kan-
tine/cafetaria op camping
voor ca. 6 weken, met kost
en inwoning te Renesse.
Tel. 01116-1970/01650-
-37748.
Uitgaangscentrum GLOBE
Beek, zoekt vr. keukenhulp
voor 2 avonden en nette
ober vor 1 avond, in week-
end. 04490-79297.
Gevr. 2 BARMEISJES, niet
ouder als 30 jr. Intern moge-
lijk. Goede verdiensten,
uren en dagen vallen te re-
gelen. 09-32-1173-3232
Hechtel.

Ervaren mobiele
Kraanmachinist

Tel. 045-310320.
PERSONEEL gevr. voor div.
functies. Rest. Le Bistro,
tussen 14.00 en 17.00 uur,
04406-12620.
Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES, chauffeur aanwez.
045-420772.
Gezocht jonge MAN of
vrouw, min. 18 jr. die wil hel-
pen in de keuken bij het be-
reiden van fast-food maaltij-
den. Wisselende diensten,
vaste baan. Aanmelden na
tel. afspraak 04406-13649.
Rest. Cadetje, Grotestr. C5,
Valkenburg.
Gezocht ontbijt-SERVEER-
STER, van 07.00 tot 12.00
uur. Zelfst. kunnen werken
vereiste. Tevens serveerster
12.00 tot 20.00 uur. Aan-
melden na tel. afspr. 04406-
-12795. Hotel Heineken
Hoek, Grotestr. Cl3, Val-
kenburg.
BINGO Amusement zoekt
kassier voor avond- of dag-
dienst. Goede referenties
noodzakelijk. Min. 25 jaartot
55 jaar. Aanmelden na tel.
afspraak, 04406-14999,
Grotstraat Cl2, Valkenburg.
Meisje gevr. voor Privé te
WEERT met hoog gar. loon.
Tel. 04950-43458.
Gevr. Part-time TAXI-
CHAUFFEUR voor week-
end, 045-241491.
Gevraagd CO2-LASSERS
en constructiebankwerkers
met ervaring. Tel. ml.
04754-86745.
Met spoed gevraagd STU-
CADOORS, Metselaars,
Handlangers, betontimmer-
lui, aftimmerlieden, ijzer-
vlechters. Goed loon en soe.
voorzieningen. 045-426454.
Ervaren part-time snackbar-
MEDEWERKER (MA/) gevr.
Tel. 045-457845.

R.K. Schinveldse Voetbalvereniging Olympia zoekt m.i.v.
1-8-1989

Beheerders of -echtpaar
Voor de exploitatie van cantine/clubgebouw. Liefst in bezit
van diploma Vakbekwaamheid Cafébedrijf of bereid zijn tot
het volgen hiervan. Reacties gaarne voor 7 julia.s. aan het

secretariaat; p.a.:
RKSV Olympia, Mariabergstr. 2 6451 EJ Schinveld

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

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

Voor vacatures in het rayon Zuid Limburg.

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

-doorzettingsvermogen
-verkoopervaring (buitendienst)
-minimaal middelbare opleiding

-een gezonde dosis ambitie
-leeftijd tot 35 jaar

en u bent geïnteresseerd in:

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

-uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

dan ligt hier uw kans:

Bel nu !!
03240-41441

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak
(vandaag van 12.00 uur tot 18.00 uur, werkdagen van 8.30

uur tot 18.00). Gezien de huidige opbouw van de sales-
teams, verzoeken wij vooral vrouwen te reageren. Indien u

er de voorkeur aan geeft schriftelijk te reageren,
kan dat ook via:

Young Executive Recruitment
Postbus 3000 1300 EA Almere

Intram Kerkrade BV
vraagt

tekenaar / calculators
MTS-opleiding of gelijkwaardig.

Taak: het verzorgen van werktekeningen en calculaties
gericht op interieurwerk.

Ervaring strekt tot aanbeveling.
Schrift, of tel. sollicitaties Tunnelweg 101,

6468 EJ Kerkrade. Tel. 045-453580.
Bakker Franssen Simpel-
veld, houdt de vraag naar
zijn vele broodsoorten niet
bij en moet uitbreiden, welke
BAKKER met all-round er-
varing in de broodbakkerij
wil in 'n full-time baan ons
jonge team komen verster-
ken. Geïnteresseerd? bel
voor 'n afspraak 045-
-441470.
Gevr. KAPPER/STER, di.
t/m za., full-time. Diploma
Engelse taal vereist. Schin-
nen Military Base. Kontakt-
pers. Helen Hamilton. Tel.
04493-7312.
Schoonmaakbedrijf Kraan
vraagt met spoed GLAZEN-
WASSERS, leerling glazen-
wassers en vakantiewer-
kers. Tel. soll. tussen 17 en
19 uur. Tel. 045-422877.
Gevr. OPPAS voor 2 kind. 2
en 6 jr. voor halve dagen.
Tel. 045-723090
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Houthandel,
Dorpstr. 27 Jabeek. Inl. na
18.00 uur. Tel. 04492-1550.
Voor seizoen buffetmede-
werkers/sters, KELNER en
iemand voor te folderen ge-
vraagd. Pers. aanm. vanaf
21.00 u. Dancing Ahoy, Ko-
ninginnew. 1, Valkenburg.
MEISJE gevr., Club Bubbles
Geleen. Werken in overleg,
in exclusieve club. Hoge
verdiensten. 04490-42313.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
PART-TIME hulp gevr. voor
zaterdag, lft. 18-22 jr. bij au-
tosloperij. Tel. 04490-15280
Bouwbedrijf Baburek vraagt
vakbekw. METSELAARS en
1 ervaren timmerman. Mel-
den na 19.00 uur tel. 045-
-216969
WERKSTER voor friture
gevr. v. enkele morgens p.
week. Alleen persoonlijk
soll. Frituur 't Halder, Wilhel-
minalaan 24, Valkenburg
Gepensioneerd HULP gevr.
voor alle voorkomende
werkzaamheden in Slagerij
te Landgraaf. Br.o.nr.
B-1209 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Hotel de Uitkijk vraagt HULP
in de keuken, 5 dagenp.wk.,
evt. jaarbetrekking. Tel.
04406-13589.
METSELAARS gevr. Aan-
nemersbedrijf P.J. Gelissen,
tel. 04498-53354.
AKB Hulsberg BV vraagt:
ervaren TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland. Tel.
04405-1236 of 04499-4479
Of 09-49. 245147260.
POELIERSBEDRIJF Hans
van Boekei vraagt voor de
vestiging Maastricht op kor-
te termijn een actieve hulp.
Enige kennis v.d. branche is
gewenst. Schrift, reakties
graag aan: Poeliersbedrijf H.
van Boekei BV, t.a.v. Hr. F.
Heiligers, Punterweg 35,
6222 NW Maastricht.
BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Düsseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Ein-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur,
Dhr. Eggen. 045-217313.
Ervaren thuisnaaisters en
lOCKSTERS gevraagd zon-
der ervaring onnodig te bel-
len. Tel. 045-218312.
Gevraagd TIMMERLIEDEN
voor Duitsland. (Keulen,
Mönchen Gladbach) Inl. Tel.
045-224548 of 463090.
CHAUFFEURS voor reg.
vervoer, vrij reglm. werktij-
den erv. rolcontainer-tran-
sport 'n voordeel 045-
-211541 of Postbus 21, 6430
AA Hoensbroek

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

ENBO Landelijk Bemidde-
lings Bureau voor oppas
zoekt met spoed regio-
medewerkers (free-lance/
part-time) in Maastricht,
Heerlen, Roermond, Geleen
Sittard. Taak: Contact leg-
gen tussen oppas en oppas-
aanvrager. De werkzaam-
heden kunnen van uit de ei-
gen woning worden verricht.
Info v.a. 26-06 elke avond
na 19.00 uur 03440-23434/
23433.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEUR v. nat. tanktranspor-
ten. Ervaring vereist met op-
legger/aanhangwagen. Soe.
na tel. afspr. Mestrecycling
Stassen-Schinnen. Tel.
04493-2083.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: RIOOL-
INSTALLATEURS. Leeftijd
18-25 jr., LTS-niveau, erva-

ring grondwerk gewenst, i.b.
v. rijbewijs BE. Soll. zowel
telefonisch als schriftelijk
kunt u richten aan: Van der
Velden Rioleringen, afd.
Personeelszaken, Koe-
voortseweg 2, 5281 SC
Boxtel. Tel. 04116-84355.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: STO-
RINGSMONTEURS. Leef-
tijd 18-25 jr., LTS-niveau,
ervaring grondwerk ge-
wenst, i.b.v. rijbewijs BE.
Soll. zowel telefonisch als
schriftelijk kunt u richten
aan: Van der Velden Riole-
ringen, afd. Personeelsza-
ken, Koevoortseweg 2, 5281
SC Boxtel, tel. 04116-84355
RESTAURANT vraagt me-
dewerker in de keuken voor
alle voorkomende werk-
zaamheden. Tel. tussen
11.00-16.00 U, 04492-2752
Gevr. VERKOOPSTER met
erv. voor de zaterdagen en
als oproepkracht lft. 25-30 jr
Banketbakkerij Huntjens,
Markt 9, 6372 AT Landgraaf.
Sol, schriftelijk.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW of meisje voor pri-
véwerk, zeer discreet. Br.o.
nr. B-1234, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen METSE-
LAARS, betontimmerlieden,
aftimmerlieden, ijzervlech-
ters, gibozetters. Goede
soe. voorz. en goede ver-
diensten mogelijk. Voor ml.
04902-15061.
WERKSTER gevr. plm. 12
u. p. Wk in overleg voor ver-
dere ml. Akerstr. 16 Heerlen,
zat, van 17.00-18.00 uur.
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.
Grandhotel Berg & Dal Val-
kenburg vrgt. WERKSTU-
DENT. Tel. 04406-12741.
Gevr. nette WINKELJUF-
FROUW, full-time, ca. 17-
-18 jaar. Slagerij Math Luja,
Nuinhofstr. 7, 6361 BA Nuth.
Tel. 045-241319.
Suppers VERSPREI-
DINGEN Hulsberg vraagt
met spoed enkele serieuwze
bezorgers voor Schaesberg/
Nieuwenhagen, Übach o.
Worms, min. leeft. 15 jr.
Aanmelden 04405-3702.
Gevraagd BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duits-
land, Duitse soe. voorz. Tel.
045-457620, na 18.00 uur.
Gevraagd een aktieve
VROUW zonder kleine kind.
met veel vrije tijd die weke-
lijks in overleg diverse uren
mijn woning en studio wilt
bijhouden. Moet goed met
honden kunnen omgaan.
Eigen vervoer noodzakelijk.
Geen zwart werk. Voor af-
spraak tel. 045-752324.
OPPAS gevr. omg. Eys/
Simpelveld, Duits/Engels
sprekend voor 2 kinderen; 1
baby en 1 kind. v. 2 jr.
Schrift. reageren op:
Postbus 21064, 6369 ZH
Simpelveld.

Kamers aangeboden/gevraagd
Heerlen Centrum KAMER te
huur in studentenhuis THW,
MHS, HTS. 045-455755.
Studente zoekt kamer in
MAASTRICHT plm. ’ 300,-.
Tel. 08340-42954.
KAMER te h. bij centrum
Kerkrade, met alle comfort.
Tel. 045-461870/452269.
Centr. Schaesberg v. jonge
meisjes tm 30 jr., gem. KA-
MER, eig. ingang, gebr. v.
gez. keuk. en badk.. Tel.
045-324880 tot 18 uur.
Te h. gemeub. KAMERS
Hoogstr. 48 Landgraaf.

Te HEERLEN gem. ka^
mer(s) met volledig pension
met/zonder huis. verkeer,
net part. adres. Postbus
2885, 6401 DJ Heerlen.
Te huur STUDENTENKA-
MER bij centrum Heerlen.
Inl. 045-725143.

In STUDENTENHUIS ka-
mers vrij ing. 1 juli. Benzen-
raderweg 103 Hrl 045-
-719788 na 18 uur.
Kamers en appartement te
huur voor STUDENTEN,
centrum Hrl. 045-713901.

Onverw. geslaagd! Met
spoed kamer gez. voor aan-
k. studente gez. wetensch.
in MAASTRICHT e.o. Belo-
ning. Tel. 05490-64878.
Kamer te huur nabij centr.
SITTARD ’450,- (mcl. G.
W.L) p.mnd. 04490-26498.
Er komen nog enkele KA-
MERS vrij in centrum Heer-
len. Tel. 04490-13631.
Liefdadigh. werker zoekt
goedkope KAMER in Z-Lim-
burg. Tel. 04490-52762.
A.s. le-jaars studente, opl.
Tolk/Vertaler zkt. kamer in
MAASTRICHT of omg. Tel.
05945-14826. "Gemeub. KAMERS te h.
Centr. Heerlen, ’4OO,- all
in. Tel. 045-712503.
Gem. ZIT/SLPK. met cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.

Woningrull
Heerlen halfvrijst. woonh. 3
slpks, garage, ’ 700,- huur
p.mnd. te ruilen tegen AP-
PARTEMENT, liefst met 3
slpks. Br.o.nr. B-1205 Lim- i
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Bouwmaterialen
Grote en kleine

Restanten
Wand- en vloertegels

in vele kleuren en maten.
Eurotegel

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

Sanitair nodig?
Wij gaan verbouwen!

Daarom bieden wij div. badkamers aan met hogekortingen
in de kleuren: mont blanc, edelweiss, crocus, manhaften,

Van de Venne van der Sluis,
In de Cramer 7, Heerlen. Tel. 045-718008.

Hoogtebinnen
i handbereik

AmVMk
H ■ ■ E W _|__B BSTSIEMEN

verkoop verhuur Service
oaa9o 37a7a

Altrex aluminium uitschuif-
bare LADDERS 8 m. adv.
prijs ’ 680,-, nu ’ 395,-.
Rockmart, Kissel 46 A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Stalen STROOMKASTEN
220/380 Volt, 63 Amp.

’ 395,-. Rockmart, Kissel 42
A, Heerlen. Tel. 045-723142
Te k. ca. 50 m2MULDE
pannen, zwart, 2de hands,
70 et. p.st. 04490-25600,
bgg. 045-216232.
Te koop partij oude eiken
BALKEN en partij bielzen, t.
e.a.b. Tel. 04492-1714.
Bouwen onder eigen be-
heer? Van part. te huur
bouwlift, bouwkeet, STEI-
GERMATERIAAL, beton-
molens enz. Tel. 045-
-316886, na 18.00 uur.
Te k. raam/DEURKOZIJ-
NEN, nieuw, Maastrichterln.
19, U.0.W., tel. 045-317314.
Te k. weg. annulering grote
partij grenen ramen met 3-
dubbel glas, draai en draai/
kiepramen. REYNEN, Burg.
Venckenstr. 11 Obbicht. Tel.
04498-56966.
TROTTOIRTEGELS plm.
1.000 stuks, ’0,25 p. st.
Tel. 04490-51985.
7 m2nieuweKLINKERS, kl.
grijs. 045-413723. Sleutel-
bloem 19, Kerkrade-W.
Te koop TAFELCIRKEL-
ZAAG; CO2-lasapparaat;
compressor, alles 220 V. Na
12.00 uur 045-717914.
Olympia BETONMOLENS
140 ltr. ’595,- mcl. BTW,
190 ltr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Te koop PANNENLADDER,
hoogte 15 m, 220 V. Tel.
04406-12432.

Aanhang-
wagens

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15 x 2 cm.
geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen *" Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.
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.4o m3brand-
hout op maat gezaagd. Tel.
043-623413.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.

Reparaties

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

stel 'Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.

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

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Grenen BALKEN b.v. 15x5

’ 4,50 p.m., 16x6 ’ 5,75 p.m
enz. steigerplanken ’ 4,25
p.m. mcl. BTW, alles evt.
geïmpregneerd en/of thuis-
bez. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum 045-
-270585.

Nieuwe stalen VISBOTEN
lengte 4,5m. pr. ’495,-.
04950-33867 tussen 12.00
en 13.00 uur.

Te k. 100 REGENTONNEN
(niet van hout) inh. 200 liter
’4,75 p. stuk 04956-1610
of 04950-33867.

TREINEN en toebehoren
Marklin-Trix-Fleischman-
LGB, in- en verk. Nieuwstr.
88, Kerkrade. 045-456666.

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 of kantoor
en daarna kost hij u slechts ’ 59,- excl. BTW per maand.

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

Hartelijk Gefeliciteerd \

W *"' mmmmW

"Ammm\. _^xt*ï mm\ \m\\.

met je verjaardag morgen. Nog vele jaren!!!
???? ????
Juffrouw

Dieny Winter
neemt afscheid van peuterspeelzaal

Paddestoel
ledereen die haar bij die gelegenheid de hand wil drJ

is welkom op woensdag 28 juni van 11.30-13.00"
Rembrandtstraat 2 A, Brunssum. .

Geslaagd?
Feliciteer uw zoon, dochter,

vriend of vriendin via de
rubriek 'PROFICIAT'van het
Limburgs Dagblad. Geef uw

advertentie op bij een van
onze kantoren of informeer

via telefoonummer
045-719966 naar de

mogelijkheden. U zult er
plezier van hebben!

Jo

1 OW* *♦"*" zÊ

Hartelijk gefeliciteerd met je
50e verjaardag en een pret-
tige dag toegewenst door
Opa, Ria, Franca, Marcel,

Ben en Renate

'll]Marcel au
van harte gefelicitee^ k
met het behalen van f

diploma „,
Je moeder en vade' i

Ans en Henk 'T

Proficiat Wim

met het behalen "%
van je MTS diplom3

Mam, Inge, Moniqu6'. j,
Karin en Roberto

Proficiat l
OMA met je 84e verjaagt

Jill, Danny, Jodypt
! r —■

Winkel&Kantoor H>ibi
** Let op Let op ** j*

Te koop uit faillissement
bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,';, 1

dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ *ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ "£■ J*werkbanken vanaf ’ 60,-, magazijnstellingen v.a. ’.l £Nieuwe Altrex 8 meter lange uitschuifbare alumini^ h
ladders ’ 395,-, betontrilnaalden met omvormer ’ 3^ *stroomkasten 220, 380 63 amp. ’ 375,-. Betonijzer*'* \

machines ’ 1.250,-. Betonijzerbuigmachine ’ 900.'^Waterwagens ’ 500,-. Olivetti electr. typmachines ’ iEen enorme sortering in bedrijfsj
inventaris tegen ongekend lage J>

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

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

Rockmart - Kissel 46A |
Heerlen 045-723142
Copiëren

Voor

’45,-
-excl. BTW per maand en de

eerste 4000 copiën zijn
gratis. Wilt u meer weten bel

dan 045-273525.
Burocenter

Dorpstr. 125, Brunssum.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nieuwe HANGMAPP^j M
No Atlanta per 100 s,

’ 50,-. Rockmart, Kissf j .
A Heerlen. Tel. 045-723> *: -"J a.
Nieuwe en gebruikte * '
REAUSTOELEN tot *} *beneden adv. pr. Roc*^
Kissel 42 A, Heerlen h
045-723142. *l
Professionele TEKE^Li. FEL met lichtbak ’%
Rockmart, Kissel 42 A s-
len. Tel. 045-723142__,>

Bedrijven/Transacties v
■ rr rnu mimi, — I '-""'^ V(

Ter overname aangeboden

Café
Gemeente Heerlen/Zeswegen. Inl. 045-243900.

tijdens kantooruren. s(
Ter overname aangeb.

complete

Inventaris
van Snoepzaak

met 65 m2systeemplafond,
5 lichtbakken, 70 m2voor-

zetwanden en excl. verpak-
kingsmateriaal. Tel. 045-

-229583 na 18.00 u. 216130.
Wegens omst. ter overname
aangeboden FIGUURCOR-
RECTIESALON met af-
slank- en bruiningsappara-
tuur in centrum M-Limburg-
se stad. Geen concurrentie
aanw. Zonder contanten on-
nodig te reageren. Br.o.nr.
B-1138, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

AANNEMERSPAPIEflÉl/gevraagd, event. sa.y
werking. Br.o.nr. s
Limburgs Dagblad, P°s
3100, 6401 DP HeerifüV;
In pacht aangeboden
15-8-'B9 CAFBRES',:
RATIE gedeelte van te'pJ
hal de Heuf in Helden^ningen, voorzien van 3^vergaderruimte. Het 9f I
is compl. ingericht ®j
goede staat van onder^j
Borg ’ 5.000,- plus h<* ,rj
papieren benodigd- fl
04760-71711, dhr.
Schmeitz. -p
Te k. Perceel GRO.^>
Centrum Land9rfliflSchaesberg. Bouwvakning aanw. Inl. Tel. °^5757. Xi

Landbouw en Veeteelt
Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
PERSTOUW direct lever-
baar voor gunstige prijzen.
Collé, Nusterweg 90, Sittard
Tel. 04490-19980.
Jonge HENNEN t.k., even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Te koop STRO, wintergerst.
Tel. 04493-1314.
■:: " -

Robin BOSMAAIERS-^.meraktie tijdelijk *5j
eater-kop gratis bij aan, y
van een bósmaaier. "
randolle, 045-422797^
Te koop Ford DEXTA i/
de liefhebber. Techn-«^
terlijk nieuw. Tel. "^
22700. -^Te k. AARDAPV
SCHRAPMACHINE %fó
M. Trompstr. 24, Lang^j
Van maandag t/m vr'|Jnl;
van 8.30 tot 17.00 uur, V
uw PICCOLO te'fgg6^
opgeven. Tel. 045-^_jJ^«

Auto's _______-^
Alfa /

Alfa 164 3.0 V 6
Demo, laat '88, met alarminst., radio en AB ■Slechts 17.000 km. Ook div. jongeAlfa's 33 Jun|ü

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV,
Brunssum, Akerstraat 128. Tel. 045-25l6_^<^

ALFA 75 1.8, '87, in nw.st., ITe koop Alfa VELOC^
40.000 km, vr.pr. ’ 26.500,- cabrio, mooiste van
mcl. BTW-nota. Tel. 043- land, bwj. '80, stereo.
212299/471673. vlgn. 04492-5113.

Voor Piccolo's zie verder pagina 6



Beloning
ren Zappala en Sembler heb-

j^semeen dat zij miljoenen heb-
isj erdiend in de onroerend goed-
Cess in Florida. Het is niets. s dat een nieuw gekozen pre-

sident, Republikein of Democraat,
politieke vrienden beloont met een
ambassadeurs- of andere post in
zijn regering. Naarmate politieke
campagnes in Amerika duurder
worden lijkt het er op dat steeds

meer parvenu miljonairs- zakenlie-
den die geen enkele belangstelling
hebben voor de buitenlandse poli-
tiek en verstand van zaken op het
gebied van de diplomatie op deze
manier beloond worden voor hun
bewezen diensten.

" GEORGE BUSH
..gulle gevers beloond..

Pijnlijk
Het is onvermijdelijk dat dit soortdiplomaten zonder enige diploma-
tieke ervaring pijnlijke fouten ma-
ken. De nieuweambassadeur in Ita-
lië, Peter Secchia, een multimiljo-
nair die groot is geworden in de
houthandel en wiens benoeming in-
middels al door de Senaat is goed-
gekeurd, zei het volgende over de
Italiaanse vloot: „Ik heb de nieuwe
Italiaanse vloot gezien. De schepen
hebben een glazen bodem zodat ze
de oude Italiaanse vloot kunnen
zien."

Chic Hecht, de nieuwe ambassa-
deur op de Bahamas, is senator van
Nevada geweest. „Ik ben er zeker
van dat ik me in de Bahamas thuis
zal voelen," zei de ex-senator tijdens
de hoorziting voor zijn benoeming.
„Ik ben gek op golf spelen. Ze heb-
ben daar een hele hoop golfbanen
en het is er goed vissen."

Van onze correspondent

Tegen
In het in april verschenen eindrap-
port van dit comité werd gesteld dat
op den duur vanuit Brussel het eco-
nomisch en muntbeleid in alle EG-
landen moet worden bepaald, dat
koersschommelingen tussen de
munten moeten verdwijnen en dat
er een Europese Centrale Bank en
een Europese munt (de 'ecu') moe-
ten komen. Het comité-Delors was
unaniem. Ook de president van de
Bank of England onderschreef het,
tot woede van Thatcher.
De Britse premier is vooral falikant
tegen de drie fasen waarin het comi-
té-Delors die Europese unie tot
stand wil brengen. In de eerste, al in
1990, moeten de twaalf hun econo-
misch beleid meer coördineren en
moeten alle Europese munten tot
het Europees Monetair Stelsel
(EMS) toetreden. In de tweede be-
paalt de EG het economisch beleid
en stelt normen voor begrotingste-
korten.
De derde fase moet leiden tot een
Europese centrale bank, die de mo-
netaire taken van de nationale ban-
ken overneemt en onafhankelijk is
van de regeringen. Alle munten
moeten in een vaste verhouding tot
elkaar komen te staan en de 'ecu'
wordt een echte EG-munt.
Ideeën waarvan Margaret Thatcher
gruwt. Economische samenwer-
king is aanvaardbaar, over Britse
toetreding tot het EMS wil zij -
„wanneer de tijd rijp is" - ook nog
wel denken, maar dan houdt het op.
Het overdragen van het Britse eco-
nomisch beleid aan Brussel is ta-

boe. Daartoe zou het EG-verdrag ge-
wijzigd moeten worden en daar
voelt zij niets voor. Samenwerking
kan ook zonder een nieuw EG-ver-
drag, meent Thatcher, die doodsbe-
nauwd is om hetkwijraken van haar
nationale macht zwart op wit vast te
leggen.

Campagne
Thatcher voert al een jaar een cam-
pagne tegen 'Brussel', die begon
met haar beruchte rede in Brugge.
Sindsdien vaart zij keer op keer uit
tegen de regelzucht van de Europe-
se Commissie, die een links bureau-
cratisch bolwerk zou willen wor-
den.
„We hebben niet het socialisme in
Engeland op een zijspoor gezet om
het via Brussel weer binnen te ha-
len," zegt zij herhaaldelijk. Maar na
haar verkiezingsnederlaag en de so-
cialistische winst is de geloofwaar-
digheid van die stelling danig aan-
getast.

Thatcher is vooral tegen de opvat-
ting van het comité-Delors dat wie
eenmaal aan de eerste fase begint,
zich ook bindt om door te gaan. De
andere elf willen dat wel (wellicht
op de Denen na). Maar juist in die la-
tere fasen zit de pijn voor de Britten.
Juist daarom is zij nu tegen opne-
ming van het pond in het EMS. Ze
meent dat daardoor de Britse eco-
nomie, diezij weer gezond zou heb-
ben gemaakt, gevaar loopt. Een aan-
vechtbare stelling, want Engeland
heeft de hoogste inflatie en de laag-
ste groei in de hele EG.

Dreun
Een nieuwe klap voor Thatcher
kwam begin deze week van de
Spaanse premier Felipe Gonzalez,
die de EG-top voorzit. Spanje, dat
sinds de EG-toetreding in 1986 ook
nog buiten het EMS stond, trad
plotseling, en veel eerder dan was
verwacht, alsnog toe. Daarmee zette
Gonzalez de Britten onder grote

druk. Behalve het pond staan nu al-
leen de Portugese escudo (tot sep-
tember) en de Griekse drachme nog
buiten het EMS. Groot-Brittannië is
daardoor, aan de vooravond van de
EG-top, duidelijk nog meer geïso-
leerd komen te staan.

De vraag is hoe Thatcher zich in Ma-
drid opstelt, mede gezien haar elec-
toraal ongunstige positie. Ook thuis
ligt immers haar Europese politiek
onder vuur. Zelfs trouwe ministers
als Howe (buitenlandse zaken) en
Lawson (financiën) zijn het deels
met haar oneens.

Oud-premier Heath en oud-minister
Heseltine, kopstukken van de con-
servatieven, nebben haar openlijk
hard bekritiseerd. En de nieuw-ge-
kozen conservatieve Europarle-
mentariërs legden in een open brief
de schuld voor de verkiezingsneder-
laag volledig bij Thatcher.

De top zal klaarheid moeten geven

De Fransen en de Duitsers zijn dui-
delijk uit op een confrontatie, blij-
kens ook de provocerende verkla-'
ring van de ministers van buiten-
landse zaken Dumas en Genschêr,"
die stelden dat in Madrid beslissin-
gen moeten vallen. En als het niet
met de Britten kan, dan maar zon-
der. Ook Gonzalez, die natuurlek
een mislukking van 'zijn' eerste EG-
top wil voorkomen, zinspeelde
daarop, in de hoop dat de dreiging,
van een EG zonder Britten de darpa
uit Londen tot inkeer brengt.

Iets beter
Volgens prof. Schaffmeister is de
situatie in Nederland iets
rooskleuriger. Weliswaar wordt
hier ook 80 procent van de zaken
geseponeerd, maar bij de rest
komt het vrijwel altijd tot een
veroordeling. De hoogleraar

heeft overigens zijn vraagtekens
bij de Nederlandse opvatting dat
strafrecht het uiterste middel is
om milieu-overtreders aan te
pakken. Een administratieve
maatregel als het intrekken van
een vergunning betekent voor
een bedrijf een veel zwaardere
straf dan een strafrechtelijke
boete.
Boetes zijn volgens Schaffmeis-
ter eigenlijk een van de meest
ongelukkige manieren om mi-
lieudelicten aan te pakken. Het
geld vloeit naar de staatskas en
wordt niet gebruikt om het mi-
lieu te verbeteren. Het is daarom
veel effectiever om overtreders
te laten betalen voor het oprui-

men van de rotzooi of ze gerech-
telijk te verplichten tot het aan-
brengen van zuiveringsinstalla-
ties.
Een groot probleem bij het mi-
lieurecht is dat veel vervuilers
handelen overeenkomstig de
vergunning die provincie of ge-
meente hebben afgegeven. In
Nederland zijn inmiddels een
aantal uitspraken dieerop wijzen
dat rechters dat niet zomaar als
excuus voor vervuiling gebrui-
ken. In Duitsland lopen veel pro-
cedures op dat punt stuk. Hele-
maal moeilijk wordt het pro-
bleem in het kader van het inter-
nationale recht. Wat in het ene
land is toegestaan, is bij de buur-

man soms verboden. Internatio-
naal zullen milieudelicten daar-
om alleen vervolgd kunnen wor-
den, als de wetgeving tussen
twee landen gelijk is getrokken.

In Madrid zijn alle ogen gericht op Margaret Thatcher

Confrontatie op EG-top
BRUSSEL/MADRID - „lemand die écht dekunst verstaat om
met haar om te gaan, is Ruud Lubbers," zei de eerder deze
week opgestapte Belgische minister van buitenlandse zaken
Leo Tindemans onlangs over de bijzondere relatie tussen onze
premier en Margaret Thatcher. Op die kunst wordt maandag
een zwaar beroep gedaan, als in Madrid de staatshoofden en re-
geringsleiders van de EG bijeenkomen voor hun halfjaarlijkse
topconferentie. Het welslagen daarvan hangt vooral af van de
houding van Thatcher. En dus houdt Europa zijn hart vast.

Zal zij door de nederlaag van de
conservatieven bij de Europese ver-
kiezingen ook een toontje lager zin-
gen? Want door dat verlies zullen
haar collega's minder dan ooit be-
reid zijn zich veel aan haar Euro-
dwarsliggerij gelegen te laten lig-
gen.
Dat Thatcher weer de eerste, zij het
ontstemde, viool zal spelen, staat
vast. Hoofdthema van de top is het
voorstel om van de Europese Ge-
meenschap binnen enkele jareneen
echte economische en monetaire
unie te maken. En daarvan wil de
IJzeren Dame niets weten.

comité ingesteld, onder leiding van
Jacques Delors, de voorzitter van de
Europese Commissie, en bestaande
uit onder anderen de presidenten
van de nationale banken.

De regeringschefs moeten ook een
standpunt innemen over het door
haar even verfoeide plan voor een
handvest met sociale grondrechten
voor de EG-burgers. Voor de EG
even essentiële als controversiële
thema's. ledereen verwacht in Ma-
drid dan ook een confrontatie. De
andere elf willen dat in de Spaanse
hoofdstad besluiten worden geno-
men. Voor wat de monetaire unie
betreft, hadden de regeringschefs
dat ook vorig jaaral, op hun topcon-
ferentie in het Duitse Hannover, af-
gesproken. Daar werd een speciaal

" MARGARET THATCHER
stelselmatige campagne tegen Brussel " RUUD LUBBERS

...speciale omgang met IJzeren Lady.

Justitie laat veel mogelijkheden onbenul

Vaak geen vervolging
van milieudelicten

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Als er geen goed
vervolgingsbeleid van milieude-
licten komt, is nieuwe en strenge
wetgeving op dit gebied niets an-
ders dan een vijgeblad dat een
slecht beleid moet verdoezelen.
In de huidige wetgeving liggen
tal van mogelijkheden om mi-
lieu-overtreders aan te pakken,
die door justitie onvoldoende
worden benut.
Dat is de conclusie van deDuitse
hoogleraar dr. Hero Schall en de
Leidse hoogleraar dr. Dieter
Schaffmeister haar aanleiding
van een Nederlands-Duits semi-
nar over milieustrafrecht dat
deze week in Leiden is gehou-
den. De bedoeling van het semi-
nar, het tweede in zijn soort, is
het maken van een vergelijking
tussen de effectiviteit van beide
rechtssystemen als het om het
aanpakken van milieudelicten
gaat.

In beide landen laat justitie vol-
gens de hoogleraren veel moge-
lijkheden onbenut. Daardoor is
het aantal geslaagde vervolgin-
gen zeer gering. In Duitsland
wordt 92 procent van de zaken
geseponeerd wegens gebrek aan
bewijs of wegens zeer geringe
schuld of afgehandeld met een

kleine afkoopsom. Slechts 8 pro-
cent wordt echt vervolgd, en
daarvan wordt maar een derde
uiteindelijk veroordeeld. Vrijwel
alle veroordeelden komen er met
een lage boete vanaf. De gemid-
delde strafmaat is 600 mark, zon
660 gulden, terwijl de maximum-
straf 7,6 miljoen bedraagt.

binnen/buitenland

zoek Bush aan Nederland bespoedigt komst Wilkins

Nieuwe VS-ambassadeur
weet veel over pizza's

*an de redactie buitenland
&HINGTON - De benoe-
-8 van de Amerikaanse am-
*deur in Nederland, Ho-

f Wilkins, heeft onver-
\ weerstand ondervon-_ih de Amerikaanse Se-
De benoeming van de

talige directeur van de?ürantketen Pizza Hut is
wel bekrachtigd,

* daar ging een uitvoerig
*t aan vooraf in de senaats-

voor buitenlandse

JjJr Paul Sarbanes van Mary-
"teakte bezwaar tegen de voor-
* van Wilkins en drie andere
■^sadeurs, omdat niets in het
phim vitae van de betrokken
r^aten er op wees dat zij enige
Jjjamheid of ervaring hebben

van de buitenlandse
r* of overheidsdienst. De eni-P*n van hun voordracht is vol-
JSarbanes hun grote bijdrage

campagnes van presi-
jj.Bush en andere Republikeinse

L
£*noeming van Wilkins werd
rflelijk goedgekeurd „wegens
Instaande bezoek van presi-

Bush aan Nederland". De
rfting over de andere drie werd
Ledere studie uitgesteld. Het
f'Vel vast dat de Senaat ook hun
J\racht zal goedkeuren.Want de
i^ent wordt de vrije hand gege-
T'j de keuze van zijn ambtena-.orps. De enige kwalificatie die
lt er kandidaten geschikt maakt
Le£n ambassadeurspost, is ken-
Iln Cl" 6 Van nen meer

dollar (200.000 gulden)
ijj?'l geschonken aan Republi-
L^ Politieke campagnes. De bij-
Er van Wilkins bedroeg 115.000
tf' Daarvan zijn enige tiendui-
k dollars naar de kas van de
iblikeinse Partij in de staats gegaan.
tapC»,s Sarbanes is het geldende
L!' van een ambassadeurspost
j( ü dollar. Alleenvoor dekandi-
w^bassadrice voor Nieuw-
stnd mevrouw Della Newman
Leen ander criterium: deze ma-rter in onroerend goed heeft
Lbenoeming te danken aan het
v .2Ji een goede vriendin is van
x esident. Zij heeft volgens eigen

geen belangstelling voor de
L politiek. Het is even-
i an belang dat zy noch denaam

r^ e hoofdstad van Nieuw-Zee-
"°ch die van de premier wist.

Tussenpositie
Nederland neemt een tussenpositie
in. Hoewel voorstander van de eco-„
nomische en monetaire unie, zal
Lubbers tot het uiterste gaan omi
een breuk te voorkomen. De goede
verstandhouding diehij al jaren met".
Thatcher heeft, zal hem daarbij van'
pas komen.
„Lubbers heeft misschien wat meer
geduld met de Britten," zegt men in
Brussel. Vooral hij zal, zoals bij eer-'
dere EG-topconferenties, Thatcher
ervan moeten proberen te overtui-
gen (te 'masseren', heet dat hier)
geen Europese spelbreker te wor-
den.

Handvest
Beter een beslissing op de volgende-
top, in december in Parijs, dan nu
een breuk, vindt Lubbers. Maar dé.
Franse president Mitterand, die op 1
juli het EG-voorzitterschap voor'
een halfjaar overneemt, heeft liever
een besluit nu, danzes maanden ru-
zie voor de boeg.
Men verwacht dat deze discussie zo-
veel tijd en energie zal kosten, dat
de regeringsleiders nauwelijks
meer toekomen aan dat andere hete
hangijzer: het sociale handvest. Ook
op datpunt willen Fransen en Duit-
sers haast maken en ligt Londen
dwars.
De Europese Commissie wil van de
top een verklaring over de sociale
grondrechten van de EG-burgers.
Maar de meeste landen, ook ons
land, willen eerst zien waar dat con-
creet toe leidt. Concrete voorstellen
komen echter op zijn vroegst tegen
het eind van dit jaar. Thatcher wil
niets weten van EG-richtlijnen voor
minimumlonen en medezeggen-
schap in de bedrijven. Maar net als
bij de monetaire unie lijken de an-
dere EG-landen desnoods bereid
zonder de Britten verder te gaan op
dit pad.
De Madrileense top wordt cruciaal
voor de toekomst van Europa. Erzal
duidelijk worden of er voor het En-
geland van Thatcher plaats is in de
EG, of dat de rest zich niet meer wil
laten afstoppen door een dame die
toch een Europees achterhoedege-
vecht levert.

Kennis
Een van de redenen waarom de
vervolging van milieudelicten
vaak misloopt, is volgens Schaff-
meister het tekort aan kennis
over milieuproblematiek bij de
gemiddelde officier van justitie.
Het ontbreekt juristen geheel
aan de nodige chemische kennis
en officieren moeten die vaak al
doende leren van milieuambte-
naren.

Beide hoogleraren zijn dan ook
van mening dat juridische oplei-
dingen meer aandacht aan mi-
lieuproblematiek zouden moe-
ten besteden. Schaffmeister be-
reidt in Leiden een dergelijke
aanvullende opleiding voor. Die
zou in samenwerking met de
vakgroep milieukunde moeten
worden opgezet. Wanneer de op-
leiding er definitiefkomt, kon hrj
niet zeggen. Daarvoor is nader
onderzoek nodig. Voor de finan-
ciering hoopt Schaffmeister
fondsen uit het Nationaal Milieu
Beleidsplan te krijgen.

V (ADVERTENTIE)
%

,T «Lljt I^Ttf IJM*TRE«K—
"^ voor een baan !

046 - 71a8866
Vi,-, <te vacaturelijn van de'««bureaus Heerlen, Brunssum,

M | Kerkrade.

(ADVERTENTIE)

SUCCES VOORLIMBURGS BEPRIJFSLEVEN|

De laatste
ISI-informaticageneratie

bereidt zich nü voor
op depraktijk

Een aantal jaren geleden was devraag naar
'"formaticamensen mét praktijkervaring vele malen groter

danhet aanbod. Het Instroomproject Schoolverlaters
'nformatiseringsberoepen/ISI speelde hierop in met een
vakopleiding op MBO-nivo, diegemotiveerde mensen

Prepareerde in depraktijk.... voor de praktijk. Met succes!
Sindsdien zijn honderden ISI-mensen (o.a. in het bezit van
AiVIBI-modules en ECABO-diploma) zeer gewaardeerde
vakmensen in tal van Limburgse ondernemingen. Talloze
jongerenzonder werk vondenvia ISI snel een baan in de

automatiseringswereld. Een mooierkompliment is er toch
eigenlijkniet.

2o langzamerhand begint de arbeidsmarkt in evenwichtte""aken. De eis "ISI-opleiding of gelijkwaardig"wordt steeds
meer ingevuld door hetreguliere onderwijs.

.Onze voortrekkersrol is bijna voltooid. De laatste echte
bereidtzich nu voor op deveeleisendepraktijk,

"^ogen wij op diemensen en al hun voorgangers met recht
een beetje trots zijn?

Stichting Bedrijfs- en Js WmVakopleidingen Limburg e
Telefoon 04752-3775 W i
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Auto's

Te k. ALFA Guilia Super,
bwj. '76, in concour staat.
Tel. 045-415417.

, ALFA GTV 2.0, bwj. '81,
antr.grijs, i.z.g.st., ’ 5.500,-.
Tel. 04750-22697.

Audi

Te k. AUDI 80 LS 1600 cc,
bwj. '81, km. 117.000, lak-
schade, techn. z.g. Vr.pr.

’ 3.700,-. 045-353592.
AUDI 100 GL 5 E Inj., bwj.
'80, LPG, APK, pr. ’ 2.350,-
Tel. 045-210435.

AUDI 80 GLS type '80, APK
juni '90, LPG i.z.g.st.

’ 1.950,-. 045-720951.
AUDI 100 CC, 5 cyl, bwj. '83
vr. pr. ’ 12.500,-incl. gar.
Tel. 045-215783.

Austin
Te k. AUSTIN Maestro 1300
LE, 5-drs, m. trekh., bwj.
'85, kl. met. groen, pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-418911.

Autobianchi
Te k. AUTOBIANCHI A 112,
rood, Abarht uitv., i.nw.st.
Tel. 045-415417.

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

Bedford
Te k. BEDFORD Van bwj.
'74, motor Ford 6 cyl. Vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-316293.

BMW

Q
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te koop BMW 316, veel ex-
tra's Tel. 045-715199.
Mooie BMW 520 APK 2-90,
bwj. '76, vr.pr. ’2.300,-.
04490-59660 of 52652.
Te k. BMW 728 i, bwj. '82,
geen tweede zo mooi, pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-243134
Te k. BMW 320/4, bwj. '76,
voar onderdelen, vr.pr.

’ 500,-. Tel. 045-271844.
Te koop zeer mooie BMW
520 i 1984, APK 4-90,
79.000 km. ’13.950,-. Evt.
inruil mogelijk. Kissel 46 A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
BMW 2800. bwj. '77, nw uit-
laat, nw. radiator, motor ge-
rev. pr. per opbod. Tel. 045-
-258781.
BMW 323icompl. ZENDER
m. '81, getint glas, njetallic-
blauw, Bilstein verlaagd,
schuifdak BBS-velgen met
205/50VR15, Abarth uitlaat
compl. stereo. Tel. 045-
-413131/04455-2555.

Buick
Te k. BUICK Skyhawk V 6,
3.8 ltr., bwj. '79, LPG, APK
5-'9O, kl. Porsche rood, voor
liefhebber. Tel. 045-250510.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop BMW 51878, APK
3-'9O, prijs ’1.200,-. Tel.
04490-28850.
BMW 1602 bwj. '75, APK tot
1990, i.g.st. pr.n.o.t.k. Tel.
045-318436. Dr. Schaep-
mansstr. 16 Landgraaf.
BMW 315 bwj. '83, beige-
met., radio-cass., alu. vel-
gen met nwe. banden, zeer
mooie auto. Klimmenderstr.
2 Klimmen. 04405-1791.
BMW 323 I bwj. '85 shadow
line opties W.W.-glas, spoi-
ler v. en a., l.m. vlg. en lager,
045-319279.
Te k. BMW 320 i, bwj. '83,
APK tot jan. '90, div. access.
Tel. 045-258575.
Tek. BMW 320/6, '81. Z.grijs
(polaris) metallic. Mooie au-
to, veel extra's. APK 5-'9O.
Pr. ’ 6.750,-. 04490-14855.
Te k. BMW 520, 6 c, bwj.
'78. APK 2-'9O. I.z.g.st.
’1.350,-. 04490-10646.
Te k. BMW 323 i, 5-versn.,
BBS en veel extra's, bwj. '82

’ 9.750,-. Tel. 04490-15431
BMW 318, '78, kl. grijs, bijz.
mooi, ’ 2.500,-. 045-
-210565. "BMW 316 LPG, bwj. '86,
rood div. extra's. Burg. Kur-
verstr. 20, Berg a/d Maas.
Te koop BMW 1602, bwj. '73
i.g.st. Te bevr. 045-259363.
BMW 320-6, bwj. 10-'BO,
zeer mooi, met extra's,

’ 6.600,-. Tel. 04490-19291
BMW 320/ 6 cyl., grijsmet.,
bwj. sept. '81. Tel. 045-
-454231.
Tek. ESCORT L Bravo, bwj.
mrt '82, nw. mod., ’ 6.450,-,
i.st.v.nw. Tel. 04490-24937.

Chevrolet
Te k. Chevrolet CORVETTE
Targa bwj. '81, leder in-
terieur, airco, stereo, brede
banden voor 2.25, achter
2.75 enz. in.perf.cond. Tel.
04490-38615.

Citroen
r ■■■■—— r ■««■—■ >. r r

Te koop Citroen VISA spe-
cial bwj. '81, i.z.g.st. APK tot
06-90, vr.pr. ’ 1.900,-. Tel.
04490-27716.
CITROËN Visa '81, vr.pr.
’1.750,-, km.st. 85.000.
Zaterdag 09.00-18.00 uur
Thull 108, Schinnen.
Citroen AXEL 1.1 '85, 1e
eig., kl. rood, i.st.v.nw.,
’5.750,-. 04492-3234.
Camper, Citroen C35, 4
pers. APK, plm. 75.000 km.
60 dgn krt. 04450-2514/
1934.
Citroen VISA 2 Super E bwj.
'81 met defect, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-718791.

Daihatsu
Te k. DAIHATSU Rocky
soft-top bwj. sept. '87, met
ace., te bevr. Dr. Poelsstr.
33, Amstenrade.

Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te k. Citroen DIANA 6, bwj.
'82, vr.pr. ’2.500,-, tel.
04490-72980.
Te k. CITROËN BK 16 RS,
blauwmetallic, J.PG, bwj.
'83, 5-bak, pr. ’8.950,-.
Tel. 045-256347.
te koop Citroen AXEL kl. wit,
pr. ’5.100,-. Tel. 045-
-722351.
Te k. CITROEN 23 Pallas
geh. gerest, get. glas, leren
bekl., met schuifd., gr. metal
APK en RDW gek. vr.pr.
’16.500,-. 043-633895.

Dodge

DODGE Van B 200, ideaal
als camper. Diepestr. 5,-
Hulsberg.

Fiat

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel 84, Regatta 100S'86 met stuurbekr. en LPG; Ritmo
Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S 84; Golf 5-drs., Synchro
4-wd '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; 127 1050 '85, '86; Fiat
131CL 4-drs.; Regata 70 '86; Suzuki Alto GL '86; Opel As-
cona 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 Samarra 5-bak '87; Peugeot 305
GL '82 en '86; BMW 316 '82; Mitsubishi Colt 84 en '86.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
KaaJheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd " 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijkvoor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

finGebruikteWagens
L/UfHusSysteem

OBOVAG GARANTIE
Te koop Fiat PANDA 45 bwj.
'83, i.z.g.st. nwe banden,
’3.600,-. 04459-1239.
FIAT Xl9cabrio, z.g.a.n. kl.
blauw, APK 6-'9O, mooie,
zuinige sportauto. Florintstr.
32 Voerendaal.
Te koop Fiat RITMO 65 CL
bwj. '80, APK '90, ’1.600,-.
Tel. 04492-4642.
FIAT 127, i.pr.st., bwj. '80,
APK 2-90, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 045-415528.
Te k. Fiat UNO 60 S rood,
bwj. 1988, 12.000 km. Pr.

’ 14.500,-. 04754-86970.
Fiat UNO 45 S, nw. mod. '86
zeldz. mooi. Verk. nw. st., kl.
rood, ’ 6.950,-, pas ge-
keurd, info 045-223754.
FIAT 127 spec. type '83. i.z.
g. st., APK , vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 045-314760.
Te koop FIAT minibus, APK
'90, bwj. '81, pr. ’1.400,-.
Inr. mog. Tel. 045-325859.

Fiat PANDA 45, bwj. 83, kl.
Wauw, 55.000 km., in st.v.
nw., ’ 4.750,-, 04492-3234.
Te k. FIAT 127 type Fura
bwj. '85, i.pr.st met APK tot
juni '90 ’4.750,-. Rdr.
Hoenstr. 181 Hoensbroek.
Te k. Fiat X 1.9 cabrio, bwj.
'78, APK 6-'9O, vr.pr.
’5.400,-. Inr. mog. Tel.
045-422217. _

Ford
Te k. Ford ESCORT 1.3 la-
ser, bl. metal., '85, 55.000
km., i.z.g.st., ’11.250,-.
04490-38320. bgg. 78789.
Te k. Ford TAUNUS APK 6-
90, ’1.000,-. Tel. 045-
-751217.

Te k. Ford FIESTA bwj. '84,
te bevr. Dr. Schaepmansr.
21, Landgraaf, 045-316419.
Te koop Ford ESCORT 1.6
CL autom. bwj. 7-87, mr.
mog. nw. model BMW 3 se-
rie autom. Tel. 045-243007.

Wegens emigratie te koop
Ford ORION 1.6 CL, 19
mnd. oud, 30.000 km. grijs-
metalic alu. sportvelgen,

’ 19.900,-04492-3784.. Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. '77, APK 3-'9O, ’ 650,-.. Inl. 045-270123.
Ford ESCORT 1.3, bwj 10-
-'Bl, i.z.g.st, vr.pr. ’5.000,-.
Tooropstr. 12 , Heerlen.
Weg. omst. te k. Ford ES-
CORT 1.1 Bravo i.z.g.st.
bwj. '83, vr.pr. ’9.750,-.
Tel. 045-422833.

" Te k. Ford ESCORT 1,4
Bravo, zeer mooi, vele ex-

" tra's bwj. '87, kl. grijsme-
tallic. Tel. 045-225020/
462523, na 17.00 uur.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access! vr.
pr. ’ 1.500,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Te k. Ford TAUNUS 2 L/6
GXL coupé bwj. '72. Voor
liefhebber! 045-271844.
Ford ESCORT 1.3 L, 3 drs.. combi te k. bwj. 11-'BO, APK
1-'9O. ’2.000,-. Tel. 04490-

-23095 na 18.00 uur.
Ford GRANADA 2300 Sa-
voy 1985, APK automaat,

’ 7.950,-. Evt. inruil mogelijk
Kissel 46 Heerlen. Tel. 045-
-723142.
Ford TAUNUS station, bwj.
'79, i.pr.st. Tel. 045-218562,
na 20.00 uur.
FORD Orion 1.6 L5speed,
100%, 1e eig. APK. bh 10-
-85. ’ 10.750,-. 045-740915.
FORD Fiesta 1100 Bravo,
bwj. '83, apart mooi,

’ 7.000,-. Tel. 045-725703.
Te koop ESCORT 1.6 CL,
bwj. laat '86, mr. mog. Kling-
bemden 33 Brunssum.
Tek. Ford FIESTA 1.1 FIN II
bwj. April '89, 3.000 km. 3
jaar garantie. Tel. 045-
-273236.
Ford FIESTA 1.1 L '83 in nw.
st. APK Vr.pr. ’ 4.950,-. Tel.
045-458944.
FORD transit geelkent., bwj.

! '81, op gas, vr. pr. ’ 3.800,-.
Tel. 045-252198.
Tek. Ford TAUNUS 1.6 bwj.
'80, bordeau rood, met trekh
en radio-cass.rec. APK t/m
7.'90, pr.n.o.t.k. 045-218751
Ford SIERRA 1.6 '83, zeld-
zaam mooi. Garage

\J. Coenen, Koningsbosch.
04743-1574.
Ford ESCORT 1600 Ghia
'83, verlaagd, RS-wielen.
Garage J. Coenen,

■ Koningsbosch. 04743-1574.
: Ford ORION 1.6 bwj. '84,

81.000 km, i.pr.st. Tel. 045-
-" 750575.

Te k. Ford GRANADA, bwj.

' '80, LPG, blauw, APK 2-'9O.

" Tel. 045-228010.
Te koop Ford ESCORT 1.6

■ diesel Bravo 4-drs., 10-'B7,
; i. uitst. st., Graetheide 46D,

Bom.
| Ford SIËRRA 2.0 L, LPG,

bwj.'B4, sch./kant. dak, 5-drs
blauwmet., e.d., zeer mooi.. event. mr. mog. 04492-4748
Te koop Ford ESCORT KR- 3 '82, kl. wit, 5-bak,
’7.750,-. Tel. 04450-2150.
Te k. Ford CAPRI, i.g.st., vr.. pr. ’ 750,- APK tot mrt'9o,
bwj '75. Jekerstr. 10 Geleen.
Te k. Ford ESCORT '78,. APK keur. febr.'9o, Juliana-, str.6, Landgraaf.
Ford CAPRI 11. Dr. Schaep-
manstr. 12 Brunssum. 045-- 255304.
Ford TAUNUS 1600 GL bwj.
'80, LPG, APK 3-90, i.pr.st.,

" vr.pr. ’2.000,-. Rozestr.
1 214 Nieuw Einde-Heerlen.
] Ford ESCORT 1600 bwj. '82

i.z.g.st., kl. rood, vr.pr.

’ 7.750,-. Q45-426639.

' Ford TAUNUS 16 Lstationc
get.glas, metall., '81, i. z.g.st

■ ’2.950,-. Tel. 04490-10165

Ford SIERRA 1.6 L, '83, kl.
grijs, 5-drs, / 7.750,-.
04492-3234.
Ford ESCORT 1.3 L bwj. '78
i.g.st., APK 5-'9O, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-273630.
FIESTA 11 L Ghia, 73.000
km, ’3.250,-, sportw., als
nw. Hamerstr. 39, Heerlen.
T. k. Ford TAUNUS 2.0 V6,
bwj. 79 ’1.500,-. VW Golf
GLS bwj. '78, ’1.800,-.
Mercury Capri Ghia bwj. '81

’ 18.000,-. Dodge bwj. '82
’8.500,-. Ford Taunus 1.6,
bwj. '78 ’1.650,-. Mitsubi-
shi Colt bwj. '79, ’ 2.750,-.
Fiat 900 busje bwj. '77
’1.500,-. VW Passat bwj.
'77 ’500,-. Inr. mog. Tel.
04490-45044.
Ford ESCORT 1.3 GL, bwj.
'82, APK g.glas,s-drs. metal
ie. ’ 6.950,-.04490-25489.
Te k. Ford CAPRI bwj. '77,
APK 3-'9O, vr.pr. ’1.050,-.
Inr. mog. ook crossmotor.
Tel. 045-325859.
FIESTA 11 L sportw. striping
69.000 km. APK ’4.250,-
Rotterdamstr.24, Heerlen.
Ford FIESTA 1.1 L, bwj. '80,
APK gek., pr. ’ 3.500,-. Tel.
04490-22689. . ■
Ford SIERRA 1.6 Laser,
bwj. '85. Alle extra's, in st. v.
splinternieuw. ’11.750,-.
Inl. 043-254462.
Ford ESCORT 1300 Laser,
bwj. '84, i.z.g.st., pr.

’ 8.900,-. Tel. 04490-23830
Ford FIESTA 1.1 Bravo, bwj.
'83, zeer mooi, ’ 6.500,-.
Tel. 04490-27965.
Te koop Ford SIERRALaser
T 85, 77.000 km., ANWB-
gek., ’12.950,-. Vossenstr.
24A in Nyswiller.
Te k. TAUNUS 23 Ghia '79,
m. tr.haak en sch.dak. Ca-
ross. en banden i.g.st.
04490-11570. ’500,-.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 GL,
bwj. '80, i.g.st.v.onderh.,
trekh. en sunroof vr.pr.

’ 1.500,-. 04493-1220.

Honda
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'80, brede vellingen, electr.
schuifdak, vr.pr. ’ 4.500,-,
tel. 045-423805 of 459108.
Te koop Honda ACCORD
bwj. '79, APK, i.g.st. Bouw-
bergstr. 13 Brunssum.
Te koop Honda CIVIC sta-
tioncar 1981, APK juni '90,
’1.500,-. 045-441258.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'83, nw. model, ’ 12.750,-
-event. inruil 045-316940.

Hyundai
HYUNDAI Pony 1400 GLS,
4-drs., bwj. '82, APK juni '90

’ 1.750,-. Tel. 045-316247.

Jaguar
JAGUAR 4,2 Serie 3 bwj.
'81, zéér zeer mooi, mr.
mog., vr.pr. ’ 9.750,-. Tel.
045-323576.

Jeep
DAIHATSU Rocky wagon,
ven turbodiesel met veel ex-
tra's, bwj. '86. mr. mog.
’24.500,-. 04490-10999.
Isuzu TROOPER turbo
diesel, bwj. '85, ’17.000,-
-excl. BTW 04490-10999.

Lada
Te k. LADA stationcar bwj.
'79, APK gek. Tel. 045-
-325910. Vaste pr. ’750,-.
LADA 2105 GL, '84, 1 eig.,
kl. grijs, 30.000 km,

’ 4.000,-. 045-420650.

Land rover
Te k. LANDROVER 88CW,
benzine, bwj. '74, APK 5-'9O
zomer- en winterkap, i.z.g.st
vaste pr. ’5.000,-. Tel.
045-721168.

Mazda

Mazda
Mazda 626 1.8NB bwj. '88; Mazda 626 2.0 iGT Sedan '87;, Mazda 626 2.0 GLX Sedan 86; Mazda 626 2.0 GLX Sedan, automaat '84; Mazda 626 2.0 GLX Sedan '83; Mazda 626, 1.6 LX Sedan '84 en '85; Mazda 626 1.6 DX Sedan auto-

t maat '83; Mazda 626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626. 2.0 GLX PS aut. coupé '84; Mazda 626 1.6 LX coupé '87;■ Mazda 626 2.0 sdx coupé 82; Mazda 626 1.6 LX en GLX

'■ HB '85 en '86; Mazda 323 1.6 iGLX Sedan '87; Mazda 323: 1.3 LX '85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Sedan '86; Mazda
| 323 1.3 DX Sedan '85 en '82; Mazda 323 1.5 DX Sedan
■ aut. '81; Mazda 323 1.3 HB LX '87; Mazda 323 HB 1.5 LX

" '86; Mazda 323 1.5 HB GT '84; Mazda 323 1.5 HB DX '83;
Mazda 323 1.3 HB DX 5-drs. '85; Ford Escort 1.4 CL, alle
access. '87; Ford Escort 1.3 CL, 26.000 km. '86; Opel
Corsa 1.2 S HB '86; VW Jetta 1.6 2-drs, kath. '87; Nissan

Cherry 1.5 HB '84; Honda Prelude 1.6 '79.
I Occassion met Mazda Kroongarantie.

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

MAZDA 626 GLX hatcback,
14.000 km., bwj. mei '88,
zeer mooi. Tel. 04409-1975.
MAZDA 626 LPG, 1981,
APK ’ 2.900,-. Kissel 46 A
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. MAZDA 323 1,1 HB,
wit spolier trekh. brede band
25.000 km. jan.'BB,

’ 17.000,-04498-53283.
Te koop MAZDA 626 GLX,
2.0 I. LPG, bwj. '83. Tel.
045-353764.
Te k. MAZDA 626 coupé
bwj. '81 ’ 1.500,-. Tel. 045-
-425976.
Te koop MAZDA 929 sept.
'80, LPG, trekh., cv, electr.
ramen, stuurbekr., APK 6-
90, ’ 1.950,-04752-4826.
MAZDA 323, bwj. '81, nw.
model, vr.pr. ’2.850,-. Tel.
045-319328.

Mercedes

Mercedes 230 E
bwj. 8-'B6, pr.n.o.t.k. kl. wit.

Event. mr. kleinere auto
mog. Tel. 045-455888.

MERCEDES 200 D bwj. '87,
pr. mcl. BTW en BVB. Tel.
04490-14065.

Te k. MERCEDES Cabrio,
bwj. '74, als nw, sportvel-
gen, brede banden, winter-
kap, vr.pr. ’36.500,-. Re-
nierstr. 6, Kaalheide, K'rade.
MERCEDES 1613 o.a. kip-
per, diff. sper. 10 ton APK.
Auto Feyts 04759-1896.
MERCEDES 813, veewa-
gen APK Tel. 04759-1896.
Auto Feyts, Nap.wg. Haelen
MERCEDES 300 d aut. in
perfecte staat, bwj. '76, pr.

’ 5.000,-. Valkenburgerw.
75 C, Wylre.
Te k. MERCEDES 280 SE,
alle extra's, bwj. '84, ex-di-
rektieauto i.nw.st., 045-
-223094 of 323751.
MERCEDES 220Dbwj. 10-
-1977, goede motor, carros-
serie moet opgeknapt wor-
den. Tel. 045-413131/
04455-2555.
MERCEDES 250 aut. '80
topcond. ’6.500,-. 045-
-211071.
Te k. MERCEDES 190 D, 1e
eig., bwj. dcc. '86, slechts
50.000 km, roodzilvermet.,
w.w. glas, sportvelg., cv.,
stuurbekr., trekh., elec. ra-
men, pr. ’33.900,-. Tel.
04705-1634.

MERCEDES 200 D kl. wit,
bwj. 1977, automaat, type
123, trekhaak, radio

’ 2.500,-. 045-750743.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi LANCER
1400 bwj. '79, met.blauw
100% mooi, kl. zuinige auto.
APK 19-6-'9O, i.z.g.st.
’1.250,-. Tel. 04406-15719
Mitsubishi COLT GLX bwj.
'82, 5-drs, goudbr.met. LPG
trekh. Prima auto, vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 943-479330.
Te k. Mitsubishi GALANT
2.3 Turbo diesel, bwj. '84, kl.
blauwmet. Tel. 045-462254.
Te koop Mitsubishi LANCER
met gas, bwj. 3-8-'B2
’4.800,-. Middelburgstr. 21
045-722690.
Te k. Mitsubishi LANCER, t.
1400 GL, bwj. 5-'BO, i.st.v.
nw., pr.n.o.t.k. alleen ser.
geg. 04407-2548.
Mitsubishi LANCER S, nw.
model '83, zeldzaam mooi.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Mitsubishi GALANT GLX t.
'83, LPG, trekh., 5 versn.,
stereo, grijsmet. ’ 4.750,-.
St. Martinusstr. 31
Kerkrade-West.

, Te koop Mitsubishi PAJERO
> '84, 2300 turbo. Tel. 04490-
-> 32200.. Te k. Mitsubishi COLT bwj.

" '80. Tel. 04492-1166.. SPOEDVERKOOP Mitsubi-

" shi Galant Turbo Diesel, 6-
i/ 4-'B5, 110.000 km, met

trekh., rad.cass., in sublie-
.me staat. Pr. ’ 12.850,-.

04750-22700.. Morris

" Te koop MINI aut. bwj. '78,
APK-gek. 11-'89. Tel. 045-

-f 453089.

■ MINI 1000, bwj. '78, km.st.
"_ 70.000, kl. met.br. Auto

verk. in zeer goede st. lede-
■> re keuring toegest.ï ’2.500,-. 045-221279.- Te k. zw. MINI Cooper, bwj.

" '78, opknapper, sport uitv.,

" vr.pr. ’ 700,-, lichte schade.

" Tel. 04493-4184.- MINI spec. '77, APK sunroof

" brede banden ’ 775,-. Tel.. 045-419469.,. Mini INNOCENTI '79.
77.000 km. Voor liefhebber!

"t ’2.000,-. 045-712897.
! Te k. MINI 1000, bwj. '78.
I Lindeweg 34, Voerendaal.

Tel. 045-751490.

Nissan Datsun

Jurgen Autocentrum
Nissan sportwagendealer

voor Limburg
biedt te koop aan:

Nissan 300 ZX autom., donkergrijs, '84.
Nissan 300 ZX autom., rood, '85.

Nissan Silvia 1.8 Turbo, zwart, '87.
Nissan Sunny Coupé 1.6 SLX, rood, '88.

BMW 323 I Alpina-uitvoering, '86.
Langheckweg 36, Kerkrade. Tel. 045-452570.

Te koop Nissan SYLVIA
bwj. '80, ’2.500,-. 045-
-227554.
Te k. DATSUN 100 A, APK
tot 4-'9O, vr.pr. ’ 250,-, tel.
045-463762.
Nissan STANZA Sedan zil-
vermet. Pracht auto 1983,
APK ’5.750,-. evt. inruil
mogelijk. Kissel 46 A Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te koop Nissan KING Cap,
bwj. '86, 1e eigenaar. Tel.
045-252198.

Te k. NISSAN Micra bwj.
'83. Te bevr. Winthagen 25
Voerendaal. 09.00-18.00u.
Te k. NISSAN Cherry 1200
coupé bwj. 8-79, 5 versn.,
APK, blauwmetallic, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-414659.
Te k. Datsun 280 ZX 2 en 2
sport, autom., bwj. '79. I.z.g.
st. ’7.250,-. Inr. mog. Tel.
04754-86801.
Nissan SYLVIA, '81, kl. grijs,
i.z.g.st, ’ 3.750,-. 04492-
-3234.

Opel

(bij Makado)

Auto Kopen?
Wij kunnen

beslist samen
zaken doen.
Kom praten.

Te k. schitterende KADETT
Club Sedan 1.6 i, veel ex-
tra's, 8.500 km, weg. omst.
koopje ’ 21.500,-. tel. 045-
-753010 na 18 uur.
Te k. KADETT hatchback,
bwj. '89. H. v. Veldekestr.62,
Sittard.
KADETT 12 S APK 69.000
km. zeer mooi ’ 6.950,-.
Herlongstr.43, Heerlerbaan.
STATIONCARS: Rek. Com-
bi 2.0 S 5-drs. '86; Kad.
Combi 1.3 S, 5-drs. '85 2X;
Kad. 1.6 I, (club) '87; Mits.
Gal. 2.0 Itr.combi '80; Kad.
1.3 5-drs. '86; Kad. 1.2 S s-
drs. 1e eig. '84; Opel Rek. 2
ltr. met gas '84; Ren. 5 '81
’1.750,-. Inr. mog. en gar.
Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Te k. Opel KADETT 12 N
Stationwagen bwj. '81, i.z.g.
st. Antoniusstr.-61, Geleen.
Tel. 04490-41775.. Opel REKORD diesel 2.3
bwj. 7-'Bl Berlina, nw. motor
stuurbekr. Pullmann, APK
5-'9O als nw. Vr.pr.
’4.750,-045-319328.

; Opel COMMODORE GS,
i bwj. '69, zeer mooi, coupé,
i Tel. 045-254081.
: Opel KADETT D '80 APK
! gek. 5-drs. 1300 N. Boven-: ste Puth 34, Puth. 04493-
-[4929.
i Te k. Opel SENATOR 28S
i bwj. '79, APK 11 -'89, met
; schuifd. kl. zilvermet. sport-■ vlg. pr. ’2.600,-. Tel. 045--, 223427 na 17.00 uur.
1Te koop Opel KADETT 12S
station, bwj. '80, i.z.g.st. Tel.
045-316205. Pijler 49,
Landgraaf (nabij Draf- en
Renbaan).
KADETT caravan 5-drs. 18
S 1988, Kadett caravan s-
drs. 12 S 1986, Opel Kadett
3-drs 13 N 1988, Opel Ka-
dett 3-drs 13 N 1988, Opel
Kadett 4-drs 13 I 1988, Inruil
mog. 1 jaar gar. Garage J
Buisman, Stenenbrug 1
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
Tek. Opel KADETT bwj. '80
4-drs., blauw. 045-222815.
KADETT HB '80, APK, i.z.g.
st.; Renault 5 GTL '81, APK.
Tel. 04498-3398.
Tek. Opel KADETT GSI 2 ltr
bwj. april '87. Tel. 04750-
-33320.
Opel KADETT 12 N 1981,
APK ’4.100,-. Kissel 46 A
Heerlen. Tel. 045-723142.
Opel KADETT C, bwj. '74,
stoff. int., APK, i.z.g.st.,
’BOO,-. Veldkuilstr. 53,
Kerkrade.
Te k. OPEL Rekord 2 L.S.,
bwj. '80, APK tot 5-'9O, i.g.
St. Tel. 04490-43058.
Te k. Opel REKORD 1700
bwj. '70, i.z.g.st. Tel. 045-
-752800, na 12.00 uur.

Te k. Opel ASCONA 16S
bwj. '77, nwe koppeling, gr.
beurt, 4-drs. i.z.g.st. APK juli
'90 ’ 950,-04406-15719.

Te k. Opel REKORD bwj.
'80, LPG en trekhaak. Tel.
04499-2135, na 18.00 uur.
Te koop KADETT 1,3 S HB
okt. '82, kl. blauw, i.g.st. Vr.
pr. ’ 5.000,- 045-224020.
Te k. Opel KADETT Club,
bwj. '87. Tel. 045-444162.
Opel KADETT 13 LS bwj.
'85, APK '90 plm. 46.000
km. i.z.g.st. 045-244655.
Opel KADETT 1.2 LS '86,
29.000 km., als nieuw. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
RECORD 21D v. '76, APK
11-'B9, 100% in orde, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 0450326536 na
15.30 uur.
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, E Se-
dan, 1.8 S GT, 5 bak, rood,
dcc. '87. Km.st. 27.000. Tel.
04492-4263.
Opel REKORD 2.3 diesel
stationcar, bwj. '81, i.z.g.st.,
pr. ’3.250,-. Tel. 045-
-250068 Of 253732.
KOOPJE! Opel Ascona,
APK gek., i.z.g.st., pr.
’1.650,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
hatchback bwj. '85, verk. in
nieuwst., APK juni '90, tel.
045-326210.
Te koop Opel MANTA bwj.
eind '78, kent. '79, i.pr.st.
APK 2-'9O mr. mog. pr.
’2.850,-. Tel. 045-225141.
Opel ASCONA Berlina type
'79, nwe. uitlaat en trekh. Dr.
De Visserstr. 15 Heerlen
(Meezenbroek).
Opel REKORD 2.0 S, '84, kl.
groenmet., schuifdak, i.st.v.
nw., ’ 10.750,-. 04492-
-3234.
Opel ASCONA 1.6 S,'B4, kl.
met. rood, get. glas, LPG, i.
nw.st., ’ 7.250,-, 04492-
-3234.
Opel KADETT 1.6 D, '83, kl.
grijs, i.z.g.st., ’ 7.000,-.
045-222910.
KADETT 12S Hatchback '83
zeldz. mooi. Kerkraderweg
166, Heerlen.
Opel KADETT bwj. '79,.APK
6-'9O, rood-bruin, mooi en
goed ’ 1850,-.04490-11584
Te koop Opel CORSA 1.3
GL, 5-drs., bwj. '87, 65.000
km, 5-versn., vr.pr.
’15.500,-. Tel. 04490-
-76252.
Opel CORSA 12 S TR, bwj.
'85, zeer mooi! Tel. 045-
-228469.
KADETT 16 S GT '85,
50.000 km., kl. wit/grijs, lage
brede banden. 045-422268.

Te koop Opel KADETT 13S,
bwj. '87. Dr. M.L. Kinglaan
133, Hoensbroek.
Te koop Opel ASCONA
1200, bwj. '78, APK 29-5-
-'9O, ’ 1.200,-, goed onderh.
Tel. 045-325326.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
4-drs., bwj. 9-'B2, nw. model
1e lak ’ 5.750,-045-316940
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.
Te k. Opel KADETT 12 S,
bwj. '80, 5-drs., met trekh.
Kerkraderw.ls4, Heerlen.
045-423100.
Opel MANTA GTE 2 ltr. bwj.
'83, kl. goudmet., geheel
uitgeb. 045-422409.

Opel KADETT Belmont
1600 D bwj. '88, kl. goud-
met., zeer mooie auto i.st.
v.nw. 045-464438.
Te k. Opel REKORD-A, bwj.
'64, 1.7 S, de luxe, APK 2-
90, 4-drs. in originele staat.
Koopje! Tel. 045-459151.

Peugeot
PEUGEOT 205KR, bwj. '87,
km 24.000, vr.pr. ’ 15.500,-.
Tel. 045-224071.
KOOPJE! Peugeot 305 t.'B3
LPG, i.z.g.st., 100% in orde.
Terschurenw.66, H'broek.
Te k. PEUGEOT 505, bwj.
nov '82, 4-drs. Tel. 045-
-219937.
Te k. PEUGEOT 205 GR 1.3
bwj. aug.'B4, 5-drs., i.z.g.st.,
vr.pr. ’12.500,-. Tel.
04490-16126.
Tek. PEUGEOT 205 Rallye,
bwj. '88, in st. van nw. Tel.
04405-1945.
Te k. PEUGEOT 104 i.z.g.
st., nw. bn. stereo-inst., APK
gek.,na 18 u. 04492-2097.
Te k. PEUGEOT 205 GTI,
bwj. '85 (keurige auto). Tel.
04748-2155.
Te k. weg. omstandigh.
PEUGEOT 505 GL i.z.g.st.,
bwj. '82, ml. 04490-44797.
PEUGEOT 205 XE, accent
bwj. 10 '85, als nieuw. Tel.
045-224791.
Te k. PEUGEOT 104 SL t.
'80 i.z.g.st, APK 6-'9O, vr.pr.
’1.750,-. 045-220665._

Pontiac
Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebber! Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.

Porsche
PORSCHE 924 5-bak, ste-
reo, sportvlgn, in.st.v.nw.
km.st. 77.000, met lichte
schade, bwj. '81, na 20.00
u. Gijselaar 61 Amstenrade.

Renault
RENAULT 4 GTL, bwj.'Bl, t.
e.a.b. Hertogenlaan 183,
Kerkrade. 045-451165.
RENAULT 14 GTL, bwj. '80,
APK mei-'9O. Tel. 04752-
-1049, na 17.00 uur.
RENAULT Trafic diesel
1984, APK ’5.750,-. mcl.
BTW. Rockmart, Kissel 46 A
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te koop RENAULT Fuego,
bwj. eind '80, LPG, APK,
100% in orde, sportvelgen.
Kasteellaan 58F, Heerlen-
Meezenbroek.
RENAULT 5 TL '85
’10.900,-; Renault 5 TL'B3

’ 5.900,-; Renault 5 GTL '86
’13.900,-; Renault 11 TL 3-
drs. '85 ’9.900,-; Renault
11 GTL 5-drs. '86
’15.500,-; Renault 11 TL
Broadway 5-drs. '86
’12.900,-. Fiat Sitty-Car
Pers. Kennedysingel 8-12,
Sittard. Tel. 04490-17544.
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'80, APK tot 10-'B9, kl.
blauw, ’ 1.850,-. Tel.
04454-2092.
RENAULT 5 GTL bwj. '80, i.
g.st., APK, nw. uitlaat,

’ 1.350,-. Tel. 045-752265.
RENAULT 4 bwj. '81, APK
6-'9O, pr. ’1.600,-. Mar-
grietstr. 15 Hoensbroek.
Te k. RENAULT 18 TL, '81.
APK juni '90. Tel. 04490-
-21019.
RENAULT 25 GTX 2.2 i, '84,
kl. met. blauw, i.st.v.nw.,
’12.750,-. 04492-3234.
Te k. RENAULT 5 Alphine
Turbo bwj. '84, kl. wit, i.z.g.
st. vr.pr. ’12.000,-. St. Cor-
neliusstr. 5, Kerkrade.
RENAULT 5 TS, bwj. '82, 1e
eig., 1e lak, 5-bak. Als
nw. ’3.450,-. 043-617067.
RENAULT 4 GTL, kl. blauw,
bwj. dec'79, APK, vr.pr.

’ 950,-045-415160.
RENAULT 5 autom. 1300,
bwj. '78, km.st. 72.000, APK
4-'9O, pr. ’ 1.300,- puntgaaf
045-723712.
Tek. RENAULT 5 L, bwj. '87
wit, 5-drs. tel. 045-257045.
Te k. RENAULT 4 GTL t'Bo,
i.pr.st. APK juni'9o,
’950,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.

Rover
Tek. ROVER 2000, mei '83,
APK tot mei '90, ’ 7.500,-, i.
pr.st. Tel. 04747-1505.
Nieuw model ROVER 2600
S, bwj. '83, kl. brons met.,
Pullman int. o.a getint glas,
elektr. ramen centr. deur
vergr. verw. elektr. spiegels,
trekhaak etc. met APK-keu-
ring toegestaan pr. ’ 7.850,-
Bergstr.lB, Kerkrade. Tel.
045-458666.

Saab
SAAB 900 GLE Sedan auto-
maat 1e eig., bwj. 12-'B2

’ 6.750,-. 045-270999.
SAAB 900 GL, '82, kl.
blauw, i.z.g.st., LPG,

1’ 6.000,-. 04492-3234.
Seat

SEAT automobielbedrijf
Primair Sittard Industriestr.
25, (Handelscentrum Ber-
gerweg) tel. 04490-14364
biedt met garantie te koop
aan: Renault 21 GTS '87;. Seat Ibiza 12 XL '89, Fiat
Uno 45 S '86; Citroen 2 CV 6
transaat '83; Panda '81;
Mercedes 230 E nov. '81
autom.; Mitsubishi Colt '79;
Seat Ibiza 1200 Gl'B6; Inruil
en financiering mogelijk
Donderdags koopavond.

Simca
MATRA Rancho, bwj. eind
'80, groen. Tel. 045-411480.
SIMCA Talbot 1308. Bwj.
'79. Pr. ’650,-. Tel. 045-
-254081.

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

SIMCA 1005 GLS, voor lief-
hebber, in orig. en perf. staat
Tel. 045-463681.

Skoda
Te koop SKODA 120LS, '83
i.g.st., vaste pr. ’1.500,-.
Tel. 04451 -2404.

Subaru
SUBARU 4 wd. Combi '87.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
SUBARU coupé 1.6 GL '86,
LPG. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 0474-3-1574.

Suzuki
Weg. omst.heden te koop
Suzuki ALTO, bwj. '88, km.
st. 13.250, pr.n.o.t.k. Tel.
045-740577.
Te k. SUZUKI Jeep met o-
pen dak, bwj. '80, APK 4-4-
-'9O, vr.pr. ’3.000,-. Tel.
045-455608.

Te koop SUZUKI SJ 410 Q, \
bwj. '83, APK 03-'9O, pr. t
’9.000,-. Tel. 04498-51937 (
Weg. gezondh.redenen te k. 1
Suzuki JEEP, APK, i.z. g.st., t
bwj. '82. Tel. 045-326655 j
tussen 17.00-17.30 uur. _
Te k. SUZUKI-BUSJE met 1
verh. dak t. ST 90 C, bwj. '82 j
’2.500,-. iedere keur. toe-
gest. 045-720667. j

Talbot \
TALBOT Horizon Diesel 1.9, £
bwj. '83, APK 6-'9O, i.g.st., 2

’ 5.500,-. Evt. mr. mog. Tel. (
04750-22697. \
Te k. Talbot HORIZON bwj. F
1981, LPG ’1.350,-. APK- r
gek, info. 04750-16296. _ -Te k. Talbot SOLARA 1510,
1980, zeer mooi ’1.800,-.
APK-gek. 04750-16522.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE- ,
SULTAAT! Bel: 045-719966. ]

Toyota

Een First-Class Occassion
van onze Occassion-afdeling

Toyota Corolla coupé 1600 GTI 16 Valve 2-drs. kl. wit bwj.
'84, km.st. 43.000, verlaagd en uitgeb., met sportvelgen,
pr. ’22.800,-; Toyota Corolla HB 1.3 SXL-uitv. 12 Valve
5-drs. kl. wit bwj. '87, km.st. 36.000, pr. ’ 17.900,-; Toyota
Starlet 1.3 DX 12 Valve 2-drs. kl. beigemet. bwj. 12-'B5,
km.st., 56.000, pr. ’12.800,-; Toyota Starlet 1.0 DX 12
Valve 2-drs. kl. blauwmet. bwj. '87, km.st. 52.000, pr. I’15.800,-; Toyota Carina 1.8 DX Sedan Diesel 4-drs. kl. I
beigemet. bwj. '82, km.st. 99.000, pr. ’ 11.600,-;Citroen 2
CV, 4-drs. kl. blauw bwj. '85, km.st. 20.000, pr. ’ 7.900,-.

Mengelers Oirsbeek
Provincialeweg Zuid 91

Te k. Toyota COROLLA HB, Te k. Toyota CELICA 1.6bwj. '86, vr.pr. ’12.900,-, coupé ST kl. blauw/silver 2-
Tel. 045-417786. tone, sportvelg. spoiler get.
Te k. TOYOTA Celica coupé 9'as, auto verk. i.z.g.st. bwj.
1600 St. bwj. '82, Berken- '83, pr. ’9.800,-. Tel. 045-
-laan 10, Spaubeek. 314366.
Te k. Toyota CARINA, bwj. TVinmnh
'78, APK juni'9o, i.z.g.st. mumpn

’ 1.500,- Tel. 045-229560. Triumph TR 7 Cabriolet, bwj.
Piccolo's in het Limburgs '81, USA-uitv., 23.000 mijl,
Dagblad zijn groot in RE- nw.st., ’29.500,-. Tel.
SULTAAT! Bel: 045-719966. 04459-1665.

Wij bieden een deel van onze
gebruikte auto's aan, nog lager
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
22 t/m 24 juni.

Volkswagen
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'82, i.z.g.st., pr. ’ 5.900,-.
Dorpstr. 3, Bingelrade. Tel.
04492-1304.
Van part. te koop VW POLO
Oxford 1.3 ltr, zwart, met nw.
banden, uitlaat en accu, 4 jr.
oud, km.st. 45.000, pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-351733.
GOLF Diesel, bwj. '79, APK
'90, 3-drs. i.z.g.st. 045-
-714954.
Te koop GOLF Diesel, i.z.g.
st. ’2.500,-. Eindstr. 44
Schinveld.
Te koop VW gesloten
TRANSPORTBUS LT 28D
1976, ’1.500,- APK-gek.
Voor ml. 04743-1881.
VW KEVER '74, APK gek.,
1300. Kerkweg 83, Puth.
Tel. 04493-1843.
Te k. VW PICK UP, bwj. '78,
grijs kent., APK 1-'9O, vr.pr.
’1.300,-. Kouverstr. 220,
Hoensbroek.
VW PASSAT Turbo Diesel,
juni '87, 5-drs., 52.000 km,
pr. ’ 26.500,- mcl. BTW-no-
ta. Tel. 04459-1665.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’ 3.350,-.
Te bevr. 045-422740.
VW JETTA 1,6 D. bwj. '82,

’ 5.900,-045-441812.
Te k. PASSAT CL, diesel,
bwj. '84, wit, 5 drs., div. ex-
tra's, 126.000 km., goed on-
derh. en winterband. Vr.pr.
’14.000,-, v.a: 27-6, 17.00
uur, 045-462107.
V.W. GOLF 1800, Am. uitv.
fabr., sch.dak, nw. band.,
bl.met., 55.000 km., i.nw.st.
’14.500,-. Tiliastr. 1, Stem.
VW PASSAT Variant diesel,
bwj. '84, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-324368.
Te k. VW POLO en Honda
Civic aut. '77, VW kever
1302 '75, en VW motor 1302
Tel. 04490-14659.
VW POLO '80 nieuw model
APK bijz. mooi ’2.750,-.
Tel. 045-458944.
VW GOLF diesel type '81,

’ 5.000,-. Tel. 045-227554.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'78, i.z.g.st. APK-gek. Ein-
derstr. 45 Heerlen.
VOLKSWAGEN LT 3.5 Die-
sel, geheel gerevis., dubbel
lucht, open chassis '80. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
Volkswagen PASSAT
Variant diesel type '83, APK
gek. i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-
Tel. 043-644172
Tek. KEVER 1300, 12 V '7l
APK i. perf. st., veel nw.,

’ 3.200,-, 04490-45836.
Te k. GOLF, bwj.'79, APK 6-
90. vr.pr. ’ 1.900,-. Rum-
penerstr.ll6, Brunssum.

VW POLO coupé GT, bwj.
'83 met schuif/kanteldak,
zeer apart, pr.n.o.t.k. Tel.
045-250068 of 253732.
Te koop VW GOLF bwj. '76,
vr.pr. ’1.500,-, APK 1-4-
-'9O. Tel. 045-726374. Baron
Mackaystr. 69, Heerlen.
Te k. VW DERBY bwj. '78, i.
g.st, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-442037.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Tel. 04498-57991.
VW GOLF bwj.'79, goede en
mooie auto, i.z.g.st.,

’ 2.950,-. Tel. 045-222644
VW Kever 1200 '72. Op-
knapper ’ 750,-; Seat
Sportcoupé '79 ’ 900,-, bei-
den APK 8-'B9. Alleen zon-
dag 045-728523.
GOLF S, bwj. '80. Tel. 045-
-321677.
VOLKSWAGEN Jetta '81,
APK jan. '90 i.g.st.
’5.000,-. Tel. 045-712897.
GOLF LS bwj. '81, LPG,
trekhaak, APK '90, i.z.g.st.,

’ 4.250,-. Tel. 04750-22697
Te koop GOLF GLS 1600,
'78, ’1.500,-. Tel. 045-
-713908.
GOLF GTI 1800 CC, bwj.
'83, Pirelli uitgeb., gloed nw.,
zeer apart, ’13.500,-. Inr.
mog. 045-717081.
VW GOLF GTI bwj. '86, kl.
zwart, z. mooie auto, m. heel
veel extra's. 045-464438.
Te k. VW GOLF bwj. '78,
APK. Tel. 045-257584.

Volvo
Te k. v. Volvo-medew.
VOLVO 340 DL, 5 sp. 1.7L,
bwj. juni 1988, km.st. 12.700
L. Gerards, Pr. Beatrixstr. 64
Brunssum.
VOLVO 244 GL 6 diesel, i.
pr.st., bwj. '80, APK 4-'9O,
pr. ’5.250,-, mr. kl. auto
mog. Tel. 045-415528.
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.
Te koop VOLVO 360 GL
Sedan, 2.0 I, bwj. juni '88.
Tel. 04498-53671.
Te k. a. weg. vertrek buitenl.
VOLVO GL 240 6 cyl., bwj.
nov. '83, 210.000 km., i.g.st.
’10.000,-, 045-242448.
Te koop VOLVO 360 bwj.
'83, 135 PK, wit, veel access
Tel. 045-222947.
Te k. VOLVO 144 bwj. '67.
Opknapper! Pr.n.o.t.k. Tel.
045-214804.
Tek. VOLVO 345, 2 ltr. kleur
bl. met. I.z.g.st. Incl. trek-
haak en alu. velgen koopje,
tel. 04490-35421.

Heel mooie VOLVO i
bwj. '80, APK 6-'S
04498-51459.
Tek. VOLVO 340 Gl'
bwj. '84, sunroof, LI

’ 8.500,-. Tel. 04450
VOLVO 740 GLE, »
1e eig., kl. antraciet,

’ 19.750,-, 04492-32
Volvo 345 GL, '81, W
i.z.g.st., ’4.250,-.
3234. J
VOLVO 340 DL, bwj
st. v. splinternieuw, u
zo apart mooi. ’ 9.50
045-223754.
Te k. VOLVO 343, t
pr. ’950,- Mesda?
Heerlen. -

Diversen ,
Om zo mi
te nemed

Rover 2600 '79 j\
Fiat Ritmo 65 M
’2.950,-; Mazda _
’5.950,-; Opel Kad

’ 6.950,-; Renault 9j
’6.950,-; Skoda 12J’6.950,-; Opel cors
Luxe '83 ’ 7.950,1
Panda '86 ’7.950,-
Escort '84 ’ 9.750,-.
uit ca. 80 auto's

OPIL

Li
Vanhautfe

Audi coupé 5 S GT !j
model ’14.900;;

Renault Alpine ö'*8
coupé wedstr. uitv. ’ «,
Suzuki jeepSJ 413L

1e eig., schadevrije ]
km., ’ 16.750,-1

Ford Siërra 1.6 Las»
zwart, veel extra»

’16.900,- c
Ford Escort 1.6 GL
maat '85, schuifdak f

mooi, ’ 9.750/
Ford Escort 1.4 CL' „

km. met veel extra's B _
’17.700,- f

Volvo 740 GLE, alle'«
extra's, in.nw.st., ’ tj"

Volvo 244 GL, LP«*j

’ 8.900,- »
Volvo 360 DLS, 2I(H

’ 7.500,- «Opel Kadett station"(.
diesel, '86, i.st.v.l (

’12.750,- iOpel Kadett 1.3 b*^
’13.750,- i

BMW 316 '83, ’lo''
Citroen AX RE 11 \»oud, 7.500 km., ’l3'
Peugeot 205 XE I*l

type '86, 39.000 T
’12.900,- \Peugeot 205 AcceW

i.nw.st., met veel sw
’12.900,- I

Honda Accord sedat
model '83, LPG, ’Bl
Honda Prelude typjfl

automaat, ’ 3.90*
Fiat Panda 45 S, '86, ]
km., div. extra's, ’ 8;

Div. geodkope inn*
100% Snelle en dis

financ, ook all-in W
mogelijk, garantie 3 <m

1 jaar. Hoek Kaalt*
steenweg-Dentgenba*
nabij politieburo Kei*

Tel. 045-42328»:
"De Uiver" 0
L.R. 88" Soft Top &
'82; L.R. 90" coun_

Demo'BB; L.R. 110"'
VB'B4; LR.IIO"Sf
Diesel '84; R.R. r

schuifdak'B2; R.R.
Vogue EFI '86-'B7; PJ
que EFI Autom. Dei*

Nissan Patrol 3.3 die*
Mitsubishi Pajero Tij
04492-1931/1398'

zaterdags 10.30-16jj
Te k. gevr. AUTO'S'
drijfsauto's. Schade'
fect geen bezwaa'
045-720200.

'■ tTe k. onder garantie
vice div. gebruikte ?
bielen; Mercedes 20"
m. div. opties 1e eio
LPG, 5-'B7. Mercede*
16 V uitv. div. opties*
Golf GTI alle extra
Opel Senator 25 E'
'85. Opel Ascona 4 9
,'B3. Opel Ascona 1 _
Fiat Panda 45 S '83*
Panda 45 S '83 bn{
nault Fuego '81. C_
CV 6 Charleton '84,'
shi Sapporo '79. Fr%
'82 4c VW bus ir,
Opel Rekord 4 drs. k
Mercedes 250 (123
'78. Mitsubishi GalfOpel Corsa 12SW
nanc. garantie. Au<_
P. Franken, GanzeV*
Heerlen Nrd. Heerf?
Tel. 045-216475/72/;
Te koop Honda $
aut. 3-drs. APK W
’1.250,-; tevens G?
sei APK bwj. '78 ’Tel. 045-218811._>
U rijdt uw auto g°_
met occasions ofl%
(gr. voorraad CJj
Renault, Peugeot). fl
ook caross. H.A.
meyer, Lütticherst^< Aken. Tel. 09-49.2fj>

■Te k. VW PCr]
’2.500,-; Mitsubisn",i '81 ’22.500,-; Hof»j
cord automatic '80 ; j
alle APK gek tot '90 "- st. Tel. 045-32317g>j

"Te k. Mitsubishi
1200 GL bwj. '82; yL

' dett 1.2 hatchback
nw. staat 79.000 krjj,
bishi Colt GL bwj- Jjj

' Fiesta 1.1. L bwj. \. Ascona bwj. '79 en
4-drs.; Mazda 323^; drs. bwj. '81; F',at.li
super 3-drs. bwj. Joi
Keulenplein 3, P^
Tel. 04493-2211-^

' aj'Wij geven het mee<' uw AUTO. U belt, W'L
045-422610, ookjg^

Voor Piccolo*
zie verder pag" 1
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Marktgegevens
National Planning (75 mensen) ver-
strekt demografische informatie
aan het bedrijfsleven en niet op
winst gerichte organisaties. Belden
(25 man personeel) is gespeciali-
seerd in marktgegevens over en
voor de dagbladindustrie.

Accountline Financial (125 man)
vergaart en verkoopt informatie
over marktaandelen van financiële
instellingen in hun dienstverlening
aan de consument. Binnen de Ame-
rikaanse activiteiten van Wolters
Kluwer nam het bedrijf een tame-
lijk geïsoleerde positie in. Zij past
beter in VNU, diezich in deVS in de

eerste plaats toelegt op het ver-
schaffen van gegevens ten dienste
van verkoopactiviteiten op velerlei
gebied. VNU wil deze gespeciali-
seerde activiteiten op het gebied
van elektronisch opgeslagen gege-
vens in de Verenigde Staten de ko-
mende jaren uitbreiden.

Informatie
Aspen Systems van Wolters Kluwer
heeft in beginsel overeenstemming
bereikt over de overnemingvan Ap-
plied Management Services (AMS)
in Silver Spring (Maryland). Aspen
levert gerichte informatie aan over-
heden, ondernemingen en beoefe-
naren van vrije beroepen op het ter-
rein van wetgeving, rechtspleging
en documentatie. Aspen en AMS,
waar 150 mensen werken, vullen el-
kaar voor een belangrijk deel aan.

lip in overleg
ter pc-fabriek
de Sovjetunie
P onze redactie economie
PA-AG - De computerfabri-
PP in Den Bosch wil perso-
PPuters gaan assembleren in
rietunie. Eind van de maand_ de intentieverklaringen met
LSsen ondertekend kunnen
p zo verklaart Tulip-direc-
tRomein deze week in het
prnputerworld'. Welke juri-
[?°rm de assemblage-bedrij-
U."oskou en Leningrad moe-
i Sen, staat nog niet vast.

computerbedrijf
!_" Pc's aan Oostbloklanden,
rlie aan Oostduitsland. Om
fj?nd onder de voeten te krij-
L?e Sovjetunie, denkt het be-
I"ter de pc's beter in het land

Tot nu toe vindt
lj?uktie van Tulip uitsluitendj*^Den Bosch. Voor de beide
i*n in de Sovjetunie zyn de
Wen al beschikbaar, aldus Ro-

beurs-overzicht
Ierstel

'\ E?°AM -Op een kalme
4-i dat beurs kon Pakhoed zich
i gJ^ *eer eens verheugen in

fl'ds k van de beleggers. Het
>fiit eB°n voorzichtig hoger,
'ei tQ.^teindeüjk hep de winst
rt-Vek 3,70 op f 151,50. Borsu-

' steli ,ton zien gedeeltelijk
Ü \tB en van de koersval van de
i s«*ande dag. Het handels-> % erde exdividend en
'si lot66 rekening houdend troktering f 6 aan naar f 138.

ji e^rirrïrak gedroeg zich bevre-
rjol jj,' "ccl koersen waren ho-
Ö Ven h

evenals de dalingen
jS ittt t .wmsten meestal be-
f steÜ,m-nder dan een gulden.
a«o 0 steeg per
Pesi ,Punt naar 192. De stem-
dfeltjjpex heeft daarmee de6J v°or PUnt boven het slot van
Tkotl baande week afgesloten.
IJFvan hoogste punt van het% v"Woensdag (193) niet wor-
ifje, *gehouden, een echte re-
|/|f!eiiv als sommigen al enkele
*iet> rezen, bleef uit. De omzet
Crvarl/fldag f 1483 mihoen,
■jfig v ''"o miljoen voor reke-
-1 lic ki aandelen kwam.
/V f„ bl»gatiemarkt werd op-
i 7.25 v!"s gehandeld in de jong-
i5 h_np/ocent staatslening, die
/'fest" Wegzakte naar 100,50.
f ts Ver= ", de markt gaf nauwe-i dcoderingen te zien.

mternationals moest
1* ( 1 sna een wat hoger be-
,?& r '^" Prijsgeven op f 117.
$7 5n te een guldenkwijt opa°- Vmi DAF 90 cent op f

m°est f 1,10 terug
vT V7O-

N Zl ters Kluwer was een"■5O Zfggelegd van f 2 op f»g odV,001" Bols eenzelfde be-n laar r ,}■ Heineken trok f 125'10 en Océ-van der
'fen_15 naar f315.f6eeft,Werd in de ochtend te-Jdva„ gevraagd en aan het
'k oBfa® dagf4beter verhan-

-0- Center Parcs kon
Vc

nd f 3,30 aan de koers
k «ent?' Hollandia-Kloos ging'8 f »Qe omhoog naar f 597,u* fft onnaar f 64-10 en °es-

WerH naar f 230,20. Inter-
Jopfßw*^ kwartjes duur--5-80 en f? 0, Grolsch f 1,40 op fn Norit nog eens f 15 op f

ï6r2BhÜi?len bleven in dever-
ff'erni» zitten- Berghuizer?'3o,te^St,f2-70 inleveren opf" °P S^?iYoor Gelderse Pa2 lagere k°ers van f'^'te zaifterLte vinden waren,i" zakte 20 cent naar f 5,90.

Samenwerking
dagbladen bij
economische
berichtgeving

PARIJS - Het Franse dagblad 'Le
Figaro', het Westduitse Handels-
blatt' en de Italiaanse krant 'Il sole
24 ore' hebben gisteren een samen-
werkingsovereenkomst afgesloten.
De kranten gaan samenwerken bh
een deel van hun economische be-
richtgeving.
Zy hebben het recht om eikaars in-
terviews, commentaren en hoofdar-
tikelen gratis af te drukken. Verder
zullen zy samenwerken by vraagge-
sprekken, reportages en opiniepei-
lingen. Volgens 'Le Figaro' wordt
gestreefd naar een groter Europees
samenwerkingsverband.

Unilever neemt
kleurcosmetica bedrijven

over
ROTTERDAM - Unilever gaat twee
kleurcosmeticabedrijven overne-
men. Het zijn Rimmel in Engeland
en Chicogo in Duitsland. Unilever
betaalt voor de twee ongeveer 120
miljoen dollar(f 270 miljoen) aan de
huidige eigenares, de Amerikaanse
onderneming Schering-Plough Cor-
poration, aldus een bekendmaking
van het Rotterdamse levens-, was-
en toiletmiddelenconcern.
Als de betrokken overheden met de
transactie akkoord gaan zal deaan-
koop waarschijnlijk in het derde
kwartaal een feit zijn.
De omzet van Rimmel, gevestigd in
Londen, bedraagt 45 miljoen dollar
(ongeveer f 100 miljoen); er werken
475 mensen. Chicogo in Düsseldorf
heeft 240 mensen in diensten haalt
een jaaromzet van 30 miljoen dollar
(bijna f 70 miljoen).

Unilever brengt al kleurcosmetica
op demarkt onder denamen Cutex,
Pierre Robert en Bizarre. De aan-
winsten Rimmel en Chicogo ziet
Unilever als een belangrijke verster-
king van haar positie op de Europe-
se markt voor kleurcosmetica. Te-
vens verschaft deze overneming
haar de benodigde sterke basis voor
de ontwikkeling van nieuwe mark-
ten.

Topsalarissen
Wall Street

verdrievoudigd
NEW VORK - De topinkomens in
de Amerikaanse financiële wereld
zijn vorig jaar verdrievoudigd. Het
gemiddelde van de inkomens van
de honderd meestverdienenden
kwam uit op vijftien miljoen dollar,
terwijl dat in 1987 nog vijf miljoen
dollar was. Dit blijkt uit de top-100
van het Amerikaanse blad „Finan-
cial World".

Bovenaan de lijst staat Michael
Milken, ex-topman van het beleg-
gingsconcern Drexel. Zijn inkom-
sten worden geschat op 180 a 199
miljoen dollar. Dat is wel een stuk
minder dan in 1987, toen Milken 550
miyoen dollar zou hebben verdiend
aan de zogenoemde junk bonds,
hoogrentende obligaties met een
groot risico. Milken heeft hiervoor

zelf een markt geschapen, maar hij
is nu in staat van beschuldiging ge-
steld onder meer wegens fraude.
Op de lijst komen verder bekende
namen voor als die van Henry Kra-
vis. Diens ondernemingkocht vorig
jaar voor ongeveer 25 miljard dollar
het tabak- en levensmiddelencon-
cern RJR Nabisco. Jacobs was vo-
rig jaar goedvoor 110miljoen dollar.
Ook de belegger en „bedryfsente-
raar" Irwin Jacobs wordt genoemd
met een salaris van 75 a honderd
mihoen dollar.

Volgens „Financial World" hebben
de meesten van detop-100 hun geld
verdiend met het overnemen van
ondernemingen. Ze behaalden hun
inkomen door zelf bedrijven te ko-
pen of te verkopen of ze kregen
daarvoor provisie. Het blad wordt in
de financiël wereld in deVS serieus
genomen. De schattingen van de
topinkomens zijn doorgaans te laag.
Vorig jaar gaf „Financial World"
voor Milken een inkomen op van
zestig miljoen dollar. Dat bleek dus
veel te laag te zijn.
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economie

Drie bedrijven overgenomen

NU en Wolters kopen in de VS
Van onze redactie economie

PRDAM/HAARLEM - De uitgeversbedrijven Wol-
fUwer en VNU hebben in de Verenigde Staten stappen
Toornen om hun positie daar te versterken. VNU heeft
bedrijven overgenomen, die zullen worden onderge-
in het marketing- en mediasegment van VNU Bis,

.'Wolters Kluwer één bedrijf overneemt. Verder heb-
-6 twee uitgeverijen besloten tot samenwerking bij de
'tatie van een databank van WK in de VS. Dat hebben
teren bekendgemaakt.

nia), een dochteronderneming van
WK. Deze drie ondernemingen, die
alle werkzaam zijn op het gebied
van elektronische gegevensver-
schaffmg, zetten f 35 miljoen om en
hebben 225 mensen aan het werk.

de National Planning
"°rporation in Ithaca (New

* Belden Associates in Dal-
overgenomen. Met Wol-

■lUwer werd een overeen-
fesloten voor de exploitatie
"tformatie in de gegevens-l

'an Accountline Financialls in Jenkintown(Pennsylva-I

BRD ziet af van
vordering op Polen

BONN - De Bondsre-
publiek Duitsland is be-
reid af te zien van de
vordering van een mil-
jard mark op Polen, zo
heeft woordvoerder
Hans Klein van het mi-
nisterie van financiën
bekendgemaakt. De
mededeling komt kort
voor een voor volgende
maand vastgesteld be-
zoek van bondskanse-
lierKohl aan het Oost-
europese land.Het gaat

om een krediet dat in
1975 werd toegekend.
Polen hoeft het bedrag
niet in marken af te los-
sen, maar in zloty's. Het
is de bedoeling dat het
geld in het land blijft en

wordt gebruikt voor de
financiering van zaken
als de uitwisseling van
studenten en de bouw
van een Pools-Duits
cultureel instituut.De
Bondsrepubliek is vol-

gens Klein ook bereid
het garanderen van
nieuwe leningen aan
Polen in overweging te
nemen en mee te wer-
ken aan herstructure-
ring van andere Poolse
schulden. Dat laatste
zou moeten gebeuren in
het kader van de 'Club
van Parijs', het samen-
werkingsverband van
industrielanden met
vorderingen op schul-
denlanden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 23-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.000-/26.500,
vorige ’26.020/26.520, bewerkt ver-
koop ’ 28.100, vorige ’ 28.120 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340-/ 410, vori-
ge ’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 450laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,30 3,55
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 154.25 159,25
Ital. lire. (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) 128,10 132,60
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,70 32,20
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(100) 15,70 16,30
Spaanse pes.üOO) 1,70 1,85
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,90 51,90
Joeg. dinar(100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,19525-19775
Brits pond 3,4210-4260
Duitse mark 112,615-665
Franse franc 33,155-33,205
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 130,685-735
Japanse yen 157,14-157,24
Ital. lire 15,515-565
Zweedse kroon 33,255-33,305
Deense kroon 28,910-28,960
Noorse kroon 30,875-30,925
Canad. dollar 1,84225-84475
Oost. schiU 16,00306,013
lers pond 2,9970-3,0070
Spaanse pes 1,7610-7710
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6830-6930
Hongk.dollar 28,10-28,35
Nieuwz.dollar 1,2825-2925
Antill.gulden 1,2150-2450
Surin. gulden 1,2150-2550
Saudische rial 58,45-58,70
Ecu gulden 2,3270-3320

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,80 195,40
id excl.kon.olie 192,90 193,50
internationals 191,00 191,60
lokale ondernem. 201,80 202,40
id financieel 144,00 144,40
id niet-financ. 258,80 259,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 250,10 251,00
id excl.kon.olie 237,20 237,90
internationals 253,60 254,30
lokale ondernem. 246,70 247,60
id financieel 183,50 184,10
id niet-financ. 307,50 308,70
Stemmingsindex (1987= 100)
algemeen 191,60 192,00
internation 196,20 196,30
lokaal 190,80 191,20
fin.instell 152,00 152,70
alg. banken 148,50 149,40
verzekering 154,50 154,90
niet-financ 203,30 203.60
industrie 191,70 192,30
transp/opsl 247,00 247,80

Extra speciale
beleningen van

f1,7 miljard
AMSTERDAM - Omdat de banken
en kredietinstellingen, wellicht in
de verwachting dat de rente verder
zou worden verlaagd, donderdag
zeer krap hadden ingeschreven op
speciale beleningen van de Neder-
landscheBank, heeft de bankhen in
de gelegenheid gesteld in te schrij-
ven op extra speciale beleningen.
Zij lopen van 23 tot 29 juni en dra-
gen een onveranderde rente van
6,80 procent. Er werd f 1710 miljoen
toegewezen, hetgeen men in de
geldmarkt aan de ruime kant voor
de behoeften van de markt noemde.
Op inschrijvingen tot f 50 miljoen
werd alles toegewezen, daarboven
70 procent. De gewone beleningen,
die lopenvan 22 tot29 juni,kwamen
uit op f 1670,5 miljoen, welk bedrag
te krap werd geacht.

;^^—^^—^—^
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" De zaken-
man die in
de auto zijn
handen nog
niet vol ge-
noeg heeft
aan het
stuur, de
versnellings-
pook en de
autotele-
foon, kan nu
onderweg
ook faxbe-
richten ont-
vangen. Een
computerbe-
drijf heeft
een schoot-
computer
ontwikkeld
die via de
autotelefoon
tevensfunc-
tioneert als
telefax,
printer,
scanner en
fotokopieer-
apparaat.

Fax in de auto
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Auto's

Diversen

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Auto Services Gooiker
Apollolaan 154 te Heerlen-C in 't Loon. APK, Carwash,

Bovag-garage voor alle reparaties, onderhoud, trekhaken
en uitlaten biedt te koop aan: Zeer mooieBMW ivan 1982;

Mercedes B 200 D van 1968; Taunus '80 en trekhaak;
Renault 18 1982 stationwagen. Bel svp. voor meer

informatie 045-740041 of 751632.

C~ SCHAEPKENS^ /AV
Autobedrijf IWf=^ »"»" Klimmen mi J \JJ

Jubileum-Autoshow
SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN

OP ALLE TOPOCCASIONS

Zondag Kijkdag
Audi 80 GLS '81 ’ 6.900,-; Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-
BMW 320 rood '79 ’ 5.200,-; BMW 316 groen '79 ’ 4.900,-
BMW 320 '79 ’4.900,-; BMW 525 i '82 ’11.900,-;
Datsun Cherry GL 80 ’2.500,-; Datsun Cherry '81

’ 1.500,-; Datsun AF II '79 ’ 1.700,-; Ford Sierra 1600 s-
drs '83 ’11.500,-; Ford Sierra 1600 5-drs '82 ’9.900,-;
Ford Granada '83 ’8.500,-; Ford Taunus Station '82
’6.950,-; Ford Sierra 2.0 ’10.000,-; Ford Fiesta rood
’1.900,-; Ford Escort '79 ’2.500,-; Ford Escort '82
’7.950,-; Ford Fiesta '84 ’10.950,-; Fiat Ritmo 65 '81
’2.950,-; Fiat 127 Sport '80 ’3.500,-; Honda Quintet '82
’4.250,-; Mazda 626 '82 ’4.900,-; Mazda 626 '79
’3.500,-; Mazda 323 '79 ’ 1.950,-; Mercedes 200 D '79
’3.250,-; Mitsubishi Colt '85 ’ 12.500,-; Mini autom. '79
J 2.200,-; Opel Corsa 12S TR ’ 1.350,-; Opel Kadett au-
tom. '82 ’ 7.500,-; Opel Manta GTS 1e eig. '86 ’ 17.900,-
Opel Manta GTE nw.st. ’8.950,-; Opel Manta 1e eig. '8C
HB ’ 4.900,-; Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’ 4.950,-; Ope
C 1200 ’ 2.250,-; Opel Ascona 2 ltr. 4-drs ’ 1.500,-; Ope
Corsa '86 1300 ’ 15.900,-; Peugeot 604 SL '81 ’ 1.500,-
MG Midget ’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-; Renault 18
’6.950,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-; Skoda 105 S '87
’5.950,-; Skoda 105 L '83 ’2.950,-; Toyota Tercell '8C
’3.250,-; Toyota Tercell '85 ’ 8.950,-; Talbot rolstoelverv
’3.950,-; Vauxhall Cavalier '79 ’2.000,-; VW Santana
diesel bwj. '84 ’11.500,-; VW Kever '72 ’2.500,-; VW
Derby '81 ’ 2.950,-; VW Jetta 81 LPG ’ 5.250,-; Volvc
360 GTL '86, nw.st. ’ 22.000,-; Volvo 66 '79 autom.

’ 3.250,-; Volvo 343 79 autom. ’ 3.250,-;
Diverse inruilers vanaf ’ 1.000,-.

Inkoop-Verkoop auto's
goede sevice en garantie

APK Keuringsstation
(Keuring klaar terwijl U wacht)

Klimmenderstraat 110. Tel. 04405-2896.

ii ii -<AUTOPARCK V)kk KERKRAOE ))

t

Porsche 911 SC 3.0 coupé, kl. rood, perf.st 1979
VW Golf cabriolet 1 eeig. in nieuwst, metallic 1982
Ford Escort cabriolet XR3 zeer mooi 1984
TalbotSamba cabrioletkl. rood, zeer apart 1984
VWKever S cabriolet blauwmetallic 198C
Mercedes 190 SL cabriolet wit 196C
Mercedes 190 Diesel zilvermetallic alle opties 1984
Mercedes 190 Diesel zandgeel 1985
Mercedes 190 E automaat showroomst 1982
Alfa Romeo Quadrifoglio klaver 4rood 1982
8MW316 1.8 sedan kl. rood, zeer mooi 1986
BMW 316 1800 metLPG veel ace 1985
BMW 316 1800 goudmetallic schuifd. enz 1985
BMW 630 CS coupé automaat 1977
8MW315 1.6 ltr. 1e eig. bruin 1983
BMW 316 blauw div. extra's 1981
Citroen BK TRS sportrood 1983
Citroen BK RE wit 1e eig. zeer mooi 1985
Ford Escort Laser goudmetallic 1986

"Ford Sierra 2.0 5-drs zwartmetallic 1986
Ford Sierra 2.0 5-drs zilvermet. LPG 1983
Ford Taunus Clasic XL coupé 1972
Ford Mustang sedan 5.0 ltr 1979
Ford Fiesta kl. rood zeer mooi 1982
Fiat Uno shopping goudkleur 1988
HondaCiviel 300 GL goudmetallic 1986
Honda Civic 3-drs luxe roodmetallic 1980
Honda Accord EX sedan zilver 1983
Lancia Bèta 1600 goudmetallic4-drs 198C
Mitsubishi Lancer automaat zeer mooi 1980
Mitsubishi Galant GLX turbo 2.3 diesel 1982
Nissan cherry 1300 GL 1e eig. 50.000 km 1984
Opel Manta 2.0 injectie irmscher uitv 1979
Opel Kadett stationwagen Luxe LS 1300 1986
Opel Kadett stationwagen oranje 1980
Opel Ascona 16S4-drs goudmetallic 1984
Opel Kadett HB 13 S limited 5-drs 1987
Opel Kadett 13S 4-drs GLS kl. wit 1985
Opel Kadett 13 S Sedan kofferbak metallic 1987
OpelKadett limited blauwmetallic 3-drs 1986
Opel Kadett 1600 S signaalrood 1987
Opel Rekord 4-drs 2.0 S zilver automaat 1984
Opel Corsa TRS roodmetallic 1983
Peugeot 309 XE S6blauw nieuwst 1988
Renault 5 TRS6vuurrood nieuwst 1988
Renault 5 GT orig. Turbokl. wit 1986
Saab 900 Turbo Sedan zilver APC syst 1985
Suzuki Swift GL spec. designzilver 1986
Suzuki Alto GLzilvermetallic 1987
Suzuki Alto zilver 1982
Seat Marbella luxe S6kl. rood 1987
ToyotaTercel X91300kl. wit striping enz 1984
ToyotaCarina luxe diesel stationwagen 1983
Volvo 740 GL Diesel zilvermetallic 1985
Volvo 240 luxe 4-drs. LPG kl. wit 1986
VW JettaCL 55 kw 1600 goudmetallic 1984
VW Golf automatic GL 1800cc grijs kent 1987
VW Golf Memphisroodmetallic K 61987
VWPassat 5-drs dieselzilver ..'. 1984
VW Scirocco automaat nw. model 1981

Autoparck Kerkrade
Locht 44 Kerkrade. Tel. 045-426424

* 3 Mnd totaal garantie
* 12 Mnd garantie mogelijk (auto's van max. 4 jr.)

* Financiering tot 100%
* Reparaties - onderhoud - alle keuringen

* Taxaties - export - shipments ’ . ,
* Geopend van 10.00 tot 19.00 uur

* Donderdags tot 21.00 uur
" Zondags kijkdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Renault R 18 bwL '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, kleur 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 nieuwRenault R 21 TR jan '89, 4-drs. elektr. schuifd., nieuw nu

met aantrekkelijke korting op nieuwprijs.

Grasbroekerweg 28
Heerlen. Tel. 045-722463

autoAl"Tr
Alleen de prijs is het verschil

met een nieuwe
VW Golf GTI 16V 6.700km 1989
Fiat Uno 75 IE 4.500 km 1989
Citroen BK Chamonix 3.300 km 1989
Opel Corsa SWING 5.000 km 1989
Suzuki Swift 1.3GL 7.000km 1989
VW Golf GT 6.000km 1988
Mercedes 300D1988
Mercedes 190D1988
Peugeot 205Soleil 1988- Lada2losGL 1988
Audi 80 Quatro 1987
Volvo 740 GLE automaat 1987
BMW 520 i shadow line 1987
Opel Omega 1.8 i 1987
Saab 900 GL 3-drs 1987
Suzuki Alto GL 1987
Opel Kadett 12N, 5-drs 1986- VWGolf I.BGL 1986
Mercedes 300 E 1986
Ford Siërra 2.0Laser 1986

Diverse merken va. 1980 tot 1985
AUTO A-Z BV, Heerlenseweg 200, Landgraaf.

Tel. 045-728484. Alle auto's woren geleverd met Bovag
garantiebewijs en afleveringsbeurt.

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

; Te k. Opel KADETT GSI'B7,
I 2 ltr. geh. mattig uitgeb.- enigste goedgek. in Neder-; land; Ford Escort XR3I RS
> Turbo, '87, iets aparts, m.
i vele extra's; Fiat Ritmo Ber-
l tone cabriolet, spec. uitgev.
I '85, wit; Porsche 911, ca-
> briolet '83 zwart; Porsche
} 911 coupé 79 rood, als
) nieuw; Mercedes 190 E 2.3,
) 16 klepper, '85; BMW 316- '84, met gas, sportwln. enz.; nw. type; Ford Escort 1600
) laser, 5-drs., '85 zwart; Ci-
-1 troen 2CV6 speciaal '86 als
I nieuw. Inr. en fin. mogelijk. 3; mnd. of 10.000 km. garantie.
ï Europaweg Z. 304 Land-r graaf. Tel. 045-324498.
} AUTOHANDEL de Hommert

biedt te koop aan: BMW 320
_

LPG, bwj. '80 ’4.500,-;

' Opel Kadett stationcar LPG,
3 bwj. 79 ’ 2.500,-; Lada bwj.

'83 ’2.600,-; Mini Metro
bwj. 81 ’3.500,-; Toyota
Carina bwj. 79, LPG

’ 1.850,-; Ford Taunus bwj.
79 ’ 1.350,-; Mercedes 240
D type '80 ’ 8.750,-; Corsa
bwj. '84 ’ 8.850,-. Hommer-_ terweg 77 A, Hoensbroek.
Tel. 045-227419.
Te koop gevraagd Volkswa-
gen BUGGY. Tel. 09-49.214
873775.
Te k. TOYOTA Corolla
coupé bwj. '82; Mitsubishi
Lancer bwj.'B2; Opel Kadett
City bwj. 79; Austin Mini
bwj. 79, Kruisstraat 42, Sit-
tard. 04490-22276.
Te koop LADA 2107 bwj.
'84, lada 2104 stationcar
bwj. '86, Lada 1200 Sbwj.» '87, Ford Escort 1300 bwj.- '81, Daihatsu Charmant} 1300 LC bwj. '83, Citroen 2

* CV 6 special bwj. '85, Mobill Service Station Hein Bode-J lier, Markt 1 Nuth. Tel. 045-
-♦. 241335.
3 BMW 316 i wit, '88, BMW
i 316 rood '87, BMW 318 i
5 blauw, '85, BMW 316 wit
j '85, BMW 320 i '85, BMW; 316 '82, BMW 323 i '84,
f BMW 524 TD '85, Suzuki
jALto 5 drs. '87, Suzuki Alto 3
I drs. '87. Audi 100 met gas
j m. '83, Audi 80 '87, Toyota
5 Supra 3.0 i '89, Passat Sta-
-3 tioncar CLD '84, Mazda 626
5 autom. '81. Volvo 244 GLD
3 '82, Opel Kadett Berlina '80.
> Autobedrijf Reubsaet, Op de
j Vey 47-49, Geleen. Inr. gar.
> fine. Tel. 04490-44944. Uw
j adres voor APK keuring.
5 Alle autorep.
) Te k. doorlopend schade-
J auto's; VW GOLF 16 V '86,
) VW Scirocco 16V '86, Opel
) Kadett GSI '87. Ford Sierra
l 2.0 4 drs. '88. Auto P. Fran-

* ken Heerlen. Tel. 045-
-) 216475727711.
! Ford FIESTA 1100 '82, Ka-
[ dett 1300 autom. 1982,: Peugeot 505 GL 1983, Maz-- da 626 coupé 1983. Inr.
) mog. Garage John Osojnik,. Tripstr. 24, Eygelshoven.> Tel. 045-460734.
i Honda Civic automaat bwj.
3 '80, Volvo 343 bwj. 79 en
j sloop-onderdelen voor
3 SKODA. Garage Piet De La
$ Roy & Zn. Hoofdstr. 114,
; Hoensbroek, 045-212896.

> Te koop Ford Fiesta rood
nw. model bwj. 5-'B4

| ’8.900,-; Opel Kadett E; zwart bwj. '85 ’13.900,-;
VW Jetta blauwmet. bwj. '86» ’17.000,-; Opel Rekord

\ grijsmet. '83 ’ 12.500,-;> Ford Fiesta goudmet. bwj.
\ '82 ’ 6.250,-; Zastava Yugo

bwj. '83 ’4.050,-. Auto
LE-MANS Brunssum, Rem--1 brandtstr. 64 A. Tel. 045- i1 259111.
Te k. CHEVROLET Monte
Carlo 3.5 8 cc. i.,st.v.n. bwj.
'80, ’4.250,-. Renault 17
TL, cabriolet geh. gerest.

’ 6.000,-, Triumph sport
zeer mooi ’ 4.750,- Opel
kadett diesel bwj. '82,
’5.000,-. Rover 2000 bwj.
'83, ’ 4.000,- Mazda 626 2
ltr LPG niew model bwj. '81- ’3.500,- Renault 18 met 18i
motor; USA uitv. veel extra's

1 bwj. '81 ’3.000,-; 2x Opel
Kadett City bwj. 79 v.a.
’2.000,-; Toyota Celica 1.6
ST 5-bak bwj. '81 ’ 2.250,-;
Ford Fiesta bwj. 79, !
’1.750,-; VW Polo t'Bl

’ 3.000,-; Fiat Panda 45 i.g.
st. bwj. '81 ’2.250,-; Peu-
geot 305 diesel bwj. 80
’2.000,-; plm. 40 goedkope
auto's inruil mog. Locht 85,
Kerkrade-West. 045-
-425858 Of 325955.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3

’ 7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
78, 79 va ’1.000,-; Fiat
uno 55S t. '86 ’9.000,-;
Ford Fiesta 1300 RS 2. '81
’3.400,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL LPG t. '82 ’3.900,-;
Peugeot 305 t. '81 ’ 1.700,-;
Fiat Ritmo 75 CL t. '84
’4.900,-; Opel Manta 20
GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.79 ’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 Samba LS
t.'B3 ’ 2.900,-. Zastava
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 Alfetta t.79
’1.900,-. Opel Rekord 20
S, LPG t.79. ’ 2.200,-. Ford
Fiesta t.79 ’2.100,-. Volvo
345 DL t. '81 ’ 3.900,-Hon-
da Accord t.BO aut.
’2.100,-. 2x Simca 1307 t.
'80 ’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 ’1.500,-. Opel
Ascona 1.2 t.79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK, tevens alle
reparaties. Geop. ma t/m vr.
10.00-19.00 uur, 's zater-
dags tot 17.00 uur. Inruil en
financiering mogelijk.
RENAULT R 11 automatic
luxe uitvoering Iste eigen.
35.000 km bwj. '87. Rover
213 SE autom. Iste eigen.
'86. Fiat Uno 45 Iste eign.
'86. Mini 25 jubileum '85,
Maestro 1600 HLS '84-85.
Maestro 5-drs mayfair 1600
'85. Mini Mayfair '87. Mazda
626 2 ltr. 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
Suzuki Carry personenbusje
TX 21.000 km. '87. Bovag-
garantie Austin-Rover dea-
ler Have, lndustriestr.3l,
Sittard. Tel. 04490-15195.
APK station Inruil financ.
Dus tot ziens.

Datsun Cherry 79 ’ 1.250,-;
BMW 1502 77 ’1.500,-;
Ford '80 ’1.750,-; Golf 77

’ 1.250,-; Escort 78 ’ 950,-
Fiësta 77 ’750,-. Alles
APK. Tel. 04499-3398.
Ford Siërra 20 i 3-drs. '87;
Ford Siërra 20 SR 3-drs.
'86; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87; Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 '85; Ford Fiesta
1100 Festival '86; Toyota
Corolla 1300 DX '86; Toyota
Starlet DL '87; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Peugeot 309 Diesel 87;
Opel Kadett 1300 LS '85,
'84; Saab 77 ’ 1.500,-. Ga-
rantie, finan., inruil en APK.
Autobedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len. Tel. 045-725806, na
18.00 uur 045-312059.

VOLVO 340 L 84; Escort 13
L '82; Skoda 105 L'B3; Mit-
subishi Galant GLS LPG
'85; Mercedes 608 D '82.
Hovas t.o. Makro Nuth ver-
koopt ook uw auto. Tel. 045-
-243323.

Kadett 13 LS '86, '85; Corsa
TR 12S '85; Corsa Luxe 12S
'84, '83; Kadett 12 GLS '84
3x; Kadett 12S '81 2x;
Escort 1.1 L Bravo '82;
Automobielbedrijf
J. DENNEMAN, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
KOOPJES! Lada '82
’1.250,-. Ford Escort '77
’750,-. Fiat 127 ’BOO,-.
Peugeot 104 78 ’750,-.
Toyota 1000 heel goed '74
’600,-. Alle auto's zijn
APK-gek. voor ml. 04750-
-10792 of 04743-1881.

Opel ASCONA 1.6 HB '84
’6.750,-; Ford Escort 1300
'82 ’5.900,-; Mazda 323
GT 1500 81 ’3.500,-; Audi
100 GL 5E '81 ’2.250,-;
Volvo 343 78 aut. ’ 1.250,-.
Inr. mog. 045-211071, O-
verbroekerstr. 54 H'broek
KNUTSELKOOPJES: Fiat
127 78 ’500,-; Citroen
GSA 82 ’ 2.900,-; Mitsubi-
shi Lancer '80 ’ 1.500,-; Mi-
ni 1000 '76 ’1.000,-; Ford
Escort '78 ’1.500,-; Opel
Kadett '78 ’ €.900,-; Re-
nault 5 '81 ’1.500,-; Re-
nault 4 '83 ’1.750,-; Re-
nault 4 '79 ’250,-. Fiat
Sitty-Car Pres. Kennedysin-
gel 8-12 Sittard. Tel. 04490-
-17544.
AUTOMOBIELBEDRIJF
Hensgens BV te Nieuwstadt
Kruisweide 3, Mazda-dealer
steeds de nieuwste model-
len in voorraad, tevens bie-
den wij te koop aan 'n keur-
collectie inruil auto's; Peu-
geot 309 1300 GL Profil 3-
drs. zilver '87; Mitsubishi
Galant 1600 GL 4-drs.
groen '86; Ford Siërra 1800
Laser 3-drs. blauw '87; Aus-
tin Mini 1000 blauw '86; Fiat
Regato 85 S 4-drs. grijs '87;
VW Golf 1300 3-drs. rood
'85; Honda Accord 2 ltr. 4-
drs. de lux grijs '86; Honda
Prelude 1600 automatic
blauw '83; Honda Accord
1600 3-drs. automatic zilver
'81; Opel Kadert 1600 GT 3-
drs. wit '86; Opel Ascona
1600 LS diesel groen '86;
Opel Ascona 1600LS 3-drs.
met LPG wit '83; Mazda 929
2 ltr. GLX coupe beige met
vele ace. '85; Mazda 929 2
ltr. LTD 4-drs. zilver '86;
Mazda RX 7 DX zwart '80;
Mazda 929 2 ltr. 4-drs.
goudmet. '84; Mazda 626
GLX coupé zwart '80; Maz-
da 626 2 ltr. GLX coupé zil-
ver '83; Mazda 626 GLX
hatchback grijs '87; Mazda
626 2 ltr. GLX 4-drs. groen
87; Mazda 626 1800 GLX
HB blauw '87; Mazda 626
1800 GLX HB wit '88; Maz-
da 626 1600 LX HB wit '87;
Mazda 626 1600 LX HB wit
'86; Mazda 323 1500 GLX
4-drs. automatic rood '87;
Mazda 323 1300 GLX 4-drs.
wit '86; Mazda 323 1300 4-
drs. grijs '85; Mazda 323
1300 3-drs. sport blauw '85;
Mazda 323 1300 3-drs.
groen '82; Mazda 121 1100
lux 3-drs. zwart '88. Inkoop-
verkoop-inruilen-garantie.
Tel. 04498-53055.Tevens
APK-keuringsstation.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Opel Kadett HB 13
LS wit met extra's '87. Hon-
da Prelude 2.0 EX km.st.
9.300 zeer mooi wit 7 juli
'88; BMW 315 zeer mooi
'82; Ford Sierra 2.0 Laser
wit '85; Audi 90 Quattro 155
PK km.st. 40.000 met veel
extra's wit '85; Audi 80 C 75
PK 4-drs. van 1e eig. spec.
aanb. beigemet. '85; Citroen
Axel 11 '86; Citroen Visa 11
super E '81; Fiat Ritmo 60
'83; Fiat 127 Super 900 '82;
Ford Escort 1300 Laser wit
'86; Ford Escort 1100 L '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 combi s-
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 Ascona 16 S HB
spec. '85; Opel Kadett HB
1.3 S'Bs; Opel Kadett 1.2 S
blauw '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 Corsa 1.0 S spec. uit-
voering '84; Opel Commo-
dore 2.5 S automatic '81;
Opel Kadett 1200 aut. 78;
Peugeot 205 XE 86; Peu-
geot 309 GL profil van 1e
eig. '86; Renault 5 TL Le Car
'84; Toyota Carina 11 1.6
DX met gas '85; Toyota Co-
rolla DX coupé '80; VW Golf
1300 LX met veel extra's
'81; VW Polo C '84; Volvo
340 DL 3-drs. '84; Volvo 345
Winner 5-drs. '83. Div. spec.
aanbiedingen op goedkope
inruilers, Bovaggarantie of
eigen garantie 6, 12 mnd.
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud. Don-
derdag koopavond. Auto en
APK-centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.
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.

NIEUW, te k. gevr. alle mer- \
ken auto's, (ook sloop en t
schade). Tel. 045-416239. i
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij ï
bet. ’3OO,- tot ’20.000,- I
voor Uw auto. 045-411572. j
ISUZU Trooper Turbo D,
'85, kl. grijs, i.z.g.st.,

’ 19.000,-. 04492-3234. (
OPEL Commodore '80 I

’ 4.250,-; Ford Granada 2.3 <'80 ’ 1.750,-; Ford Granada I
GL '80 ’ 2.750,-; VW Golf <aut. '83 ’ 6.750,-; BMW 320 c'78 ’2.750,-; BMW 316 '76 k
’1.500,-; Volvo 340 '78 £
’750,-; Opel Rekord 80 :
’ 2.750,-; Mazda 323 '82 }
’4.500,-; Volvo 240 78
’1.250,-; Volvo 343 '81 )
’4.500,-. Oirsbekerweg 27, 1
Oirsbeek. 04492-3582. \
Auto Landgraaf biedt aan, c
kijk en vergelijk. Mercedes i500 SE autom. airco, ABS, *blauwmet '84 ’43.500,-. r
Mercedes 200 D, groen. z. l
mooie auto '83 ’ 16.800,-. 1
Mercedes 280 S autom. _
LPG, groenmet. '81 -\

’ 17.750,-. Audi coupé GT (
Quattro mod. zilver '83, s’17.500,-. Citroen BK /Break diesel roodmet. '87, t

’ 25.800,-. Lancia V Turbo, i
30.000 km. groenmet. z. ii
apart '85 ’ 15.500,-. BMW -5201 5 bak groenmet. '86
’23.900,-. VW Golf GTI
Airco stuurbkr. leerint. enz.
'86, ’32.500,-. Alfa 33 Mi-
lano bruin '87 ’ 17.500,-.
Citroen 2 CV 6 Special,
blauw '84, ’4.950,-. Dai-
hatsu Cuore 850 TX 12.000
km. zwartmet. '87 ’ 10750,-
Daihatsu Charade Van die-
sel, wit, '86, ’8.950,-. Fiat
Uno 60 S blauw 13.000 km.
'88 ’ 15.950,-. Ford Sierra
1.6 L 5 drs. blauw '84
’13.500,-. Ford Sierra 1.6
Laser div. ace. rood, '83
’12.750,-. Ford Fiesta KR II -zwart, nw.st. '84 ’ 14.950,-. :
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, wit, '85, ’22.950,-.
Lada 2105 GL rood, '83, :
’4.500,-. Mitsubishi Cordia I
GSR div. ace. zilver '83

’ 11.750,-. Mitsubishi Lan- i
eer Turbo 2000 zwart '82

’ 10.950,-. Nissan Bluebird |
2.0 LX zilvermet. '86, ]
’19.750,-. Peugeot 205 xs
zwart 13.000 km. '87 '’16.800,-. Roover 2600;
van den Plass autom. zilver-
met. '85 ’15.750,-. Skoda '120 LS wit '85 ’5.950,-. I
Volvo 360 GL inj. 2.0 5 drs. ;
grijsmet. 31.000 km. '87
’23.500,-. Volvo 360 GLT
2.0 inj. rood, 18.000 km. '87
’22.950,-. Volvo 240 GL :
2.3 zilver 83 ’13.750,-.
INRUILERS: BMW 525
groenmet. '81 ’ 7.950,-.
Ford Taunus 1.6. L goud-
met. '80 ’2.950,-. Roover
3500 S V8Class. Car '72 ’6.750,-. Ford Taunus 1.6 L
autom. groenmet. '82

’ 5.750,-. Toyota Celica 2.0
XT Liftback bruin '82

’ 6.950,-. Ford Mustang
Ghia 8 cyl bruinmet. '80

’ 3.950,-. Ford Mustang
Ghia 6 cyl. '80 ’5.750,-.
Lancia Bèta HPE wit, 80

’ 3.250,-. Renault 4 F6 geel
kent. wit, '80 ’ 1950,-. * er-
kend Bovagbedrijf * inruil
mogelijk * eigen werkplaats
* keuze uit 12-3 mnd. ga-
rantie * financ. zonder aan-
betaling mogl. * WN keu- \
ringsstation alle keuringen
toegestaan * garantie boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij
AUTO LANDGRAAF. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86; 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. '84;
Mazda 323 1.3 Estate '83;
Mazda 323 NB 1.7 GLX Die-
sel '88; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86; Mazda 323 NB 1.3
LX '86; Mazda 323 NB 1.5
DX '81; Mazda 323 NB 1.3
DX '81; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Manta 1.8 S '83;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S '82; Opel Ka-
dett 1.3 N '80; Opel Corsa
TR 1.2 S'Bs; Ford Siërra 1.8
Laser, 5-drs., '85; Ford Es-
cort 1.3 L, LPG '82; Honda
Accord automatic met stuur-
bekr. '82; Mitsubshi Colt GL
'82; Nissan Cherry 1.3 GL
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mitsubishi Sa-
porro, aut. '78 ’ 2.500,-;
Nissan Blue Bird '80 1.6
’4.950,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; VW Polo '78
’1.850,-; Volvo 343 DL
autom.77 ’1.250,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfswagens
Uit faillisement te koop;
RENAULT Express 1,6 Die-
sel Combi, 5 versn. '86, pr.
’10.000,-. Mr. Nadaud, cu-
rator. 04454-3278.

Nissan VANETTE bestel
Diesel, bwj. '88, 12.000 km!!
Bastiaans Fiat-dealer,
Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724140.

VW TRANSPORTER 2.0 I,
bwj.'B2, APK tot '90, Te bevr
Stanleystr.3o, Heerlerheide.
DIESELBUS Hanomag
Henschel F2OD, APK 6-'9O,
f 1.500,-. Tel. 045-417695.

Fiat DUCATO D, verlengd,
verhoogd (ideaal voor om-
bouw camper), bwj. '85.
Bastiaans Fiat-dealer,
Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724140.

Auto onderdelen en accessoires
Sebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
and 20 Bruns. 045-254482.
3oede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Fe k. 2 AUTOBANDEN
'Firestone" 155 R 13 op
/eig. ’ 150,-, 1/2 jr. oud.
Klingstr. 11, Brunssum.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
rel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.
re k. 4 magnesium VEL-
3EN m. nwe. banden pas-
send op o.a. Opel Kadett,
■Xscona. Na 12.00 uur. Ter-
Dorchstr. 17, Brunssum.

CILINDERKOP Golf Diesel
1600 en koppakk. 045-
-714954.
Te k. 4 sportvelgen m.z.g.
banden Opel KADETT C en
D ’ 250,-. Tel. 045-426072.
Compl. MOTOR plus versnl.
bak Mazda 626 '86.' ’ 850,-.
Weinig km. 04406-12750.

Aanhangwagens

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Te koop gesl. AANHANG-
WAGEN, Txbxh 2.20x1 20x
1.37, pr. ’600,-. Tel. 045-
-250462.

Motoren en scooters

< iUttTO
SCHINNEN TEL. 04493-4266

biedt U alle merken banden zoals Michelin, Metzeler,
Pirelli, Dunlopp, Continental, Avon enz. Voor

Superprijzen
en gratis montage, klaar terwijl u wacht.

Tevens u adres voor nieuween gebruikte motorfietsonderd
JMD Motoparts, Breinder, tel. 04493-4266,

Schinnen bij afslag autoweg.

2e Hands CROSSERS;
Yamaha 490 '84, KTM 495
'84, Honda CR 250 86.
Salden Racing Center Lim-
bricht.
Te k. KTM 500 GS bwj. '82
met kenteken ’ 2.500,-.
Reet. Nelissenstr. 15
Hoensbroek.
KAWASAKI 250 XX cross,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.

’ 1.900,-. Tel. 04454-1853.
Te koop HONDA Cross 500
CR, bwj. '83, i.z.g.st., vaste
pr. ’ 750,-. Tel. 045-210253
Voor de liefhebber 2-tak
SUZUKI 550 GT, 73, op-
knapper, ’ 550,-. 04498-
-53283.
Tek. SUZUKI 500 DR 1983,
motorisch gereviseerd. Vr.
pr. ’ 2.750,-. Dassenkuil-
laan 24 Geleen.
Orig. geh. gerev. Honda Dax
50. Znd. kent. ’750,-. Tel.
04406-12750.
Te k. gevr. MOTOR tot max.

’ 10.000,-. Tel. 045-463285
Te koop BMW R9OS, bwj.
76. Tel. 045-217330.
Te k. CROSS-MOTOR 80cc
Yamaha pr. ’6OO,- 045-
-725703.

HONDA Cross-motor CR
i 125 bwj. 1988 met reserve

cilinder vr.pr. ’ 3.750,-. Tel.
04490-12279.
Tek. HONDA CB 750, 1973,

1 i.z.g.st., vr.pr. ’2.000,-, tel.
045-463762.

1Te k. KAWASAKI Z 1000,
bwj. 78, zeer mooi. Te bevr.
na 12.00 uur. Terborchstr.
17, Brunssum.
HONDA 750 zelfbouw, bwj.

I 76. Rotterdamstr. 46, Heer-
> len.. JAWA-C Z 150 cc. 2 takt,: 1952. Perfekte staat. Linnen

kent, ’ 2.650,-. 043-252829
KAWA GPZ 1100 inj. 1981.. Met elek. def. ’ 3.650,-. Xe-, ramieksingel 29, Maastricht.
Te koop CROSS-MOTOR

' Kawasaki XX 125, bwj. '87,. getuned en WP Monoshock,
l pr. ’2.750,-. Sport heren-. fiets z.g.a.n. 5 versn. Tel.

04493-2967.
SUZUKI GS 750, bwj. 78, i.
z.g.st., ’2.250,-. Tel. 045--. 259553.. HONDA 500 CX, bwj. 79,; cardan, mooi met koffers- ’2.500,-. 04490-49660 of
52652

(Bromfietsen
Tek. SUZUKI ER, 9000km.,
i.z.g.st. ’ll5O,- Tel. 045--
-423653.
OPA-omafiets, dames-, he-
ren-, kinderfietsen, cross-
fiets. Tel. 045-257371.
LAZER MX-3 van ’185,-
-nu ’ 165,- Integraal helmen
v.a. ’ 99,-. Jet-helm v.a.

’ 85,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Te k. ZÜNDAPP KS 50,

’ 1.100,-. Tel. 045-312217.
OVERJARIGE Koga Myata
fietsen. Rigoreus in prijs
verlaagd. Nu nog ruime
keus. Tweewielers Math
Salden, Limbricht.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
VESPA Bromf. v.a.
’1.125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.
Nergens goedkoper! Plm.
100 fietsen ATB-, race-,
trim-, Oma-, D en H- en
Crossfietsen. Banden, on-
derdelen, reparaties en
bromfietshelmen. TYP-
HOON Marisstr. 14 Geleen-
Zuid. 04490-49237.
Tek. MAXI Puch bwj. '88, vr.
pr. ’ 675,-. Tel. 045-214343
Te k. maxi PUCH z.g.a.n.
door omst. weinig gebr.
’450,-. 045-312134.
Te k. MTX wit, bwj. '85, km.
st. 2300 en Tomos heren-
fiets, beiden n.v.nw.t.o. Tel.
045-272335.
Te k. VESPA Ciao i.z.g.st.
met sterwielen. Tel. 045-
-242256.
Te koop HERENFIETS 3
versn. als nieuw, ’ 235,-.
Tel. 045-212669.
Te k. MOUNTAINBIKE,
nieuw, 18 versn. Merk Ja-
mes (USA), Chimano
Exage, nw.pr. ’ 1.200,- NU

’800,-. Tel. 04459-2273.

Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.
Te k. gevr. snor- en auto-
maat BROMFIETSEN. Rens
Janssen & Zn., Ganzeweide
54, Heerlenheide. Tel. 045-
-211486.
BSA m. trommelremmen, i.g
st. ’ 350,-, Maastrichterln.
107, U.o.W. 045-310790.
Weg. omst. te k. Raleigh
RENFIETS 10 versnell.,
Maastrichterln. 19, U.0.W.,
tel. 045-317314.
Te k. HONDA PA 50 Cus-
tom met sterrewielen en
vorkstuur. Pr. ’ 750,-.
04498-56043.
Te k. YAMAHA DT, heel
mooi, bwj. '86. Eindstr. 37
Bingelrade.
Te koop HONDA MT 5 bwj.
'86, z.g.a.n. Bouwbergstr.
13 Brunssum. 045-256510.
Te k. Gazelle RACEFIETS
A/B frame afgebouwd met
campagnolo, mt. 52, nw. pr.

’ 3.200,-, nu voor ’ 1.800,-.
2jr. oud, Seghemanstr. 62,
Kerkrade.
Te k. HONDA MTX 50 eind
'84, i.z.g.st. div. extra's

’ 1.000,-. rood/wit. Tel.
04490-71614.
Te koop ZÜNDAPP. Bem-
hardstr. 21, Puth-Schinnen.
Te k. YAMAHA DTLC 50
MXS, bwj. '86, 5-gang, vr.pr.

’ 1.650,-045-322167.
Te k. Vespa CIAO m. sterw.
en Verz. bwj. '87 ’ 750,-.
Irenestr. 56, Nieuwenhagen.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '84,
kl. rood/wit, ’ 650,-. Renier-
str. 6, Kaalheide, Kerkrade.
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. v.a.

’ 40,-Tel. 045-751850.
Te koop RACEFIETS Union,

’ 325,-, kleur beige, i.z.g.st.
Tel. 045-226193.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Sport & Spel
Te k. BILJARTTAFEL, i.z.g.
st., afm. 108 x 210, mcl. set
ballen en 4 Keus. Te bevr.
na 18.00 uur. 04405-2859.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs _}
Babbelbox

Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert '
avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren <*
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassene!"

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
A

Geniet van een
spannend nummer...

Eroslijn 06-320.321.2^
50 c/m ;

FLIRTEN met zn tienen... (Geinig hè!!)

Flirt-Box 06-320.3301
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in "*
Tel. 045-311895.^

Bar Club Mirabelle
Nieuwe leiding, nieuwe meisjes, open maand.- z*.
01.00 uur. Nabij politie-bureau Kerkrade. Teve%
voor enkele leuke meisjes. Bel tot 13.00u045_45j/

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...Potten

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.

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Bel me, ik heb je
zo gemist

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)

S.M.
Party tn
06-320.323'

Talk-ProductionsjO^

Tiener'
Gratis PORNO W*

50 ct.p.m-
-0-

6-320.320;
Live - Live -

' Sex-BC
06-320.32$

50 Ct.p_f_>

Nimf Debb
Alle gaatjes geV'

50 ct.p.m. O"

320.320
Marcha

Grieks - O
320.325 =

50 ct.p.m>-

Tienef
Gratis PORNO

50 ct.p.m. O"

320.32t

f 06-GAYCAfi
$k06'320.327.9

/"Syi umm
4^5? -, ÏÏhw In hel 06-C»» cilé kun ie «rij uitr^„„ „ ,e„;,enS en ervaringenK
ïÉé} t^Ci nieuwe (rienden kennen die niil'
jnJll ïV 1" kunnen wenen!
Er zijn oek 06-Gay cafés in de regio's: a

| mTxWTTJprt&rM WTxWfFXt'lllfZ
_^_*«i_£ry«irA^U«M>^fl l^veWvvf^fl

■ -^
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Mmdy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
* * *

Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex Non Stop
06-320.320.08

" * *
!! Live !!

Sex Relax Box
06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

Jong meisje. Moeder en
dochter, Vanessa type en

nog vele andere mooie
meisjes privé in

Club Exclusief
Trio, lesbisch, escort, privé-
taxi mogl. ma-za. v. 11-23
u. Zond. 14-21 u. Industrie-
str. 13, Kerkrade-W. Tel.

045-423634.

■ X

Bel je eige'
provinciejj
BABBEL, KLETS, w JRODDEL »i

bel voor li^Y
06-320.330^Viditel pag. 61__J>^

3 sexy meisjes
Yvonnea

045-4251OOKB^j
Escort-Se^;

Tel. 04490^Topse*/
18 jaar, 2 hand% y

maar 2 kwartjes k ,
320*32^,

Hardse^
Keihard de LeK*[a
maar 2 kwartjes k .
320*3g5y»

Tante Ria,
50 et. p.m. be'' ,

_320_32§^
HardlesP

2kanjersi te9>
Maar 2 kwart)»6

320*3gj^
Nieuw Nos
en assistente, o° r d^

slavin. Ook *g>0449__ggH>x
Nightclu"

st-12©Putstraat 40 =
ledere dag 9®°£j«f

21-5 u. Leute fflft^.
Tel. 15828/1'
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burgs Dagblad
"1 Kontakt

fra Sexfoon
rtlV/0,50 p/m

Pc Jachthut"
Grensstr.

Regina, Karin,
Mreane, Rita. Ma-zo

x £4 uur 045-463943,
!"«Süjeisjes gevr.

fist in Townü
Jvoor heren, privé en

040-517097.
\ u een beetje vertier?
7* dan naar hier!
j"4 spontane meisjes""en u graag met veel

2l Plezierc 'ub Merci
i Zuid 241, Geleen

' '8|- 04490-45814
f\ SLiTjgisje gevraagd.
s Op de

Orgie Box
irf r! *e nou eenmaal zo.
y is het toch de Orgie
,_jo vindt je diepartner.

y g0j24.40 (50 et p/m)
Lijf Sex Box

t iH meer gebeurt dan1 ?en Hier vinden ze
5 Jf' heet en verlangend
** meer. Voor echte
.v^-contacten.

(50 et p/m)
je dat ze op de

H. Sex Box
È" 1huiswerk zouden

over een
soort huiswerk en het

_,w adres.

~ (50 et. p/m)

'Jhai Privé
'^oikweg 13, WeertV°_9so-42966

box
Ce heetste gesprekken
tffl- Vooral damesl^'en er raad mee.
1 Br>s, wat gebeurt er inI ic.°'n box apart?

(50 et p/m)

Box
$van weg. Nieuw en|Sl_ s. Heet, Recht voor
C*P, Sex-Praat, Sex-
ten en vriendinnen.
l_?' 13 of heet apart.

'i<gj24.6o (50 ct/p.m.)

„f0plus Box
jJ?v?n begint pas goed

Ook het sexlevenü
l<o de "jpere partner bij

Plus Box. Strikt voor
■volwassenen.;<gjg7.2B (50 ct./p.m.)

Narrretel Box
die geraffi-

'iftn n'9mooier vindenC% bloot. Met zn 2 of
JS een gezellig stel.*Sijg6.27 (50 ct./p.m.)

ij Super Box
fc£?t niet om die box,
ICcc, het zijn al diej 6̂/1 die je er op hoort,
j 9ewoon sexy, nee,

jft uPersexy zijn ze.
Rv^at laten ze horen.

1(50 ct/p.m.)

L Homo
Kf aanpak. Knullen

'*aar voor de micro.
& \Sz chnicus. Jullie doen
JKorf *at jeleuk vindt.

V*6 knecht is Heer en'er als hij de knappe> cheffin
Siphanteert
jjjhj'6 hete naaktfoto's....8jj5^23.85 (50 ct./p.m.)

«^^96 paren dringt hij
_C*o u- 'i zoekt 9een geld■. VJ'J wil er bij zijn. Doef\ net nog eens

' Ufeact

' n'dag en zaterdag
)( striptease>\ ''Veshow
.%$ 20.00 en 22.00 uur

' Utracht 95' Maastricht
i" j'°P de palmen!^eu?eetala9e--5 i/^gifconditioning.

*n<ls heetste meiden- bellende
k^abbelbox/j^ fc?n bandjes 06-320.I^it6^L| vesex!socpm.
[JiO^annen gevraagd??

Sex K.O.box

' ell^ "'et tegen je gaat
Voih an onderuit.vA._'h°uders winnenl^^jg^MSOcpm

%n s,erse tantrasex-„ sè a,es voor een beter, |^32__51 50 cpm.

Hin6|"f heeft geheimen
hou i°n 2'Jn uit de kleren

Oft J. n°9!! 50 cPm-

k grote

\eK^eoPend voor de
rvöD kf tsters van maat

<oma-SM

'Oft ~nd hoogtepunten!4;320 -323.50
4 50 cpm

Beken je

ksteßiJk!!
"Nk in sexverhaal wint.vW,'n °P 010-4297085.%en "aar *» betereen op 06-320.323.55

ten/Klubs

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
De

kriebelwiebel-
box

Als je kriebels voelt en je
zoekt wat om es lekker te
wiebelen, bel dan meteen
06-320.327.88 ■ 50 et p/m- Club La Ferme

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

dag en zond. Met mooie

' meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals

i achter dekruising Noorbeek
I 1e str. links, 100 mtr. rechts.

Meünrici
Draai eerst06-320 endan

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 belt Vrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 .... Mimi Kok 65+Sex
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster
321.17 Seventeen
321.61 Chick

l 330.63 Chick Contact
1 NIEUWE PORNO-LIJNEN

321.05 SexContact Club
321.50 Diana deKoning
325.51 José&Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX4-DATING
321.08 Man belt Man. 321.12 Homofoon
330.22 Harry's GayLine

06-AMUSEMENT, 320.04 Bananasplit-Ujn
323.03 DolfBrouwers
321.02 . Spaan& Vermeegen

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toets ofdraai jeeigen

sexverhaall

NIEUW:
SEX'O'FOONBOX

06-320.329.50
Meteen debeste sexbox

metmeisjes van de
Sex'o'Foon alsoperators.

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De tweegrootste
gayboxen!

PARTY-LINE
06-320.330.10

50etp.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gidsl Si

’ 50,- all-in. 045-423608
Lekkere meid zkt sex-vriend
Sex-contact-lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Direct snel sex-contacten

(50 cpm) LIVE-Afspreeklijnü
06-320.320.55
06-320.326.01
SEXBIECHTLIJN alléén
voor volwassenen, luister
stiekem mee... (50 cpm)

Meisjes zoeken sex-
contacten met jou!!
Tippelbox

(50 cpm) 06-320.326.66
Gay-Meeting-Point! Direct
Gay-Contact!!

06-320.330.21 (’ 0,50/m)

Sex Hotline
06-320.320.22

man connection
06-320.324.14

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!

Box voor
romantiek

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

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

326.37 - 50 ct p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00■uur

Club
2000

Rijkweg Nrd. 22A, Geleen
Tel. 04490-42315
3 sexy meisje bij

Yvonne
045-425100.

Vera
privé tel. 04754-85818. j
Voor 'n echt
Sex contact

bel je
't Boxie !

06-320.325.13 !
bij ons mag

alles!!
geen operators! -50 ct.p.m. !
Nieuw Rositta j
en Manuela, ook zat. en i
zond. tel. 045-721759. I

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

Privé en escort
045-220866

Anita
privé met escort ook zat. tel.

045-352543
Even het kopje

erbij houden

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Tev. meisjes gevraagd.

Erotel 06
320.320.20

U, U, jij en jullie
weten het wel.

50 ct.p.m. ■
Nieuw

Silvia, Sandy, Brigitte,
Jessie, "Cinderella"

Oude Rijksweg Nrd. 56,
Susteren, naast tennishal.

Slappe Hap?
tsja... moet je mij maar

bellen! Keiharde de beste.
Gewoon Topklasse. 50 c/m
06-320.327.27

Eros-Haus
zu vermieten.

Tel. 09-49-241-30241.

Privéhuis Diana
met 6 leuke meisjes
Nieuw Suzy

speciaal voor oudere heer
045-213142

045-215113
Kom 'ns kijken
U bent van harte welkom
Evt. escort ook mogelijk.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

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

06521-27896
Bel de

provinciebox
BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

(Huis)dleren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
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.
BOEMERTJES, Yorkshire
en foxterr., tekkels ruwh.
Walem 11A, Schin op Geul.
04459-1237, tev. honden-
kapsalon, 04459-1816.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraat
20, Dicteren. 04499-1341.
Te koop prachtige jonge
YORKSHIRE-TERRIERS,
klein soort uit kerngezonde
ouders, 7 wk oud en ouder,
zilvergr.,staalblauw en zwart
ras melmor en of osmilion
045-211773
Goulde AMADINES, R.k.,
z.k., g.k., ’6O,- p.p.,
Schoolstr. 33, Grevenbicht.
Tel. 04498-57998.
Te k. nest HEIDEWACH-
TELS en nest Labradors.
Tel. 04743-2303.
Te k. nest MALTHEZERS
en nest Yorkshire terriërs.
Tel. 04743-2303.
Jonge POESJES gratis af te
halen. Tel. 045-463285.
Mooie blonde LABRADOR-
PUP reu, ingeënt, ontw.,
paspoort en stamb. Tel.
04998-95719.
Te koop gevr. C of D-PONY,
als rij- en tuigpony. Tel.
045-457942.
Tropisch ZEE-AQUARIUM
te koop met inhoud. Oude-
Kerkstraat 74, Heerlen.
Te koop jonge EENDEN.
Klimmenderstr. 34, Klimmen
Te k. zwarte, witte en grijze
DWERGPOEDELTJES, in-
geënt en ontwormd. Inl.
04750-16590.
De DIEREN-INFOLIJN zkt.
goed tehuis voor lapjespoes
en zwarte kater, 2 jaar. Ook
kl. poesjes, 7 wk. Tel. 043-
-644004/214545.
Te koop SHETLAND pony.
Tel. 045-322613.
Te k. gezonde stevige
YORKSHIRTERRIER pups,
stamboom, ingeënt, ontw.,
Gansbeek 40 Geleen.
04490-42611.
Te koop rij- en tuig PONY
Welsh, merrie. Tel. 045-
-750842.
SHETIANDER 3 jr, rij en
tuig. Tel. 045-728508.
Te k. PONY 18 mnd. stok-
hoogte 1.30 m; pony Haflin-
ger 18 mnd. 045-728508.

Weg. omst.heden gratis af
te halen BASTAARD, teef, 1
jr. oud. Tel. 04450-3735.
Zeer goed tehuis gezocht
voor BOBTAIL, reu, weg.
omst.heden, t.e.a.b. Tel.
04450-3735.
Te koop aang. zeldzame
DWERGSCHAAPJES. Het
zijn Ouessants, het aller-
kleinste schaperas. Inl. Sta-
tionsstr. 32, Hoensbroek.
Tel. 045-214998.
Te k. HONDENNACHT-
HOK, geh. multiplex. Tel.
045-325162.
RASHONDJES: jonge Bo-
xers, Heidewachtels, Her-: ders, Spaniels, Keeshon-
den, Poedels, Teckels,; Yorkshire Terriërs en leuke
bastaardhondjes, ook boo-
mers. Tevens alle honden-
artikelen. Lochterweg 8, Bu-
del-Schoot (achter Weert).; Tel. 04958-1851. Dinsdag
gesloten.
Te k. Yorkshire TERRIER-
PUPS, vakantie regelingmog. Tev. Dobberman teef.
Tel. 04450-2461.

[ Te koop weg. omst.heden
Cairn TERRIËR met papie-
ren. Tel. 04750-25448.

'■ Te k. jongeWIENER Dotten,
krielen en scharrelkippen.
Tel. 045-720200.

i Te k. weg. omst. MALTHE-
SER Leeuwinnetje, 1 jr. oud.; Tel. 045-727744.
Te k. donkere Mechelse, HERDERPUPS, 6 wkn. oud,
gesch. v. dressuur. Moeder:- Kim is een dochter van Lin-

-1 da van de heer Bastra uit
Heerlen, Vader Django PH. 1, 428 pnt. Ph. 11, 469 pnt,

I obj. 336 pnt, zeer goede

" bloedlijn. Vererving van de-
ze reu is meermaals bewe-
zen. Te bevr. F. Mosselman.

'. Gladiolenstr.los, Kerkrade
West. Tel. 045-423673.
Siberische HUSKY pups,
?eent, ontw. met stamboom.

el. 04490-51985.

' ROTTWEILER-PUPS m.; stamb. Keuze uit 2 nest.; Kasperenstr.2s, Kerkrade■ 045-419477.

Te k. jonge Engelse FOX-
TERRIERS, A ge Water 28,- Schinveld. Tel. 045-253582.

' Prachtige mooie zwarte
1 TUIMELAAR duiven te koop

' 045-751588.
Te koop gevr. PAPE-; GAAIEN, kakatoe's en ara's
voor kweek. Tev. aangeb.
tamme en sprekende pape-
gaaien, inruil ook mogelijk,

i Worden afgehaald. Tel.
043-214305.
Kruising WOLFSHOND
Huskie na 18u. 045-322599.
Irenestr.23 Landgraaf.

In en om de tuin

Grindtegels
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 ltr. ’ 2,50, koernest zak 25 ltr.

’ 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.

Vlaggen
en

masten
Limburgse Vlaggen Centrum

Kesselskade 57-58, Maastricht
Tel. 043-251589.

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Kaarsrechte SPOORBIEL-
ZEN v.a. ’25,- Houtzagerij
Windels Bouwberg Bruns-
sum, 045-270585.
Te koop TROTTOIRTE-
GELS plusm. 200 st. Tevens
2 bielzen van 250 cm. Bad-
douche wand 140 cm, kleur
brons en ace. Te bevragen,
Aarweg 19, Heerlen.

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

BEEK DSMstr. 5.
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz. thuisbez

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

Blokhutten en
tuinhuisjes

Bezoek onze Showterreinen
Bouw- en tuinmaterialen
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht Beatrixhaven.

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.

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

i Privé orgel- en KEY-
i BOARDLES aan huis. Te

bevr. 045-311003.

Huwelijk/Kennismaking

Rumpenerlinde
Brunssum, dansavond nieuwe stijl met heerlijke muziek.

Geen pasjes, wel entree. Tot ziens op zondag vanaf
21.00 uur.

Partner Consult
Adviesburo v. partnerkeuze
in Zuid-Nederland. Acad.
HBO of vergelijkbaar nivo.
Brochure: p.b.443, Heerlen.

M. Schiks, 045-740088
Soms is alleen zijn prima,
niet altijd. Die ene vaste
partner komt U zo niet te-
gen, dus wilt U het toeval
helpen. Informeer vrijblij-
vend 't proberen waard!
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS,
Postbus 15, Eindhoven.
Kontaktblad kost ’ 7,-.
Breng zaterdags of zondags
eens een bezoek aan onze
gezellige dans- en contact-
avond in de kelderbar "La
Chalet" in Treebeek. Aan-
vang 20.00 uur. Beslist een
bezoek waard Chalet Tree-
beek, Komeetstr. 25A. Tel.
045-211375. Op veler ver-
zoek is de kelderbar "La
Chalet" nu op VRIJDAG-
AVOND alleen nog maar
geopend voor uw verjaar-
dagsfeesten, party's, barbe-
que-avonden enz. enz., te-
gen een zeer gereduceerde
prijs. Vraag vrijbl. ml. ,
Heer, 43 jr., 1.65, met vaste
baan, huiselijk z.k.m. nette
VROUW, lft. tot 45 jr. (Ind.-
Ned. afkomst geen be-
zwaar). Voor ser. relatie. Br.
o.nr. B-1235, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Eenzaam? Misschien is het
vandaag jouw dag. Nette
sym. part., flexibele man,
met gevoel voor humor,
sportief en modern. Niet be-
paald uitgaanstype, zoekt
lieve leuke slanke vrouw
plm. 40 j. metkarakter, geen
femme fatale, voor vriend-
schap, c.g. relatie waaruit
iets moois .kan groeien.
Brieven liefst met recente
foto o.e.r. en discr. Br.o.nr.
B-1243, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. Klim rus-
tig in de pen en zit niet te
wachten op een wonder.
J. vrouw 26 jr., 1 zoon 3 jr.,
schuldl. gesch. zkt. langs
deze onsymp. weg een lieve
MAN en vader om een nieu-
we toekomst op te bouwen.
Br. met foto o.e.r. Br.o.nr. B-
-1244, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Man, 46 jr. z.k.m. nette
VROUW v. lat-relatie. Leeft.
50-54 jr. Liefst m. foto en tel.
Br.o.nr. B-1246, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zaterd. 24 juni dansavond v.
ALLEENSTAANDEN in Ca-
fé The Corner, Sittarderwg
114 Heerlen. Aanv. 20.30 u.

Bew. verpl. Het Bestuur.

Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
SERIEUZE j.man biedt zich
aan voor opvang v.kind v.
éénouder-gezin in de week-
ends. Br.o.nr. B-1180 , L.D.
Postb.3loo, 6401 DP H'rlen.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
HEER, 52 jr. (R.K.), vrijge-
zel, nog goed uitziend, voor-
komend en slechts WAO-er,
met klein gebrek, zkt. dito
dame. Br.o.nr. B-1193, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Nette all. WEDUWE 63 jr.
zkt. dito all. vr. v. vriend-
schap. Geen lesbies, barty-
pe. Voor gezel. omg. Kerk-
rade. Br.o.nr. B-1194, LD,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Man, 45 jr. ongeh. 1.75 m.
slank, goed niv. goede baan
geen uitg. type, sport, zoekt
leuke VRIENDIN. Probeer
het ook eens zo! Br.m. e-
vent. f. 0.e.r.0.nr. B-1195,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Vr.so jr. charm. sport, zon-
der kind. vast werk zkt. ken-
nism. m. ditoHEER tot 50 jr.
Geen bartype. Br.o.nr.
B-1203, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat - Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.
Man 47 jr., gesch., W.A.O.
zoekt serieuze kennism. met
VROUW, geen uitgaanstype
ik hou van zwemmen, wan-
delen, sport en van huiselij-
ke gezelligheid, serieuze, brieven met foto worden op
erewoord beantw. Br. o. nr.
B-1224 L.D. Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
VITALE 70 j. heer, niet veel-
eisend, z.k.m. dito dame
v. vriendschap en uitstapjes.
Br.o.nr. B-1225, L.D., Postb.
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette g.uitz. ong. hr. 63 jr.
zacht, eerl. i.b.v. auto, uit f.
mil. z.k.m. nette aantr. j. uitz.
lieve VRIENDIN v. vriend-
schap, gezellig, n. gesch.
geh.h. Br.o.nr. B-1229, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Goed uitziende slanke
vrouw ongeh. zonder kinde-
ren, 44 jr. HBO-opleiding,
sportief, zacht karakter,
zoekt EERLIJKE dito part-
ner. Geen bartype, beslist
van goed milieu. Br.o.nr.
B-1231 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Jonge man 40 jr. z.k.m. lief
meisje of jongevrouw tot 38
jr. Kind geen bezw. Br.o.nr.
81247, Limburgs Dagblad,
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
Rustige man, 48 jr. zou
graag kennismaken met lie-
ve VROUW voor een se-
rieuze relatie. Br.o.nr.
B-1248 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
HOMO/LESBIES en op zoek
naar een relatie? Stichting
Alternatieve Relatievorming,
Lange Geer 44, Delft. Tel.
015-136631. Erkend door
Raad van Toezicht.

Erkende Huwelijksbureaus

Stichting Mens en Relatie
Postbus 505, 6401 GB Heerlen

HENK, 44 jr, Grote, forse man, beetje verlegen, hart van
goud en heel eerlijk, wedn., met de zorg voor zijn 2 kinde-ren (huishouden gaat hem goed af) zou graag fijne relatie

met lieve vrouw hebben. Wie? 045-726539.JOHYN 35 jr. Lang en slank, sportief gekleed,vlot en spon-
taan, opgewekt karakter, is aktief en sportief, houdt van ge-zelligheid thuis, maar is ook graag weg (vakantie, uitgaan),

zkt. lange slanke vrouw. 045-726539
RENATE 50 jr. Slank, jeugdig, sportiefen vlot, actief en on-dernemend, erg gesteld op gezelligheid, houdt van reizen,
tennissen, zwemmen, natuur, kunst en cultuur, zkt. man
met brede belangstelling en gevoel voor humor. Kindr. wel-

kom (haar kindr. zij zelfst.). 045-726539.
DEZE EN VELE ANDERE INGESCHREVENEN UIT ZUID
EN OOST NEDERLAND ZOEKEN EEN PARTNER VOOR
EEN DUUURZAME RELATIE. Reacties en info: 045-
-726539 (Mevr. Luchtman) of 077-825386. Gratis brochure:
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. Stichting Mens en Rela-
tie is erkend RvT, een extra zekerheid voor een zorgvuldi-
ge werkwijze. Persoonlijk bemiddeling. Hoog slagingsper-

centage!

Mensen kiezen zelf
KONTAKTENBANK-relatiebemiddeling door het hele land.

Betrouwbaar en ... voor vrouwen tot 30 jr. 3mnd. gratis
inschr. bij inlevering van deze adv. Geldig tot 1 aug. '89.

Vraag vrijbl. een proef exemplaar van onze kontaktenkrant
aan. KONTAKTENBANK (erk. door R.V.T.) Martha Cohen,

Postbus 7098, 1007 JB Amsterdam. Tel. 020-6628618.

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste

relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblijvend

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

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

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

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min. van W.V.C.

Nieuw in Limburg !
Het Partnerplan

van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van
slagenbij het vinden van een partner

* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT
* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN

* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met

een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:
Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873

Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795
Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:

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

Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108
7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
Mode Totaal

A.s. maandag 26 juni starten wij met de zomeropruiming
jongerenkleding tot 18 jaar.

DD-Chicco-Mexx-Oilily
New man. v. Leent, Walramplein 35, Valkenburg

Donderdag koopavond tot 20 uur.
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.
Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akerstraat 76, Heerlen.
Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Te k. BRUIDSJURK, wilde
zijde, boyenlijfje Ind. bor-
duurwerk. Tel. 045-751955.

, NIEUW: Nu ook intarsiabrei-
-len op de Passap-breima-
-1 chine. Tev. div. Occasions-

breimachines weg. mr. W.
Heuts, Dorpstr. 130, Maas-; tricht (Heer). 043-611025., Te k. zeer exclusieve DA-
MESKLEDING, second-■ hand, topmerken aanwezig.■ Inl. Mevr. Sikora, Poststr.

' 18AKerkrade. 045-452788.
; Een PICCOLO in het Lim-. burgs Dagblad helpt u op

weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Baby en Kleuter
KINDERWAGEN Teutonia
en alle toebeh. ’ 300,-, kin-
derbox ’ 50,-, 045-420910.
Te koop KINDERWAGEN
merk Emmaljunga, laag mo-
del, donkerrood fluweel, vr.
pr. ’ 100,-. Tel. 045-252424
na 17.00 uur.
Te k. TWEELING-KINDER-
WAGEN z.g.a.n., ’ 225,-.
045-727609.

Te koop KINDERSPORT-
WAGEN; babykleren voor
meisje, tegen kleine verg.;
keukenmachine Moulinex
allessnijder V 2 jaar. Tel.
045-463529.
Te k! WANDELWAGEN
(voetenzak, parasol, regen-
scherm), en stuurfietskin-
derstoelje en scherm tel.
045-251126.

'"" " : ''"' "'"■■ ! ' ' '^*—**<! !>r "■' 'ir

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

H. Dreessen
Dakbedekkingsbedrijf

10 jaar schriftelijk garantie.
Lambertusstr. 29, Brunssum

Tel. 045-253532

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Oprit- en ertverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

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.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Voor al uw kl. VERBOU-
WINGEN voeg- en metsel-
werk. 045-460686/351805.

Kapper/Cosm.
Tra k~ SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/66561.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show-
roommodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,

Germa maandag en dinsdag gesloten
20 - 50% Korting

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open dinsdag-vrijdagvan 9.00-17.00
Tel. 04490-47446

Tomzon
keukens - sanitair - tegels

Bezoek onze smaakvol ingerichte toonkamers met meer
als 60 keuken- en 20 badkameropstellingen en

aparte tegelshowroom.
Hofdwarsweg 69, Geleen. Tel. 04490-42516.

Nieuwstraat 25, Hoensbroek-centrum. Tel. 045-211889.

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIEF adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Wegens verhuizing
inboedel-
verkoop

Julianastr. 26 A-B, van den
Berg, op dinsdag 27 juni

tussen 14.00en 20.00 uur.
o.a. eik. vitrinek., televisie,
velours meubelement, 3-2-
-1 zits bank, grote eik. tafel
met 4 stoelen, 2 eiken fau-
teuils, opklapbed, 4 1-pers.
bedden, dekens keukenge-
rei en porceiein, pickup-kast
Tel, v.a. 27 juni 04455-2390
IJSKAST ’95,-, gasfornuis
’125,-, diepvries ’175,-.
Tel. 045-725595.
Zoekt U 2de hands MEU-
BELS? zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

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

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
2 ZIEKENHUISBEDDEN
compl. verstelb. z.g.a.n.
AAA Winkel Rumpenerstr.
116, Brunssum.

EIKEN KEUKENS
te kust en te keur: Aktieprijs:
290 cm in 4 kleuren: blank/
rustiek en wit gelakt 290cm
met 5 dlg. app.set. Kompl.

’ 4.685,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

ATTRAKTIE
v.d. week! Keram. kookplaat

bek. merk ’ 999,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 Heerlen
Mooie en degelijke
WITTE KEUKEN

290 cm. Ind. 4-delige app.
set. Aktie ’ 3.685,-

Design
Keukenstudio
Glaspaleis, Kerkplein,
Heerlen. 045-717555.

Voor een echte
ambachtelijke

FRANSE STYLKEUKEN
van MMC in eiken-noten-
kersenhout in diverse lak-
uitv. moet u beslist gaan

kijken bij:
Vossen

Keukens
Heerlen

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

Te k. 10 banksteikussens
(beige) a.n. breed €0 cm.

’ 300,-. Tel. 045-256837.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
BAR-inr. o.a. barkrukken en
tapinst., spoelbak, koopje!
Tel. 045-218233.
WANDMEUBEL eiken 8-del
ronde eethoek, salontaf., pr.
n.0.t.k., na 14.00 uur, Lam-
pisteriestr.2 Hoensbroek.
Moet weg! Zwaar leren/
eiken BANKSTEL 3-31-1-
-met tafel en lerenbankje, zw.
eethoek en tafel, 2 jr. oud,

’ 2.500,-. Tel. 045-323178.
Eiken KAST ’ 175,-; bureau

’ 25,-. Tel. 045-724560.
Te koop NOTEN kast, 2.50
br x 2.00 h., kl. donkerbruin,
t.e.a.b. Smaragdstr. 8,
Heerlen. 045-721086.
Te k. ronde eiken EET-
HOEK, pr- ’225,-; kinder-
buro gr. model ’ 85,-; eiken
kast ’ 135,-; ronde vogel-
kooi ’25,-; gasfles 13 kg

’ 15,-. Tel. 045-721623.
Te k. BANKSTEL, gasfor-
nuis en wasautomaat. Te
bevr. Tel. 045-317320.
Te k. eiken 6-drs. SLAAP-
KAMERKAST 1 deur spie-
gel, heel veel ■ ruimte
’1.600,-; 3-delige kapstok
garderobekast ’ 700,-,
massief eiken laag dressoir

’ 600,-. Tel. 04406-13156.
ledere zondag open 13-18
uur. Nieuwe BANKSTEL-
KUSSENS kunt U overal ko-
pen, maar wij ruilen uw oude
kussens in min. ’ 100,- tot
max. ’ 500,-. Grote keuze
en concurrende prijzen 10
st. mcl. nieuwe vullingen va.
’350,-. Populierenln 51,
Rekem Lanaken, tel. 09-
-32.11.717881. Vlak over de
grens, ledere dag open van
14-18 u., dinsdags gesloten.
ledere zondag open 13-18
uur. 100 zeer goede ge-
bruikte leren/stoffen BANK-
STELLEN va. ’ 500,-. Eiken
wandm. va. ’ 750,- etc. etc.
Populierlenlaan 51, Rekem-
Lanaken, tel. 09-32.11.
717881. Vlak over de grens,
ledere dag open van 14-18uur. Dinsdags gesloten.
Te koop TIENERKAMER,
nw.prijs ’ 2.400,-, voor
’400,-. Tel. 045-311003.
Klassiek BANKSTEL 3-1-1
als slaapbank te gebr. vr.pr.

’ 675,- 045-323830.
Zwaar barok BANKSTEL m.
rundleren kussens vr.pr.

’ 2.250,-. pracht, barok eet-
hoek m. rundleren stoelen
vr.pr. ’ 1.675,-, barok vitrine
buffetkast iets moois vr.pr.

’ 2.250,- 045-323830.
Te k. eiken BANKSTEL, pr.

’ 450,-. Tel. 045-459604.
Te koop antieke KAST.
Zwaluwstr. 32, Eygelshoven
Tel. 045-461225.
HOEKBANKSTEL met sa-
lontafel te k., i.g.st., pr.
’400,-. Reestr. 4, Heksen-
berg. Tel. 045-215384.

" ■■ '- ■■ ■ i>pw*»sia—a—w^

Radio en Afspeelapparatuur
Te k. GEBRUIKTE CD 15
Dm tot 20 Dm., alle soorten
muziek. Te1.09-4924234176
Te k. Dual HIFI TOREN, 2x
100 watt, m 2 JVC boxen
200 watt m. afst. bediening,
nw.pr. ’ 4.700,-, vr.pr.

’ 1.000,-, tel. 045-463762.

Te koop 2 Wharfdale
BOXEN. Tel. 045-244517
na 18.00 uur.
Te koop gevr. handscanner
liefst BLACK JAGUAR. Tel
045-317282.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebanken Zonnehemels

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

prijzen v.a.

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

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

Computers
Te k. Studio Tape Ree. RE-
VOX A77 4 sp., 26 cm. Sp
vr.pr. ’ 750,-, commodore
64 en soft ware en joyst.,
data ree, floppy dr (speed-
dos), sprom kaart 256, prin-
ter, power cartr. vr.pr

’ 1.200,-. Tel. 04490-28601
Te k. COMMODORE Amiga
500 met modulator, disket-
tes en joystick, 6 wkn. oud,
vr.pr. ’ 1.250,-. 045-273630
Te koop gevraagd MSX Phi-
lips 8250. Tel. 045-224779.

MSX
i Nieuw: geheugenuitbreiding, op losse cartridge-256K is- ’330,-; 512K’450,-. Le-
verbaar vanaf einde juli. Info. en inschrijving 045-224779.. Te koop AMIGA; 512 K,
i disk-drive, muis etc. met- modulator of imonitor. Tel., 045-215068.. Piccolo's in het Limburgs- Dagblad zijn groot in RE-

SULTAAT! Bel: 045-719966.
TV/Vldeo

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Te k. VIDEOCAMERA merk
Hitachi. Tel. 045-455609.

Huishoudelijke artikelen
SIEMENS

Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
JacKohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard
04490-13228 of 14862.

Te k. Philips WASMACHINE
’250,-. Tel. 04490-14077.
Te koop een partij KOFFIE-

' ZETAPPARATEN voor Ho-
reca. Tel. 045-722259.
Te koop Valliant KEUKEN-, GEYSER. Tel. 045-244517
na 18.00 uur.

Kachel s/Verwarming
■.■-■■in» .nu -Barbas inbouw-openhaarden

kachels - inzethaarden
Jac Köhlen

Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)
04490-13228- 14862.

Grote zomerkorting en
GRATIS geplaatst, De
Kachelsmid, de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen tel. 04459-1638.

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.

Muziek
Te k.: PEAVEY eindverst.
M2600 2x 130W, drum-
comp. Roland TR626, z.g.a.
n. Craaft 5 kan. 19" Mixer.
04490-42198.

Te k. THEATERORGEL M
Farfisa 259 R nw.pr.
’12.500,-. 045-311003.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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Muziek
—■ ■ — r ■ —

(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!!!

MHJ MUSIC HOUSE DAAN SMIT
AKERSTRAAT 11-16 MAASTRICHT

fl^^B TEL:O43 LM7428
RUKSWEGZ. 124GELEEN| [ I T I ( TEL.:04480 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.
Te k. elctr. orgel EMINENT
Solina S4O, 12mnd. oud.
Tel. 045-228952. Trigonia-
erf 9, Heerlerheide.
Te k. ORKEST-orgel merk
Yamaha, na 18.00 uur, tel.
045-459026.
ZANGER (gitarist) gezocht
erv. in pop en dansmuziek
voor groot all-round dansor-
kest. Tel. 04498-55646.
Te k. prof. PA/orkestapp.,
drive-in show. Postbus 213,
6100 AE Echt.
Weg.opheffing orkest kom-
plete 16 kan. P.A. 1000 W,
3-weg syst. 4 monitors 150
w. div. VERSTERKERS.
Tel. 045-751675.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's, 500 SINGELTJES
’250,-, 500 LP's ’500,-,
250 oude 78 t. platen
’400,-, zes oude lepeltjes
beeltenis Elvis Presly ’ 50,-.
Remb.mogl. Tel. 070-
-638667/894543.
Te k. goede PIANO i.z.g.st.
hg. I.lom. pr. ’ 2.950,-. Tel.
045-310807.

Duo SALSA m. muziek v.
iedereen, kan nog werk
aannemen voor bruiloften,
dansavonden etc. 045-
-311003 of 045-319008.
ACCORDEONDAG 2 juli.
Zaal "De Kroon" Kerkdriel
(GLD). Open podium. Aan-
vang 14.00 uur. Inl. Tel.
04183-2775.
Te k. Piano ACCORDEON

’ 200,-; opklapbed nieuw
’70,-, tel. 045-451588.
Te k. VERST. Phonic 2x200
w.; 2x Jamo prof. 200 box;
2x lenco 75/200; draaitafel
en dj-elem. Alecto pro-77 E,
mengpaneel Akai dubb.deck
6 kan. lichtorgel, blacklight,
stroboscoop, 1 jr. oud. Nau-
welijk gebruikt, een koop,
vaste * pr. ’2.500,-.
Dassenln. 35, Schaesberg,
tel. 045-313836.
Te koop WIENER 4 rijen
Bouwbergstr. 13 Brunssum.
Z.g. TROMPET, merk Hol-
tron m. koffer; prof. mond-
harm. Hohner Chromatica
280 C, t.e.a.b. 04454-2193.

Foto/Film
Gevraagd voor CANON:
Zoomlens 35-105 of 28-80.
Tel. 045-254818/254593.

Boeken/Literatuur
Te koop MEAO-boeken, 2e
en 3e jr. z.g.a.n. Tel. 04490-
-20033 na 18.00 uur.
Te k. 1e jaars MTS-Boeken.
Werktuigbouwkunde. Tel.
045-258788.

i Te k. gevr. M.T.S. boeken
1e jr. WERKTUIGBOUW.
Tel. 045-721779.
Te koop studieboeken MTS.ELECTRONICA 1e en 2e
jaar. Tel. 045-222138.

Kunst en Antiek
i "' ———_—wi i - liiiiiiiii

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.
Te k. ANTIEKE Slaapkamer.
Na 18.00 uur. Tel. 04492-
-4920.
Te k. zeldz. mooie antieke
Franse JACHTEETHOEK(6
stoelen). Tel. 045-462202.

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. ANTIEKE Slaapk., ge-
loogd eiken, 2-pers. bed,
nachtkastje, commode, 3-
drs. kleerk. Tel. 045-253777
Of 045-243223.
Te k. antieke EETHOEK en
opastoel en engelse theeta-
fel en trapnaaimachine, tel.
045-420357.
Te koop 2 antieke PLOE-
GENTeI. 045-253197.
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.

Braderieën/Markten
Vandaag

Grote vrije markt
Rondom Makado-Beek (Toegang gratis)

Zaterdag 1 juli a.s.
Grote kinderruilbeurs/vrije markt

in Makado-Beek.
Kinderen die mee willen doen MOETEN verkleed zijn.

Tevens zijn er prijsjes te winnen voor de beste standwerker
in spee. Voor ml. en reservering 04490-74669.

Maaslandse snuffelmarkt
Dr. Houbenlaan 87, Centrum Maasmechelen, België

Open van 10.00-18.00uur, morgen zondag 25-6, optreden

Freddy Breek
en Golden Big Band

Draf- en Renbaan Landgraaf
Rommel- en Snuffelmarkt

ZONDAG 25 juni van 10.00 - 17.00 uur.
Toegangsprijs: volwassenen ’ 2,-
-kinderen tot 12 jaar en 65 pis. ’ 1,-.

Kent u TRADERS al! anders
wordt het tijd. Schoenen,
speelgoed, huish.art., verf,
behang etc. Allemaal nieuw-
goed. Tegen zéér lage prij-
zen. Tevens 400 m 2ge-
bruikte meubels ijskasten,
gast. etc. Spotgoedkoop.
Bezorging mogel. Wie goed
rekent koopt bij Traders,
Heggenstr. 16, M'tricht (zij-
str. Amorspln.) Tel. 043-
-210830.

-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.

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

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.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd
Te koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN en restpartij-
en. Tel. 043-210830.
Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel. 045-319784.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te koop gevraagd Duits-
nood papiergeld van 1914-
-1922. Tel. 0949-2272-1242.

Te k. gevr. MANOMETER
duikfles en autom. en duik-
horloge 045-711277.
AANRECHTBLAD met 2
spoelbakken; lengtebl. plm.
1.80 mtr., maat spoelbakken
plm 0.50 X 0.40 X 0.40 mtr.
Tel. 045-257914 of 324045.. Inkoop GOUD, contante be-
taling. Verseveld, Sarolea-
str. 80A, Heerlen. Tel. 045-
-714666.

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.
Nu vanaf ’ 1.200,- excl. BTW, heerlijke koelte in Uw zaak,

kant. en/of woonruimte, met een airconditionar van
Sproncken Koeltechniek BV
Hoofdstraat 45, Schimmert. Tel. 04404-2348.

Volautomatische ijsblokjes-machines, nu vanaf ’ 1.700,-
-excl. BTW. Eigen reparatie- en servicedienst.
Sproncken Koeltechniek BV.
Hoofdstraat 45, Schimmert. Tel. 04404-2348.

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.
Draadloze TELEFOON v.a.

’ 195,- div. mod. ook bevei-
ligde. Tel. 04498-57844.

Te huur hoge druk REINI-
GER Karcher, 220 V. ’ 40,-
-halve dag. Carshop, Pieter-
str. 6, Schaesberg. 045-
-324763.
Niemand thuis dan de
DOORKIEZER aan voor de
prijs van ’ 375,-. Info: Me-
gro Ned. BV. 045-220902.
Dagelijks verse AARDBEI-
EN ook voor jam en diep-
vries. Kleuters Vogelsvalde-
renweg 11 Merkelbeek 045-
-250497.
MW Tummers PRAKTIJ*.,
voor: Leer- en gedragspre
blemen; school- en be
roepskeuze. 045-272677.
Doorkiezers, telefoon-
centrales: Spotgoedkoop!
Beperkt voorradig. Voor
info: MEGRO Nederland.
Faxnummer 045-229707.
Te koop le-jaars kleding en
BOEKEN MHS-Heerlen, al-
les verkeerd i.z.g.st. Tel.
04704-2884.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje, eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
Te k. FILMCAMERA Canon
310 XL super-lichtsterk obj.;
antiek tegelfornuis opknap-
per t.e.a.b. 04451-2193
Te k. Q.A T.V. kast met la-
den, inb. 4 alu-sportv. 5.5 Jx
13 met banden 175/7 OM 3"
barkrukken, chr. oranje leer.
1 cass. deck charp nw. RT
115. Tel. 045-419875.
Te k. PONNY-WAGENTJE
met hoofdstel; motormaaier,
grote archiefkast. Tel. 043-
-611025.
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.

~^f&n«d«rt«nd»« hartstichting
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lang
zullen we

leven?
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U kunt er wat aan doen. Uw geld- kan
voor een reumapatiënt direct omgezet

worden inverlichting Door revalidatie, hulp-
middelen enonderzoek.Het C%,!l||ll|||£
Reumafonds helpt daarbij. ; "&,.
Helpt u het Reumafonds? If/S^ll t1 I
REUMABESTRIJDING I G/flO J P

MÓÉTDOORGAAN |324|

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Limburgs Dagblad
f Dagtocht naar I

Overijse
en de druivenstreek
dinsdag 4 juli r—-^_
Vanuit diverse opstapplaatsen in ’ **#s M
Limburg brengen we u naar Overijse. /Jf U/v _■
Bij een kopje koffie wordt kennis /y o{/ «__,■
gemaakt met de gids, die ude hele / * ■
dag zal begeleiden. L_^^ ■
De dagtocht is inclusief:
* koffie bij aankomst in Overijse;
* bezoek museum voor

I Midden-Afrika in Tervuren;

* bezoek.aan het museum van de druiventeelt in Overijse;

* rondrit door de druivenstreek;

* bezoek wijnkelder (gratis glas wijn) en serres;

* afscheidsdiner in Limburg.

Omstreeks 17.30 uur verlaten wij Overijse en rijden wij
terug naar Nederland, waar met een afscheidsmenu in
Schimmert de reis wordt afgesloten.

Boeken voor dit dagje ,3elgië"kan vanaf heden bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW Vaals,
onderbetaling van de reissom.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt v
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer var
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

*} BOUWONDERNEMING]€4/ LAEVEN B.V. *
gevestigd te Heerlen-Hoensbroek, met bijkantoren in
Maastricht en Geilenkirchen, voert werken uit in de
utiliteits-, woning- en betonbouw in Limburg, het
oostelijk deel van Noord-Brabant en het Duitse
grensgebied.

.Vraagt voor haar afdelingen projectvoorbereiding en
uitvoering een

CALCULATOR M/V
en

WERKVOORBEREIDER M/V
Ervaring strekt tot aanbeveling. ["\Sollicitaties, welke vertrouwelijk worden behandeld, zijn w
vóór 1 juli as. schriftelijk te richten aan:
LAEVEN 8.V., Frederikstraat 5, postbus 14, 6430 AA
Heerlen-Hoensbroek, onder vermelding van h
„Volgnummer 24". )I -A

M
.«

«J

TANDTECHNISCH LABORATORIUM jj
J.M. PLUYMEN B.V.
1reeds meer don 40 jaoreen gerenommeerd .

tandtechnisch laboratorium, met 30 werknemers,
gespecialiseerd in alle takken van de tandtechniek, ï
vraagt met spoed een

ERVAREN PORSELEINTECHNICUS M/V 'die bekend is met de meest moderne technieken en
bereid is cursussen op vakgebied te volgen.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan telefonisch contact \
op met

T.T.L. J.M. PLUYMEN,
Kapelaan Berixstraat 10b,
6411 ER Heerlen, tel. 045-713709,
vragen naar de heer F. Pluymen.
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Veilig
[Weer of geen weer, maar me-
£üU; Brepols uit Hoensbroek
Jvt dertien jaar lang ervoor
_jr9d dat kinderen van de
r lsschool De Heister veilig de
Z*Q- u.d. Kroonstraat konden
r*rstefcen. En daarvoor is de
rkr-verkeersbrigadier gister-
£*d tijdens een feestavondjf barbecue gehuldigd. Na-
Z^ de stichting Verkeersbri-
PJiers uit Haag heeft zij van
neerlense politie de gouden
'd gekregen.

C GGD Heerlen, is geen
|/"U>s. Dat ze in Wanroij (Bra-
r"o nationaal zaalvoetbal-
Jh^Pioen zijn geworden van
dj7ambulancediensten, is wel
fcj^s. En mag dus in de

a?U. Bij deze dan.

kampioen
®it ze snel zieken en gewon-, kunnen vervoeren, daar bij

" Ridder Goossens

Van onze correspondent

Marjolein
dit jaaranderhalve

j^u>. Ter gelegenheid daarvan
l Tet>en de spoorbazen on-
bj. 9s een wedstrijd uit, waar-
{{ Mededingers naar overigens
ajfontische prijzen (totale prij-
Jo ')?t u*er ion) de bekende slo-
j 1̂ 'loaar zouden ze zijn zon-

ii, «e trein' op originele wijze
ij/^'en aanvullen. Gistermid-
bJ| u>erden in Heerlen door
gemeester Piet van Zeil de
h^Zen voor winnaars uit het
b^ray°n Heerlen uitgereikt.
do^by gingen veertien meer-
kil H ê vakantiereizen de deur
ix,' P°k de landelijke winnaar,
to heer Van Diepenbeek uit
l}e terhoven, werd gisteren in
ijj^ien gehuldigd. Hij verdien-
)^een vakantie van twee we-
hin,. Voor twee personen naar
c^ 'a omdat hij deze slogan uit
ioe Pen toverde: waar zouden
Igg ZlJn zonder de trein? Driefi-lèjn ertvijderd van mijn Marjo-

Steen

Proost
/"ie riep daar dat eenzaam-
"* in flats zo gewoon is? Wie

echter in de Hage-

'°Tnstraat in Heerlen is ge-
**', weet beter. Of luister an-r$ iiaar Gérard van der*st.' „Wij worden met nog ne-
I1 andere huisjes in deze
<Jat omringd door flats. Om
>er tot elkaar te komen,

ik een balletje op over een
£ütfeest. Een schot in deroos,

Veertig van de zestig"bewoners lapten spontaan

* tientje. Daarvan hebben we

* tapje laten aanrukken, plus

* 'ei! ranja gemaakt voor de
Zo kan het dus ook.

Bijna twee
miljoen voor
Strijthagen

gelegd. Het college
constateert dat de
uitgifte van gronden
ernstig wordt belem-
merd door het ont-
breken van deze
voorzieningen.

LANDGRAAF - Het
college van Land-
graaf vraagt de ge-
meenteraad 1,8 mil-
joen gulden beschik-
baar te stellen. Daar-
mee moeten wegen,
parkeergelegenheid
en verlichting op in-
dustrieterrein Strijt-
hagen worden aan-

Eerder ontving men
al 500.000 gulden
voor de ontsluiting
van Strijthagen.
Het college laat te-
vens weten dat de
onderhandelingen
tussen Heerlen,
Kerkrade en Land-
graaf over de finan-
ciering van de
Zwart-5-zuid pas
volgend jaar worden
afgerond. Deze weg
moet de verbinding
van Strijthagen met
de autosnelweg
langs Heerlen gaan
vormen. De drie ge-
meenten zouden
aanvankelijk elk een
miljoen gulden beta-
len, maar nu de kos-
ten hoger blijken nu
hoger uit te vallen.

Verder vraagt het
college een bijdrage
van nog eens vier ton
uit het Europese
Fonds voor Regiona-
le Ontwikkeling.

Huiveren bij knekelkuil
'Gifwijk' claimt 50 miljoen

BRUNSSUM- De gemeente Bruns-
sum wil twee ton opzij leggen, waar-
mee de komende vijf jaar het bo-
menbestand in Treebeek zal wor-
den verbeterd. Volgens de gemeen- ;
te is het nodig dat bomen aan onder
meer de Eduard Wintgenstraat in
Treebeek wegens overlast (bijvoor-
beeld te grote kroonomvang) ge-
rooid en vervangen moeten worden
door bomen die kunnen uitgroeien,
zonder dat zij overlast met zich mee-
brengen. Eerder werden vanuit
deze filosofie al platanen gerooid
aan de Treebeekstraat en de Spoor-'
straat.

# Advocaat Van Zundert (geheel links) met een aantal bestuursleden van de bewonersvereni-
gingen kinderen van hetLauramijnterrein. Foto: DRIES LINSSEN

Bewoners Lauraterrein
dagvaarden gemeente Kerkrade

Wat betreft het rooiplan voor bo-
men aan de Eduard Wintgenstraat
gaat de gemeente op korte termijn
met debetrokken bewoners rond de,
tafel zitten. Nog niet zo lang geleden
klopten verontruste Treebekenaren
namelijk bij de gemeente aan met
argumenten om de bomen te behou-
den. In een bezwaarschrift werd
toen vastgelegd dat zij het niet eens
zijn met rooiwerkzaamheden, wan-
neer het gezonde bomen betreft die
geen direct gevaar voor de omge-:
ving opleveren.

Het behouden van eerder op de
rooilijst gezette platanen aan de
Eduard Wintgenstraat, behoort -
dank zij de inzet van de bewoners -
nu ook weer tot de mogelijkheden.

" Ridder CrobachLoodgieters stoten
op oude graven

# Hans Thissen en Corrie
Kroon-Schoonhen tijdens hun
lugubere graafwerk naast het
kleine kerkje van de parochie
Sint Joannes de Doper.

Foto: DRIES LINSSEN

dat het gingom stoffelijke restanten
van vroegere ter aarde bestelden.

naast het oudekerkje de spadein de
grond stakenvoor de aanlegvan een
waterleiding. Op een diepte van on-
geveer één meter stuittenzij op hon-
derden botten, schedels, kaken en
stukken van bekkens. Een knekel-
kuil, waar derestanten van devroe-
gere graven bij de kerk zrjn bijeen-
gebracht.

EYGELSHOVEN - In Eygelshoven
keken twee potige medewerkers
van het waterleidingbedrijf toch
enigszins huiverig toen zij gisteren

„Eigenlijk is het jammer dat ik er
geen kaken gevonden heb met tan-
den. Dan zou ik ongeveer de ouder-
dom van de skeletten kunnen vast-
stellen", vertelde de archeoloog.

Van onze verslaggevers
BRUNSSUM/HOENSBROEK -
De Oostelijke Mijnstreek is sinds
gisteren twee ridders rijker. In-
ternist L. Crobach is gisteren
door burgemeester Louw Hoog-
land van Brunssum geridderd in
de Orde van Oranje Nassau. De
hoge koninklijke onderschei-
ding viel de 65-jarige Brunssum-
mer ten deel vanwege zijn enor-
me verdiensten als arts, verbon-
den aan het Gregoriusziekenhuis
in Bmnssum.

Crobach geniet momenteel voor-
al bekendheid als voorvechter
voor modernisering en uitbrei-
ding van ziekenhuizen. Binnen-
kort gadt de internist met pen-
sioen, nadat hij zich ruim veertig
jaarverdienstelijk heeft gemaakt

De gemeente Kerkrade seinde on-
middellijk de Archeologische His-
torische Stichting Kerkrade in om-
dat het vermoeden bestond dat er
nog iets van historische waarde te
vinden zou zijn. Dat bleek niet het
geval.

Een buurman herinnerde zich dat
vroeger zijn honden bij het uitlaten
op het kerkhof wel eens met een
(menselijke) bot in de bek kwamen
aandraven.

voor de zieke medemens.
Scheidend directeur J. Goossens
van de mgr Hanssenschool in
Hoensbroek kreeg gisteren uit
handen van burgemeester Piet'
Van Zeil eveneens de versierse-
len behorend bij zijn benoeming
tot ridder in de Orde van Oranje
Nasau. Goossens, die volgende',
week zestig jaar wordt, neemt n<i
dertig jaar directeurschap af-v
scheid van de schoolvoor slecht--
horende en dove kinderen en
voor kinderen met ernstige',
spraakmoeilijkheden. De schoóK
met 160 leerüngen en 55 mede-"
werkers verhuisde onder leiding-
van 'bouwmeester' Goossenslni*
1978 van Heerlen naar Hoens-*
broek. Ook regelde hij de samen-.;
werking met het Audiologischl
en Logopedisch Centrum.

Ook makelaar Stienstra en het bu-
reau HP uit Heerlen liggen in het ju-
ridische schootsveld van de bewo-
nersvereniging. De Rotterdamse
advocaat Hans van Zundert, die er-
varing heeft opgedaan bij de Lek-
kerkerk-affaire, staat de bewoners
bij.
Sinds het bekend worden van de
vervuiling is de waarde van de hui-
zen in de Eygelshovense wijk gehal-
veerd. Verhuizen is om financiële
redenen onmogelijk. De bewoners
willen weten wie aansprakelijk ge-
steld kan worden voor hetfeit dat er
op vervuilde grond werd gebouwd.

Ondeugdelijk
De bewoners eisen dat de gemeente
hun woning terugneemt en een
schadevergoeding betaalt. Volgens
een voorlopig rekensommetje van
het bureau IWACO, dat de sanering
begeleidt, kost dat 48 miljoen gul-
den voor de in totaal 319 woningen
op het terrein. „De gemeente heeft
als leveranciervan de grond een on-
deugdelijk produkt geleverd", stelt
Van Zundert. Hij verwijst naar een
gerechtelijk tussenvonnis, waarbij
in een soortgelijk geval in Maassluis
de bewoners in het gelijk worden
gesteld.
En de gemeente voelt er natuurlijk
niets voor om op deze manier failliet
te gaan. Ze beroept zich op een uit
1983 daterend rapport van de pro-
vincie, waarin verklaard werd dat
mijnsteengrond geschikt was voor
bewoning.

Zwarte piet

„Met name het Heerlense projectbu-
reau HP heeft via het SSO een be-
langrijke rol gespeeld bij de sane-
ring van de mijnterreinen. Het ad-
verteerde in een folder nadrukkelijk
dat men bij de operatie van 'zwart
naar groen' aandacht besteedde aan
milieu-aspecten", beschuldigt Van
Zundert.

Mogelijk komt de zwarte piet te lig-
gen bij het SSO, waar Kerkrade de
grond van heeft overgenomen, en
dat nog steeds betrokken is bij de
exploitatie van het Lauraterrein.

De bewoners willen ook makelaar
Stienstra dagvaarden wegens on-
rechtmatig handelen. „Een verte-
genwoordiger van de makelaar
heeft tegen een gezin dat een huis

KERKRADE - De bewoners-
vereniging van het vergiftigde
Lauraterrein in Eygelshoven
is vier rechtszaken begonnen
waarbij de gemeente Kerkra-
de tot 50 miljoen gulden scha-
devergoeding veroordeeld kan
worden.

wilde kopen verklaard, dat er geen
sprake was van verontreiniging", al-
dus Van Zundert. Deze zaak is nog
in een verkennende fase, maar de
advocaat wil de gemeente en Stien-
stra in dezelfde dagvaarding aan-
pakken: „Dan zullen ze naar elkaar
moeten gaan wijzen en dat levert
mogelijk nieuw bewijsmateriaal
op".
Dat de vervuiling van de grond on-
der de woningen op het voormalige
Lauramijnterrein de gemeente veel
geld gaat kosten, staat ook nu al
vast. Kerkrade moet in elk geval 1,6
miljoen gulden betalen, zijnde 10
procent van de goedkoopste afgra-
vingsvariant.

Jammer
Hans Thissen van de stichtingkon
in de kuil alleen maar constateren

Overigens heeft de knekelkuil maar
enkele dagen bloot gelegen. Want
gistermiddag, vlak voordat er een
bruidspaar arriveerde, lag er al weer
verse aarde over de oude schedels
en beenderen.

Landgraaf spint
garen bij fusie

%u,^a,tsecretaris Jan van
net„?, 9en (Defensie) komt
?"» sn en naar Zuid-Limburg
QnWen met d* raad °nder-

je (j
,n °ver. Awacs-perikelen

k*>inrt tteren' Gisteren liet de
"? dp "man zicfl namelijk zien

%ntSr h
m °-anbouw zijnde Af-aan de Ferdinand

'j dp m Brunssum, waar
rr,eer.ste steen tegde. Daar-

*lch l£akte yan Houwelingende tweede keer ver-
-0i lik, v°or de Afcent-
dp tnkele Öaren geleden,

?°9 kL ia-nnen voor de school
i °Uiüp;fUCrs waren, heeft Van
6 instaya?7l Persoonlijk enke-*°°rreV leS warm gemaakte^isatie van het project.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Mocht de Plem
straks Limagas overnemen dan
moet dewerkgelegenheid niet in ge-
vaar komen. Dat vinden de raads-
fractie Gulpers en de CDA-fractie
uit Landgraaf. Beide wensen dat ergaranties moeten komen voor het
veilig stellen van de werkgelegen-
heid bij Limagas. Het CDA voor-
spelt reeds niet in te stemmen met
de overname als deze garantie niet
op tafel ligt. De fractie Gulpers wil
dat het college bij de provincie in-
lichtingen inwint over de werkgele-
genheidsaspecten bij een eventuele
overname.
Dat juist de werkgelegenheid door
de lokale politici onderstreept
wordt, heeft alles te maken met het
feit dat Landgraaf het thuishonk is
van Limagas, in de hele provincie

goed voor ongeveer 672 werkne-
mers, van wie 98 vrouwen.
Overigens is Landgraaf bij overna-
mevan Limagas beter af. Want deze
gemeente heeft 904 aandelen Lima-
gas in bezit. Gezien de goederesul-
taten van Limagas in 1988 ontvangt
de gemeente dit jaar 271.200 gulden
aan dividend.Als Landgraaf de aan-
delen tegen de door Plem voorge-
stelde prijsvan 4800 gulden per stuk
van dehand doet, krijgt de gemeen-
te een eenmalig bedrag van
4.339.000 gulden in kas. Wordt datbedrag op de bank weggezet tegen 7
procent rente, dat krijgt Landgraaf
jaarlijks 303.774 gulden rente in het
laatje, meer dan nu aan dividend
wordt ontvangen.
Overigens geldt dit financieel gewin
voor elke gemeente met Limagas-
aandelen.
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Twee ridders

(ADVERTENTIE)

r |M B R 1 150 Jaar Limburg. HetAbp viert ditmet 6 bijzondere
\ L ■ v \ exposities, waarvoor in totaal 15kunstenaars uit Nederlandl X^ ___ ©n Belgisch Limburg zijn uitgenodigd.

___fl __N^—__ wLx. ___ I m __^^^____F^^^_»

Il 5 0 J l TONY SCHRYVERSL— ' Genk, 1960
Zondag a.s. bent uweer van harte welkom. Deze jongekunstenaar exposeert een reeks zeer plastische
Zondag 25 junia.s. van 14.00tot 17.00uur is beelden, waarin de veelal erotischethematiek is gevangen in

deze expositie van prachtige schilderijen en spannende, draaiendebewegingen,
beelden voor iedereen gratis toegankelijk.

Het themazonder grenzen'wordt ditmaal nog WILLEBRORD DE WINTER
eens opvallendonderstreept door hetoptreden Rotterdam, 1941
van het pianotrio GiselaDouwes, Chris Chan en Hij is direkteurvan de FaculteitBeeldende Vorming van de

Gabor Bartos. Plaats van handeling: Amsterdamse Hogeschoolvoor de Kunsten. De Winter geeft
centrale hal van het Abp hoofdkantoor, de voorkeur aan het Limburgse woon- en werkklimaat.

OudeLindestraat 70, Heerlen. 'Vallen' is een van de steeds terugkerende thema's in zijn
Tot zondag schilderijen, waarbij ook bewust kleuren'uit detoon vallen.

VmTmt I WA W_
MMI —1 m Wij zien u graag komen.

(ADVERTENTIE)

Juwelier
Stationsstraat 39-41,Wyck/Maastricht I

Telefoon 043-214523
Bel voor openingstijden

Rolex - Carrier -Blancpain -Chopard " Ebel -Corum - Omega -L V.S.L - Upponia - Tissot - Swatch - JJI
le Chic - IWC /tf?

ROLEX

[LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWNtF-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN' 6461 ED KERKRADE«KT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL 045-311719

Van onze verslaggever

CDA Onderbanken
wil China-motie

Van onze
verslaggever

Twee ton voor
verbeteren

bomen Treebeek

ONDERBANKEN - Het CDA-On-
derbanken rekent niet alleen bin-
nen de eigen gemeente op steun
voor een motie, waarin afschuw
over de executies in China wordt
uitgesproken. Deraadsfractie hoopt
ook dat deze motie landelijke navol-
ging krijgt.

Van onze verslaggever

door joos philippens
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Pfx<\-fjx^i^t Op vrijdag 30 junias. hopen onze ouders en oma en opa

Hub Zink ACÖ -an (Sje"S) KUrV6rS

Gerardinc Mia Kurvers-Peters
hun 40-jarig-huwelijksfeest te vieren.

Zink-D6ij6r Om 16.00 uur is er een eucharistieviering in de St.-Marünuskerk te Bom.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur in het

met 'ullie gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5, Bom.
40-jarig-huwelijksf«««t. v ... ...._ , , , Hun kinderen en kleinkinderen
De wederzijdse buren. _

~-, o-, i r. r>_J Z. l Putstraat 19, 6121 LP Bom.
___>_____■___——————— ■■■ I ———————————————— ■I ■— ——— ■— ■ —1.1..-11..1- I I WI- .-lI.IIW I I *

B^V * AWÊmT^^-' mw

1989 viert mijn man,

Mtl H.H. Aerts
B Wk zijn 80e verjaardag.

Van harte proficiat.

A. Aerts-Coenen
dochters, schoonzoons
en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
| Na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek

St.-Odilia, is, in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten, overleden, mijn dierbare echt-
genoot, onze vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Franciscus Xaverius
Habets
echtgenoot van

Rosa Christina Quadackers
Schimmert: R.C. Habets-Quadackers

Beek: Mia en Serve
Lindelauf-Habets

Arens-Genhout: Harry en Anny
Habets-Damoiseaux

Schimmert: Jo en Lily
Habets-Speetjens

Schimmert: Leny en Theo
Groteclaes-Habets

Stem: Hub en Paula
Habets-Smeijsters

Sittard: Frans en Annemie
Habets-Smeets
en al zijn kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Habets
Familie Quadackers

6333 AT Schimmert, 23 juni 1989
De Steeg 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 27 juni om 10.30
uur in de St.-Remigiuskerk te Schimmert.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden tot intentie van de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Geleen; bezoek dagelijks van
1T.30 tot 18.30 uur.

____—___--—__—_—_—————————>

DJep bedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn leven ons heeft gege-

É
ven, is plotseling, voorzien van de h. sacramenten

p de leeftijd van 63 jaarvan ons heengegaan, onze
lieve vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Jo Smeets
weduwnaar van

Seefje Schrijen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Annie en Charel
Simonis-Smeets

Kerkrade: Peter en Roos
Smeets-Papousek

Kohlscheid (BRD): Lies en Heinz Top-Smeets
Kerkrade: Joke en Jos

Sijstermans-Smeets
Kerkrade: Rieka en Jan

Wetzelaer-Smeets
Kerkrade: Martin en Jolanda

Smeets-Smith
Kerkrade: Huub en Lia

Smeets-Raaymakers
Kerkrade: Karin en Frans Aretz-Smeets
Kerkrade: Kitty en JefPasmans-Smeets

en kleinkinderen
Familie Smeets
Familie Schrijen

23 juni 1989
Burg. Savelberg laan 167
6461 GN Kerkrade
Corr.adres: Sandberg 12, 6462 HN Kerkrade.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 27 juni om 11.00 uur in de dekenale kerk
St. Lambertus te Kerkrade-Centrum, gevolgd door
de crematie in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wy overtuigd zrjn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Maandagavond om. 19.00 uur wordt vader bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-

-Utarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont, St. Pieter-
straat 145, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

(DankbetuigingIn plaats van kaarten

" D«nk aan allen voor het medeleven en devele bloe-
welke wij van u mochten ontvangen bij het

Overlijden en de crematie van mijn man, vader,
" schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Ferdinandus
Claassens, Een speciaal woord van dank aan de huisarts dr.

van de WiSsel, aan ds. Drost, h.h. doktoren en het
verplegend personeel van het St.-Jozefziekenhuis,
afd. 4, Kerkrade.

Mevr. A. Claassens-de Jong
kinderen en kleinkinderen

Kasperenstraat 106
Kerkrade-West

In plaats van kaarten
Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die
wij hebben ontvangen bij gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest; mede namens kinderen
en kleinkinderen.

P. Mijnes -
M. Mijnes-Dupuits

V.d. Leyenstraat 28, 6369 TN Simpelveld

t I
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, is, na een ziekte,
zacht en kalm van ons heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, in de leeftijd van 69 jaar, mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Gerrit Bollen
echtgenoot van

Mia Lustberg
Brunssum: Mia Bollen-Lustberg
Brunssum: Theo Bollen
Brunssum: Annie en Wiel Quaedvlieg-Bollen

Patricia, Daniëlla
Familie Bollen
Familie Lustberg
Familie Kersjes

6444 CX Brunssum, 22 juni 1989
Goudenregenstraat 6
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 27 juni om 11.00 uur in deFatima-
kerk te Brunssum, waarna debegrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de Mer-
kelbeekerstraat aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Maandag om 19.00 uur zal de overledene worden
herdacht in de avondmis in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het Gregoriusziekenhuis in Brunssum; ge-
legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t 'Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis
dat heden vrij onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve vader, onze dierbare schoonbroer, oom
en neef

Johannes Hubertus
Tijchon
weduwnaar van

Margaretha Schoonbrood
voordien van

Arme Marie Elisabeth
Vandeberg

Hrj overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 83 jaar.

Vaals: Miei Tijchon
Familie Tijchon
Familie Schoonbrood
Familie Vandeberg

6291 HC Vaals, 21 juni 1989
Sneeuwberglaan 4
Corr.adres: Burg. Pappersweg 1
6281 BH Mechelen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 26 juniom 11.00
uur in de St.-Pauluskerk te Vaals.
Samenkomst in de kerk.
In de avondmis van heden, zaterdag, om 19.00 uur
zal vader worden herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom, Hilleshagerweg 11 te Mechelen; bezoek dage-
lijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Heden is na een kortstondige ziekte van ons heen-
gegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Andreas Deuss
echtgenoot van

Bertha Ruber
Voorzien van het h. sacrament der zieken in de leef-
tijd van 76 jaar.
Grevenbicht: B. Deuss-Ruber
Grevenbicht: Crit en Rina Deuss-Deckers

Tilburg: Piet en Francis Deuss-Klinkers
Micha

Ulestraten: Gerdie en Lou Bouts-Deuss
Dicteren: Wil en Marleen Deuss-Dohmen

Ralph en Mark
Grevenbicht: Marina en Harrie Claessen-Deuss

Francesco
Familie Deuss
Familie Ruber

6127 BW Grevenbicht, 23 juni 1989
Karel Doormanstraat 11
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 28 juni
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Ca-
tharina te Grevenbicht.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.10 uur in de kerk.
In de avondmis van dinsdag 27 juni om 19.00 uur
zullen wij vader bijzonder gedenken in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoektijd da-
gelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wij zijn diep geschokt en verslagen door het overlijden van

Klaus Schröter
op de veel te jonge leeftijd van 49 jaar.
Vele malen leek het alsof hij zijn niet aflatende strijdtegen zijn slopende
ziekte zou winnen.
Echter de laatste weken heeft zijn ziekte ongewoon fel toegeslagen en ik
denk dat de rust, die hij nu gevonden heeft, de beste oplossing is voor
hem en zyn gezin.
Hoewel wij ons reeds geruimetijd hebben moeten neerleggen bij het on-
vermijdelijk naderende einde van zijn leven, zullen wij dit verlies slechts
met de grootste moeite kunnen verwerken.
Gedurendef de 15 jaar dieKlaus als Production Managervoor PLAutomo-
tive (voorheen Pionier Laura) heeft gewerkt, heeft hij doorzijn konstante
ijver en enthousiasme een bijzonder grote bijdrage geleverd aan het suc-
ces van de onderneming.
Wij zullen hem nooit vergeten.
Wij wensen zijn vrouw Truus, zijn dochter Mariëlla en zijn zoon Edwin
heel veel sterkte toe om dit zware verlies te kunnen dragen.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen t/m maandag tussen 16.00 en 17.00 uur.

Direktie en medewerkers
van PL Automotive B.V.
Hopelerweg 250
Kerkrade

Kerkrade, 23 juni 1989

t Martin Bouvrie, oud
64 jaar, echtgenootvan

Betsy van der Horst. 6215
BP Maastricht, Hercules-
hof 52.C. De uitvaart-
dienst zal gehouden wor-
den op maandag 26 juni
om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van San Salva-
tor te Daalhof-Maas-
tricht. Er is geen condole-
ren.

tChristine Voermans,
74 jaar, weduwe van

Michel Pouls en Antoon
Pollaert. Corr.adres: Oos-
terveldstraat 48, 6097 BS
Heel. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden heden zater-
dag 24 juni om 14.30 uur
in de parochiekerk van
de H. Martinus te Beeg-
den.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij voorgoed af-
scheidnemen van mijn lieve man, onze vader en
opa

Johan Jaspers
echtgenoot van

Maria Schins
* 8 juli 1912 t 22 juni 1989

Gulpen: H.M. Jaspers-Schins
Gulpen: John Jaspers
Gulpen: Marie-Louise Jaspers

Chantal
Wino Thewissen
Familie Jaspers
Familie Schins

Eynattenweg 32
6271 CS Gulpen

De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
dinsdag 27 juni 1989 om 10.30 uur in de dekenale
kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna aanslui-
tend begrafenis op het kerkhof aldaar.

Schriftelijk condoleren vanaf 10.10uur achter in de
kerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door avondmis, op
maandag 26 juni a.s. om 18.45 uur.

Johan is opgebaard in het mortuarium Sjalom, Hil-
leshagerweg 11, Mechelen-Wittem. Bezoekuren da-
gelijks van 11.00tot 12.00 envan 17.00tot 19.00 uur.

Op 27 juni a.s. zijn onderstaande zaken
GESLOTEN

Boekenshop John Jaspers
Rijksweg 61 en

Restaurant Gapad'or
Rijksweg 12

te Gulpen

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenoot, vader en grootvader

Harrie Otermans
zal plaatshebben op zondag 25 juni as. om
10.00 uur in de parochiekerk St.-Clemens
te Hulsberg.

Mevr. Otermans-Kleynen
Mia Wagenaar-Otermans
Nico Wagenaar
Roger

~\

Hulsberg, 21 juni 1989.

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,

JulianaBernhardlaan 118,
6432 GX Hoensbroek-Heerlen,
telefoon 045-213639,
telefax 045-227107.

UiïVAART- EN CREMATEVERZORGING I
SINDS 1923

DE UNIVERSELE B^

1
HOOFDSTRAF 100 6432 GH HOENSBROEK

Q45-51 29 56

f IHeden overleed tot onze diepe droefheid, mijn lie-
ve man, onze goede vader, schoonvader, grootva-
der, broer, oom en neef

Theo Knuth
echtgenoot van

Maria Jozefina Mücher
Hij overleed in het St. JozefziekenhuisteKerkrade,
voorzienvan het h. sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 74 jaar.

Kerkrade: M. Knuth-Mücher
kinderen en kleinkinderen
Familie Knuth
Familie Mücher

6467 CV Kerkrade, 23 juni 1989
Heerlenersteenweg 62
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 27 junia.s. om 10.30 uur in deparochiekerk
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Kerkrade-
Terwinselen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar het crematorium
is gezorgd.
Maandag 26 junizal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00uur in
bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont. Gelegenheid tot afscheidnemenvan 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Dankbetuiging
Bedankt mensen, dat u met zovelen

Gérard (Sjra) Houwen
uitgeleide wilde doen.
Het was hartverwarmend.
Door uw giften aan het Leprafonds kunnen
12 lepralijders een jaar lang van medicijnen
worden voorzien.

De familie

Klimmen, 22 juni 1989

De eerste jaardienst voor mijn onver-
getelijke echtgenoot en onze vader

Felix Zegers
zal plaatshebben op zondag 25 juni as.
om 10.00 uur in de kapel van de Witte
Zusters, Hoofdstraat, Kerkrade-Cen-
trum.

M.G. Zegers-Frings
en kinderen

Erensteinerstraat 49
Kerkrade

tConstant Wijenbergh, oud 65 jaar. Maastricht.
Corr.adres: Mr. Ulrichweg 10, 6214 PK Maas-

tricht. De crematieplechtigheid is heden, zaterdag
24 juni om 15.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen, Er is geen condole-
ren.

tGiel Buncke, echtgenoot van Miets Romans.
6224 AS Maastricht, Old Hickoryplein 41.8. De

uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag
26 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Familie te Wyckerveld-Maastricht. Er is geen con-
doleren.

tßertha Vermeulen, oud 87 jaar, weduwevan Ni-
colaas Satijn. Maastricht. Corr.adres: Kast. Hil-

lenraadweg 18.8, 6222 KW Maastricht. De crema-
tieplechtigheid is heden, zaterdag 24 juni om 14.00
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.

_________■_————————— ————-—■ -

t
Na een leven dat werd getekend door eenvo k
goedheid,veel liefde en behulpzaamheid, is, na'
kortstondige ziekte, van ons heengegaan, mijn *
ve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoed
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Marie Stevelmans
echtgenote van

Hugo Angermüller
Brunssum: H.E. Angermüller
Brunssum: Lenie Angermüller
Brunssum: Mientje Bies-Angermüller 0

Raymond
Jan Even
Familie Stevelmans "*Familie Angermüller

Brunssum, 22 juni 1989
Ingelsbroek 20
Corr.adres: Van Galenstraat 2, 6443 AA Brunss"
Gelegenheid om van onze overledene afscheid
nemen, dagelijks in het mortuarium van het t
kenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake heden, zaterdag, om 19.00 uur in
hierna te noemen kerk.
In de St.-Josephkerk Op de Egge te Brunssum
de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
maandag 26 juni om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid'
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de all
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, I
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen

mmmammmmmmmmmaMmmim^mmmmmumm^mmmmm^^^^m*'

Enige en algemene kennisgeviï
t

Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid g«'
menvan mijn lievemoeder, schoonmoederen o' I

Anna Catharina
Willems !

weduwe van \

Hendrik Jozef BemelmanS)
tr,

Gesterkt door het h. sacrament der zieken, o^
leed zij op 79-jarige leeftijd.

Heusden: M. Keu lers-Beme lmans
H. Keulers
Jos t

Puth, 22 juni 1989
Onderste Puth 46
Corr.adres: Vismarkt 13, 5256 BC Heusden
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb"
maandag 26 juni as. om 10.30 uur in de parod*
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth, waarna1
begrafenis op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, isl
geen condoleren.
In de diensten van het weekend zal de overled*!
bijzonder worden herdacht.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van JMaaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenhl
tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.

~A
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is een ieder V?
soonlijk te bedanken voor de harteUj'
condoleances, bloemen en begeleide
naar de crematie van mijn lieve m^onze vader en opa

Joop Damiaans
betuigen wij hierbij onze hartelijke da^

Corrie Damiaans-V. Meert*11
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, juni 1989

s

Exclusief
en charmant
|1 m\\ I

Kom u zelf overtuigen in Jg jSzxWM
■Br onze showrooms "tiItSJÊSC

11 ff VQn /loun Interletj
SITTARD GELEEN ROERMOND VALKEr>Induslriestraat 4-23 Annaslraat 19 Minderbroederssingel 33 Reina*)'

Zwartbroekstraai 20
ss

vutwimratraat:» A2M St,ch,'n9 Algemeen Zlekenlond.5 ««wimnastraaljy voor de MlJn.treek; 6131 KM sittard
te» 04490-95656 Hoofdkantoor: Heerlen, Akerstraat 27

telefoon 045-760404

%^W xtm. xmm ■

I Mededeling
voor de verzekerden van A.Z.M, en C.Z.f*
Op maandag 26 juni as. zijn onze
hoofdkantoren, bijkantoren en mobiele
kantoren na 12.00 uur

Gesloten
De directie.
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Grubbenvorst boort
plannen annexatie
Venlo de grond in

Directies protesteren tegen brief Gezondheidsraad

Te weinig aandacht voor
Aids in gevangenissen

Van onze verslaggever

JAASTRICHT/ROERMOND - In de Huizen van Bewaring
I*l Maastricht en Roermond is verleden jaar te weinig aan-cht besteed aan de problemen van seropositieve gevange-
*l- Dat zegt de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in. 1 brief over de voortgang van de werkzaamheden van deerkgroep Aids-problematiek.

j? schrijft verder dat ze bij de
laster van justitie en de genees-
%cüge inspectie aandringen op

'" actiever beleid binnen de ge-

? directies van de twee gevange-rsen zrjn ontstemd over de brief.. gorden beschuldigdvan nalatig-
Jd. maar waren niet op de hoogte

opvallend hoge aantal sero-
j in hun instellingen.
i?t overleg van de werkgroep over
Jl? heeft volgens de directies ken-. Hik alleen met de artsen plaatsge-
WULen' die een beroepsgeheim
öben.

L
J*ecteur Van Marie van het Huis
r* Bewaring in Maastricht en zijn

collega zeggen de crj-
|i»s n*et te kennen. „Van die brief
jj^ntieer ik me, omdat de raad«rover met mrj geen contact heeft

de ..en anderzijds omdat er wel
Selijk aan informatieen preventie

l rdt gedaan binnen het huis van
j^aring," aldus Van Marie. Ad-
bTt-directeur Rhodenius van het
j^s van Bewaring in Roermond

dit standpunt.

Gesprekken
directeuren wijzen er op dat er

Raadsman vecht bewijsmateriaal aan

Eis van 2,5 jaar cel
voor heroïnehandel

voorlichtingsfolders in diverse talen
zijn en dat middels de maatschap-
pelijke dienst informatieve ge-
sprekken met vertegenwoordigers
van gedetineerden-commissies heb-
ben plaatsgevonden. Voorts zijn er
beschermingsmaterialen ter be-
schikking zoals handschoenen en
ontsmettingsmiddelen.

Alleen als men terughoudendheid
vertaalt in een intern doelgericht
beleid zonder onnodige ophef, kun-
nen de directies met die term vrede
hebben. „Misschien dat mijn uit-
spraken tijdens een radio-uitzen-
ding over het verstrekken van con-
dooms aan gedetineerden een ver-
keerde indruk hebben gewekt," al-
dus adjunct-directeur Rhodenius:
„Ik vond die voorziening overdre-
ven omdat het het probleem brj ons
niet zo ernstig was."

Internist
De werkgroep Aids-problematiek
van de Raad voor de Volksgezond-
heid werkt mee aan de oprichting
van een Aids-steunpunt in Limburg
voor psycho-sociale opvang en be-
geleiding. Binnenkort is de aanstel-
ling te verwachten van een speciale
Aids-internist bij het Academisch
Ziekenhuis Maastricht.

Tot 1 januari van dit jaar waren in
Limburg 13 Aids-patiënten geregis-
treerd, waarvan er inmiddels 7 wa-
ren overleden; 12 ARC-patiënten
(voorstadium met klachten) een 22
nieuwe seropositieven (14 mannen,
6 vrouwen, 2 onbekend, waarvan 1
vrouw overleden).

'Verdeling
subsidies

moet anders'
Hoog bezoek

opening WMC

hem gekocht. We zijn samen wegge-
gaan om het te gaan kopen," aldus
een van de getuigen.

Officier van justitie mrUmmels
toonde zich niet onder de indruk
van de verklaringen onder eed.
„Wellicht willenze deverdachte een
pleziertje doen," aldus de officier.
Hij voerde datgene wat tijdens de
telefoongesprekken was geregis-
treerd aan als bewijs voor dehandel.
De verdachte had immers verklaard
dat hij één a twee gram cocaïne per
week rookte, sommige weken zelfs
niets, en datkwam nietovereen met
de in de gesprekken genoemde hoe-
veelheden drugs. Mr Ummels: „Het
gebruik van de verdachte is amper
dat van een verslaafde te noemen.
De rest werd dus verkocht."Nachtwaker blijft

in hechtenis

Kerkrade. In totaal werd twee kilo
heroïne (waarde 300.000 gulden) in
beslag genomen.

De eerste verdachte, bijgenaamd
'Gogo', gaf gisteren voor de recht-
bank in Maastricht alleen toe dat hij
cocaïne gebruikte.Als het in de tele-
foongesprekken over aankoop van
drugs ging, zei hy, was dat voor
eigen gebruik. De 53 gram diehij op
4 april bij zich had, waren hem net
voor de arrestatie in de handen ge-
stopt door een kennis die de politie
had zien aankomen.

Pleziertje
De rechtbank riep twee getuigen
van dezelfde 'organisatie' op, die te-
genover de politie haddenverklaard
dat 'Gogo' handelde in heroïne en
cocaïne. Voor derechtbank bezwo-
ren ze echter, onder eed, dat hun
verklaringen op misverstanden be-
rustten. „Ik heb geen cocaïne brj

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht is gisteren begonnen
met een eerste strafzaak van een
reeks tegen verdachten uit de Heer-
lense drugwereld, die in april zijn
opgepakt voor handel in cocaïne of
heroïne. Tegen de eerste verdachte
dealer, een 28-jarige inwoner van
Heerlen eiste officier van justitie
mr Ummels 2,5 jaar gevangenis-
straf. De man was begin april min of
meer bij toeval aangehouden en
bleek toen 53 gram heroïnebij zich
te hebben.
Een politiepatrouille hield de eerste
verdachte, voor justitie een beken-
de, aan op 4 april omdat hrj voor de
zoveelstekeer in een auto reed zon-
der rijbewijs. Tijdens de rechtzaak
gisteren bleek dat de Heerlense po-
litie hem en nog een aantal andere
bekenden uit de Heerlense drugwe-
reld al geruime trjd in de gaten
hield, onder meer door het aftappen
van telefoongesprekken.
Diezelfde maand werden nog eens
21 arrestaties verricht üjdens een
gecoördineerde actie van de politie-
korpsen Heerlen, Landgraaf en

Misplaatst
De raadsman van de verdachte,
mr Menger, vond de eis van 2,5 jaar

misplaatst. Hij plaatste vraagtekens

bij de manier waarop het bewrjsma
teriaal was verkregen. De verdachte
was aangehouden voor een ver-
keersovertreding, en er was geenro-
den om hem te fouilleren. Dat is op
onrechtmatige wrjze gebeurd, vond
de advocaat. Hrj constateerde diat
eigenlijk alleen de telefoongesprok-
ken als bewijsmateriaal over ble-
ven. „In dat kader is de eis mis-
plaatst," aldus mrMenger.

De officiervan justitiehad er ccrder
op gewezen datdeverdachte tijdens
zijn aanhouding één hand in de: bin-
nenzakvan zrjn jasjestak. De v erba-
lisanten zagen dat twee vingers be-
dekt waren met wit poeder. E»e ver-
dachte had weliswaar ook poeder
tegen maagzuur bij zich, m;iar dat
mogelijk ontlastend bewijsmate-
riaal was er niet meer.
Bij debepaling van de eis heid de of-
ficier van justitie ook rekening ge-
houden met eerdere veroordelingen
van de verdachte voor overtredin-
gen van deopiumwet. Derechtbank
doet over twee weken uits.praak.

Brand in auto
leidt tot lange
file op A-76

ROOSTEREN - Een in lichter-
laaie staande personenauto heeft
gisterochtend op de A-76 ter
hoogte van Roostenen voor de
nodige paniek gezorgd. Toen de
auto - die werd bestuurd door
een inwoner van Heythuysen -als gevolg van een motorstoring
vlam vatte, bestond er aanvanke-
lijk explosiegevaar vanwege de
ingebouwdeLPG- installatie.
Reden voor de 'Rijkspolitie de
autosnelweg ter plaatse in beide
richtingen af te s luiten totdat de
Susterse brandweer het karwei
had geklaard. Hoewel de spuit-
gasten het vuur snel meester wa-
ren, had zich in «een mumvan tyd I
in beide richtingen een file van I
zo'n zes kilometer gevormd.

"Pieter van Vollenhoven

Vervolg van pagina 1
{^STRICHT - De ontwikkelde
ke<.i door de leidingvan beide or-
voo . Saat er ook vanuit dat één
éénr. 2iemng in Noord-Brabant en. ln Limburg wordt gevestigd.

Ü^ er Kockelkorn pleit al vele
vïrii!?en voor een Detere verdeling

t KsBelden voor podium-
ys Zuid-Nederland is daarbij
fye(jültgangspunt gekozen. „Zuid-
(Jaj erland en zeker Limburg is op
(iagj^bied zwaar onderbedeeld", is
sjw '"" een veel gehoorde uit-

Met in
*ordt procent van de Rijksgelden
ïe k procent van de Nederland-

lking bediend, terwijl in de
ki^ atad 45 procent van de bevol-
°ver Woont die kunnen beschikken

u Procent van de middelen.
HiW rn heeft berekend dat Zui-
Qt,tva ederland nu slechts de helft
verrto J^ waarop het volgens dieueelsleutel recht heeft.

Identiteit
dode bekend

erdati" J e voetganger, die don-
hoek gmiddag verongelukte op de
OeW Daalstraat/Cornelisstraat in
Sen M^^as de 62-jarige G. Schlan-OvJ } GeJeen.
8eval lf Juiste toedracht van het on-eeen *on een politiewoordvoerder

mededelingen doen.

KERKRADE - Bij de ope-
ningsmanifestatie van net elf-
de Wereld Muziek Concours
zal het koninklijk huis verte-
genwoordigd worden door mr
Pieter van Vollenhoven. Deze
gebeurtenis heeft vrydag van-
af 19.40 uur plaats in het
Roda-stadion in Kerkrade-
West.

MONTZEN - De nachtwaker JoK.,
die ervan wordt verdacht dinsdag-
avond op het Belgische deel van de
Vaalserberg een 19-jarige Vaalse-
naar te hebben doodgeschoten,
blijft voorlopig een maand in hech-
tenis in de gevangenis van Verviers
in afwachting van behandeling van
de zaak door de rechtbank.
Dat is gisteren bepaald door de
raadkamer in Verviers. De periode
van een maand wordt gebruikt om
het onderzoek af te ronden.
Intussen is Olly M., de vriend van
het slachtoffer die bij het voorval op
de Vaalserberg nauw betrokken
was, op vrije voeten gesteld. Hem
zal nogweleen poging tot diefstal in
het koelhuis ten laste worden ge-
legd. De mogelijkheid bestaat dat
hem zonder verdere behandeling
een boete zal worden opgelegd.

Hoog ziekteverzuim
in gezinsverzorging

'Lichamelijke en geestelijke belasting te groot'

een recreatiecentrum. Boyendie
wil de stad de veilin g van Grubbei
vorst binnen haar grenzen halen.

„Gelet op de omvang van de claii
en het ontbreken v an argumenten
zo stelt Grubbenvorst glashard „wi
zen wij het verzon >k van Venlo mi
kracht van de harid." Grubbenvor
zegt dat zij brj haar eerste aanbo
blijft om 255 hectare grond op vri
willige basis af te staan.

Golfbaan
Grubbenvorst is het er mee eens d;
de sector agribusiness in het tui)
bouwgebied Noord-Lamburg uitg
breid dient te worden: „Venlo hee
echter geen enkele motieven 01
zichzelf het voortouw te bezorge
met betrekking tot de ontwikkeUr
van deze sector."

Verbonden aan het uitbouwen va
die agribusiness acht Venlo de aai
leg van een golfbaan noodzakelij
Maar ook t.en aanzien van die gol
baan meent Grubbenvorst kort
kunnen zijn: „De grenscorrect
voor een dergelijke voorziening
niet nodi/g. Indien na een afwegir
van alle belangenblijkt, dateen de
gelijke accommodatie gerealiseei
moet worden, dan kan dit op grom
gebied van de gemeente Grubbei
vorst."

Rangeren
Ook liet voornemen van Venlo oi
het gehucht Heierhoeve in de ei
nexa tieplannen mee te nemen veej
Grubbenvorst van de tafel. Ven:
zou de rangeeractiviteiten naar d;
gehucht willen verplaatsen.

„Dat is niet meer aan de orde, gel»
op een Koninklijk Besluit van ein
ma art dit jaar. Daarin staat te lezei
„De Nederlandse Spoorwegen hel
ben na de aanleg van het nieuw
rangeercomplex in Kijfhoek, mee
door het teruglopen van het goed
renvervoer per spoor, geenbehoéfi
'meer aan grootschalige rangeeren
placementen."
Voort zouden derangeeractiviterte
op het bestaande rangeerterrein i
Venlo sterk zyn afgenomen, waa
door ter plaatse voldoende ruiml
beschikbaar zou zrjn.

Na donderdagavond zal duidenj
zrjn of de gehele gemeenteraad c
reactie van het college op de plai
nen van Venlo ondersteunt.

Celstraf voor
uitgeven van
valse snippen

Van onze correspondente ]
MAASTRICHT- Zes weken gev*i
genisstraf, waarvan de helft voo:
waardelyk, luidde het vonnis va
politierechter mr Huurman gistere
voor het in bezit hebben en pogin
tot uitgifte van 14 'valse snippen
De verdachte was een 39-jarige ir
woner van Hoogeveen.
Hy had de valse briefjes van hor
derd in een dronken bui gekochto
een markt in Zuid-Laren voor cc
bedrag van ’ 750. Zijn hoop op ’ 65
winst werd al snel de bodem in g<
slagen, want hrj liep meteen tege
de lamp. Een pompbediende in h<
Belgische Vroenhoven, aan wie h
in november vorig jaar de eerste bi
jetten aanbood, voelde meteen de
het geld vals was en waarschuwd
de politie.
„Sorry, meneer de officier, maar al
een pompbediende in de gate
heeft, dat hrj met vals geld te make
heeft, hoe kunt U dan spreken va
'goede vervalsingen'?" Met dez
woorden reageerde raadsma
mrPouw in zyn pleidooi op uitsprc
ken over de goede kwaliteit van d
vervalsingen in het requisitoir va
officier van justitiemr Van Maaner
Winters, die 6 maanden gevangenis
straf, waarvan drie voorwaardeHjl
eiste. „Mijn cliënt was dronken. Ar
ders was hij nooit aan zoiets begor
nen. Het heeft hem alleen maar cc
verlies van ’ 750 opgeleverd."
De rechter hield by haar veroordt
ling rekening met het blanco strai
blad van de verdachte en verandei
de de maanden in weken.

(-ADVERTENTIE)
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„Vooral ongediplomeerde ver-
zorgsters weten vaak niet hoe je
bijvoorbeeld zware voorwerpen
moet tillen. Als je dat niet goed
doet, ontstaan er sneller lichame-
lijke klachten". Bovendien zal de
verzorgsters worden geadvi-
seerd gewoon een dag thuis te
blijven als ze zich niet goed voe-
len. „Dat is beter dan doorwer-
ken tot het echt niet meer gaat en
dan voor langere tijd in de lap-
penmand terecht komen", aldus
de adjunct-directeur van Huma-
nitas.

Ook de stichting .Gezinszorg
Stadsgewest Roermond, met 550
werknemers, kampt met een
hoog ziekteverzuim: 13 procent.
Directeur De Boer verwacht dat
ditpercentage nogverder zal stij-
gen.
Volgens hem zijn de bezuinigin-

nauwelijks hoger dan in verge-
lijkbare sectoren. Klachten over
het bewegingsstelsel vormen de
grootste oorzaak van langdurig
verzuim.

Lappenmand

Van onze verslaggever

»IEh RLEN ~ Het ziekteverzuim
2jeise. gezinsverzorging is aan-
re nllJkhoger dan in vergelykba-oeroepsgroepen. Dat blijkt uit
lanri onderzoek dat het Neder-
st Qs Instituut voor Arbeidsom-
voerHgheden (NIA) heeft uitge_
driir in opdracht van de be-
tacht Vereniging BVG onder de
de a

gduizend werknemers ingezinsverzorging.
cente

87 bedr°eg het verzuimper-
procont 12'6' staat zeven
Pen t Voor vergelijkbare groe-
-lané«re/enoverre/enover- Het is vooral de
die hft

Uur van de ziektegevallen
drüft t\

verzuimpercentage op-
dae«V,ï ** derdevan alleziekte-lengfft betrekking op geval-
ren w |anger dan zes weken du-

"et aantal ziekmeldingen is

Adjunct-directeur Hinsgens van
Gezinsverzorging Humanitas in
Heerlen is niet verbaasd over de
uitkomsten van het rapport. „Het
verzuimpercentage is by ons
zelfs nog hoger", zegt hrj. „Vyf-
tien procent op een aantal van
210 werknemers." Hinsgens
zoekt de oorzaak in de hoge li-
chamelijke en geestelijke werk-
belasting. Bovendien werken
veel werknemers 'uit verant-
woordelijkheidsgevoel' langer
door dan medisch verantwoord
is. Tenslotte is volgens hem de

„Als er wat vaker van gezin
wordt gewisseld, wordt de be-
trokkenheid niet te groot. Per-
soonlijke betrokkenheid is er na-
melijk vaak de oorzaak van dat
verzorgsters blijven doorwerken
als dat medisch eigenlijk niet
meer verantwoord is en uiteinde-
lijk volledig instorten", zegt
Hinsgens. Ook bestaan er plan-
nen voor een cursus ergonomie
voor de gezinsverzorgsters.

'hervattingsdrempel' hoog. Her-
vatting is over het algemeen pas
mogelijk als iemand weer hon-
derd procent fit is.

Bij Humanitas wordt momenteel
bestudeerd hoe het ziektever-
zuim kan worden teruggedron-
gen. Zo wordt er over gedacht
om deverzorgsters niet te lang in
één gezin te laten werken.

(ADVERTENTIE)
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Roken aan banden
in gouvernement

Limburgs dagblad provincie

maar wordt wel van rokers verwacht dat zy rekening
houdenmet degenen die tabak hebben van roken. Indien
incidenteel een andere kamerindeling wenselijk Inkt,
mag dit niet leiden tot uitbreiding van het aantal kamers,
hebben GS hun medewerkers laten weten.

Zonder meer taboe is roken in het publieke gedeelte van
de huisbibliotheek. Daarentegen geldt geen enkele be-
perking voor recepties en ontvangsten. Mèt hun gasten
mogen gastvrouwen en gastheren van de Provincie daar
zonder bezwaar een sigaretje of sigaartje opsteken dan-
wel de pijp stoppen.

Van onze verslaggever
GRUBBENVORST - Het college
van b en w van Grubbenvorst laat
geen spaan heel van de annexatie-
plannen van de gemeente Venlo om
eenderde deel van Grubbenvorsts
grondgebied in te lijven. B en w on-
derbouwendebezwaren in een nota
waarover de gemeenteraad van het
6.000 inwoners tellende Noordlim-
burgse dorp donderdagavond een
oordeelzal vellen.

Enkele maanden geledenheeft Ven-
lo een officieel verzoek tot grenscor-
rectie ingediend omdat de gemeen-
te 1.400 hectare nodig heeft voor de
bouw van woningen, de aanleg van

" Grubbenvorst blijft zich ver-
zetten tegen de annexatieplan-
nen van Venlo.

Foto: JANPAUL KUIT

restaurant wordt een streep getrokken tussen tafeltjes
waaraan rokers en tafeltjes waaraan niet-rokers mogen
plaatsnemen.
In de werkkamers geldt een dergelijke scheiding niet,

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Met ingangvan 1 juliwordt in het Gou-
vernement te Maastricht een 'rookreglement' van kracht.
Bij het opstellen daarvan hebben Gedeputeerde Staten
suggesties overgenomen van de medezeggenschapscom-
missie.

De verordening houdt onder meer in dat niet mag wor-den gerookt in gouvernementelevergaderruimten, zij hetdat het vergaderend gezelschap in voorkomende geval-
len zelf een rookpauze mag inlassen. In het personeels-

gen in de gezinszorg de voor-
naamste oorzaïik van het ziekte-
verzuim. „Het aantal gezinnen
dat een beroep op ons doet
neemt hand over hand toe, ter-
wijl het aantal hulpverleners ge-
lyk is gebleven. Laatst hoorde ik
nogvan een medewerkster datze
in één week tyd in zeven gezin-
nen had gewerkt. Geloof maar
datje dan op de toppen van je te-
nen loopt. Dat is echt niet vol te
houden", aldus De Boer.

Terugdringen
Hoe hetziekteverzuim terug kan
worden gedrongen, weet hy niet.
„Gerichte maatregelen kun je
volgens mij niet nemen. Jekunt
in feite niet veel meer doen dan
de menssen te vragen goed op
zichzelf te passen en erop toezien
dat dat ook gebeurt".



rald Hyett. Hij heeft als adviseur op
het platform Piper Alpha gewerkt,
en zegt dat zijn onderhoudsadvie-
zen werden genegeerd. „Daardoor
werd de structuur van het platform
veel zwakker. Dat geldt ook voor
andere platforms. Er zal zeker nog
een keer een ramp gebeuren, tenzij
er een onafhankelijk instituutkomt,
dat de veiligheid gaat controleren".
In totaal staan er in het Britse deel

van de Noordzee 120 platforms,
waarop 20.000 mensen werken.

In het Nederlandse deel staan 70
platforms met 2500 man personeel.

In het algemeen zijn het onderhoud
en deveiligheidvan de Nederlandse
platforms beter. Nog onlangs zijn
tussen de exploitanten van de eilan-
den en het Staatstoezicht op de Mij-

nen nadere afspraken gemaakt over
de veiligheid op deplatforms.
De Industriebond FNV bepleit on-
dertussen een andere opzet van de
controle op de veiligheidsmaatrege-
len. Het Staatstoezicht valt nu on-
der het ministerievan Economische
Zaken. Volgens Industriebondbe-
stuurder M. Neesen zou de inspectie
een onafhankelijk instituut moeten
worden.

" Moeder Theresa, Nobelprijs-winnaar en vooral bekend om haar werk onder de armsten
in India, is dezer dagen op bezoek in de Sovjetunie. Zij reist door het grootste communisti-
sche land ter wereld op uitnodiging van deRussische Vredesbeweging. Op defoto is zij op
bezoek bij een medisch centrum in Tbilisi, dat is opgezet door de 'missionaressen van de
liefdadigheid', de orde die door Moeder Theresa is gesticht.

Hij zinspeelde er op dathet Centraal
Comité op zijn vergadering van
woensdag door middel van stem-
ming beslist in hoeverre de partij
haar koers moet bijstellen, en liet
zelfs de mogelijkheid open dat de
partij helemaal verdwijnt.

Solidariteit
in oppositie

WARSCHAU - De afgevaardigden
van het Poolse vakverbond Solida-
riteit in het parlement kiezen uit
strategische overwegingen voor de
oppositie. Dit hebben de twee frac-
ties gisteren besloten tijdens een
bijeenkomst in de aula van de uni-
versiteit van Warschau.
Bij de verkiezingen op 4 en 18 juni
boekte Solidariteit een daverende
overwinning: van de 100 zetels in de
Senaat vielen er 99 toe aan het vak-
verbond waarvan Nobelprijswin-
naar Lech Walesa voorzitter is.
Maar in het Huis van Afgevaardig-
den was 65procent van de zetels ge-
reserveerd voor de communistische
partij en met haar bevriende groe-
peringen. Bijgevolg beschikt Soli-
dariteit in het parlement over 260 af-
gevaardigden tegen de regering
over 300.
Lech Walesa is niet beschikbaar
voor het presidentschap van Polen.
Hij is er niet klaar voor, zei de cha-
rismatische vakbondsvoorman uit
Gdansk.
Solidariteit heeft besloten blanco te
stemmen als de sterke man van Po-
len, generaal Wojciech Jaruzelski -zoals algemeen verwacht wordt -voor het presidentschap gekandi-
deerd wordt.
De fractie van Solidariteit in Senaat
en Huis heeft vrijdagBronislaw Ge-
remek tot haar leider gekozen. Ge-
remek, dieal jarenoptreedt als advi-
seur van Walesa, was op 4 juni in de
eerste ronde tot afgevaardigde in
het parlement gekozen.
De (communistische) Verenigde Ar-
beiderspartij (PZPR) koos Marian
Orzechowski, die lid is van het Po-
litburo, tot haar fractieleider. Orze-
chowski, die eerder minister van
buitenlandse zaken was en sinds
enige tijd de belangrijkste ideoloog
van de communistische partij is,
heeft gisteren gezegd dat de partij in
rep en roer is na de smadelijke ne-
derlaag tegen Solidariteit.

Verdwijnen

Nog onrust
in Kazachstan

mond; Sandra Brabander, Roermondj
rio Broens, Swalmen; Astrid van Crucljl
Swalmen; Roel Dommerholt, SwalA
Guido van Eek, Swalmen; Bianca ErnJmann, Swalmen; Susanne van Etten,, 81]
mond; Wendy Evers, Swalmen; CA,
Fransewn, Swalmen; Eveline Fransf
Roermond; Nicole Geraedts, SwaljJ
Klim Geraedts, Swalmen; Ivar Góly
Swalmen; Erik Gaberzettl, Swalif
Daphne Hagenaars, Roermond; Roy m
drickx, Swalmen; Patrick van Herten,%
remond; Martijn Hoogakker, SwaliT
Danny Huyskens, Roermond; Roger \sen, Swalmen; Cecile Janssen, SwaliJSaskia Janssen,Roermond; Maud vanV
ken, Swalmen; Chantal Kessels, BI
mond; Julienne Keuning, Melick; L4
Kleingeld, Wgberg (D); Roger KonW
Roermond; Sancho Lechner, St. OdjJ
berg; Wendy Linssen, Roermond; F4
Lintjes, Swalmen; Shirley Mackay, Reil?
Chris Massari, Roermond; Hein MeviSl
Swalmen; Carlo Moors, Roermond; Sal
Nagtzaam, Swalmen; Ronny Naus, Bj
mond; Evelyne Notte, Roermond; Motiif
Obstals, Roermond; Bianca Obstals, 81
mond; Marco Pallandt, Roermond; Meij
Peters, Roermond; Gregoire PeijnenbJ
Roermond; Jeremy Pollaert, Swalifl
Claudia Porcu, Roermond; Yvonne BJmaekers, Roermond; Alex Reijners, 91
men; Maurice Rietra, Roermond; flj
Roost, Swalmen; Yvette Ruiten, Bj
mond; Patrick Rutgers, Roermond; PJScheffer, Roermond; Maureen Schuif
Roermond; Rudy Schulpen, Roerm1*Roel Simons, Swalmen; Menno Slabt»
Swalmen; Rolf Speijcken, Swalmen; t*
ke van 't Spijker, Herten; Jeroen Str<
Swalmen; Tanja Suylen, Swalmen; '.
Thijssens, Roermond; Robert Verhef
Roermond; Marco Vloedmans, RoerW
Ronald Vorage, Roermond; Lajos Walbj
Roermond; Roel Wijnands, Swalmen; >
lon Wong A Ton, Roermond.

HAVO
Carmen Albers, Roermond; Desirer van1
phen, Roermond; Raymon Beek, Swalfl 1
Inge Berben, Baexem; Vivian Berden,B
ver; Paul Bloemers, Roermond; Petr»
Bock, Melick; Mario Boots, Beesel; Es'
van Boven, Roermond; Harold BrentiJHerkenbosch; Ellen v.d. Broek, Beegl'
Marcelle Caris, Swalmen; Robert ClaeSjjSwalmen; Chantal Claessen, Swalmen;'
Clumpkens, Swalmen; Denis Cromi"
tuijn, Reuver; Erik Deckeers, Herten; Ff
Dekkers, Baexem;Rob Dekkers, Swalfl*
Ilona Dingelstag, Swalmen; Monika öj
lings, Swalmen; Liane Greter, Wegberg'
Daniëlle ten Have, Melick; Constance'
Have, Melick; Claudia van Helden, B°
mond; Norbert Hermans, Beessel; Sus* 1
Hermans, Swalmen; Jacquelilne Herifl'
Swalmen; Wendy Heuvelmans, Swali"
Stan Heymann, Reuver; Marcel Hillek'
Reuver; Astrid Ickenroth, Beesel; L**
Janssen, Posterholt; Andrea Kessels, S*
men; Alexander Kirberg, Swalmen; BJLevels, Beesel; Eric v.d. Linden, Reu*
Melanie Mueller, Roermond; Sandro NJj
litano, Reuver; Maurice Palmen, Ne*
weert; Gertie Quaedvlieg, Roermond; N»
le Reefs, Swalmen; Heidi Reiter, BJ
mond;Nicole Schoolmeesters, Reuver;JJ
Schweizer, Hom; Tonny Simons, Swalfl*
Roger van Son, Swalmen; Anita Stal, B*
mond; Marcel Steeghs, Reuver; Ank'Sterren, Reuver; Audrey Stroucken, "
sei; Andre v.d. Venne, Roermond; MaUl*
Vermeer, Roermond; Karin Vissers, Be**
Paul Vriesen, Swalmen; Richard WeVj
Roermond; Margot Wieriks, Roermond;'
rola de Wilde, Heythuysen, Mark W»
Swalmen; Nadine Winckers, Roerm"*
Patrick Wolter, Baexem; Marjo Wol"
Swalmen; Linda Wouters, Beesel.MOSKOU - Er doenzich nog steeds

rellen voor in dorpen rond Novy
Oezen, de stad in de Sovjetrepu-
bliek Kazachstan waar bij etnische
rellen vier doden gevallen zijn. Dit
meldden het persbureau TASS en
de regeringskrant Izvestija gisteren.
In drie dorpen rond Novy Oezen
hebben demonstranten geëist dat
het uitgaansverbod, dat donderdag
voor de stad is afgekondigd, wordt
ingetrokken. Ook drongen zij aan
op deaftocht van de troepen van het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken, aldus de Izvestija.

Van onze verslaggever

HORST - Met het opploegen van
een aspergesbed heeft gouverneur
dr Sjeng Kremers gisteravond in
Horst het aspergesseizoen 1989 ge-
sloten en een vakbeurs van Horster

Agribusiness-bedrijven geopend.
Hij deed dat per tractor.

E>e drie-daagse beurs staat in het te-
ken van innovatieve ideeën die in
h'orster bedrijven gestalte kregen.
Het gesloten systeem voor de toe-
dieningvan vloeibare mest en de re-
cycling van drainwater, dat het me-

Gouverneur sluit
aspergesseizoen

chanisatiebedrijf PM van den

" Munckhof in Horst ontwikkelde,
werd bekroond met de gemeentelij-
ke Innovatieprijs bestaande uit een
sculptuur, een oorkonde en een
geldbedrag van f2.500,-.
De Innovatieprijs voor scholen. werd toegekend aan de Biologische- School en de Praktijkschool van- Horst voor hun innoverende inter-

" nationale uitwisselingsaktiviteiten.

Zo brachten leerlingen van die
scholen ondermeer een bezoek aan
onderwijsinstituten in de Poolse
provincie Poznan en brachten Pool-
se scholieren een tegenbezoek aan

i onderzoek- en onderwijsinstellin-, gen in Horst.

i Er wordt momenteel gesleuteld aan
i een samenwerkingsverband tussen

Horst en de Agribusiness-gemeente
i in Polen (en Vlaanderen) met het
! verder liggende doel om een aantal
i projecten in Midden-Afrika te adop-

teren, zo deelde burgemeester drs
Fasol mede.

Van onze correspondent

HAARLEM - De-Nederlandse kan-
tonrechters zijn boos op het kabi-
net. Volgens de Kring van Kanton-
rechters is het kabinet een 'heilloze
weg' ingeslagen met het plan de
zelfstandige kantonrechters te laten
opgaan in de rechtbanken. In een
nota beschuldigen de kantonrech-
ters minister Korthals Altes (justi-
tie) ervan net te doen of de gehele
operatie1 niets kost, terwijl er 'enor-
me kapitalen' mee zijn gemoeid.

Het kabinet publiceerde begin van
dit jaar de concept-plannen voor
een reorganisatie van de rechterlij-
ke macht Onderdeel daarvanvormt
het verdwijnen van de kantonrech-
ters, die nu nog op 64 plaatsen in
Nederland' hun werk geheel zelf-
standig uitvoeren.
De kantonrechters houden zich niet
alleen bezig: met de kleinere strafza-
ken (de overtredingen) maar ook

'Voorgestelde reorganisatie heilloos '

Kantonrechters boos
over plannen kabinet
met alle arbeidszaken, alle huurza-
ken en alle geldvorderingen tot 5000
gulden, veelal consumentenzaken.

De kantonrechter heeft zich, zo zegt
de Kring van Kantonrechters, ont-
wikkeld tot een voor de burger toe-
gankelijke functionaris, by wie za-
ken op een deskundige, efficiënte
en snelle manier worden behan-
deld.

De voorgestelde integratie in de 19
rechtbanken is in de ogen van de
kantonrechters een heillozeweg. De
gevolgen zijn 'funest,' zo wordt ge-
zegd. Kantonrechters zijn over het
algemeen oudere en ervaren juris-
ten, die niet meer op carrière uit
zyn.

„Uit cyfers blijkt dat de kanton-
rechters drie- tot vijfmaal zoveel
produceren als de rechtbankrech-

Scholengemeenschap
Brandenburg
Landgraaf

ters", aldus de nota van de Kring
van Kantonrechters. En dat terwijl
zaken over het algemeen niet min-
der ingewikkeld zijn.
De kabinetsplannen zullen onver-
biddelijk leiden tot een aanzienlijke
uitbreiding van de rechterlijke
macht, stellen de kantonrechters
vast. Uitgaande van de huidige si-
tuatie zouden er in denieuwe 'mam-
moet-gerechten' 462 extra rechters
nodig zijn. Daarbij komt nog 900
man ondersteunend personeel.

Kapitalen
Het kabinet heeft steeds gezegd dat
de gehele reorganisatie Dudgettair
neutraal zal verlopen. Daar klopt
niets van, aldus de kantonrechters.
„Er zijn enormekapitalen nodig, zo-
wel eenmalig als structureel".
De integratie met de rechtbanken
lost niets op, het werkt alleen maar
contra-produktief, stellen de kan-
tonrechters vast.

Scholengemeenschap
St. Michiel Geleen
GELEEN - Geslaagden 1988/1989 St. Mi-
chiel Geleen:
Afdeling G6;
B. van Bergen Spaubeek; H. Bokdam Ge-
leen; M. Bonekamp Elsloo; J. Caanen Els-
loo;B. Fredrix Elsloo; N. Haemers Beek; R.
Hendriks Geleen; E. Hensen Elsloo; L.
Hoen Neerbeek; M. Kremers Sweikhuizen;
R. Martens Elsloo; R. Mermens Beek; M. Pe-
pels Stem; F. Schols Spaubeek; S. Zwart
Munstergeleen.
Afdeling A6;
R. Akkermans Moorveld; A. Bakker Ge-
leen; J. Bakx Geleen; I. Bartelink Geleen;
B. Bessems Spaubeek; L. Beusen Geleen; J.
v.d. Bijl Elsloo; C. Bongers Elsloo; M.
Bosch Elsloo; M. Bovendeerd Stem; M.
Coenen Spaubeek; C. Coumans Beek; M.
Dabekausen Beek; T. Derhaag Geleen; G.
Erckens Beek; R. Erdkamp Geleen; J. van
Essen Geleen; S. Gelissen Beek; S. Gubbels
Neerbeek; M. Gulikers Geulle; Y. Günther
Geleen; A. Guyaux Geleen; R. v.d. Haar Ge-
leen; A. Habets Spaubeek; G. Hacking Ge-
leen; S. van Hecke Spaubeek; M. de Heer
Geleen; H. Hendriks Sweikhuizen; M. Her-
ings Beek; E. Heuvelsland Beek; P. Hilkens
Geleen; M. Hoedemakers Sweikhuizen; C.
Hoen Beek; S. Huyben Geleen; M. Jacobs
Geleen; D. Janssen Geleen; G. Janssen
Stem; P. Janssen Elsloo; M. Kerff Geleen;
R. Kersemakers Elsloo; M. Ketelslegers Ge-
leen; B. Keulen Geleen; N. Kivit Geleen; R.
Koolwijk Sweikhuizen; R. Kraus Stem; A.
Lahaije Geleen; J. Lahay Elsloo; P. Leen-
ards Urmond; E. Linssen Geleen; D. Ma-
chils geleen; N. Martens Stem; D. Meens
Spaubeek; P. v. Merwijk Geleen; J. v.d.
Meulen Beek; R. v.d. Moesdijk Spaubeek;
C. Moonen Stem; N. van Mulken Geleen; R.
Nijsten Geleen; P. Notermans Elsloo; M.
van Ooi Spaubeek; C. Peeters Sweikhuizen;
N. Peters Beek; A. Pierik Spaubeek; D.
Piets Geleen; P. Pijpers Elsloo; R. Pisters
Geleen; V. Pluis Elsloo; H. Reine Geleen; I.
van Rheenen Geleen; N. van Riet Geleen;
W. Roest Geleen; N. Ruffini Geleen; R. Sa-
lome Neerbeek; N. Scheepers Spaubeek; I.
Schols Geleen; P. v.d. Schoor Stein; I.
Schrijnemaekers Schimmert; R. Senden
Beck; B. Severens Geleen; R. Sillevis Beck;
M. Silverentand Geleen; P. Slangen Beck;
V. Smeets Beek; R. Spauwen Neerbeek; C.
Stassen; Neerbeek; A. Teuns Geleen; R.
Teuwsen Geleen; A. Thewissen Beek; P.
Timmermans Beek; I. Urbach Geleen; E.
Urlings Elsloo; E. Veltstra Spaubeek; M.
Vleugels Elsloo; M. Wijckmans Geleen; Z.
Wolters Sweikhuizen; G. Zeijen Beek.
Afdeling H5:
R. Bakker Neerbeek; M. v.d. Berg Elsloo; J.
Blankestijn Geleen; A. Bollen Geulle; G.
Bollen Geulle; D. Bouwens Spaubeek; Y.
Bovens Geleen; R. Brouns Stem; J. Buhler
Geleen; B. Carboex Beek; R. Cox Elsloo; E.
Crals Geleen; E. Cramer Geleen; 1. Dearue
Geleen; M. Derrez Geleen; J. Feld Geleen;
J. Geurts Geleen; B. v. Groenewoud Ge-
leen; P. v. Groenewoud Geleen; C. Herings
Spaubeek; H. Hofmeyer Beek; E. Hofsteede
Geleen; I. Hollands Geleen; L. Honings
Sweikhuizen; E. Huizinga Ulestraten; R.
Janssen Elsloo; S. Janssen Beek; C. Jong
Geleen; V. JusticeBeek; P. Kuster Beek; H.
Kuypers Geleen; F. Lacroix Beek; B. La-
hoye Geulle; E. Lemmens Elsloo; J. Lem-
mens Beek; M. Lenssen Elsloo; A. Linnartz
Geleen; S. Maesen Stem; P. Maspaitella Ge-
leen; M. Mengels Beek; S. Mennis Spau-
beek; R. Mevis Spaubeek; N. Neikes Beek;
S. Nilwik Spaubeek; A. Offermans Geleen;
M. Oort Sittard; N. Penders Beek; R. Peters
Geleen; C. Pijls Beek; V. Pijpers Elsloo; M.
Roberts Elsoo; R. Schaeken Geleen; R.
Schuitemaker Beek; A. Schutgens Spau-
beek; A. Simon Schimmert; M. Smit Ge-
leen; J. Smoorenburg Geulle; K. van Soest
Spaubeek; W. Steyns Beek; I. Tijmensen
Stem; S. Timmermans Moorveld; S. v.d.
Vaart Geleen; A. Verschuur Geulle; D. Ves-
ters Geleen; S. Vijgen Geleen; T. Vroemen
Geleen; E. Wauben Geleen; W. Webers
Geulle; M. Wessels Beek; D. Wolfhagen
Spaubeek; Y.W. Wong Beek.
Afdeling M4:
R. Aelmans Elsloo; J. Ahlers Spaubeek; R.
Alberts Geleen; P. Amesz Beek; S. Baltus
Beek; A. ter Beke Geleen; S. Bollen Geulle;
N. Bongers Elsloo; N. in de Braek Elsloo; B.
de Bruin Beek; R. Bruyenberg Elsloo; E.
Buis Geleen; S. Buschgens; E. o.d. Camp
Elsloo;R. Christ Neerbeek; J.Collard Beek;
N. Comans Beek; T. Couzy Beek; A. Cuy-
pers Beek; D. Delnoye Beek; D. Delsing
Beek; C. Diehl Beek; E. Dillema Elsloo; K.
Eijkenboom Urmond; R. van Es Moorveld;
R. van Es Elsloo; O. Feijen Geleen; Y.
Frijnts Geleen; E. van Garsel Beek; R. van
Geel Moorveld; G. Ghijsen Geulle; G. Gior-
gi Sittard; M. Glasz Elsloo; R. Haeren Els-
loo; F. Heckers Beek; A. Heimer Beek; N.
Hoedemaker Neerbeek; S. Huck Elsloo; B.
Huveneers Elsloo; C. Janssen Beek; D. Jon-
kers Beek; S. Kempa Geleen; D. Kirchberg
Spaubeek; H. Koen Neerbeek; J. Kooien
Spaubeek; J. Krauweel Beek; M. Kweens
Geleen; J. Laven Spaubeek; R. Lemmens
Beek; H. Lenssen Elsloo; J. Maas Neerbeek;
P. Marehal Beek; A. Martens Neerbeek; A.
Martens Geulle; M. Martens Beek; N. Mols
Beek; C. Offermanns Geleen; P. Ophelders
Geleen; N. Overbeeke Beek; B. Penders
Elsloo; W. Philippens Geulle; R. Ramaekers
Elsloo; M. Rasenberg Elsloo; C. Schenkel
Geleen; R. Scheyen Elsloo; M. Schijns
Beek; R. Senden Elsloo; P. Smeysters Els-
loo; N. Snippe Geleen; M. Speek Stem; J.
Spijkers Geulle; I. Spoort Geleen; M.
Spronkmans Elsloo; Alexander Beek; R.
Steens Elsloo; V. Stevens Spaubeek; M.
Swelsen Elsloo; A. Teuwisse Geleen; R.
Vaessen Elsloo; F. Vandewal Elsloo; D.J.
Veeter Elsloo; A. Verhesen Geleen; D.
Vraets Geleen; E. Vranken Elsloo; M. Was-
sink Geleen; M. Wetzels Elsloo; E. Wolters
Geleen.

H.B.O.
jeugwelzijnswerk
Maastricht

LANDGRAAF - Aan de scholengei»
schap Brandenburg te Landgraaf sla*T
de volgende personen:
Afdeling elektrotechniek: Frans B*
Roger Beckers, Erik van Berlo, "
Braun, René Deguelle, Richard GeratsJchen Hanssen (met lof), John HenricuS
Leon ter Horst, Mano Janssen, RonJ^mers, Ger van Loon, John Mannens, *j
gang Personn, Pascal Salomon, Marce''
vertand, Armand Simons, Roger Tak'
Giovanni Tatti, Mare Toenbreker, M*v
van de Wardt, Andy Wetzler, Guillaum*!
liège, Nico Geurts, Peter vanKalsbeek. "j
Looijs, Rob Lunenberg, Ron Pietersftj
han Smith, Dave van Tilburg, Raimond'
ders, Roger Berendsen, Francois Pc*"
Paul Ritzen, Marcel Walravens.
Afdeling mechanische techniek: B»
Creusen, Daniël Florentinus, Marco GeP
Ron Hazekamp, Roland Heidens, BJHonings, Klaas Hoogeveen, Peter de J*
John Körver, Ingo Kosters, Pascal Kof?
Duc Minh Lu, Roy Meessen, Patrick W
ders, Roger Ooyen, Marcel OttenbroSJ
Paffen, Pascal Pluymen, Martijn Scho<j"l
kers, Wiely Speth, Roger Theunissen.’ J
Udo, Maurice Voncken, Roger Boltondj,
né van Oirschot, Norbert Scholtis, FSJSchütz, Peter Sonnenschein, Pascal "
mans, Theo Muris, Cvitko Rakic.
Afdeling bouwtechniek: Marcel DepjJ,
Roger Gorissen, Ron Gorski, Raymond j

nen, Michael Henricussen, Antoine J^jr
zak, Armand Jurgens, Léon Kaesler. ~trick Siebers, André Smid, Ron ZÜ'
Maurice Clement.
Afdeling verzorging: Heide Bekema, g,
da Bindels, Ramona Boessen, Peggyjj
mans, Sandra Coenen, Natali Fink, '^Jacobs, Alexandra Reinartz, Sarina JJgers, Bianca Schmit, Daniélla Seinen, £jca Spaetgens, Angela Stijfs, Saskia aJ
Mario Theissen, Jolanda Vissers, M«fWeerts, Bianca van der Zee, Peggy Zu'"
ma, Suzi Wijntjes.
Afdeling mode en kleding: Ylanda Br°^berg, Sylvia Grootjans, Jessica H"^Sonja Moonen, Diana Pauli, Anja Wijf>S(
Afdeling administratie: Armand Bu°Z
bruck, Nicole Dautzenberg, Esthella Ë#jjAnita Hannig, Marion Hoefnagels, S^Kremer, Sylvia Lasia, Melanie Nast, AAjj
ka Pierwyer, Chantal van Ree, KatJa^gen, Corina Schuurmans, Claudia Sou'jJ
Afdeling verkoop: Corina Gorski, Afljjjj
que de Haas, Nicol Heidens, Monica Je c,
sen, Petra Knuit, Stephan MichoriuS.
sanne Ackermans, Angela Somers.

officiële mededeling
In onze vergunningsvoorwaa1'^
verbonden aan het exploiteren ,
een stortplaats, is bepaald dat
het einde van iedere werkdag
stortfront met een laag grond f
worden afgedekt. j
Normaal worden de poorten va
regionale stortplaats om l7-^- igesloten. Echter, tussen 16- -%
17.00 uur worden geregeld t ,
hoeveelheden afval aangev^,
Daardoor is hetvoor onze mede (
kers op het stort onmogelyk o&
dig het stortfront af te dekken- -Om deze ongewenste en onë J,
loofde situatie te vóórkomen, j
ben wij besloten om op maandag
en met vrijdag de regionale "> 0
plaats vanaf 1-8-1989 te sluiter»)
16.30 uur en 's zaterdags on-
uur. rd
De sluitingstijden worden du-
een halfuur vervroegd. p (

Wij vragen hiervoor uw beétiv ,
medewerking.

Het dagelijks bestuur
van het Streekgewest
Westelijke Mijnstreek,
J.A.J. He.kants,
wnd. secretaris,
P.L.H. Creemers,
voorzitter.

MAASTRICHT - Aan het HBO jeuedwel-
zijnswerk te Maastricht slaagden de vol-
gende kandidaten:
Inge Aarts, Marion Aarts, Martin Althuizen,
Armemarie Arntz, Pascale Beckers, Miriam
van der Beele, Miriam Bessems, Marjo
Blommaert, Tanja Bour, Caroline van den
Broek, Monique Claassen, Ank Clabbers,
Ellen Cleven, Monique Coelen, Ruthy Cor-
tooms, Mieke Deenen, Miriam Diederen,
Henny Dings, Resie Dioncre, Sonja van
Driel, Hilde Dusée, Jolanda Dijkman, In-
grid Engelbert, Jeanette van derFlier, Nadi-
ne Foeken, Ruud Frenken, Veronique Ge-
vers, Anita de Gier, Mare Gösgens, Rob
Grandjean, Ellen van Heereveld, Hannie
van Helvert, Anita Henderix, Yvon Hodzel-
mans, Liseth Hoeben, Ellen van Holland,
Marie-José Hollman, Edith Huinck, Nury
Huinck, Joos Huppertz, Chantal Janissen,
Arme Janssen, Helmy Janssen, Susan Juli-
cher, Monique Kerpen, Tineke Keuning,
Erik Klaassen, Jenny Klomp, Nelly Kna-
pen, Joke Koevoets, Tanja Kruytzer, Petra
Lamers, Yvonne Lamers, Esther Limpens,
Mariëlle van der Linden, Nicole Linssen, Li-
setteLuiken, Martine Machon, Inge Moens,
Jolanda van Mulken, Lilian van Mulken,
Marion Nelissen, Petra Odekerken, Marjo
Op hetVeld, Petra Parren, Elian Pluis, San-
dra van der Poel, Petra Pollux, Jolanda
Pouls, Eugenie Punt, Jacky Ramakers, In-
grid Reneerkens, Karin Roelofs, Astrid
Roomberg, Andrine Rovers, Karin Rutten,
Ine Scheenen, Ida Schippers, Egon Schols,
Rosalie Snelting, Marion Spronck, Carla
Stals, Annerie van de Sterre, Nancy Stof-
fels, Mariken Stoverinck, Miriam van der
Straaten, MoniqueStraten, Charlotte Swin-
kels, Alice Tegels, Marianne Theunissen,
Manon Uyterwijk, René Vanderbroeck,
Maud van der Venne, Betty de Vogel, Almy
de Vos,Diana Warns, Yvonne Wijnen.

BISSCHOPPELIJKE
COLLEGE
ROERMOND
MAVO
Marty Baets, Swalmen; Miressa Beerens,
Roermond; Monya Belmahi, Roermond;
Dick Beurskens, Swalmen; Manuela Bin-
dacz, Roermond; Pascal Bloemers, Roer-

M W^^X^mm. mm\ mm^\\ W

Voor het opgeven van
familieberichten 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.

MOET U DOEN!
Ja, u leest het goed!

Als u van plan bent een nieuw bed te kopen moet u ons
toch eens bellen! U kunt dan namelijkkennismaken met

slapen op water. Geheel vrijblijvend natuurtijk.
Meer informatie over waar en wanneer?

Se/ 04759-4208 en vraag naar dhr. H. Hermans.

HAELEN - PANNINGEN - SMEERMAAS |

HOE "VRIJ"
IS EEN

GEHANDICAPTE
MET TEVEEL

VRIJE TIJD?
AVO-Nederland bemiddelt

bij en zoekt werk voor men-
sen met een handicap. Al 60
jaar. Jaarlijks kunnen vele ■gehandicapten zich via AVO-
Nederland maatschappelijk
ontplooien. Bij een bedrijf ot
als startende ondernemer. 'Daarnaast geelt AVO-Ne-
derland financiële ondersteu-
ning voor bepaalde aanpas-
singen, recreatie en oplei-
dingen. Want AVO-Neder-
land helpt waar wettelijke
voorzieningen echt te kort
schieten. Voor iedere
gehandicapte.

Wilt u meer informatie
over de mogelijkheden die
AVO-Nederland u kan bie-
den, neem dan kontakt op
met onderstaand adres.

AVOHEDERLAND

beschermvrouwe HM de Koningin

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. 033-63 52 14

Steun de collecte
GIRO 625000

Zaterdag 24 juni 1989 " 14Limburgs Dagblad

'Nieuwe grote ramp zeker niet uitgesloten'
Britse duikers hekelen

onderhoud booreilanden

examens

Van onze redactie economie

lILVERSUM - Oliemaat
chappijen zyn bij het onder
toud van olieplatforms in he
Jritse deel van de Noordzee zi
lalatig, dat een nieuwe ram]
an een omvantg als met de Pi
-er <Alpha niet uitgesloten is
Jritse duikers uitten de be
chiïkiiging aan het adres vai
le olieconcerns in een gister
vond door de KRO uitgezon
len reportage. Het platforn
'iper Alpha vloojï op 6 julivo
iq jaar na een explosie ii
"rand; 167 mens«en kwamei
laarbij om het leven.

rolgens de Schotse duiker Jamir
leattie wordt er gesjoemeld bij in
pecties van en het onderhoud aai
et onderwaterdeel van olieplat
arms. Hij zei zelf betrokken te zyi
eweest bij opdrachten waarbij dvi
:ers bepaalde apparatuur onder wa
2r lieten zakken en deden alsof zi
rmee aan het werk gingen.

n werkelijkheid deden z<3 wegen:
jdgebrek iets anders, alo'us Beat
ie. Door het overslaan van inspec
les en onderhoud ontstaan er vol
ens hem zeer gevaarüjke s ituaties
)e duikers werken aan de ontoe
latbare praktijken mee, omdat ze
nder druk staan aangezien alles ze
nel en zo goedkoop mogeüjA moe
/orden gedaan.

Ierhaling
illan Millar, voorzitter van de .Brit
e vereniging van duikers, bevestig
ie in de televisiereportage dat b ijn<
lke duiker dit soort ervaringer
ieeft. Het relaas van Beattie were
"nderschreven door ingenieur Ge

Granaria
krijgt geld

nog niet
Van onze parlementsredactie

)EN HAAG - Minister Smit-Kroes
Verkeer) zal vooralsnog het Rotter-
;amse graanoverslagbedryf Grana-
ia geen 9,65 miljoen gulden uitke-
en. Eerst wil de minister dat de
iurge*rechter een oordeel geeft
ver.de noodzaak om dat bedrag te
"etalen. Smit-Kroes heeft dit in een
»rief aan de Kamer bekendge-
naakt-

)p 7.jjini kwam een commissie van
Irie onder leiding van mr. Van Wes-
em met een bindend advies in de
aak-Granaria. Daarin werd gesteld
lat de overheid het bedrijf 9,65 mil-
oen gulden moest betalen. Dit als
'ergoeding voor een verbod om
elf, met eigen duwvaartuigen, la-
ling te gaan vervoeren. De vergoe-
ling,was berekend over de periode
september 1988 tot 13 april 1993.

.mit-Kroes wil nu de burgerrechter
iten toetsen of zij inderdaad naar
edelijkheid en billijkheid gehou-
len is de 9,65 miljoen gulden aan
Jranaria te betalen als het bedryf
iet daadwerkelijken effectief over-
aat tot eigen vervoer van lading,
'otdat de rechter uitspraak heeft
edaan. wil de minister in ieder ge-
al het geld niet aan de onderne-
ling overmaken.



Architect Arets
voegt zich bij

coryfeeën

Heerlenaar wint prestigieuze Maaskantprijs

MAASTRICHT - De verhalen
van een muis in een zak chips,
de spijker in de tomatensoep.
De Keuringsdienst van Waren
in Maastricht schrikt er niet
meer van op. Het zijn vaak op
zichzelf staande bevindingen.
Alleen maar leuk voor de bui-
tenwereld. Een ander beeld
geven de 600 verbalen die in
1988 in Limburg aan onderne-
mers zijn gegeven, omdat er
iets in hun bedrijfsvoering niet
klopte. Dat zijn er meer dan
het jaar er voor. De heer Wolfs,
directeur van de Maastrichtse
vesting is daar niet echt ver-
baasd over. „De Keuringsdien-
sten werken, nu ze onder de
rijksoverheid vallen, beter sa-
men dan ooit. Bovendien wor-
den de regels steeds opnieuw
aangescherpt."

RLEN - „Zou de WIO vandaag nog dood gaan dan heeft de actiegroep toch al genoeg ge-
De verpleegkundigen en verzorgenden zijn zelfbewuster geworden. Het democratise-proces is in een stroomversnelling geraakt." Zelfs al zou de WIO haar pretenties om een

nemersorganisatie voor de verpleging en verzorging te worden niet kunnen waarmaken,
log is het niet voor niets geweest. Die overtuiging klinkt luid en duidelijk door in de woor-
ran Chris Huyten, Hans van Ewijk en Lien Notermans, de kernleden van de WIO Lim-

signaleert echter een groeiproces
dat ervoor heeft gezorgd dat er nu
een basis van verpleegkundigen is
„die er iets van willen blijven ma-
ken."

WlO-kerngroep nog met een paar
enthousiaste mensen kunnen uit-
breiden, opdat ze wat meer tijd krij-
gen voor hun eigen leven. Het actie-
voeren is noch hun werk noch hun
hobby en na de CAO-onderhande-
lingen is er nog een grote taak voor
de werknemersorganisatie in spe
weggelegd. De WIO heeft hierin natuurlijk ook

een taak. Ze moet ervoor zorgen dat
de mensen alert blijven, ze moet de
verpleegkundigen alarmeren indien
dat nodig is. „Wij moeten hen inspi-
reren. De mensen die heel veel hart
voor de zaak hebben moeten we
steunen. Wij moeten doorknokken
omdat we weten wat het anders in-
houdt voor de toekomst. We willen
dat ons vak weer een mooi vak
wordt."

Inspireren

met de WlO-ers vindtIn een vergaderzaaltje op dehde verdieping van het Heer-
de Weverziekenhuis, de werk-man twee van hen. De twee
j*rs van het eerste uur, Bert
Jout en Nico Sporck, zijn er
% Door persoonlijke omstan-
Jen hebben ze de toorts metPlympisch vuur' aan anderen
't overdragen. Actievoeren
*en zware wissel op het privé-

*n die geen water krijgen,
"Jden die erbij in schieten, eenkoelkast. Vergaderingen tot
[Jl de nacht, en toch weer hon-
procent inzet op het werk de
Ne dag. Het priveéleven
F er dan bij in en je wordtpurend aangesproken op wat
van 'de groep' zeggen ent..Verantwoordelijkheidsbesef

'je gaande," zegt Lien Noter-
I De drie hopen dat ze de

De verantwoordelijkheid voor de
toekomst van deVVIO ligtnu bij de
achterban." Daarvan is Chris over-
tuigd. De vraag is immers in hoever-
re de verpleegkundigen en verzor-
genden willen blijven vechten voor
hun rechten. Het enthousiasme van
de grote groep die in het begin ach-
ter de VVIO stond is wat getem-
perd. Actiemoeheid, vakanties, te-
leurstelling over de mogelijkheden
actie te voeren of tevredenheid met
het bod van de werkgevers liggen
daaraan mogelijk ten grondslag.

„De achterban zal de ontwikkelin-
gen kritisch moeten volgen en con-
sequenties trekken. Die vier pro-
cent zijn mooi meegenomen voor de
groep die zekrijgt, maar het gaat om
meer dan geld alleen," stelt Hans.
Een 'gezonde' en goede gezond-
heidszorg en gemotiveerde mensen
op de werkvloer, dat is het doel.

Zijn de drieverpleegkundigen bang
dat de massa na de CAO-onderhan-
delingen zal terugvallen in lethar-
gie: wel klagen maar niets doen?
Lien bekent daar in het begin aan
getwijfeld te hebben. Hans

Achterban

Het heeft de VVIO-ers wel wat ge-
kwetst dat de patiëntenplatforms
niet achter de acties zijn gaan staan.
De platforms hebben immers het-
zelfde doel: een goede gezondheids-
zorg met aandacht en tijd voor de
patiënt. " Chris Huyten, Hans van Ewijk en Lien Notermans: ...achterban zal consequenties moeten

trekken... Foto: DRIESLINSSEN

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Ritzen, Stationstraat
24b, S 713269. B.g.g. TIGH
5 711400.
LANDGRAAF. Landgraaf, Pasweg
6 Schaesberg, S 321967. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2 Kerkra-
de S 452523.
KÈRKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00 .
tot 15.00 uur en zondagvan 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH » 711400).

TIGH " HEERLEN.
5711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

APOTHEKEN

Promotie
dat ze nietnaar hun normen kunnen
werken. In alle sectoren is sprake
van een taakverzwaring. De animo
om in de gezondheidszorg te wer-
ken is laag en dat terwijl devergrij-
zing en ontgroening ervoor zorgen
dat straks een groot deel van de
schoolverlaters in deverzorging zal
moeten werken om voor de ouderen
en zieken te kunnen zorgen." Het
woord is aan de samenleving.

„Met een werkonderbreking heb je
niet alleen jezelf maar ook je colle-
ga's. Het verschil tussen een mini-
male bezetting op een afdeling en
een normale bezetting is soms zo ge-
ring dat slechts een persoon aan een
actie kan meedoen. En dan moet je
je uit de naad werken om die ene
verpleegkundige naar het grasveld
te kunnen laten gaan. Neem je de
patiënten mee dan is het eigenlijk

geen werkonderbreking meer," legt
Lien uit.

De VVIO-ers doen niet alleen een
beroep op de verpleging om deont-
wikkelingen kritisch te volgen,
maar ook op de samenleving.„Wil je
de kwaliteit kunnen handhavendan
moet er wat gebeuren. Er is te wei-
nig tijd voor de patiënten. Gemoti-
veerde krachten stappen er uit om-

Ook de beperkte mogelijkheden om
hardere acties te voeren, waren erg
frusterend. „Waren het maar bakste-
nen, dan kon je ze van de lopende
band laten lopen," zegt Chris Huy-
ten. „Maar zo eenvoudig is het niet.
Je hebt met mensen te maken. Zie-
ke en zwakke mensen. Het heeft
uren gekost om een actie uit te roe-
pen, alle minimale mogelijkheden
zorgvuldig te overwegen en te zor-
gen voor de rugdekking."

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren, _
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK-BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN
Dit soort onderzoek is ook voort-
gekomen uit de nieuwe organisa-
tie van het keuringsdienstwezen
in Nederland.

Daarnaast is Maastricht voor heel
Nederland belast met het onder-
zoek naar de groep 'bijzondere
voeding. De potjes kleutervoe-
ding, de blikken babyvoeding,
dieetproducten, ze staan allemaal
op de werkbanken van de Maas-
trichtse analysten. Alles wat van
belang kan zijn, wordt onder-
zocht. De kwaliteit, houdbaar-
heid, noem het maar op. Maar ook
bijvoorbeeld de relatie tussen de
hoeveelheid aluminium in baby-
voeding en de Ziekte van Altzhei-
mer, een vorm van dementie.

Onderzoek

De keuringsdiensten moesten
twee jaar geleden terug van 950
naar 830 arbeidsplaatsen. De kan-
toren en laboratoria in Assen,
Dordrecht en Haarlem gingen op
slot. De dertien overgebleven re-
gio's werden, naar rato van een in-
wonertal van 1,1 miljoen, inge-
deeld.

bestrijdingsmiddelen onder de
hoede van de dienst.

Zeshonderd verbalen voor
minder nette ondernemers

Keuringsdienst schrikt niet meer van 'muis in zak chips '

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Vluggen, Bleyerheiderstraat 93,
S 452913. Van zondagmorgen 10.00 .
tot maandagmorgen 8.00 uur Hub-
bers, Haghenstraat 61, S 453003.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Jeh-_
ne, Dr. Ottenstraat 48 Simpelveld,
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Stuur-
man, Hoofdstraat 19b, » 317666 en
zondag Meyer, Frans Erenslaan 32,
S 313186.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-,
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 » 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Klagende klanten vormen maar
een klein onderdeel van het werk
van de Keuringsdienst. Driehon-
derd in twaalf maanden noemt
Wolfs niet echt veel. Maar het zijn
er ieder jaar weer meer. „We lopen
een achterstand in. De Limbur-
gers klagen niet zo veel. Maar dat
verandert." De aard van de klach-
ten is zeer verschillend. De ene
keer is het een consument die at-
tendeert op de hygiënische toe-
stand in een winkel, de andere
keer een concurrent die zijn colle-
ga een loer wil draaien.

Klachten

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Beekman, St. Anto-
niusweg 8 S 713714. B.g.g. TIGH
S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Van Hoeven, Akerstraat 152 Kerkra-
de, S 416130. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Curfs, Rijksweg 101 Gulpen,
S 04450-3098. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.30 tot 18.00
uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Kouters, Vijverlaan 12 Bruns-
sum, » 252252. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30 tot
18.00 uur.

SOS-HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestryding:
24-uurs infoüjn S 740136.

Van de 21.000 hygiëne-inspecties
vond eenderde plaats in de hore-
casector. Deze groep, belangrijk
voor de gastronomisch aanzien
van Limburg, beslaat een groot
deel van de werkzaamheden.
Met de hygiëne blijkt wel eens
loopje genomen te worden. „Het
prijskaartje is geen garantie voor
een goedehygiëne ", vertelt de di-
recteur. Volgens hem is de min-
der goede hygiënischetoestand in
bedrijven, en met name de hore-
ca, vaak te wijten aan een gebrek
aan kennis van de eigenaar:
„Lang niet altijd onwil, veeleer
onwetendheid.

Naast alles wat te eten en te drin-
ken is, vallen ook zaken alsverfen

Waarom dan gekozen voor Heer-
len als uitvalsbasis? „Heerlen be-
schouw ik als een eiland. Een
goede plek om na te denken. En
het hier wonen dwingt je con-
stant te reizen. In Amsterdam
zou je bijvoorbeeld door de cul-
tuur opgeslokt kunnnen worden.
Misschien dat ik daar de nood-
zaak niet zo zou voelen om me te
blijven ontwikkelen. Ik denk dat
ik niet eerder dan op mijn vijftig-
ste een definitieve standplaats
zal kiezen. Bovendien geloof ik
dat je je op die leeftijd pas archi-
tect mag noemen."

Doceren
Doceren vormt de tweede grote
liefde van de Heerlenaar. Elke
week ontvouwt hy aan de Acade-
mie voor de Bouwkunst In Am-
sterdam zijn denkbeelden. Daar-
naast doceert hij ieder weekein-
de in Londen aan de geassocieer-
de architectenschool. "„Hier gaat het om studenten uit
de hele wereld die meestal, voor
ze deze post-academische oplei-
ding volgen, een volledige oplei-
ding in hun land als architect
achter de rug hebben. Ook in
New Vork aan het Cooper
Union-instituut is Wiel Arets re-
gelmatig als gastdocent te vin-
den.

In het werkgebied van Maas-
trichtse Keuringsdienst, tot aan
Venlo en een drietal Noordbra-
bantse grensplaatsjes, zijn bijna
17.000 bedrijven gevestigd. „De
keurmeesters werken aan de
handvan een ingewikkeld inspec-
tieplan. De bezoeken worden niet
van te voren aangekondigd. Het
ene bedrijfwordt bovendienmeer
geïnspecteerd dan een ander. Een
voorbeeld is een productiebedrijf
van etenswaren. Zon bedrijf is
kwetsbaarder. De producten blij-
ven na fabricage bovendien nog
een tijd in het bedrijfwaardoor de
tijd dat iets mis kan gaan toe-
neemt." Wolfs heeft niet de illusie
dat alles voorkomen kan worden
door hun dienst. Toch mag een
slager rekenen op zon vier be-
zoekjes per jaar.

Dat het niet allemaal goud is wat
in de vitrines blinkt, blijkt uit het
feit dat er microbiologisch nogal
wat mis is bij de eet- en drinkwa-
ren. Uit deze grote groep werd
20.815 maal een monster geno-
men. De groep kokswaren, hier-
onder vallen onder andere sala-
des, nasi, bami, kroketten, werd
3500 maal onder de loep geno-
men. Veertien procent was niet in
orde.

%^\LEN -De Heerlense ar-
% l.

lr WielArets (34) heefï de
SkantPrys gewonnen. Het is

ScL- h°oggewaarderde onder-
af 7lng voor architecten tot 35
°^toK Arets ontvangt op 13VsTeï in hetRotterdamse stad-
**r t> handen van burgemees-

öram Peper.
V--4e H Jaar geleden onderscheid-vo 0r stad Maastricht hem al

,?en ontwerp in de binnen-Vorip.et de Victor de Stuerprys.
röhli Jaar won hiJ de Charlotte'ot^j^PriJs, ook weer voor zijn
r^b oeuvre- Eerder ontving

inUteau a* internationale prij-'n Japan en Italië.

Trots
j>tijs ln trots op de Maaskant-ri^et is toch een van de be-
Schein ste Nederlandse onder-
eet AlngeP v°or architecten",

°tiiD
rets in zÜn kantoor aan de

■£aar anstraat in Heerlen.
e Prii ast vind ik het leuk dat

ls toegekend voor mijn
Uit kle^erk" Dat werk bestond

e:,'nere projecten zoals een
°orin7 ' een apotheek met

m iS een artsenpraktijk en
Sink^ centrum met wo-ln het Brabantse Hapert.

ib^ecw001?1611nu beroemde ar-i^mi^" als Aldo van Eijck,
iue («roSSrS38 en Geert Bekaerti'^lst n^aaskantprijs in ont-
L Utoth2nmen- Wiel Arets hoortS-wl '2ou Jekunnen zeggen.

Misschien dat hij daarom van de
Maastrichtse Jan van Eyck-aca-
demie de opdracht ontving het
idee te leveren voor de nieuw-
bouw.

Jaarlijksworden alleen al in Lim-
burg ongeveer 20.000 inspecties
verricht en 100.000 analyses uitge-
voerd. De wijze van controle is in
twee hoofdgroepen te verdelen:
microbiologisch (bederfelijkheid,
hygiëne) en chemisch (grondstof-
fen dieniettoegestaan zijn, verbo-
den toevoegingen).

Tien jaar
Kirkeveldsje

(ADVERTENTIE)

ZONDAG
I l||h|ü | 12.00-

Ilyiku -»■■ "v Hj IJ WrS?y^x\ H ÏAx~nma.smT *-^~n.tiof 1 HL^^sE**

tffjjjr HASSELTWEG ~~CÜÜtI
"^j^~ N75 TUSSEN 6ENK'EN HASSELT

HORA keukensuper
HASSELTWEG 178 GENK (B)

TEL: 0932-11355576
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WIO heeft gezorgd
voor bewustwording

Harde acties in de verpleging eigenlijk onmogelijk
SCHIMMERT - Basisschool 't
Kirkeveldsje Schimmert be-
staat tien jaar. Men houdt daar-
om zondag een muzikale speur-
tocht van zes kilometer.

Men kan tussen 13.30 en 14.30'
uur starten vanaf de school. On-
derweg krijgt iedereen een trac-
tatie en bij eindpunt de Remi-
giushoeve ook nog eens een gra-
tis broodje met barbecueworst.

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50
gulden, terwijl kinderen van de
basisschool al voor anderhalve
piek mee kunnen doen.

Werknemers in de gezondheidszorg hebben dit jaar
frgd voor een opmerkelijk en zeer langdurig arbeids-
flict. Een sector, waarin al jaren werd gemord over
Werkdruk en de bezuinigingen, kwam in opstand.
Passing alom over de heftigheid waarmee het initia-ïvan de actiegroep Verpleegkundigen en Verzorgen-
Hn Opstand (WIO) voor een loonsverhoging van 5
Kent dit jaar werd begroet. Niet in de laatste plaats
de vakbonden, die de looneis wel overnamen. Het re-

ttaat van alle inspanningen is een bod van ongeveer 4
cent voor de werknemers die vaak onregelmatig wer-
en zon 3 procent voor de anderen. Het grootste deel

fl de loonruimte moet overigens wel uit de kas van het
moenfonds PPGM komen. Werkgevers en bonden heb-
f gisteren de onderhandelingen hervat. De kernleden
R de VVIO-Limburg maken de balans op.

Van onze verslaggeefster

weekendagenda

" Mieke Reinders
onderzoekt de hoeveelheid
bestrijdingsmiddelen op de
aardbeien. De smaak of
kwaliteit van de aardbeien
is nu niet aan de orde.

Foto: WIDDERSHOVEN

JLEN- Drs Bart Koet promo-
? Volgende week vrijdag aan
,liversiteit voor Theologie enSraat (UTP) in Heerlen op een
"Schrift over de visie*van Lucas
P Oude Testament en het Jo-
-5&1. Centraal thema van de dis-pc is de wijze waarop de inter-ne van het Oude Testament

rol heeft gespeeld
!*t tot stand komen van het
eüe volgens Lucas en de Han-

-Ben van de apostelen.

wiel Arets: ...„op mijn vijftigste pas echt architect"...
Foto:FRANSRADE
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fl Vanaf Wk
fBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f
fBRUNNEN 5 en 10 dg 499,-»
fLUGANO 7 dg 749.-f
fDIANO MARINA 10dg 1079,-1
fNICE-MONACO 7enlodg 599,-ff PARIJS 2, 3,4 en 7dg 139.- f
fLONDEN 4 dg 449,-f
fBERLIJN 3 en 4 dg 299,-f
fKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299,-f
IPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-f
IMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799, fITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f

IZELLAMSEE 8 dg 779,-f
■VELDEN WORTHERSEE 10 dg 1095,-f
fWENEN 7 dg 789,-f
fROiVIE-FLORENCE lOdg 989,-f
ILOURDES 7 dg 699,-f
fARNSBERG SAUERLAND sdg 499,-f
INORMANDIE-LOIRE sdg 499,- IL—

■ NOORSE FJORDEN Bdg 1289,- /j^SSSSm\\

H STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
Vakantie? Texel, natuurlijk!
ir-üiririr vakantie-eiland subtropisch zwemparadijs
snel bereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren
park landschap ruim 125 km fietspad
bossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrand
hotels, hursies, campings zeehondenopvangcentrum
bioscoop, theater, kroegjes jachthaven
rust en ruimte plezier en vertier

Da's duidelijk: Vakantie? Texel natuurlijk!!
Plak de ingevulde bon op een bnefkaart voor gratis toezending van
de reisgids. „

Naam:

Adres:

P.c./plaats:
RDP2S

'jgjjjflfljjjffi Luxe 6-persoons bungalows,
BjfËsl comfortabel kamperen, 5-sterren

voorzieningen met zwembad,
" ,; pony's, tennis enz. Vraag de folder.

02220-16275

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 WADOEN in het centrum a/d Waddenzee,
uitstekende kamers en gezellige sfeer. Bel voor info en
reserveringen 05621-1298.

HOTEL "GOLFZANG" - VLIELAND
Speciaal voorjaarsarr. Half-pens. D/WC/KTV

Voor midweek (ma-vrij) of weekend (vrij-ma) / 310.- p. p. mcl.
gebr. v. sauna (1 uur p.d.), fiets, overtocht-boot.

Deze aanbieding geldt tot en met 1 juli a.s.
Wacht niet te lang. Boek nu of vraag een folder aan:

Tel. 05621-1818
Vlieland Duinkersoord 6-pers. bung. Nog
enkele mog. juni/juli/aug. Tel. 05980-90021.
TEXEL Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24,1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.
Torschelling. Een paar dagen genieten in 0e ontspannen sfeei
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr
3-4 af 7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanai

’ 139.- bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5,8891 HS
Midsland.
Ameland en Terschelling t.h. caravans, 2 slp.kmrs.,
stromend water, wc en elektra. Vrij vóór 1-7 en né 19-6
en sept. v.a. / 195,- p.wk. 05180-1206 (n.o. zond.).

Zoekt ueen rustige ruime camping met de nodige activitei-
ten? Informeert u dan eens bij CAMPING WESTERKOGGE in
BERKHOUT (nabij Hoorn) voor vakantie-, seizoen- of jaar-
plaats. Gelegen temidden van leuke stadjes als Hoorn, Enkhui-
zen, Volendam en Alkmaar. Op het terrein veel goede voorzie-
ningen, zoals: overd. zwemb. (28°), tennisbanen, div. sportvel-
den, speelhoekjes, verh. van kano's en fietsen, veel vaar- en
viswater, gratis roeien en nieuw is de rondvaartboot. Geop. tot

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

"OPEN HUIS" Op zaterdag 1 juli a.s. bent U van 13.00uur tot 16.00uur
welkom tn onze modelwoning op het fraaie rekreatiepark 'Geestmer-
ambacht" aan de Westfnesedijk te Schoorldam, ca. 8 km ten Noorden
van Alkmaar nabij de kust. De bungalows zijn gelegen op ruime perce-
len ertpachtsgrond, voorzien van woonkamer, open keuken, 3 slpks,
badk., berging, cv., zonneterras en goed geïsoleerd.
"0% v.d. koopsom kan worden gefinancierd, hoge huuropbreng-
sten haalbaar. Koopsom / 87.500.- v.o.n.
Vraag het uitgebreide informatiepakket aan.

SCHOORL. Geniet van bos, zee en duin in een bunga-
low op HEEREDUIN, de 1e wk. v. juli 30% korting. Bel
nu en vraag naar onze gratis info folder: 02209 - 3636.

St Maartenszee, luxe stenen bungalows aan zee, last
minute prijzen, nog enkele weken in hoogs. vrij.
Tel. 02249-3052 / 02246-3190.
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 te huur luxe 6 pers. bungalows aan
zee 8-7 tot 19-8 v.a. / 780.- p.w. Tel. 02246 - 1056.

HEILOO. Vakantiebungalow Burg4Jrbrug ±4km v. strand,MINDER VALIDEN. Voll. aan- dujn en VjSwater zomer-
gepast. Wegens annulering huls + tuin, vrijv.a. junitot 15-'
nog vrij 5 t/m 26 aug. en né 9 7en na 20-8. Tel. 02268-1959
sept. Informatie: 072-334483. (né 18.00 uur)

FRIESLAND VAKANTIELAND
ATT\ UNIEK AANBOD

( /Wat*- i 'n he merenBebied. narl van Friesland,
\ Uc^2>?/ '■O'Grou-
\. yn eJijt© Schitterende 4-, 5- en 6-persoonsbungalows

Aan hetwater en voorzien van alle comfort
Tussenseizoen vanaf’ 395,= en hoogseizoen vanaf’ 500,=
perweek. In de maand juni, vanaf 2/6,9/6en 16/6,3weken
huren, 2 weken betalen.
De idealecombinatie:bungalow boot. Een 4-, 5-, of
6-persoons vakantiebungalow meteen 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.
Vooralle inlichtingen en boekingenkunt u terecht bij
Recreatieoord Vn 'e Lijte, Vn 'eLijte 1,9001 ZR Grou.
Tel: 05662-1487.

I FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3/
I 1-5, 19-5/7-7, 11-8/31-10, een visboot met b.b. of een
I zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook ide-- aal voor het maken van trektochten. Vraag kleurenfol-
| der, Sjerp de Vries, TERHERNE , 05668-265.
I ~ -vT Rijs, Hotel Gaasterland, tel. 05148-1741, heeft deze

f/W\ r\ \\ zomer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:
Il )| weekend-arr. ’ 215.- p.p. of midweek-arr. f 285,- p.p.
l\ \m\x j) Kamers met D/T entel. en op basis van HP. lnd. huur
y-'houl '—aj/ van fiets en uitgebreid informatiepakket met fietsrou-
\quuUTUm6\ tes jn txjgr omgeving en vele andere verrassingen.

ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer',
uitsluitend voor volwassenen (ook weekend) & NJHC Zeil-
school 'lt Beaken' voor jeugd v.a. 8 jr. en gezinnen. Lid
VZN/CWO. Bel nu 05154-2363 of 3284.
Camping 'De Driesprong' gelegenaan de rivier de Tjonger op de
grens van het waterrijke Lemsterland en de bosrijke zandgronden
van de Stellingwerven. Inl./folder: Lemsterweg 21, 8484 XX Lange-
lille. Tel. 05618-1473.
Zellkampvoor / 290.- all-in van 12tot 19 aug. voor jon-
geren van 16 jr. en ouder. Recreatiecentrum Tjonger
Delfstrahuizen (Fr.). Inl. tel. 035-213326/053-354943.
KOLLUM Camping de Poelpleats. 15 juli t/m 12 augustus
recr.team, nw. eigenaar, grote stapl., verhuur stacar's,
verk. Wemo demo. stacar's. Tel. 05114 - 2058 b.g.g. 2223.
'De Wolverlel' Bakkeveen/Wljnjewoude 6 tot 8-pers. 4* bung's
v.v. cv en open haard. Nog enkele mog. juni/juii/aug. Vr. gratis
broch. Tel. 050-260600 tst. 12 of 05908-18748 of 05169-1301.
Weekend er tussen uit?
Hotel lesicht, uniek gelegen aan Drachtster wijde Ee.
Tel. 05117-9367.

~ Bungalows / Camping

'TtPsßiß|J — Groepsaccommodatie
f' "\?*m, — Stacaravans ANWB-classificatie

j« .' ,': ■ ...«« a. f. ra* a-

| ■ ASSEN 05920-55688

CAMPING HET CLINCKENHOLT 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
\ mooieJAAR-, SEIZ.- en TOERISTENPLAATSEN. Vraag folder

' en ml.: 05925 - 220, fam. M. A. Breed., VAKANTIEOORD 'SONNEVANCK' te Spier, gel. aan een!
i schitterend natuurgebied, heeft wegens annul. nog enkele

bungalows vrij in de maand juli. Hierop geven wij tijdelijk 25%- korting. Ook op onze mooie rustige camping hebben wij nog
ruimte. Op het terrein is aanw. verw. zwemb., speelt., enz. Info:
05936-214.

" Borger: luxe vak.bungalows, 2 slaapk., midden i.d. na-
tuur, gratis gebruik overd. zwemb. Nog beperkt moge-
lijkh i.d. zomer v.a. ’ 645,-// 840,-. Tel. 05998-3 65 65. |_ GASSELTE s***** volledig ingerichte vrij-

I staande stenen bungalows v.v. alle comfort,
kl.tv, rust en privacy. 05910-16743.

ISiil
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MIDDEN-DRENTE, ruime
vrijst. vak.bung's, cv., kl.t.
v., open haard, vlakbij bos
en viswater! Tel. 05910-
-2.35.58

Friesland t.h. KELT 620, WAARSCHIP 570 en PO-
LY-VALKEN. De Drijfveer, Akkrum, tel. 05665-2789.

Houtbouw DE VELUWE. Uw
houten chaletop maat gebouwd.
Ook grote collectie op voorraad.
Apeldoornsestr. 32, Voorthui-
zen, 03429-2233/3978.

mm*

MOTORBOOT
MAANDBLAD VOOR DE KLEINE MOTORVAART

HET NIEUWE NUMMER
NU OVERAL IN DE

TIJDSCHRIFTEN-WINKEL
Een abonnement ?Bel gratis:
06-02242 22

::■.

MOTORBOOT|HET VAKBLADVOOR DE KLEINE MOTORVAART

ZEILVAKANTIES: ACTIEF EN SPORTIEF!
IJsselmeer, Waddenzee, Scandinavië, Turkije.
Bel voor info: Zeilvloot Zwartsluis 05208 - 67565.

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 me-
i ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretagne.| Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651.40.62.

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.
{fetfc Vakantiepark 'Cailuna'

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. + kleuterb., 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.

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.
'De Roskamp'-bungalows in N.0.-Overijsel met
zwembad, speelt. Fam. Veurink, Gramsbergen,
tel. 05246-1473, bgg 1664.

CAMPING 'DE SCHERPENHOP, TERWOLDE. Een
ideale vak. voor het hele gezin a. d. rand v. d. Veluwe met
o.a. surfmeer, verw. zwemb. Div. attr., bowling, bistro en
disco. Ook verh. van 6-pers. stacaravans. Zie ook de
WV- of ANWB-gids of bel voor folder: 05717 - 17 31.
i

Igli^llJiJ Bungalow, kamperen, hotel,
Wm BË^i groepsaccommodatie. Overdekt-7''^^P^i en openluchtzwembad, manege,

" ,'; tennis, restaurants. 62 hectare.

I| ; \ \ \ ". LOCHEM 05730-53151 |
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.
CAMPING DE ZANDHEGGE. Uw ideale gezinscamping. Verw.
zwemb., speeltuin, babykamer, wasserette, recr.progr. Pracht gel.
bij de bossen nog enk. pl. vrij. Tev. 4 tot 6 pers. stacar.'s t.h. Vr.

' folder tel. 05780 - 13936 + 14721, Langeweg 14, Ernst.

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB**", verw. zwemb., tennis,
!peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 - 1354.
VELUWE APELDOORN Camping De Veldekster, 20 ha. Tel. 055-
-424711. Modern sanitair, verw. zw.bad, kleu.bad, babyroom, vr.
folder.
Veluwe, Vaassen: recr.bedr. 'De Bosrand'. SPECIALE AANBIE-
DING: eerste 2 weken juli t.h. stacaravan met o.a. overd. verw.
zwemb., sauna, midget golf, etc. Tevens kampeerpl. 05788-1343.

=7 Heropenings - arrangement \=
JP Cultuur of hautecouture, strandvertier
~ of sportplezier, Den Haag heeft 't. ~

— VernieuwdParkhotel biedtu een zorgeloos— in-irsaij heropenings- weekend ■ arrangementa /137^50p.p. — -— !qhHh|| Belnu voor alleinformatie! —
Emm PARKHOTEL DEN HAAG**** = I_ Molenstraai 53. 2513 BJ Den Haag —— Tel. 070-624371. Telex 331X15. Fax 070-614525 Z

m^^mW^iatWÊtmWf^mmWWwTf^^WM If
mmx*^A^ t̂m^_mma^Ld(m^da^^^Ammmm

Am^m I >

Hotel aan Zee 1 min. van strand. Voor de laatste ge-
zinskamers nu bellen voor een folder. V.P. / 285.-.
p.p.p.week. Tel. 01719-12919, P. Boulevard 206,
Noordwijk aan Zee.

_^

NOORDWIJK AAN ZEE, Vakantiehotel 'De Instuif'. Uniek familie-
hotel, riante ligging, eigen parkeerterrein, tennis/sportb., volpen-
sion v.a. / 265.- p.p.p. week. Vraag folder: fam. P. Zonneveld,
Duinweg 14, (01719) 1 54 62,

Noordwijk aan Zee... Hotel De Branding.
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. / 265.- p.
pers. Bel fam. Scholten, 01719 - 1 24 25 voor folder.

Uniek gelegen temidden van bos, water, heide en
zand. Kampeerterrein „De Heide" en Camping
Vredenburg. Tevens verkoop van nieuwe en ge-
bruikte caravans. Voor info: Camping Vredenburg
BV, Vredenburg 1, 4614 PH Bergen op Zoom.
Tel. 01640 - 5 35 22, b.g.g. 3 56 59.
Vlierden: luxe vakantiebungalows, ligb., open haard,
3 slaapk., gratis gebr. zwemb., nog beperkte mogelijkh.
in de zomer v.a. f 775,—/ f 980.—. Tel. 04930 -12221.

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.

EKSTRA VOORDELIG
HOTELARRANGEMENT
AAN DE ZEEUWSE KUST

*!j[ BEI

" Schitterende ligging op
300 meter van zee

" Binnen- en buitenzwembad

" Sauna / Solarium

" Tennisbanen:Fietsen
Vraag ons uitgebreide info-pakket

mum% HOTEL"" fT»DE ZEEUWSE P£]■h STROMEN B 3
RENESSE " TELEFOON 01116-2040'

mmmmmmmmmm\

HOTEL WASTLSAGE uw vak.ho-
tel in het Beierse bos, rustige llgg.
aan bosr.; restaurant, bar, kegelb., overd. zwemb. (Bxl6 m), sauna,
solarium, tennis, massage, kap-
per, schoonheidssalon, 90 ka-
mers m. bad of douche/toilet. Vr.
onze hotelprosp. aan: HOTEL
WASTLSAGE, D-8379 Bischofs-
mals, tel. 09-499920170.

ïlSSw^il Om u in stijl naar Engeland te brengen, i

I^^^^ bieden wij u een vloot van 18 moderne I

. earferries plus 2 supersnelle Jetfoils, 6 makkelijk j
| bereikbare afvaarthavens, .__' «i^HO|HB
I. 34 gezellige restaurants hHM|SS|SS|
| met dito uitstekende keukens. premwiKfliciinKKfl I

I l^yiMSraillWAUMslMgSHl 'n bemanning die dag \

I\ j\ en nacht voor u klaar staat en \
|J| \^^^^\ een zeevaarttraditie die al |9|

V j* "s A ruim anderhalve i

11 klinkt ais een klok. fipTp f |
Qtuur mi| de uitgebreide P&0 European Ferries brochure met m^^m\. m^x.
O tarieven, vertrektijden, voordelige minitnps en alle Informatie W^mf —M M «j^fcfi^jpM
over de routes van Zeebrugge, Oostende, Calais en Boulogne naar l^^m/l ■ mPPs^ltk 1I
Dover, ZeebruggeFelixstowe en Cherbourg/Le Havre-Portsmouth. mmma y „

European Ferries Ij
Plaats: Postcode: EEN ONDERDEELVANDE P&O GROEP L
P&0 European Ferries, Leidsestraat 32,1017 PB Amsterdam. LD 4IJ

J Thuis op de zeven zeeën, thuis op zevenjanaaTlroute:s. J
— -^j

HET VEERSE MEER, KAMPERLAND, zee, strand,
wandelgebieden, watersport en alle soorten t.h. luxe
vrijst. vak.bung.'s, nog enk. mog. in juli en aug. Inl. +
folder Ruiterplaat Recreatiebeheer, 01107-1866.
BURGH - HAAMSTEDE: 5-pers. bungalows direct a.d.
duinen. Nog beperkte mogelijkh., tot 15-7 en né 12-8;
weken v.a. ’ 580,—/ ’ 775—. Tel. 01115-1698.

NIEUW NOORDZEE-PARK I
OUDDORP AAN ZEE

Te huur s***** bungalows op 400 m van zee.
Nog vrij in hoogseizoen. Info + fold. tel. 01878-3099.

*W^i"^3P^ 5 sterren en een beetje meer. Op zoek
«HÉpS naar een onvergetelijke kampeer- of

bungalowvakantie direct aan het
V pyF^pj strand? Vraag nu onze folder aan.

.' .'; f Ook caravanverhuur.

T^^^^T^T** NIEUWVLIET 01171-1391 |

VRIJ IN JULI/AUG.: 150 VAK.BUNG./WON.!
Regio's: Vlissingen en Veerse Meer v.a. ’ 500.- p. wk. Zeeland
Vacanties, 01184-11048 (9.00-13.00 u., za. 10.00-17.00 u.).
WESTKAPELLE-ZOUTELANDE. T.h. luxe vak.bung., uniek
gel. aan duinvoet bij zuiderstrand, 3 slpk., cv, ktv., wasmach.,
groot gazon, veel privacy. Vrij na 2 sept. Tel. 076-612892.

Diversen/binnenland . J

Willingen Sauerland
Nieuwe comfortabele VA-
KANTIEWONINGEN tot 5
pers., laagseiz. va. DM 45-,
hoogseiz. va. DM 60,-. Fam.
Corell, tel. 09-4956812061.
Eifel/Moezel, ruim 200
vak.woningen, pensions,
bung's, hotels en boerderij-
vak, voor 2 tot 15pers. v.a.
DM 30. Tel. (05920) 12475.

Laatste kans op een bun9.n
CENTER PARCS in ju» £■
gustus. Boek nul Bei 9r*!jj
0300 of ga langs bij P*?jß
ANWB, Holland Int***]
Reisburo of VW-i kanto°f'J

Zoekt u een relsgen<H
Vraag gratis fold|f' 1
INTERCOMPAS* 11

Postbus 15 - Eindhof!'Reisgenotenkrant kost

IJkrflf ïjt
M-J-i-i-Mm.\>Mi
IflMMflftjMfX

mmw
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Waardebon - Waardebon - Waardebon - Waardebofl \

I _*\s^l3s Li

'' _._tk_tf_k_É_ll__ H_i -^^ 4' EB L ïl _r____^^M<_, \ _«<| 3'
5 ■ ft \fl f ’ - 4lt~ rf___! 9 '"__ 1 ■»*_|' 5

ta** Al _^^^ «HH
00^ HPPn»i* l JBJfcwKM. r ii i "-^Mr^rM^^^^^^»

' HIEUW " 2 baby-olifanten |
" apenterrein J

-=■ " reusachtig Europees park \
2 " dieren om aan te raken en te voederen__ '" avonturenspeelplaats j

s " westerntown
_r " _—i i
U 9 Op vertoon van deze advertentie ~JI ; %J£ krijgt u aan de kassa een //"^"if^^^^
fe reductie van ’ 4,—- ffi^T *"/ 11^ De waardebon geldt voor 1 persoon. //xx é^"' / 'Safariland Tüddern, Kreisstr. 1, "__ ,' —=g^

D-5135 Tüddern, tel. 09-492456690 ril —=' -^Waardebon - Waardebon - Waardebon - Waardeb^
—■ ... ■-— ■ '■■■' ■ . . r ■ —^
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fe ideale attractie voor de hele familie Ej^BMl
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VOOR BEZOEKERS VAN DE SELFKANTBAHN OPENINGSTIJDEN: DAGELIJKS VAN 9.00 UUR TOT DE SCHEMERING

CIRKEL: de bétere
jeugdvakanties

in net buitenland.
8 t/m 17 jr. Brochure?

Tel. 080-773999.

CORSICA
Gampingvluchten naar Eu-
ropa's mooiste eiland, ie-
dere donderdag v.a. 29 juni
met Air Holland naar Calvi
voor verlaagde prijzen,
ook in het hoogseizoen, 1,
2 of 3 weken:

’ 449.- p.p.
Ook mogelijkheden voor
fly/drives, hotels en appar-
tementen. Boekingen of
brochures bij uw ANVR
reisburo of bel:

Rent a Casa
079-416031/421691

(Lid SGR/ANVR).

t_LKENBURG a/d GEUL

\ r }Uw steeds^
' n echt fijne vakantie vol ontspanning en variatie of

Il I 'Hon 6en paar dagen er tussen u" 1S Valkenburg ideaal!,3" steeds. De grandioze natuur, de romantische
"I Sc." ■ *^e boeiende attrakties. Valkenburg zal u
L tj'9ll6ll Reken maar!,

r "'«eek-arrangement v.a. fl. 287,-p.p.
J t^ Het Geuldal. Tel 04406-13364

820, 6300AV Valkenburg

. Rooding* * * * Gratis Brochure 04406-13241
i^ "eekend va ’ 176-p.p. Weekarr. va ’ 539-p.p.Kamers

wc, ktv, tel. Overdekt VerwarmdZwembad

1 V_3_S_E_____l

gelegen in de bossen bij Blitters-
A wijck. Mooie omgeving met prachtige natuur en1 Leel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoons
T PVngalows, restaurant, bar/bowling, midgetgolf,: j Jlr>derboerderij. Gratis tennissen en overdekt, J hemmen. Boek nü vanaf f.695,- per week. g

"■^ \ BEL: 04784-1841

É^a-L_____üf)?yéVM^M:É^
■^

s van half pension (overnachting, 'ontbijt, 3-gangendiner)
»Tj2overnachtingen) ’ 135,00 p.p. Kïïmm t \%Wn novernachtinflen) ’ 270,00p.p.r M ZW
«fe^(' overnachtingen) ’ 472,50 p.p. IrWlm (■■■■■^n

lïïï^ge/ °'aouclle' ,o"el'kieurenlelevisie en leleloon.|LLh-T-3F'''^_n.
■_»»__ *^ s_ft limburg -Wpoland

o'^~-)i I X^_r_r

'AHn VVV WIJLRE Voor een fijne f"""lsen 'le m 'tZuidlimb. heuvelland prachtig gele- IVVJ
\\l Geul" en Gulpdal. Vraagt de infogids: _kV_|
V^_27^6270 AA Gulpen. (04450) 1444.

vaaöse reizen Valkenburg v.a. / 480.-
-( JtJeii ,n terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,t -Sch» " Kmrst.end.+t.,zonderbusv.a./365.-p.p.Alléén3>~Sn»l V a- f 435-. Gratis folder. 3-sterrenpension Spronck,
j GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

' Gotm2 "Limbur9- Voor uw vakantieBONDSHOTEL ***\ % a 6,
DEN HORIZON, gelegen op het mooiste punt tus-

' % lift , °pers van de Ardennen. Alle kamers douche/toi-

' 2r ktv/radio- Halfpension v.a. ’ 40.- p.p.p.d. Inl.

Mij^
/^jrPP- met zwembad. Juli/aug. vanaf

' 833c?£ Fo|der: De Linde, Beekerweg 25,
■ tel. (04407) 13 44.
|S, |JJJ® H|GH CHAPARELL, Oirsbeek, 12km van Valken-S*t|bl9dinStacaravans '"""■ no9 vr'i van 12 au9- tot 19 au 9-qT"* sept. ’ 250,- p.w. all-in. Eigen tent of ca-
N^^nsprijsnè 19 aug. ’ 14,- p. nacht. Inl. 04492-2044.

bijt, 7 PENSION LOUSBERG. Logies en ont-
'27o v?en vanaf / 200.-. Halfpension 7 dagen vanaf

04406 - 12624.

ShiLLAMERICHS> Geulhem bij Valkenburg, Geul-
/3eo ;^e 9 27, 6325 PH Berg en Terblijt, 1 wk. v.p. v.a.

Vraag ml. of bel nu 04406 - 40555.
<£"*t>ing De Bousberg, SchaesbergZ.-L.

wembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.
V^-^_ a.fotder: 045-311213

9' Th' vakaPP- met zwemb. en speelt., ook ■inf 6H wend- Halen en brengen m. touringcar
!ryS~ll!l__Dieteren-Meijs, 04406-15404.

KL^ 2-1-) b'J Valkenburg vak.app. t.h. op ver-. P?©rderij. Nog enk. weken vrij in hoogs. Tel.
ghjT—~__

fH\ ENBURG Ikm v. Valkenburg café pension 'Uit-
*"«-, aiit »

ge omgeving. Ideaal uitgangsp. voor wandel-,
>v^WochteiviOok voor groepenl Bel 04459-2781.

S°n-Tdni'k' ,am- hotel Buitenzorg. Wehryweg 33, t.o. sta-
_^rp| sn h.p. ’ 295.., v.p. f 345^ |.0. v.a. /210.-. Eigen par- -Vr. folder tel. 04406-13570.

Söen0»»-is^es met last minutekorting, 4 volle dagen
klp- FarmK'n / 389'" P-P- Weekend Kent v.a. ’ 220.-
-« rr?£ US? B&B en Hotel-auto-rondreizen. Jöugd-
S? Öritain orei2en v-a- / 169-" PP-Per week. Folders bij

1^) 16188 C'aliSt ALBION- L BeHingstr. 2, Hulst

1. Landgoed Nienoord, Leek. Tel. 05945-12100.
2. Vesting Bourtange (Gr.). Tel. 05993-54600. ■■§
3. Windattraktiepark Aeolus, Sexbierum. Tel. 05179-1144.
4. Makkumer Aardewerkfabriek. Tel. 05158-1341 __3
5. Aldfaers Erf Allingawier. Tel. 05178-1736. WrA6. Oe Twee Stadhuizen, Hindeloopen. Tel. 05142-2565. WTi7. Pretpark Duinen Zathe. Appelscha. Tel. 05162-2203. U
8. Verkeerspark Assen. Tel. 05920-55700. W A
9. Monumentendorp Orvelte (Dr). Tel. 05934-335. Wm\

10. Nat. Veenpark Barger, Compascuum. Tel. 05913-49631. %,W
11. Koningin Julianatoren. Apeldoorn. Tel. 055-552015. K^
12. Apenheul, Apeldoorn. Tel. 055-552556. ■■13. Gouden Handen, 's Heerenberg. Tel. 08346-62343.
14. Kasteel Huis Bergh, 's Heerenberg. Tel. 08346- 61281. ■_.
15. Pretpark Tivoli. Berg en Dal. Tel. 08895-41541. W*
16. Heilig Land Stichting, Nijmegen. Tel. 080-229829.
17. Recreatiepark De Waarbeek, Hengelo. Tel. 074-913417. ■É'
18. Dierenpark Amersfoort. Tel. 033-616658 Ei
19. Kasteel De Haar, Haarzuilens. Tel. 03407-1275.
20. Museum Stoomtram Hoorn, Medemblik Tel. 02290-1486281 T21. Broeker Veiling, Broek op Langedijk. Tel. 02260-13807. fc-
-22. Woltheus Cruises, Alkmaar. Tel. 072-114840. mr.. 23. Zee-aquarium, Bergen aan Zee. Tel. 02208-12928. ■-—24. De Zaansche Schans, Zaandijk. Tel. 075-162221.
25. Rederij Plas, Damrak, Amsterdam. Tel. 020-245406.
26. Technologie Museum NINT, Amsterdam. Tel. 020-6646021 M—
27. Wereld Bloemencentrum, Aalsmeer. Tel. 02977-34567. HB
28. Aviodome, Schiphol. Tel. 020-6041521. I-Bf29. Rekreatiepark Linnaeushof, Bermebroek. Tel. 02502-7624 rA
30. Rederij Triton, Katwijk en Kaagdorp. Tel. 01718-13228. CM
31. Omniversum, Den Haag. Tel. 070-545454. F/I32. Museon. Den Haag. Tel. 070-514181. rA
33. Ontspanningspark Drievliet, Rijswijk. 070-999305.
34. Biesboschtours, Lage Zwaluwe. Tel. 01684-2250. WL^35. Rekreatiepark Bosbad, Hoeven. Tel. 01659-2366. _*. J36. Recreatiecentrum De Bergen, Wanrooy. Tel. 08859-78900.Lt_
37 Kasteeltuinen, Arcen. Tel. 04703-1882. _"_
38. Rekreatieoord Steinerbos, Stem (L). Tel. 04490-32525.
39. Rederij Stiphout, Maastricht. Tel. 043-254151.
40. Sprookjesbos, Valkenburg. Tel. 04406-12985. RDP

Kamperen b bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.

in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Fievoland
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Het Grote Bos/Doorn aan Zee
De Flaasbloem/Chaam De SchotsmarVveerse Meer

Vraag toezending van:
* de gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438- 13547

Postbus 38, 3970AA Driebergen

’■"
STj \

Telefoon 03438 13M7 >—_f__

recreatecentranederiand

_fc\__»C-1 Geniet van
__■_■■___— de ware

HotelAm Berghanc gastvrijheid
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad Bent-

heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle lounge,
bar, restaurant. CaféAerras, relax-center met solarium, Romeins

stoombad, whirl-pool en binnenbad (29°C). Ons aanbod mcl.
royaal ontbijt-buffet en elke avond 4-gangen-keuzemenu's:

6-daagse tussendoor-vakantie
nu voor DM 275,- p.p.

Vraag ook naar onze weckend-arrangementen
Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

VAKANTIE A.D. MOEZEL bij Cochem in de 'Pilsstube',
Manfred Wehr, 5594 Nehren/Mosel 09-49.2673.4532. H.p.
uitgebreid ontbijt, 's avonds 3-gangenmenu DM 30.-
-p.p.p.d. vanaf 3-dg. Kinderkorting. Alle kamers douche/wc,
1-pers. kamer DM 35.-. Nog vrij van 21 juni-1 juli, 2-10 juli,
12-31 juli. Info. 02159-17717.

Beleef 'n paar heerlijke ontspannen dagen in Bremm/Moe-
zel (omgeving Cochem) in ons Weinhaus Berg (familiepen-
sion), 5599 Bremm/Mosel, tel. 09-49.2675.301 (L.O. v.a. 26
DM; ook half- en volpension). Vraag vrijblijvend onze folder/
prijzen aan.

Super vakantie voordeel!
Hotel de Sauerland Stern

midden in de bergen van het Hochsauerland. Met subtropisch
zwemparadijs, gratis sauna, tennis-, kegelbanen, disco en
vakantieprogramma. Kamers met bad en toilet, kl.televisie,

radio en balkon
1 week slechts / 499.- p.p.

6 tot 99 jaarf 399.- Ontbijtbuffet en diner.
881 Reizen Amsterdam, 020 - 799999 of 6622222.

Liaffil, Jfotérffrossfe/T |
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[DROOMVAKANTIb IN J^uitgestrekte
I luxe en gezellig familiehotel «iw oUliUeerde hotel te I
I omgeven stadjeBad «f^V^hrtromantische kasteel I
I pStse, gelegen aan de «nUm* » slaapkamers met
I met dromerige slottum. «« " { lbinnenz*cm-I toilet, «^-aïJ£. biljart, gezellige bar en .I bad, sauna, zonneterras, kege _ _ _
■ Konditorei. g.daagse arr. n.p-

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'*", Mainzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

EGGEGEBIRGE SAUERLAND. Vakantiewoningen 2 t/m 7
pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer.
Info/doe: 05753-2098. »;3 io

Camping- en bungalowpark 'De Fruithof', een
gezellige fam.camping, 5 km v. Emmen, ruime kampeerpl. en
vrijst. bung.'s. Ook w'end-m'week. Vraag folder 05919-12427.
HOOGSAUERLAND. Dichterbij dan u denkt. Zeerruim
appartement t.h. van part. Nog een paar weken vrij in de
zomer. Inl. 05945-14985.

Lucht, zon en vrijetijd.
Petite Suisse, 4-seizoens-recr.centr., in het hart van de Arden-
nen. Vlakbij La Roche, tegen een zuidhellingv. een vallei, aan-
gelegd in terrassen, omg. door prachtige ongesch. bossen.
Vak. voor het hele gezin. Veelzijdig recreatiepr. voor jong en
oud, 3 zwemb., tennis, speeltuin, jeude boules, skiën, paardr.,
kano, etc. Skandinavisch dienstencentr. met gez. bar, rest., tv-
hoek, frit., winkel, luxe verw. sanitair en wasserette. Verhuur
van kampeerpl. van 100 tot 250 m 2,en Finse chalets.
Nieuw: 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.
Camping SAN LANACO. De ideale familiecamping die geweldige
mogelijkheden 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 bij Maastricht). go3ia7

T.h. compl. inger. BUNGALOWTENTEN op 4* ANWB-
camping, met zwemb., restaurant, in de Ardennen, Ne-
derl. leiding. Inl. Ellans, 02510-40818, b.g.g. 37602..
Vakantie In deArdennen. T.h. vakantieapp. 4-5 pers. Zomer-
vak. v.a. ’ 495,— p.w. Ned. sprek. Vak.centrum.
Country Club Benelux. Schnellenberg 36, 4720 Lacalamine,
België, tel. 09-32.8765.9702.

EENMALIGE SUPERSTUNT
Tegen eenheidsprijs

Alleen vertrek op 3/7 - 7/7 - 10/7.
10-daagse superluxe touringcarreizen Royal
Class (toeslag ’ 50,-), ontbijt gratis op de
heenreis.
Lloret de Mar hotel Dex**, volpens.

hotel Samba**, halfpens.
Malgrat de Marhotel Alhambra**, volpens.
Calella hotel Veil Pork**, volpens.
Alle kamers met comfort, zwembad, dicht bij
zee.

voor 4«7*#_"
Appartementen Columbia***, Lloret de . Mar

’ 299.-.
VOL = VOL - OP = OP

AZUL TOURS. Tel. 045-322224
013-427777
020-137459

Lid Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Dagelijks boeken van 9-20.00, ook zondags.

Voorjaarsreizen naar de Costa Brava vertrek iedere maandag
en donderdag per luxe Royal Class touringcar 10 en 17dagen
o.a. Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, Pineda Hotel vp. juli/aug.
v.a. ’507, sept. v.a. ’321.-, 6 pers. app. juli/aug.v.a. ’338.--p.p., sept. v.a: ’ 257.- p.p. Toeslag Royal Class ’ 45.-. Vraaguw ANVR reisbureau of BEL 05911-2000, lid ANVR/SGR.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.

** a 'iir , , ■ n ~
■s"flPTTflßfl

Wij betalen uw reiskosten
Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u gereedop
de mooiste viersterren**" campings in heel FRANKRIJK.
Als u nu boekt betalen wij uwreiskosten. Vraag onze brochure
aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus 166, 6970 AD Brum-
men. Tel.: 05756-4153.
"COMFORT»LUXE»(NederIandse) SERVICE»
"CONCURRERENDE PRIJZEN»

ROAN COMFORT CAMP
BOERDERIJTJES

Schitterende landhuizen In de mooiste gebieden.
Nu twee weken voor de prijs van één.

France Individuelle020-26 47 11.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

EGYPT INTERNATIONAL
Uw Egypte-specialist bij uitstek biedt aan: 15-dgse
rondreis voor ’ 1291.-; 22-dgse rondreis mcl. 4 dgn. Fe-
loukatocht + 5 dgn. strandvakantie / 2280.-. Voor meer
informatie bel 070-451302. Ud SGR/ANVR.

(fep, Hongarije Tours
BUSREIZEN (10 dgn.) BALATONMEER v.a. / 599,-
-met excursies naar o a Budapest, Trhany en een Puszta

Boekingen bij uw ANVR-reisbureau of'bij GeGé 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.

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 meter
jachten in Griekenland, de Griekse eilanden en de Turkse
kust. Geen ervaring vereist. Info in België 09-32.3651.4062

Cruises
vanaf

’ 695,-
-8 dagen naar 0.a.:

ITALIË-GRIEKENLAND
JOEGOSLAVIË-TURKIJE

of
EGYPTE-ISRAËL

CYPRUS
Voor uitv. brochure bel

tijdens kantooruren
Holiday Cruises
03483-53778 Of 52406
i :

Vakantie

Friesland
ANWB-appartementen in
bosr. omg. APPELSCHAva.
’360,- p.w., 2e week V2
prijs. Tel. 05160-3915.

Overijssel
HARDERBERG-Overijssel
te huur weg. annulering leuk
6-pers. vak.huisje en ged.
van boerderij, voll. inger.
met ktv, vrij na 1-7. Prachti-
ge bosrijke omg. met fiets-
en wandelpaden bij natuur-
viivers. Tel. 05235-1375.

Vakantie en Rekreatie

Gelderland

Loenen-Vel. hotel 't Zonnehuis
en bung. bedrijf dir. aan natuurgeb. ideaal voor

wandel/fietstochten
Nog vrij in hoogseizoen kamers m/z douche/w.e.

volpens. mcl. koffie ’ 435,- p.w. Bungalows ’ 325,- tot

’ 525,- per week, kinder-reductie. Goede keuken.
Beekbergerweg 25. Tel. 05765-1265.

HULSHORST (Veluwe) te h.
6 a 8 pers. Stacaravan, voll.
inger.; met zwembad; vrij
vóór 8/7 (half geld) en vrij na
12/8. Tel. 03413-1258.

Drenthe
Te huur te RUINEN recr.
bungalow, prachtige omg.
Tel. 05221-2212.

Noord Holland
SINT-MAARTENSZEE zeT
merhuisje te h., 4-pers.,
dichtbij zee en bos. Tel.
02993-72619.

Zuid Holland
Noordwijk aan Zee.
ZOMERHUIS te huur voor 4
pers. Tel. 01719-11592.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866

Limburg
Prachtig JEUGDTENNIS-
KAMP te Sevenum voor j.
en m.B t/m 15 jr. van 10t/m
14 juli dagprogr. ’ 145,-
-weekverblijf ’ 245,- Inl.
04767-3450.

Zeeland
Cadzand bad

te h. vakantiebungalows di-
rect aan zee. Voor de snelle

beslissers met kortingen
Info. Tel. 01179-1872.

Te h. besl. goede 6 pers.
STACARAVANS, ook nieuw
Walcheren. 01180-27612.

Zeilen/Surfen
Zeiljol "SKIPPER 12" , po-
lyester, 3,60 m lang, zeilop-
pervl. 8,5 m2, mcl. trailer, vr.
pr. ’ 1.300,-. 04454-3429.
Te k. st. motorkr. 40 PK
MERCEDES D 5 sip.pits.
koelk., i.z.g.st. Pr.n.o.t.k.
04490-19768.
Goedkope SURFPLANKEN.
AAA-winkel Brunssum.
Te k. ZEILBOOT Flying Ju-
nior met trailer, b.b. motor, 2
zwemvesten, i.pr.st., vr.pr.
’1.800,-. Tel. 045-324084,
na 18.00 uur.
Te k. polyester ZEILBOOT
Kolibri, I. 3.65 m. mcl. impe-
rial en trailer. 04490-75145.
Te k. ZEILBOOT 420 m.
trailer, pr. n.o.t.k. en te k. ca-
ravan Constructan 3.10 m. i.
g.st. m. voortent, ’1.100,-,
tel. 04490-47705.

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-360-390T etc. Gewichten va. 540kg

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 Porti va FB prijs ’ 125,-
Aqua Kern 1 ltr., FB ’ 11,75 maar 2 ltr. 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. 'De Bergjes Caravans
Nieuwe stacaravans en houten chalets vanaf ’ 20.950,-.
Ook gebruikte sta- en tourcaravans, mr. en financ. mog.

Schaapsbrug 2, Roggel. Tel. 04749-5079.

pri-ïiM —1- a

Adria
Caravan
Verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.
Prijzen vanaf

’ 295,- per
week

Aan het eind van het
seizoen worden de huur-; caravans verkocht.
Huurders hebben eerste
keus en spec. kondities.

Informatie en prijzen krijgt u
bij de regionale Adria dealer.

U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

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.

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen (in aug. nog ver-

schillende weken beschikb.)
Bel 045-724141.

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.

Caravan/boot e.d.
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.
Te koop TOERCARAVAN
Meibro. Tel. 043-251498.
Te k. 3 lichtgew. TOURCA-
RAVANS van ’750,- tot
’2.500,-. Tel. 045-323178.

Voor Piccolo's zi<

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, Bürstner,
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-gnjs, 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.
Te k. Caravan ADRIA 76, 3
a 4 pers., met voortent. Prijs

’ 1.250,-. Tel. 04490-78172
CHALET te k., staanpl.
camping Stavenissen te
Stavenissen. Tel. 076-
-149247.
KIPCARAVAN bwj. '82, 400
kg., laagslaper, voortent m.
slaapkab., kachel, als nw.

’ 7.500,-. Tel. 045-253593.
KOOPJE! Vouwwagen i.st.
vnw. bwj. '82, Eemstr. 27,
Heerlen, Nieuw Beersdal.
Te koop 4-pers. CARAVAN
met voortent, ijskast en ka-
chel, merk Tabbert. Tel.
045-313817.
Te koop grote KAMPEER-
TENT, ong. De Waard Alba-
tros, m. luifel en zijschermen
in uitst. staat. Vaste pr.
’975,-. Bellen na 1800 uur.
04756-1982
Te k. SPEEDBOOT met
trailer 35 pk. 045-216475/
727711.
Te k. VOUWWAGEN merk:
Freetime, 6-pers. i.z.g.st.,
04498-55458.
Te koop VOUWWAGEN i.g.
st. pr. ’ 1.200,-. Industriestr.
39,.Kerkrade-West.
Te k. FAIRLINE Holiday MX
3 mcl. bijboot. I. 7.31 x br.
2.67 m.; 175 pk; OMC-
motor; onderwatertoilet;
kookgelegenheid, 4 slaap-
plaatsen; electr. trinslappen;
i.z.g.st., vr.pr. ’ 40.000,-.
Tel. 045-443044.
Te k. CARAVAN Tabbert
Comtesse de Luxe, bwj. '81
met z.g.a.n. PVC voortent
(Gottschalk) 04492-2968.
Tek. FIAT campingbus, bwj.
'77, pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-226225.
Te k. 8 pers. VOUWCARA-
VAN bwj. '80, ’ 1.250,-. Tel.
045-226225.
Te k. CARAVAN goed on-
derhouden. 045-454092.
Te k. 4-pers. Walker BUN-
GALOWTENT met toebeho-
ren, ’ 450,-. 04498-53308.
Te k. BUNGALOWTENT 4
pers. Vaesrade 95, Nuth.
Te k. 4 pers. SPEEDBOOT
met 40 PK b.b.motor, mcl.
trailer en waterski's, vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-455609.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten en
dergel. te Nuth. Hovas tel.
045-243323.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt.
Hovas t.o. Makro Nuth. Tel.
045-243323.
Te k. MOTORKRUISER
Diesel, BV2 m. lang, m.
koelk., venwarm., anker enz.
Tel. 04490-38615.
Wegens omstandigheden te
koop 3-weekse VLIEGREIS
mcl. app. te Turkeij van 14/7
t/m 4/8 a.s., tel. ml. 045-
-453316.
Te k. lichtgewicht TENT, pi-
ramide, 5 pers., i.g.st. Pr.

’ 450,-. Tel. 04492-2665.
VOUWWAGEN i.pr.st., pr.n.
0.t.k., telef. te bevragen na
17.00 uur, 04498-52632.
TABARD Comtesse 515
bwj. '87. Tel. 045-254081.
Te k. 6-pers. BUNGALOW-
TENT merk Perry Sport, zg.
a.nw., ’ 600,-, 045-223495.
De boot voor Uw vakantie bij
WOHLER meteen leverbaar
II Nieuwe sportboten en oc-
cassions vanaf DM 5.900,-
-zoals alle '89er Renken mo-
torboten uit Amerika staan
startklaar voor Uw vakantie.
Rubberboten met motor en
accessoires al vanaf DM
1.990,-, buitenboorder en
trailer meteen mee te ne-
men. Is Uw uitrusting kom-
pleet? Bootaccessoires van
Fender-King bij ons tegen
fantastisch lage prijzen.
Sport-Boot-Center Wohler,
Borsigstr. 5, D-5132 Ue-
bach-Palenberg. Tel. 09-
-49-2451-433663, Fax: 09-
-49-2451-46762.
KAMPEERAUTO Hanomag
F 55 diesel, 6-8 pers., Kip-
opbouw. Helemaal compl.,
gr. tanks enz. 045-353569.
Te k. 5-pers. BUNGALOW-
TENT, 3 x gebruikt, gunstige
prijs. Tel. 045-462273.
Te k. Fabr.camper 4 pers..PEUGEOT J5D Anstocrat-
Colorado geh. compl. i.z.g.
st. bwj. '84, 35.000 km. pr.

’ 37.500,-. 04490-27578.
e verder pagina 18
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; Praktijkdiploma informatica <pdi>

rijkserkende AMBI 88 examens
' Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
J Cóllegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.

Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen._________ __________ __________

I ___ I ___
j Naam:

| ~\\\ 'U*7 Adres:

European Computer School woonplaats:

r Passage 4-6 6411 JT Heerlen jel Leettiidj Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446
I

| JÊell College I
St.-Lambertuslaan 9, Maastricht

Informatie op zaterdag 26 augustus van 11.00 tot
13.00 uur over

! AVONDOPLEIDINGEN
te beginnen in september.

' NIMA-A; Marketing

SEPR: Toerisme

1 NGPR: PRVoorlichting
i

Marketing Praktijk '. ,
i Middle Management

Business English
■ ____________________________________—_____———————————————— ——-——■

Word Perfect Tekstverwerking

Notuleren

Steno Nederlands + Engels

Bedrijfscorrespondentie Ned. + Engels

Begeleiding modulen KHO Bedrijfskunde

Prospectus op aanvraag: 043-218095 190057
1

Vakantie en Rekreatie
l

, Caravans/tenten/boten
' Koopje! Le.a.b. STACARA-
-1 VAN te koop. Tel. 045-
-' 411467.

' Te k. MAASKRUISER~6,6O
' en Yamaha bb. 15 pk. plus. bergingstrailer. Vr.pr.- ’9.800,-. Tel. 04409-2155.

Te k. ALPENKREUZER Su-
per, bwj. '81, mcl. voortegf,

I matrassen, etc, ’1.750,-.
1 Tel. 043-641652.
( ■, Weg. omst.heden te koop

ADRIA 450, 4-6 pers., met
j PVC-voortent en betaalde
■ jaarplaats. Te bez. zondag-

middag Camping 't Soetedal
staplaats nr. 93 te Zutendaal
België, of na afspr. tel. 045-

-i 228532 b.g.g. 04750-10264
: Te k. Kip CARAVAN. Dries-
-1 sen, Uterweg 64, Heerler-
I heide. Tel. 045-217386.

Te k. VOUWWAGEN merk
1 E.T., als nieuw, 6-pers.,
■ Kerkraderweg 154, Heerlen.

" 045-423100.
iTe k. mooie 4-pers. BUN-

GALOWTENT met luifel en1 toebeh. pr. ’ 525,- 2x gebr.
04405-3633.

1 Te k. 5 pers. BUNGALOW-
TENT i.g.st. pr. ’ 400,-. Tel.
04406-13237.

België
LA ROCHE EN ARD. te k.
stenen bungalow op 15 are
grond, met veel privacy, prijs

’ 75.000,-. Tel. 045-417695
Leuk ZOMERHUISJE in
Kinrooi, compl. inger. md.:
wconk.,keuk., 2 slpkrs, dou-
che en toil. bij zwemb. en
viswater 078-159040.

Luxemburg
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Duitsland
OBERALGAÜ omgev. O-
berstdorf, vakantiewoningen
voor 2-5 pers. 09-49-
-83261557.
SAUERLAND nabij Bigge-
see, kindervriend, vakantie-
huisjes, speelwei, hobby-
ruimte met tafeltennis 4 a 5
pers. DM 65,-; kamers met
volpens. DM 34,- nog vrij.
Tel. 09.49-27218872.

Frankrijk
Z-FRANKRIJK dorpshuis te
huur, nog vrij 1-7 t/m 8-7 en
5-8 Vm 26-8 ’ 395,- p.w. Inl.
04490-48352.

Oostenrijk
Te huur 2 mooie VAKAN-
TIEHUIZEN, dichtbij Salz- _
burg. Ook najaar en winter. "

Inl. 045-714487. I
VAKANTIEWONING 4- I
pers., 1-7 t/m 15-7 ’448,- I
p.wk., en 15-7 t/m 29-7 I
’ 504,- p.wk. Geen bijko- I
mende kosten, wegens an- I
nulering. Tel. 05910-22293.
KAPRUN: Een vakantie op I
hoog niveau; 4 a 5 pers. luxe I
appartement te huur. Info I
en/of boekingen. 04490- I
79120 of 04493-2829. I
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en I
prospecten, tel. 04492-1762 I

Spanje/Portugal

’ 500,- onder de prijs: IVLIEGREIS Maastricht-
Costa Del Sol van 1-7 t/m I
15-7 voor 3 pers. met ap- I
parlement, van part. aan- I
geb. Tel. 045-271062. I
LLORET DE MAR hotel met -
zwembad, L/O 10 dgn. 25
aug. 1 sept. 8 sept. ’ 249,-;
15 en 22 sept. ’239,-; 29
sept. ’219,- mcl. busreis.
Bus retour v.a. ’185,-. Bel
Hubertus Alad 045-352871.

Diversen

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

Aktieve dubbel-twenner
commercieel succesvol, in het bezit van de reisburodiplo-
mas SEPR 1 en 2 (vakbekw. en handelskennis) en assu-
rantie-B zoekt hiervoor (part-time) employee of samen-
werking om een reisbureau te starten of andere suggesties
Tel. 045-216411.
Laatste kans op een bunga-
low bij Center Parcs in julien
augustus. Boek nul Bel gra-
tis 06-0300 of ga langs bij
Rabobank, ANWB, Holland
International reisburo of
VW-i kantoor.

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.

~I Limburgs Dagblad

gpiccolos
________GB________-I----_i

Bn/^W/^^22_______________l

SIEMENS

Siemens heeft voor iedere gebruiker de ideale fax. Neem depersonal lax
HF 2301. Gebruiksvriendelijk, met maar vierknoppen, directbinnen handbereik,
compact en niet stuk te krijgen.

O^^sSS '*<Z^V - *"^'T'—--" ut europese oplossing w
' '^—'■■P- COMPUTERS ENCOMMUNICATIE

Café dr Sjtaat - Kerkrade
A.s. zaterdag 24 juni speelt voor u
Passé Partout

Aanvang 20.30 uur.
Beleefd uitnodigend Mari-Louise - Piet - Henrie

SIEMENS

Siemens maakt bedrijtsteleloonsystemen voor ieder bedrijf. Zoals de
SET 121 TI6D met het systeem SATURN. Als één van de eerste goedgekeurd,
tijdbesparend, multifunctioneel en eenvoudig te bedienen.

. J -Y-Tyy <*ZZ^/ OE EUROPESE OPtDSSING IN
mWmmwfU'- COMPUTERS ENcommunicatie

ffj hogeschool heer/en
post hoger technisch onderwijs

In september starten de door deStichting Post HogerTechnisch
Onderwijs Hogeschool Heerlen verzorgde cursussen:

£ .
ORIËNTATIECURSUS CAD
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 50 lesuren
Aantal lesavondenperweek: 1
Cursuskosten: f 1.450,-

-incl. boeken en diktaten

Decursus is bestemdvoor bouwkundigen, werktuigbouwkundigen
en elektrotechnicien voorpersonen werkzaam in de installatietech-
niek.
Decursus beoogt de deelnemers inzicht te verschaffen in de moge-
lijkheden dieCAD heden ten dage in de drie genoemdevakdiscipli-
nes biedt.
De cursus bestaat uit 3 modulen:
- inleiding computersystemen- toepassingen in devakdisciplinevan de cursist
- CAD-systemen en konsekwenties bij het gebruik.
De cursus is voor deene helft thematischen voor de andere helft
praktisch van aard.
Automatiseringskennis is niet vereist.

TRAININGSCURSUS ARKEY
(tekenpakket voor bouwkundigetoepassingen)
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 50 lesuren
Aantal lesavondenperweek: 2
Cursuskosten: f 1.450-

-incl. boeken en diktaten

De cursus is bestemdvoor bouwkundig tekenaars. De cursus
beoogt de deelnemers een uitgebreidevaardigheid te verschaffen
in het gebruikvan het tekenpakket Arkey, zodat de tekenaar het
pakket in zijn werksituatiezelfstandig kan inzetten.
De aandachtsgebieden zijn:
- het leren omgaan met het programma: de kommando's; het ge-

bruik van komponenten en lagen; de toepassing van projekt- en
standaardbibliotheken; 3D-projekties;

- het hanteren van de periferie;- werkmethodiek.
Verondersteldwordt dat de cursisteen PC-besturingssysteem kan
hanteren.

TRAININGSCURSUS AUTOCAD
(tekenpakket voor bouwkundige, werktuigbouw-

-1 kundige en elektrotechnische toepassingen)
Cursusplaats: Heerlen
Cursusduur: 50lesuren
Aantal lesavondenperweek: 2
Cursuskosten: f 1.450,-- mcl. boeken en diktaten.

De cursus is bestemdvoor bouwkundig, werktuigbouwkundig en
elektrotechnisch tekenaars.
De cursus beoogt de deelnemers een uitgebreide vaardigheid te
verschaffen in het gebruikvan het tekenpakket Autocad, zodat de
tekenaar het pakket inzijn werksituatie zelfstandig kan inzetten.
De aandachtsgebiedenzijn:
- het leren omgaan methet programma; de kommando's; het ge-

bruikvan komponenten en lagen; detoepassing van projekt- en
standaardbibliotheken; 3D-projekties;

- het hanteren van de periferie;- werkmethodiek.
Verondersteldwordt dat de cursist een MS DOS-besturingssys-
teem kan hanteren.

Inlichtingen, brochures en aanmeldingsformulierenzijn verkrijgbaar
bij de administratie van deStichting PHTO Hogeschool Heerlen,
Dr. Jaegersstraat40, 6417CX Heerlen, telefoon 045-734946.

" 'M "i
4 y Erkend door de minister

ïjnïï! OPLEIDINGSINSTITUUT Z^TÏÏ "Zin 1 y 111 I 111 FIV" de Wet °P de erkende .Rj' ' 'Lr^ . ~ll__l\__li onderwijsinstellingen

In sept./okt. beginnen wij met onze mondelinge avondopleidingen voor:

8.K.8. P.D.B.
(basiskennis boekhouden) (praktijkdiploma boekhouden)

M.B.A. S.P.D.
(moderne bedrijfsadministratie) (staatspraktijkdiploma)

Het enige instituut in Limburg dat voor deze opleidingen is erkend.
Cursusplaatsen: Heerlen, Maastricht of Sittard.

Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij
WAll UICDin. Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
VAN lYlltnLU. Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248.

" trompetten - cornetten ■ bugels ■ trombones " tuba s

" saxofoons - klarinetten _K_f> 's Mjundags

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten T"(_*Z_B9*slot«n
" slagwerkinstrumenten ■ xylofoons - vibrafoons enz enz lf ~^n_H
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires L_ ]H
O eigen huurprogramma mei recht van koop jUmWm

Internationaal Transportbedrijf

/7^v^^SsV PJ STARMANS

(WHst^^^^Fax: 045 "44 33 86

Wij vragen met spoed, wegens uitbreiding van ons
internationaal transportbedrijf, een

CHAUFFEUR M/V
(voor internationale transporten).

Gelieve telefonisch te solliciteren
045-444300;
vragen naar dhr. Starmans.

2OSIBO

1Rijkshogeschool Maastricht

faculteit maatschappelijk'
dienstverlening

1
jeugdwelzijnswerk

"St. Theresiaplein 20 1■

6213 CG Maastricht (J
tel. 043-299840

CURSUSAANBOD POST-HBO NAJAAR 1989 I
1. TEAMBEGELEIDING

- 8 dinsdagen
- aanvang: 12 september
- kosten: f. 750-

-2. HOMETRAINING
- 13 dinsdagavonden
- aanvang: 12 september
- kosten: f. 580-

-3. PRESENTATIE en VORMGEVING
- training in vaardigheden om zichzelfte leren present*^

in het werk
- 10 dinsdagavonden ' %
- aanvang: 3 oktober
- kosten: f. 555-

-i

Informatie en inschrijfformulierverkrijgbaar bij de Rijkshogescno"1
Maastricht

Uiterste inschrijfdatum: 25 augustus 1989.

De cursussen worden gegeven binnen het verband van het ■
Post HBO/HSAO-LIMBURG.

H-iTi ,)

-j
H

■—Jl—l STREEKSCHOOL VOOR
WlfTj BEROEPSBEGELEIDEND

Vm+S ONDERWIJS HEERLEN U

Rector Driessenweg 8 - 6411 GZ - Tel. 045-718990 r

Typen op een toetsenbord
is nog geen tekstverwerken

Per september as. start ons instituut een cursus

TEKSTVERWERKEN PLUS j
Naast het aanleren van vaardigheden in WordPerfekt 4.2,
zal uitgebreid aandacht worden besteed aan:
- Nederlandse handelscorrespondentie;
- moderne briefindeling;
- notuleren en verslaglegging;
- theorie toegepaste informatica. lt

L Het examen zal plaatsvinden in juni 1990.
De cursus duurt ingeveer 40 weken, en u krijgt 8 lesuren
per week.
De kosten van de opleiding bedragen ± ’ 500,-.
Aanmelding dient te geschieden vóór 15 augustus as.
Onderstaande bon in een open enveloppe, zonder
postzegel, aan 5.8.8.0., antwoordnummer 5, 6400 VB
Heerlen.
Antwoordstrook
Naam: ' }
Adres: ' 'Pc. en woonpl.: " n
Telefoon:
meldt zich aan voor de cursus tekstverwerken. J

Ij

ff ■____________ Ij

Jk Modehuis Baks
MlZiMmmm Uw adres voor exclusieve damesmode

*■* SEIZOENS- I
OPRUIMING i_

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 j

■ =H
W/e houdt van afwisselend werk?
Wij leveren en monteren onze produkten door heelNederland.
Wij zoeken een

MONTEUR
met L.8.0.-opleiding werktuigbouw of gelijkwaardige opleiding, leeftijd
25-35 jaar, in het bezit van rijbewijs BE.
U kunt uw sollicitatie richten aan
postbus 37, 6120 AA Bom

Heirweg 8, 6121JP Bern teen»»9"^
tel. 04498-52078 1 _■ mm—k —_ _i ■ « eet gebied*»

lai. 04498-52202 WkgUM fflfl «ff wege-eauH""^
____■ IVIUDnMUktmmm*
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" Op weg naar eindstation Zurich werd Beat Breu (links) reeds gefeliciteerd met zijn eindzegtin de Ronde van Zwitserland door Daniël Steiger, die tweede werd in het totaalklassement.

Ritzege
Lammerts

De laatste etappe van deronde was,
zoals gebruikelijk, voor Urs Freuler.
Het was zijn vijfde overwinning in
de slotrit sinds 1983. Het peloton
meldde zich vrijwel massaal op de
baan van Oerlikon bij Zurich, na de
rit over 160 km, begonnen in Brugg.

Breu, die de laatste jarenvoorname-
lijk in het veldrijden had gepres-
teerd, heeft een goed stuk werk af-
geleverd in Zwitserland. Voor zich-
zelf, maar zeker ook voor de Do-
mex-ploeg van Walter Godefroot,
die ondanks ruime investeringen
tot nu toe slechts kleine prijsjes had
behaald.

Bergetappes
Breu in 1982 winnaar van twee berg-
tappes in de Ronde van Frankrijk
(Pla d'Adeten Alpe d'Huez) heeft de
op de tweede dag veroverde positie
in de bergetappes versterkt. Met
hulp van Thmoas Wegmüller, die
zich als de locomotiefvan de ploeg
manifesteerde.
Tussen Brugg en Zurich, onder
voortdurende regen, heeft Breu
niets aan het toeval overgelaten. Hij
deed mee bij de enige ontsnap-
pingspoging uit de etappe en ver-
dween daarna ook nimmer uit de
eerste rijen van het peloton.

Ad van Emmenes
(91) overleden

slechts 61 over de laatste eind-
streep. De enige vlucht waar die
renners in geïnteresseerd waren,
was die van het vliegtuig dat hen
naar eigen land moest terugbren-
gen voor de nationale wegkam-
pioenschappen van zondag. Tot
de afstappers behoorden Dorge-
lo, Poels, Solleveld, Maassen en
Jagt.De laatste etappe werd voorna

MIERES - Johan Lammertsheeft de laatste rit van de vier-
daagse van de Mijnvalleien in
Baskenland gewonnen. De Ne-
derlander nam in de plaatselijke
omlopen te Mieres afstand van
zijn drie Spaanse vluchtmak-kers, die hem op de streep brjna
nog hadden teruggepakt.

meiijk gekenmerkt door het aan-
tal afstappers. Van de 98 renners
die vertrokken, kwamen erZaterdag 24 juni 1989 " 19

DM-renner in allerijl opgenomen in ziekenhuis

Hartklaschten wellicht
einde carrière Daams

" Hans Daams als
winnaar van de
Ronde van de twee
Amerika's. Vorige
week won derenner
uit Valkenswaard
nog een rit in de
Ronde van Zweden.
Nu ligt hij op de af-
deling hartbewa-
king van het Sint
Jozefziekenhuis in
Eindhoven. Daams
zal vrijwel zeker
een punt achterzijn
wielerloopbaan
moeten zetten.

DEN HAAG - Naar eerst nu be-
kend is geworden, is afgelopen
maandag ingenieur Ad van Em-
menes overleden. Van Emme-
nes, die bekend stond als de nes-
tor van de Nederlandse sportjou-
nalistiek, is 91 jaar geworden. Op
verzoek van zyn familie is zijn
overlijden geheim gehouden.
Gisteren is VanEmmenes in stil-
te gecremeerd. Van Emmenes
bracht de laatste jaren van zijn
leven door in een verzorgingsflat
in Voorschoten.
De van oorsprong scheikundig
ingenieur werd in Nederland al-
gemeen erkend als 'voetbalpro-
fessor'. Hij vierde in 1974 zijn
gouden jubileum als journalist.
Van Emmenes begon zijn loop-

Van onze sportredactie

baan in 1924 bij het officiële or-
gaan van de KNVB, toen nog
Sportkroniek geheten. Ruim
twintig jaar later stapte hij over
naar het blad Sport en Sportwe-
reld.
De meeste bekendheid had Van
Emmenes als radioverslaggege-
ver. Als opvolgervan de legenda-
rische Han Hollander genoot hij
groot respect door zijn kennis
van zaken en geestdrift. In het
begin van de jaren vijftig behoor-
deVan Emmenes samen met Jan
Cottaar en Aad van Leeuwen tot
de televisie-pioniers. Hij verzorg-
deook na zijn actieve periode als
sportjounalistveel lezingen. Zijn
gezichtsvermogen liep de laatste
jaren sterk terug, maar dat weer-
hield hem er niet van nog regel-
matig wedstrijden van het Ne-
derlands elftal te bezoeken.
Van Emmenes was Ridder in de
Orde van Oranje Nassau en was
drager van de Gouden Speld van
deKNVB.

Herstel
Van der Wal

HIERDEN - Wereldkampioen
Tsjizjov heeft in devierde ronde van
het Internationale Grootmeesters
Damtoernooi zijn eerste volle winst
binnengehaald. Europees kam-
pioen Jansen verleende medewer-
king aan de grootmeester uit de
Sovjetunie, die weer in het peloton
is opgenomen. Van der Wal herstel-
dezich ten koste van Scholma, maar
heeft met Tsjizjov nog een achter-
stand van een punt op het leidende
trio Clerc, Valneris en Koeperman.

Uitslagen vierde ronde: Tsjizjov (Sov) - Jan-
sen 2-0, Valneris (Sov) - Gantwarg(Sov) 1-1,
Galperin (Sov) - Goloebjeva (Sov) 1-1, Clerc
- Van Lith 1-1, Van der Wal - Scholma 2-0,
Autar (Sur) - Koeperman (Vst) 1-1. Stand: 1.
Clerc, Valneris en Koeperman 5, 4. Autar,
Galperin, Goloebjeva, Gantwarg, Tsjizjov
en Van der Wal 4, 10. Van Lith, Scholma en
Jansen 3.

Schaesberg
in cijfers

SCHAESBERG - De uitslagen van de dra-
verijen, gisteravond gehouden op de draf-
en renbaan te Schaesberg, zijn als volgt:
Diploma-Prijs: 1. Chantable (C. Imming)
1.22.5; 2. Vivace Malta; 3. Bella Donna.
Winn. 1,70; pl. 2,10, 2,50; koppel 7,70; trio
71,00.
Examen-Prijs: 1. Day de Bloomerd (W. Ve-
lis) 1.23.6; 2. Come on Gooiland; 3. Dutch
Oldeson. Winn. 1,70; pl. 1,10, 1,10, 1,00;kop-
pel 6,30; trio 21,40.
Vakantie-Prijs: 1. Duke Boszorg (H. Grift)
1.20.1; 2. Cor Berg; 3. Bielke H. Winn. 1,30;
pl. 1,00, 1.10, 1,20; koppel 4,30; trio 10,20.
Gouden Speld IV: 1. Babesia K (F. Hande-
laar) 1.21.3; 2. Zilco Buitenzorg; 3. Crack
Buitenzorg. Niet gestart: Cora de Bloomerd.
Winn. 3,60; pl. 2,00, 2,80; koppel 7,30; trio
72,30.
Recreatie-Prijs: 1. Cor Riebrand (B.
Schwarz) 1.22.1;2. Dior Ameria; 3. Clareina
Hanover; 4. Bil de Lobbes. Winn. 9,20; pl.
2,20, 1,50, 1,50; koppel 13,80; trio 129,20;
kwartet 670,50.
Zomer-Prijs: 1. Cita de Bloomerd (W. Velis)
1.19.6;2. Baba T; 3. Anjo Renka. Winn. 1,40;
pl. 1,20, 1,40, 2,30; koppel 4,50; trio 27,40.
Dagtochten-Prijs: 1. Zoeff Neyenrode (B.
Schwarz) km.tijd 1.19.5;2. Amor O; 3. Waai-
palm du Bois. Niet gestart: Vryo Buiten-
zorg. Winn. 4,40; pl. 1,90, 1,90; koppel 6,00;
trio 20,10.
Evenementen-Prijs: 1. Alain B (H. Grift)
km.tijd 1.19.9; 2. Abbado R; 3. Boy de
Bloomerd; 4. Zimrod B. Niet gestart: Zefier
West, Zesta Rijnstroom, Yvan S. Winn. 2,30;
pl. 2,00, 1,70, 1,40; koppel 8,30; trio 40,70;
kwartet 228,80; W-5 57,80(3-7-6-2-5).
Reizen-Prijs: 1. Carlos Netten (H. Grift)
km.tijd 1.19.9; 2. Zingana du Bois; 3. Anna
Dakota. Niet gestart: Vereba Cartouche.
Winn. 1,10; pl. 1,00, 1,70; koppel 1,80; trio
4,80.

BRUSSEL - De geruchtenstroom
over een grootscheepse fraude in de
Belgische drafsport heeft nieuw
voedsel gekregen door de arrestatie
van toppikeur G. M. De pikeur, die
al tien maal werd onderscheiden
met de Gouden Karwats, wordt ver-
dacht van valsheid in geschrifte en
oplichting.

I^EN/EINDHOVEN - Er dreigt een plotseling einde tJ|f **. aan de wielercarrière van Hans Daams, de 27-jarige
pijpt de PDM-ploeg. Daams is deze week met ernstige
Pb achten teruggekeerd uit de Ronde van Zweden, waar hij
fc vrijdag nog een etappe had gewonnen. Donderdag
r/ij tijdens de training in Nederland opnieuw lastvan zijnrV^aarna hij in allerijl werd opgenomen in het St. Jozefzie-Uls in Eindhoven.

uit de Ronde van Zwitserland is ge-
stapt, wordt momenteel driemaal
daags behandeld met laser-appara-
tuur. Hij neemt morgen in geen ge-
val deel aan het Nederlands weg-
kampioenschap in Rheden.

B*taiferder dit jaar winnaar van
lt;j?Ppes en het eindklassement
m j?nde van de twee Amerika's,
nu februari en april ook al last
ÏV en gehad van zijn hart. Er is
PL verkramping van de krans-
Piiit De profren-
R ha„ kenswaar ligt op de afde-
Jk^rtbewaking. Hij was eerstePde 'n de Tourploeg van PDM,
rn.j/n°gelijke vervanger zijnvan
jS,^Theunisse. De Tour is nu
r^. I,°nmogelyk1,°nmogelyk voor hem ge-
INtid ltans 's zelfs groot dat de
F^om helemaal met wielren-
II stoppen.

ï^hp Urdeelneming van Geri-
ts BaUtl' sse WOl"dt niet maandag
*«,^s woensdag beslist. Theu-. e metvijf gekneusderibben

Knetemann bij KNWU

Ad Wijnands
Niet Ad Wijnands, maar zijn Zeeuw-
se ploegmakker Maarten Ducrot
start volgende week zaterdag in de
Tour de France. Ploegleider Walter
Godefroot heeft hem opgesteld,
naast de Nederlandse kopman van
de Domex-ploeg, Adrie van der
Poel. Ducrot overtuigde Godefroot
van zijn stijgende vorm in deSpaan-
se rittenkoers Subida-Arrate. Voor
Eijsdenaar Ad Wijnands betekent
diens afwijzing voor deTourzijn zo-
veelste teleurstelling in zijn profcar-
rière. Adrie van der Poel en Maarten
Ducrot zullen in la Grande Boucle
ploeggenoten zijn van drie Zwit-
sers: Breu, Wegmüller, Achermann
en vier Belgen: Robeet, Dernies,
Bomans en Goessens.

tens, 3. Kulas, 4. Eddy Planckaert, 5
Henrik Redant, 30. Alain Strouken.

Mathieu Hermans vindt in zijn
Tourploeg Erwin Nijboer en René
Beuker als twee landgenoten terug.
De Caja Rural-formatie zal onder
een andere naam aan de Tour deel-
nemen: in de firma Patemina Sport
is een nieuwe hoofdsponsor gevon-
den. Caja Rural kwam in financiële
moeilijkheden, omdat de Spaanse
bank onlangs werd overgenomen
door een Duits bankconsortium.

Eijkenboom
in top-10

Si !JAAG - Gerrie Knete-
St^ neeft de laatste tijd een
■Nd Vergaderingen brjge-
ii%* Van de Sectie Beroeps-plan!, Van de Koninklijke Ne-
'ig^se Wielren Unie. De 38--,>, j>;fnog altijd actieve wielren-
Z% ' °.rnieert de leden over ac-
-t,JWI en in het Nederlandse
>t de°H°n en houdt zich bezig
Jt*B na 00rstr°ming van ama-JSt daf de Profs- De kans be-
t^ «iin ,niJ na net beëindigen

fopbaan tot de Sectie
(j^hij hangt mede afvan
ü 931? ar>dere activiteiten in

e ptLSchappij zal ontplooien.
W^nd6BeroePsrennen gaat de
ffiii L-'-'Jd iets doen aan de
ti "e > 1J toPrenners zeer in

>H^et e helastingconstruc-

' IL%ftneren besloten vennoot-
fkl resi V)' Volgens de Sectie is|» rJ^nentair onmogelijk dat
iT»t. jTfr als BV door het leven
rfQricji„^n coureur behoort in
J%ri£f te zyn. Door een BV
Rt.3 de verhouding werk-
fM Sr er«nemer en kan dit ar-
£n. ccntelijke gevolgen heb-

wielerbulletin

chi, verschijnt de komende Tour
met een pikante co-sponsor: de
commerciële V(laamse) T(elevisie)
M(aatschappij). Criquielions ploeg-
maat, Giro-revelatie Jos van Aert
heeft nog niet beslist wie volgend
seizoen zijn nieuwe werkgever zal
zijn. De onderhandelingen met Pe-
ter Post zrjn afgesprongen. VanAert
gaat wél mee naar de Tour; Johan
Lammerts, gisterenritwinnaar in de

Omloop van de Mijnvalleien, doet
hetzelfde in dekleuren van ADR.

Peter Winnen
Het is vrijwel zeker dat Panasonic-
renner Peter Winnen volgend jaar
de kleuren verdedigt van de ploeg
Jan Raas. Winnen bereikte deze
week mondelinge overeenstem-
ming met de ploegleider van Super-
Confex, die met enkele multinatio-
nals in onderhandeling is m.b.t. de

sponsoring voor volgend jaar. Ove-
rigens is Winnen ervan overtuigd
dat Peter Post hem alsnog opneemt
in diens Tourploeg. Zoals eerder
reeds gemeld hebben Cees priem
(TVM), Jan Gisbers (PDM) en Peter
Post (Pansonic) hun formaties voor
de Ronde van Frankrijk vrijwel
compleet. Jan Raas (Superconfex)
kiest zijn negental uit de volgende
11 renners: Verhoeven Solleveld,
Maassen, Nijdam, Cordes, Gölz,
Poels, Jakobs, Van Hooydonck,
Fuchs en Tolhoek".

Claude Criquielion zal dit weekein-
de bekend makenvoor welke ploeg
hij volgend jaar rijdt: het Italiaanse
Carrera of het Belgische Lotto. De
huidige sponsor van de Waal, Hita-

Jos van Aert

uit Nieuwstadt heeft zich in het
Alta-toernooi in Amersfoort voor de
kwartfinale van het heren-enkelspel
van de A-afdeling geplaatst. Deze
B-speler won moeiteloos van de
A-speler Theo Hoek uit Venlo met
6-3; 6-2. Voor Jolanda Schreurs uit
St.-Odiliënberg is na de eerste ron-
de het toernooi voorbij. Zij verloor
met 6-1; 6-2 van de eerste geplaat-
ste Yvonne derKinderen uit Best.
Armand Custers uit Hoensbroek
veroverde in het Boere Hofstede-
toernooi in Wilp een kwartfinale-
plaats. Gisteren versloeg hij Eddie
Scholl uit Rotterdam met 6-0; 6-1.
In de kwart-finale moet hij het van-
morgen opnemen tegen Sander
Groen.

13.55, 10. Indurain 14.15, 18. Kelly 29.53
20. Rooks 30.00, 48. Veldscholten 51.39,
50. Van Orsouw 42.21, 57. De Koning
56.29, 69. Van Vliet 1.06.33, 77. Adri van
der Poel 1.15.20, 104. en laatste Peter
Steiger 1.57.17.

V^Dn» ,Zw,tserland: tiende en laat-
.'CL2ürirh Frfuler' 160 km van Bru^g
iV^idtto2 f 5505 uur «gemiddelde
■£>r, 4 ,U'"4 km/u), 2. Bruggmann, 3.
'ArtI*'* "a ??' 5' Scremin, 6. Passera, 7.
!so, * Van h ~enens. 9 Kappes, 10.

«■**" 32 Rer,Poel' 18.Breu, 29 Van Or-'^o,ten kg 0i"-36- Van Vliet, 63. Veld-tó^i- 'i,u , Koni"g zelfde tijd alsi^H^tart- PKla^Ste Magnagoop 5.59.'luV^last", hlotto-IV?" en7(ment: l- Breu 46 uur 57 mi-i 1a»3° seconneconden. 2- Dan'el Steigerbfe35- Jarm 6n'?' Muller °-49. 4. BauerV'oÜ5 n 526' 6 J°"° 652, 7. Wy-
VJ"; Kappes 13.48, 9. Bruyneel

Ronde van de Mijnvalleien: laatste
etappe: 1. Lammerts 152 km van Polla
de Lena naar Mieres in 3.40.00 uur, 2.

Juan Manuel Garcia, 3. Miguel Angel
Garcia, 4. Zaballa zelfde tijd als Lam-
merts, 5. Sierra op3 minuten,6. Tolhoek
3.00. Eindklassement is: 1. Cubino
16.14.06, 2. Murgualday op 1 seconde, 3.
Echave 0.19,4. Arambari 0.42,5. Giovan-
netti 1.25, 6- Tolhoek 1.38, 44. Lammerts
24.15.
Profkoers Beveren-Lije: 1. Rudy ver-
donck 150km in 3.30 uur, 2. Mare Mer-

Amateurcriterium 'Nacht der Kam-
pioenen' Maaseik: 1. De Bic, 72 km in
1.47.00, 3. Hilkens, 4. Boelhouwers, 5.
Sanders, 7. Van Mulken, 10. May, 15.
Baltus, 17. NoUé, 18. Wim Nelissen.
ROG-toer NWB: eerste etappe in Alt-
weerterheide: 1. J.Louwers 105,6km. in
2.30.18; 2. P. v.d. Laar; 3. E. Jorissen; 4.
J. Steyvers; 5. P. v. Zandvoort; 6. Fr. v.
Bakel; 7. A. v. Laarhoven op 2.30.20; 8.
Remery; 9. T. Weltens; 10. H. Hartjens
op 2.30.26.

" BRISTOL - Michiel Schapers ii
er niet in geslaagd de eindstrijd var
het tennis-toernooi in Bristol te be
reiken. De Rotterdammer verloor ir
de halve finales van de Westduitsei
Eric Jelen.

HILVERSUM - Mara Eijkenboom
uit Maasbracht is voor de eerste
keer in haar tenniscarrière tot de top
10 van het Nederlandse damesten-
nis doorgedrongen. Door haar fina-
leplaats in Emmen en het DSM-
toernooi in Geleen is Eijkenboom
van de 12e naar de 9e plaats geste-
gen. Hiermee is zij op dit moment
Limburgs beste tennisspeelster.
Opvallend op de dames Audi-ran-
king is de 45e plaats van Evelyne
Hamers uit Meerssen. Bij de heren
staat Torn Nijssen nog steeds derde
op deranglijst achter Michiel Scha-
pers en Mark Koevermans. Armand
Custers is 19e.Bart Theelen uit Ven-
lo zakte van de 50e naar de 106e
plaats.

"AMERSFOORT - Pieter Klinkers

Limburgs Dagblad sport Urs Freuler
houdt traditie

in stand

Eindzege Ronde van Zwitserland voor Breu

ZURICH - Beat Breu heeft acht jaar na zijn eerste succes in de
Ronde van Zwitserland voor een herhaling gezorgd. Omdat hij
sterk was in de bergen, de belangrijkste ontsnapping in het be-
gin van deronde niet miste, maar vooral omdat Pedro Delgado,
Steven Rooks en nog een handvol anderen de Zwitserse Ron-
de als niets anders zien dan voorbereiding op de Tour de Fran-
ce.
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j De tiener- en kinderboetieks: i

; (rhafelaine) !
Saroleastraat 59, 6411 LS Heerlen, tel. 045-714840
Plankstraat 25,6211 GA Maastricht, tel. 043-254465

F" .
{ (chéielaine) i

J Baby I
MMttrichU Eipout* * Co»jmCentrum

rm€cc
Forum 30, Maastricht, tel. 043-612500

I mcmphi/ |
I / for boys and girls I

I Homeruspassage 14- Winkelcentrum 't Loon - Heerlen
tel. 045-718688

A MAXIM l |
J
i
t Promenade 42 - Modeland dePlu - 6411 JK Heerlen

tel. 045-714080
mllen maandag 26 Junia.s.-beginnen met de voor-

verkoop van derestanten van dezomercollectie.
(Gereduceerde artikelen kunnen niet worden geruild,

retour genomen of met een tegoedbon voldaan.)

Bovendien hebben wij plaats voor een
SCHOOLVERLATER
opMdlng MAVO, HAVO ofMDB

i Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met toevoeging van een recente
pasfoto aan: E. Wijnen, Saroleastraat 59,6411 LS Heerlen.

, J

I anno SITTYCAR
VAKANTIEVOORDEELSHOW

" Op alle showroomauto's

i GRATIS ONDERHOUD
TOT 1991

" Hoge inruilprijs

" Kans op ’ 500.000 -
(vraag onze voorwaarden)

" Deze aanbieding is geldig van zat. 24-6 tot 27-6-89

aana SITTYCAR
Pres. Kennedysingel 8-12

SITTARD, tei. 04490-175441 2061/3

SD JL JL_ b.v. bureau voor tuin- en
landschapsverzorging

Het Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging is een
landelijk opererend groenvoorzieningsbedrijf met ca. 300
medewerkers, verdeeld over diverse districten.

Voor het rayonkantoor te Meerssen vragen wij op korte
termijn een

|| uitvoerder
Voor het district Limburg vragen wij op korte termijn

aankomende/
vakbekwame hoveniers

Uw schriftelijke sollicitatie te richten aan:
B.V. BTL, postbus 165, 6230 AD Meerssen.
Inlichtingen: de heer C. van Bijnen, tel. 043-648658.

206264

MAKADO-BEEK
VANDAAG, ZATERDAG 24 JUNI, GROTE VRIJE MARKT v—\J» *

rondom MakadO-Beek (alleen voor particulieren) TOEGANG GRATIS! Z-*^ *
TEVENS AUTORUITEN GRAVEREN OP PARKEERTERREIN VANAF ’ 25,- !

-...-.-^-^-—--k A&A lederwaren, kado's /ANDRÉ Nl JSTEN brood en banket / BARTELS raamDecor / BART SMIT speelgoedpaleis / DlC* S"
IOWfl PDAI IV VAN DEN BERG vloerbedekking / BIJOUX ANGELIQUE modeaccessoires / BRILMIJ paerle vision center / CERISTH* *■

/Til IIIIHIItJ mode * CURIOSA SHOP / DURLINGER schoenen / EURO ART AND FRAMES olieverfschilderijen en '■ ■■WW Mlllll IV kunstnijverheidsartikelen / GALL & GALL wijnen en dranken / GIRAFFE B.V. huishoudelijke artikelen en speelgoed / HAi'
iMni/FPnni M ITAPII POINT dames- en herenkappers / HALFORDS NEDERLAND B.V. / VAN HAREN dames-, heren- en kinderschoenen / «
[JAUIcLLUUI AIIIV U IM HEYNEN dierenspeciaalzaak / HORN B.V. radio, T.V. en huishoudelijke artikelen / VAN HULST reisburo /J. JAMROZI*
I MIIIV I LMM I ÜL 11 autobanden, uitlaten / JANSSEN ELECTRONICA off. dealer Pioneer, Technisch Service Center / JUCH vleespaleis■ liiui-Miii h« w■ ■ w— ■ « _

KEESHEUKSKE " specialist in kaas, noten en fijne vleeswaren / KIJKSHOP / „'T KRUIDVAT" voordeeldrogisterij_ s
s\e v6(v _ KWANTUM NEDERLAND B.V. koopcentrum voor woningdecoratie / LEENBAKKER / MARCA mode / „MARIE-LOUISt

B^**0 I 'L T ■*"_!: wolboetiek, Phildar wolspeciaalzaak / MIJA kinderkleding en fournituren / MIRO verse vis / MIRO bloemen / MIRO

*> * lil 'ï^yl^mrmWr
<"- postkantoor / MIRO super-supermarkt / MINIT 1 FOTO / MR. MINIT sleutel- en hakkenbar / MOEZENIER groente- en '«>»^£-^^K*<^\**iJx, suWV?.'■v^-'- i l-1- fruitspeciaalzaak / MUZIEKLAND platenshop / PERZENHUIS IMPORT B.V. Perzische en Oosterse tapijten /

_a^ ..DE PLATSCHJ" koffieshop / „ROZEMARIJN" kruidenboerderij, homeopathie, reformprodukten enz. / RUSMAN B.V.
_5S S&_ e° t<«e<v X^T***^ "l^|r_i^e:SS bloemen en planten /DE SCHOENENREUS / SNOOPY zoetwaren / „SPIKES" jeansen vrijetijdskleding / VENICE fijne
JÏÏucapo S,v»»°'° \ **^ *^lKa_6Öi lingerie en badmode / „HET IJSHUISJE / ZEEMAN textiel.

HEERLEN
BEKKERVELD

Nog slechts
t/m zondag 25 juni

dagelijks 15.00 uur en I
20.00 uur.

Circustelefoon: . I
045-740504.

_FrTnTv_l

_nTiVr_fcf3MT»9HT_j

I "

Grote kastenwanden, kleine
kastenwanden, Goergen kan
ze gebruiksklaar installeren

Het programma schuifkastenwanden in een mum van een tijd van uw
van Goergen is, dankzij de eigen nieuwe kastenwand genieten.
meubelmakerij, ■^ö^HSsSEW^^TTr^^^rr^ t~

b &H_Sl ' Goergen voor
„ , , . 'ma^&xsß? :—^—^ \\ HmTnl H^MH keukens

baar aan ieder in- rfT |YY =_= Q| Jl llj ■■■■I
terieur en f I fIP-*^ T_l_L Naast schuif-

showroomeens PrwÉpWÉ|lWpßMff»f|!M ruime keus aan
een kijkje nemen. | k—M—^—Hml—l_H modellen, stijlen
Heeft u uwkeus bepaald, dan zorgt en materialen. Ook de kollektie
Goergen ookvoor plaatsing. De inte- bijpassende tegels en plavuizen is
rieurspecialisten van Goergen laten u omvangrijk.

JMutons-sanitair- cv.-tefels- kastenwanden
Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide),■ Wk Tel. 04490-31463/31367H j||^ Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-I8 en za. 10-I6 uur.

V ■■-■-""■."-^ Verdervolgens afspraak. Donderdag koopavond tot 20 uur.

. 1' ■ -~ ' '

_—^ ft

/^ "X \ Bejaardenverzorgingscentrum
/ \ \ ,De Regenboog"
QjQ f^OgOnDOOQ te Weer/e/7roep/ gegadigden op voor ée *»
bejaardenverzorgingscentrum onderstaande functies:

LEID(ST)ER GROEPSVERZORGING !'
voor 30 uur per week
Wij verwachten van betrokkene dat hij/zij: *n- ervaring heeft in het omgaan met ouderen; o- kennis en vaardigheden heeft in het begeleiden van groepen ouderen; «H- zelfstandig alsook in teamverband kan werken;- creatief en flexibel is.
Taken:- begeleiden van een groep bewoners die extra begeleiding en zorg nodig heeft-- het uitvoeren en evalueren van groepsgerichte en/of individueel gerichte

activiteiten, waarbij de doelstelling van de groepsverzorging in het oog
gehouden wordt;- het verrichten van verzorgende, administratieve en huishoudelijke
handelingen.

Eisen:- minimaal 23 jaar; ";- diploma verpleegkunde B en/of opleiding op MBO-niveau; nj- enige jaren ervaring in de omgang met ouderen.

BEJAARDEN- OF ZIEKENVERZORGENDE M/f i
Gedacht wordt aan iemand die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- in het bezit van het diploma bejaarden- of ziekenverzorging;- bij voorkeur enige jaren ervaring;- belangstelling voor de oudere mens;- bereid in teamverband te werken alsmede wisselende diensten te verrichten, ii

inclusief weekends. ij
A-VERPLEEGKUNDIGE M/V !
t.b.v. de nachtdienst
Werktijden 23.00 uur tot 7.00 uur. 7 dagen werken - 7 dagen vrij.
Gedacht wordt aan iemand die voldoet aan de volgende voorwaarden:- in het bezit van het diploma verpleegkunde A;- bij voorkeur enige jaren ervaring;
- belangstelling voor de oudere mens. . j
Tevens worden belangstellenden gevraagd voor de poule van invalskrachten va"' ,
A-VERPLEEGKUNDIGEN M/V
t.b.v. de nachtdienst
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO bejaardentehuizen.
Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen tien dagen te worden gericht
aan de directeur van het bejaardenverzorgingscentrum „De Regenboog",
postbus 4451 te 6401 CZ Heerlen. >'

Vanaf 1 julivervalt het spreekuur.
Behandeling alleen volgens afspraak.
Voor spoedgevallen:
Maandagnamiddag van 13.30 tot 14.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur.

Tandartsen:
H. Coumans
T. Starren
R. Stassen

Jan van Stevensweertstraat 27,
6137 AR Sittard.

Cardiologenmaatschap
„Land van Overmaze"

Met ingang van 1 juli 1989 zullen de cardiologen van
het De Weverziekenhuis te Heerlen en het St.
-Gregoriusziekenhuis te Brunssum hun praktijken
gezamenlijk voortzetten.
De nieuwe maatschap zal bestaan uit de volgende
leden:

dr. ir. C.J.M, van den Berg; J.S.T. Tjan;
J.A. Kragten; J. Vennaat;
J.E. Lunde; CA. Vincent.

Brunssum/Heerlen, juni 1989.

DEMONSTRATIE
Toro Groundsmaster is binnenkort leverbaar met

automatisch inschakelbare 4-wiel aandrijving.
Hellingen zijn dan geen enkel probleem meer en ook

wielslip behoort tot het verleden.
Wij demonstreren deze prachtige professionele,
hydrostatisch aangedreven cirkelmaaier, 183 cm

werkbreedte.

DINSDAG 27 JUNI A.S.
OM 14.00 UUR

op de plantsoenen aan

J.J. Dabekausen B.V.
205988 Heerlen'Maasbracht. 04746-3100

Speciale aktie it\ Maaseil
een slaapkamershow |

bij Wenmeekers natuurlijk

m^L. mtmm. JTËV^mmmm, éf«a Vk Tm^ïï^W Ö^T'

%^r TTm~r"Ruime keuze in slaapkamers a" ctó **f
Geselecteerd uit de beste meubelfabneken van heel Europa en \* KJW»plete **&&"me*Jr\
speciaal voor U samengebracht bij Wenmeekers. En als klap op de " l^^~~^%«
vuurpijl ziet U hier de meest complete slaapkamer en bovendien de l&Jr' J?. A lfEIJOgoedkoopste van de hele Benelux. Deze eiken slaapkamer compleet XL "|y—>*»■*—<»

met ledikant (140x200 cm), 2 nachtkastjes, toiletmeubel met bijpas- II tM§ jKjir- ——"^
sende spiegel en een 3-deurs schuifkast met spiegel. v__ _■WENMEEKERS
Maaseik eikeiUMÉÉl___!

E___Z_!____E___Z_2_lft____X _33E!_G_5



belangrijker hoe ik die positie
verwerf. Ik heb in de voorbije
twee dagen constant tijden ge-
draaid, waar de anderen slechts
bij uitschieters aan toe kwamen.
Webster, die ik toch als de zwaar-
ste concurrent beschouw, heeft
de generale duidelijk verloren.
Daarmee is niet gezegd dat dat
voor mij genoeg is voor de zege,
maar het geeft in ieder geval wel
een bulk vertrouwen".

AMERSFOORT - Marianne Müsheeft in Amersfoort het Nederlands
kampioenschap op de 50 meter vrije
slag behaald. De zwemster uit I}e-
demsvaart bleef in 25,85 secondjen
haar zuster Mildred 44-honderdste
seconde voor. De derde plaats was
voor de Diana van der Plaats.
MZPC-vertegenwoordigster Denise
de Weerd klasseerde zich als zesde.
Kirsten Silvester van AZ en PC ver-
overde de titel op de 800 meter vrjjé
slag. Beste wisselslagzwemmer bp
de 400 meter was MarcelWouda van
Zeester.

Uitslagen: Vrouwen 50 m vrij: 1. MariaAne
Muis 25,85, 2. Mildred Muis 26,29, 3. Van der
Plaats 26,49, 4. Mastenbroek 26,94, 5. De
Bruijn 26,81, 6. De Weerd 26,92, 7. Elzerman
27,09, 8. Harms 27,30. 800 m vrij: 1.SilvesWr9.09,03, 2. Masseurs 9.09,44, 3. Wiersrfa
9.16,93, 4. Mensink 9.18,35, 5. Geurts 9.19,63,
6. Zuhal 9.20,88. Mannen 400 meter wissel:
1. Wouda4.38,07, 2. Van der Spoel 4.39,36, J.Hogerberg 4.44,89, 4. Stegeling 4.45,01,5. De
Kort 4.47,00, 6. Van der Meer 4.47,59.

agenda
VANDAAG
Landgraaf, winkelcentrum Op de
Kamp, 12-16 uur demonstraties tur-
nen, mini-trompolinespringen en
jazz-dance Sportvereniging Schaes-
berg.

SSEN - De verzamelde GP-
*>Ureurs zijn het er in hun pooler eens: de Nederlandse mo-
*rsport kan vandaag in tweej^n de vijf) klassen een TT-win-
Jfar vieren. En inderdaad lijkt
J^ de hand van de trainingstij-
j-i een unieke dubbel voor het
Prapen. Hans Spaan realiseerde
Jjde 125cc veruit de snelste tijd

Assen en bezet evenals vorig
pf pole-position. De zijspan-
"iibinatie Egbert Streuer eneral deHaas moest in de laatste

Streuer kon er hartelijk om la-
chen dat hij op het laatste nip-
pertje door Biland, die door pech
nauwelijks aan trainen was toe-
gekomen, werd gepasseerd. „Ik
concentreerde me in de vierde
sessie helemaal op WK-leider
Webster. Die zat in mijn slip-
stream en probeerde zo van mij
te profiteren om de snelsteronde

neer te zetten. Om dat te voorko-
men draaide ik de gaskraan eenbeetje dicht. Natuurlijk kon ik
daardoor mijn eigen tijd niet
meer verbeteren en daar maakte

verbinden aan het feit dat hij in
elke training sensationele tijden
op deklok toverde en zijn rivalen
veelal verpulverde. „Ik heb goed
getest, was meer dan twee secon-
den sneller dan vorig jaar toen ik
hier ook 'pole' pakte. Toen won
ik ook niet, dus het zegt mij wei-
nig. Ik verwacht in de TT de
meeste tegenstand van de Span-
jaard Crivillé en de Italiaan Gia-
nola, maar het is wel 'n prettig
gevoel dat ik morgen (vandaag,
red.) redelijk zeker ben wat be-
treft handen en afstelling van de
motor".

Voor de Assenaar geenzins een
reden tot onrust: „Ik sta op de
eerste startry en voor mij is veel

Hans Spaan stelde zich ietwat
gereserveerder op. Hij weigerde
verregaande consequenties te

door huub paulissen

DEN HAAG - Een aantal Neder-
landse topatleten doet de komende
weken mee aan internationale wed-
strijden. Het lijstje:
Lausanne, 27 juni: Koeleman (3000 steeple),
Tromp (400 horden), Van Hulst (3000), Van
derKolk (ver) en Cooman (100);
Helsinki, 29 juni: Ten Kate (10.000), Koele-
man (3000 steeple), Mellaard (ver), De Bruin
(discus) en Larnmertsma (speer);
Oslo, 1 juli: Druppers (800) en Larnmertsma
(speer);
Stockholm, 3 juli: Van Hulst (5000), Mel-
laard (ver) en Koeleman (3000 steeple);
Lappeenranta (Fin), 4 juli: De Bruin (dis-
cus), Larnmertsma (speer) en Druppers
(800);
Oost-BerHjn, 5 juli: Cooman (100), Tromp
(400 horden) en De Bruin (discus);
Edinburgh, 7 juli: De Bruin (discus).

Nederlandse
atletiektop

in buitenland

Nederlandse titel
Yonita Westheim

Yonita Westheim zwom de afstand
in 9.25.39, watvoor haar een matige
tijd was. Het ontbrak haar aan de
juisteprikkel vanwegete geringe te-
genstand.

AMERSFOORT - Trjdens de eersjteavond van de Nederlandse zwem-
kampioenschappen in het Amets-
foortse sportfondsenbad heeft ieMaastrichtse MZ en PC-zwemster,
Yonita Westheim, beslag weten te
leggen op de titel van de 800 meter
vrije slag meisjes '76.

Bij de dames op de 50 meter vrye
slag werd Denise Weerdt (MZ en
PC) zesde in de tijd van 26.92, nao^tzij in devoorserie vijfde was gewor-
den in 26.99. Met haar tijd bleef te
viertiende seconde boven de limiet
voor het EK. De Nederlandse kam-
pioenschappen worden vandaag.en
zondag voortgezet waarbij vooral de
langere.afstanden aan bod komen.
Uitslagen: Vrouwen 50 m vrij: 1. MarianneMuis 25,85, 2. Mildred Muis 26,29, 3. Van der
Plaats 26,49, 4. Mastenbroek 26,94, 5. De
Bruijn 26,81, 6. De Weerd 26,92, 7. Elzerman
27,09, 8. Harms 27,30. 800 m vrij: 1. Silvester9.09.03, 2. Masseurs 9.09,44, 3. Wiersma
9.16,93,4. Mensink 9.18,35, 5. Geurts 9.19,67,
6. Zühal 9.20,88. Mannen 400 meter wissel:
1. Wouda 4.38,07, 2. Van der Spoel 4.39,36.3.
Hogerberg 4.44,89,4. Stegeling 4.45,01,5.De
Kort 4.47,00, 6. Van der Meer 4.47,59.

Motorcoureur
Slot overleden

ASSEN - De motorcoureur Ad Slot
uit Bussurn is vrijdagmorgen vroeg
in het Academisch Ziekenhuis in
Groningen overleden. Hij was dins-
dag tijdens de trainingen van de TT
Formule I op het Asser circuit zwaar
ten val gekomenen brak daarbij zijn
nek.
Slot had in de eerste ronde van de
training ook al een schuiver ge-
maakt nadat zijn motor was vastge-
lopen. Hij pakte direct zijn tweede
machine en maakte enkele ronden
later zijn fatale val. Slot werd 30
jaar.

GELEEN - Om het 12'^-jarig be-
staan extra luisterbij te zetten orga-
niseert de ponyclub Geleen mor-
gen, zondag, een grote ponyweö-
strijd waaraan alle dressuur- en
springcombinaties uit heel Zuid-
Limburg deelnemen. De wedstrij-
den worden gehouden op de terrei-
nen nabrj manege Ten Eijsden in
Geleen en beginnen om 10.00 uur.
Hoogtepunt van deze ponywedstrfj-
den is ongetwijfeld de parade die
rond 14.00 uur wordt gehouden.
Hier nemen alle combinaties aan
deel. Paradecommandant is dres-
suurruiter Harrie Nelissen.

Ponywedstrijd
in Geleen

Superkampioen van weleer in hoek waar klappen vallen Nusser en Nijdam
keren Sittardia

de rug toe
SITTARD - Robert Nijdam en Ha-
rold Nusser, twee talentvolle Sit-
tardse junioren, hebben het bestuur
van VGZ/Sittardia laten weten met
onmiddellijke ingang bij de Sittard-
se vereniging te zullen stoppen. De
twee junioren - laatstgenoemde is
de zoon van handbalscheidsrechter
Jo Nusser - konden zich niet ak-
koord verklaren met de oplossing
die het bestuur had aangedragen
naar aanleidingvan het gesprek van
de groep, samen met de ouders en
het bestuur. Als trainer had het be-
stuur Ruud Huynen in petto, maar
deze beslist pas na het weekend.
Voor Nusser en Nijdam was demaat
nu vol. Reeds gisteravond had
Blauw Wit trainer Guus Cantelberg
een gesprek met de twee spelers
maar ook V en L (Pim Rietbroek) is
in de race om de twee in te hjven.
Overigens ziet het er naar uit dateen
andere junior, Roel Wessels, met
Bert Bouwer naar Swift Roermond
gaat.

" ,Mijn
terugkeer is
tot nu toe ook
voor mij een
enorme
tegenvaller,"
bekende
Freddy
Spencer
gisteren in
Assen.

Sito Pons,
Veelzijdig De noodkreet van

Freddie Spencer
'' van onze verslaggever',SEN/FRANCORCHAMPS -Spanjaard Sito Pons, opper-"üg in de 250cc en ook in de
.Weer de trainingssnelste,

man van vele talenten,
studeerde af als"kundig ingenieur en maaktr 'n het GP-gebeuren handig

J^ik van. In de voorbije
Jtöen profiteerde de circuit-
j*tievan Francorchamps, vol-
ij!, weekeinde gastheer van

van de kennis van
f

N
n voorvechter voor veilige

s. Met het oog op het aan-een van verbeteringen aan
,Moop, kreeg Pons de bouw-en onder ogen. Hij bracht
Jse constructieve ideeën

voren en de directie nam. gretig over. De meerkosten
L de herstelwerkzaamheden
Ij men in Francorchamps

ASSEN - Freddie Spencer, de
superkampioen van weleer, zit
in de hoek waar de klappen
vallen. Zijn come-back in het
met successen verwende Marl-
boro Yamaha-team is tot nu
toe één grote mislukking.
Spencer reed in de eerste sei-
zoenshelft tot ontzetting van
zijn teambaas Giacomo Agos-
tini geen deuk in 'n pakje bo-
ter en de in het verleden goed-
lachse Amerikaan is door de
hele misère veranderd in een
nukkig en nauwelijks meer
toegankelijk coureur. Niet
voor niets is zijn koosnaam
'Fast Freddie' inmiddels ver-
anderd in 'Past Freddie'.

Gisteren in Assen verbraken Spen-
cer en zijn team het stilzwijgen tij-
dens een enorm druk bezette pers-
conferentie, om de aanhoudende
geruchten over een op handen zijn-
de breuk te ontzenuwen. In plaats
van openheid van zaken te geven
over de gespannen verhoudingen,
werd echter een klucht opgevoerd.
En daarin paste precies de ietwat
genantenoodkreet van Spencer, die
eens gold als het grootste talent op
twee wielen en nu - na een jaar ab-
sentie - lijkt weg te kwijnen.

Kt?er» kwalificatietrainingen:
klasse: 1. Dörflinger (Zwi) KrauserS?(gem. snelheid: 144,000km/uur),
L^ontegui (Spa) Krauser 2.34,81, 3.
V LBrD) Krauser 2.34,81, 10. Koop-

2.38,01, 16. Smit, Krauser
ÜJ: 1' 22. Van Dongen Casal 2.40,93.
lif'Wasse: 1. Pons (Spa) HondaL", (gem. snelheid: 163,452km/uur),Cï> (BrD) Honda 2.15,18, 3. Ruggia
Ik/amaha 2.15,44, 19. Van den Goor-R?' vamaha 2.18,72, 23. Zeelenberg,
C? 2.18,98. Niet gekwalificeerd: 46.C'Ja, Honda 2.25,85.
k klasse: 1. Spaan, Honda 2.25,20
Snelheid: 152,082km/uur), 2. Cri-
fe, (s>Pa) Cobas 2.25,92, 3. Gianola
%L Honda 2.26,05,34. Nijenhuis,
ijjB- Niet gekwalificeerd: 37. Smit,
lS 2.30,92, 44. Van Dongen, Honda

fjl'klasse: 1. Schwantz (VSt) Suzuki
■K? (gem. snelheid: 170,060 km/uur),
D?ey (VSt) Yamaha 2.10,34, 3. Chili»jn^nda 2.10,59, 4. Christian Sarron
h*amaha 2.10,66, 5. Magee (Aus)
l|j?a 2.10,95, 6. Lawson (VSt) Honda
!$_ 7. Haslam (GBr) Suzuki 2.11,46,
iVi^ncer (VSt) Yamaha 2.11,87, 9.
li\£*r (Aus) Honda 2.12,20,10. Mamo-
K*V Cagiva 2.12,42, 22. Doorakkers,
C 2.18,72.

1. Biland/Waltisperg
ij. f-CR Krauser 2.17,42 (gem. sneH
U, '60,692 km/uur), 2. Streuer/Sch-tóT8. LCR Yamaha 2.17,75, 3. Web-
C*witt (GBr) LCR 2.17,84, 14. VanJ*n/Bireriall (Ned/GBr) LCR
(hlna 2-23,37, 20. Van Stekelenburg-

'«ens, LCR Yamaha 2.24,90.

Freddie Spencer smeekte de jour-
nalisten bijna om het vuren op zijn
persoontje te staken. Waarschijnlijk
in afwachting van het genadeschot
waarmee Agostini hem vanzelf uit
zijn 'lijden' zal verlossen. Want de
opmerking van 'Ago' dat „volgende
maand over contractverlenging
wordt gesproken" moet met een
korreltje zout worden genomen. Ze-
ker nadat de machtige teamchef ge-
sprekken met Honda-vedette Way-
ne Gardner bevestigde.

Remise Portisch
k{ ERDAM - De schakers Por-
Rfo,tl Ljubojevic hebben hun af-
K-t partij liJdens net Wereld-
Is^jOernooi in Rotterdam zonder

r en in remise laten eindigen.
eti was voor de schakers een
8- De laatste ronde is van-

Jtw die met oud-wereld-
s^en Anatoli Karpov eerste

?«n' eelt zijn slotpartij met zwart
e awan- Karpov eveneens

Wj 2Warte stukken tegen Nunn.
ISbn,2^tien rondens:> (<!

v <Sov) en Timman 9,5 <14); 3. Va-
fcHoi v) 8.5 (14); 4. Van der Wiel 8 (15);
% i?v (Sov), Short (GBr) en Nunn
hVs (,l4); 8- Seirawan (VS), Ehlvest
Elj öa/ov (Sov) 7 (14); 11. Sax (Hon) 6,5
*,6(u°esoePov (Sov> en Nogueiras
KSh fu: 14- ljubojevic (Joe) 6 (15); 15.lHon) 5,5 (14); 16. Hjartarson (IJs) 4

Spencer heeft tot zrjn leedwezen
moeten ervaren dat je in de motor-
sport, waar de ontwikkelingen ra-
zendsnel zijn, niet een jaar kunt
stoppen, weer opstappen en ver-
wachten met de besten mee te kun-
nen. „Mijn terugkeer is tot nu toe
ook voor mij een enorme tegenval-
ler. Ik had niet verwacht dat het zo
zwaar zou zijn. Conditioneel en fy-
siek heb ik geenproblemen, maar ik
ben de strijd nog niet echt kunnen
aangaan. Toegegeven, ik zit in een
moeilijk parket en al die geruchten
maken de situatie er voor mij niet
makkelrjker op. Maar er is geen
sprake van een breuk met het Marl-
boro-team. Natuurlijk is iedereen
teleurgesteld, maar er wordt hard
gewerkt om de achterstand in te lo-
pen".

Leedwezen

Programma
betaald
voetbal

£>P*Utie
»C.Ï*. 19.30uur:
h ad-Heerenveen
te*
i&W 5 3 2 0 8 7-2
t'fiOAh een 5 2 2 16 8-3Vfcad. 5 2 12 5 5-9
S. Usor 5014 1 2-8

Om de bedoeling van de persconfe-

van zijn contract bij Flamengo. „Ik
ben de strijd met mijn vermoeide
spieren beu", zei de speler, die ja-
renlang als de Blanke Pele door het
leven ging. Zico is 36 jaar. Hrj viel
woensdag tijdens het duel met Bo-
tafogo voor de zoveelste keer in zjjn
loopbaan uit met een spierschau-
ring.

Al dan niet bewust wrijft Agostini
nog wat zout in de wonden, als hij
stelt: „De prestaties van Spencer
zijn beneden verwachting gebleven.
Net als iedereen zet hrj zich echter
honderd procent in en daarom kun
je niemand iets verwijten. Wij heb-
ben geen echter geen enkel excuus
om niet de strijd tekunnen aangaan
met Suzuki, Honda en de andere
Yamaha's". Schamel

Een vijfde plaats in de GP van
Spanje en een toepasselijke dertien-

rentie niet helemaal te ondermij-
nen, voegde de Italiaan - zelf de
meest succesvolle coureur aller tij-
den- daar spoorslags aan toe. „Pro-
blemen zijn er echter niet. Wy blij-
ven geloven dat Freddie binnen de
kortste keren weer met de besten
meekan".

de stek in de WK-stand, ziedaar de
schamele oogst van Spencer, die
zelfs zijn meerdere moet erkennen
in teamgenoot Niall Mackenzie. Als
daar niet gauw verandering in
komt, kan Spencer ongetwijfeld
zrjn spullen pakken. Dat voelt hij-
zelf natuurlijk ook aan en daarom
putte hij moed uit het feit dat hij in
Assen uitstekend presteerde tijdens
detrainingenen met een achtstetijd
in de slipstream van de favorieten
bleef.

„De TT zou wel eens het keerpunt
kunnen zrjn. Gisteren (donderdag,
red.) had ik voor het eerst dit sei-
zoen het gevoel dat ik lekker op de
motor zat. Ik heb nu het idee dat ik
deYamaha dusdanig in orde heb en
beheers, dat het in de tweede helft
van het seizoen bergop gaat. De trai-
ningsresultaten hier in Assen heb-
ben in ieder geval voor een beetje
opluchting gezorgd", reageerde
Spencer onder het motto: hoop doet
leven.

Didi kraakt
Brazilië

Sampdoria Genua, finalist in het
Europese bekertoernooi voor be-
kerwinnaars, moet 26.000 gulden
betalen. De eindstrijd werd even-
eens opgeluisterd door vuurwerk
op tribunes en op het veld. Tegen-
stander FC Barcelona kreeg een
boete van 13.000 gulden.

UEFA straft
Napoli

BERN - De tuchtcommissie van de
UEFA heeft Napoli een geldboete
van 130.000 gulden opgelegd. In de
eerste finale om de UEFA-beker te-
gen Vfb Stuttgart, op 3 mei, was op
de tribunes in Napels herhaaldelijk
vuurwerk afgestoken. Als gevolg
daarvan kon pas na ruime vertra-
ging met de tweede helft worden
begonnen. VEENDAM - Burgemeester Hatyo

Apotheker zal proberen de bestuur-
lijke perikelen bij eerste divisieclub
Veendam op te lossen. Dat is hetre-
sultaat van een vergadering tusjfen
hetrestant van het bestuur (secreta-
ris Betlehem, penningmeester Dib-
bits, vice-voorzitter Zwiers en bet
lid Haalboom) en de Raad van Ad-
vies. Apotheker is derol van forma-
teur toegedacht. Veendams eerste
burger heeft het volle vertrouwen
van allepartijen. Dat houdtin dat de
overgebleven bestuursleden zich
zullen houden aan de lijnen die
Apotheker gaat uitzetten.

SC Veendam

Bob Dielis bestormt
nationale atletiektop

der. Meer concurrentie kan geen
kwaad".Unitas-atleet geducht concurrent voor Han Kulker en Rob Druppers
Voor de Venlose bondscoach Carel
van Nisselroy komt de plotselinge
doorbraak van Bob Dielis allesbe-
halve onverwacht. „Ik had exact
dezelfde tijd al voor de race op mijn
papiertje staan. Dielis is sterk,
traint hard, voornamelijk in het
Duitse Kevelaar en moet zich pro-
bleemloos met lopers alsKulker en
Druppers kunnen meten".

RIO DE JANEIRO- Waldir Pereira,
beter bekend onder de naam Didi,
voetballer van het Braziliaans elftal
dat wereldkampioen werd in 1958
en 1962, heeft de huidige nationale
ploeg gekraakt. Hij zegt zich verne-
derd te voelen, na dezeer magerere-
sultatenvan bondscoach Lazaroni's
keurkorps tijdens deEuropese toer-
nee. De verwachting is, dat de kri-
tiek na thuiskomst van de selectie
zaterdag een 'hoogtepunt' zal berei-
ken.

" MONZA - AC Milan heeft don-
derdagavond een vriendschappe-
lijkewedstrijd tegen het Braziliaan-
se nationale elftal gelijk gespeeld.
Er werd niet gescoord. Slechts 6.000
toeschouwers waren in Monza ge-
tuige van een 'flauwe' wedstrijd.
Van de vedetten speelde alleen
Rijkaard de hele wedstrijd. Van
Basten werd in de rust vervangen
door de 19-jarige Cappellini.

iv onze verslaggever

tVhr ~ »Een voltreffer", zo
iti ü^tf Dielis zijn vulkani-

i%y ls,arsting tijdens de West
! 23 f Qames. Met 3.37.50 schoof

'fNlor!" lge Unitas-atleet zondag
't^ch aan biJ de middenlange
! o|> als Han Kulker en
Is *oPpers0Ppers- »Ik had er niet °PF» K 1 ' temeer omdat ik in Sit-
Jp'. Gsgs mijn eerste 1500 meter
I*l aJlg Dielis klom met zijn tijd
6' *eUviyn naar de vierde stek op
2 volrj lge Nederlandse ranglijst,,tMerrw d met zÜn chrono op de
ÜNiet seconde precies aan de
%Sc,voor de Europese kam-
"JoeD^l?pen volgende zomer inV «oslavische Split.

C i?r kort droomde ik ervantë? «an mende ->aren deel te ne"

W» *n Vn grote toernooien: EK,
Clo&en piscne sPelen. Sinds
feh 6cht ZOnda8 begin ik er ook
feii &Übiim te geloven"- Bob Dielis,KNe iLVan Carel van Nisselroyr vanc T geleden n°g de trai-arla Beurskens), bestorm-

„Deze mensen vernietigen zonder
medelijden het prestige dat wij de
laatste jarenwereldwijd hebben op-
gebouwd", aldus Didi. Brazilië ver-
loor tijdens de wedstrijdenreeks
van Zweden (2-1), Denemarken (4-0)
en Zwiterland (1-0) en speeldegelijk
(0-0) tegen AC Milan.

" ZEIST - De KNVB heeft scheids-
rechter Van der Laar teruggetrpk-
ken van de internationale lijst. Zijn
collega's Bulthuis, Kernpers en J)e
Munnik werden van de Nederland-
se A-üjst geschrapt. Hobé keert
evenmin terug wegens het bereiken
van de leeftijdsgrens per 1 augus-
tus. De arbiters Van den Ende,
Overkleeft, Van Riel en Schuur-
mans zijn gepromoveerd naar; de
A-categorie.

RIO DE JANEIRO- De Braziliaan-
se voetballer Zico stoptaan het eind

Zico stopt

Zaterdag in het Italiaanse Trento,
enkele dagen later in Spanje, op 2
juli in Essen en het weekend erna
de Nederlandse titelstrijd in Hen-
gelo. In een van die wedstrijden
moet het gebeuren", aldus Dielis,
die tussen alle atletiekbedrijven
door ook nog eens twee tentamens
moet overdoen.

„3.37.50 is nog altijd een scherpe
tijd", meent Dielis. „Ik ben echter
nog niet helemaal tevreden. Ik wil
nu ook het Nederlands record gaan
attaqueren. De komende weken
wacht een aantal leuke wedstrij-
den.

de de Nederlandse top alsof het de
gewoonste zaak van de wereld was.
„Ik zag aanvankelijk tegen de wed-
strijd op. Ik had woensdag nog in
Koblenz gelopen en op de 800 me-
ter met 1.46.69 ook al mijn stoutste
verwachtingen overtroffen. Boven-
dien had ik een beetje last van
'zware benen' en eèn droge keel".
Toen de in Enschede studerende
atleet (commerciële economie) na
een snelle eerste helft in zijn oog-
hoek echter de gerenommeerde
Zwitser Hacksteiner bespeurde

werd hij extra geprikkeld. „Ik wist
dat hij 3-35 in zijn mars had en wil-
de daarom bij hem in de buurt blij-
ven".

Op de laatste driehonderd meter
puurde Dielis nog eens alle energie
uit zijn lichaam. Tegen zijn scherpe
eindsprint was niemand opgewas-
sen. „Die laatste 300 meter ging in
46 seconden. Ongelooflijk eigen-
lijk. Toch had ik niet het idee dat ik
alles gegeven had. Ik kan nog be-
ter, nog sneller".

Dielis werd in Sittard al aangeduid
als de opvolger van Han Kulker.
„lets te voorbarig", meende de Uni-
tas-atleet. „Kulker is volgens mij
nog net iets beter. Het is alleen jam-
mer dat hij vermoedelijk enige tijd
uitgeschakeld zal zijn door een lies-
operatie.
Daardoor loop ik hem over dik
twee weken mis tijdens het Neder-
lands kampioenschap". Dielis is
een exponent van een nieuwe, veel-
belovende atletieklichting. „De Ne-
derlandse top wordt daardoor bre-
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Van onze verslaggever Denise de Weerd
zesde in NK

Biland gebruik van

Nederland duimt voor
unieke TT-dubbel

Spaan in pole-position - Streuer dik tevredenminuut van de slottraining nog
Rolf Biland voor zich dulden,
maar het duo gelooft heilig dat
het deTT-coupvan 1987kan her-
halen.

voetbalvaria



Doorbraak
Na vele jaren in de lichtste cate-«
goriën 50- en 80cc, waarin een
plaats bij de internationale sub-
top het maximaal haalbare
bleek, kwam voor Hans Spaan
de grote doorbraak toen hij vorig
jaarnaar dezwaardere 125cc ver-
kaste. Hij was éénvan de tien uit-
verkoren rijders die bij Honda
een fabriekskit mochten kopen.
De Nederlander maakte met een
derde plaats in het wereldkam-
pioenschap zoveel indruk op de
Japanse multinational, dat hij dit
jaar met de Italiaan Ezio Gianola
als enige fabrieksrijder de strijd
mag aanbinden met de Spaanse
armada in de 125cc.

De prijs van deroem was, dat hij
in de aanloop naar de TT werd
geleefd. Persconferenties, inter-
views, het overviel de beschei-
den Spaan allemaal een beetje.
„Het is niet helemaal nieuw voor
me, want in de voorbije jarenhad
ik over publiciteit niet te klagen.

Zwitserland voor mij niet de
ideale voorbereiding op het NK
is geweest zoals het in een ander
geval had kunnen zijn."

Als je naar een rittenkoers trekt
om je voor te bereiden op een
volgend evenement moet je niks
anders aan je hoofd hebben. Je
moet tussen de wielen kunnen
blijven als je daar zin in hebt en
jemoetjezelftesten wanneer dat
zo uitkomt.

De TT in Assen zou natuU<
een prachtig decor zijn, orflj
inhaaljacht middels een ni#
zege extra cachet te geven
dens de training gafSpaan 3jj
blakende vorm te steken. *zegt Spaan geen speciale »bels te krijgen bij de ged*
aan een victorie in eigen «"

in. Maar als je eenmaal bij de bes-
ten behoort en terugkijkt, dan
was het het allemaal best waard".

bepalen, weet Hans Spaan na
vele magere jaren als geen ander.

" Hans Spaan op volle snelheid tijdens een van de trainingen op het 'thuiscircuit' van Assen.

motoren. In het verleden kon ik
vrijdagavond na detrainingen al-
weer naar huis, omdat al mijn
materiaalkapot was".

„Nou ja, fabrieksrijder! Het bete-
kent in de wegrace niets anders
dan dat je je gelukkig mag prij-
zen voor veel geld het beste ma-
teriaal te mogen kopen. Dat geld
wordt weer opgebracht door de
sponsering van onder meer Sam-
son en Sharp. Ikkan blij zrjn dat
ik op dit moment de enige Ne-
derlander ben die in de soloklas-
sen internationaal meetelt. Want
als er bijvoorbeeld in de 500cc
nog een Nederlandse topper zou
rijden, danzou daarvoor ook veel
geld op tafel moeten komen. En
dat zou wel eens ten koste van
mij kunnen gaan".

„Het belangrijkste is dat ik Wj
eersten finish, om veel WKJten te scoren. Natuurlijk **winnen, maar daarin vorrr»'
TT niets speciaals. Dat wil »
elke GP. Het laatste wat ik'
verwacht is in Salzburg te Jnen, omdat dat circuit mij *der ligt. Wat dat betreft sta^

Salzburg
Wat dat betreft kwam zijn triomf

zaken er in Assen veel beter
Op dit circuit voel ik me
maal thuis".

Als Hans Spaan niet op zrjn
125cc-Honda zit, dan ligt hrj er-
onder. Uit die benarde positie
moet hij door levensgezellin Ma-
rieke worden 'bevrijd', als wij
voor een onderhoud aankloppen.
Het typeert de Nederlander, als
de man die hard heeft moeten
sleutelen aan zijn weg naar de
top.

Met een enorm doorzettingsver-
mogen en een ijzeren discipline,
wist Hans Spaan denationale be-
kendheid te ontgroeien en ook
mondiaal een woordje mee te
spreken. En daarin onderscheidt
hij zich van die andere talentvol-
le coureurs in ons land, die in het
voorbije decennium afknapten

Nadat hij dezeweek in Assen van
Honda een nieuwe sportwagen
in ontvangst mocht nemen, als
presentje voor zijn eerste GP-
zege, bleef Spaan nuchter onder
alle lof: „Dan moet ik wel eens te-
rugdenken aan die jaren dat ik
geen geld had om fatsoenlijke ra-
ce-onderdelen te kopen. Dit is
mijn negende TT en nu beschik
ik over twee optimale fabrieks-

Geldschieters
Dat de geldschieters zijn voor-
aanstaande plaats in de racerij

Nu in Oostenrijk mijn grote
wens in vervulling is gegaan,
voel ik echter wel meer druk. Ik
word nu op de voet gevolgd en
dat is even wennen. Ik ben niet
iemand die staat te springen om
op de voorgrond te komen, maar
het hoort er nu eenmaal bij. Ik
heb tien jaar lang moeten ploete-
ren, om één keer de beste te zijn.
Dat wil je dan weten ook. En die
publiciteit, och, de sponsoren
vinden het prachtig en ik kan er
wel mee leven".

„In de veertien jaar dat ik race
was het niet altijd even makke-
lijk om allesaan dekant te zetten
voor de motorsport. Gelukkig
ben ik geen uitgaanstype en kon
ik tot vorig jaar, toen ik met Ma-
rieke ging samenwonen, bij mijn
ouders wonen. Stappen met
vrienden, of trouwen, een eigen
huisje kopen en kindjes krijgen,
dat zat er financieel voor mij niet

op de lange weg, de ontberingen
en het eeuwige gevecht om goed
materiaal.

Adrie van der Poel aast op eerherste
doeling zich in te dekken bij ver-
lies. „Asjeblief niet", zegt hij. „Ik
wil alleen berfadrukken dat in
sommige gevallen zelfs een na-
tionale titel het gevoel van te-
leurstelling niet kan wegwerken.

'Nationale
titel heeft
altijd iets
aparts'

Wanneer je een bepaalde reputa-
tie hebt opgebouwd weetje beter
dan wie ook wat er allemaal van
je verwacht wordt. Uiteraard zal
ik toeslaan als ik op de Posbank
de kans krijg. Vorig jaar, toen ik
wél een klassieker had gewon-
nen, zou ik titelprolongatie aller-
minst achterwege hebben gela-
ten, maar Peter Pieters was in de
sprint ten enemalebeter. Ik werd
tweede. Als de volgorde omge-
keerd was geweest had ik mij be-
slist een heel gelukkig mens ge-
voeld. De rood-wit-blauwe trui
was dan tevens een bevestiging
geweest van mijn succes in, met
name, Luik-Bastenaken-Luik."

Poulidor
Na een paar weken afwezigheid
in huiselijke kring keerde Adrie
van der Poel gisteravond voor
een etmaal terug bij echtgenote
Corinne, de dochter van de vroe-
gere Franse wielerheld Ray-
mond Poulidor. Een intermezzo,
waarnaar hrj verlangd heeft.

KAPELLEN - Zijn wapen-
feiten in de voorbije maan-
den waren beperkt. Voor
iemand zoals Adrie van der
Poel, die bij de start van het
seizoen op de vierde plaats
van de wereldranglijst
stond, is een etappezege in
Parijs-Nice en een dagprijs
elders mooi meegenomen.
Meer niet. Geen verrichtin-
gen om teleurstellende re-
sultaten in de klassiekers te
doen vergeten. Wordt het
kampioenschap van Neder-
land, morgen op de Pos-
bank inRheden, eenrehabi-
litatie voor de 30-jarige wie-
lerprof?

Godefroot
Of hij ook volgend jaarond^Jvaandel van Domex, de ni*j
hoofdsponsorvan het voor"
lijk uit Belgen en ZwitseP,
staande team aan de slag.
weetAdrie van derPoel noe
Hij kent alleen degerucht
de firma, die deeluitmaaK
een Scandinavische hold1?:
papier en aanverwante arw*,
overweegt uit de wielersp^
stappen. Het zou onderm^maken hebben met oven
door weer een anderbedrij

„Ik zal na deTour slechts aa|j
gering aantal in de reeks cf*
deelnemen. In genoemde V
de tussen Champs-Elysées °juli en het WK in Chamb^27 augustus staan méér d*Jleen de wereldbekerwedstnj
in New Castle, Montreal, S^bastian en Zurich op hetgramma. Er worde"
enkele semiklassiekers en
pewedstrijden verreden. W*
ter vinden Parijs-Brussel, n
Tours en Ronde van Lomt^
plaats. Het klinkt v/^vreemd om over al deze w^den nü al te beginnen, ma>
heb in het verleden al eens *,

van de tweede helft in h^,
zoen een topperiode gemaa'

Van der Poel denkt ook alweer
op langere termijn dan alleen het
NK ofLa Grande Boucle. Met de
tegenvallende resultaten in het
voorjaar („ik vatte kou in deRon-
de van Vlaanderen, raakte daar-
door uit vorm en viel tot over-
maat van ramp in Luik-Bastena-
ken-Luik") nog vers in het ge-
heugen, ziet hij vooral in de pe-
riode na juli mogelijkheden om
weer bij de mondiale top-vijf te
geraken.

Termijn

„Maar de Ronde van Zwitserland
is ten enemale niet alleen voor-
bereiding", aldus Van der Poel.
„Er staat het een en ander op het
spel, zowel keiharde Zwitserse
francs alsook de punten voor het
FICP-klassement, de wereld-
rangschikking waarin ik een
paar weken geleden van de vier-
de naar denegendeplaats was af-
gezakt. Behalve een handvol
etappezeges kwam bovendien al
in een vroeg stadium de leiders-
trui bij een van ons, Beat Breu,
terecht. Logisch, dat zon positie
door de hele ploeg met hand en
tand verdedigd werd. Ikzelf ben
daar beslist niet te groot voor.
Het gaat om publiciteit voor de
sponsors die ons betalen. Mijn
plaats in het algemeen klasse-
ment is daaraan ondergeschikt.
Neem van mij aan, dat ik vaak
diep in mijn reserves heb moeten
tasten". Lachend voegt hij hier-
aan toe: „Wie weet, is het rende-
ment straks toch nog in een Ne-
derlands kampioenschap terug
te vinden? Anders moet het in
een of meerdere etappes van de
Tour de France terug te vinden
zijn."

" Adrie van der Poel: Jk
hou niet van excuses, maar
ik weet wel waarom het met
mij fout ging in de periode
van de klassiekers. Het sei-
zoen is echter nog lang niet
afgelopen."

Foto: WIM KüSTERS

„Hoe het allemaal aflooplj
voor iedereen binnen de K,
inclusief chef d'equipe "j
Godefroot, nog een vraag'u
hij. „In deperiode toen ik p
prestaties leverde, die rnf x

mij verwachtte hebben P,<
co-sponsor Weinmann en *,
betrokkenen bij de pioeé
enige kritiek laten hore*;'^
hebben mij ook nooit onde
gezet. Zoiets waardeer ik-
wens,, ik verdedig welis^lkleuren van Domex, maar ,
een meerjarige overeen j

met ploegleider Walter jo
root. Bij hem sta ik op d%|i
lijst. Als de huidige sj» ,
stopt zal Godefroot naar &Jdere geldschieter moeten j

ken. Ik maak mij daarove
zorgen. Hij zal gegarandee
gen." j

„Een nationale titel heeft iets ap-
arts", zegt Van der Poel. „Laat
daar geen misverstand over be-
staan. Toch verandert een even-
tuele overwinning niets aan het
feit dat ik in de klassiekers geen
hoofdrol kon spelen. Daar kan
zelfs een tweede kampioenschap
in enkele maanden tijd (Van der
Poel werd begin dit jaar NK cy-
clocross, red.) niet tegen op. Ik
hoef mrjzelf weliswaar niets te
verwijten over voorbereiding of
inzet tijdens de periodevan klas-
siekers, maar de resultaten ble-
ven gewoon achterwege. Punt
uit. Ik hou niet van excuses."

Vanavond is het alweer voorbij.
Hij en zrjn drie Nederlandse
ploegmakkers bij Domex (broer
Jacq van der Poel, Maarten Du-
crot en Ad Wijnands) melden
zich dan present in een hotel na-
bij het parcours. Een paar dagen
later wacht Luxemburg opAdrie
van der Poel en honderdzeve-
nennegentig andere beroeps-
wielrenners. Op 1 juli immers be-
gint in het Groothertogdom 's
werelds grootste wielerevene-
ment Tour de France. „Ik heb",
verduidelijkt Van der Poel, „een
paar weken geleden deelgeno-
men aan de Ronde van Luxem-
burg. Meteen na afloop reed ik
naar Fribourg voor een avondcri-
terium. Van daaruitnaar de start
van de Ronde van Zwitserland.
Het is jevak, dat weet je.Klagen
doe ik niet."Adrie van der Poel is sinds enke-

le maanden geen inwoner meer
van Hoogerheide. Hij vestigde
zich aan de andere kant van de
Nederlands/Belgische grens, in
Kapellen, dat jaarlrjks vanwege
de Sluitingskoers een invasie
van wielerprofs meemaakt. Hy
woont zoals men datvan een vor-
stelijk betaalde vedette mag ver-
wachten.

Ploegmakkers
Het feit, dat hij morgen slechts
drie ploegmakkers aan zijn zijde
heeft ('de vier Nederlandse mer-
kenteams zrjn ieder met min-
stens tien man present') vindt hij
niet eens het enige nadeel. „Wrj
zullen de huid zo duur mogelijk
verkopen en bovendienkomt het
er in iedere koers op aan dat je-
zelf topfit moet zijn om een kar-
wei af te maken", zegt hij. „Be-
grijp echter, dat de Ronde van

Met zijn opmerking over het Ne-
derlands kampioenschap wil hrj
de titelstrijd geen onderwaarde-
ring geven. Evenmin is het een
tactische manoeuvre met de be-
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in Salzburg als geroepen,
kende een miserabele seiZP
start, waarin hij steeds door
chanische pech werd geveld,
een tweede plaats opende hl
inhaaljacht op de concurrö

ASSEN - In de TT-week
staat zijspan-coureur Eg-
bert Streuer sedert jaar
en dag in het brandpunt
van het gebeuren. Dit
jaar echter is de Asse-
naar, met nieuwe bakke-
nist Geral de Haas, op
zijn thuiscircuit enigs-
zins naar de achtergrond
verdrongen door een an-
dere Nederlander die fu-
rore maakt in de wegra-
cerij. De recente ontwik-
kelingen maken dat de
30-jarige Castricummer
Hans Spaan het meest
gewilde onderwerp van
talrijke 'exclusieve' inter-
views is. Dankzij de eer-
ste Nederlandse fabrieks-
rijder (Honda) sedert Wil
'Witte Reus' Hartog, ge-
niet ons landje ook in de
soloklassen weer aan-
zien. Dat hij vandaag de
grootste Nederlandse
troef is voor een TT-zege,
onderstreepte Spaan drie
weken geleden. Zijn GP-
zege in Oostenrijk bete-
kende dat voor het eerst
sedert 1981 (wijlen Jack
Middelburg) weer het
Wilhelmus klonk bij de
tweewieiers.

Grootste Nederlandse troef voor een TT-zege
Limburgs dagblad | sport

De solo van Hans Spaan Inmiddels staat hij vierde ij
strijd om de wereldtitel en is^
leider Gianola tot op 23 pW
genaderd. In zrjn team is if
een ervan overtuigd dat nü'
terrein in de tweede seiz<*
helft goed kan maken, maal
rijder in kwestie is beduid
minder optimistisch.

Factoren
„Ik moet dat allemaal nog'
Ik hoefvoor de besten niet o»
te doen, maar er zijn teveel flj
ren die een rol spelen. Voor1
zelfde geld krijg ik weer te<
slagen, zoals in de eerste 'Grote Prijzen. Bovendien zü"

„De andere rijders geven na tests
of trainingen de motor aan de
monteurs en die zorgen dan dat
alles perfect in orde is. Ik echter
ben naast coureur ook monteur.
Typisch is dat Egbert Streuer
hetzelfde doet. Het is tijdens
wedstrijden een zware belasting,
maar ik ben het zo gewend. Vroer
ger had ik geen geld om goed ma-
teriaal te kopen en dus moest ik
door intensief sleutelen zelf pro-
beren een bruikbare machine op
de weg te krijgen. Ik weet niet
beter, vedetteneigingen zijn mij
vreemd en daarom zal wat dat
betreft,, alles bij het oude blij-
ven".

onderlingeverschillen, net aj
de 250cc, zó minimaal dat va*
eerste vijf iedereen wereld!"
pioen kan worden".

jhuubpcru/f'sse/ij

jwiel verheesefl^



Vandaag, 24 juni, is het precies acht jaar geleden dat Maria, de moeder
van Jezus, voor de eerste keer verscheen aan zes tieners in Medugorje.

Dat wil zeggen, in de ogen van hen die het willen, kunnen of durven
geloven.

Sedert die datum hebben elf miljoen pelgrims en nieuwsgierigen dit
dorpje in Joegoslavië bezocht.

Er hebben in die acht jaar 220 (geregistreerde) genezingen plaats
gevonden waarvoor medici geen verklaring hebben.

Vicka Ivankovic was zeventien toen het gebeurde. Acht jaar later is zij
nog steeds de meest besproken en raadselachtige vrouw van het land.

Het Limburgs Dagblad zocht haar deze week op in het bouwvallige
huisje, gelegen op driehonderd meter van de plaats waar voor zes jonge

mensen het leven een totaal andere wending nam.

Enorme toeloop

Ijaarlijks trekken 25 miljoen
I mensen naar Lourdes. Daar
I verscheen, in 1858, de Madon-
* na achttien keer aan de 14-jari-e Maria Bernarda Soubirous, beter
'kend als Bernadette. Zij stierf in

|kS'9, vijfendertig jaaroud.
,i? 's één groot verschil tussen Lour-
j'r en Medugorje: Bernadette is

il j
d en derhalve niet meer aan-

t Rekbaar. Maar Vicka is springle-
J[ .end, een vrouw van 24 jaar, gekleed
11 blauwe spijkerbroek en grijs

* een vrouw die je kunt aanra-
( .e,>, die je vragen kunt stellenen die,
'£*èl, overal een antwoord op weet.

j*t slechts vier jaar huishoudschool.
J* vind het ijzingwekkend", zegt
j"1 Slavko Pavicic als wij, later die
jlB> het huisje van Vicka verlaten.

'k ,n 'k ben niet katholiek, verre van
lfs", meldt hij.

II?') gaat vervolgens, in zn eentje, de
;J*uvel op waar het houten kruis
f^t, daar waar nef gebeurde.

afgetrapte vloerbedekking op de
grond.
Dus hier woont de vrouw die de Hei-
lige Maria heeft gezien?
Die met haar gesproken heeft?
„Nog stééds", zegt Vicka. Dan is het
even stil. „Elke dag, om twintig mi-
nutenvoor zeven. In de kerk of op de
heuvel".

relatie in geld probeert te vertalen.
Zo gaat het toch overal, in de hele
wereld".

Kan zij nog ooit een 'gewone' vrouw
worden?
Vicka: „Maar ik bén een gewone
vrouw! Ik leef normaal, in de schaar-
se uren die overblijven doe ik de af-
was, kook en verschoon de bedden.
Met mij is niets aan de hand. Ik ben
wel, maar dat staat er los van, zeer
bevoorrecht omdat ik Maria mag
ontmoeten".
Kunt U ons zeggen wat het Leitmotiv
is van de gesprekken met Maria?
Vicka: „Vrede tussen mensen bewa-
ren, vriendelijk zijn voor elkaar."
Maar zij geeft ook het advies om
zorgvuldiger met het milieu op aarde
om te gaan. Voorwaar een zeer actu-
eel onderwerp.
Moet iemand persoonlijk naar Me-
dugorje komen om tot Maria te bid-
den, om verhoord te worden?
Vicka: „Dat is niet nodig. Ik bid van-
daag nog voor alle Nederlanders die
niet in de gelegenheid zijn om hier
naar toe te komen. Vooral voor uw
zieken en gehandicapten. Zoudt U
dat uw lezers willen zeggen?"-

Weer even terug naar 24 juni, 1981.
Vicka, Ivanka, Mirjana, Ivan, Ma-
rija, Milka en de kleine Jakov Colo
wandelen op de heuvel aan de rand
van het dorp. Vicka: „Het was vijf
uur, op een warme middag. Toen
verscheen zij aan ons. Het was, voor-
al die eerste dag, een verschrikkelijk
emotionele ervaring. Wij zijn naar
huis gerend, eerst in paniek. Maar
tien minuten later al voelden wij ons
heel kalm."

Psychiatrische testen

cember draagt zij een kind op haar
arm. Alleen die ene dag per jaar."

Tolk Pavicic krijgt het op dat mo-
ment even te kwaad. Hij wrijft met
zijn handen door de ogen. Vicka ziet
het. Zij schudt lachend met haar
hoofd. „Meneer, ik praat met Maria
zoals ik nu met U praat. Al acht jaar
lang, elke dag. Voor mij is het net als
eten, drinken en slapen".
Hoe lang duren de gesprekken?
Vicka: „Dat varieert, soms vijf minu-
ten, soms een half uur."
Waarom zijn wij juist bij ü op be-
zoek, en niet bij die andere vijf?
„Dat komt omdat dit huisje het eer-
ste gebouw is richting heuvel. Dit is
een soort eerste halteplaats. Maar
iets verderop woont Marija, een
vriendin, die er in 1981 ook bij was.
Zij ziet Maria ook, maar niet dage-
lijks. Marija is vandaag herstellende
van een operatie. Zij heeft een nier
aan haar zieke broer afgestaan."
Er gebeuren hier ook wonderen, hè?
Vicka: „Ja, hier gebeuren wonderen.
Ik heb veel gezien..."
Wilt U daar iets meer over zeggen?
Vicka: „Neen".

Zij heeft inmiddelsLourdes bezocht,
maar ze ziet geen enkele overeen-
komst tussen het Franse bedevaart-
oord en Medugorje. „Waarom zou ik
met Maria over Lourdes moeten pra-
ten? Ik voel die behoefte niet. En zij
praat er ook niet over".
Zou Maria het leuk vinden dat Me-
dugorje sinds 1981 zo commercieel
wordt uitgebaat?
Vicka: „Ikzelf heb er geen enkel be-
lang bij en ik hou mij er verre van. Ik
heb die vraag ook aan Maria gesteld.
Zij heeft mij gerust gesteld. Het is
menselijk, zegt zij, dat het volk onze

„Het was overweldigend omdat het
zo tastbaar was".

Rondom het huis waar zij woont
slenteren dagelijks duizenden men-
sen. Mensen uit vijf continenten, die
haar vragen stellen.
Over 1981, over 1989, maar vooral:
over de toekomst.
Vicka staat op de tweede trede van
het stenen trapje dat naar de boyen-
woning leidt. Zo kan zij iedereen
goed zien. Ingehuurde tolken verta-
len in vele talen de tientallen vragen
die op haar wonden afgevuurd, er
wordt afsluitend gebeden, en dan is
de volgende groep aan de beurt.
Dan verlaten de pelgrims Vicka en
het steegje, ontroerd, huilend, ver-
ward, blij, misschien ontgoocheld,
wie zal het zeggen. Kijkend naar die
emotionele taferelen, bekruipt elke
toeschouwer die ene grote vraag: wie
is deze vrouw?
Je wilt haar onder vier ogen spreken,
haar het hemd van het lijf vragen,
haar proberen schaakmat te zetten,
haar boos te krijgen, haar uit de tent
te lokken, haar te ontmaskeren.
Hoe anders pakte dat uit...

Tolk Pavicic, een Nederlands spre-
kende landgenoot van Vicka, weet
een interview voor ons te arrangeren.
Bij hoge uitzondering. Want hoewel
ze niets wil verbergen (zegt Vicka),
heeft ze niet zon hoge pet op van
journalisten. Omdat zij het „uiterst
pijnlijk" vindt dat de Madonna van
Medugorje reeds té vaak in de sensa-
tiesfeer is gebracht.

„U bent welkom", zegt ze. „Komt U
maar mee naar binnen".
Het is een armoedig kamertje, met
vier versleten corduroy-stoeltjes, en

geen redenen om aan het relaas van
deze zes personen te twijfelen". Al-
dus het psychiatrisch rapport.

Vanaf juni 1981 komen pelgrims uit
de hele wereld naar het dorp. Al
even snel wordt de eerste wonder-
baarlijke genezing geregistreerd. Er
.volgen er tientallen. Vicka: „Voor
gegevens daarover moet U bij de pa-
rochie zijn. Ik zie het niet als mijn
taak om dat bij te houden. Ik wil mij
daar niet mee bemoeien".

Zij is nu 24 jaar. Ze lacht als we haar
vragen of ze een vriend heeft, mis-
schien zelfs al verloofd? „Nee, ik ben
vrijgezel". En wéér die bijzondere
lach op haar gezicht.
Hoe haar dagen er uitzien, kunnen
we zelf constateren. Vicka: „Elke
dag, zeven keer in de week, staan de
pelgrims vanaf zeven uur 's morgens
voor dit huisje te wachten. En dat
gaat zo door, tot 's avonds laat. Ik
ben altijd hier. Of het moest zijn dat
ik naar de kerk of op de heuvel ben."
Kan zij meevoelen met die vele twij-
felaars? Sterker, met develen die het
onzin vinden? „Dat kan ik", zegt ze.
„Ik ben nooit boos als daarover op-
merkingen worden gemaakt. Gelo-
ven is een gave van God. Wat ik doe
en wat ik zeg, is niet wat ik ervan
vind. Ik ben alleen de spreekbuis van
Maria".
„Ik ken geen angst meer sinds 1981.
Waarvoor zou ik dan angst moeten
hebben?"
Voor de dood bijvoorbeeld.
„Ook niet voor de dood. Want na de
dood is er een tweede leven. Maar U
hoeft dat niet te geloven".
Na de verschijningen wordt Vicka
ernstig ziek. In het ziekenhuis geven
de artsen haar weinig hoop. Maar ze

door
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geneest. Even later worden ook haar
amandelen weggenomen. Meteen na
de operatie, amper bij uit de narcose,
zingt zij een Maria-lied uit volle
borst, terwijl het verplegend perso-
neel in het ziekenhuis van Mostar in
paniek van haar ziekbed wegvlucht.
Want alle andere mensen die zon
operatie ondergaan, kunnen de eer-
ste dagen daarna geen enkel geluid
voortbrengen.

Niet alleen deze verslaggever krijgt
kippevel als zij vertelt, in alle rust en
blijdschap, over haar ervaringen,
toen en nu. Vicka: „Ik kan dat heel
goed begrijpen. Want U wilt, als zo-
veel anderen, alles beredeneren.
Ach, ik ben al blij als ik twijfelaars
alleen al aan het denken kan zetten".
Elke maandag gaat zij, met vijftien
trouwe volgelingen, de heuvel op.
„Daar krijg ik mijn opdrachten van
Maria. Dan zegt zij ook waar ik de
rest van de week met haar moet pra-
ten. Onze ontmoetingsplaatsen zijn
wisselend".
„Elke dag, om twintig voor zeven 's
avonds, praat ik met haar. Dan zie ik
haar en zij ziet mij. En dan praten we
over alledaagse zaken. Maar ik stel
haar ook vragen waarop ik geen ant-
woord weet. Dan krijg ik van haar
advies. En dat geef ik dan op mijn
beurt door aan de mensen die naar
Medugorje komen".
Of zij Maria, de Gospa, zoals de Ma-
donna in Joegoslavië wordt ge-
noemd, voor ons kan beschrijven?
Vicka: „Maria is een heel mooie
vrouw, begin twintig. Ik zie haar in
levende persoon. Zij draagt een grij-
ze lange jurk met witte sluiers, haar
wangen zijn rosé en haar ogen hel-
blauw. Zij zweeft, op een wolk, ze
raakt nooit de grond, en op 25 de-

Het voorval spreekt zich in die dagen
snel rond. Op de derde (van de in to-
taal zes verschijningen) staan er al
15.000mensen op het heuveltje. Niet
alleen Medugorje en Joegoslavië zijn
in rep en roer, maar het nieuws ver-
schijnt op de voorpagina's van alle
kranten in de hele wereld.
Tien dagen later worden Vicka en
haar vrienden met harde hand opge-
pakt door de politie. Voor een kruis-
verhoor. Bovendien, de overheid in
Joegoslaviëis, zeker in die jaren, niet
bepaald RK-vriendelijk. Later wordt
het zestal ook nog stevig aan de tand
gevoeld door enkele bekende psy-
chiaters.
Conclusie: die zes (de kleine Jakov
Colo mocht thuisblijven) zijn geeste-
lijk en lichamelijk kerngezond. „Op
basis daarvan zijn er in ieder geval

l ei dorp ligt op twee uur rijden van
'l havenstadje Dubrovnik. Je kunt

i/?'1 naar Mostar vliegen, en vandaar-
.' 's het nog maar drie kwartier per
Jr'0- Maar de echte pelgrims letten

Lei op tijd en geven nog minder om
[v Wort. Met versleten bussen arri-
'eren ze uit Portugal. Drie, vier da-
i|Jn ' enkele reis, het maakt niet uit.
fi^dugorje, een kurkdroog en ruig
iPJe grond, is sinds juni 1981 even„ r°emd als omstreden in de hele
ACreld-'LCnt jaar geleden trok de os nog de
*r naar het dorre veld. Er was geen
staurant, geen telefoon en geen ho-

y. ■ t>e straatarme plaatselijke bevol-
-1 n 8 ontmoette elkaar één keer per

_eek, tijdens de mis op zondagmor-

edugorje, acht jaar later. Je moet
j Boed ter been zijn wil je niet door
v hentallen taxichauffeurs en
jacntwagens omver worden gere-
|j n- Er zijn hotels, terrassen, par-
v erplaatsen voor touringcars en
L/ra': souvenirwinkels. Net als in
)V|,Urdes, maar dan in het klein.«ar hoe lang nog? Want de stroom
sb>"iSen r'cnnng Medugorje neemt
aj| "8 grotevormen aan. Er rijdt ook
d 0 een toeristentreintje door het
r> rP' van het type-Valkenburg a/d.
«e

u'- Het kerkje is inmiddels fraai
Va enoveerd, bovendien voorzien
(je

n a 'rconditioningen een uitsteken-
gQ Beluidsinstallatie van het merk
VQ*e- Kortom, dé grote armoede is
e^rbij. vr/ant elke dorpeling pikt
«t- Braantje mee dank zij de pel-"^-invasie.
éu °°k de boekhandel waar we Tisu-

osP°m U Medugorju kopen,
ja.|s P°ek (in het Duits vertaald) met

'1 Mte': " za8 de nioeder van God
jai^edugorje".
f,/ 10.Bubalo, een sceptische pater
iv^^iscaan, ondervroeg Vicka, als
Iw et een kruisverhoor, over de ge-
sl;, rtenissen in juni 1981. Op de om-
Vjg. Van het boek staat een lachende
naa a' de handen gevouwen, de ogen6 üi>

r de hemel gericht.
''en 'S net? e ouc*ste van de zes
ïo,,61? waaraan Maria verschenenü 2'jn?

Buiten staan dertig pelgrims, dit keer
uit de Filippijnen, reeds geruime tijd
te wachten op een ontmoeting met
Vicka Ivankovic. Als wij afscheid ne-
men, gaat zij, zoals steeds, staan op
de tweede trede van het stenentrapje
en luistert, ook voor de zoveelste
keer en in alle rust, naar de branden-
de vragen van al die mensen. En zij
geeft antwoord, op alles.
Elf miljoen wereldburgers hebben
Medugorje tot op heden bezocht.
„En ik hoop dat er nog vele miljoe-
nen bijkomen. Want het is mijn taak
om de boodschap van Maria te ver-
kondigen".

Dr. Ludvik Stopar, de bekendste
psychiater van Joegoslavië, is na ja-
renlang onderzoek tot de conclusie
gekomen „dat in Medugorje een te-
ken van God wordt uitgezonden".
Dr. Theodor' Kurrus, onderzoeker,
geeft toe dat „in het geval Vicka
Ivankovic en die vijf anderen geen
sprake kan zijn van lichtgelovigheid.
De manier waarop zij ondervraagd
is, als betrof het een proces, heeft de
laatste twijfel bij mij weggenomen".
Op de eerste paginavan het boek dat
over Vicka Ivankovic is verschenen,
heeft zij, in het Joegoslavisch, een
persoonlijk getinte tekst voor onder-
getekende geschreven.
Maar ik heb, ook zes dagen later, nog
steeds niet de behoefte om aan de
weet te komen wat zij op die bladzij-
de heeft genoteerd..." Op de heuvel Crnica staat een houten kruis. Hier zouden, vanaf 24 juni 1981, de zes verschijningen

plaats hebben gevonden " Een geestelijke uit Canada, een van de elf miljoen pelgrims die
in de voorbije acht jaar het dorpje Medugorje bezochten

Vreemde geluiden
,bi;,ü^elo°s vinden wij het maria-
Vva gekleurde bouwvallige huisje
der

r 'cka Ivankovic en haar moe-
b(,it *°nen. Het ligt twee kilometer
slee . nde dorpskern, aan een smalle,
staa geasfalteerde weg. De woning
c 9 aan de voet van de heuvel, Crni-
0 8eheten.
19^1 heuvel is Vicka, op 24 juni

a nd 'T6l v'Jf dorpsgenootjès aan het
de w

e en ' a's opeens iets heel engs in
Vreen,H gebeurt. Lichtstralen...
i,venkt ge,uiden- de zon die af-
lijn, naar "nks en opeens ver-V'cica 7

2IJ' pratend «egen het zestal...
egt later die dag tegen ons:

Limburqs DagbladM vrijuit
Vandaag, acht jaar geleden, gebeurde het in Medugorje
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In verband met het vertrek van de huidige functionaris wenst het bestuur op korte termijn
in contact te treden met kandidaten voor de functie van:

Coördinator .*
De Stichting Bedrijfs- en De functie:
VakopleidingenLimburg/SBVL is De coördinatorrapporteert rechtstreeks aan het bestuur van de Stichting en geert leiding
een initiatiefvan de Limburgse aan ggp team van v jjf medewerkers.
Werkgeversvereniging, de Hj: draagt verantwoordelijkheid voor de werving en selectievan de cursisten en voor de

'^J^a^ndCNVerTdeÏÏnie voortgang van hun opleiding. De coördinator heeft een afgeleide verantwoordelijkheid
%H^%^^Jntend^i van het bestuur voor het financieel beheer van de Stichting en het voorbereiden van de
het bevorderen van de begroting. Voorts is hij belast met de coördinatie en controle van diverse opleidingspro-
arbeidsmarktkansen en het jecten, waaronder het ISI-project. Van de coördinator wordt verwacht dat hij wijzigingen
verbeteren van het jn de vraag/aanbod verhouding op de arbeidsmarkt vroegtijdig signaleert, en hierop
beroepskwalificatieniveau van nieuwe opleidingsinitiatievenbaseert. In een uitgebreid netwerk van contacten dient de

't%gsifclt7nTmchtdit doel coördinator zich te profileren als een gesprekspartner van niveau op basis van gedegen

ondermeer te bereiken door het kennis en ervaring op scholings- en opleidingsgebied.
organiseren van praktijkgerichte Qe ejsen.
SS33S*bIXT9*" - aantoonbare kennis van en ervaring met opleidingsbeleid;
opleidingsinstituten en scholen. - analytisch vermogen;
DeSBVL heeft per jaar ongeveer - leidinggevende kwaliteiten en financieel inzicht;
450 cursisten in opleiding in vooral _ academisch opleidingsniveau;
technisch- en _ contactuele en organisatorische vaardigheden;
automatisehngsgerichte beroepen. _ uitstekencje uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.
De exploitatie van de Stichting ■
bedraagt jaarlijks ongeveer vier vVij bieden:
miljoen gulden. _

ggp dynamische functie waaraan de kandidaat in belangrijke mate zelf vorm en inhoud
kan geven;- salarisindicatie: ’ 80.000-- ’ 90.000,-.

Het werkgebied van de SBVL is de provincie Limburg.
Standplaats is St. Odiliënberg.

Sollicitaties kunt u binnen 10 dagen richten aan het bestuur van de SBVL,

x^mzJÈÊÊimmdÊÊÊSr o/a Postbus 6070, 6077 ZH St. Odiliënberg, tel. 04752-3775.
JU WÊIWÊÊÊI Een psychologisch onderzoek kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburg

Een van de toonaangevende Europese fabrikanten van kleurmengsystemen voor de
verfindustrie,» WINTER-BOUTS BV ■»

Jachthavenweg 9 - P.O. Box 3051 - 5902 RB Venlo - Netherlands ÜBflP
Phone (0)77-820777 - Telex 58126 - Telefax (0)77-826437

zoekt ter ondersteuning van de commerciële activiteiten

COMMERCIEEL-TECHNISCH
MEDEWERKER (M/v)

Opleiding: VWO-niveau.
Goede kennis van de moderne talen, met name Engels en Duits, is

noodzakelijk. Frans is wenselijk.

Leeftijd: tot ca. 30 jaar.

Ervaring in de verfindustrie is een pré.

Algemeen:
kandidaten moeten er rekening mee houden dat in de verdere toekomst veelvuldig reizen

binnen Europa van hen kan worden gevraagd.
Nadere toelichting over de inhoud van de functie geven wij graag in een persoonlijk

gesprek met de sollicitant(e).

Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad, met vermelding van opleiding,
ervaring en motivatie, te richten aan de directie. _,„

1

Het waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard is abelast
M^^^im. met hetwaterkwaliteitsbeheer in hetgebied, grootca. 95.000ha,
P omvattendeZuid-Limburg en een gedeelte van Midden-Limburg ten

JA ■ M oosten van de Maas. Het ambtelijkapparaat bestaatuiteen secretarie
\A/ator_~h;irk kW V^^A en een technische diensten telt ca. 100 personeelsleden, waarvan
VVrncTM-liap ""Im^^^—X 35 ter secretarie en 65 bij de technische dienst.

Roer en Overmaas 2

] " ] Bi| projectgroep I kan worden geplaatst:

De technische dienstwordt gevormd door 3 |IV| C T*\ C. lAIC Dl/ C D
kjy k ■
Projectgroep lis belast met: GRONDZAKEN (M/V) vac 910- begeleiding, voorbereiding en uitvoering van » 'waterstaatkundige werken;

-: . - algemeen technische zaken en advisering; Betrokkene zal worden belast met:
- advisering over grondzaken, aan- en - onderhandelingen over grondtransacties.
verkopen vestiging zakelijke rechten. - het verrichten van schadetaxaties met betrekking tot
schaderegelingen en landmeten gebouwen/opstanden.mkomensschade. bedrijfsschadeetc:- tekenkamer-werkzaamheden - het begeleiden en coördineren van werkzaamheden die met betrekking tot

grondzaken aan externe adviseurs worden opgedragen;
Projectgroep I wordt gevormd door drie - advisering over het in gebruik geven van gronden, (verpachtingen,

'"' bureaus: jachtrechtverhuur'e.d).
- projecten/algemeen technische zaken;
-grondzaken; Vereisten:
- tekenkamer - voltooide op het vakgebied gerichte hogere beroepsopleiding;

- goede contactuele en redactionele vaardigheden;
- kennis en bij voorkeur ervaring met betrekking tot prijsvorming ten aanzien

van grond- en pachtzaken;- grote mate van zelfstandigheid;
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Salaris en overige rechtsposities:
- salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring van ’ 3.388.- tot

’ 5.290.- bruto per maand (niveau 9/10)
[« - de bij de overheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing;

- het waterschap is aangesloten bij het IZA-Limburg;
I - als standplaatswordt aangewezen Sittard

- nadere inlichtingenkunnen verkregen worden bij het hoofd van projectgroep 1: ing. J In den Kleef, tel (04490) 1 7343,

" - eigenhandig geschreven sollicitaties, met uitvoerige gegevens, dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad gezonden te
worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap, postbus 185. 6130 AD Sittard onder vermelding op brief en enveloppevan
het vacaturenummer.

> - een psychologisch onderzoek kan deel uitmakenvan de selectieprocedure

De dienst stadsontwikkeling van de gemeente
Heerlen bestaat uit een dienstsecretariaat en de
afdelingen bedrijfseconomische zaken, bouwtoe-
zicht, volkshuisvesting en landmeten, milieuzorg,
ruimtelijke ordening, onroerend goeden bouwzaken.
Bij de dienst zijn ca. 140 medewerkers werkzaam.
Bij het dienstsecretariaat (3 formatieplaatsen)komt
vacant defunctie van:

DIRECTIESECRETARESSE
Functie-informatie:- secretaressewerkzaamheden primair t.b.v. de

directeur, zoals afspraken maken, agenda bij-
houden, informaties inwinnen, vergaderstukken
voorbereiden, bijhouden van het archief van de
directeur, telefoon "bewaken", stenograferen en
uitwerken.- notuleren van besprekingen.

- verzorgen van correspondentie van algemene
aard.- verlenen van administratieve ondersteuning in
voorkomende gevallen.

Functie-eisen:
- Havo/Atheneum.- secretaresseopleiding Schoevers of vergelijkbaar

niveau.- ruime ervaring in vergelijkbare functie.- bekendheid met automatisering.

Een medisch en een opdefunctie gericht psycholo-
gisch onderzoek kunnen deel uit maken van de
selectieprocedure.

In hetkader van flexibilisering van de arbeidworden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.

De salariëring van de functie zal maximaal plaats-
vinden in schaal 6, maximumsalaris’ 3.307,00
bruto per maand.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij de heer H. Hogeveen, staffunctionaris (tel.:
045-764477).

Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nr. 283 op zowel brief als enveloppe aan de
directeur van de dienst Personeel en Organisatie,
Postbus 1, 6400AA Heerlen.

Hffli
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 b.v.
Korvetweg 34
62222 NE Maastricht
tel. 043-630303

lilH WONINGVERENIGING ROERSTREEK
De woningvereniging Roerstreek exploiteert in 10 kleinere gemeenten in Midden-Limburg rui'
3700 verhuureenheden.
Tot het bezit behoren tevens 3 verzorgingstehuizen.
Daarnaast zijn op dit moment ongeveer 100 woningen in aanbouw c.g. in voorbereide
De organisatie bestaat uit de afdelingen secretariaat, bewonerszaken ca., financiën en ted"
nische dienst.

In verband met het aanvaarden van een functie elders door de huidige functionaris, word*'
kandidaten gezocht voor de functie van

CALCULATOR (M/V)
Plaats in de organisatie:
De aan te trekken medewerker is direct verantwoording verschuldigd aan de chef bedrijfsWJ
reau. Daarnaast omvat het bedrijfsbureau nog een viertal medewerkers, welke de project*'
ministratie, klachtenafhandeling en automatisering verzorgd
Takenpakket:- het opstellen van kostencalculaties ten behoeve van nieuwbouw, renovaties en I

individuele womingaanpassingen of woningverbeteringen;- het voeren van overleg met bedrijven inzake de opgestelde calculaties;- het ten behoeve van het planmatig en groot onderhoud opstellen van bestekken en
begrotingen, alsmede het registreren van de kostenbewaking.

Functie-eisen:- een opleiding op MTS-niveau, richting bouwkunde, dan wel gelijkwaardig;- enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
- kennis van en ervaring met het opstellen van bestekken, begrotingen en calculaties

betreffende nieuwbouw en renovatie;- kennis van en ervaring met projectmatig werken en budgetbewaking;- het kunnen werken in teamverband;- kennis van en ervaring met automatisering.
Arbeidsvoorwaarden:
- salaris en overige arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van leeftijd en ervaring, conform de

CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties;- woonachtig in of bereidheid tot verhuizen naar het werkgebied van de vereniging.
Sollicitatieprocedure:
- een medische keuring maakt deel uit van de selectieprocedure. 'Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het hoofd van de afdeling technische
dienst, de heer ing. G.L.H. Zeelen (telefoon 04742-8222, privé 04747-1440).
Uitvoerige sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad, te richten aan de
directeur van de woningvereniging Roerstreek, postbus 8017, 6060 AA Posterholt, onder
vermelding van "Kabinet" in de linkerbovenhoek van de enveloppe. 206^;

—'

DE PRINS WSSIi
HOTEL CAFÉ RESTAURANT V^S^/ e
Rijksweg Zuid 25, 6131 AL SITTARD %_ _X 'Door het vertrek, na een ruim 30-jarig dienstverband, van
onze huidige functionaris per 1 oktober as., is er een
vacature ontstaan voor de functie van

directie-assistent m/i
part-time voor 2 a 3 dagen per week.
j

Deze functionaris moet voldoen aan de volgende eisen:
- opleiding MEAO of gelijkwaardig;
- organisatorisch en cijfermatig inzicht; ,
- ca. 3 jaar aantoonbare praktijkervaring, bij voorkeur in

de horecabranche;
- leeftijd 25 a 30 jaar.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
direktie hotel de Prins,
Rijksweg Zuid 25,
6131 AL Sittard. JjSj

1 , jl

Inkoper Grondstoffer
bij Philips in Sittard.

■~~a"~~~,~~~~~l Voor de Produkt Unit Display Subcom- De eisen. ,
ponents zoeken wij een Inkoper Grond- U hebt uw HTS-diploma (Wer^ '<stoffen. bouwkunde of Chemische Technoloö i

aangevuld met NEVIE I en 11. U W
De functie. minstens 3 jaar inkoopervaring, i

d?v^%an^NirM«ienSmma Als zelfstandig en initiatiefrijk inkoper zelfsprekend beheerst u de mod«J
van veie tienduizenden componenten is fo^ u vera ntwoordelijk voor een aan- talen. Leeftijd tot 40 jaar.
deze divisie de grootste in deze bran- . . , . , ~
che. Enkele produkten: ics, beeidbui- zienlijk deel van het totale grondstoffen-
zen, halfgeleiders, passieve componen- pakket van Philips Sittard Informatie en sollicitatie.
_£ d^SXavrbe^X U ■onderhoudt intensieve contacten met Nadere informatie over deze functie
gen. de Fabricage, Quality Engineering en strekt u het hoofd Inkoop, \
Ï_ys_rr SSSTï Ontwikkeling en bent nauw betrokken bij Drs. M. Vondenhoff, J
diverse vestigingen met ontwikkeling, behoefte formulering en make-or-buy telefoon 04490-93313.
produktie en marketing. beslissingen. Uw sollicitatie kunt u richten aan

U speelt een centrale rol in het onder- Drs. D.C.C. M. Wolff, \
houden van contacten met leveranciers Personeelzaken Philips Component^
en voert namens Sittard met hen onder- Rijksweg Noord 281, 6136 AC Sitt^v
handelingen. j[
Daarnaast wordt van u verwacht dat u Philips streeft ernaar meer vrouwen s
de deelgebieden van de inkoopmarkt genoemde achtergrond in dienst te
onderzoekt die mogelijk aansluiten op de nemen. Wij verzoeken hen daarom ;
behoeften van het bedrijfsonderdeel. nadruk te'solliciteren. I

:
r_________ HTS-ingenieur Wof CT met inkoopervarinf

H .PHILIP
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„Vandaag
protesteren
en morgen naar
de apotheek”

De Kamer schrok van Deetmans voorstellen en liet nog dezelfde dagweten
dat er strenge voorwaarden aan een contract met HSD verbonden moesten
worden, gezien de algehele roep om het commerciële proefdierengebruik
in Nederland terug te dringen. Maar ook vanwege het risico, dat HSD met
vaderlandse overheidscenten proefdieren vanuit Onderbanken naar het
buitenland zou gaan exporteren.

Bovendien was daar nog het zwartboek van de NBBV (Nederlandse Bond
ter Bestrijding van de Vivisectie), waarin gewag werd gemaakt van
opzettelijke overproduktie door HSD en een slecht management. Al met al
voelde de Kamer de behoefte aan een scherp voorwaardencontract, waar
HSD geen speld tussen zou kunnen krijgen.

Angst.
Ethiek en

Commercie
bij Harlan,

Spraque
en Dawley

Volgens het ministerie moet dat definitieve contract na het zomerreces op
de proppen komen. „Het is de bedoeling dat HSD slechts een gedeeltevan
het bedrijf naar Onderbanken verhuist, waar men zich danzal toeleggenop
het fokken van kleine proefdieren. Meer kan ik over het project niet
zeggen. Dat is nog vertrouwelijk. Maar zeker is dat Onderbanken dat
proefdierenbedrijf krijgt."

...En zo is er na zeven jaar een eind gekomen aan de speculaties rond de
komst van het fokbedrijf naar Onderbanken. Aanleiding om bij het
persschuwe HSD in Zeist aan de bel te trekken, voor een blik en een
babbel.

besef ook dat het proefdierengebruilc-'
de mens ten goede komt. Daarom
ben ik voor het fokken en gebruiken
van proefdieren, zolang er geen mis-
bruik van gemaakt wordt en de die-
ren niet onnodig lijden. Proefdieren-J
gebruik met winstoogmerk, maar welj
volgens hoge ethische normen, daar-
teken ik dus voor. En aangezien HSDjJ
voornamelijk voor medische-weten-*
schappelijk gebruik fokt, terwijl het!
fokpercentage voor de cosmetica ver-
waarloosbaar is, kan ik mijn werk
hier heel goed met mijn eigen gewe-
ten vereenzelvigen. En dat geldt voor
alle zestig personeelsleden, die hier
hun brood verdienen."

Zoals eerder al gezegd, cijfers zijn er!
niet. Losse pols-statements over tej
verwaarlozen fokaantallen voor de!
cosmetica-branche zijn wel leuk,;
maar evengoed te verwaarlozen,'
wanneer ze niet met keiharde cijfers*
onderbouwd worden. „We zijn nietj
verplicht tot het publiceren van onze!,
jaarcijfers. Het moederbedrijf inj
Amerika is datwel. Misschien kun jef
jewat over laten faxen. Wij mogen in»
ieder geval niets zeggen over produk-j
tic en afzet," doet de woordvoerder?
het thema met een glimlach af.

Onderbanken

L yalt er dan zoveel te verbergen
i"■' da'c van Neerlands grootste

hj„ _’
jf voor proefdieren, toch al

>adv meer weggemoffeld achter een
l«tre'rnderskamP 'n de moeilijk te pe-
■t h en Zeistse bossen? Gebeuren
%"? toch zaken, zoals de NBBV

'e'darend w" doen ëe'oven> de
aBücht niet kunnen verdragen?

1^ lePgewortelde wantrouwen van
a stoelt niet alleen op dat ene me-
t)nt> dat zich vorig jaaroktober tij-
ij Werelddierendag voordeed,
l 'eden van de Nederlandse Bond

van de Vivisectie
ij, "0> met een groep journalisten
tij 1kielzog, het bedrijf wilden be-
jVen, "We hebben in het verleden
Iten s'ecnte ervaringen met de pers. "aan, dat we bijzonder voorzich-
sn 'Jn geworden. Alles wat je zegt,
Sn 'J^niers tegen je gebruikt wor-
lis L vs zeggen we het liefst zo wei:

."

Vervolgens wordt de rekensom com-
pleet gemaakt: „Tel bij het massale
onbegrip nog de massieve protesten
van de NBBV plus de discretie waar
je klanten om vragen en je begrijpt
waarom dit bedrijf een lowprofile wil
houden. Zo staat ook het personeel
niet te springen om in de krant te ko-
men. Men is doodgewoon bang voor
repressailles van misschien wel goed-
bedoelende, maar niet-begrijpende
mensen."

'j, 11 namen van woordvoerders of
gleden in de krant. Geen perso-

u °P de foto. Geen toegang tot be-
e^jke fokstations. Geen handza-
j feiten over de behandeling van

'~ en- Geen inzicht in jaarstukken.
êeen info rond (over)produktie,
et of winst...

e,, eerste goedgekeurde bezoek van
h '°urnalist aan Harlan Spraque en
«. 'ey, fokbedrijf voor proefdieren,
jl^erkt zich door terughoudend-

( ' Wantrouwen en angst. De door
,j|°edkeuring gesuggereerde open-

's verder dan ver te zoeken.
Li'aatste journalisten die hier vóór
m. ?r de vloer kwamen zijn onder
e 'lebegeleiding van het terrein ge-

kt>" klinkt het veelzeggend. „Wen nu eenmaal niet in de rij om de
a 'e woord te staan. Zeker niet
[t) l^er ze in gezelschap komen van
j, n°rde activisten, die het terreinStormen."

„Ten eerste weten de meeste mensen
niet dat we louter fokken en zelf geen
testen uitvoeren. Voorstellingen als
zou HSD allerlei lugubere fratsen
met de dierenuithalen, tot genetische
manipulaties toe, zijn dan ook vol-
strekte onzin. Ook de verhalen over
overproduktie en illegale export zijn
larie. Punt is echter dat die onjuiste
opvattingen zozeer zijn ingeburgerd,
dat HSD bij velen doorgaat voor een
bedrijf, waar dierenmishandeling aan
de orde van de dag is. Met zon wan-
predikaat probeer jenatuurlijk uit de
publiciteit te blijven. Want na elk ar-
tikel, dat op dergelijke misvattingen
stoelt, bots je weer met laaiende die-
renliefhebbers."

„Tuurlijk, wanneer we van meet af
aan meer openheid van zaken hadden
gegeven was het misschien nooit
zover gekomen. In de toekomst wil-
len we wat dat betreft ook het een en
ander veranderen. Maar wel mond-
jesmaat. Want voorop staat nog
steeds het wantrouwen. Totdat de
pers in Nederland heeft bewezen het
gegeven vertrouwen niet te zullen be-
schamen."

Voorlopig dus nog afgepaste open-
heid. Wat ook blijkt uit de 'excursie'
over het terrein, die meer weg heeft
van een gezapig ommetje, dan van
een informatieve rondleiding. Al
gauw komt de vraag op, welk ver-
trouwen hier in hemelsnaam be-
schaamd moet worden, aangezien
nergens ook maar een muizekeutel te
bekennen is, waarover je iets zou
kunnen schrijven. Al dan niet nega-
tief.

Besmetting
Na enig aandringen gaan toch wat
deuren open. Maar de grote broed-
stations, twintig welgeteld, waar mui-
zen en ratten bij duizenden worden
gefokt en waar het (gedesinfecteer-
de) personeel in witte operatiekle-
ding werkt, blijven gesloten.

Commercie
\ °kke

U
nUrliJk niet," is de repliek. „We

' 'o|e °nder strenge overheidscon-
-1 'Cr s

rutten' muizen, cavia's, ham-
,%r onden, katten en konijnen,

' '"^h feL.name onderzoek °P me_

\e' I*nace"tisch en -in zeer ge-
H

1316 ~ cosmetisch gebied. En
vend°en We niet" Het fokken vind,

Di 'en onder optimale voorwaar-
ten js ats- aangezien HSD veel gele-

' ''^Ucf13'1 net ma'cen van een ëved[*ieren ü et andere woorden: de
en o Hben hier niets te '"den ennder Prima omstandigheden,

"er, ho ,onze klanten tevreden kun-
-Bsi>ian vertelt de dertigjarige

Ondanks dwangmatige nieuwsgierig-a
heid naar de juisteverhouding(zo die
er al is) tussen door de mens gescha-
pen dierlijk leed en daaruit voorko-
mend menselijk nut, wordt een andei
onderwerp aangeboord: de toekomst
van HSD in Onderbanken.

Zoals gezegd is de overheid van plar
de HSD-vestiging in Onderbanker
met 8,7 miljoen gulden te subsidie
ren. Met dat geld probeert Den Haig
echter niet alleen werkgelegenheid
(dertig tot veertig banen) te schep--
pen. Maar ook de controle op HSQ tg.
behouden. De Gezondheidsraad!
roept immers al jaren dat het proef--
diergebruik in Nederland overdreven-wordt en dat export van Hollandse.
proefdieren al helemaal uit den boze'
is, gezien de ethiek. Aangezien HSD^
zich gaat nestelen in een gemeente;
met droom-panorama op het nieuwe»
economische Europa en dus tegen[
lage kosten veel dieren zou kunnen;
exDorteren, is die overheidscontrole-

'j_E_%Hfcg_volgens velen van eminent'
belang.

„Geen non," zegt de woordvoerder.!
„De concufrentie in het nabije bui-!
tenland i/eo groot, dat het amper zin|
heeft Qigrte exporteren. Ons belang
bij por Onderbankse vestiging bc-;
sU^*vooral uit het centraliseren van;

fitfp-d'dlde fokmethoden en -dieren.!
zijn we aan vernieuwing,

toe. We zitten dus niet te loeren op]
een uitvalsbasis om de buitenlandse;
markt te bestormen. Maar sterker;
nog: het idee om in Zuid-Limburg
een fokbedrijf neer te zetten, kwam
niet uit onze hoek, maar vanuit Den!
Haag."
Zo, dat was het dan. Nog een wande-;
ling naar de uitgang en dag met het)
handje. Vervolgens terug door de*
Zeistse bossen, richting Onderban-j
ken, waar zowel aversie als sympathie*
heerst omtrent de komst van een op!
Amerikaanse leest geschoeid proef-J
dierenbedrijf. De ondervonden ge-:
slotenheid van HSD zal in de strijd-j
bare grensgemeente (denk aan dei
AWACS-perikelen) in ieder gevalj
niet bijdragen aan een goede ver-:
standhouding tussen de bevolking en!
de fokkers. Het laatste woord over!HSD in Onderbanken is dan ook nog;
niet geschreven.

richard willems!

ren gefokt worden voor het uittesten
van puistencrèmes en aanverwante
smeersels?

Vciëu ok onze identiteit als com-
*")s v»

, lnste,ling willen we geens-
%> , ersen>" is h'J de volgende
Jj'et ĉa'ea' ypor. „We fokken immers
°ende "" nodig is en voorzien zo-

&» pr* '" de Nederlandse behoefte
k" word eren ' waarmee onderzoe-

Jkkun
n ""gevoerd, die uiteinde-

u nen 'eiden tot een verbetering
efiet men&elijk welzijn. Zoiets

toch niet te verbergen?"

bruik. Soms zijn er duizenden muizen
nodig om de werking van één pil te
onderzoeken. Dan kun je je afvra-
gen, is dat wel nodig. Maar als jezelf
op een gegeven moment afhankelijk
wordt van dergelijke medicijnen,
vraag je niet naar die muizen. Dan
denk jeaan je eigen hachje," wijst de
woordvoerder op zijn borst.

len, verre van aantrekkelijk. Per slot
doet zon hond met twee trouwe
knikkers je toch meer dan een muis
met twee rode lichtjes, die vaag door
een stel griezelige neusharen heen-
priemen.

„Aan de selectieve verontwaardiging
kun je aflezen hoe hypocriet de men-
sen zijn, die voortdurend tegen
proefdiergebruik protesteren. Mui-
zen en ratten, vooruit dan maar.
Maar honden en konijnen, ho even."
De woordvoerder had die aanteke-
ning kennelijk op de rol staan. En
waar anders dan bij die vrolijke hon-
den zou hij hem te berde hebben
moeten brengen...?

„De aard van het beestje is niet be-

Maar wVl *aar°ni, als het (commerciële)
d|Jn? V"°°el is, dat dikke rookgor-

J?ert.je aaron> speelt men verstop-
rVn beh f" 16" ervan overtu'gd 's in

■ n tot k 6 te voorzien, die kan lei-
r«kken v

et genezen van ziekten, het
Ide n levens, maar ook gewoon

PllistenrrniWl^keling van een nieuwe
'"-reine?

„We kunnen het ons niet veroorloven
dat een heel paviljoen muizen besmet
raakt met een griepje of verkoud-
heid, door een bezoeker meege-
bracht. De meeste dieren in deze pa-
viljoens maken zelf amper antistoffen
en hebben vrijwel geen weerstand.
Een voor de mens nietszeggende
ziekte kan in sommige paviljoens dus
voor een regelrechte catastrofe zor-
gen. Vandaar dat de deuren dicht
blijven," luidt de onvermurwbare uit-
leg.
Dus met snotneusvirus naar de ande-
re paviljoens, waar de mens geen ge-
vaar voor het fokdier kan vormen...
Zoals in de isolator-afdeling, waar
muizen in hermetisch afgesloten plas-
tic couveuses worden grootgebracht.
„Deze muizen zijn vrij van virussen
en bacillen en worden gefokt om aan
een speciale vraag van de klant te vol-
doen. Veel van deze dieren worden
gebruikt om medicijnen te testen.
Het uitproberen van betablokkers
(bloeddruk- en hartritme verlagende
medicatie) op muizen, is een van de
bekenste manieren van proefdierge-

Verontwaardiging
Van isolatormuizen naar kooihon-
den, die zich buiten op een grasveld
in zwaarbegaasde hokken ophouden.
De aanblik van honderden gekooide
blafferds, die vol verwachting en le-
yenslust tegen het gaas opspringen, is
zeker in vergelijking met de apathie
van enkele muizen in de isolatorcel-

langrijk," stoomt hij verder. „Of je
bent tegen proefdiergebruik of je
bent ervoor. Maar meestal is het zo
dat men de ene dag staat te proteste-
ren tegen dierproeven en de andere
dag met een keelontsteking naar de
apotheek rent, voor een verzameling
pillen die eerder op dieren werd uit-
getest... Ken je die slogan van de
Amerikaanse stichting voor biome-
disch onderzoek? Thanks to animal
research, they'll be abie to protest20,8
years longer, staat er boven een foto
van een groep dierproeven-bestrij-
ders. Kijk, en dat bedoel ik."
Maar is er dan geen grens? En zo ja,
waar ligt die dan? Houdt de ethiek
immers niet op, als de commercie om
de hoek komt gluren? Is er soms nog
sprakevan noodzaak wanneer er die-

Hier stokt de officiële uitleg, waar-
mee opnieuw duidelijk wordt dat
HSD op de allereerste plaats een
commercieel bedrijf is en het belang
van de dieren ondergeschikt heeft ge-
maakt aan het belang van de winst.
'Een goed product afleveren aan de
klant,' zo heette het toch eerder. Mis-
schien was dat al uitleg zat.
„Ik kan wat dat betreft alleen voor
mezelf spreken, en niet als woord-
voerder van HSD," bevestigt de
voorlichter bovenstaande interpreta-
tie. „Ik ben dierenliefhebber, maar

Geen commentaar
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De Tweede Kamer werkt momenteel aan een definitief contract tussen de
overheid en HSD. Dat zegt het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, wanneer gevraagd wordt naar de laatste stand van zaken
rond de plannen om in het Zuid-Limburgse Onderbanken een vestiging van
het Zeistse proefdierenfokbedrijf Harlan, Spraque en Dawley (HSD) neer
te zetten.

Afgelopen winter kreeg de Kamer, nadat eerder in '82 al plannen voor een
uitbreiding van dit voormalige TNO-fokbedrijf werden geopperd, een
contract-voorontwerp en een subsidievoorstel aangaande ’ 8,7 miljoen van
minister Deetman onder ogen. Met het verzoek het definitieve plan nog
voor juli 1989 goed te keuren.
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MAAK UW TOEKOMST IJZERSTERK ...
MET EEN BAAN IN DE METAALSECTOR

Als u op zoek bent naar een (andere) baan in de metaal, dan
heeft het Arbeidsbureau NU mogelijkheden voor u.

Meer dan

100 BANEN
staan open voor goede en gemotiveerde krachten op diverse

niveaus (ook voor schoolverlaters).

Elektromonteurs, c.v.-monteurs, lassers, ijzervlechters,
loodgieters, technisch tekenaars, draaiers,

constructie/onderhoudsbankwerkers, staalbouwmonteurs,
automonteurs, frezers, montage(bank)werkers etc.

Kom naar ons vacaturecentrum, wij staan voor u klaar.
U vindt er meer dan 400 vacatures in diverse beroepssectoren.

Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek, Putgraaf 210, Heerlen,
tel. 045-714845, vacaturelijn 045-718855.

ARBEIDxAISÈOUREAU
— Oostelijk e^^l ijnstreek —

206295

-I—. jbaannemerij bv
W timmerwerk - bekistingswerk

polychemstraat 16, 6191 nl beek I.

zoekt voor spoedige indiensttreding:

- betontimmerlieden
- leerling-betontimmerlieden
- aftimmerlieden
- leerling-aftimmerlieden (schoolverlaters)- plafondmonteurs
Indien u belangstelling heeft voor een van deze functies, gelieve dan te
solliciteren bij:

J.B. Aannemerij BV
postbus 149, 6190 AC Beek, 04490-77600 „_

/rVVI\ .ja . IGemeentef n \Maastricht
T fT-Tl TVUgy

Bij de afdeling BOUW- EN WONINGTOEZICHT van de dienst
STADSONTWIKKELING kan op korte termijn, tijdelijk, voor de duur
van een jaar, worden geplaatst een

inspecteur buitendienst
bouw- en woningtoezicht*
Functie-inhoud:- toezicht, controle en begeleiding op bouw- en sloopwerkzaamhe-

den en woningklachten in voorbereidings- en uitvoeringsfase;- bijzonder opsporingsambtenaar in het kader van de woningwet,
de wet op de ruimtelijke ordening en de monumentenwet bij ge-
meentelijke verordeningen.

Functie-eisen:- H.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig opleidings- en/of kennisni-
veau;- ruime ervaring in een soortgelijke functie;- goede contactuele en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- leeftijd 35-50 jaar.

Salaris
Het maximale salaris verbonden aan deze functie, bedraagt ’ 5.290,
-(schaal 10).

Inlichtingen
Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kunnen worden in-
gewonnen bij de heer L. Lahaut, hoofd afdeling BOUW- EN WO-
NINGTOEZICHT, tel. 043-292078.
Sollicitaties
Sollicitaties binnen 14 dagen zenden aan het hoofd van de afdeling
PERSONEEL EN ORGANISATIE, postbus 1992, 6201 BZ Maas-
tricht. In de linkerbovenhoek van zowel de sollicitatiebrief als de en-
veloppe graag het vacaturenummer4121 vermelden.
Het aanvangssalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De ge-
meentelijke rechtspositieregeling is van toepassing.

"De gemeente Maastricht wil meer vrouwen in dienst nemen; bij ge-
lijke geschiktheid genieten zij de voorkeur. 206298

1%?,-DE LIMBURGSE
mWmXIfJ PERSONEELSGIDS

I//&/IKERRESBOST
INTERNATIONAAL TRANSPORT BV

in Kerkrade, verzorgt transporten van en naar
de Benelux, W.-Duitsland, Zwitserland en Italië.
Wegens uitbreiding van het wagenpark zoekt
zij op korte termijn

enkele ervaren
chauffeurs (m/v)

Sollicitanten met:
- chauffeursdiploma;- diploma vervoer gevaarlijke stoffen;
- goede contactuele eigenschappen,
genieten de voorkeur.

Geïnteresseerden kunnen telefonisch een
afspraak voor een oriënterend gesprek maken.
Tel. 045-425200. 206283

Het bestuur van de
stichting 8.W.0.V.

vraagt ten behoeve van de M.D.G.0.-school 't
Gasthuys, Gasthuisstraat 17, 6411 KD
Heerlen, ingaande het schooljaar 1989-1990:

- een docent scheikunde
voor 5 lesuren per week;

- een doktersassistente
met diploma M.D.G.O. DA,

voor ondersteuning van de praktische lessen
aan doktersassistenten, voor 23 klokuren per
week, waarvan 20 uur ter vervanging wegens
langdurige ziekte. Kandidaten die in het
verleden zijn afgestudeerd als dokters- én
apothekersassistente genieten de voorkeur.

Sollicitaties voor 30 juni as. uitsluitend
schriftelijk te richten aan de adjunct-directeur
van de opleiding, dhr. J.H.J. Cratsborn.
Voor informatie kunt u terecht
onder nr. 045-710180. 205MS

_____f___ll
Derksen Bouw B.V. Kerkrade, lid van de Haegens

9 Groep Horst, is een middelgroot bouwbedrijf in
| I Kerkrade.

I Voert projecten uit in Midden- en Zuid-Limburg,
w. JH op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw,

Am k̂\ mmm^m^t\ renovatie en groot onderhoud.

Tevens is er een onderhoudsdienst welke 24 uur
per dag bereikbaar is.. -

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden, zijn er
plaatsingsmogelijkheden voor

WERKVOORBEREIDER-
INKOPER M/V
Vereisten welke worden gesteld aan de juiste persoon:

- opleiding minimaal MTS bouwkunde of gelijkwaardig;
- ervaring op het gebied van werkvoorbereiding-inkoop;

- leeftijd 30 tot 40 jaar.

Graag zien wij uw schriftelijke sollicitatie binnen 2 weken
tegemoet op onderstaand adres.

Derksen Bouw 8.V.,
postbus 1036,
6460 BA Kerkrade.

. _

groei imar^^^XUfg^
Een gezond bedrijf wil groeien. Van nature. Daarom ishetbeleid vaneen
bloeiende onderneming gericht op vernieuwing. Want innoverend onder-
nemen brengt detoekomst dichterbij. En hetcreëert eenvruchtbare
voedingsbodem. Omtekunnen groeien.

Ondernemers diehunbedrijf graagziengroeien,kunnen Als technologische gids enraadgever voor kleine en
terechtbyeen regionaalInnovatiecentrum. Verspreid middelgrote ondernemingen.
over het landkomen er 18van dezecentra, 12 daarvanzijn
al in volbedrijf. Ze slaan eenbrugtussen vraagen aanbod De medewerkersvan deInnovatiecentraweten wat er te

van nieuweenbestaande technologie.Ten behoeve van doenstaat als een ondernemingwil innoveren.
hetNederlandse bedrijfsleven. Eind 1989zal het netwerk Zy informeren, adviserenen wijzen deweg. Opvrijwelelk
van Innovatiecentra gereedzijn. Gestuurd en gestuwd technisch en bedrijfskundigterrein. En ze staan dicht by
vanuit deregio's enmet deRyksnyverheidsdienst als de ondernemer.Letterlijk enfiguurlijk, want elkeregio
kern, zijn de centra verzekerd vaneenvliegende start krijgt zijneigen Innovatiecentrum.

Voor ons InnovatiecentrumNoord-enMidden-Limburg te Venlo zoekenwij
een inspirerend

Directeur m/v
De uitdaging dievan dezefunctie uitgaat, zalvooral energieke persoon-
lijkheden met een goed gevoelvoor ondernemenaanspreken. Een gevoel dat
tot standkomt dooreen mengelingvantechnologische kennis, contactuele
kracht enorganisatorisch talent.

De ervaren directeurdiewij zoeken, heeft eentechnisch- Want de directeur iste zeer begaanmet de actualiteitvan
academische opleidingen is tussen de 36en 40 jaar. ondernemen envernieuwen omzich te laten vastpinnen

" doortradities en bureaucratie. Integendeel, hij isvoort-
Het beleid, datde directeurmede bepaalt,zal gerichtzijn durend opzoek naarnieuwe wegen. Voor innovatiemet
op eenoptimaal gebruikvan hetcentrum doorhet resultaat.
regionale bedrijfsleven. Op uitvoerendniveau is de De directeurvaneen Innovatiecentrum komt in dienst
directeur verantwoordelijkvoor middelenenbeleidvan van deRijksnijverheidsdienstHet jaarsalariskan
het Innovatiecentrum. oplopentot maximaalf 120.000,-,afhankelijk van leeftijd

en ervaring. Overige informatiekan wordeningewonnen
In de praktijkbetekentdat hetvervullenvan eenbrug- bij de heerdrs. M.Meyer, algemeendirecteura.l.
functie tussen ondernemingenen vernieuwende Telefonisch tebereiken onder nummer 070-601932.
techniek.Een scherp oogvoor despecifiekebehoeften
van het lokalebedrijfsleven isdaarbij onmisbaar. Sollicitatiebrievenkunnen binnen 14 dagenworden
Vanuit eenactuele 'over-all' deskundigheidintechnologie gerichtaan:Hetcentrale kantoor van hetnetwerkvan
en ondernemen.Leidinggevende ervaring, opgedaan Innovatiecentra,Postbus 20104,2500EC Den Haag,ter
inonderzoeksinstituten ofhetbedrijfsleven, is daarom attentie van de heerdrs. M.Meijer.By gelyke geschiktheid
vereist. Hetnetwerkvan 18regionale Innovatiecentra is vankandidaten wordt devoorkeur gegevenaanvrouwen
bijnavoltooid.Een daadkrachtigeby'drage aan deze en ledenvan etnischeen culturele minderheden,

ontwikkelingen is noodzakelijk.Hetkomt daarbijvaak
aan opvermogens van socialeen organisatorischeaard. Eindhoven, Venlo,Dordrecht, Middelburg,Breda, Meppel,
Altijd meteen motiverend optredenals basis. Enschede, Amsterdam, Heerlen,Rotterdam, Arnhem
De functie van directeurvaneen Innovatiecentrumkent en DenHaaghebben hunInnovatiecentrum. De overige
wel eenvaste vorm, maar geen definitieve inhoud. centra zullen worden gevestigd in: Alkmaar,Groningen,
En datzalongetwijfeld zo blijven. Leeuwarden, Lelystad, Utrechten Zutphen.
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Oprotpremie
De directeur van de Belgische mij-
nen Thyl Gheyselinck heeft nu de
oprotpremie van 43.000 gulden
weer in de aanbieding, waar in het
recente verleden veel mijnwerkers
gebruik van hebben gemaakt.
„De mensen in de Nederlandse mij-
nen zouden zeker twee meter de

Willy de Jong zegt het met nauwe
lijks onderdrukte ergernis.

ong Z egt het mijnwerkersvak
Pfachtberoep' te vinden, om-
Je ziet wat er onder je handen
*an komt. Maar hij verhult
"at de uitstekende verdienstenr "u hij opzichter is, een heel

drijfveer zijn om de'e werkdagen in België te ver-n.
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Willy de Jong: 'Geen oprotpremies
maar vervangend werk'
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lis van een uitstervend
s- Hij was goed en wel
'Mig toen de poort van
Willem Spohia voor het
'atst achter hem dicht
ng. Nu werkt hij in de
'ijn van het Belgische

Zolder,
'ons buurland werken
"o 1989 hooguit nog 30
Nederlanders in de
enkolenindustrie. Maar
!t meer lang als het aan
!Belgische regering ligt.: lo maakt Willy de Jong
uit Eygelshoven, 42
'irniddels, de tweede
mijnsluiting mee.

" Het Neder-
landse mijn-
verleden, hier
gesymboli-
seerd door een
aantal afge-
dankte steen-
kolenwa-
gontjes, is al
lang achter slot
en grendel.
Voor Willy de
Jong zijn de
Belgische mij-
nen (nog) da-
gelijkse reali-
teit.

Foto:
DRIES

LINSSEN

''en uur 's ochtends gaat hij de
"it en pas twaalf uur later valt

het huis weer binnen.
sociale leven speelt zich vrij-

ieheel in de weekeindes af',
'laart Willy. En dan werkt
.* Kitty ook nog steeds op za-a 8 of zondag.

/'goed, De Jong is mijnwerker
,rf en nieren en daarom heeft
'ring getrokken uit de periode

jaar nadat in Nederlandsourg steenkoolproduktie
"stilgelegd. „De vakbonden re-
*n alles, zodat je het gelaten

" Bovendien kon je als jonge
°veral aan de slag. Ik vond al-

machtig zolang ik maar goed
'ende", herinnert De Jong zich.

35ÜÜ mijnwerkers een baan moet
bieden. „Ik sta hier helemaal ach-
ter, maar dan moet ik wel de garan-
tie hebben dat het ook door gaat!",
vindt De Jong. En dan zou met
name de provincie Limburg haar
resterende 2,5 miljard gulden re-
conversiegeld in dat project moeten
stoppen. En daar is nog geen zicht
op.
Ondertussen voorziet De Jong dat
de DSM in Genk eenzelfde spelletje
wil spelen als begin jaren '70 veel
bedrijven in Nederlands Limburg.
„Waarom hebben ze nu ineens 2500
man nodig? Natuurlijk, als ze mijn-
werkers pakken, strijken ze premies
op. Maar ik vind dat ze hun perso-
neel moeten werven uit de 60.000
(langdurig) werklozen die Belgisch
Limburg nu al telt. Voor de mijn-
werkers is een andere oplossing no-
dig". De Jong analyseert scherp,
steeds onder het motto dat je je niet
twee keer aan dezelfde steen moet
stoten.

Televisie
Afgelopen maandag werd de
Eygelshovenaar de hele dag ge-
volgd door een reportageteam van
het televisieprogramma Hier en Nu.
Aan het eind van de dag werd hem
om een oordeel over de (nogal ge-
welddadige) acties gevraagd. „Ik zei
dat ik er tevreden over was en dat
we gedaan hadden wat we moesten.
Verder had ik geen tijd omdat mijn
trein al begon weg te rijden", ver-
klaart De Jong. In zijn woonplaats
kreeg hij opmerkingen dat hij het "geweld goedkeurde.

Daarom verklaart hij nu: „Ik kan de^rijkswacht wel begrijpen dat ze in I
actiekomt wanneer een paar oenerC
met stenen en flessen beginnen te "gooien. Persoonlijk ben ik voor-
stander van geweldloos verzet a la
Ghandi".

Hoe moet het nu verder met dat
verzet? Willy de Jong is ook hier-
over goed op de hoogte: „De groep
opzichters die de acties coördineert
wil voor 14 juli alles in kannen en
kruiken hebben, want dan begint d&
collectieve vakantie. Gheyselinck j
moet snel met exactere voorstellen
komen, anders volgt er weer actie!"

joos philippens
*erkers waren zeer populaire

Nemers zo rond 1975. Een be

ONDERNEMEND

we leraren tekenen en handvaardig-
heid. En bovendien wilde Laurent
niet tot zijn 55ste vastroesten in een
weinig plooibaar onderwijzersbe-
staan. „Ik wil vooruit. Jammer van
dat vaste inkomen, nu verdien ik de
ene maand niks en de andere
maand veel."

3 Pakt zijn nieuwste pen uit. Pennenbakje op zijn glazen
s,,uau ' wrijft haar provisorisch

°on aan zijn overhemd en
1 ermee door onze bekertjes
Koffie. „Ik ben nog niet

helemaal op gasten
r°ereid," verontschuldigt hij

zich.

BEGINNEN

Voor suggesties vuor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, pusibus 3100.
6401 dp heerlen; uf bel 045-
-739263.

voor bedrijven met leasewagens is
dat praktisch. Als de auto's weer
worden ingeleverd, zijn de plaklet-
ters eenvoudig te verwijderen."

Noodzaak
Omdat hij veelal bij zijn opdracht-
gevers aan huis moet werken, was
Laurent vaak niet bereikbaar. De
laatste tijd moet hij bij bedrijven
veel grote vrachtwagens met letters
beplakken. Uit angst tijdens zijn af-
wezigheid potentiële opdrachtge-
vers te verliezen, schafte hij een
antwoordapparaat aan. En onlangs
zijn daar nog fax en een autotele-
foon bijgekomen. „Je bent toch

Borden
Toen hij nog studeerde vroegen
vrienden hem al af en toe om een
naamplaatje te maken. Een van die
bekenden werd sponsor bij Fortuna
Sittard en via die ingang kreeg hij al
snel van de directiesvan Liga en van
Stauder Smeets de eerste opdrach-
ten om reclameborden langs het
Fortuna-voetbalveld van teksten te
voorzien.

In de sponsorkantine van die voet-
balclub, waar Laurent vanwege het
werk van zijn vader nog al eens
rondzwierf, kwam zijn grafisch ta-
lent al snel ter sprake. „Ene van
Notermans heeft dat gemaakt,"
heette het dan. Gestimuleerd door
het enthousiasme van zijn eerste
opdrachtgevers besloot Laurent van
die bijverdienste een beroep te ma-
ken. Een week nadat hij het lera-
rendiploma haalde, richtte hij-in
mei 1988 NB op; Notermans Bui-
tenreclame, gespecialiseerd in licht-
reclame, vrachtwagen- en autobe-
lettering en reclameborden.

>rae°rBen in een grote gehuurde
"am acnter een winkel in hartje
■n ;. Laurent Notermans
nBsb S?leden met een belette-
ev edr'jfje. Uiterlijke presenta-
ie

n Zljn eigen bedrijfwas tot nog
e (J.et echter zo belangrijk. Voor
iet 1>! enstaander valt het dan ook

'nd_ Ce om net onderkomen te
in (j?- 1" tegenstelling tot wat je
\J s°ort ondernemingen zou
liite " Verwachten, w'Jst aan de
«n bei nt niets eroP dat we met
«bbe tteringsfirma te maken

■

aiie"'te'ndelijk toch via een onop-
eert e garagedeur aan een par-
"*Urente\n 'n het neiligdom van
fin ge Notermans door weet te
md n' looPt bijna tegen de auto
'eeft LSarageverhuurder op, die
a| zij edongen dat hij in ieder ge-

-1 heilige koe nog in de kale
gar maë Parkeren. De rest van

IJt"voetKe 'Can aurent (zoon van
'tn, tba'ler en ex-trainer Jan No-

ns) gebruiken als werkplaats.

Prijs
"éé'eeft h, ôelc van de donkere ruimte
'^tis iCen Provisorisch, maar
Vin lngericht kantoortje,
*n bUrÜ,eteen het gigantische gla-
'r'e hee au °Pvalt. „Jan des Bou-

-11 me voor net ontwerpen
Van dat bureau in eenVk?W

)edstriJd de eerste prijs
\ nop '" ze8l nij terloops. „Dat

1 "Ï'J" studietijd, aan de
ndva^e,dlne vo°r tekenen enadrd.gheid in Sittard."1 ''id

'^ datnK Z'J,n studie merkte Lau-
N hen? lerarenbestaan niet
r*'is Was WeÊgelegd. Het on-J* 2't met te wachten op nieu-

" 'Letterkundige' Laurent Notermans in zijn bescheidenwerkplaats. Foto: PETERROOZEN

Voor starterssubsidie kwam Lau-
rent niet in aanmerking. Een be-
drijfskundige van het RIMK. vond
het risico te groot. Laurent's eigen
startkapitaal - dat bestond uit 5.000
gulden spaargeld - besteedde hij
aan hoogstnoodzakelijke dingen als
een typemachine, een kopieerappa-
raat en de kasten uit de inboedel
van een failliet bedrijf.
Sinds het prille begin was het druk,
zonder dat Laurent op enigerlei wij-
ze reclame voor zijn nering hoefde
te maken. Voornamelijk door
mond-tot-mond-reclame kreeg hij
al genoeg werk. „Ik zit wel niet
riant, maar ik kan mezelf goed pre-
senteren. Tot nog toe zat ik niet om
opdrachten verlegen. Dat geeft me
veel zelfvertrouwen."

plakt. „Het is belangrijk dat mijn
bedrijf langzaam groeit. De vraag
moet bij te houden zijn, anders
word ik overspannen. Nu slaap ik
nog goed."

„De kunst is om tegelijk snel te wer
ken en goede kwaliteit te leveren.

Af en toe is het een ramp. Op-
drachtgevers die vandaag bestellen
en het overmorgen klaar willen heb-
ben. Dat is alleen al praktisch on-
doenlijk." Al snel kreeg Laurent in
de gaten dat het bewerkelijke en
milieu-onvriendelijke spuiten van
letters ook op een andere manier

Laurent maakt dankbaar gebruik
van zijn stage-ervaringen voor de
klas. „Ik heb goed geleerd met
mensen om te gaan en ik kan nu
veel vrijer voor een groep praten."
Voorlopig wil hij ook geen reclame
voor zijn bedrijf maken. Alleen op
zijn auto heeft hij zijn naam ge-

geen concerndirecteur," smaalde
zijn vader, maar Laurent heeft al
veel profijt van de moderne com-.
municatiemiddelen gehad. „Alleen
al die autotelefoon kost me 300 gul-
den per maand, maar als ik buitens-
huis ben, is het een noodzakelijk
kwaad."

In de verre toekomst wil Laurent
zijn bedrijf in een grote loods vesti-
gen, zodat hij de vrachtwagens in
zijn eigen daarop ingerichte ruimte
kan beletteren. Het liefst verhuist
hij naar een bedrijfsverzamelge-
bouw, waar de kosten van een se-
cretariaat met andere ondernemers
kan worden gedeeld. Nu helpt zijn
vriendin hem nog iedere avond met
de administratie, de boekhouding
heeft hij echter ondergebracht bij
een gerenommeerd accountants-
kantoor. „Ook dat is niet goed-
koop, maar wel heel belangrijk. Die
mensen weten tal van aftrekposten
te vinden waar je zelf nog nooit van
hebt gehoord."

peter bruijns

moest kunnen. Bijna voortdurend
experimenteert hij met nieuwe ma-
terialen. Twee weken geleden heeft
hij .met een lening van de bank van
meer dan 40.000 gulden een compu-
ter aangeschaft die plakletters kan
ontwerpen en uitsnijden. „Dat is
veel efficiënter dan spuiten. Vooral

lucht in zijn gesprongen bij een der-
gelijk aanbod", grijnst De Jong.
Maar hij wil zich geen tweede keer
een oor laten aannaaien. „Ik heb
een simpel rekensommetje ge-
maakt. Al na drie jaar zou ik dat
geld kwijt zijn aan loonverlies."

Daarom koos De Jong in 1987 niet
voor de oprotpremie maar voor
overplaatsing naar de verder gele-
gen mijn in Zolder. I lij kreeg de ga-
rantie tot 1996 in de mijnen te kun-

nen werken en juist in dat jaar komt
hij in aanmerking voor pensioen.
De plannen voor vervroegde slui-
ting lijken deze opzet te dwarsbo-
men. En daarom gaat Willy de Jong
ook de straat op. Om te proteste-
ren, samen met zon drie- tot vijf-
duizend van zijn in totaal zesdui-
zend collega's. Met een oprotpre-
mie neemt hij geen genoegen.
„Je moet onderhandelen voor ver-
vangend werk dat blijvend is. An-

ders zadel je de volgende generatie
met de problemen op", vindt hij,
om daar meteen aan toe te voegen
dat de Belgische vakbonden de ac-
ties alleen maar steunen omdat ze
niet anders kunnen. En ze laten zich
volgens De Jong te gemakkelijk
door Gheyselinck onder de tafel
praten.

Sinds vorig jaar schermt de Belgi-
sche regering met een plan voor een
reusachtig recreatiepark dat aan

Laurent Notermans
neemt zijn werk letterlijk

drijf dat een ex-kompel in dienst
nam, kon rekenen op een vette pre-
mie.
„Logisch dus dat ze ons kozen, want
ze kregen je voor een appel en een
ei. Maar na 24 of 28 maanden was
het afgelopen met de subsidie en
dan werd je keihard aan de kant ge-
zet. 'Ja sorry, maar hij kon zich niet
aanpassen aan de veranderde om-.
standigheden', klonk het dan. Na
vijf jaar waren de premies op en
stokte de overvloed aan banen."
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f fan Einders»v 1
is een snelgroeiende keten van supermarkten
in Zuid-Oost Nederland.

Alle supermarkten bieden de consument:
- een ruim pakket levensmiddelen van hoge

kwaliteit tegen zeer lage prijzen
- een uitgebreide keuze in de versgroepen,

zoals:
* 1e klas vers vlees, dat ter plekke in

volledig ambachtelijke slagerijen
verwerkt is

* aardappelen, groente en fruit uit alle
windstreken; een geheel eigen
aankoop- en distributie-net staat garant
voor versheid en kwaliteit

* fijne vleeswaren vers van het mes uit
binnen- en buitenland

* Nederlandse en buitenlandse
kaassoorten, zowel voorverpakt als
vers van het mes

- een uitgekiend assortiment gebruiksartikelen
(non-food)

In verband met de verwachte voortzetting van
de groei is er plaats voor:

I CHEF SLAGERS I
| SLAGERS. |
I LEERLING SLAGERS I

Wie een VAK wil kiezen voor 'n goede
toekomst kan nu aan de slag.
Onze 40 AMBACHTELIJKE SLAGERIJEN
hebben nu en in de toekomst
VAKMENSEN nodig.
Jebent jongen je wilt een goed salaris.
Jongens en meisjes, dames en heren,
PAK DIE KANS.
Kom praten met de vakmensen van Jan Linders.

Sollicitatieskunnen gericht
worden aan: Hoofd Personeelszaken

I jan linders I
Postbus 72
5854 ZH Bergen (L.)

■■^f^^r Vl J Wil VI VCII vl Met HEAO is er uitzicht op een snelle door-
groei naar het niveau van zelfstandig beroepsbeoefenaar.

% È\ A Èa^^\ _^ ____k _^JL . -_»..L_r_ ■__"_ _->_"% _-_ Moret biedt studerenden daartoe alle faciliteiten.
1# lftfl l.yiC IT^OT nTQKQCCQ Tevens kent Moret een werkterrein datbij uitstek ilf lf lf V_F 1_ I J IITI Lv7| CT^^CT geschikt is voor jonge assistenten-accountant die na het'w w w WLW. ** ■ ■ _Ww ■■ «ww» — w behalen van het VWO-diplomareeds enige jarenervaring

in de algemene praktijk van de accountancy hebben ,
\ Èa^\x^W i^ I *_l l^_^% È opgedaan en met succes de NIVRA-studie volgen. Il/I II Jl _11_A_aJ| L__L 11 lf Met de komst naar Moret beoog je ervaring op tw \aw\aW m M>Vwir WI I W%^»l m\f w te doen opeen breed werkterrein. Je krijgt te maken met e

w een grote verscheidenheid aan cliënten en er zijn veel [
specialisatie-mogelijkheden. \' r — Werkend en studerend stippel je jeeigen carrière j

uit.En daarin zul je jeniet alleen voelen. Want jij en al die -(l

De Vestigingen Van Moret & Limperg in Heerlen, Maastricht en andere ambitieuze jongemensen die bij Moret beginnen, *Roermond hebben momenteel ruimte voor afgestudeerde HEAO-ers en kunnen rekenen o P de steun van ervaren collega's En -:
l
_.._ . . i i " " " via aanvullende interne cursus-programma sen praktijk-VOOrVWO-erS met minimaal drie jaar ervaring. training zorgt Moret ookvoor uitstekende begeleiding \

Voor wie zich in de accountancy verder wil ontplooien, biedt een Bij Moret werken op ruim 45 vestigingen in Ne- j
baan bij Moret & Limperg interessante perspectieven. Want jekijkt, als *X^^ÏÏ^^^^'
je bij Moret & Limperg werkt, achter de schermen bij de meest uiteen- international in 70 landen sterk vertegenwoordigd.
lopende organisaties, groot en klein. Je krijgt inzicht in allerlei zaken Moret kent de volgende maatschappen: Moret & >
r, ~ .9., ° .. i. ■ 1 i.^4. t. „■«,. Limperg Registeraccountants, Moret Gudde Brinkmanmet financiële Consequenties. Van investeringsplannen tot tUSieS, Van Belastingadviseurs, Moret Advies Adviseurs voor Organi- ,

informatievoorziening tOt management-technieken. Door de afwisseling satie en Informatica, Moret Acma Accountants en Belas- \
van het werk heb je al gauw contacten op vele niveaus. En jeontwikkelt tin^i^ op met
je geleidelijk aan tot een adviseur op een breed terrein. Of juist tot een Moret & Limperg Registeraccountants, de heer p. b. h iSpecialist. Bijvoorbeeld in geautomatiseerde Systemen. Beckers, Bekkerweg 1, Postbus 216, 6400 AE Heerlen,
v ' ° J tel. 045-719980.

Praat 'ns met de mensen van Moret. A
Over accountancy bijvoorbeeld. up J^liJSS^

I . 1 w

IDELTECH

Deltech B.V. is een jong, dynamisch, expanderend
bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van
persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een

MEDEWERKER VOOR HET OPBOUWEN EH
FITTEN VAH PERSLUCHTAPPARATUUR
Geïnteresseerden kunnen schriftelijk reageren of
bellen voor een afspraak.

Deltech B.V.
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
t.a.v. mevr. B. Spruit
tel.nr. 04490-23030

206268

Delmach Machine- en
Staalbouw Nederland B.V.

zoekt voor diverse projecten:

— UuImWCIM/lo met ervaring;— elektrOmOnteiirS met ervaring;

— pi JPTI lïBlS met ervaring.

Sollicitaties na tel. afspraak met de heer J. Vries.
Horselstraat1,
6361 HC Nuth,
tel. 045-242285. 2057,5

fT COCITO. EHOO SUM"IJ

Luzac College
Postbus 82284, 2508 EG 's-Gravenhage

LUZAC COLLEGE
ROERMOND

gymnasium - atheneum - HAVO

vraagt m.i.v. het nieuwe studiejaar docenten
eerste graad voor de volgende vakken:

Nederlands 12 uur;
Engels 12 uur;
wiskunde A 10-14 uur;
scheikunde 7 uur;
economie I 8 uur.

Sollicitatie te richten aan de rector dr. J.M.P.A.
van Velsen, Stationsplein 7, 6041 GN

Roermond, tel. school 04750-18844, privé
04454-1745.

WILLEM ROMPEN I
INT. TRANSPORTEN

CHAUFFEURS
gevraagd voor meerdaagse ritten. ;
Ervaring vereist.
Reacties alleen schriftelijk aan: Willem
Rompen Int. Transporten, Ir. Van der Elststraat
15 te 6466 NB Kerkrade.

_■ \X/ij hebben hem!
Zoekt u een vaste baan. w j

Postcode JVi | |§
Woonplaats <^ _Jj_r J A . ■_1 I I AA I! ' l_ ■________■ _f^_l^^__^_U__^l il _r "|i ■

- I%"^"^*s____L—_________■■ ■ I II II ■ ■ m^^ __,^^^ || |

Grossier in automaterialen en gereedschappen i
zoekt een dynamische, enthousiaste

BUITENDIENSTMEDEWERKER
ca. 25-35 jaar,
voor het bezoeken van garagebedrijven in Zuid-Limburg.

Voor deze functie vragen wij iemand die:- ervaring in de auto-onderdelenbranche heeft;- doorzettingsvermogen en goede contactuele eigenschappen bezit-- zelfstandig en doelgericht kan werken;
- initiatieven ontplooit om de verkoop te stimuleren en verder uit

te bouwen.

Als u belangstelling voor deze functie heeft, kunt u uw
handgeschreven sollicitatie richten aan br.ond.nr. HK 020 Limburgs
Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

->

landgraaf «Hii ï IIHr^WWHiB
/ Landgraaf, 40.000 inwoners en gelegen in oostelijk Zuid-Lim- \
j burg, is een gemeente volop in beweging. Een jonge gemeen-

te, in alle opzichten. Op volstrekt eigentijdse wijze werkend
aan een uitdagende toekomst. Dat betekent ook inspelen op
nieuwe wensen en behoeften en aanpassen waar dat vereist
is.

Daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe structuur voor de
gemeentelijke organisatie vastgesteld, gebaseerd op het
secretarie-model.
De nieuwe organisatie bestaat straks uit drie sectoren: wel-
zijnszaken (WZZ), burgerzaken en algemene diensten (BAD)
en grondgebiedszaken (GGZ), de stafafdeling financiën (FIN)
en de stafafdeling personeel, organisatie en informatica
(POI).

Het mee inhoud geven aan deze nieuwe organisatie, geba-
seerd op eigentijdse opvattingen en management en het wer-
ken aan de toekomst van een bruisende gemeente, is een ab-
solute uitdaging.

Wij zoeken:

EEN SECTORHOOFD (M/V)
voor:

1) BURGERZAKEN EN ALGEMENE DIENSTEN (BAD);
2) GRONDGEBIEDSZAKEN (GGZ)

De vrouw of man - en vrouwen worden nadrukkelijk uitgeno-
digd te solliciteren - is verantwoordelijk voor het management
binnen haar/zijn sector.

De taakvelden voor de functie onder 1 omvatten: bevolkings-
zaken, onderzoek en statistiek, centraal secretariaat, kabi-
netszaken, openbare orde en veiligheid, brandweer- en poli-
tiezaken, juridische aangelegenheden, alle huishoudelijke za-
ken, post- en archiefzaken en centrale inkoop.

De taakvelden voor de functie onder 2 omvatten: ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting, stedebouw, verkeer, milieu,
grondzaken, bouwkunde, bouw- en woningtoezicht, wegen en
rioleringen en reinigingen.
Zij/hij rapporteert rechtstreeks aan de secretaris.

Van belangstellenden wordt verwacht dat zij functioneren op
academisch niveau en beschikken over een opleiding die ge-
richt is op of verwant is aan (deel)terreinen van de bovenge-
noemde sectoren. Leidinggevende capaciteiten en ervarin-
gen in een functie binnen het eerdergenoemd werkgebied ge-
durende een vijftal jaren achten wij noodzakelijk. De toekom-
stige sectorhoofden moeten verder op adequate wijze externe
contacten kunnen onderhouden op alle denkbare niveaus. Ef-
ficiency en klantgerichtheid zijn van groot belang.

Het salaris per maand bedraagt voor:
functie 1: bruto ’ 7.681,- (max. schaal 13) te zijner tijd

definitief te bepalen aan de hand van
functiewaardering;

functie 2: bruto ’ 8.390,- (max. schaal .14).

Op aanvraag is een uitgebreide functiekarakteristiek verkrijg-
baar. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de gemeen-
tesecretaris, mr. L.F.C. Pennings, tel. 045-328222.

Belangstellenden voor deze functies worden uitgenodigd hun
uitvoerige schriftelijke sollicitatie vóór 11 juli 1989 te zenden
aan burgemeester en wethouders van Landgraaf, postbus
31000, 6370 AA Landgraaf.
In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: sollicita-
tie BAD of GGZ. f

Zaterdag 24 juni 1989 " 28



zullen in het
van de internationale

Jtyenbestrijdingsoefening
"Tokatastrofe - kortweg
Jrokat'- dat schokkendew oproepen. Natuurrampen
tia zegt het draaiboek-

in de Euregio een
strofe veroorzaakt en het is

dat de mens met% van alle hem ten dienste
moderne middelen de

°'gen daarvan zo snel en zo
K Veel mogelijk beperkt.
"fokat' - voor het eerst in
**e vorm opgezet - moet
bewijzen of dat lukt.

*ende chloortankwagons,
'groot materieel af- en aan
Jnde rampenbestrijders uit|erland, West-Duitsland en
të zelf en uit allerichtingen
'pesnellende medische

spoorwegemplacement van

'" Belgische Montzen zal
'terdag 2 september een
inferno lijken. Een in
'■Kerlaaie staande trein,

J1? een bijeenkomst van een
J;Westeuropese landen in
"en in april vorig jaar, waarop

Le niinisteries van Binnenland-en van Nederland, de Bonds-
I ''ek en België vertegenwoor-
*aren, werd besloten de bij
jp' vastgelegde bilaterale af-en tot wederzijdse hulpverle-
Ji calamiteiten aan de praktijk
Mn. Als plaats van handeling
"et gebied rond het drielan-
TO België, West-Duitsland enr, and gekozen.

Dat gebeurt met het allernieuwste
materieel, dat in deze dagen wordt
afgeleverd in het centraal magazijn
van deregionale brandweer in Mar-
graten. Overigens worden niet al-
leen daar de spullen vernieuwd; ook
de commandopost in Gulpen, met
onder meer de regionale meldka-
mer, wordt voorzien van de mo-
dernste techniek.
Huub Jongen wijst er op dat de
meeste van die technische snufjes
hier nog nooit zijn ingezet. „Dat
doen wij in de komende weken en
maanden, zodat wij, als de ellende
in Montzen losbarst, weten wat we
kunnen. Tot die 'voor-oefeningen'
behoort ook een proefbrand in
Montzen. Dit soort trainingen is no-
digom in september optimale resul-
taten te kunnen bereiken. Boven-
dien is het niet de bedoeling dat wij
straks nog echte gewonden heb-
ben."

Nieuw

" In Montzen
werd dezer dagen
een proefgedaan

met een
treinbrand.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Als het in Frankrijk, Italië of
Spanje warm is, en dat komt bijna.
elk jaarwel een paar dagen voor, I

dan gebeurt er verder niets. Althans.
niet op het gebied van kleding. De

gemiddelde bewoner van een^
mediterraan land doet wellicht een -
iets minder warm pak aan - maar j

dat zeker niet voor 1 mei - laat
eventueel zelfs het colbert uit, maar

daar blijft het echt bij. Als op 1
oktober de mussen nog altijd van!

het dak vallen, en dat doen ze in die
gezegende landen meestal nog lang

na die datum, dan trekken de
dames alweer een vestje aan, want S
de conventie wil dat dat het begin

van de winter is.

Ik wil niet beweren dat zulks in alle
opzichten navolgenswaardig is,

maar ik verlang er wel een beetje- "naar als ik op een dag dat de
temperatuur in Nederland de 20

graden nadert enig winkel- dan wel
stadscentrum betreed. -

Eerst denk je dat je een
betreurenswaardig i

uitzonderingsgeval tegenkomt: een'
man van ongeveer vijftig jaar,

duidelijk liefhebber van bier; hij is.
gehuld in een broekje dat je

normaal alleen ziet om de schoften-;
van een marathonloper, verder een-

hemdje dat van Jansen en Tilanus'
zou kunnen zijn, ware het niet dat
het geel is en het opschrift draagt 'I.'

love Heineken', het geheel;
gecompleteerd met een paar'

gigantische gympen.■'

Ook wanneer ik vervolgens nog een I
mevrouw tegen kom die haar- 'ampele gestalte maar

ternauwernood heeft weten onder
te brengen in een te kort uitgevallen-

bermuda en een veel te kort'
uitgevallen T-shirt, waar kapitale
armen en knieën vrijelijk en licht

rood verbrand uit steken - om van
bijna geheel zichtbare nog"

intiemere delen maar te zwijgen -
heb ik nog niets in de gaten.;

Maar aangekomen bij de nog'
gesloten ingang van de supermarkt

wordt mij de omvang van de \
metamorfose in al zijn

verbijsterende blootheid duidelijk.

Als zich in Nederland een weertype
voordoet dat een hele dag, of

mogelijk zelfs een geheel weekend
mooi weer dreigt mee te brengen,

dan gooien de Nederlanders
massaal alle conventies overboord.
Men ontkleedt zich werkelijk zover
als maar mogelijk is. Men hult zich
in kleding die tot dan toe alleen op
het sportveld, of zelfs slechts in bed

en de bijbehorende slaapkamer
kon. En gaat dan toch gewoon

boodschappen doen, naar het café
en wat dies meer zij.

En dat gaat maar door. Zolang de
zon schijnt zie jeze bij drommen;

zonder uitzondering met derde
graads verbrandingen, zonder acht

te slaan op het feit dat men door het
onthullen van zoveel van zijn
fysieke gestalte de medemens

wellicht de eetlust voor langere tijd
beneemt, kennelijk zonder enige

gêne voor beharing op vreemde
plaatsen, pukkels en bulten,

vergroeiselen, littekens en
bierbuiken, bierbuiken,

bierbuiken.

In de supermarkt is het
onsmakelijk, op terrassen van zelfs
de chicste hotels gewoon ordinair,

hoezal ik het zeggen, niet te filmen,
zeker als de heren daar ook nog het

ondergoed voor de helft uit
trekken.

Ik snap het wel: het komt door het
feit dat de zon hier maar zelden zo

lang achtereen schijnt als aan de
Middellandse Zee, en dat men dus
de tijdens het winkelen beschikbare

zonneschijn ook wil meenemen.
Misschien gaat het wel over als de

zon wat langer wil schijnen.

Hoewel: de zon schijnt al zon
beetje sinds half mei, en zo te zien
weet men nog niet van ophouden.

Aanhouden, bedoel ik.

santé brun

'Handleiding' bij dit alleszijn de bi-
laterale afspraken, vastgelegd in
een aantal tractenbladen. Lou Cob-
ben: „Die zijn echter niet compleet.
Er dienen aanvullendeovereen-
komsten ten aanzien van wederzijd-
se bijstandsverlening bij het bestrij-
den van rampen en ongevallen te
worden gesloten. Die 'hiaten' staan
overigens wel reeds in de tractaten
aangegeven; al in die van 1984,
maar ook nog steeds in die van
1988. Het wordt dus tijd daar wat
aan te doen en de oefening zal ons
moeten leren hoe die aanvullende
overeenkomsten het best in binden-
de afspraken kunnen worden omge-
zet."

De noodzaak hiervan is duidelijk
als men weet dat het onder meer
gaat om het gebruik van (radiover-
bindingen, van landingsplaatsen
door vliegtuigen, van bijzondere
optische en geluidssignalen- zwaai-
lichten en sirenes - die bijstand-
seenheden gebruiken. En dan zijn
er natuurlijk nog de kosten.

Deelnemen aan de oefening zullen
de Belgische provincies Luik en
Limburg in samenwerking met re-
gionale hulpverleningsdiensten uit
deze provincies, Nederlands Lim-
burg in coöperatie met de regionale
hulpverleners uit Zuid-Limburg en
het Regierungsbezirk Keulen in sa-
menwerking met hulpverlenings-
diensten uit de Kreis Aken en de

Daar vindt dan op 2 september een
botsing plaats, waarbij een perso-
nentrein en een goederentrein met
onder meer gevaarlijke stoffen zijn
betrokken. Een ketelwagon met
vloeibare fosfor raakt lek, vliegt in
brand en het vuur slaat over naar
goederenwagons, beladen met her-
biciden. Door de hitte dreigen nu
ook nog chloorwagons te barsten.
Inmiddels is er al een gifwolk ont-
staan en de wind blaast die in de
richting van Vaals en Aken. Tot
overmaat van ramp zijn er ook
slachtoffers; men schat 200 doden
en gewonden. De meeste gewonden
zitten bekneld in de verwrongen
wagons en kunnen zich zonder hulp
van buitenaf niet redden. Om het
geheel nog realistischer te maken
dan het ongetwijfeld al zal zijn,
worden ook nog 200 leden van de

Botsing

'Hiaten'
Het antwoord op de vraag 'wat wil-
len we?' was ons eerste probleem.
Elk van ons had een ietwat andere
voorstelling van hoe de zaken zou-
den moeten lopen en voordat wij de
aangelegenheid onder één noemer
hadden gebracht, is er heel wat wa-
ter door de Maas gegaan."

door uiterst slechte weersomstan-
digheden belangrijke schade is aan-
gericht in het gebied bij het Drie-
landenpunt. Zware en langdurige
regenval, hevige stormen en zelfs
windhozen hebben de streek geteis-
terd. In België is in het bijzonder de
gehele regio oostelijk van Luik en
vooral de streek rond Verviers en
Spa zwaar getroffen. In ons eigen
land is het rampgebied beduidend
minder uitgestrekt en manifesteert
de ernstige schade zich voorname-

Wat gebeurt er - volgens de regie -
begin eind augustus-begin septem-
ber in het oefengebied, met name
op het hooggelegen spoorwegem-
placement van Montzen in de ge-
meente Plombières? Huub Jongen:
„Wij gaan ervan uit dat in de nacht
van 31 augustus op 1 september

Ramp

Jonge mensen achter het concertpodiumV .
Vjn eZ'elt twee jonge knapen
\ yen in de twintig om zich

in de schulden te
%o C'Cen door een eigen
% 2aak °P te zetten? En dan
f4iWel in Luik. Een stad die
*j;n

et en verpauperd heet te
Vdè' Peter en René Wielick
Vl n Un sporen in deze stad
Cr verdiend. Ze studeerden

respectievelijk
Piano en orgel aan hetV^klijk Conservatorium

va "~e artisticiteit erfden ze
\rn ouders. Wat hun
\ erciële instelling betreftVj! hen 'self-made' kunnen
e^ en- Ze hebben heel wa^ver^orinS opgedaan vanaf de \
nok°P Van nun eerste eerste

\tst U,kje met verlies tot hun
h t JL Bösendorfer' vleugel' 70.000.

EAe dat voornemen vond in
Jber jongstleden in Aken een

(Jering plaats van vertegen-
JJ'gers van de drie landen,
jj.'Jde Werkgroep Rampenbe-
Jng van de Euregio Maas-Rijn
gracht kreeg een oefenplan op

Jen voor een tweedaagse exer-
iL^prikt werden vrijdag 1 en
kaB 2 september aanstaande:
l ste dag loopt een stafoefening
if, grensoverschrijdendecon-
iij °P (bestuurlijk) niveau uit te
v en de tweede dag volgt dan
IJ^nlijke rampbestrijding om de
C^verschrijdende samenwer-
l P operationeel niveau te be-

I(/^vervangend commandant
f Regionale Brandweer Zuid-
lVB> Huub Jongen - als voor-

hoofd van de inmiddels opge-
ld .bescherming Bevolking er-

■'n organisatie en reorganisa-
tie opdracht het operatione-. eelte van 'Eurokat' op poten
£ven Die opdracht is inmiddels
v °erd; de concept-draaiboe-

L. °r het Euregio-gebied Maas-
ij'Bgen klaar. Dat gebiedomvat
\ g'sche provincies Luik en
k Tè, het zuidelijk deel van Ne-
S Au^'mourS en de Duitse Kr-
<rW/*en. Duren, Euskirchen en

erg en de stad Aken zelf.

H» et eerste gezicht lijkt het sim-
*lk *'est een terrein, simuleert
VkPen ie bestrijdt hem. Maar
jj. *tdat internationaal niet. Af-
*lv n°g van het bestuurlijke as-W?n de zaak, komt ook bij de
W°D ele kant ervan beel wat
*x\' "lanning, personeel, mate-
ItL^bindingen, openbare orde,
'hti ek in het algemeen. Het is*e'e klus."

Defenplan

Huub Jongen verder: „Extra handi-
cap zijn daarbij het taalverschil en
het niet altijd op elkaar afgestemde
materieel, dat toch optimaal in een-
drachtige samenwerking moet kun-
nen worden ingezet. Bovendien is
het de eerste keer dat wij zoiets
doen. Je kunt dus niet terugvallen
op ervaringen van vorige keren en
dat scheelt."

Hij wordt hierin bijgevallen door
Lou Cobben, provinciaal coördina-
tor openbare veiligheid, verbonden
aan het kabinet van gouverneur
Kremers, tevens voorzitter van de
Werkgroep Rampenbestrijding
Euregio Maas-Rijn. Hij is de man
van het boven genoemde bestuurlij-
ke aspect, die namens de gouver-
neur - dus namens Limburg - en sa-
men met zijn collegae, dr J. Steeg-
mann uit Keulen en Jean-Marie
Guillaume uitLuik, de zaken op be-
leidsniveau regelt. „Sinds septem-
ber vorig jaar hebben wij er een
vijftigtal besprekingen aan gewijd.

Gasten
'Eurokat' wordt, gezien de brede
opzet en massale deelneming zeker
geen oefening die onopgemerkt zal
blijven. Er wordt gerekend op grote
belangstelling, met name uit de bur-
gerij. Onder de circa 200 genodig-
den bevinden zich ook bewindslie-
den van Binnenlandse Zaken van
de drie deelnemende landen. Van-
uit een speciale trein, die goed zicht
biedt op de gehele rampplek, zullen
zij zich een indruk kunnen vormen
van het verloopvan de eendrachtige
bestrijding van 'Eurokat'. Tevens
'opereert' er een compagnie des-
kundige waarnemers, wier bevin-
dingen bij de evaluatie later onge-
twijfeld van groot nut zullen zijn.

Van 'Eurokat' verwachten zowel
Jongen als Cobben, met name voor
hun eigen 'vakgebied', veel. „Het
wordt een echte testcase. De ver-
schillende deelnemende staven ken-
nen elkaar niet, ook niet eikaars
mogelijkheden en onmogelijkhe-
den. Dat geldt voor personeel en
materieel. Bovendien is er nog geen
unité de doctrine- eenheidvan tijd,
plaats en handeling - wat het optre-
den van hulpverleningseenheden
over de grenzen heen betreft. Voor
het provinciale coördinatieplan
openbare orde en veiligheidLim-
burg, dat kant en klaar, maar nog
nooit beoefend in de kast ligt, kan
'Eurokat' een uitstekende eerste
aanzet zijn voor toetsing aan de
praktijk. Nut heeft 'Eurokat' in elk
geval; tenslotte wordt ze gehouden
ten dienste van een internationale
gemeenschap."

max schmeetz

lijk in Vaals en omgeving. Bij onze
oosterburen is het gebied zuidelijk,
zuid-westelijk en zuid-oostelijk van
Aken er het ergst aan toe. Kortom,
de ellende is zeer omvangrijk."
Dat is echter nog niet alles, want
door de vliegende storm is de spoor-
lijn Aken-Luik via Verviers ter
hoogte van Montzen geblokkeerd.
Het personenvervoer over deze
spoorlijn is daarom omgeleid via
het goederenemplacement van
Montzen, waar normaliter geen
personenvervoer passeert.

stad Aken. Samen zullen er ruim
duizend rampenbestrijders op de
been zijn in Montzen om daar het
onheil te keren.

Deze hulptroepen behoren tot
brandweerkorpsen, leden van het
Rode Kruis, van de mobiele colon-
nes van de Belgische Civiele Be-
scherming. Voorts geneeskundige
eenheden uit Nederland en leden
van de Maltheser Hilfdienst, de
JoanniterUnfall Hilfe, de Arbeiter-
Samariter-Bund en het Technische
Hilfwerk uit de Bondsrepubliek.

Gratis

het thema muziek. Grappige kari-
katuren van beroemde componisten
aan de muur verbreken de doodse
sfeer, die de zwartglimmende po-
lyester kasten van de instrumenten
uitstralen.

Op het Koninklijk Conservatorium
heeft René zich als stemmer een
goede reputatie verworven. Toen
de directie op het punt stond de acht
jaar oude Steinway vleugel te ver-
vangen door een nieuwe, wist René
het instrument voor de sloop te be-
hoeden door het goed te stemmen.

Luik bleek de beste locatie voor een
nieuwe Ibach-dealer. René had
daar met stemmen reeds een clien-
tèle opgebouwd en Peter kende er
veel mensen uit de muziekwereld.
Er werd een oud pand gevonden
aan de Place de Bronckart 18 met
een schitterende entree. Na drie
maanden hard werken en zelf ver-
bouwen kon de zaak op 5 septem-
ber 1987 worden geopend.

Anticlimax

ging als een lopend vuurtje rond bij
de collega'sen leerlingen van Peter,
toen pianoleraar aan de muziek-
school in Luik. ledereen wilde via
mij wel zon goedkope piano of
vleugel kopen. Zo ontstond het idee
van een eigen zaak."

Peter: „We hebben al die tijd vol
spanning naar deze dag toegeleefd.
Alle bekende Nederlandse en Bel-
gische pianisten uitgenodigd in de
hoop iets te verkopen. Maar het
werd een anticlimax. Een piano-
kruk was alles wat we die dag ver-
kochten. En van de zenuwen nog
onder de prijs ook. De eerstvolgen-
de week zat ik de hele dag op onze
eerste klant te wachten. Nu verko-
pen we gemiddeld ongeveer één in-
strument per dag."" Peter Wielick bijeen rijtje piano's Foto: WIDDERSHOVEN

iNaal^'Se Pand van begin deze
t tklin? Luikse Place de Bronc-

!jö en de zuivere tonen van
K^d^p.^orfer' concertvleugel.V , ls bet de Vlaamse Pascale
(>M*beih eate van het Koning'n

n.„nc°ncours, die hier zit te
rt p001"haar eerstvolgende

'Us bet B
Cn paar weken geleden

V'° nr,°nald B^autigam, met het
;t.*r n,\? ,oernee door België.CCa ?eS,alishet peter zelf, die
C Verschiwk Vertolkt om de klant>en ," tussen diverse instru-
jst e ke, , ten horen- En dan nogKSav D"°ei,iJk tussen een,>, PU, .lppen' Sch'Her, Hof-|C^indeyeloflbach. „Onzevoor-
ftiL,t(le van, ~~ met een totale« den^an zon driekwart miljoenBS Petèl u"re grote kracht," ver-V/ter Wle'ick. De prijzen va-

rieren van ’6OOO,- voor het Finse
merk Fazer tot maar liefst ’145.000
voor de concertvleugel van Bösen-
dorfer. Deze is dan ook nietvoor de
verkoop bestemd, maar wordt ver-
huurd aan concertpodia van oa. de
'Opéra Royal de Wallonië. Be-
kend bij vele Nederlandse (Lim-
burgse) operaliefhebbers, die een
abonnement hebben op de Luikse
Opera.

Van de 120.000 bezoekers per jaar,
komen er 25.000 uit deze contreien.
Waar Peter verkoop, financiering
en PR behartigt, neemt zijn broer
René het stemmen voor zijn reke-
ning. Transport doen ze, als het
even kan, met zn tweeën.

Maar met René is het eigenlijk alle-
maal begonnen.

Luik is een cultuurstad bij uitstek.
Alle concerten zijn wekelijks uit-
verkocht. Lessen aan Muziekschool
en Conservatorium zijn nagenoeg
gratis. Niet alleen is het muziekon-
derwijs gratis, het is ook van een
bijzonder hoge kwaliteit. Veel lera-
ren zijn laureaten van het Eliza-
bethconcours in Brussel. Door deze
omstandigheden trekt België veel
musici van over de grenzen, met
name uit China en Japan, waar dit
soort onderwijs ontzettend duur is.
De studenten halen er hun kamer-
huur dubbel en dwars uit. Ook Ne-
derlanders maken gebruik van het
gratis muziekonderwijs bij de Zui-
derburen. En ook de vele buiten-
landse gastarbeiders in Luik. In
plaats van lesgeld kunnen ze hun
geld nu besteden aan de koop of
huur van een muziekinstrument.
Een niet onbelangrijk percentage
van de clientèle van de gebroeders
Wielick woont dan ook in de slop-
penwijken van Luik.

agnes de cocq

„Om het vak te leren heb ik een
tijdlang onbezoldigd gewerkt bij
Ibach, de oudste nog bestaande pia-
nofirma sinds 1794, in het Duitse
plaatsje Schwelm. En ook bij Bö-
sendorfer in Wenen. Bij deze fa-
brieken heb ik piano's leren besna-
ren, stemmen en intoneren. Op een
bepaald moment kon ik direct van
de fabriek een Ibach kopen. Dat

De gebroeders Wielick laten geen
middel onbeproefd om hun zaak te
promoten. Zo organiseren ze elke
maand een concert in het pand voor
een entreeprijs van ’5,-. Daarnaast
probeert Peter muziek en beelden-
de kunst te combineren door expo-
sities van bekende kunstenaars.
Momenteel hangen er schilderijen
van Gêne Eggen, geïnspireerd op

limbtirgs dagblad | vrijuit

bekende Landelijke Organisatie
Tot Uitbeelding Slachtoffers (LO-
TUS) in de oefening geworpen.
Tot de brandweerkorpsen die in-
middels op verzoek van de Belgen
om internationale bijstand naar
Montzen razen, behoort ook de Re-
gionale Brandweer Zuid-Limburg.
Voor de mannen van Huub Jongen
is een bijzondere klus gereserveerd:
het oppompen van water uit de
Geul over een afstand van drieë-
neenhalve kilometer naar de 70 me-
ter hoger gelegen onheilsplek van
Montzen.

ander-zijds
Warm

Eerste toetsing aan praktijk van bilaterale overeenkomsten
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Euregio bundelt krachten
tegen 'Eurokatastrofe'
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f Binnen deverplegingsdienst van Huize Maasveld alwaar 300 »>

geestelijk gehandicapten verblijven, is de vacature te vervullen
van

plaatsvervangend
afdelingshoofd m/v
Taken:- het assisteren en zonodig vervangen van het afdelingshoofd;
- het mede verrichten van alle werkzaamheden diebetrekking

hebben op het verzorgen, begeleiden en behandelen van de
bewoners.

Vereisten:- diplomaverpleegkundige Z, B, HBO-V;

- enige jaren ervaring inzwakzinnigenzorg;
- leidinggevende kapaciteiten.

Werktijden:
- wisselende diensten (inklusief weekenden).

Arbeidsvoorwaarden:- conform deCAO voor het Ziekenhuiswezen.

Nadere informatieomtrent deze vacatureen het niveau van bewo-
ners, kan telefonisch worden ingewonnen bij de heerF. Domen,
plaatsvervangendhoofd Verplegingsdienst Huize Maasveld
(te1.043-610400)-.sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van
dit blad te richten aan de Dienst Personeel en organisatievan

é^^^k onderstaande Stichting, Postbus 5001, 6097 ZG Heel.

Jj Stichting "St. Anna"
O ■ Centra voor Zwakzinnigenzorg n

Jlf J^ aannemersbedrijf

_^^JII%_^W k. knops b.v.
,_r mW maastricht

met een personeelsbestand van 35 personen,
beweegt zich hoofdzakelijk op het terrein van
restauratie en renovatie.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een:

calculator-inkoper m/v
Functie-omschrijving :- het maken van inschrijf- en werkbegrotingen;
- het maken van de werkvoorbereiding;- de inkoop van materialen en het bepalen van
toeleveringsbedrijven;- de verstrekking van gegevenst.b.v. de
nacalculatie en de kostenbewaking;- de werkplanning, in overleg;- bekend met computermatige verwerking van
gegevens of de bereidheid hebben zich hierin te
verdiepen.

Opleiding:- minimaal MTS-niveau en ruime ervaring in een
soortgelijke functie.

Schriftelijke sollicitaties, onder bijsluiting van
recente pasfoto, richten aan ons kantooradres:
Statensingel 138, 6217KH Maastricht. _

** 206205

aflmj hogeschool heer/en
hoger laboratorium onderwijs

Opleidingen van laboratoriummedewerkersvoor
bedrijfsleven, ziekenhuisenresearch-instellingen.

Per 21 augustus 1989 start devolgende part-time
laboratoriumopleiding:

HogerLaboratoriumonderwijs (HLO), chemischerichting,
4- è 5-jarige kursus; 2 avonden per week.

Afstudeerrichtingen: analytische chemie en organisch
preparatievechemie.
Andere afstudeerrichtingen zijn mogelijk na overleg.

Binnen de reguliere opleidingen is het mogelijk, bij voldoende
belangstelling, gerichte leergangenin de vorm van modules te
volgen:

- Leergang instrumentele analyse(HPLC, AAS, etc.)
- Leergang komputertoepassingen in het laboratorium

Voor afgestudeerden van HBO-B en HLO, dievóór
1 augustus 1986 zijn afgestudeerd, bestaat de
mogelijkheidom een aangepast programmate volgenvan
maximaal 1 avond per week gedurendemaximaal 1 jaar,
zodat zij het getuigschrift HLOkunnen behalen, waaraan
detitel ing. is verbonden.

De opleidingen worden verzorgd in de lokatie HLO.
Adres school: Montgomerystraat 7,6135 BW Sittard.
Telefoon: 04490-19204 (5 minutengaans van station in
Limbrichterveld).
Een informatiebrochure wordt opaanvraag toegezonden.
Aanmelding zo spoedig mogelijk.

kmmmm

Welke MTS-ers E en W zien een
baan als monteurbij Ornatex zitten?

f

Omatex b.v. is opgericht in 1971 tl©KttOH_C3riV_Ont©ll_r
en maakt deel uit van de Oranje
Nassau Groep. Zij bewerkt voor Funktie-informatie:
Du Pont hoogwaardige synthe- De elektronica-monteur verricht werkzaamheden aan
tische produkten en regelt elektrische, elektronische en elektromechanische instal-
tevens het wegtransport voor de laties. U verricht preventief onderhoud, lost storingen op
meeste van haar produkten bin- en assisteert bij het opbouwen en in bedrijf nemen van
nen Europa. Het personeel- nieuwe en bestaande installaties en machines. U bege-
bestand omvat ruim 525 leidt, waar nodig, collega-monteurs en vervangt de
medewerkers. De onderneming afdelingschef bij afwezigheid.
verkeert in een expansieve fase.

Wat vragen wij van u:
Voor een goede funktie-vervulling vragen wij een oplei-
ding op minimaal MTS-E niveau en kennis van moderne
besturingstechnieken en hydraulische en pneumatische
installaties. Extra welkom is ervaring met PLC/MP-
besturingen. Gezien de veelzijdigheid van deze funktie
is minimaal enige jaren ervaring als storingsmonteur bij
een industrieel bedrijf vereist. De werkzaamheden wor-
den verricht in 2-ploegendienst. In voorkomende geval-
len bent u bereid tot het verrichten van wachtdiensten
tijdens de nacht of in het weekend.

Monteur Wtb.
Funktie-informatie:
De monteur werktuigbouwkundige dienst verricht zelf-
standig een groot aantal gevarieerde werkzaamheden.
Zoals: periodieke kontrole van machines en installaties,
preventief onderhoud, oplossen van storingen, verrich-
ten van reparatie- en revisie-werkzaamheden. De werk-
zaamheden worden verricht in 3-ploegendienst.
Tevens bent u in voorkomende gevallen bereid tot het
verrichten van wachtdiensten.

Wat vragen wij van n:
Voor een goede funktie-vervulling is een opleiding op
MTS-Wtb. of vergelijkbaar niveau noodzakelijk. U heeft
ervaring met luchtbehandelingssystemen en kennis van
transportwerktuigen zoals stapelaars en heftrucks.
U bent bekend met hydraulische en pneumatische
installaties. Ervaring in een soortgelijke funktie bij een

I industrieel bedrijf is gewenst.

Wat mag u verwachten:
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming
met de aard van de funktie.

Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft in een van deze banen verzoeken
wij u voor 8 juli as. een bondige sollicitatiebrief te
sturen naar: Omatex b.v, Postbus 1085,6460BB Kerkrade,
t.a.v. de heer J. Scheijen, afdeling Personeelszaken.
In linkerbovenhoek van de envelop vermelden:
voor de Elektronica-Monteur EMT 89 en voor de
Monteur Wtb. WMT 89.

rsssa W' OrnatexSynthetische Vezels .illl V-.+* J- X IVALV^x _.

>
_n_

rJ_tu Stichting Ziekenzorg
Q-P' 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)

De Centrale Opleiding voor Ziekenverzorgenden van bovengenoemde
é ' Stichting heeft nog enkele plaatsingsmogelijkheden voor

r-l leerling ziekenverzorgenden
vakaturenr. Hvß 20

voor de kursus die in september 1989 van start gaat.

De theorie-lessen van deze vernieuwde inservice opleiding worden op de
lokatie Geleen gegeven. De praktijkstages vinden plaats of in de
verpleeghuizen St. Odilia en St. Jansgeleen (lokatie Geleen) óf in de
verpleeghuizen Invia en St. Agnetenberg (lokatie Sittard).

De duur van de opleiding bedraagt 2% jaar, onderverdeeld in 30 weken
beroepsvoorbereidende periode en 23 maanden werk-/leerperioden.

vooropleiding: " MAVO en/of INTAS

" LBO-diploma met minimaal twee vakken op C-nivo.
leeftijd: minimaal 16 jaar en 8 maanden bij aanvang van de kursus.

salaris- en
arbeidsvoorwaarden: Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvang je een zakgeld van

f 395,- netto per maand. Gedurende het eerste jaar van de werk-
leerperiode bedraagt je salaris minimaal ’ 1.170,- bruto per maand.
Tijdens het 2e werk-leerjaar ontvang je f 1.382.- bruto per maand. De
salarisbedragen zijn exklusief de vergoeding voor onregelmatige diensten.

Zowel op de lokatie Sittard als Geleen is interne huisvesting mogelijk.
De kamerhuur bedraagt / 168,- per maand.
De overige arbeidsvoorwaardenzijn geregeld in de C.A.0.-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Voor informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met dhr. H. P. van
Bijnen (personeelsfunktionaris), tel. 04490-46666, toestel 2356.
Heb je belangstelling, vul dan onderstaande strook in en zend deze vóór
01 juli a.s. aan de Dienst Personeel en Organisatie van de Stichting
Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek, Barbarastraat 1, 6164 HK GELEEN.
Zij die reeds gesolliciteerd hebben, hoeven niet nogmaals te reageren.
Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.
In de linker-bovenhoek van enveloppe het vakaturenummer vermelden.

Cf*—■^ Vakaturenr. Hvß 20 I
Naam:

Adres:

Postkode/woonplaats: I

Commercieel talent (my
met technische kennis

krijgt van ons de toekom
In de veertien jaar die Multec op - goede kontaktuele eigenschappen;

de Nederlandse markt werkzaam is, is zij uitge- - vermogen om in een hecht team st
groeid tot één van de grootste, in techniek werken;
gespecialiseerdeuitzendorganisaties.

Het vermogen om de juiste technicus Multec biedt
op de juisteplaats te krijgen, ontleent Multec Naast een goede salariëringl V
aan het feit dat de commercieel medewer- secundaire arbeidsvoorwaarden, knjê: 1
kers van Multec zélf technisch geschooldzijn. geselekteerden een interne opleiding'

Dit vermogen is tevens de basis voor verdere carrière zn vruchten afwerpt ■
de snelle groei, die gestaltekrijgt in de opening De groei en toekomstplanntf ■
van nieuwe vestigingen in het gehele land. Multec staan garant voor ruime <* 'Voor de vestiging Maastricht zoekt mogelijkheden. Daarnaast heerst er "Multec commercieel medewerkers die beschik- een uitstekende werksfeer enteamg* *»«
ken over een technische achtergrond. ___j .„_j»,„„«_ BSchrijf vandaag nog.

■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■ Geïnteresseerden worden
tlKÖT|Mfflnlyl^tfi^^U schriftelijk te reageren. Sollicitaties "■

ting van een CV. kunnen gericht woj
MultecDelft, Oude Delft 182,2611 HH OÉ

Multec vraagt lng pj j van Dommelen, onder vermC
Aan de kandidaten (m/v) voor deze vakaturenummer 89-01-M.

verantwoordelijke funkties stelt Multec de vol-
gendeeisen: ,_^^^ _> _J __"__■- leeftijd 25 tot 35 jaar; >_^^_kfl _Tfl- aantoonbare commerciële kwaliteiten; P^k^B^H- opleiding HTS bouwkunde c.g. HTS civiele Amsterdam, Arnhem, Breda, DelfT3

techniek of gelijkwaardig; Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, UtrecJ

111 GOSINK TECHNIEKJ
:%":» ; Gosink Techniek is een zelfstandig middelgroot instaWV

èiUI bedrijf. Wij zijn sterk als totaal-installateur in het uitvoe'TU)
':':':m van centrale verwarmings- sanitaire- en electro instalia'^Hli"♦l'lllll Wij installeren voor de utiliteitsbouw, industrie- en woni%f j

bouw en verzorgen het gehele onderhoud.

In ons bedrijf is een vacature ontstaan voor een

TECHNICUS C.V.
Tot het takenpakket behoren:
- ontwerpen, berekenen en tekenen van c.v. installaties. \
- calculeren en opstellen van begrotingen en offerten.
- begeleiden van projecten in de uitvoering. Pj
Voor deze functie gelden de volgende eisen: (y
- tenminste MTS-opleiding eventueel aangevuld met relevante

applicatiecursussen. t\

- ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. \J
- leeftijd tussen 20 en 40 jaar.

Uw salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend \j
in overeenstemming met het niveau van die functie.
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de directeur tt(
H.J. Gosink. fy

k|

GOSINK TECHNIEK B.V. "
Industriestraat 29
6433 JW Hoensbroek/Heerlen
Telefoon 045-218242 Fax 045 - 228180

centrale verwarming/sanitair/elektro/industriele leidingen

I HeemstedeObelt-Mi jnssé
TECHNISCHE INSTALLATIESf
Een gerenommeerdgroot landelijk opererend technisch $

I
Wijontwerpen en installeren warmtekrachtcentrales, cM-'m |
a.e.installaties, luchtbehandeling, ventilatie, sanitair en $

voorkomende elektrotechnische installaties, alsmede
instrumentatie, regel- en meettechnieken gebouwen" (

automatisering voor:
GEZONDHEIDSZORG, INDUSTRIE en UTILITEIT

Onze groeiendeaktiviteiten maken hetnoodzakelijk
datin onze vestiging Geleen

een verderepersoneelsuitbreiding m/vnodig is.

Wij zoeken voor onze vestiging te Geleen voor spoedt
indiensttreding:

werktuigbouwkundig projektleid^
op HBO/MBO niveau,

metaanvullende opleidingACI, HIT/ MIT.

Uitgaandevan hetbelang van defunktie, uwervaring e
g

opleiding, bieden wij u een goed salarisen uitsteken^
secundairearbeidsvoorwaarden.

Mondelinge sollicitatie na telefonischeafspraak met or
Hr. F. Scheerman,tel. 04950-35012.

Schriftelijke sollicitatie aan het adres:
Homij 8.V., Postbus 473,6000AL Weert

<_U

UHeemstede
Obelt-
Mijnssen
TECHNISCHE
INSTALLATIES
BV

Vestigingen ie —UTMCNT . x^k\
AMSTLRUMH ’DMHMG 4 ■WEEKT I. ~■ K■an
cwmMtN _i_B
NUVEMML Wm\J

"fÊmjApr _|
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DE LIMBURGSE£* WT
PERSONEELS drGIDS
_?1 een beroep met toekomst 1

I Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

Ifti RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
HE.O, HE.I, HE.2, HP.6, HS.I, HS.2, HS.3, HS.4

Kursusplaatsen: Maastricht, Heerlen, Eindhoven, Venlo, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen.
Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO
Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.0.,

_~~^ antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

naam: dhr.mevr opl.: L

r^-- * I adres: leeft.:
woonpl.: tel.:_ r
141989

*T^ge Hotelschool Maastricht is een vierjarige management- <^SSHPS3&>n 4?'n^ °P HBO-niveau, voor leidinggevende en staffunkties in \u__9|*»ndere de nationale en internationale horeca, civiele diensten WTWÊ
gezondheidszorg en ouderenzorg, toerisme en congresindustrie. w^W

HOOK

HOTELSCHOOL
MAASTRICHT

'^gang van het studiejaar 1989/1990 ontstaan binnen de Hogeschool Hogeschool voor Management
fende vacatures:

öcent(e) bechijfseconomie
d'ge weektaak)

y£) UIUUj (0,4 weektaak) Belangstellenden kunnen nadere
informatie verkrijgen bij

i (innnf /A\ onfrolc drs-JFW-vanHeel-lidCollege
7VCI 11. ICI Cl Iff __tJ (twee volledige weektaken) van Bestuur, belast met

' ~* onderwijszaken.
»(H eï , . ~ Telefoon privé (04742) 1867.c?e Juncties geldt, dat devoorkeur wordt gegeven aan kandidaten
ij eerstegraads bevoegdheid bezittenen tenminste beschikken over

eroepservaring.

k lln vereist:
ilj.^ contactuele eigenschappen,
l'l'teit met debedrijfstak,
Inbaar voor diverse onderwijswerkvormen(waaronder probleem-

Uürd onderwijs), onderwijsontwikkeling en coördinerende taken. Postbus 3900
\ 6202 NX Maastricht
'i t"e functies geldt, dat afhankelijk van de genoten vooropleiding enJ^dane werkervaring, inschaling plaats vindt in een schaal-l 1 dan wel Kasteel BethlehemI '2 functie. Bethlehemweg 2
"r 6222 BM Maastricht
*t] lelijke sollicitatiekunt u binnen 10 dagenrichten aan de Hoge|_^hool Maastricht, t.a.v. drs. J.F.W. van Heel. Telefoon(043) 68.72.72

xéfêiam. _fl

hi / iii;iyir;in
Jill f INTERNATIONAL

'nteiJran is een sterk De a,delin9:
r 6. opere- De werkzaamheden van de afdeling Ontwikkeling bestaan uit het verbeteren van be-
V, °nderneming staande en ontwikkelen van nieuwe produkten en/of technieken. Hiervoor onderhoudt
e O|T de verkoop de afdeling zelfstandig zowel interne als externe kontakten. De afdeling fungeert als
[v 9'rieerina en stafafdeling en ressorteert rechtstreeks onder de direktie.
t °duktie van zoe'<en °P k°rte termÜn kandidaten (.M/V) voor de funktie van:

Cifport-en ver- ____________________________________________
v0
tg' U=j[Ojl lr_l»]lKl< l[>i(^l

Cv 90% «orden
h,j *Porteerd, vindenI tiJ oepassina in de De ,unktie:
h . aa Mndustri» De tekenaar/constructeur vertaalt gegeven concepten ter oplossing van geformuleerde
j 'Svuj| w

_ T-'i technische problemen in technische detail- en samenstellings-tekeningen.
<V t*6 Binnen de gegeven concepten ontwikkelt hij/zij indien gewenstalternatieve oplossin-
'l to»«°0"ecvc'm- gen voor deelaspekten van deze technische problemen. Hij/zij rapporteert aan het

sfv«ran werken Hoofd Ontwikkeling.
Mswj °0 personen. Nadere funktie-informatie wordt u graag verstrekt door het Hoofd Ontwikkeling, de heerU|f"ran maakt deel J. van Loo, telefoon 045 - 329253.
Comln de 'ndustrialvBn iPonents GrouD 'unktie-eisen:
6Q "iet Amerikaanse " Een °Pleidin9 HTS-Werktuigbouwkunde met enige ervaring en een duidelijke
l Philios affiniteit met produktieprocessen.ij. in ♦ " Een 9°ed basisinzicht in de produktietechnieken en de daaraan verbonden kosten.

Wa L m ' " Het vermo9en om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken. Iwerknemers. Beheersing van de Engelse en Duitse taal.

De arbeidsvoorwaarden:
Een interessante en uitdagende funktie met voldoende eigen ontwikkelingsmogelijk-
heden en verantwoordelijkheden in een bedrijf «net een vooraanstaande positie op de
markt.
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie op basis van het eigen
funktiewaarderingssysteem.
Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. in de Metaalindustrie—— ■■■— bieden wij o.a. een gunstige studiekosten-, bedrijfsspaar- en ziektekostenregeling.

!\Zll*n Limburg B V _^r De Procedure:31°32 x-W Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief,
Tc../'AA Landgraaf ._^r voorzien van volledige informatie over persoon, opleiding,

'°on 045 - 3292Q9 _^r ervarin9 en een recente pasfoto te sturen naar nevenstaand adressz t.a.v. de heer H.M.J. van der Heijden, personeelchef.
Wij verwachten uw reaktie graag binnen 14 dagen.

mmmmm—m^—^M^r Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Gevorderde ■_____■______.

_f % r^^^~^ [^^^l ___h B^%l_W___k B^_i Moret & Limperg biedt een werkterrein
I Pl^! I B —m dat bij uitstek geschikt is voor jonge ervaren

"MmmW4mwW mA^tw \m+ I I w~^^ I assistenten-accountant die hun eigen ontwikke-
Mk M È "V ling synchroon willen laten lopen met deberoeps-

#% É^^É^^amf^m\m\ B^_^T _^^ ■" ■ _^_r^_ #% _T_ ontwikkeling. En die via in- en externe cursussen

W \a*M ILCU IL \l 1/ Vl Momenteel zoeken wij voor de vestigin-~ gen Heerlen, Maastricht en Roermond kandi-
daten, die gevorderd zijn tot en met de eerste

I : fase van de NIVRA-studie. Naast de theoreti-_, ~ . . , ~ li.- sche kennis hebben zij meerdere jaren ervaring.De naam Moret is een begrip in de wereld van accountancy, belast.ng- Voorts djenen zij te t;eschjkken
J
over ze|fstan

5

zaken, administratieve dienstverlening, alsmede organisatie en informatica Met digheid, initiatief en goede contactuele eigen-
ruim 45 vestigingen, waar in totaal 3.500 mensen werken, bestrijkt de organi- schappen.
satie geheel Nederland. Zij omvat devolgende maatschappen: Moret &Limperg De assistenten-accountantvan hetgevraag-
Registeraccountants, Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs, Moret Advies de kaliber kunnen rekenen op een uitstekend
Adviseurs voor Organisatie en Informatica, Moret Acma Accountants en Be- arbeïdsvoorwaarden-pakket en niet in de laatste 'v-
lastingconsulenten en Moret Ondernemingsrecht Plaats °? aantrekkelijke carrièreperspectieven.

.nhetbuiten.andisdeMo^ informS"^^Young International. Een wereldwijd opererende organisatie, waarbij accoun- accountants de heer RB H Beckers Bekker-tants, belasting- en organisatie-adviseurs in zon 70 landen zijn aangesloten. weg 1, Postbus 216,6400 AE Heerlen, tel. 045-
Het analyseren en controleren van de financiële gegevens staat bij het 719980.

werk van Moret & Limperg centraal. Als adviseur vervult de accountant een &
belangrijke rol in het beslissingsproces rond investeringen, kredieten, fusies —^t-
en administratief-organisatorische ontwikkelingen bij alle mogelijke bedrijven Moret & Limperg
en instellingen. LID VAN ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL

———————————— I

-_g__ EUROCONTROL

EUROPEAN ORGANISATTON FOR THE BAFETY OF AIR NAVIGATION

will havevacanclea per 1 January 1990for wt__>v\
TECHNICAL WATCH OPERATORS
at Ra Maastricht Air TreMo Control Centre alBeek (l_), The Netherlentfa.
Requlrementa: " Sscondary technlcai educatlon In electronlce or equivalent

profeeelonal experlenee;
" aeveral veere experlenee In e computer and/or data com-

munlcatlona environment, e.g. Aa ayatem operator, etc.;
" ablllty to work under etreaa;wtlllngneea and phyalcal fltneas

lor ehlft work Indudlng night dutlee;- motlvetlon and ablllty to «vork In an International erwiron-
_^ ment
■WtK. - good knowledga ol the English, German and Dutch languaga;
Yjiffifc- -age limit not older than 30years.
S(§/ Favourabla remunaratlon analogua to the EEC achame.

_j iTiili Detaltod apptfcatlona with photograph to EUROCONTROL,
Horaterweg 11, iiSI RX B—k prior lo 22 JulyIM9.. , ,—L

Int. Transportbedrijf G.M. de Rooy & Zn.
Heuvel 25
5691 NR Son en Breugel

heeft wegens uitbreiding plaatsingsmogelijkheden voor:

chauffeurs internationale transporten
Gegadigden dienen genegen te zijn tot uitvoering van meerdaagse
ritten, welke ten dele plaatsvinden in de weekeinden;

chauffeurs Benelux, Frankrijk, Duitsland
waarvan enkelen standplaats Sittard;

chauffeurs lijndiensten/rondritten
buitenland;
chauffeurs wisseldiensten met
toepassing van t.v.t.-regeling;
Sollicitaties enkel na telefonische afspraak met de heer J.
Lemmens, tel. 04490-85120, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur. _
__^

206188

STICHTING KATHOLIEK
ONDERWIJS MAASBREE
De stichting Katholiek Onderwijs Maasbree
krijgt op een nader overeen te komen tijdschip,
wegens het gebruik maken van de
DOP-regeling door de huidige directeur, een
vacature op de r.-k. basisschool De Schout te
Maasbree.
Wij zoeken een

DIRECTEUR (M/V)
die:- rond de 40 jaaroud is;
- overtuigd katholiek is;- beschikt over ruime leservaring, zo mogelijk in

onder- en bovenbouw en tevens ervaring heeft in
leiding geven en inzicht heeft op
financieel/administratief gebied, op de hoogte is
van de ontwikkelingen in het basisonderwijs en
weet heeft van het regionale onderwijsgebeuren;- in goed overleg met het team beslissingen kan
nemen, oog heeft voor de inbreng van de ouders
en ook naar het bestuur een goede relatie kan
onderhouden;- betrokken wil zijn bij het plaatselijk
sociaal-cultureel gebeuren;- zorg wil hebben voor de „verworvenheden van het
kleuteronderwijs" en in zijn/haar visie het kind
centraal stelt, waarbij prestatie belangrijk, maar
van secundair belang is.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de
huidige directeur van De Schout, de heer J. Henkens
(tel. 04765-1705), of de voorzitter van het bestuur, de
heer P. van Galen (na 18.00 uur, tel. 04765-2150), of
de secretaris van het bestuur, de heer P. Maas (na
18.00 uur, tel. 04765-1812).

Schriftelijke sollicitaties worden uiterlijk 29 juli
ingewacht bij de secretaris van het bestuur,
Molenstraat 25a, 5993 CJ Maasbree.

205927

I V▼ \y verol recycling limburg by I
Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht

Chemisch afval VEROL RECYCLING is een bedrijf gespecialiseerd in de
verwijdering van chemische afvalstoffen.
Hiervoor is Verol Recycling in het bezit van de benodigde
vergunningen van de rijksoverheid.
Voor het bezoeken en adviseren van onze afnemers in het
gebied Midden-Limburg, zoeken wij contact met een actieve

I JUNIOR I
I VERTEGENWOORDIGER I

De man die wij zoeken moet over goede contactuele
eigenschappen beschikken en belangstelling hebben om onze
milieuzaken op commerciële wijze te benaderen.
Oe basisopleiding is MBO/LBO chemie.
Wij bieden een aantrekkelijke job, gunstige honorering en dito
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie schriftelijk te
richten aan de directie van
Verol Recycling Limburg BV,
Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht.

HTS-ingenieur Wtb ofE diein Maastricht
r dekwaliteit van ons werkgaatbewaken

NS, het meest efficiënte spoorweg- Het "korte-termijn" onder- systemen. Zo groeit uvanzelf uit tot tische instelling, incasseringsvermogen
bedrijf in Europa, is dynamisch op houd van onsrollend materieel gebeurt hèt aanspreekpunt op het gebied van en ukunt goed met mensen overweg,
wegnaar de 21e eeuw. Vanuit eenon- in vijf grote onderhoudswerkplaatsen, kwaliteit. Wat meteen inhoudt datu Zelfstandigheid en leidinggevende
dernemingsstrategie waarin de klant verspreid over het land. Hier werken voortdurend verkeert in een soort kwaliteiten completeren uw profiel,
centraalstaat. Die nieuwe stijlbrengt in totaal 180 mensen in de sector spanningsveld tussen voorschrift en

i veranderingen met zich mee op alle Produktie voor onderhoud enreparatie feitelijke uitvoering. Daar staat tegen- Uw sollicitatie kunt u richten
fronten: managementtechnieken, en drie ondersteunende sectoren. over dat u wordt gezien als dè deskun- aan N.V. Nederlandse Spoorwegen,
besturingsmiddelen, research en pro- dige op uw terrein: u vervangt de chef t.a.v. de heer M.J. Spaeny, personeel-
duktontwikkeling. Van de 26.000 als hij er niet is en vertegenwoordigt chef Lijnwerkplaatsen, postbus 2025,
NS-ers is een groot deel tussen de 20 t « r .» ons bij vergaderingen en dergelijke. 3500 HA Utrecht, ondervermelding
en 35 jaar. NS stelt hoge eisen aan de UWWfiCue van vacaturenummer 8103.
inzet, motivatie en resultaatgericht- U komt te werken in de sector Voor meer informatie kunt u bellen
heid van medewerkers. Techniek en Kwaliteit, waar zes OnZB DIUSSêH 6fl meting. B.F. van Ooteghem, chef
Gelukkig zijn er veel mensen die zich mensen continu werken aan de kwali- AVM^/r_Mr_n onderhoudswerkplaats Maastricht,
in zon omgeving thuisvoelen. teitsdoelstellingen van onze jonge ' UWKWmllcllcn telefoon 043-254818.
Zulke mensen zoekt NS. werkplaats. Eerst wordt u grondig U doet inditwerkeen schat aan

ingewerkt, waarna ugaat bijdragen aan kennis en ervaring op, komt in aanra- Een psychologisch, een
de opzet van eenkwaliteitsborgings- king met moderne technieken en medisch en een antecedentenonder-
systeem en ervoor zorgt dat dit in de opereert voortdurend in het werkveld. zoek maken deel uit van de selectie-
werkplaats metterdaadwordt ge- Het zou prettig zijn als u enige rele- procedure. NS is bereid meervrouwen
steund. vante ervaring nebt. In ieder geval aan te nemen. Daarom worden vooral
Ook voert u audits uit m.b.t, bestaande heeft u een positief kritische en analy- ook zij uitgenodigd te solliciteren.

WAARZOUDEN WEZUNZONDERDETREIN? E2_



J. van Breemen van het Gri"'
koopkantoor te Panheel heef
kennen gegeven dat de produ"
nu de maximale termijn wil'6*zitten in de huidige concessie*
wijl de provincie en uiteraard
exploitant Aqua Terra zit tes
gen op een spoedige herinricl*
van de plassen.

„Dat kan een probleem zijn 4
we onderdelen eigenlijk wat *
willen herinrichten. Dat hoef
per se een probleem te zijn &
heren bereid zijn om de oev<?'
dig over te dragen. Geen ide*
tuatie, maar dan kan de inri<*
doorgaan." Veel hoop dat del
producenten daaraan zullen i*
werken heeft hij echter niet'
kunnen die overdracht natuu''
afdwingen, maar dan raak je'
weer in allerlei procedures ve'
zeild," zegt Hilhorst.

blijven. En waarom in Limburg nu
ineens getornd wordt aan die 70
miljoen ton.

B&W, zelfs over de vergunnings-
voorwaarden en de herinrichting.'

Dat is in tegenstelling tot verwach-- tingen bij onder andere plaatselijke
belanghebbenden. Zij gingen ervan
uit dat hier sprake was van een zo-
geheten lokatie-MER, waarbij naar
een alternatieve lokatie voor grind-
winning wordt gekeken. De opstel-
ling van een MERkan daarmee niet
de doorgang van het Stevol-project
verhinderen. Het uitvoeren van een
MER leidt slechts tot 'uitstel van
executie.

Merkwaardig genoeg is de uitnodi-
ging voor het gesprek mede namens
haar ambtgenoot van VROM, mi-
nister Nijpels. Het was uitgerekend
Nijpels die onlangs in een reactie
liet weten dat er niks aan de hand is
en geen grindtekort is. Bovendien
was het een van zijn ambtenaren die
de provincie Limburg fijntjes wees
op de MER-plicht voor Stevol.

Het is zeer de vraag wat het overleg
oplevert. De minister heeft volgens
Hilhorst immers geen enkel middel
om Limburg te dwingen snel ver-
gunningen af te geven. „Zij is wel
van zich plan zich maatregelen te
verschaffen via de nieuwe ontgron-
dingenwet. Maar zover is het nog
niet," zegt hij.

Provincie-voorlichter Hans Alber-
sen licht toe: „Dat zou vroeger
eventueel wel gekund hebben in het
kader van een kroonberoep, waarin
de minister het laatste woord heeft.
Maar dat mag niet meer, omdat de
Kroon als rechtsprekende instantie
buiten spel is gezet. De Raad van
State beslist nu. De minister heeft
niet meer de laatste stem."

„Toen ik aan deze klus begon, twee
jaar geleden, was de situatie niet
anders dan dat de grindproducenten
tot ms blaue hinein konden door-
gaan met gaten graven," zegt hij.

Hij doelt hiermee tevens op verdere
afspraken buiten de vergunningen
om, met name op het gebied van de
infrastructuur. „Het gaathierbij om
voorzieningen tot buiten het con-
cessiegebied. In de totale deal zit
zeker voor dertien miljoen gulden
aan kosten. Ik moet zeggen dat de
colleges er ook het maximale uit
hebben gehaald. Ze hebben alles
bedacht voor het gemeentelijk be-
lang, wat ook maar ergens een link
met grindwinning kon hebben."

Het duurt niet lang meer en de eer-
ste molen valt stil. De molenbazen
zien het met lede ogen aan. Nu het
eigenlijk al te laat is willen zij zich
verzetten tegen de afbouw van een
bedrijfstak waarin tientallen jaren
een goed belegde boterham ver-
diend werd.

Merkwaardig is het ook in één op-
zicht: geologisch gezien ligt er in
Limburg nog een winbare hoeveel-
heid grind voor ruim honderd jaar.
In qua landschappelijk en natuur-
wetenschappelijk oogpunt minder
kwetsbare gebieden liggen nog on-
voorstelbare hoeveelheden grind;
tussen de 1100en 1300 miljoen ton.
Dan zou nog ongeveer 7000 hectare
afgegraven moeten worden. Ge-
noeg voor de komende 125 jaar.
Daarnaast liggen er nog aanzienlij-
ke voorraden onder belangrijke na-
tuurgebieden.

Wat dat betreft had top-ambtenaar
ir W. Vermeij van de provincie ge-
lijk toen hij enkele jaren geleden
constateerde dat de grens van de
maatschappelijke aanvaardbaar-
heid van de grindwinning veel eer-
der zou worden bereikt dan de
grens die op louter geologische
voorkomens kan worden vastge-
steld.

Lang heeft hij echter niet van zijn
succes kunnen genieten. In april
werd hij in Provinciale Staten getac-
keld. Over Stevol. Hilhorst meent
tot op de dagvan vandaag dat hij de
zaakjes voor Stevol piekfijn gere-
geld had en dat er beslist geen mi-
lieu-effecten-rapport (Mer) nodig
is.

voorzieningen op de tocht te staan.
„Het is toch denkbaar dat Stevol
BV de vergunning bij de Raad van
State moet wegsiepen. Hoe dan de
bovenwettelijke zaken te regelen, ik
weet het niet. We zullen hen wel
proberen eraan te houden, maar of
dat lukt?"

Hoezeer Hilhorst ook de noodzaak
van de MER betwijfelt, de politiek
heeft toch maar gezorgd voor uitstel
van de grindwinning in Stevol. De
discussie over de grindwinning in
Limburg werd weer aangescherpt.
De grindproducenten schreeuwen
moord en brand. Nu is dat op zich-
zelf niet zo nieuw want dat doen ze
al sedert vijftien jaar. Voortdurend
kankeren dat de provincie te laks is
met het afgeven van de vergunnin-
gen. De baggermolens draaiden
echter continu door. Het was een
lucratieve bezigheid. Maar nu is
voor het eerst in de geschiedenis
écht de nood aan de man.

„Ik ben wel zo arrogant om te stel-
len dat, als er ooit intensief overleg
is. gevoerd, dat dan bij Stevol het
geval is. Van geheimzinnigheid on-
zerzijds is nooit sprake geweest. Er
is misschien best wel eens een mo-
ment geweest waarop we hebben
gezegd: we moeten er eens veertien
dagen over nadenken."

Keerpunt
Grindcrisis is daarvoor precies het
juistewoord. Volgens Van Dale be-
tekent crisis behalve welvaartsda-
ling ook: beslissend stadium, keer-
punt. Wat het grind betreft zit Lim-
burg inderdaad in een dergelijke
fase.

Die 21ste april jongstleden, toen hij
nota bene door zijn eigen fractie
werd 'afgeschoten', was voor hem
dan ook een zwarte dag. „Ik had me
best een betere dag kunnen voor-
stellen," is het enige wat hij over die
teleurstelling wil vertellen. Geen
seconde heeft hij erover gedachtom
zijn portefeuille ter beschikking te
stellen. „Zou dat inhoudelijk wat
veranderd hebben? Ik denk het
niet. Dat had het probleem niet op-
gelost. Dan was er alleen een nieu-
we portefeuillehouder gekomen.
En aan de situatie was niks veran-
derd. Politiek was er op dat mo-
ment geen andere oplossing denk-
baar, en daarom heb ik ermee inge-
stemd. Ik had ook aan zien komen
dat het zo zou gaan. Ik had ver-
wacht dat de CDA-fractie zich zo
op zou stellen."

Provinciale Staten mogen dan wel
een MER hebben afgedwongen, de
Stevol-motie heeft volgens de depu-
té meer politieke betekenis, dan*
wat anders. Het betreft hier name-
lijk een zogeheten project-MER, en
dat wil zeggen dat ten behoeve van
deze rapportage de gevolgen van dé
ontgronding voor het milieu onder-
zocht hoeven te worden. Maar: op
de voorgenomen plek, en nergens
anders.

De deputé tilt ook niet zwaaf aan de
brief van het ministerie van
VROM, waarin werd gesteld dat de
provincie wettelijk gehouden is een
MER voor het Stevol-gebied uit te
voeren. „Het is maar een ambte-
naar van VROM, die bovendien
een brief heeft geschreven die voor
tweeërlei uitleg vatbaar is. Maar
zelfs als het een eindoordeel van de
minister was; de mening van dit de-
partement is niet alleenzaligma-
kend."

Hilhorst betwijfelt of de Raad van
State de mening van VROM zal de-
len. „Het college van GS vindt nog
steeds dat het niet wettelijk ver-
plicht is een MER te laten uitvoe-
ren. Het is zuiver een politiek oor-
deel van de Staten."

Niettemin hebben GS, aldus Hil-
horst, ook zelf overwogen om een
MER te laten uitvoeren. Daartoe is
echter niet besloten omdat het col-
lege ervan uitging dat de gevolgde
procedure zoddanig in elkaar zat,
dat met alle belangen rekening was
gehouden. „Een MER zou aan de
waarde daarvan niets toevoegen," is
de stellige overtuiging van Hilhorst.

Afspraken
Maar er zit Hilhorst meer dwars.
„We hadden volledige overeen-
stemming met de drie colleges van

Brief

MER heeft slechts betrekking op de
wijze waarop."

Dat is één van de redenen waarom
Hilhorst niet begrijpt waarom voor
het Stevol-gebied een MER is afge-
dwongen. „De lokatie zelf staat niet
ter discussie, die'is bepaald. Het

Weerstand
Het lijkt de provinciebestuur
lemaal onberoerd te laten, "" K
niets is minder waar. „De m', l))
schappelijke weerstand neef
Het zal een steeds grotere to^den gebieden aan te wijzen^
we zullen ons als provincie tl'
uiterste moeten inspannen "'''afspraken te voldoen. Ik g' i
nister gewoon uitleggen wat
tuatie is. We kunnen niet v£~
len."

Hilhorst had beter verwachM
hij aantrad, zag het er niet&".
uit dat er een einde aan de i,
winning in Limburg zou kon1,
rijksoverheid hield in het be
slechts rekening met een afl^
van. Hilhorst rekent het tot m
dienste dat er concrete afsp^
zijn gemaakt om de winning
vang te beperken.

"_ JIronisch genoegzijn het Ju''^spraken waar hij nu aan ge"
wordt.

han brin*j
egbert ha"]

Verlenging
Bovendien is hij bang dat ind'*
le producenten de provincie
verzoeken om de vergunning*
mijnen te verlengen met twee
drie jaar. Hoewel hij eerder'
soort verzoeken stuk voor st*
zullen weigeren is hij thans *"voorzichtiger. „Die zullen e
vidueel op hun merites bekij'
De een heeft nog wat voorra'
de ander is onderhand aan I>*
van zijn latijn. Die gaan nu $

langzame toer zitten om ma**
de vergunningstermijn te be"1
Maar verzoeken die conseqü6
hebben voor de inrichting efl
voor de overdracht aan Aqi»a
zullen we weigeren." Er zijn"
weten evenwel nog geen extf
vragen binnen.

Wat van de bijzondere afspraken
staande gehouden kan worden, is
echter nog maar zeer de vraag nu er
een MER moet komen. Volgens
Hilhorst, en hij benadrukte dat ook
tijdens de bewuste statenvergade-
ring in april, is dat nu regelrecht af-
hankelijk van de uitkomsten van
het MER. Hoezo? Hilhorst: „Stel
dat het MER voorwaarden aangeeft
voor de aanpassing van het gebied,
waar de gemeenten het niet mee
eens zijn. Dat is dan aanleiding om
tegen de vergunningverlening in be-
roep te gaan."

Ondertussen draaien de baggermo-
lens een stuk langzamer. En de eer-
ste ontslagen in de sector zijn al ge-
vallen. Een producent heeft inmid-
dels een extra schep gemonteerd
om zijn grindgat nog wat dieper af
te schrapen. Anderen zijn eerder al
begonnen met het nabaggeren van
al twintig jaarbestaande plassen.moeten halen, dan komen de extra

Dat zit 'm de kneep: als de grind-
boeren hun gelijk bij de rechter

Uitleg
Maar goed, op 5 juli aanstaande
mag Hilhorst het allemaal uitleggen
aan minister Smit-Kroes. Zij heeft
hem deze week herinnerd aan de af-
spraken die gemaakt zijn en wil nu
tekst en uitleg waarom het huidig
wintempo (10 miljoen ton per jaar,
red.) niet tot 1994 gehandhaafd kan

Oorsprong van grind

Beroep
De grindproducenten hebben in-
middels tegen defictieve weigering
van de vergunning om Stevol (280
hectare) te ontgronden beroep aan-
getekend bij de Raad van State.
baar is om een voorlopige voorzie-
ning gevraagd. Een procedure die
binnen enkele maanden afgewik-
keld kan^worden. De grindboeren
hebben immers geen tijd meer. In-
tussen hebben ze Hilhorst te ver-
staan gegeven dat ze geen MER
maken zolang deze procedure
loopt. Als de uitspraak van de Raad
van State in hun nadeel uitpakt lo-
pen ze wel het risico dat ze daarna
alsnog een Mer moeten maken.

" Een beeld van de grootschalige ontgrindingen in het gebied Panheel, op de hogere
gronden op grote afstand van de Maas. Om hier aan hetgrind te komen moet eerst een
tien meter dik zandpakket worden verwijderd. Toekomstige ontgrindingen zullen vol-

Een probleem waar de provincie
straks zeker mee te maken heeft is
dat de grindboeren op hun beurt de
herinrichting van de ontgrinde plas-
sen kunnen vertragen. Directeur

Behalve wegen bouwden de Romeinen ook boer-
derijen en versterkingen met grind. Sindsdien
had elk dorp aan de Maas zijn eigen grindput
voor eigen behoefte. Niemand maakte zich zor-
gen, want er was altijd genoeg. Dat veranderde
na de oorlog. Tot 1947 was in Limburg nog slechts
150 hectare ontgrond voor grindwinning. Waar-
van overigens weer 80 hectare was aangevuld.
Thans is al ruim 3000 hectare ontgrond en slechts
1000 hectare aangevuld. De rest, 2000 hectare is
water gebleven.

De nazaten van de oudeRomeinen en Batavieren
die in het Grindland zijn blijven wonen vinden
het nu welletjes. De grootschalige grindwinning
moet afgelopen zijn. Geboortegrond is massaal
vernietigd. Het einde daarvan is in zicht, hoewel
er nog circa 700 hectare opgeofferd moet worden.
Voor de laatste 70 miljoen ton. Grind wordt dus
een schaars produkt. Ook duurder. Alternatieven
als steenslag uit de Belgische Ardennen en sloop-
puin worden dan ineens interessant.

Het keerpunt, de crisis, is merkwaandig genoeg
begonnen in dekleinste gemeenten van Limburg:
Stevensweert en Ohé en Laak, het zogeheten Ste-
volgebied. Uitgerekend de plek waar al het mees-
te grind is weggebaggerd. Meer dan de helft van
de grond veranderde er in water.

Grind, dat zijn kleine en grote keitjes. Grind is
juist in Limburg te vinden omdat Rijn en Maas
miljoenen jaren geleden grote hoeveelheden af-
braakmateriaal uit de Ardennen, Alpen en Voge-
zen meevoerden en het neerlegden in de delta
waar het land vlak was.

Maar hoe komt het dan dat er juist in Midden-
Limburg zoveel grind ligt? Ook daar is een een-
voudig antwoord op. Op de plek waar nu Sittard
ligt begint de Roerdalslenk. Een verlaging in de
bodem tot even boven Roermond. In deze geul
werd veel grof zand en grind opgevangen. Ten
zuiden van Sittard is het grindvoerend pakket
daarom erg dun, tussen de vijf en de tien meter.
In deRoerdalslenk varieert dat tussen de 30 en de
100 meter. Ten noorden van Roermond zijn de
lagen weer veel dunner.
Dat grind, erosiemateriaal uit de bergen, ligt er
dus in grote hoeveelheden. Dicht aan de opper-
vlakte. Voor het grijpen. Dat wisten de oude Ro-
meinen al. Om de Batavieren te knechten moes-
ten fatsoenlijke wegen worden aangelegd. Grind
lag voor het oprapen en was een geëigend mate-
riaal om de heirwegen te plaveien. Wat dat be-
treft is er eigenlijk niks veranderd. Ook thans
wordt grind gebruikt als fundering onder asfalt-
wegen en als toeslagmateriaal in beton- en asfalt-
wegen.
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Waar ik me
af en toe
aan erger

is dat grind wordt
gebruikt voor opritten
en in tuintjes. Dat vind

ik een hardstikke
onzinnig doel. Dan

denk ik: daar zit ik me
nou moe om te

maken."

Gedeputeerde Piet Hilhorst zucht.
In oktober vorig jaar maakte hij
met minister Smit-Kroes van Ver-
keer en Waterstaat de afspraak dat
de grindwinning voor de landelijke
voorziening vanuit Limburg wordt
beëindigd. Dat was een keerpunt.
Hilhorst was een gevierd man. Wat
zijn voorgangers nooit voor elkaar
hadden kregen was hem gelukt.

gens de provincie alleen nog in het Maasdal mogen plaatsvinden, waar de gevolgen
voor het landschap veel minder ingrijpend zijn.

Foto: JAN-PAULKUIT



'Huis van de Toekomst' geesteskind van o.a. Chriet Titulair

Zeven jaar lang alle
noviteiten in woning

Grondstoffen

Overweldigende deelname
aan actie 'Zuinig stoken'

" De zuidzijde van het 'Huis van de Toekomst' met links het puntvormige dakvan de badkamer,
de schotel die dienst doet als zonwering en op devoorgrond het glazen theepaviljoen in de Japan-
se tuin.

nica die door middel van sprekende
chips debewoners waarschuwen te-
gen inbraak of brand, aan de andere
kant een veelvoud van communica-
tiemogelijkheden met de buitenwe-
reld.

Na afloop van een rondgang door
het huis vraagt de bezoeker zich
echter af of een woonhuis er in de
volgende eeuw zo uit zal zien.

Leefbaar

den van devijver een glazen theepa
viljoen.
Niet alleen de woonruimte, maai
ook de op deeerste verdieping gele
gen badkamer en werkruimte zijr
direct op deze tuin georiënteerd.

Accenten
De keuken is voorzienvan de mees
moderne apparatuur, compact aan
gebracht in een zuil waarin eet
beeldscherm voor recepten, di<
eventueel nog door een sprekend*
chip kunnen worden voorgelezen
Het keukenafval wordt milieube
wust gescheiden verwerkt.

Op de eerste verdieping de badka
mer, geheel uitgevoerd in glas ei
met een dak dat via stemgeluid al:
een bloem opengaat. Een idee vat

De bouw van het' ingewikkelde
complexwerd inrecordtijd voltooid
en daarmee was het huis precies één
jaar nadat het initiatief werd geno-
men en a raison van 10 miljoen gul-
den gereed.

Het gebouw werd gerealiseerd op
een eiland in de lagune van de grote
vijver in hetAutotron. Via een voor-
gebouw, waarin een filmzaal en een
winkel zrjn opgenomen betreedt de
bezoeker het huis via een geheel in
glas uitgevoerde brug.

Dominerend element in de woonka-
mer is de geweldige driehoekige
open haard met spiegelwand en wa-
terpartij rondom. De 6 meter hoge
taatsdeuren in de zuidwandkunnen
hydrolisch in drie segmenten wor-
den geopend waardoor men in de
Japanse tuin komt met in het mid-

Missionair minister Nij-
N (VROM) heeft dinsdag-
Jddag op het terrein van
p Autotron in Rosmalen
'Huis van de Toekomst'

'opend. Met dit futuristi-
É

«e project wil Chriet Titu-
lr. een van de drie initia-
6ftiemers, aangeven hoe

wonen in de toekomst
uit kan zien.

i
ft J 'Huis van de Toekomst' is het
,0*steskind van Chriet Titulair enet .fd ondersteund door Dirk Lips
3 jjéma)en Eric van Baarsel (Inter-

' "*>)" Architect van het gebouw is
5 Dam, onder meer bekend van
.{, .Amsterdamse Stopera en het

van Almere.
Kenmerken

I
l drie belangrijkste kenmerken

het 'Huis van de toekomst' zijn
diversiteit, de visie en het opentfieT-

'diversiteit blijkt uit het feit dat
een aaneenschakeling is van

Kfronica en communicatiemoge-
uïeden en tal van nieuw ontwik-
ij 'Jeen toegepaste produkten. Van
.kunststof safe tot gebruik van
? kunststofvezel in beton, van de
J^istische auto van 8 miljoen gul-
jj? 'n de garage tot de schuifdeu-
u 'die zweven op magnetische ge-
,ctlhg.
I,. visie van waaruit het project is
JJSezet is afgedrukt in een boek
r het huis, dat eveneens op 20

Werd gepresenteerd. Op de
i. er van dit boek staat, heel toe-
i. selijk, een zogenaamd hologram

de tekening van het gebouw.

tL°Pen karakter van het 'Huis van
h^oekomst' blijkt uit het feit dat
t. dag van opensteUing het huis
J gereed maar niet af is. Op 20
LV °egon een experiment dat ze-

zal duren. In dat tijdsbestek
Jk^en participanten nieuwe zaken
*n w gen en worc^t gestreefd naar
Lt

"°ge mate van integratie van
iijernenin het huis. Mensen en be-
wn 0 e bezig zyn met de toe-L^t en zich tot dit porject aange-
v>rr, n voelen zÜn van harte wel-
UjJ1- Daarmee zal de lijst van 140
5 l̂cfpanten bij de opening zeker

8 Uitgebreid worden.

Bouw
Hijt ?e ene kant een huis, uitgerustue meest geavanceerde electro-

Een bevestigend antwoord geeft
Chriet Titulair. Hij bracht de nacht
van zaterdag op zondag door in de
verrassend ontworpen slaapkamer
van het huis. Om een oogje in het
zeil te houden op de nog te verrich-
ten werkzaamheden voor de ope-
ning.

Snel uitrolbare
reddingsladderMilieuvriendelijk

reinigingsmiddel
voor vuile gevel

water met een waterdruk van 140
bar. Het sop is biologisch af-
breekbaar en 'verdwijnt' recht-
streeks in het riool.
Na het afspuiten van de gevel is
de originele kleur weer te zien
zonder salpeteruitslag als gevolg
van gebruik van fluorwaterstof-
zuur. De natuurlijke vuil- en wa-
terwering is weer even effectief
omdat er geen aantasting heeft
plaatsgevonden van de bezan-
ding en voegen. Eventuele roet
resten in de voegen moeten in-
dien de klant dat wenst via zand-
stralen worden verwijderd.

Mensvriendelijk
Het is echter geen produkt waar-
mee een dhz'er aan de slag kan.
Dat wordt door deskundigen ten
sterkste ontraden. Voor de werk-
nemers die ermee moeten wer-
ken is het een enorm pluspunt.
Er is geen speciale beschermen-
de kleding nodig omdat het mid-
del geen brandwonden en geen
aantasting van luchtwegen en
ogen veroorzaakt.

Door project-ontwikkelaars en
architecten wordt het gebruik
van dit middel inmiddels dwin-
gend voorgeschreven bij de rei-
niging van te restaureren gebou-
wen.

Geclean-Biosafe is verkrijgbaar
in emmers van 20 kg voor een
prijs van ±f 11,95 per kg. De be-
nodigde hoeveelheid per m2be-
draagt 0,25 kg en dat levert ten
opzichte van het gebruik van an-
dere middelen een besparing op
van gemiddeld 20 %.

Uitvoerig advies en inlichtingen
over behandeling en kostprijs
verstrekt P.v.d.Boogaard, Uni-
clean-Pebo aan de Holzkuilen-
straat 7 in Eygelshoven-Land-
graaf, _■ 045-462857.

Een snel om zich
heen grijpende
brand kan fatale ge-
volgen hebben. Wan-
neer de bewoners
van een huis door ge-
knetter en rookont-
wikkeling gewekt
worden, is de gewo-
ne vluchtweg, via de
benedenverdieping
naar de voordeur
meestal onbruik-
baar. Vaak is er ook
geen zicht meer om-
dat door de brand-
hitte de elektriciteit
door de aardlekscha-
kelaar uitvalt. De
beste vluchtweg is
dan vaak het slaap-
kamerraam. Maar
hoe kom jevanaf die
hoogte veilig op de
grond?

Ton van Beek uit
Oosterwolde kwam
op het idee om een
veilige, snel uitrolba-
re 'reddingsladder'
te ontwikkelen. Deze
'Safety-Steps' zit in
een koffertje van
maar 20bij 30 cm.De
treden zijn vervaar-
digd van aluminium,
verbonden door
roestvrij stalen koor-
den. In geval van
nood kan de ladder
via een raam naar
buiten geworpen
worden, aan de bin-
nenzijde bevestigd
aan twee keilbouten
die uiteraard meteen
na de aanschaf in de
muur geplaatst die-
nen te worden. In de

" Veilig naar beneden... een vlucht-
weg die snel kan worden afgelegd
praktijk is gebleken
dat een gezin van
drie personen in
nauwelijks ander-
halve minuut veilig
buiten staan.
Brandweermensen
zijn enthousiast over
het idee van Van
Beek. De uitrolbare
vluchtladder is door
TNO getest en er is

patent op aange-
vraagd. Een fabriek
is inmiddels met de
produktie gestart en
voor een prijs van
150 gulden zal de
'Safety-Steps' straks
bij onder meer de
ijzerwarenhandel
verkrijgbaar zijn.
Voor meer informa-
tie: 05252-535.

reiniging van allerlei gevels met
uitzondering van kalkzandsteen.
Het produkt verwijdert de ver-
vuilde toplaag (0,037-0,085 mm)
door een 2 mm diepe inwerking
op het bouwmateriaal.

Door middel van een zogenaam-
de blokkwast wordt het onver-
dund aangebracht en met een
borstel en/of luiwagen gelijkma-
tig verdeeld. Daarbij hoeven ra-
men, kozijnen en dergelijke niet
afgeplakt te worden omdat het
geen etsende inwerking heeft op
verflagen, glaswerk en geanodi-
seerd aluminium.

e uitstoot van industriëlesassen ten tijde van de
en de groot-

talige invloed van zure
b ëen en uitlaatgassen heb-ven- de originele kleurenan gevels in onze regio la-
ën 'verdonkeren'. Met allesevolgen van dien. Deskun-, ge reiniging van de gevels
°st handen vol geld.

E
ciaH bedrijf, gespe-
koo din de produktie en ver-
h tv

, van reinigingsmiddelen
Hie, m Jarenlange research een

ont-
allo Uitgangspunt was niet
het nde doeltreffendheid van
steivmddel- Het moest in tegen-
rei"ll^ tot de totnutoe gebruikte
Var/Ilnêsprodukten op basis
liei! tlu°rwaterstofzuur (HF) mi-

" en mensvriendelijk zijn.

cleiang
_- werd het middel Ge-

gedn °io-safe in Eygelshoven
eene

tmonstreerd op de gevel van
dust i

everingsbedrijf voor in-
grijp] 6 reinigingssystemen
zig ar»-Pebo. Daarbij aanwe-
Van aren vertegenwoordigers
drjjv^glonale gevelreinigingsbe-

ginssm rmig sterk zuur remiSs»middel is geschikt voor de

Naar gelang de mate van vervui-
ling heeft het produkt een inwer-
kingstijd nodig van minimaal
een half uur tot driekwartier. In
die tijd verkleurt de pasta van
vuilgeel naar wit. Daarna wordt
het afgespoten met warm water
en een minimum-waterdruk van
100 bar of bij gebruik van koud

" Frans Smit verwijdert
met hogedrukspuit het
reinigingsmiddel. Het

verschil is duidelijk, het
onderste deel van de gevel

is sterker vervuild en
donker ingevoegd.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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" Deze kuipvormige
wastafels met de

toepasselijke
typeaanduiding

'Pump' zijn in de
toiletaccommodatie

van de VIP-room
aangebracht.

Hans van Buijs, constructie-advies-
bureau D3BN.

Verder een werkkamer met de
meest geavanceerde apparatuur en
daardoor mogelijkheden om te tele-
bankieren of -winkelen tot digitale
woordenboeken en encyclopedieën
toe. De wand van de grote slaapka-
mer bevat panelen die transparant
of mat geschakeld kunnen worden,
waardoor privacy wordt verzekerd
op momenten dat die gewenst is.
Al het glas is voorzien van een vuil-
werende laag waardoor onderhoud
tot een minimum wordt beperkt.
Op de dakverdieping van het huis is
een ontvangstruimte voor bezoe-
kers van het complex gesitueerd.

De woonhuislift en de trappen zijn
evenals de overige elementen in het
interieur zelfstandige onderdelen
binnen de ruimtelijke samenhang
van het geheel.

Bij de bouw van het huis zijn veel
nieuwe materialen gebruikt maar
daarnaast zijn ook vertrouwde ma-
terialen op ongebruikelijke wijze
verwerkt. In de muren buiten de
filmzaal bijvoorbeeld is evenals in
de betonplaten, die deverdiepingen
overspannen, arapree toegepast in
plaats van staal als voorspanmate-
riaal.

Kringloop beton, met daarin gebro-
ken puin in plaats van grind, is toe-
gepast in de fundering en in de Dy-
Core betonplaten. De vier elemen-
ten van de ronde tuinmuur zijn ge-
maakt van betonsoorten, waarin
verschillende reststoffen zijn ver-
werkt en gebonden met Enci-ce-
ment.
De keramische tegels in de woonka-
mer zijn diamanthard en werden
door Mosa op zeer geavanceerde
manier zodanig gemaakt dat de bo-
venzijde geen vocht opneemt.

Bezoek
De bezoekers aan het 'Huis van de
Toekomst' verlaten het gebouw via
een winkel waar onder meer het ge-
noemde boek en hologrammen te
koop zijn. In deze winkelworden de
aspecten telewinkelen en -bankie-
ren uitvoerig belicht. In de winkel is
een beveiliging tegen diefstal gerea-
liseerd die slechts wordt ontgren-
deld door aan de kassa af te reke-
nen.
Gekoppeld aan een bezoek aan het
huis is een expositie met nadere in-
formatie over toegepaste vernieu-
wingen.

Ruim één miljoen huishoudin-
gen hebben in het afgelopen
stookseizoen deelgenomen aan
de actie 'Zuinig stoken/Zuinig
aan. De helft van hen zegt be-
spaard te hebben op het gasver-
bruik en één derde op het elektri-
citeitsverbruik. Deze resultaten
blijken uit een onderzoek dat het
bureau Intomart Kwalitatief
heeft gehouden.

'Zuinig stoken/Zuinig aan' werd
van half oktober 1988 tot eind
april 1989 gehouden op initiatief
van de organisaties van gas- en
elektriciteitsbedrijven, . achter-
eenvolgens VEGIN en VEEN.

Zij hadden een meterkaart ver-
spreid, waarop men wekelijks
zijn gasverbruik kon aanteke-
nen. Via een tabel in deze krant
was dan na te gaan of men vol-
gens het zogeheten streefver-
bruik had gestookt.

Driekwart van de bijna zes mil-
joen huishoudingen kent de ak-
tie die afgelopen seizoen in bijna
het gehele land werd gehouden.
Hoewel de mogelijkheid om mee
te doen nu groter was dan voor-
heen is het aantal gezinnen dat
deelnam iets teruggelopen. Drie-
kwart van alle deelnemers gaf te
kennen de actie zinvol te vinden
en ook van plan te zrjn in de toe-
komst opnieuw mee te doen.

Uit het onderzoek bleek ook dat
velen ook buiten de aktie om al
regelmatig hun gas- en/of elektri-
citeitsverbruik registreren. Het
voordeel van de meterkaarten
(waarop ook gegevens over
stroomverbruik staan) dat de
deelnemers direct hun stookge-
drag kunnen nagaan. Voor de ak-
tie heeft het ministerie van Eco-
nomische Zaken in het kader
van de energiebesparing de be-
drijven een subsidie verstrekt.
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L-vorm woonk (mcl open teuten), 10l groot ca 48 mmwm mmM
m 1T.p.v de eethoek bevindt zich een royale glaspui ■ " m
waardoor eenoptimaal tuincontacl mogelijk is Bij- Ë^ËËËmü SJ
zonder praktisch is de aande keuken grenzende f ËmmËË maaw IS
werkkast Garage ca 19m 1welke van binnenuit
bereikbaar is. 1e Verd 4 slaapk. luxebadk. (met Zondag 25}U_ I
gekleurd sanitair) met ligbad vaste wastafel en van 14.00*16.00 UUI. I
tweede toUetotapart 2e toilet. Aan de Riekhof. kavel RIO.
ttittram-naati i»s.i2s,-«o_ tot;200.000.-t.o_ Vol 9 d« borden vanal de L_^
Perceelsoppervlakten vanca 215 m! totca 243 nv>. Egstraat.

LANDGRAAF s^m^^q^^pn? _>
Wonen met het ZiCht 0P morgen De woningen liggen inLandgracd. plan

Mp j"3fc__> _!?^^^ - - hcfllrrljitaan— l_dln_»n/ 179.500,-toiv,,
1.... - tTP* "n-ljs-laand*" lrmrlhutienvcmal/ IM-**

Op beult-rem ac LoonV_l-HTpoln»«k bediaafl1

nattomaandlast ca’795,-. ,
Boral* IndeUng rjÊMM
U-vormige living ca 42 m- mcl open keuken, inpan- - j^S
digeberging. Inpandig bereikbaregarage Dever- _J_idieping telt 3 royale slaapkamers resp ca. 16 m-. ca. rnmmTmm^^K ■>12 m- en ca 10.5m!, luxe badkamer metligbad en Wlwwl ■■2e toilet «f ■ ■
Viaeen schuittrap isde zolder bereikbaar MtmmmËÜ RS
„huUenilln vooralenTan ZaterdaO 24tunl" hardhouten kozijnen «"JTiTnnuilrm -^77 I
" spouwisolatie yan 14.00-16.00UUt

" dakisolatie Adres: Tichel 41. I HR
" vloensolatie l^-^^^
" dubbelebeglazing (in woonkameren keuken)

SlTlARD, Haagsittaid-Parit
Comfortabelwonen in een bungalow hoeft niet zo duui te zijn als u aenktl

Ei is een keuze uit 2 typen bungalows.
Nabij de Bomelnenstraat worden 11bungalows Nabij het winkelcentrumt^ihrhnrfen de Uuits^
gebouwd die direct te betrekken zijn Slechts 4 grensworden door Coppelmans Bouwbedrijf «r
bungalows zijn nog te koop enhebben eenmax tiental bungalows gebouwd welke dit najadr'B .
rijksbijdrage van/41 000.--. Hierdoor is wonenal betrekkenzijn.
mogelijk voor/ 660.- nettoper maand All*Temenengelllxrloers 1*Mn nietalle-

daags komfort 2Zo heeft de woonkamereen opp. van ca. 35 nt
Indeling: (mcl. keuken). Aansluitend zijn 3slaapkamers
Zo heeft de woonkamereen opp van ca. 35 mJ geprojekteera. alle met zicht opde patiotuin „
(mcl keuken) Aansluitend zijn 2 slaapkamers De bungalows worden gekompleteerd doore"^
geprojekteerd alle met zicht op de patiotuin toilet, ruime badkamer eneen inpandige be"nDe bungalows worden gekompleteerd door een (die ookvia devoortuin bereikbaar is) Perc01
badkamermet toileten een inpandige berging van 270m 2(die ookvia de voortuin bereikbaar Is) -j

Oe —rkooppiljs bedraagt ’ 155.531,-tob- WrZ.
eennog dooi dekoper te ontrangentaéWatmy)

V»r_opprtH»n Tunaf’ 134.794.-ion Trtje rt)_bi)diag« ad.’ 5.000,-premie Q OP JJT
Max. rijksbijdrage/ 41.000,- (premie-A). t_ deLoonVasl-HTpotheek bedraagt aen*^Nettomaandlast ca f 560- maandlast/650,-. L-~TT.
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_____^____A_Z__K * r__"__ii

É-H P- ■_!_ nRQ RB II ITFRQ __l 31■_■_ L^llvJ. llwlw I LflJ mafcelaanlijonroerarid^-smardmaasfrk^hee^ 'M

" _~ —. /. i J^^P iv\
rv* i KERKRADE, Papaveratraat H SITTARP,Kapellerweg(Kollebarg) ' S^1e KOOP Goed gelegen winkelpand (momenteel in gebruikals tri- Uitst gesitueerd en goed onderh., vrijst. bungalow metw ture) met boyenwoning, lnd. 0.a.: kelder, winkel (± 31 cv., diversekelders, inp. garag* en royale tuin met opl.
AMSTENRADE Beekstraat 3 m'■ keuken <- 21 "H. toilet, bijkeuken. 1e Verd.: privacy (1.220 m 2). Ind. 0.a.: hal. royale living met open
Or>«__ lr__> <_ uitst onderh halfvr herenh met woonkr. met openkeuken, 2 slaapkrs.. badkr metligbad haard en parketvloer, mod. keuken met app.. 5c^la^e^in^ e"v.w.*Verd, zolder.Aanv, i.o.Prijs: ’ 145.000?kT slaapkrS.,2^krs.A^v.:i.o.Vraagpr.:/435.0d5%k.k.
metparket, mod. keuken metapp., study. prov -c.g. was- .__,
ruimte, 3 slaapkrs.. badkr. met ligbad, v.w., 2eto<4et, zol- MAASBRACHT, Staenakkerstraat S ÜBACH OVER WORMS. P. Scheepermatraat H
der.aanv:i.o.Vraagpnjs:’ 185.000-k.k. Rustig gel., goed onderh., halfvrijst. woonh. met cv., tn centrum gelegen drive-in woning met o.a. L-vorm.

aanbouw, grote garage en tuin. Ind. 0.a.: living met par- woonkr.,keuken, balkon, 4slaapkrs., 2 toiletten, badkr.
AMSTENRADE, Waal—lili aal S ke|. mog. woorWeetkeuken, bijkeuken/berging, 3 met ligb. Pand is o.a. voorzien van kunststof kozijnen
K^jJU: -n ar .r. -fym* slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet, zolder. metdubb.beglazing. Aanv.:i.o.Prijs:/108.000-k.k.

■'. ~lr *J*H Aanv.: i.o. Prijs n.o.tk.
PWsr&«& 4^*^ URMOND, Raadhulaatraat S
L^^SJJfc- MUNSTERGELEEN,Wlndraak S Zeer sfeervol en goed onderh. en geis.halfvrst. woonh.NVïPK . Oerenov—rde carré-ooerderi| uniek voor repreaen- met cv., kelder, berging, tuin (met uitzicht opde Maas).
' .....i _Kf tattev* doeleinden op aan uitzonderlijk mooie loka- Ind. 0.a.:woonkr. metopen hrd, keuken, badkr. met ligb.

ii I Itl Li! Ue, even bulten Sittard. De sfeervolle indeling biedt en v.w., 2 slaapkrs. (mog. 3eslaapkr.), zolder metatelier
m -"~» J.nS j. Ê^ ~.._P^»^ vele mogelijkheden, als woon- en leefaccommodatie, (evt. slaapkr.). Aanv.:l.o. Vraagprijs:’ 139.000,-k.k.

W£m^JS.JzT ':i^* "■L'^ljii'llitolSr^^^'''T^ voor reoresen,al'eve doeleinden, als exclusief restau- VALKENBURG M
" r -;ÉP| «rt, en voor de echte tuin- en natuurliethebber. Vanuit Metvrij utaicW gel. halfvrijst. woonh. met garageen tuin.r_W ' |,*i deruime, met maaskerties bestrate rjtnnenhof^ijnaHe md. beg. gr.:rwiTTuime L-vorm. woonkr, luxekeuken. 1eIflHb* *_-

vertrekkenop de begane grond te bereiken; centraal ge- Verd"3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. Zol-HfSJ^&vg&k *9""- 'W** eetkamer met open haard, ruime eet- via le bereiken.Pand verkeert in pr.st. en!c*L get :^wzijnde, geschakelde bungaj J^SSRSSt^^ «vo^geiso..Aanv,i.o.Vraagpr,’ 159.000,k.k.

9tS^.rb^kr.^^tt!^ ?S^ âr2Kl^A*SSSs VOERENDAAUWr***-. .M
"^^n^^,,,^ SrSSS^ ae^fflsss- benttuinmetveelrozenenopgaandebeplanttng. met app^dkl^metligbad, v.w. entoilet, woonkr, was-

WNQEW^O^ttr-t^ S NUTH,OMmnbMt H en3«*tefnji«nteB-Monumen_eümb. carre-bo^^ In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. Aanv..i.o.Pn|s.’ 160.000, k.k.
Jw*P>~tfsM>pstaier^ lnd,ruime hal,woonkr. metbalkon, keuken, 2 slaapVs., WYLRE Buro v Laaratraat HGeheelrec^ airthentiek gerest uitst. onderh. Ind.0.a.: badkr. met zitbad en v.w. Aanv, direct. Prijs:/90.000,- R^L^Jooï?m2?v oaraoeentuin Ind o,woonkr. met centr. open-haard-partji, ruime keuken, kk MUOTggeiegenwoonn.rnetc.v.,gaj«Mentuin.ind.o.a..
wijnkelder, badkr. met ligbad erTv.w., apart toilet, 4 "" «"«T86' w°°^"- nwto.h.keukervleVerd,3slaapkrs.,
slaapkrs.. 2e badkr. met o.a. douche en 2etoilet, grote , » mo<*!nmJ»°d*[ "**** P _? T^Sl^6^ ""^ staat
7_terAanvio Koon» f ii<;rmn-k k OIRSBEEK, Provlnclaleweg 9 van onderhoud.Aanv, i.o. Pn|s ’ 139.000,-k.k.zolder. Aa", i.o.Kooppr. ’ 315.000-k.k. Centraal gel. winkel-woonh. met cv., kelder, garage an-
RRUMSSLiii J _rm_..i...i h ""* werkplaats (ca. 50 m 2) en tuin. Percopp, 590 m 2. Mi**wmmmwMm*%mmwmw- 2"_*,%t,"i " lnd. o.a, woonkr., 2 keukens, bijkeuken, 4 slaapkrs., I¥JC?UWJ»C/U W
i^*L

h2f%_' ""«^l^r»"""0 "_. v ■ __°_!r badkr. metligbad, v.w.en 2etoilet. Pand isgeschiktvoor „, mtmm mtuin.ln^sW:provis^elo^,waske^.^age^Beg i diverse doeleinden, x^.: direct. Vraagprijs: BRUNSSUM __„_.,. "gr.; ruime hal, L-woonkr. luxe keuken. 1e verd, 3 Mis 000-kk ze dnve-in-woning is een aantrekkelijke variant,
slaapkrs., badkr. met ligb. 2e Verd, vliezotrap naarzol- ' waarbij de garage inpandig is gesitueerd op de beg.gr.
der. Aanv, i.o. Prijs: / 175.000,-k.k. Pand verkeert in PANHEEL Pater J Schreuraweg S Opbeg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau 1 e verd, met
uitst.staatvan onderhoud. Uniek nabij watersportgebied geL,'uitst. onderh., vrijst. woon-/eetkr en keuken, ligtaan deachterzijde gelijkmet
_~,__ _^_ _. , _ landhuis met cv./kelders, in^garage en grote tuin. c^ tuin. Op de 2e verd. 3 sla^rs. en badkr. met l«b.,
S_^-?__!"!____!_ k. ■_.__? Percopp, 2.200 m 2 Ind. o.a, royaleliving met open v"- e"P,fa»Ln9smo9- v°°r2?tolkrtw2e"J<°oPPfOp eersteaand gel. goed onderh. bungatow rrwt veel haard (ca. 62 m 2), grote luxe woon^etkeuken met app., vanaf/ 147.632,-v.o.n.Ri)ksb.|dr. max. ’ 44.000,-vol-
pnvacy, grote garage en hjm. lnd. o,_: keuken metapp., nantooVruimte, 3^_pkrs., mod. bet badkr. met ligb., genspr-A-regeling.
woonkr met open haard, aparte^v.-niimte met open douche, dubb. v.w.. toilet. Het pand biedt vele extras. , .„___. „.ha_d',lS?ap_i' t>adkr m_J_3^' OOUChe

w
yWen2e Bezichtiging uitsl. na afspraalTAanv, i.o. Vraagpr. LANDGRAAF H. Aanv, i.o. Vraagpnis: ’485.000,-k.k. Fc "^f* ' '^^WSÊiï' PUTH, OrKtorat» Putti S ||»: Z~-«t****x± T*s^|r^»

EUGELSHOVEN Mlrbachatraat H Uitst. onderh.,vrijst. woonh. metcv., kelder, dubb. gara- e?' f"'~ 'Rustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. ge(annex hobbyr.J, aparte loods enroyale tuin met wei. j££g—___ / y f^Ë*. _5
o.a_: woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en Percopp. 2830 mz. Ind. o.a, woonkr., mod.keuken, bij- |S*_, C: W !"T"Tf
badkamer. Aanv, direct Vraagprijs:’ 89.000,-k.k. keuken, ap. douche, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. (£;{_ -__T^ -^ i 3en 2e toilet, 2zolders. Aanv, i.o. Vraagprijs: f 328.000,- * «« * "t_L H 'GELEEN, UertKMk3 S >x.k. &*£**■ *'■ MÈ "jfTf -Ji ~'.
Goedonderh., halfvrijst. woonh. metcv., garage entuin #v" ï *■*'1-"4 i i J.H
met veel privacy, lnd. 0.a.: woonkr., mod! keuken, 3 SCHINNEN, Staöonaatraat S -#"*«*
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet. Vaste trap Gunstig gel., goed onderh., vrijst. herenhuis met cv., ;:SRT :**mmT&' Ttmr'mirtr'
naarzolder. Aanv, i.o.Vraagprijs: ’ 145.000,-k.k. dakterras, inp. garage en tuinmetopt. privacy. Percopp. Q 7k *| Mlk..K\ *.!f'*f Mff ?ca. 900 m 2.lnd. o.a, royale living enkeuken, 3slaapkrs., ■ 's» :| *|.".*T i| u. .'■: Jj I
HEERLEN,Gal—nitraat H badkr.met ligb., douche,v.w. en 2etoilet, zolder. Aanv, -.. JVp . I|, jjmk<mdk' ": >JT.'A
rncentrum gelegen riant appartement met c.v. en 2 bal- spoedig. Vraagpr,/259.000,-k.k. > < J ->■ « \{>;'J*~ "V>C;l*-!
tons. Ind, njime entree, 2 toiletten, 2 doucheruimten, . ■ ' : ,'

■■*^ ,- "^i**p r".'
studie, waskeuken, modemekeuken met app.. woonka- SITTARD, Baatrlxlaan S ; ';fe ..."'^V- ï / : !''' y

mar ±32m2 Aanv, i.o.Kooppr,/ 185.000,-k.k. Ideaal, op uitst. stand gel. halfvrijst. woonhuis met cv., :.Z<JP>* ... - -#^A#,'" D('sr«WV*^ ikelder en goed onderhouden tuin en ten-as. Ind. 0.a.: ' "»■-'■ «t -- *ri- .—i '*'"■ ' "
HEERLEN-WELTEN H keuken, woonkr.,4 slaapkrs., doucheruimte metdouche 7 premie-A-woningen in B.P. OpdeKamp te Landgraaf.
Uitst oolooen paüo-bungalow met cv garage en tuin. en v.w., vaste trap naar zolder (mog. grote slaapkr.). Nog 2tekoop, met garageen’44.000,-subsidieentuin
(perc.opV? 346 m 2). lnd. :>uime entree, woonkr. meto.h., Aanv,i.o. Vraagprijs: ’ 175.000,-k.k. ophetzuiden.Opafepraaktebezicritioen.
keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. met

■»"''"ligb.. douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. Pand SITTARD, Bergstraat S HOUWKB\7GIS
verkeert in zemr goede staat van onderhoud. Aanv, i.o. lnceritrumgel.,rc7a_haflvrijst.woonh.metcv.,diverse """ ~ " """
Pnisnotk kelders, bergingen en tuin. Ind. 0.a.: woonkr.-ensuite,

keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv, i.o. Vraag- AMSTENRADE, (B.P.Achter danHof) S
HEERLEN Har/weg H pnjs: ’ 108.000,-k.k. Opeen gunstige lokatie wordenroyale bouwkavels aan-
Rustw oeteoen'riarfvnist woonh met c v oaraoe en geboden voor de bouw van landhuizen en vrijstaande
tuirThUTS^.kekleTporlaal.f^ SITTARD (Kolleberg), C. B^t|enalaan S woningeri. Oppervlaktes vanaf ca. 340 m 2.Koopprijzen
keuken portaal met bergkast. 4 slaapkrs., badkr. met Schitt., op eerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. vanat’ 51.410,-.
douche'en v.w. Zolder via vliezotrap te bereiken. Aanv, met cv., div. kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 BRUNSSUM u
Ko. Prija:’ 149.000.-k.k. auto's.zwembadenzeergrotetuin. Perc.opp:cau2.4oo Bolnltovetate kooo voor oarticuliere bouw in olan Dem 2. lnd, o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken ZrZrStaZ? . Particuliere bouw in plan ue
HOENSBROEK. Burg. v.d. Kroonatraat H met app..4 slaapt, alle wteigentadkamer. Het pand "fJUf10^■ Pnmagelegen, met tuin oo r»tzuidenente-
Ruatij gel., halfvrijst. woonhuismet cv., garage, berging biedtvele extras. Bezichtiging Stal. opafspraak. Aanv, oe""** park. Percopp. va£af32o m2.Zonder verplich-
en tuin. lnd, kelder, hal. woonkr. (± 48 m 2). modeme j 0 Priisooaanvraao ting aan aannemer of architect. Pnjzen tot ’ 80.950-
-kauken. 1eVerd, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. 2e Verd, p-"p«" «« v.o.n. mcl.BTW.
ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv, i.o. SITTARD,Kromatraat S ■

Vraagpr ’ 155 000-kk Centraal gel., geïs., vrijst. herenh. met aanbouw, cv.. GELEEN, B.P. "Oasaenkull" S
" " kelders, garage voor 2 auto's en royale tuin. Pand is ge- Op zeer goede stand gelegen diverse bouwkavete voor

HOENSBROEK SlotAldeoborglaan H schikt voor beroepsuitoefening. Percopp, ca. 500 m 2. vnjstaande en harfvri|staande woningen. Opp, va. 215
Centraal inhet z'uidlimburgse landschap in de prachtige 'nd. 0.a.: hal, royale living (ca. 48m 2), keuken met app., m4,prijs: v.a. ’ 36.500,-v.o.n.
villawijk Schuure* bieden wij een vrijstaande semi-oun- 5 slaapkrs., waarvan 1 met douche en v.w., badkr. met
gatow tekoop aan. De bereikbaarheid via snelle invals- ligbad en v.w., apart 2e toilet, vaste trap naar zolder. rp^ hlllirwegen en autowegen is uitstekend. Het pand heefto.a. Aanv, spoedig. Vraagpr,’ 298.000,-k-k. *mT IIUIU

eenrey£i_envarHJrtdenjirr^ngisw^ SUSTEREN, Muoaterw^ S MELICK, Edmond Jaaparstraat Sras aan oe voor- ac aan oelacnierxam ie Derwxen ver- uj(sj onderh en geh. geïs. vrijst. landhuis met c.v. en Halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind. o.a,
oerzH" er 3 slaapkrs., kartoorruirr^ luxe badkamer, tuin; zeer luxeafgeweAt en van alle comfort voorzien. woonkr, keuken, 4 slaapkrs, badkr. metligbad, zolder.. dubbele garage, wasruimte en Berginglaanwezig. ver- Het gehele pand is tevens voorzien van vloerverw. Ind. Aanv, direct. Huurprijs: opaanvraag,
dera gegevens op aanvraag.Kooppnjs f 365.000,-lek. oa.:W: iwerkkr., 1 slaapkr. met doucheruimte met
uncmaonna __. . M douche en v.w., hobbymimte, cv.-ruimte en wijnkelder. OUDVALKENBURG M
HUtNSBHOtk,» joeepnatraai n Beg. gr, zeer groteL-vorm. living (ca. 80m 2), luxe keu- Goed gelegen boerderij metdiverse grote ruimten (tot.
Ru*°B 9? B9,,lDaT2^'^_^_'^f^sf^S_ s_!" ken met apparatuur. Ie Verd, 2 grote slaapkrs., badkr. perc. opp. ± 4500 m 2). Het geheel verkeert in goede
__"? f' af;,^l «." "P00*^ "J*1 °_ metligbad, dubb. v.w.,apart 2e toilet, zolder. Aanv, i.o. staatvan onderhoud en isvoor vele doeleinden geschikt.

Ë^JKb^K^'iï Vraa^T/325.000.-k.lr^ Verdere gegevensen huurprijs opaanvraag. "^
naarzoidrer.Aanv, i.o. Vraagpr,/135.000,-k.k.

KERKRADE-Haanrade H |Sh|^^
Vrijst. woonh. met cv., kelder entuin. Ind.: Beg. gr,hal, V^^A 1
woonkr , keuken en bijkeuken. 1 e Verd, 3 slaapkrs. en I
moderne badkr met hgb., toilet en v.w. Zolder via vaste Wm^r m%\ V^_. i^"^ m^+m\ V^_ ■ ■■ ■ **WP* BP"i V^_ m^^W
trv>tebere~Ki Aanv, i.o. Vraagprijs: ’159.000,-k.k. I-^~| |^ml f 31 JP^^
S- InlichtingenKantoor Sittard ' "^^" »^^M I *^^I^# I YK^êW
lt - InlichtingenKantoor taUaatricht
h-MicMtngenKantoor Heerlen makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen

6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611
i 1 6411 AT heerlen " van grunsvenplein 12 " tel 045-713746

Taxaties Verzekeringen 6221 ED maastricht " wyckerbrugstraat 62 " tel 043-218941
Hypotheken Fiimnderingen Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30 uur, koopavond tot 2T.00 uur

l zaterdag 10.00-14.00uurV________H_-_-_-_^_-_e J

1 %^Dï<3, DE LA HAVE I
I " makelaardij o.g. " taxatiesI " verzekeringen " hypotheken . I

HOENSBROEK
Diverse appartementen.
Nu. uw eigen appartement voor de prijs van een kamer. I
Prima lokatie, hartje Hoensbroek. lnd, gang, keuken, bad- I
kamer, slaapkamer, woonkamer, gas-c.v., berging aanwe- I
zig. Totale woonlasten (excl. stoken) ± ’350- per I
maand.
Prijs ’ 49.000- k.k.

HOENSBROEK
Ruim halrvr.st. woonhuis met inpandige garage en fraaie I
tuin. Ligging hartje centrum. Bouwjr. '59. lnd, souterrain: I
kelder, ruime garage. Beg.grond: entree, toilet, grote I
woonk., keuken. Eerste verd, overloop, 4 slaapkamers, I
balkon, bet. badk. met2e toilet. Tweedeverd, zolder (vas- I
te trap) met 5e slaapk, gas-c.v. Dubb. beglazing. Rollui- I
ken. Dit zeer ruime pand moet u beslist van binnen zien. I
Prijs ’ 162.500-k.k..
HEERLENI Keurige tussenwoning met berging en tuin/terras, lnd, kei- I

I der, beg. grond: woonk,keuken met aanbouwen inbouw- I
I app., toilet + doucheruimte. Eerste verd. 3 slaapk., gas- II c.v. Bouwj. 1953.

Prijs ’ 89.000- k.k.

I HOENSBROEK (NIEUWBOUWPROJECT)I Aan de Nieuwstraat (op loopafstand van het centrum) II worden twee halfvrijstaande woningen met garage ge- jI bouwd. Dit kleinschalige project van bijzondere architec- I
I tuurkent de volgende indeling: begane grond: entree (met I
I open trap), woonkamer (35 m 2), keuken met aanbouw en I
I berging, toilet. Eerste verdieping: overloop. 3 slaapkamers I
I resp. 13,9en 8 m2, badkamer met ligbad, 2e toilet en vaste I
I wastafel. Tweede verdieping: zolder (vaste trap). Per-' I
I c.opp. 310 m 2.I Prijs ’ 162.000- vrij op naam (excl. eenmalige bijdrage I
I van /5000- belastingvrij).

I g 045-223434 I
ZATERDAG VAN 10TOT 12 UUR

Hoofdstraat 88, Hoensbroek JU

ophelders
makelaardij0.g./assurantiën
ECHT-GILDELAAN 8
Vrijst. landh. op zeer goede stand gel. (1980).
Zeer goede afwerking en deels onderkelderd. Pr.
op aanvraag.
SUSTEREN-R. VAN GELDERSTRAAT 52
Volledig onderkelderd vrijst. woonh. (1978) met
ruime md. Prijs op aanvraag.
SUSTEREN-KAVINKSBOSCH 12
Tussengel. woonh. volledig gerenov. in 1977.
Aanbouw waarin eiken aanb.keuken. Vr.pr.

’ 87.000,- k.k.
SUSTEREN-WIJNSTRAAT 1
Centraal gel. horecapand met ruime md. Pr. op
aanvraag.
SUSTEREN-HEULSERSTRAAT 16
Zeer goed gelegen halfvrijst. hoekhuis met gas-
c.v., garage en tuin. Percopp. 296 m 2, bouwjaar
1965. Ind. o.a. kelder, keuken m. aanb.keuken,
woonk., serre, berging. Op verd. 4 slpks. en dou-
cheruimte. Zolder. Vr.prijs ’ 130.000,- k.k.
SUSTEREN-STATIONSSTRAAT 47
Ruim winkelwoonh. met div. bijgebouwen. Per-
copp. Tl3O m 2.Voor div. doeleinden geschikt. Pr.
op aanvraag.
STEVENSWEERT-JULIANALAAN 8
Aan recreatiegebied grenzende boerenwoning
met stallen e.d. Mede gezien ligging, voor diverse
doeleinden geschikt. Pr.en ml. op aanvraag.
NIEUWSTADT-MILLENERWEG
Voorbij T-kruising Randenborgweg-Millenerweg,
kunnen wij u nog 1 uitstekend gelegen bouwkavel
ter grootte van ca. 900 m 2aanbieden. Inlichtingen
op aanvraag.
GREVENBICHT-DS.OR.DEELEMANSTRAATI
Goed gelegen vrijst. nieuwbouwwoonh. met gas-
c.v., inpandige gar. en fijne tuin. Ind. o.a. entree-
hal, ruime woonk., keuken met eetbar. Op verd.:
badkamer met douche, wast. en 2e toilet, 2 slpks.
en zolder. Pr. nader overeen te komen.

/VVVVI
* ttUêtlêê tt financieringen

* hypotheken * verzekeringen
Marktstraat 43, Susteren.

I 04499-1340

R¥ T ¥ lmJf ¥? 11 IT "M tT* A ¥ f\ \X7 Q IV/f F* T 1" Heerlen-Corisberg is een plan plichtingenvan een grote tuin. De
\J _ _▼_ ¥_ _> «_" I^l V» .r_ __ V-r tt _> ±t_ _-< aa. ontworpen van een 33-tal ruime patio kan geheelnaar eigen inzicht__

_~ .-_ _^ «- _-r -—». _t -mr-fc. _■ -M-t patio-tMingalows. Deze zeer oom- ingedeeld worden.
EEN GROEN RANDJE rtab^^t^^^TliSk' Ruinrte-

***lm~*>^Ëj*W'mx[UÉA J^S^mmËËa iP?-*' * Bi^MrfcLri—rf___§^^_ Privacy.
Sfllk.". _LW*^W^_S '^^l»t__l_Hl_B_! I*! fPT De bungalows hebben het comfort De bungalows zijn voorzien van 3

Vï ■II mmmmW^^W^ËTÊk 'LmiWflX 11_ ■■! I__f van een Pati°tuin> (oppervlaktes slaapkamers, waarvan de ouder-
-"**»%, B __J^****l -■ ~ ~>_ Ép__J—«ikf^Sl __Z_| _mS variëren van 97 m 2tot 101 m 2), dit slaapkamer ca. 15 m 2is en de beide

t^"^r"*"Bß3'SMß H_*____ _P3Pai EflflP^#_<s__ B-*^<^2 is uitermate geschikt voor mensen andere slaapkamers ca. 7,5 m 2.De
r^Kton BEI P^^^W(_ P* -Aa4a\\ die privacy wensen zonder ver- badkamer is voorzien van ligbad,
_^_BI Jf__É_i mmm\^£xEÏ&mL±- !!_____ ~ \aWmJmmm\m\ douche en 2e toilet. Alle bunga-
■É_flHH|^.-^l HMÉI §-ï_P,BdB _»H_fc__ik JMr_ JP^^^^ lows hebben de beschikking over

bK^^^ «-«Jj |hfiußH een garage, bij twee bungalows
HVQb| _B^fci_ii__B^^^^^_l I ■'"' __''tl wordt de garage inpandig gereali-

JimJmËËËmaW _^~__K .__i I ll—- lyitf ji = —p— 'i r=^ ,=tJ seerd in het souterrain.
■fijgjJE -r_J| XmmWm i^'lfuffeT .U---' Tevens zijner enkele extra garages

— BPB"_SJ^T~_^__B_r^^^^^^_^_ __i__ET _■ L—J M * Ifit—ai-ai—ir Berging? t ■ "
m^tËËmT^^ m^mW^ SjÈk __K> _PP__i I / 9 ilOQprkorrwr 1 Hoap»onn»r ?Il tf|*l Ij? iigophOMi' i

Itjfe^, V JJ____b»*^^^HP^*L** I J v"'
HMt " *^»*- . .. -^ — t«<rcrt' ~ «£# _^MBP*'B"Wi __^__^___3p^
JÊÊkjÊt ">sËnW^^ 1"PIIWTO»*P' B^/^PI Makelaardij onroerend o^^-Hypotheken-Verzekerirtoen

rïii^.ri-"g~c vrijblijvend volledige „ , llr^ MM| M BB _■■ M ■■I BON J^SSÊT*^ te Heerlen, rfb 51 TISÏPI
CoriSDerg. "* . . , . . Stienstra Makelaardij BVHp Naam '" n Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen

r |5Adres I I " 045-712255*
■ Postcode/ Plaais ■

I Telefoon I p |
In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra' . . . a M ..*,nr\ ...

40. 6400 VB HeeMen | L IL 4[ «^„T900,t"
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" Brede
doorgangen,
duidelijke
borden met
informatie
kenmerken de
nieuwe
huisstijl van
Praxis.

Suggestie hypotheekdeskundige Rabobank:

ronds moet redding zijn
voor gemeentegarantie

et systeem van gemeentegarantie kan volgens drs. A.W.J.F. Bakermans, hypotheekdeskundi-
JRabobank Nederland, ook in de toekomst een goed instrument blijven ter stimulering van

eigen woningbezit. Dat kan als er een regeling wordt getroffen waarmee de bij gedwongen
'rkoop optredende verliezen over een bepaald tijdsbestek en over de gemeenten worden ge-
reid. De vorming van een soort risicofonds, waarin door de gemeenten voor iedere afgegeven

een bedrag van ’ 400,- gestort zou moeten worden. Verder is het gewenst dat de unifor-ttteit in de voorwaarden voor de verstrekking van een dergelijke garantie terugkeert.
deed deze uitspraken

jl. in Bussurn tydens een
over nieuwe perspectieven

<*e hypotheekmarkt. Hij noemde
■overheidsbesluiten over aanpas-

van dehuidige gemeentegaran-
*regeling van grote betekenis voor
.toekomstige omvang van de

en hypotheekmarkt.

Uniformiteit
j^anciering van een eigen woning
F*hiedt in ongeveer 60 % van de
gallen met behulp van gemeente-
P'aritie. Bij gesubsidieerde nieuw-
PU\v bedraagt dit percentage zelfs
l/°- In 1988 werden op die manier
£er dan 100.000 gemeentegaran-«s verleend.

/^"ïeentegarantie voorziet er in dat

bij een gedwongen verkoop een ne-
gatief verschil tussen opbrengst en
restant hypotheekschuld wordt bij-
gepast door gemeente en rijk. Dat
leverde tot eindvan de jaren70voor
de overheid nauwelijks verliezen
op. Onder invloed van de economi-
sche recessie en de sterke daling
van de woningprijzen in het begin
van de jaren tachtigkwam daarver-
andering in. Toenemende verliezen
leidden ertoe dat een aantal ge-
meenten eenzijdig de verstrek-
kingsvoorwaarden voor gemeente-
garantie verscherpte. Daardoor is
van uniformiteit geen sprake meer.
Plannen voor een intergemeentelijk
risicofonds, die tot doel hadden die
uniformiteit te herstellen en sprei-
ding van de verliesrisico's te be-
werkstelligen, werden getorpe-
deerd. Over de kostenverdeling

Heropening van
Praxis Heerlen

werd door overheid en financiers
geen overeenstemming bereikt.

De nota 'Volkshuisvesting in de ja-
ren negentig' van de staatssecretaris
Heerma (VROM) gaat uit van voor-
lopige handhaving van de huidige
garantieregeling. Een evaluatiestu-
die moet duidelijk maken of dit be-
leid in het midden van de jaren ne-
gentig moet worden aangepast.
Bakermans verwacht dat op den
duur de werkingssfeer van de rege-
ling zal worden beperkt ter vermin-
dering van de verliesrisico's voor
rijk en gemeenten. Bijvoorbeeld
door woningen, die duurder zrjn
dan twee ton, niet meer voor ge-
meentegarantie in aanmerking te la-
ten komen. Hij hoopt dat er zoveel
mogelijk aansluiting wordt gezocht
bij de huidige garantieregeling. Hij
is er van overtuigd dat de doelstel-
lingen, beoogd met de vorming van
een intergemeentelijk risicofonds,
ook binnen de huidige regeling
goed realiseerbaar zijn.

Besparing
Om dit verliesrisico zo veel moge-
lijk te spreiden suggereerde Baker-
mans de stichting van een fonds,
waarin gemeenten per verstrekte
garantie éénmalig een premie stor-
ten. Hij achtte een bedrag van

’ 400,- ruim voldoende om daarmee
de te verwachten claims en de ver-
liezen voor de gemeenten te dek-
ken.
Spreker ziet verder mogelijkheden
om fors te besparen op de uitvoe-
ringskosten van de garantierege-
ling. Het aantal claims is in verhou-
ding tot de afgegeven garanties zeer
beperkt. Het is daarom de moeite
waard te overwegen de procedure
van toetsing vooraf te vervangen
door een toetsing achterafvan uit-
sluitend die gevallen waarin zich
betalingsproblemen vordoen. Een
dergelijke wijziging van het sys-
teem zou op jaarbasis een directe
kostenbesparing van ± ’ 10 miljoen
opleveren.

Woensdag jl. vond de heropening
plaats van de vestiging Praxis aan
de Heerlerbaan in Heerlen.
Het totale interieur heeft een ge-
daanteverwisseling ondergaan
waardoor het aanbod aan artikelen
nog overzichtelijker en meer aange-
past is aan deeisen van de koper. De
verkoopoppervlakte is toegenomen
door toevoeging van een extra over-
dekte buiteverkoop.

Houtnerf design
plastic labels

Frontplaten, schakelschema's, in-
terne bewegwijzering en gebrui-
kersinstructies, het zijn allemaal
boodschappen. Die moeten niet al-
leen goed leesbaar zijn maar mogen
daarnaast ook nog fraai uitzien.
Omdat ze vaak een permanent ka-
rakter hebben is een smaakvolleuit-
voering toch wel belangrijk. De ge-
styleerde deurplaat van een gere-
nommeerd kantoor werkt represen-
tatief terwijl de aanduiding in de
machinekamer alleen maar functio-
neel hoeft te zyn.

Aan het toch al ruime assortiment
labels is een nieuw produkt toege-
voegd: de plastic label houtnerf.
Een door 3M ontwikkeld polyester
folie die door zyn houtnerf design
fraai en decoratiefis. Omdat voor de
produktie als grondstof polyester is
gebruikt, is het ook mogelijk op een

onregelmatige ondergrond een goe
de hechting te verkrijgen.

Dynamark Metal en Plastic Labe
hebben een lichtgevoelige toplaag
die met behulp van een UV-licht
bron en een negatief belicht er
daarna ontwikkeld wordt. Op dt
houtnerf ondergrond wordt eer
diepzwart beeld zichtbaar. Na he
verwijderen van het schutvel kaï
het zelfklevende label direct g<e
monteerd worden.
Een snelle en eenvoudige methocU
voor het aanbrengen van uiteerüo
pende boodschapen in zowel groti
als kleine oplagen ofvoor één enke
le aanduiding.

Voor meer gedetailleerde informa
tic over produktie en prijzen
P. Stroosrüjder, 3M Nederlanü, ft
071-450362.

Normstelling NSG
ten aanzien van

harde vloerbedekking

De inrichting is uitgevoerd in de
nieuwe huisstijl van het concern
met daarnaast een forse uitbreiding
van het assortiment. Op de eerste
etage zijn de toonkamers met bad-
kamermeubilair en kasten uitge-
breid.

Het service-aspect is bij herinrich-
ting niet vergeten. Om lange wacht-
tijden te voorkomen en voor een
nog betere dienstverlening is het
aantal kassa's tot vijfuitgebreid.
Bewegwijzering en informatie door
middel van duidelijk borden en
door het verbreden van de gangpa-
den tussen de verschillende onder-
delenzijn de door deklant gewenste
artikelen gemakkelijk en snel te
vinden. Daarbij geeft het personeel
gratis en vakkundig adviesvoor het
realisern van klussen thuis.

Praxis Heerlen werd in 1979 ge-
opend als onderdeel van de zelfstan-
dige divisie van Koninklijke Bijen-
korf Beheer (KBB). Van de huidige
43 vestigingen worden er 26 onder
eigen beheer en 17 op franchise-ba-
sis geëxploiteerd.

aan?:ien van het aanbrengen van
harde vloerbedekking. Voorgesteld
wordt een isolatieindex voor con-
tactgeluid van tenminste + 10 dB.
In het geval dat deze norm voor de
kale vloer inclusief vloerbedekking
niet bereikt kan worden, zullen al-
dus de NSG, aanvullend maatrege-
len noodzakelijk zijn.
Daartoe heeft de Stichting NSG een
viertal brochures uitgegeven over
geluidsisolatie van woningen. Ze
bevatten informatie over bouwkun-
dige maatregelen, over betaalbare
en effectieve oplossingen en het tre-
fen van voorzieningen rechtstreeks
bij de bron van het geluid.

Ze gaan dieperin op de werking van
buitenlawaai en op geluidisolatie:
tussen kamers in de eigen woning;
van muren tussen woningen en van
vloeren en plafonds tussen wonin-
gen.

Nadere informatie over deze bro-
chures en advies over oplossingvan
eventuele problemen verstrekken:
de Nederlandse Stichting Geluid-
hinder in Delft, J. Kramer _■ 015-
-562723 en F. Kneepkens ® 030-
-202440 in De Bilt.

nformatieover het zoeken naar en het wonen op een kamer.

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Jama&^mm\*ax' * *>**~M *m**Z a* xa^Z^'^x.

Chesterfieldsexclusief
geïmporteerduit Engeland, taxfree

buying possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16.00 u. of na telefonische
afspraak.

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.

Exclusief voor Limburg.

Gewijzigde uitgave
handige brochure

te r! e ederatie van de Landely-
i organisatie Belangengroepen

(LOBH), het Lande-
■v£ Ombudsteam Stadsvernieu-
rV^g (LOS) en het Nederlands

van Huurders (NVH) is
/a_Schenen de gewijzigde drukn Op Kamers.

'oo i
storml°op op de kamers in

s ~ral de studentensteden weer
ia eB°nnen, is er grote behoefte
w lnformatie over het zoeken

<*r en het wonen op een kamer.

ÜU ze nandzame brochure is,
0o Noodzakelijke informatie
vo^ kamerzoekers en kamerbe-
Jok v

FS bi^ elkaar gezet. Maar
teeft ?)°r verhuurdervan kamers
M

l deze brochure belangrijkell°rmatie.
'rafie°rClt antwoorcl gegeven op
ia J! n als: hoe en waar zoek je
on ven goede kamer? Wat mag
echt er kosten? Wat zijn je"«n en plichten? En op vra-

gen ten aanzien van huren, sleu-
telgeld e.d.
De huurprijsgegevens in de bro-
chure zijn aangepast aan de si-
tuatie per 1 juli 1989. 'Op Ka-
mers' bevat verder uitgebreide
adreslijsten van niet-commercië-
le kamerbemiddelingsbureaus,
bureaus voor rechtshulp, rechts-
en wetswinkels, stichtingen stu-
dentenhuisvesting en secretaria-
ten van huurcommissies.
Het boekwerkje wordt uitgege-
ven in samenwerking met het
ministerie van VROM. De uitga-
ve van de eigen brochure 'Huur
en verhuur van kamers' blijft
daarom dit jaar achterwege.
De brochure is te bestellen door
overmaking van ’2,50 op giro
3067398 ten name van LOBH-in-
formatie in Amsterdam onder
vermelding van 'Op Kamers.
Voor meer informatie over bro-
chure ofkamermarkt: John Cüs-
ters of Paul Simons, _■ 020-
-223505.

In flats en boyenwoningen is het
leggenvan harde vloerbedekkingen
vaak niet zonder meer toegestaan.
De reden daarvoor is duidelijk: ge-
vreesd wordt voor geluidoverlast en
dan met name loopgeluiden.

Parket, plavuizen, linoleum en der-
gelijke vloerbedekkingen vormen
steedsvaker een alternatiefvoor het
sinds de jaren '50 en '60 populaire
kamerbrede tapijt.

Niet iedereen is gelukkig met deze
ontwikkeling en dat blijkt uit cijfers
van de Nederlandse Stichting Ge-
luidhinder (NSG). Statistisch gezien
staan loopgeluiden, zoals het getik
van hakken op de vloer, na hinder
door muziekapparatuur en het ge-
luid van huisdieren op een derde
plaats op de lijstvan geluidoverlast.

De stichtingdoet danook een aantal
aanbevelingen voor regels en nor-
men zoals die onder meer door ver-
huurders en verenigingen van eige-.naren ten aanzien van harde vloer-
bedekkingen worden gehanteerd.
Formuleringen die soms in huur-
contracten of huishoudelijke regle-
menten worden opgenomen. De
zinsnede: 'harde vloerbedekkingen
moeten worden aangebracht met
een zodanige isolerende laag dat
hinderlijke contactgeluiden worden
voorkomen' geven volgens de stich-
ting onvoldoende houvast bij even-
tuele verschillen.
De NSG pleit daarom voor opname
van technisch meetbare en objectie-
ve isolatienormen in de regels ten

(ADVERTENTIE)
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliy

INTERLANDN RAMEN-DEUREN|_ , * 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek |IDOUW.elementen D.V._/ Gem. Heerlen tel. 045-213928 |

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Zaterdag 24 juni 1989 "35

overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 20 juni 1989
Voor de tweede achtereenvolgende week hebben wij geen wijzigingen
van de hypotheekrente genoteerd. Ofnu een einde is gekomen aan de
stijgende tendens van de rente valt nog niet te voorspellen.

rentepercentages
vast afsluitpr. niet gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUITEITENHYPOTHEKEN

A.B.N. var." 13 73 7,93 7,7 8,15
1 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 835
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 83 9,35 9,0 9,57

ABP 2 jaar"» 1 73 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 832

10 jaar" 1 8,(1 8,41 83 8,63
15 jaar" 1 8,1. 832 83 8,74

Amrobank var." 13 73. 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 13 7,8. 835 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 8,2; 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,?, 830 83 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,7 835 7,7 835
10 jaar" 13 8,0 8,57 8,0 837
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 83 8,79
30 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01,

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7.3 7,66 73 7,87
5 jaar" 1 7,8 830 8,0 8,41
7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,3 8,74 83 8,96
ideaalrente 1 7,8 830 8,0 8,41

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 7,5 737 7,7 8,09
3 jaar" 1 7 9 8,31 8,1 832
5 jaar" 1 8,3 8,63 8,4 835

Grens Wis.kantVCDK 1 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
5 jaar" 1 8.,1 8,52 8,3 8,74
ljaar" 1 11,8 8,06 18,0 837
5 jaar" 1 :j,3 8,59 U,5 8,80

Ned. Midd. Bank ljaar" 1,5 7,6 8,04 '7,8 835
3 jaar" 13 8.0 8,47 »,2 8,69
5 jaar" 13 83 8,69 11,4 8,91
7 jaar" 13 8,3 8,80 tt,s 9,02

Pancratiusbank var7s jr." 1 8,0 8,41 83 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

7 jaar" 1 8,1 8,52 «13 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 713 830
5 jaar" 1 8,1 832 «3 8,74
7 jaar" 1 83 8,63 H,4 835

Rabo (adviesrente) var." 1 73 7,87 '7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
4/5 jaar" 1 83 8,63 8,4 8,85
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var." 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaarl' 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel" 1 xxxx xxxxx 83 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 8 3 8,63
5 jaar" 1 83 8,63 8i,4 8,85
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg ljaar" 1 7,0 734 7,2 735
3 jaar" 1 73 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
7 jaar" 1 7,8 830 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 7,3 738 73 8,10
standaard 5 jaarl' 13 7,9 8,54 8,1 8,70
standaard 7 jaar2l 13 8,0 839 83 831
standaard 10 jaar" 1,5 8,1 8,70 83 8,92
standaard 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar" 1,5 xxxx xxxxx 73 8,10
2e kw. 1988 budget var." L 5 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 13 8,1 835 8,1 835
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar2l 1,5 8,8 9,32 8,8 932
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,63

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,63
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 8,1 833 8,1 833
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 8,2 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 83 832

15/20 jaar" - 8,4 8,73 8,6 835
Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 8,83 8,6 9,05

14 jaar" 1 83 8,94 8,7 946

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf
" Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
© Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

"Eenvoudige aanduidingvan naam enfunctie op houtnerfon
dergrond.

Limburgs dagblad | woonblad

Strijd op woningmarkt
gunstig voor verkoper

Kon de geïnteresseerde huisko-
Per enkele jaren geledennog kie-
zen uit een aantal woningen, mo-
menteel staan belangstellenden
in de rij' voor een koophuis.

Onderzoek heeft aangetoond dat
[joor elke woning, die in de ver-
koop komt, er tenminste twee
gegadigden zijn. Daardoor is de
kopersmarkt veranderd in eenverkopersmarkt en dat heeft tot
gevolg dat de verkoper eisen kan
stellen en in veel gevallen be-
paalt hoe de koop tot stand komt.

Door deze ontwikkeling is de
"narkt voor degene dieop zoek is
laar een eigen huis er niet een-

Aan het aspectvan de inrichting
wordt ruim aandacht gegeven.
Onder de kop 'Het interieur van
de jaren negentig' wordt inge-
gaan op huidige en komende
trends op het gebied van meube-
len en stoffering. Er wordt prak-
tische informatie verstrekt over
vloerbedekking, inrichting van
keuken en badkmaer, hetkiezen
van het meest efficiënte verwar-
mings.systeem en het gebruik
van kleur in en rond het huis.
De zomeruitgave van het blad is
tegen betaling van ’3,95 in de
tij d schriftenwinkel verkrijgbaar.
He^ wordt ook verspreid via
NVM-makelaars, notarissen en
erkende verhuizers.

voudiger op geworden. Hij moet
zorgen goed beslagen ten ijs te
komen en daarmee voorkomen
dat hij een miskoop doet of te-
veel betaald voor een bepaald
pand.

De onlangs verschenen editie

van het Verhuisblad, gaat uitge-
breid in op al die aspecten. Stap
voor stap worden alle handelin-
gen voor een geslaagde koop be-
sproken, zodat de kandidaat-ko-
per voor zo min mogelijk verras-
singen kan komen te staan. Een
gedegen handleiding voor de

aanstaande eigen-huis-bezitter.

Er wordt in het Verhuisblad ook
uitgebreid ingegaan op juridi-
schezaken rond het kopen en be-
zitten van een eigen huis, op ver-
zekeringsaspecten en natuurlijk
het verhuizen zelf.
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mBMM»»xt^f, BRUNSSUM-Zuid: rustig

te bobbyruimte, provisieruimte, bergruimte. Begane grond:
woonkamer met parketvloer en open haard. Keuken, drie
slaapkamers, badkamer. Prijs ’ 279.000,- k.k.

BRUNSSUM: rustig gelegen
IN -m—■m^ a m woonhuis met cv -gas. bergingI^D u^^rl er' ,L"n lnd oa en,ree' ,ol|et.

m\mm\ fmmm* "} garderobe, woonkamer, ged.
mmmmf' I open keuken met keukeninstalla-I^^g^gH BH *'e Twee slaapkamers, luxe uit-P gevoerde badkamer met o.a. lig-

I" bad en douche. Goed onderhou-&xg den en goed geïsoleerd. Aan-
.*».»" SN_9__eß vaa''dir,g in overleg. Koopprijs:

BRUNSSUM: goed gelegen vrijstaand woonhuis metc.v.-gas,
garage, turn en tuinhuisje. Goed ge-i soleerd en goed onderhou-
den. Ind. o.a woonkamer, keuken niet installatie, drieslaapka-
mers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en toilet. Vlizotrap.
Beschoten zolder met betonnen vloer. Aanvaarding inoverleg.
Vraagprijs: ’ 225.000.- k.k.
i T - "■BRUNSSUM: vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, inpandige ga-

rage en tuin. Direct grenzend aan hetwinkelcentrum, rustig ge-
legen Bouwjaar 1973. Ind. o.a. I<elder, woonkamer (open
haard), eetkamer, keuken (installatie met apparatuur), vier
slaapkamers, badkamer met o.a ligbad en douche Gedeelte-
lijk dubbele beglazing Vraagprijs: f 275000,- k.k

M BRUNSSUM: aantrekkelijk ge-
-i v

_ lege;n (Op de Vos) goed onder-
]^^mm^^ mam \ houden halfvrijstaand woonhuis

amlfWmmwFW^mm\ _Bfc me' cv '9as' 9arage en ged.
\L Jp." 3 vooi-zien van hardhouten kozij-■ Zi WM nen en dubbel glas. In. o.a. bet.

rjdffrVVßHÉa ÈËmm nal' ruime woonkamer, ruime
"Z bet keuken met aanbouwkeu-BL^ ken met diverse apparatuur,

*__3HH mV^^^lSaW dne' 9role slaapkamers, royale
bet badkamer, bergzolder.

Aanvaarding ca september 1989. Vraagprijs: ’ 155.000,- k.k.
rj_ x__ft_l EYGtLSHOVEN-Waubacher-

mm, H veld: geschakeld woonhuis metflS«««J"r| ï T_fl B cv-gjis, inpandige garage. Ind.
7* F*" I o.a tretegelde hal, Z-vormige

I woonkamer (ca 32 m 2) met eiken
MnLiß|_B aB I stroken vloer en balkon. RuimeBj betegelde keuken, drie slaapka-

Hh mers, betegelde badkamer metHl ligbad, vaste wastafel en 2e toi-
J^*m let. Aanvaarding n.o.t.k. Vraag-m^mmmmmmmmmm"mm^ ■» » pri)S: ’ 109.000,- k.k.

É
EYGELSHOVEN: goed gele-
gen ruim halfvrijst. woonhuis
met c.v.-gas, inpandige garage
en ruime tuin. lnd o.a. souter-
rain: provisiekelder en garage
Parterre: betegelde hal, eetkeu-

verd : 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, zolder via vliezotrap.
Aanvaarding direct. Vraagprijs

’ 159 000,-k.k.
EYGELSHOVEN: ruime tussenwoning met grote tuin en geheel
onderkelderd Ind. gang, royale woonkamer, woonkeuken met een
kunststof aanrechtcombinatie, betegelde badkamer, betegeld toi-
let. Vier slaapkamers Bergzolder Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagprijs:
/«9.000,- k.k.

' «_ HEERLEN: een woonhuis met
|^^^^ c.v.-gas. Ind. o.a kelder, woon-

(hfc|^^__ kamer, keuken met apparatuur,
VB L^_flßl|^fc_. twee slaapkamers, doucherurm-

■L« Ril ,e vaste trap naar zolder met
■ derde slaapkamer. Pand is goed

onderhouden, rondom voorzien
IJI IkllU van rolluiken. Kozijnen, dak en

bedrading zijn vernieuwd. Aan-
vaarding in overleg. Prijs:

B^^V .&v ’ 93.000,-k.k.

HEERLEN-BeKkerveld:
_l_«^E_f_H_H_H__B_H___B_H___

_H "*■*■ /*■
iHV lm m 4r

I ■ « _II T-| lip | «" M^ ' «

■ U ' :l_'l I «iS.rl» H_ _
al IB"T** la '

Op loopafstand van het centrum zijn 16 royale appartementen
gerealiseerd aan het prachtige Bekkerveld. Parkeergarage in
net souterrain. Totale woonoppervlakte variërend van 140 m 2
tot 160 m 2 Optimale veiligheid en privacy lnd o.a royale li-
ving, complete, luxe ingerichte keuken, twee slaapkamers,
twee badkamers, balkon Nog slechts enkele appartementen
te koop (twee appartementen met tuin). Koopprijzen variëren
van ’ 366.000,- v.o.n. tot ’ 386.000,- v.o.n. "Inruil" van uw
eigen woning is mogelijk Voor serieuze belangstellenden ligt
een uitgebreide brochure klaar
COMPLEET INGERICHTE MODELWONING ingericht door
Lendfers Decoration te Heerlen. Bezichtiging hiervan uitslui-
tend na afspraak

HEERLEN- nabij centrum (Caumerbeeklaan): vrijstaande Oos-
tenrijkse woning met cv en tuin. Ind. o.a. kelder, L-vormige woon-
kamer (ca. 42 m 2), keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder
Vraagprijs: ’ 195 000,- k.k.
HEERLEN - Ganzeweide: rustig en centraalgelegen appartemen-
ten op de Iste etage met kelderberging L-vormige woonkamer
ica. .34 m 2), dichte keuken, twee slaapkamers, badkamer met lig-
bad, vaste wastafel en 2e toilet. Goede isolatie Prima staat van
onderhoud Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’82.500,- k.k.
HEERLEN - Grasbroekerveld: woonhuis met c.v.-gas en kleine
turn Geheel onderkelderd Woonkamer, keuken, drie slaapka-
mers, badkamer Vraagprijs: ’ 85.000,- k.k.

HEERLEN - Rennemig: hoek-, / woning met c.v.-gas en berging.
/ Ind. o.a. entree, toilet, woonka-
/ I mer met plavuizen vloer, dichte

r I keuken. Drie slaapkamers, bad-
I kamer met douche. Zolder via

■k .^ I vliezotrap. Prima geïsoleerd.
kflBM ■ Uitstekend onderhouden. Aan-

Hi I vaarding in overleg. Vraagprijs:■ ’119.000,- k.k.

_M ! HEERLEN - Heezerveld
■■■■H|H Douve Weten: rustig gelegenB^^^^^H hoekwoning met berging en tuin.W oed onderhouden Ind. o.a 2■ kelders, woonkamer, keuken, 4SpH slaapkamers, badkamer, zolder■ (vaste trap). Prijs: ’ 129000,-

KmJ Hifll kk.

HEERLEN: op zeer goede stand gelegen tussenwoning met tuin
en achteringang lnd oa. kelder, woonkamer, aparte eetkamer,
neuken met bijkeuken. 1e verd 3 slaapkamers, badkamer met
dDOChe, groot dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en
rnansardekamer Pand is goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe
etectrische bedrading. Vraagprijs: ’ 129.000.- k.k.

>M||JBHHM|jHMnMKw HEERLEN: rustig gelegen
UmMMMx%waaajÊaa§mma^mm^m hoekwoonhuis met c.v.-gas.

zonnige tuin, geheel onderkel-
aerd en mogelijkheid voor ga-
rage, lnd o.a. gang, woonka-
mer, keuken met witte aan-1^ bouwkeuken met app , 3 slaap-WT^ kamers, bet douche met vasteHWIJ; JjjËa}Wi' wastafel, zolder. Aanvaarding:

"a_i__^K n.o.t.k Vraagprijs: ’97 500--
jam KERKRADE: geschakeld
*ER woonhuis met c.v.-gas, berging

* Ben tuin. Uitstekend onderhou-
■fei ' I B den Muren en dak zijn geïso-I W^ B leerd, ged. dubbele beglazing.

—-W mmmTxytaxaai—'arma "d o.a. kelder, woonkamer.
keuken met luxe keukeninstalla-

HL ' mers, ruime badkamer met lig-
'^ËËËammmmm HL—I». üs"^ douche, vaste wastafel en

KERKRADE: eenvoudig tussenwoonhuis met bergingen en zeer I
diepe achtertuin (totaal perceel ca. 600 m 2). Ind. o.a. Hal, woonka-
mer, woonkeuken, bijkamer, bet. douche, 3 slaapkamers, zolder.
Aanvaarding: n o.t.k. Vraagprijs ’ 75.000,- k.k.
KERKRADE: een vrij jonge woning (bouwjaar ca. 1987/1988) met
inpandige garage. Goed geïsoleerd. Ind. o.a. woonkamer, keuken
met keukeninstallatie, drie slaapkamers, badkamer met douche,
vliezotrap naar beplankte en beschoten zolderruimte. Het pand is
achterom bereikbaar. Goed onderhouden. Prijs: ’ 122.500,- k.k.
Overdraagbare rijkspremie mogelijk.

% KERKRADE: rustig gelegen half-. !)hf___H vrijstaand woonhuis mei c.v.-gas,
mm^BjSSM m\\ 9arage en diepe tuin. Ind. o.a. pro-

fSamt mwr mWm^^^k visiekelder, gang, L-vormige woon-n*s 'L. i' B kamer met open haard. Eetkeukenj met eiken aanbouwkeuken met
_h__JPl!r I Hé_ app bijkeuken, drie slaapkamers,

■ badkamer met ligbad en toilet.
yfil fljjl B Bergzolder. Aanvaarding: spoedig.

KERKRADE-WEST (Terwinselen)

Wij zijn gestart met de bouw van royale halfvrijstaande en 1
vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor garage).
C.v.-gas en tuin (ca. 15 meter diep). Royale L-vormige woon- 'kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder. De pre-
mie A-regeling 1988 is op deze woningen van toepssing (vrij-
staande woning premie C). Netto maandlastpremie A-woning
ca. ’ 595,-.

NIEUWENHAGEN: zeer
JmH \ rustig aan natuurgebied ge-

wjf.s: -^4, legen goed onderhouden- f ff '■-"' wËt semi-bungalow. Geïsoleerd
■ en ged. dubbele beglazing.
I Totale oppervlakte ca. 1000
I m 2. Verrassende md. o.a.--^^■^^^^^^^^^^■h'i^W entree, ruime woon- ëetka-

mer ca. 55 m 2, ged. open keuken, drie slaapkamers, badka-
mer. Vaste trap naar geïsoleerde zolders en ruime logeerka-
mer. Sout.: grote inpandige garage, slaap-studeerkamer,
sauna, berging cv.-ruimte. Onderhoudsarm door gebruik na-
tuurlijke materialen. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 358.000,- k.k |
SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met gas-c.v., ruime in-
pandige garage (twee auto's), grote tuin (1440 m 2) met groot
zonneterras. Blijvend rustig gelegen. Ind. o.a. royale hal (ca.
20 m 2), ruime living met open verbinding naar de verwarmde
serre (ca. 67 m 2), open haard. Eetkeuken, bijkeuken, kantoor-
/werkruimte Ouderslaapkamer met badkamer, drie slaapka-
mers, saunaruimte met douche e.d., hobbyruimte Dubbele
beglazing Prijs: ’ 395 000,- k.k.

SCHAESBERG: hoekwoning
met tuin en gas-c.v lnd o.a en-

m)aÊ tree met toilet, woonkamer met
I plankenvloer, open keuken. 1e

’ 109.000-k.k.__iml^xmmmmm*^ËËBm\\. (
SCHAESBERG-Eikske: type

mmmmml'mmmmmu^a Ta^mxju halfvrijstaand woonhuis met cv -
gas, garage en goed aangelegde— ■** .Tl tuin. Ind. 0.a.: royale hal, woon-. mam mHËm9,tmmmmmmT kamer me' °Pen haardparti|, eet-I keuken met complete keukenin-

-18 ë\ I stallatie met apparatuur, brjkeu-
iEÊSM I ken, drie slaapkamers, badka-

mer. Koopprijs ’ 125.000,- k.k.

/V SCHAESBERG-Centrum:
r ruim vrijstaand woonhuis metf r-r- cv- garage en rondom tuin

■Z xf JM (ruim 1300m 2). Ind. 0.a.: diver-
_£ m\\ se kelders, royale hal, woonka-

P* rr" i | il" B_^, mer met erker (ca. 45 m 2) met
j j _.. LJmmt _m parketvloer, eetkeuken, bijkeu-

iM H ken, drie ruime slaapkamers,
Je^MÊÊËfIE H» badkamer, zolder (vaste trap)

| e. met zolderkamer. Prijs

Winkel-kantoor-
bedrijfspanden
met woonruimte

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. o.a: kelder, winkelca. 140m 2,keuken, bij-
keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vaste
trap) Vraagprijs / 175.000,-k.k.
KERKRADE-Holz: halfvrijstaand voormalig winkel/kantoorpand
met grote garage/magazijnruimte Voor vele doeleinden geschikt.
Ind. oa.: souterrain: diverse kelderruimte. Parterre: winkel/kan-
toorruimte, keuken, toilet. 1everdieping: woon/eetkeuken, badka-
mer. 2e verdieping: twee slaapkamers, zolderruimte. 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,- k.k.
KERKRADE-Chevremont-Toupsbergstraat: voormalig winkel-
pand gedeeltelijk verbouwd (niet afgebouwd), met woonruimte.
Achterstallig onderhoud. Ind. 0.a.: vier kelders, winkel/kantoor-
ruimte, woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder. Koopprijs:
’59.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruim-
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein Strijthagen.
Woonhuis, md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, com-
pleet ingerichte eetkeuken, vier slaapkamers, compleet inge-
richte badkamer, zolder, kelder Kantoor: totaal ca. 80 m 2 met
uitbreidingsmogelijkheden Totale perceelsoppervlakte ruim
1 400 m 2.Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’435.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand modern woonhuis met gas-c v.,
bedrijfs- en kantoorruimte met gas-c.v. en tuin. Ind. woonhuis:
sout: twee kelders Part.: royale hal, ruime woonkamer, eet-
keuken met apparatuur, bijkeuken, studeerkamer. 1e verd.:
vier slaapkamers, badkamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte:
twee kantoorruimten, toilet, doucheruimte, werk-magazijn-
ruimte (totaal ca. 110 m 2). Prijs ’ 365.000- k.k.

SCHAESBERG: op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
straat), gelegen winkelpand metoprit, 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: f 147.000,- k.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

PickéeRk
makelaardij bv

111 van Itersonstraat 15,postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
NVM Ook '" zaterdag» geopend van 9.00tot 17.00uur.

I Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

BTfiTJfIffTÏÏÏÏTTnUi Annastraat 39 +39 A
Unieke aanbieding:
ruim winkel/woonhuis

mmmmmmmmmmmww ■-—"*-' metkeldermagazijn vrij te
Boomgaardstraat aanvaarden. Bovenwo-
Ruim halfvrijstaand ningen verhuurd (totaal
woomh. met gas-c.v., ga- ’ 7600,- per jaar). Koop-
rage en tuin. Bj. 1975. prijs ’ 128.000,-k.k.
Ind. 0.a.: grote woonk.
(8,50x4), gesloten keu- i^_____^_ken, 3 flinke slpk., badk.
met douche en 2e toilet,
vaste trap naar 2e verd. Beleggingspand
met 4e slpk. en berging. Hoensbroek
Beneden dubb. begla- Akerstraat 88
zing. Vraagprijs Geheel gerenoveerd be-

’ 135.000,-k.k. leggingspand in de hore-
_^^^__^^^^___l

casfeer. Huuropbrengst
HTH?¥ÏÏÏÏT7ÏÏT_I ’24.000,- per jaar.

i_»__|*il_ia__^_l Koopprijs ’135.000,-
Voss. van Holtumstraat k.k.
Halfvrijst. woonh. met ga- Beleggingspand
rage, gas-c.v. en tuin Hoensbroek
(zuid). Ind. 0.a.: kelder, Akerstraat 90
woonk., gesloten keuken voor de snelle beslisser.
met kunststof keuken, 4 pancj ;n de horecasfeer.
slpk., .douche, div. muur- Huuropbrengst ca.
kasten. Vraagprijs ’ 13.000,- per jaar.

’ 125.000,-. Koopprijs ’ 80.000,- k.k.

Ir. Op den Kamipstr. 56
Te huur schitterend gele- Molenweg
gen luxe appartement op Ul,st onderh. carre-
begane grond. lnd.: woonboerderij met div.
woonk. met open keuken mooie stallen, ruime bin-
ca. 35 m2, 2slpk., berging nenplaats met max. pri-
en badk. met ligbad. vacy, siertuin en mooie
Huurprijs ’938,50 per boomgaard (totaal ca.
maand. 5000 m2)' voorzien van

gas-c.v. en ged. dubbel
■n^T^VMI glas. Ind. 0.a.: woonk.,■BB■Lr__U_H^_l woon-eetkeuken, 4 slpk.,

Henri Hermanslaan ?**■ s
e" wasruimte, In

Geheel gerenoveerd ap- ,992 6.km v,a" fl"^-
-parlement op 3e woon- Vraagprijs ’325.000,-
-laag met grote living en 2
slpk. Moet u van binnen ummmmaamammmmmmmmmzien!!! Koopprijs mcl.
nieuwe vloerbedekking in
gehele appartement Burg. Pijlsstraat

’ 65.000,- k.k. Uitst. onderhoud, vrijst.
Venbeek woonh. met 505 m 2
Mooie patiobungalow 9rond- lnd- o.a: L-yormi-
met gas-c.v.. berging, ge woonK ca 40 m2+ in-
woonk (7x5), open keu- gerichte keuken bijkeu-
ken met app., 1 slpk. ken, e" lar*?e' 1fÏ6'0':
(4x4), badk., patio ca. 80 4 s'Pk- b,aók,- met "9.bad
m 2, zolder met mogelijk- en 2e jol'Bl-^ ?eisol'
heid voor 2 slpk. Maxima- f" 9ed- dubb. beglazing,
le isolatie (dak-spouw- Vraagapnjs ’225.000,-
-glas). Vraagprijs kK-

’ 135.000,-k.k.
r__—_--_---^__i

Spaanse Singel
Mgr. Lemmensstraat Degelijk halfvrijst. woonh.
Starterswoning! met garage, berging,
Nabij nieuw winkeleen- tui.n, 2 flinke kelders,
trum woonh. met gas- royale hal met parket,
cv., berging, tuin, woonk. met open keu-
woonk., open keuken, 3 ken, 3 slpk., douche en
slaapk., douche, kelder vaste trap naar 2e verd.
+ zolder. Koopprijs met4e slpk. en hobbyzol-

’ 83.000,- k.k. der. Koopprijs

-—---^^^ ’ 149.000,- k.k.

Lupinestraat £I^__—£l|a_Ll_J

Karakteristiek groten-
BjM deels verbouwd woonh.

L Kl in cen,rLirn ,0- kerk> met
IL——^ HU schuur, tuin (625 m 2) enWWmmmaZ^-^

** WZmWmaW*^* gas-c.v. I.nc. 0.a.: woonk.
mmmm- ■^jjjgaSm-^ (55 m 2, 2 kantoren (totaal. «éiiWS^& ca. 40 m 2), gr. keuken en
Ruim halfvrijst. woonh. badk. 1e verd.: 5 vertrek-
met garage (10x3), gas- ken- Ook zeer geschikt in
c.v. en gr. tuin (ca. 35 m combinatie met kantoor-
diep). Ind. 0.a.: kelder, /praktijk. Koopprijs
woonk. (7,50x3,70), / 198000,- k.k.
keuken, bijkeuken, 3
slpk., nieuwe douche met HTFr^Fffll2e toilet, vaste trap naar
4e slpk. + bergzolder. MaurltBlaan ;16Koopprijs ’135.000,- Royaa| vrjjs, |andhuis

met flinke tuin (tot. opp.
Walramstraat 1130 m 2), 2! kelders,
Appartement in centrum L-woonk. (45 m 2),keuken
met souterrain en zolder, met app., bijkeuken, ga-
Ind. 0.a.: sout.: berging rage, berging/hobbyruim-
en 2 kantoren. Gelijk- te met zolder, werk-
vloers: woonk., keuken, plaats/caravanstalling,
badk., toilet, slaapk., log- 1e verd.: 4 slpk., badk. 2e
gia. 2e verd.: grote berg- verd.: grote zoi'der via
zolder. Vraagprijs vaste trap. Koopprijs

’ 98.000,- k.k. ’ 275.000,-k.k.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

rH~öpl<lasse
in wonen

HEERLEN/Valkenburgerweg.

Vrijst. woonhuis met rondom aangelegde tuin.
Verwarmd zwembad. Sauna. Kleedruimte en badk.

aanwezig. Vrijst. kantoor- of praktijkruimte.
3 kelders. Royale hal. Lobby. Zitkamer. Eetkamer

en Televisie-kamer tot. 93 m 2. Uitst. geoutilleerde
keuken. Bijkeuken. Berging. Oprit en parkeerplaats.

4 slaapk. (waarvan een slaapk. met balkon en
een slaapk. met garderobe). Tot. opp. 1590 m 2.

Prijs’ 500.000.-- k.k. 4019

nn Stienstra Makelaardij BV, nn , Kruisstraat 56,
DG 6411 BW Heerlen. Tel. 045-712255.
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j/ Een V
yr passende >J
f hypotheek i

_P *__ _| WÊMÊ amaWM ËWËË WÊÊÊÊ mmWt ——i ■
VÓOr Ö3t iGUkG hUiS M *X?^ Ja, ik wil graag deskundig advieswv/vsi viv*fc ivwiw iiviiw jor <aXF-> voor een passende hypotheek.

tAf__V II I HAf 7Ïnn_n "É^*»Cv^ Stuurt u mij een aanvraagformulier
Wadi U UW —.11 Ild I »r Cr' voor een vrijblijvende hypotheekberekening.

I op heeft gezet. lsi|
Woonplaats .

HDe coupon in gesloten envelop, zonder ;
H postzegel, zenden aan: <11 raadDleea daarom ■ AssurantiekantoorRuijters BV,#|X s*Mvjpiv,v,y uwuwi 11 Antwoordnummer 1020, 6400 VB Heerlen i

\ de vakman: Ita iiiit mm üh wm mm wm mm mm:

X, B RUIJTERS J^
assurantiekantoor- sittard maastricht heerlen /^kr6411AT heerlen-van grunsvenplein 12-tel 045 -713746 Sékr

Vaesraderweg
Uniek gelegen op heuvel, halfvrijstaande bungalow, lnd.:
souterrain, geheel onderkelderd. Parterre: entree/hal, toi-
let, woonkamer met openhaardpartij, semi-open aan-
bouwkeuken, gang, 2 slaapkamers, badkamer met dou-
che en v.w. VRAAGPRIJS’ 188.000,-k.k.

Gerichtstraat
Vrijstaand woonhuis met garage en tuinhuisje, lnd.:
entree/hal, garderobe, toilet, woonkamer, luxe aan-
bouwkeuken met eetkeuken ca. 32 m 2,overdekt ter-
ras. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,
douche, toilet en v.w. 2e verd.: vliezotrap zolder/-
berging. -PRIJS OP AANVRAAG.

bungalows op 300 m2eigen grond.

r^uÊ^a—-Wél xm^Ë mmÈkxzÈmwÊ i^Svtl "iïj'

BV I r
a. BI Bt-^^"^'^S^^l^B

Wij kunnen u de laatste 2 bungalows met vrij uitzicht aanbieden voor een vraat"
prijs van ’ 67.500,- k.k. Ligging te Cl—»it> nabij Vaals in ftfi
Das Trois Frontieres met o.a. overdekt zwembad, golf, tennis, res-
taurant en in prachtige omgeving met rekreatie het hele jaar door.'
Mogelijkheid voor verhuur met rendement va f 6.000,- p.j.
Voor meer info emol bezichtiging kunt u mei ons contact opnemen. .
ff] VAN WETTEN
WgL ONROEREND GOEt

apBBBÏ] Tel.: 04920 - 27424
/mm*/ Steenweg 16 Helmond

B_4^SHBBBK9 BJ —_^_,^f ( S_J _rS_l Ufi_2_£_2 'n ce bungalowwijk
■M ■■f 9 WtW "Zevensterweg" te Vaals

i_r^^^r* _^^^r_Z_X_Mil___« __^R^__lbS worden door aannemers-
bedrijf Marcel Muyres

KU rB^M Sittard b.v. zeven semi-
■JlTSl IS_ÏFTSïB^_ScS|( _"#|S_! _jß_jS_fl bungalows gebouwd.

H_ BBf_! Ir3___ISV^__r__l De ligging is uniek; het plan
BBXBK_^__fS TS.I tSjr^J _.B_^_i _w" ligt in een stukje natuur waa'

H_B^HBBM HBBBHBBHBHH HIHIHfIBSaH Limburg op mooist

Ruimte en indeling: Luxe afwerking:
De living heeft een opper- De badkamer (te bereiken
vlakte van ca. 45 m 2en is via de ouderslaapkamer en
voorzien van een schuifpui portaal) is voorzien van lig-
t.p.v. de zithoek. De keuken bad, douche, vaste wastafel
is ca. 7 m2en geeft toegang en 2e toilet uitgevoerd in
tot een aparte bijkeuken. luxe sanitair. s-*^^^Op de begane grond bevindt Alle buitenkozijnen mcl. tSÉhÉlll B^ïzich de ouderslaapkamer ca. ramen en schuifpuien worden -BB
15,5 m 2. De verdieping telt 2 uitgevoerd in hardhout. _4l_
slaapkamers resp. ca. 13 m2;_JéBB_B
en ca. 9,5 m 2. Alle bungalows De gevelbetimmeringen
zijn voorzien van een garage worden uitgevoerd in onder-
tot ca. 20 m 2. houdsvrije materialen. Hj||| jjr Wfj

* -___SbV^J_^/ "' % ' * Spouwisolatie
>;-*m! *J_<*'v \> " DakisolatieIIJlfcWl& ÜT 1: Prijzen van’ 232.409,-- " Vloerisolatie— -i v.o.n. tot’ 248.409,-- v.o.n. (op de begane grond)

-ffTTFFrTÉÏG^tiy^- 1 " Dubbele beglazing (in de
\ HEitLM ~Z7r7na<ïr (ie I Perceelsopp. variërend van gehele bungalow, met ui*'
i Informeer u p I ca 280 m 2tot ca. 415 m 2. zondering van de garage'

risicoloze u êmtiit ' 1\Za^en^ff K̂ mmmA
M^^_| Gaarne vrijblijvend volledige
UI IMfl informatie over de semi-bungalows

|~| te Vaals, plan Zevensterweg

IHHHnI-jHßfflHpii^nfß^Hi^KSr^^^^^^S ■ Naam: "1
Btti—ll —4 JI-J ■ T—l §] il—kSwè3OTP_l l Adres
BPÜBBI^ II L 111 I Llll" mWaWaWtÊI \ Postcode/Plaats: "1

M^WWfT^^WfrffFWß I Telefoon: .1
B^MSHJrm_m!B!lin I In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienst i

IBÉiÉiÉÉIIÉBIBIIBMBIBHMHHHBBBHII^^^^^B| Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerl<"_J
I '
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MBRUNSSUM
/ 98.500,- k.k.
Woonhuis met c.v. =
lnd.: sout.: kelder- =
ruimte. Beg.gr.: hal, =toilet, woonkamer == I
7.00x5.60/3.70 met =
V2-open keuken, ber- =
ging, terras + tuin. 1e Ë

*d.: 3 slaapkamers, badkamer met douche en vas- 1
k **astafels. 2e verd.: bergzolder.

11 __ HEERLEN (De Erk) =
BJM _3_! JS tk'Jat Halfvrijst. ' woonhuis _=

Hl sic- en wasruimte. ==fl Beg.gr.: woonkamer ==

jF*d geout. keuken, terras + tuin. 1e verd.: 4 slaap- S
, Prners en fraaie badkamer,

pnvaarding vrijwel direct.

BiLM 8881 Halfvrijst. woonhuis =

|» resp. 5.00x3.50 en 4.40x4.40.
direct.

HEERLEN NRD.

ip33t_i_Ji Halfvrijst. herenhuis =

!^^^^^^^^^^^""" keuken, terras + tuin, _=
Fage 10.40x3.00. 1e verd.: 3 slaapkamers + bad- =J^er. 2e verd.: hobbyruimte te bereiken via vaste =

in overleg.

flH|Ufl~» 2 woonhuizen öf win- ==
■Ka _M kei/woonhuis. lnd.: =I kelderruimte. Beg.gr.:

" I Hflfll won'n9 ' nal> woonka- =: I mer, keuken, berging ==j,L^^^"^^^"^""^""^ en tuin. 1e verd.: ■=
y *°onkamer + keuken. 2e verd.: 2 slaapkamers + =
II in overleg. =

I Winkel/woonhuis.
lnd.: kelder. Beg.gr.: _=
verkoopruimte ± 132B m2,toiletten. 1e verd.: =I W^^_l WÈ woonkamer + keu~ 1I LZl.^ E ken- 2e verd.: 2

I '"■■■«^■^—■■■"——l slaapkamers.
I*l vrijwel direct.

f _ . . VOERENDAALII ■PJB ’ 129.000,-k.k.
I Tussenwoning met =

■■IflS^lcv- 'nel ■nal'woonka" _üI mer met V^-open keu- ==
■"■ I ken 7.96x5.13/3.87, =

'C b Hi#B E terras + tu'n en ber" ==V E 9'n9- 1e verd.: 3==
l

B*m»***mmmmm* slaapkamers + bad- =""ler met douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e =7*4.: zolderruimte te bereiken via vaste trap.
0) in overleg. Rijksbijdrage ’ 20.000,- ==

T t^^a-%%^. A. VrÜstaanc,e semi- S. 1 Ft~ lÉir bungalow, lnd.: sout.: ==uJL 9Ül' garage, provisie- en =
■"%mLé Beg.gr.: hal, woonka- =- | I mer, keuken, 2 slaap- ==J^^^^^^^^^^^^"kamers + badkamer, _=

/ras + fuin. 1e verd.: 1 slaapkamer + douche,
in overleg.

honing ofbedrijfspand verkopen? I
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

I* Makelaar o.g. " Taxaties
* Bedrljfsobjecten " Hypotheken

* Woningen " Verzekeringen

"^kelaardüW _|
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142|

NËraS _nFTi| _r_l

■»,,,^^i_'

Sinds 1938

HEERLEN
Prijs n.o.t.k.
Halfvrijstaand zakenpanel,
overbouwde zijinrit, bin-
nenplaats, zeer ruime bo-
yenwoning, kelders, kanto-
ren, entree boyenwoning,
ruime woonkamer, eetkeu-
ken, badkamer, ouder-
slaapkamer, 3ruime slaap-
kamers en zolderruimte.
Het pand heeft meerdere
mogelijkheden.
SUSTEREN
Vraagprijs ’ 325.000,-
Groot winkelpand met bo-
yenwoning. Winkelruimte
ca. 350 m2, magazijn, dag-
verblijf etc. ca. 180 m 2.

Splitsing in meerdere dag-
winkels zeer goed moge-
lijk. Boyenwoning via eigen
entree: royale woonkamer,
ruime keuken, dakterras, 3
ruime slaapkamers.
HEERLEN
Weiten

Binnenkort wordt gestart
met de bouw van 14 erker-
woningen volgens de Li-
vingstone-bouwformule.
Er zijn 12 halfvrijstaande
en 2 vrijstaande woningen.
De woningen zijn ruim van
opzet, met o.a. een fraaie
erker aan de voorzijde. De
verdieping heeft drie slaap-
kamers en een luxe badka-
mer. Een vaste trap naar
de zolder biedt de moge-
lijkheid voor een vierde
slaapkamer. Optimale iso-
latie, waardoor 40% be-
sparing op energiekosten.
De koopsommen zijn vanaf

’ 189.115,- vrij op naam.

fl*^ " -'-^\. '""'

HEERLEN
Zandweg
In het nieuwe bp. Vrus-
schemig bereiden wij de
bouw voor van enige unie-
ke landhuizen met garage.
De woning biedt o.a. een
woonkamer van 67 m 2, stu-
deerkamer, keuken, bij-
keuken, vier slaapkamers
en een royale badkamer.
De bouwkosten bedragen
mcl. BTW en aansluitkos-
ten ’ 290.000-, excl.
grond. Grondprijzen, af-
hankelijk van kavelgrootte,
vanaf / 92.600,- vrij op
naam, excl. renteverlies.
Heeft u zelf grond, vraag
dan vrijblijvend naar ons
uitgebreide bouwprogram-
ma. Wij leveren vrijstaande
huizen vanaf ’ 159.000-
-all in.

VOERENDAALUBACHS-
BERG
Op een fraaie en ruime ka-
vel in Übachsberg is de
bouw van een landhuis met
garage in voorbereiding.
De kwaliteit van materialen
en afwerking is bijzonder
hoog. Door een unieke iso-
latiemethode bespaart u
40% op de energiekosten.
De indeling van de woning
wordt in overleg met deko-
per bepaald, maar omvat
standaard o.a. een leef-
ruimte van 56 m 2mcl. keu-
ken, een ouderslaapkamer
van 18 m2en twee kinder-
kamers van ca. 10 m2. De
woning bevat standaard
een heteluchtverwarming.
Koopprijs ’279.000- vrij
op naam.

I
|

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

11 S_y]_LSiSi_L^E£____SS_JßA
BOCHOLTZ H EYGELSHOVEN H HEERLEN H HEERLEN H HOENSBROEK H Dichte keuken.3 slaapk. 2 SIMPELVELD H bvk. 3 slaapk Badk met Ug-
Op rustige locatie gel uitst Royaal halfvrijst. woonhuis Heerlerheide. Herenhuis Grasbroek/Palemigerboord. Groot en jong eengezinswo- badk. Hobby-ruimte. Dubb. Hulsveld. Tussengel. woon- bad en 2e toilet Opp 1000
onderhouden bungalow met dubb. gar. voorraad- en met kelder. Tuin. Grote L- Halfvr. woonhuis met tuin. ning nabij centrum. Soutte- begl. c.g. voorzetramen. huis. Woonk. Ged. openkeu- m 5.
Opp 580 mJ Gar Ruime waskelder. Ruime hal. vorm. woonk.-ensuite met Geh. onderkelderd. Woonk. ram met hobbyruimte en in- Spouw-en dakrsol Perceels- ken. Grote serre. Waskeu- Prijs/269.000.-k.k. 4084
kelder Ruime hal. Woonk. 37 Woonkeuken met install. Li- eiken parketvl Tuink. Zeer Luxe eetkeuken met install. 3 pand. gar. Royale woonk. opp. ca. 4000 m 2. ken. 3slaapk. Badk. metdou-
m 2 Keuken Eetk. Badk. met ving 32 m 2.Overdekt terras luxe eetkeuken met app. 4 slaapk. Badk. Mogelijkh. met open keuken in nivover- Prijs/535.000,-k.k. 4150 che. Aanvaarding in overleg. UAAIC u
zitb. en douche. 3 slaapk. 20 m2met openhaard. Tuin. grote slaapk. Luxe badk. met voor gar. HR. verwarmings- schil 45 m 2, fraaie open- —___ Prijs/105.000.-k.k 4076 VAALS> n
Prijs/230000,-kk 4099 4 slaapk. Badk. met ligbad, ligbad. Zonneterras. ketel. Pand is ged. voorzien haardpartij. tuin op hetwes- MERKELBEEK H Op goede lokatie gel woon-

douche en 2e toilet. Ditpand van alum. rol). ten. 4 ruime slaapk. Badk. Royaal halfvrijst. woonhuis huis met ruime hal Woonk.
BRUNSSUM H biedt zeerveel ruimte en be- , m ■- Prijs/109.000.- k.k. 2984 Zolder. Bwjr 1975. met gar. en tuin Woonk. met ÜBACH 0/WORMS H Compl keuken tot ca 38^
Nabij centrum op goede lo- zichtiging ,s zeer aan te be- _J^jA . '

■ ~,-,,.■ jj Prijs/129.000,-k.k. 3088 openhaard enparketvl. Luxe Z^"?^. W^^T-'SSkatie gel. karakteristiek velen. *ÉP*SSy_»^ ,_■ HEERLEN H _ keuken met compl. app 3 vendvrn uitzicht op 1600m J on 2e toilet vaste trap naar
herenhuls met grote tuin. Prijs/157.500.-k.k. 4170 |I9ffE___ Heerlerheide. Luxe apparte- KERKRADE H royale slaapk,Bark met lig- g^Hete luchtve^vaVrnrng ""J°Carport. Woonk. Dichte keu- _S<*_R?__B ._ ment met berging. Woonk^ Terwinselen Woonhuis met bad en 2e toilet, vaste trap |out met pro^ider en voor 4e slaapk Opp 190nV.
ken Bijkeuken. Kelder 3 EYGELSHOVEN H W J ■ iJB Keuken. Badk. met douche. 3 royale hal Ruime L-vorm. naar ruime hobbyzolder/4e ' hobbyruimte 28 m! Woonk
royale slaapk. Luxe badk. Halfvrijst. vakwerkhuis. |B_.__fl_l ! slaapk. en 2 balkons. woonk. Dichte keuken slaapk. Bergruimte. Bwjr ca 45 m 2 Keuken met eiken "V
met o.a. ligbad, 2e toilet en Woonk. Eetk. en aansl. BflS_fs«____| i Prijs/78.000.-k.k. 4212 compt met app Bijkeuken 1978 Goed geisol. install 3 slaapk met muur- _j^' V
aparte douche. Zeer ruime royale, open keuken com- (*■_■ mWÊS I r, Inpand verwarmde gar. mei Prijs’ 155.000.-k.k. 4215 kasten. Badk met ligbad _tf* \
zolder 2 kamers Berg- pleet met app en div. boven- WWMS»~pP HOENSBROEK H elektr. kanteldeur. Grote kan- _ÉJP" \
ruimte Bwjr. ca. 1930. en onderkasten. Tuin ca 20 *mmWÊW~^ Schuureik. Uitst gesitueerd teldeur. Grote tuin met opti- NIEUWENHAGEN ' ~Z» f "1 *\

M _» m. diep. Badk. met ligbad. 3 -*^ landhuis met inpand. gar., maleprivacy. 3 grote slaapk. Goed ond^hnuden half' i &._! IJ iV* * '* slaapk Prijs/187 000,-k.k 3075 grote eetkeuken met aan- Badk. met ligbad, toilet en 2 £°cd onderhouden half- * y| *_#«^ lÉh ■ Prijs/59.000.-k.k. 4183 _J_ bouwkeuken en bijkeuken vw. Perceelsopp 783 m 2 "Jp'vv3k 32 m2met Sr- _E __i Wm\ I 1 ¥ ■Ëfc —— HEERLEN H als entresol gesitueerd t.o.v. Pand is optimaal geïsol. en jS ttchte teukeT met t_ft- _ BB T 1 1. B I- MSfv^^ ■ ■ <■"
_ HEERLEN H Zeswegen. Woonhuis met de living, 48 m 2,met schuif- 1everd. met rolt. aanrechcomb 3 si_ok tjLAmmx^matmmmmmmXmtmW HII I Zeswegen. Uitst onderhou- gar., tuin, teuten, woonk. pui naar terras en riante tuin

_
R - .^ . - r~ ËËmWr Mm

t|«Ë^^H_E_G_VE3lï don woonhuis met gar. en met parketvl., 3 slaapk, op het zuiden, 5 slaapk. 1 mt , *?^OT_k. **"_i n■■flflßßi tuin Woonk. Keuken. Grote badk. met ligbad. Zolder badk. Bwjr. 1974 Prijs’ 139.000,-k.k. 4164 WÊ Prijs/149 000,-k.k 4121

Bt'; '_fcB_f subsidie overdraagbaar. __mmi^_^ m\\ HOBI^^ -—__l

Prijs/230 00 -kk 4157 _Jbtf Weiten. Halfvrijst. woonhuis BJ B^ _B' __! mmmWm>mmÊËB!mm\ Vrijst. landhuis met dubb. Prijs/295.000, -k.k. 4180 yVeustenrade Op unieke
»__Éi i met 9ara9e- tuln' hal met H?*0) steJÊÈ PBE !___V gar. Tuin. Opp. ca. 1700 m 2. landelijke lokatie gel vrijst

BRUNSSUM H __ toegang tot garage, ruime ■■„_■ VBSIIJfI Sout met waskelder en ber- .IRAru n/wnpiuic u bungalow met gar Kelder
Royaal halfvrijst woonhuis PP^U woonk. ca. 43 m 2, aparte wH . „M_ ** SSISP___T9B gmg L-vorm woonk metal- """» „ntehouden hart Woonk. Dichte teuten met
met gar. Binnenplaats en f"' 1 1.1 1: . teuten met keuteninstall, 3 PC~tI SF^" —- ■""" - lesbrander. schuifpui naar Uitst " J^derho jden haH- aanrechtkomb,natie. 3
tuin. Royale woonk. met BÉfl ruime slaapk, luxebadk met o^l overdekt terras 48 m 2Keu^ «Ust w^nhuis met ber- s,aa^ Badk
ooenhaard Ruime eetkeu- ligbad. Ruime zolder. Buiten- jfe_. - ken met erken install 3 ?'n 9" '"'"" Prov.kelder.te^tercompTaVßadk. "«», *" hardh. met thWm. fj^^f^x^" Prijs/298.000,-k.k. 4158 slaapk. Luxe badk. me, ~- W^^,toutonm«KffH Ump a Dak- en spouwmuur- 'H^^ KERKRADE H SS^Sr^^ VW * .' t.BF Pr„s/194.990,-v.0.n.2938 Prljs/aeg.ooo.-k.k.^^of me, 4200 verd.^ royaleslaapk. Vlrezo- .^.^-^
PHis>l5SsOoO^k 4217 Prijs/129.000,-k.k. 3004 HEERLEN H Woonk. met parketvl. en mo- NUTH H Prijs’ 124.000, -k.k. 4177 k^R? fl I 'fnjs/Ibb.UOU. K.k. _J_/ centrum Luxe verbouwd HOENSBROEK H flelijkh. voor open haard. N"TM " ■jf- " 'DOENRADE H HEERLEN H appartement met berging. Mariarade. Tegenover plant- Serre. Dichte teuten Gar sunaa iow met inpand gar iißiru n/iA/nouc u BBBMB*RoVaalvVi^t woonhuis met Eitenderveld. Woonhuis met Woonk. Zeer luxe eetkeuten soen gel. halfvrijst. woon- Berging. Tuin ca. 15 m. diep. nvi3meTliTxehalfooenteu: V?. CH^{W?RMS H ***%mmmmW
gar en o óte sXuin 25 m berging, terras, teuten met met compl. install Badk. 2 huis metgar. Woonk. 32 m 2 met veel privacy. 1 e verd. 5 "n8 m|' '_;eah

r!i,t0a
te

e
U
n Uitst onderhouden woon-§feo me° veel privaS- install woonk. met open slaapk 2 balkons Keuken ?2 m 2 met eiken rurme slaapk Mogeliikh. ■ to"'

ol.°°imanfl".Sul huis gebouwd met authent .. ::maimJLZ ,MProvkelde^r ca 20 m^Do^- haard, bet. doucheruimte Prijs’ 79.000,-k.k. 4207 aanbouwkeuken. Badk. me, voor 3e slaapk. Geh. bet 3 ruime
mat en grotendeels met

zonw„nk ca 10 m itno slaapk. zolder. -Li douche, verd: 4slaapk. Vlie- badk. met ligbad. Vliezotrap Dk oo^i aeoutille^r„ electr. rolf Bedrijfsruimte prijs/ 239.000,-k.k 4083me\3tetvl en serr? Own Prijs/95.Ö00,-k.k. 4046 HEERLEN H zotrap naar zolder. Alle koz. naar zolder, fret pand is ged. ffJZKÏÏ _° m'J ru,'me to"Brs- 'teute^incl app Biiteuten —— Schandelen. Herenhuis met zijn uitgevoerd in kunstst voorzien van roll. oTne iCMm'
percBe,s Woonk. 55 m 2 met zitkuil.

3Ï^ÖeC HEERLEN H dakterras. Kelder. Woonk. met dubb. begl. en roll. Bwjr. Prijs/129.000,- k.k. 4122 flrootte. 1000 m 2. Terras. Keuken met fraaie WAHLWILLER HJ slaapk uouche. Bergzol , exc jus,e , apparte. met parketvl Serre Keuken ca. 1955. ■. cp^pA„l; u flp«. JÈr eikenhouten install Grote ,„ "Priis ’ 169000-kk 4078 ment (6e verd.) met lift, privé met install. Badk. 3 slaapk. Prijs ’ 119.000,-kk. 4171 KERKRADE H «^ bijkeuken^ 4 slaapk Aparte m"M"^f^'»r"?-frijs/lba.UW, kk. w/8 jaats 'woonk 3*7 mJ en grote zolder. _! Ruim goed gel. halfvrijst K» 3*^ douche. Badk. met ligbad en nngl .n uitst-«^ Carport
EYGELSHOVEN H met grote glaspui en toegang Prijs’ 95.000,- k.k. 2821 HOENSBROEK H fflV* TJJ'Ï" {^T _____J___ „r

WP ""' teïten tot 50^3 slaa^TOp rustige lokatie tegenover naar balkon dichte keuten Patio-bungalow met gar., Pe'lalTLu^e teuten b' 'B*W B-J Luxe badk Bergzolder Pa%
bos gel. herenhuis met gar. metapp, 2 slaapk, zeer luxe HEERLEN H rustig ge" aan een groen k

"P
n -"?i »^, i Ag^Ug^-fl JkJß^ is goed gersol Tuin en terrasRranïe living ca. 40 m 2met badk. en rumw berging Centrum-zuid. Woonhuis „ooSeA Woonk. met par- e k«" '"«all.toI. app. 4 il ïf^_T»BJ ca 36 m. Woning M gevels

schuifpui. Terras en tuin ca. Prijs/145 000,-k.k. 2614 met mpand. gar. en turn. Kei- ketvl en open teuten 37 m 2, ?^*n±?Z^lZ)>l%t iBSr. en _k pr.mToient vBßn bm29 m. diep. Luxe keuken mcl. ucgp,-., r; ders. Ruime hal L-vorm h- 2 grote slaapk. en luxe badk. bad en 2e toilet Zolder. Pand ■ff-, jam M > nen afgewerkt te wordenapp. Bijkeuken. 3 slaapk. HEERLEN H ving met parketvl Eetkeuten Bi^euke n alwaar nieuwe Ls„&0,ir dleels ï00rzlen van ' S_3~rP j«_l_M_J veel möïeTjk"Opp _
Luie badk met o.a. ligbad en Woonh. met turn van 12 m. met luxe install. mcl. alle cv..ke,e|. Dak in 1986 ver- vl

roll
l, L .IQQ IjklL jBUEf^ . /l ■iSB lm 2 W

2etoilet. Vaste trap naar zol- diep. berg., tuink., woohk. ca. app. 3 slaapk met v.w. Bet. nieuwd Ged dubb. glas "ijs/159.000,-k.k. 4199 $*%&** **$- *«T B^^^FB Priis/295 000-kk 4030nadfgerk7al9e,SO' teutea?s^k', mèl J-^uurz.«««^..«t».- Omsloten pa,,o-,u,n Iw.r R Prl js/350000,-k.k. 3053 gfjlW l_M —

IP?§#59.000,- kk. 1230 I Pr,js/155.000,-k.k. 3093 g... SCHAESBERG H BPÜ WUNANDSRADE H
J| HEERLEN H Ék HOENSBROEK H rekte omgeving van nieuw m woonhuis met mpand gar,

x x*Wk\ Molenberg. Wintel-woon- |_kJß*_l E«?_l Manarade. Jong woonhuis .^__g BB winkelcentrum ruime sou- „ ,„crvv, „ L 41fv. rondom tuin groot souter-
r' rxM _L__ huis me, grote gat, kelder, _Mll me' ,aaraoe' woonk. met B^^^^ *^ terrainwoning me, inpand. Prijs/375 000,-k.k. 4106 ram met archiefruimte, par-
-1 M _k bakkerij/opslagruimte 5.65 „.BIB.t!, P'av.vl.. toegang naar tuin. | fg^ __, „ toldei? ruime eetkeu. terre zrtk eetkeuten, 2
_i_«fl mt " 5.40. wintel 7.50 x 3.30. IMBii___l_i dichte keuken, 4 slaapk ten met aanrechtcomb. met linA/lu „ „„„„__ . slaapk. badk verd grote

■Filfl ■* aparte opgang naar woon- ■HUI I badk. en vaste trap naar zo - tuin ca 6m diep, ÜBACH O/WORMS H kantoorruimte 42 m 2, moge-
jf:"]5 MP> ged.. woonk., dichte keuken, SB derverd. Spouw- en dakisot, Vrjjs, |andhuis met dubb woonk. ca 25 m 2, badk. met Vrijst landhuis met fraai, l.jkh voor meerdere slaapk.

i.L ..^^mmmm^wimw. - J S|aapk

_
badi, met 2e toi- mmm ■ parterre dubb begl. Evt. gar. Tuin. Zwembad. Huis- ligbad. 3 slaapk. Ged. hardh. blijvend uitzicht. Kelder, on raider_ let overname mksbijdrage weide. Royale hal. Woonk. toz. en dubb. begl. Woonteuten .nel. app^ ü- Prijs’ 195.000,-k.k. 2930

Prijs/ 262.500,-k.k. 4146 Prijs’ 145.000,-k.k. 2976 Prijs/249.000,-k.k. 4128 Prijs/117.500,-k.k. 2893 en studeerruimte ca. 80 m 2. Prijs ’ 99.500,-k.k. 2121 ving ca. 45 m 2. Serre. Hob-

I 80MG?T wii?ii,end Naam: |IpllßnC^^ J _#%^J,_|vclied,ge,nfo.ma,,eover j H-- Kantoor Heerlen Tel 712255
T "1 | o Bestaande woning nr Postcode/plaats .">| | Hn_HE_E_El_E_E__B_l| —^ m I — || ■ II Q^»fr ■ lp" | | 'I M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933■— 1 H II " ' Te' i 1I ■^^'^'"^""^'^^■^^■^'-'-"^'WBB

5É2 BL—^Jk__ >_^___l_ JL_^.J^_ I^^^^Jl I O Stuur mij GRATIS In ongefrankeerde gesloten enveloppe 1
BKBJB BBJBB¥WBBBIBB!B!ff_| HUIZENMAGAZINEnr 181 zenden aan Stienstra Makelaardij BV -'a BJBWBBBBIBWBilBBWPW:^^H_j LÜIBI uitgave juni. Antwoordnummer 40.6400 VB Heerlen. ' ■ÉlMlBW**i*i"T**i*VtT, "P*ll f, ÏVWIIÉÉBÉBÉM_^B__^^BÉBlËiKßfllillilHÉMHHH^^^^Hßl ■ — 1 -—■_HU_i_tf_u_l_H_i_M_l_l_l__l

kantoorruimten
Centrum kantoorruimte totaal
bruto 590 m 2, compleet ingericht
met eigen parkeervoorziening.
Huurprijs fl. 60.000,- per jaar

Centrum te huur casco kantoor-
| ruimte vanaf 150 m 2met par-

keergelegenheid. Huurprijs
vanaf fl. 75,- per m 2per jaar

Akerstraat te huur kantoorruimte
115,5 m2, gelegen in kantoren-
complex. Huurprijs fl. 18.500,-
-per jaar excl. BTW en

Bongerd te huur nieuwbouw
kantoorruimten totaal 540 m 2te
verdelen in2 units van elk 270m 2.
Huurprijs fl. 195,- per m 2per

Burg. de Hesselleplein te koop
kantoorpand. Ook geschikt voor
bewoning annex praktijkruimte.
Vraagprijs fl. 250.000,- k.k.

Grasbroekerweg te koop kan-
toorpand met magazijnruimte.
Totale perceelsoppervlakte
4941 m 2.Bebouwd ca. 1050 m 2.
Vraagprijs fl. 475.000,- k.k.

R. de Beerenbroucklaan te
huur kantoorpand met 3 eigen
\Jat r\t;t;ipiddL—-cl i. nuuipiijo

MAASTRICHT
Wilhelminasingel te huur kan-
toorruimte ca. 186 m 2bruto met
magazijnruimte. Huurprijs kan-
toorfl. 175,- per m 2per jaar.

Voor nadere bijzonderheden
en/of bezichtiging gelieve u
kontakt op te nemen met ons
kantoor.

|^fwj.w.orr_rTTians
tlv.yll makelaardij o.g.M

i| >V*^_l_V^llill JWOftermans.makelaardi|ogtiv K.VM
||||2"^H| Te^e100n:043■2175000f04405-3333"

Kantooradres: Vssersmaas Ic, 6211 EV Maastricht
illlllllll Kof,esPonuentieadres: postbus 22,6336ZG Hulsberg

I STEIN I
FRAAIE HALFVRIJSTAANDEPREMÊE-A-WONINGEN

In het bestemmingsplan 'Kerensheide' *r-~^- ~~--!/"~?'~~~"~ «C~~ ï Cwordenin opdracht van Bouwmaat- ,*_^-jr^ "^""^Oh-vschappijKeulen BV uit Geleen enkele '^'^^Crr~~^~/~~
attractieve woningen gerealiseerd, r ASSS$5S»?s~w_ . n~_.
waarmee een positief accent wordt l/^^^^^^^^S^ssr^^ ,ts_fei_Bl__ s^'~~ '^toegevoegd aan de woonvoorzieningen /*'''"'""'/n Sfe/n. De ligging is zonder meer »_l^_!»^^^^^^^^^^^^^\ '^^^^T^^^—i Ü# ■#■">"_*»
gunstig, terwijl de architectuur van de JsKaw_l»" =^^^^^__^__^^* '/ cjiT ITITwoningen een vriendelijke uitstraling 3__Q_W'_? I^ltJ_ L_ I S_^__^r^^oSB_r^ >**^N_C^"
De woning biedt leuke mogelijkheden om __isPlÈé<»?^ J*_l'
de persoonlijkewoonwensen zo optimaal Bs_oß '"'" r '"""lössss^^^«^SsJlSifeTiJßmogelijk te realiseren. Met o.m. een fSÉS rr~ün__r ir' nn *-_*«__woon-/eetkamer, open keuken, berging, Jfiöfe! SJ^^n3[ol_ I^^H _■*___^ iTOII t_sË%]
3 slaapkamers, badkamer met ligbad en NL^S^' klll MO_B / *~OtJ^f\ix- *''"' ■ la-
vaste wastafel en een aansluitmogelijk- ,; ?^l_s& i* _^_! Ëft^J^^JSP' -/ %**rm%Jff
heid voor een tweede toilet. De cv.- êJÉÉr_2ï^%ïB ______«^^_r TroSt/ Ja ikinstallatie is op de zolder geplaatst. l^^^»^_iri W\ R W?/ "a/fvrtf' graa9meerBehalve een degelijke bouw en een % il HkHt__V^J Pan 'KaT3"06PremieMten ov»r de *_
goede afwerking krijgt de woning een 9ehee' *Kven *' '" sto*°Sr'l9en *"??
Koopprijs ’ 135.300,-v.o.n. M \ V L/7 Adres ~

' _
volgens premie-A-regeling ■^Cl £2> (fó / Plaats —__I^ ~~——" —_ ~~~~ /flfll DRS.RUI JTERS itr^P======rr

makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen _6*3()<vffitgfs V'Anhf^^^QQr »
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611 f' °ord"urnmef s $1

lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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~ Onroerend goed te huur gevraagd
f le-jaars studente zkt. ka-
l mer in MAASTRICHT of di-
Irecte omg. Tel. 03440-
-21368., Wie kan zwangere vrouw
helpen aan WOONRUIMTE.

ITel. 04498-56198.
Te h. gevr. AUTOBOX om-
geving Ganzeweide. Tel.
045-226563.

, 2 paren zoeken groot
WOONHUIS of 2 onder een
kap, te h. gevr. 09-49-241-
-512337 09-49-241 -542246/
09-49-241-602002.
Te huur gevr. ZOLDERKA-
MER voor student. Bellen
04490-77838.
APPARTEMENT te h. gevr.
centr. Hrl., huurpr. ’ 540,-,.
voor 2 pers. 04904-16487.

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
Te h. gevr. klein HUIS met
tuin tot ’ 600,-, omg. Kerk-
rade, 045-462312.
Gezocht part. huurwoning of
appartem. in SITTARD of dir
omgev. voor gezin met 2
kind. (sept./okt.) Br.o.nr. B-
-1256 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Arts en gezin met 3 kind.
zoeken ruim huurhuis in
HEERLEN, Douve-weie,
Sittard, Collenberg of Voe-
rendaal. Tel. 033-622968.

Onroerend goed te huur aangeboden

Bedrijfspand
Voor vele doeleinden gesch. 200 m2en bovenw. 200 m2.
Gel. Kerkraderweg 13, Heerlen. Hr. pr. ’ 1.500,- per mnd.

Direct te aanvaarden tel. 045-413074/417373.
—**» — Vrijstaand woonhuis

met garage. Ruime living met tegelvloer en open haard,
complete keuken, drie slaapkamers en badkamer.

Vrouenraetslaan 2, Nieuwenhagen (gem. Landgraaf).
Huurprijs ’ 1.300,- per maand.

Kok Beheer BV. Tel. 045-712040 b.g.g. 228904.

Heerlen/
Hoensbroek

Op industrie- en handelster-
rein De Koumen goed geou-
tilleerd en gunstig gelegen
bedrijfsruimte (1000 m2)
met inpandige kantoren en
groot buitenterrein. Huur-
prijs ’ 56.000,- per jaar

excl. BTW

§ëstienstra
Bednilshuisu'slins

Tel 045-712255

Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706, na 18.00 uur.
FRITURE te Landgraaf t.h.
Overn. ’ 35.000,-. Borgsom

’ 10.000,-. Zond. eig. midd.
onnod. te bel. 04450-3636.
Gemeubil. APPARTEMENT
te h. te Kerkrade. Tel. 045-
-455317.
Te huur gemeub. BOVEN-
WONIG voor net vrouwelijk
pers. Tel. 045-416716.
Ter overname CAFÉ met in-
ventaris. Tel. 045-722244.
APPARTEMENT te h. te
Schaesberg-Centr. kale
huurpr. ’ 750,- p.mnd. Tel.
045-455888 na 18.00 uur.
2 KAMERAPP. nabij cen-
trum Heerlen. Tel. 045-
-727088.
Te h. per 1-9-'B9. WONING
in Doenrade. Tel. na 18.00
uur 04492-5359.
Te huur BEDRIJFSOP-
SLAGRUIMTE plm. 140 m2.
Voor ml. 04490-45044.
Te h. gestof. drive-in WO-
NING, Heerlen-Welten per 1
aug. '89 voor 3 jr., ’ 900,-.
Tel. 045-712897.
Te huur 2 pers. APP. te
Hoensbroek, kamer, keuk.
si.kam. badk. entree, wc
berg. CV CAI-aansl. gestoft.
045-213928 9.00-20.00 uur.
MAASEIK België, rustig gel.
mooie app., vrij uitzicht, 2-
of 3 slpks., va. ’ 500,- p.
mnd. Tel. 076-653377, Bel-
gie 09-3211566918.
Appartement te h. centrum
HEERLEN, 1 slpk., keuken,
woonk., badk., ’ 690,- mcl.
stoken. Tel. te bereiken
dinsdag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur. Tel. 045-
-715771,.

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.
Te h. APPARTEMENTEN
boy. Rabobank te Eygels-
hoven Ifst. ouder echtp. of
alleenst.dame te bevr. zat.
24-6 tel. 045-351765
Te huur APPARTEMENT,
lnd.: kamer, keuken, badk.,
slpk. en berging, ’ 695,- all-
in. Akerstr. Noord 270,
Hoensbroek. 045-226276.
Te huur in HOENSBROEK:
Zit/slaapk. met eig. ruime
keuken, douche en toilet.
Huurpr. ’ 500,- p.mnd.
all-in. 045-311328.
Te h. 2 APPARTEMENTEN
en winkelruimte in Kerkrade.
Tel. 045-412715.
Te huur 2 APPARTEMEN-
TEN Kerkrade-W, woonk.,
keuken, 3 slpk.; woonk.,
keuken en 1 slpk.. Beiden
met douche en wc, berging,
excl. ’650,-; ’490,-. Tel.
045-440887.
Woning te huur in CHEVRE-
MONT, ’725,- mcl. Servi-
cekosten, 2 slpks. Tel. 045-
-459543, na 18.00 uur.
ROGGEL. Te h. ruime half-
vrijst. woning met garage en
carport. Vrij te aanv. Tel.
04759-1236.
Te h. per 1-8-'B9 rustig ge-
legen mod. woonh. m. gar.
te SCHAESBERG. Best. uit
woonk. 40 m2, open haard,
gr. keuken, 3 slpks, badk.
met ligbad, berging, voor-
en achtertuin. Huur ’ 875,-
-p.mnd. 8r.0.nr.8-1210 Lim-
burgs DAgblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Te h. halfvrijst. woning Sit-
tard L-vorm w.k./eetk. 36m2,
gesl. keuk. m. app. Grote hal
w.e. dubb. kelder 19m2, 3
slpk. badk.m. ligb. Vaste
trap naar zolder Gr. tuin 30m
I. en garage, ’ 995,- p.mnd.
na 18.00 u. 04490-26498.
Exclusieve CLUB te h. met
overname inventaris Midden
Limburg. Zonder contanten
onnodig te reageren. Br.o.
nr. B-1196, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VODLPM-VANDEPAS M \
M MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -- m

Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

630 m2tot 1300 m 2
Prijzen vanaf ’ 93.000 v.o.n.

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelihgs Centrum B.V.

tel. 045-740900
Grouwels/Daelmans Vastgoed B.V.

tel. 043-254565

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.

Nieuwere villa
in natuurl., rustige omgeving, kort aan het dorp van
Teuven (Belg.) gel. ’ 204.000,-. Alle kosten inbegrepen!!

Immo Nyssen 09-32-87881616.

- muU

Hamar Info: tel. 045-210719
Kerkrade, Kaffebergsweg 63

Vrijstaand herenhuis met garage en tuinhuis, grondopp.
1150 m2, blijvend vrij gelegen met achteruitgang in bos. 7
minuten lopen van station Chevremont. Geheel gereno-
veerd, luxeus afgewerkt, 3 kelders, hal, woon/eetkamer 35
m2, keuken 8 m2, 5 slpkrs, badk. en douche. Pr.

’ 239.000,- k.k. Aanv. in overleg, Bez. vlg. afspr. ma t/m
za. 045-452444.

België, Remersdael-dorp

Goed gelegen Cafe-Restaurant
Zeer ruim, met woningen, in zeer goede staat.

Bezichtigen na tel. afspraak.
Pr. ’ 245.000,- Alle kosten inbegrepen!!

Immo Nyssen 09-32-87881616.

Heerlen, Ganzeweide 140
Ouder halfvrijstaand woonhuis met stallen (662 m.2). Inde-
ling: oa. ruime entree, woon-/zitkamer gescheiden d.m.v.
dubbele deuren. Dichte keuken met moderne installatie,
portaal naar badkamer met oa. douche en separaat toilet.
Vier slaapkamers en vaste trap naar royale zolder. Pand is
uitermate geschikt voor zakendoeleinden welke opslag-

plaats behoeven. Prijs ’ 137.500,- k.k.
Kok Vastgoed Makelaars BV, 045-712040 b.g.g. 228904.

Heerlen, Drieschstraat 14
Lux appartement met eigen inpandige garagebox, 2 slpks.,
badkamer met ligbad en wastafel, ruime woonkamer met

balkon, moderne keuken. Prijs ’89.000,- k.k.
Kok Vastgoed Makelaars BV, 045-712040 b.g.g. 228904.

Heerlen, Heerenweg 34
Heksenberg, tussengelegen woonhuis met kelder. Oa.
woonkamer met parketvloer, dichte keuken met installatie
(voorzien van diverse apparatuur), betegelde badkamer
met douche, toilet en dubbele vaste wastafel, vijf slaapka-
mers, vaste trap naar zolder. Terras en tuin met goede zon-
ligging, achterom bereikbaar met buitenberging. Eigen par-

keerplaats t.o. kerk. Pr.n.o.t.k.
Kok Vastgoed Makelaars BV 045-712040 b.g.g. 228904.

Heerlerbaan-Tarwehof
Op prima ligging worden 6 mooie woningen gebouwd (nog
slechts één te koop). Echt leefbare woningen met tuin en
berging en een praktische indeling o.a. hal, toilet, woonka-
mer ca. 8 meter lang, keuken. 1e Verd.": 3 royale slaapka-
mers, badkamer met douche, v.w. en mogelijkheid voor 2e
toilet. 2e Verd.: flinke bergzolder. De woningen zijn prima

geïsoleerd. Door uitstekende A-premie blijven Uw
woonlasten betaalbaar

ca. ’ 590,- per maand
(bij 30 jaarvaste rente).

Gerieflijk .rs^a^»wonen p
Ifï7 j____. \ I

Makelaardij o.g, Taxaties. LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

jajai ■!■&#■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/HXCIC ïICI 6411 GB Heerlen NVM
"^" Tel. : (045)71S5 66 MAKELAAR

Heerlen

Kampstraat
Een project van 3 woningen met garage aan deKampstr.,
vlakbij het centrum van Heerlerheide. Royale woningen

met een op het zuidoosten gelegen tuin van ca. 15 m diep.
lnd.: hal, woonk., keuken, 3 slp.k.'s en badk. 2e verd.:

zolder. Bij max. subsidie van ’41.000,- slechts netto ca.

’ 579,- per maand, 30 jaarvast. raMakelaardij 0.g., Taxaties. _,_!_!
Hypotheek - Adviescentrum

mmm-mmmm mm\wm\mmM Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/rN/lClCil 111Cl 6411G8 Heerlen IN V M
■-.■ Tel : (045)715566 MAKELAAR

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 gei'sol. Aanv. dir. Vr.pr.
’249.000,- k.k. Ree taxatierapp. 04492-1699 b.g.g. 045-
-212813.

Schinnen

Binnenkort start de bouw van twee fraaie landhuizen in het
Bouwplan "Achter Einder Coolhoff". lnd.: hal, toilet, L-vorm.
living (ca. 43 m2), keuken, bijkeuken, garage. 1e verd.: 3
ruime slp.k's, badk. m. ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e
verd.: vaste trap, grote 4e slaap/hobbyk. Prima uitvoering
m. hardhout dubb. glas, isolatie etc. Pr. ’ 229.700,- V.O.N.

Ejel meteen voor dokumentatie!

raMakelaardij 0.g.. Taxaties. LIJ
Hypotheek - Adviescentrum

mmmmmmm mrn\mm\mmm Ruys de Beerenbroucklaan 28 Nl\/MClCil 111Cl 6411G8 Heerlen IN V M
■■«■ Tel : (045)715566 MAKELAAR

Wij kunnen steeds weer terugzien op snelle en goede
verkoopresultaten. Daarom worden door ons

huizen ter bemiddeling gevraagd
Géén verkoop, géén kosten
Directe aankoop van pand is bespreekbaar!!

Li vac BV
Brugstr. 19 Sittard. 04490-10855.
(buiten kantooruren 045-220550).

Susteren, Schoutlaan
Met de bouw van deze riante vrijstaande herenhuizen is

gestart, nog maar 2 kavels vrij. Koopprijs vanaf ’ 187.000,-
-v.0.n., inruil eigen huis mogelijk.

Mulleners Vastgoed
Tel. 04490-18911

's avonds 04749-3198.
Op goede stand gelegen

Vrijstaand woonhuis
met garage, tuin en bedrijfsruimte te Eygelshoven.

Brieven o.nr. B-1216, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Eijsden
Te koop groot riant landhuis

aan de Maas
Prachtige ligging met alle gewenste ruimtes, 5 slpks., grt.
werkkamer, hobbykeld. enz. Geh. onderkelderd. Excl. inte-
rieur m.v. luxe en comf. Gelsol. Schitterende tuin. Alle
privacy. Ree bouwjr. Totale inh. 1170m3, opp. 958m2. Pr.
n.o.t.k. Voor serieuze gegadigde bezicht. na tel. afspraak

Tel. 04409-2155

Hypptheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

'T^mmmZlS^mW
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Oirsbeek
Drossaertweide 5

Terraswoning met cv., inp.
garage en tuin. Ind. niveau
1: 4 slp.k's, royaal portaal

met vaste kasten, badk. m.
ligb., v.w. en toilet, c.v./was-
ruimte, niveau 2: hal. niveau
3: portaal m. toilet, Z-vorm.
woonk. (ca. 36 m2), keuken
en groot zonneterras op het
zuiden. Pr. ’ 155.000,- k.k.

:ü
NVM
MAKELAAR

aquino
045-715566

Brunssum
Ruime en uitst. onderh.

woning m. tuin/hardh. koz./
dubb.gl./daken 2 j. gel. vern.

lnd.: woonk., keuken m.
app. (gasc/el. oven/grill/

afz.k./koelk.), toil., badk. m.
douche/ligb., 2 slpks. (2m.

wast.) en zolder.
Vr.pr. ’ 123.000,- k.k.

Linders Ass./OG
(04493) 1854

DRINGEND GEVRAAGD
woonh. ter bemidd.

_■___»■_-_--w fl __■
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Eygelshoven
Kwikstaartstr. 1

Hoekwoning met c.v., ga-
rage en tuin. Ind. 0.a.; beg.
gr.; woonk. en halfopen keu-

ken. 1e verd.: 3 slp.k's en
badk. m. ligb., v.w., toilet en
wasm.aansl. 2e verd.: zol-
der via vlizotrap. Bwj. 1981.
Dak- en spouwmuurisolatie,
deels dubb. beglaz. en rol-
luiken. Beg.gr. parketvloer.

Aanv. direkt. Prijs

’ 129.000,-k.k.nNVM
MAKELAAR

ciquinci
045-715566

Te koop
Heerlen

Heerlerheide halfvrijst.
woonh. met tuin en garage,
bwj. '78, md.: hal, toilel
woonk. 30m2, keuken. Verd.
3 slpkrs en badk. met ligb.
en 2e toilet, vaste trap naar
zolderverd. Aanv. op korte
termijn mog. vr.pr. 129.000,-
-k.k. Inl. van Oost Ass. VOF,
Tel. 045-224241 bgg. 045-
-218062.

Heerlen
Centrum

Op goede lokatie riant win-
kel/woonhuis. Glob. md.: 3
kelders. Beg.gr.: winkel ca.
45 m2, magazijn. 1e Verd.:
verkoopruimte of kantoor.
2e Verd.: woonk., keuken.
3e Verd.: 3 slaapkamers en

badkamer.
Prijs ’ 325.000,- k.k.

_S stienstra
BrdrijlshuisvT.'sting

Tel. 045-712255

Ruim
Woonhuis

in Landgraaf. "Winkelpand".
Centrale ligg., ideaal voor

i dubb. bewoning. Ruime kel-
der en park. ruimte, scherpe

prijsstelling.
Tel. 045-319846.

Heerlen
Rennemig

Fossielenerf 434.
Fraai woonhuis met cv., tuin

en carport. lnd.; hal, toilet,
woonk. m. plavuizenvloer,
kast, keuken m. plavuizen-
vloer en schroten. Mooie

tuin m. terras, barbeque en
tuinberging. 1e verd.; over-

loop, 3 slp.k's, bet. bad-
kamer. 2e verd.; royale berg/

hobbyzolder. De woning is
geïsoleerd. Bwj. 1983.
Aanv. in overleg. Prijs

’ 109.000,-k.k.

EH
NVM
MAKtIAA»

ciquinci
045-715566.

Heerlen
Roebroekweg 44D

Klein woonh. met cv., in-
pand. garage (met erf-

dienstbaarheid) en tuin. Ind.
0.a.: Beg.gr.: entree en ga-
rage. 1e verd.: woonk. (16m2), keuken en hobby-
kamer. 2e verd.: 3 kleine

slp.k.'s en doucheruimte. 3e
verd.: zolder. De woning is
voorzien van dakisolatie,
dubbel beglazing, groten-

deels rolluiken e n hardhou-
ten ramen en kozijnen.

Pr. ’ 89.000,- k.k.

EHI
NVM

aquino
045-715566

MH
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Hoensbroek
Amstenraderweg 105.

Vrijstaand woonhuis met
garage, c.v. en kleine tuin.

lnd.: kelder, hal, toilet,
woonk. m. openhaard, stu-
deerkamer, keuken en ga-
rage. 1e Verd.: 3 slaapkrs,

badk. m. ligb., v.w. en 2e toi-
let, aparte douche. 2e Verd.:
zolder. Bwj. ca. 1955, Perc.

264 m2. Aanv. direkt.
Prijs ’ 129.000,- k.k.m

NVM

aquino
045-715566.

Kerkrade-West, Goed onderhouden dubbel
winkel-woonhuis. Twee
winkelruimten resp. groot 27
m2en 56 m2. Koopprijs

’160.000,- k.k.

Db stienstra
BcdrijlshuLsvEsting

Tel. 045-712255

Kerkrade-West

Ü__* r— ______!t I Jiy.
r
>, Vrijstaand woonhuis, goed- onderhouden, mooi aange-

legde tuin, voorzien van c.v.

" bouwjaar 1970. Opp. 446m2. lnd.: Twee kelders, en-
tree m. hal, toil., woonka-
mer, keuken, garage, ber-
ging. 1e Verd.: 3 ruime slp-

| krs en badkamer. 2e Verd.:
zolder via vlizotrap. Vraag-

; prijs ’ 168.000,-k.k.

Landgraaf
Nieuwenhagen

Representatief gelegen vrij-
staand woonhuis, bouwjaar
1966, voorz. van cv. mei
twee garages en mooie
voor- en achtertuin. Opp.
924 m2. lnd.: beg. gr.:
woonkamer plm. 40 m2.,
stud. 'kamer, hal, toil., keu-
ken, bijkeuken, berging.
Verd.: 4 kamers m. muur-
kasten, badkmr. m. 2e toil.
Dak recent vernieuwd m,
dakisol. en deels voorzet-
ramen, vr.pr. ’ 298.000,-k.k
Inlichtingen makelaars- en

taxateurskantoor. Van Wersch BV
; Mak. O.G. Stationsstr. 54,

6461 EJ Kerkrade.
Tel. 045-452234.

Landgraaf
Gunstig gelegen zakenpand
met ruime parkeerplaats. In- i
deling: parterre: winkel 56 'm2, kantoor 9 m2, magazijn
9 m2. 1e Verd.: verkoop-
ruimte of kantoor 20 m2, tói- :
let. 2e Verd.: mogelijkheid
voor kantoorruimte ca. 25m2. Prijs ’255.000,- k.k.
excl. BTW * modern pand *
geschikt voor winkel, kan-

toor, praktijkruimte.

stiEnstra
B«Jrijlshuis\t,sting

Tel. 045-712255

Landgraaf
Nieuwenhagen, centrum.
Magazijn,bedrijfsloods 322
m2. Prijs ’ 100.000,- k.k.

_S stienstra
BccJrijlshuisvföting

Tel. 045-712255

Schaesberg
centrum

Winkelruimte 35 m2, keuken
3.60 x 2.45 mtr. met aan-
rechtcombinatie, betegeld
toilet. Koopprijs ’72.500,-
-k.k. Huurprijs ’ 800,- excl.

BTW per maand.

!_ë stienstra
Bodriilshuisveslins

Tel. 045-712255

Elsloo
Nabij centrum gel. halfvrijst.
woonh. m. gar. lnd.: keld.,
hal, woonk., keuk. ('88), bij-
keuk., berg., 3 slpkrs, badk.
m. douche en v.w., zolder.
Tuin 18 m. diep. Aanv.: i.o.
Kooppr. ’114.000,-k.k.

Geleen
Prachtige woning, uitstek.,
onderh. lnd.: keld., hal, flin-
ke woonk., keuk. m. eikenmr., 4 slaapk., badk. m. ligb.
en v.w., zolder. Tuin 20 m.
diep m. berging (6x2). Geh.
pand rolluiken. Beg.gr. en
1e verd. parketvl. Aanv. i.o.
Vraagpr. ’129.000,-k.k.

Urmond
In oude woonkern .gel. vrijst.
woonh. met gar. lnd.: hal,
woonk., keuk., dakterras, 4
slpkrs, badk. m. ligb., dou-
che, v.w. en toil., div. berg.
Geen tuin. Aanv. i.o: Vraag-
pr. ’ 159.000,-k.k. Make-
laarsk. L. Janssen BV. Tel.
vanaf maandag 26 juni a.s.: 04490-35840/043-643555.

Cadier & Keer
Vrijst. 400m2 royale living,

' ruime keuken, 3 slaapk.,
compl. badk. zolder, gar.

Grenzend aan natuurgebied
Vr.pr. ’ 285.000,-

Vakantiehuisjes
4 stuks op ca. 4300m2, mid-

den in de natuur, nabij de
Plank. Plm. 400 m. v.d.

grens ’ 105.000,-.

’135.000,-
Mod. huis met gar. Zonnig
gel. tuin, 3 slaapk. douche-
kam. 2e toilet, zolder. Bwj.

'81, Wylre.
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardy.
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182.

i Hoensbroek
I Tussenw. met erf voor

meerdere doeleinden ge-. schikt, woonk., keuken, 5
slpk. Dir. te aanv. Vr.pr.

’ 85.000,-

-! Sittard

' vrijstaand op zeer goede
stand gelegen landhuis met
inpandige garage, 4 ruime
slpks, riante badk. met ligb.,
douche, toilet en 2 v.w.'s, 2e

Ibadk. op verdieping 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,-

Schimmert
Vrijst. compl. geïsoleerd
woonhuis, hal, woonkamer,

' keuken, bijkeuken, 3 slpkrs,
i riante badkamer, m. ligbad,
| douche, toilet en vaste was-
I tafel, vaste trap naar zolder,
I ruime garage/berging, in-
I houd woonhuis plm. 500| m3, garage plm. 155 m3,, grondopp. 414 m2, pr.

’ 248.000.

i Hoensbroek
■ Halfvr. woonhuis met uit-. bouw, garage en tuin, ruime
I woonk., 3 slpks., badk. en
■ zolder, bwj. ca. 1962, grond-

" opp. 335 m2, inh. woonhuis■ 455 m3, garage 70 m3. Pr.

’ 129.000,-.: Inl. Makelaardij
Fons Heuts BV
Beëdigd Taxateur Nuth

Tel. 045-244636.

' HEERLEN-NOORD t.k.
t mooi halfvr. woonhuis, bwj.

' 1974 met cv. L-vormige

' woonk. plm 35 m2met mar-
; mer vloer, mooie aangeb.

' keuken 4x4 mtr. (merk rosé,

■ kl. blauw/wit) 3 slpks. met
essenh. parketvloer, luxe

'm badk. vlizotrapp n. zolder,
garage m. c.v. tuin. Ged.

' voorzien van rolluiken en

' thermophane. Vr. pr.
’145.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen te bez. na tel. afspr.
045-217425.
Te k. gevr. BOUWGROND
tussen Heerlen en Sittard v.
vrijst. huis. Br.on.nr.
B-1187, Limburgs Dagblad,
Post. 3100, 6401 DP H'rlen.

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.

Vaals
Gunstig gelegen bouwter-
rein, geschikt voor de reali-
satie van een zakenpand/
praktijkruimte met woning.
Opp. ca. 645 m2. Koopprijs

’ 74.000,- k.k.

3ë stienstra
BaJrijlshuisveslins

Tel. 045-712255

GELEEN, Marisstraat 33,
halfvrijstaand woonhuis met
gas-cv, bestaande uit: ruime
woonkamer, ruime betegel-
de keuken met eiken inst.
mcl. apparatuur, bijkeuken,
provisiekelder en hobbykel-
der, 4 slaapkamers, douche,
ged. dubbele beglazing, ga-
rage, tuin met veel privacy.
Koopprijs ’135.000,- k.k.
Tel 04490-41848 na 18.00
uur.

Te koop halfvr. WOONHUIS
L-kamer met parket en
schuifpui, 3 slpks, 4e slpk op
zolder,, voll. geïsoleerd. Pr.

’ 185.000,- k.k. Inl. 04406-
-41853.
VOERENDAAL, Halfvrijst.
woonh. met gar. i.z.g.st. Inb.
keuken, woonk. 32 m2, cv,
dubb. keld. 4 slpks, badk.
alu koz. m. dubb. begl. ter-
ras m. overk. ’179.000,-
-k.k. Mirbachstr. 2. Inl. 045-
-751891.
Te huur of te koop gevr. AP-
PARTEMENT of bejaarden-
bungalow. Tel. 045-227138.
Te k. prachtige BUNGA-
LOW te Heerlerbaan, met
tuin en garage. Tel. 045-
-420629 b.g.g. 326685.
Eindelijk binnen: Off the
Wall zomerjacks zwart/fluo
roze Honda, zw./fluo groen
Kawa en 3 andere frisse
kleuren, ’ 199,95 (1e klas
afwerking!); Fieldsheer zo-
merjacks ’ 140,-^ 180,-;
Dainese jacks rd/wt ’ 355,-;
Dainese endurobroeken &
shirts. Nieuw: bagagerekjes
voor CBRIOOO en FZRIOOO
'89, ’ 90,-; Aanbieding Da-
men laarzen Grand Prix!
Fieldsheer leren combi

’ 1.065,-. Kom absoluut
eens kijken. (Wegens Doe-
Dag heden misschien wat
meer omrijden, maar 't loont
de moeite). Occasions: Off
the road KR 250 va.
’5.500,-; XR6OOR '87-'BB
va. ’7.500,-; XLSOOR '83,
XL6OOR ’4.750,-. Wegmo-
toren: GPZ6OOR va.

’ 9.750,-; C8650 Custom
’4.500,-; XVlOOd Virago
’12.998,-; XJ7OOXS '88
’9.998,-; C8650 ’2.995,-;
GSSSO ’ 3.500,-; CBR6OOF
’11.600,-; NTV6SO Revere

’ 10.500,-; Kawa Z4OOF '83
’3.500,-; Suz. GSBSO va.

’ 3.500,-. Al onze occasions
staan geprijsd, loop eens
binnen! MOTORHUIS Ge-
leen, Rijksweg Nrd. 19-25,
04490-43666. , Ma. gesl.
Laatste nieuws: Levior poli-
cehelmen, de allerlaatste
die er nog zijn hebben we
opgekocht! Dit model komt
niet meer! Wees snel!
Te k. halfvrijst. ouder woon-
huis in Amstenrade. Tel.
04492-4223 na 18.00 uur,
BEEK-Genhout/Hubertus-
str. 33. Groot vrijst. hoekp.
met 5000 m2weiland, zeer
geschikt voor paardenlief-
hebbers. Woonh. 50 m2
woonk. met aparte eetkeuk.
(14 m2), 5 slpks, stallen,
grote 400 m2binnenpl. mei
2 garages, werkplaats. Ge-
schikt voor vele doeleinden.
’295.000,- k.k. Tel. 04490--142550 Jos Storms O.G.
Geleen,

Te k. grote vrijst. BUNGA-
LOW in Bocholtz, tev. te
koop of te huur gevraagd kl.
woning met garage. Tel
045-442045.
Te k. BRUNSSUM tussenw
md: kelder, woonk. keuker
m. aanb., k. tuin, met berg. 2
slpls, badk. m. douche, zol-
der m. vlizotrap, pr

’ 83.000,- k.k. 045-259096
Te k. Brunssum-Treebeel<
zeer goed onderh. vrijst
LANDHUIS, bwj. '81. lnd.; 2
slpks., badkamer en zolder
woonkamer met openhaard
compl. keuken, 2 kelders
terras met tuin, vr.pr

’ 249.000,-. Tel. 045-
-272299. Direct te aanv.
BRUNSSUM Rdr. Vosstr. M
te koop mooi verb. tussenw
lnd.: kelder, woonk., keuker
(compl. m. eiken aanb.) 2
slaapks, badk., zolder m
vaste trap (ruime slaap!l
mogel.) berging, voor- er
achtertuin. Ben.verd. geh
voorz. van hardh. koz. er
roll. cv. pr.n. o.t.k. Tel. 045
273305.
Te k. mooi APPARTEMENI
in Brunssumm, vr.pr

’ 110.000,-k.k. Tel
045-272105.
BRUNSSUM, Touwslage
37 tussenwoning met car
port, woonk., keuk., berging
tuin, 3 ruime slpkrs, douche
en verwarming, grote zolde
met vlizotrap. vr.pr

’ 128.000,-k.k.045-272945.
Te k. vrijstaand WOONHUIJ
Trichterweg te Brunssum
Pr. /219.000,-Tel. 045
211332b.g.g. 210007.
EYS: halfvrijst. woonhuis
met garage en tuin, gr. tuin
terras. Ind. bovenverd.; :
slpks., badkamer en 2x ber
ging, Split-level md., pr.n.o
t.k., aanv. in overleg. Tel
045-437484 of 045-711106.
Te koop in centrum' var
Eysden WINKELPAND er
woonhuis ’129.000,- k.k
direct te aanv. tel. 04409
2646.

Te koop GREVENBICHT 2
slpk.-appartement, centr.
ligging, uitst. onderh., pr.n.o.
t.k. Aanv. in overleg. Inl.
04498-52195.
Te koop gevr. halfvrijst.
woonh. met tuin evt. garage
omg. HEERLEN-ZUID. Pr.
tot ’ 150.000,- ruilen met ei-
gen won. in Bekkerveld
mog. Tel. 045-719017.
Te k. BOUWGROND voor
vrijst. woning gel. Hertstr.
Heksenberg. Tel. 045-
-251731/218021.
Goed onderh. WOONHUIS
te koop met serre, Bokstr.
22, Heerlerheide, vr.pr.

’ 129.000,- kk 045-227384.
HOENSBROEK (Kouven-
derstraat) bedrijfslood van
150 m2met elektra hoogte
3.50 mInl. 04450-3208.
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.
HOENSBROEK te koop i.pr.
st. hele grote ruime tussen-
woning met zij-ingang naar
achterom, hele grote diepe
tuin met aangel. terras en
fruitbomen. Mog. voor gar.
achterom via eigen in- en
uitrit. Tot. opp. 324 m2.
Overbroekerstr. 25, tel. 045-
-218026 b.g.g. 045-221603.
KERKRADE (Terwinselen)
te koop ruime woonh. met
gr. tuin en berging, md. beg.
gr. kamer, voork. keuken,
badk. en kelder. 1e verd: 2
ruime slpk, vaste trap naar
zolder alwaar 2 slpk. en
bergr. pr.n. o.t.k. Tel. 045-
-271447.
ABDISSENBOSCH, gem.
Landgraaf, op gunstige lo-
katie, bouwgrond voor 1-3
woningen. Inl. 043-646563.

Bedrijft

KERKRADE. WoonH-h
gar. en cv., uitst. lig. "i
op zuid., opp. 550 m2.'
gr.: hal, gr. L-woonk..
keuk., m. alle mod. apP
xe badk., vloeren in m*
2 slpkrs. Sout.: gr. sip"
douche en toil., 2 ben}'
Inl. 045-454565. _,
Te koop halfvrijst. huis
garage, voor- en acht»
bwj. '89, kavel 310 m 2
hal, L-kamer, keuken.
keuken. 1e Verd.: 3
badkamer. 2e Verd.: 2'
berging. Volledig geïs*
en thermopane, vr*

’ 205.000,- k.k. Tel-
-326819.
KERKRADE-W: Buré
m. gar. en m. tuin. Gr.JJ
k., 3 slpk. Uitst. ">
houdstoestand. .
’198.000,-. 045-4636g
SCHAESBERG. MoM
Schitt. vrijst. hoekbuW
op 1700m2 grond. GelJderk. 4 slpks., cv, 'woonk. met parket,
garage. aangel. _
’ 275.000,- k.k. Tel. 0*
42550. Jos Storms
Geleen. I
SCHAESBERG: Uitst
ruime vrijst. bungalov^
gr. achtertuin en aller"j
ne comfort. Pr.f 285'
k.k. Tel. 045-314754^
VAALS, te koop of te
bedrijfs- of opslag"*
Koperstr. 7-9. Sou»
500 m 2m. goederi*
Parterre 500 m2m. 99
renliften, Etage 200 t»
goederenliften, garag8]m2. Tel. 04454-1261_J
Te k. goed onderh. gej-
sol. 1/2-vrijst. won. me'
Ind. b.g.: hal, toilet, *
mer, keuk. m. mecfi- ]
overal parket. 1e ve1*ruime slpks., compl- '2e verd.: v.trap nr. *met ruime hobbyk. *J]
CV-ruimte. Pr. ’169;
k.k. Aanv.: i.0., Irenes»
Puth. 04493-3778^

sruimte
Te h. aangeb. VERSWIN-
KEL, vlees, vleeswaren,
kaas, Franse kaas, salades.
Omg. Geleen. Br.o.nr.
B-1217, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. , __
Te huur OPSLAGRUIMTE
of werkplaats te Heerlen-
Noord, 160 m2. Tel. 045-
-219134.
BEDRIJFRUIMTE te huur in
de Putstraat te Sittard, ca.
200 m2; voor winkel, werk-
plaats, kantoor etc. Tel.
04490-14065.

Te huur een BEDRIJ^ 4
1320 m2, gel. aan de% f|
te Heerlen, totaal $ i
voldoende park. gelefl *5 jr. oud. Inl. Biallass, y
Tel. 045-412189 bg S"K|
310557.

Te k. VIDEOTHEEK'
omgeving Sittard/Geie«
3000 films in landelfU
ganisatie. Lage over"J \prijs met of zonder d>
ter. Zonder kontanten^dig te reflecteren. P°
5020, 6413 GA Heert^

I l_ -J-Zd

TTe koop in Landgraaf ,
: Premie-A woningen
; met garages.

! :■ t:Lïmi- : j|iip mw
5 Bij het nieuwe centrum van de gemeente Landgraa'
3 zijn aan de Dorpsstraat en de Verdistraat fraaie
t eengezinswoningen met garage en tuin

gerealiseerd.
De indeling van deze woning is hal, toilet,
woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer en
c.v.-kast.
Kosten ’ 143.385,- v.o.n.

r Rijkspremie ’ 44.000,-*
2 Netto maandlast ’ 561,-*

'Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.
l: Inlichtingen/verkoop: van maandag t/m vrijdag

9.00-17.00 uur en volgens
afspraak; 's zaterdags volge
afspraak.

| RIKSEN
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraa» 045-3162^.

y£k paul/
Kj simone

;" I \^xam\w MAKELAARDU QG. „cASSURANTIËNTAXATtf&r (
HYPÜTHEKENHNANCI^

_ I EURORAWEGZUID 214 ÜBACH OVERWOR^I I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00tot 13.00 "
n III HOENSBROEK , |) I I Hoekpand met cv., berging en ruime tuin. Ind. o.a M- jkil L-woonk. met tegelvloer, uitgeb. keuk. met luxe insta!- . |II keuk., mooie badk., 3 slpks., zolder en kelder. v, I I ’ 125.000,-.

I Jong tussenl. woonh. met berg. en '^mm_l
I I keuk., 3 slpks., badk. en zold. (via I S ;W**R«il!*LI vaste trap). Pand is zeer goed on-I I derhouden en van binnen prachtig j mÊa \|l| afgewerkt Overdraagbare subsidie lH&_ft

II SCHAESBERG wifle I I Aan plantsoen gel. tussenl. woonh. met c.v., berg- y^pf
'i I I Ind. o.a. hal, woonk., keuk., 3 slpks., badk. en zold
[ I | ’ 119.000-k.k.

I ÜBACH OVER WORMS
c || Appartement met berging en lift. Ind. o.a. hal, woon*.^Sil balkon, op. keuk., 2 slpks. en badk. Overdraagbare su
'|| ’ 5100,-. Prijs ’ 79.000-k.k.> I | ÜBACH OVER WORMS o<*I Hoekpand met 2 bergingen en tuin. Ind. o.a. hal, *-II keuk., studeerkam. (evt. slaapk.), 2 slpks., badk. en r̂ .p'
-Il Pand is keurig onderhouden en heeft overal rolluiken-
|| ’109.000,-.

3 I I ÜBACH OVER WORMS jaP'II Prima onderhouden en goed gel. jong woonh. (tyPe ottff5 I I met gar., berg. en tuin. Ind. o.a. hal, Z-woonk. me pa£jn
I haard, keuk. met luxe install., 3 slpks. en grote lv"e

II Gehele pand heeft rolluiken. Prijs ’ 142.500-k.k.

■ __< 045-31818?
)" IBmwumßmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmM^^m
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{ ÜISPAARHYPOTHEEKÜ!

! M

'SLAAP MAAR VERDER! OF.

w één telefoontje
onderden guldens verdienen?

* a'kan! Door uw hypotheek om te zetten in
5,(e" spaarhypotheek! Momenteel gelden zeer
jRekkelijke tarieven en voorwaarden, o.a. bij, i verkoop etc. etc. Bij ons géén

rui informatie, daar wij bemiddelen voor
i*j 6'e hypotheekbanken c.g. -instellingen. Dat
p ""N u als consument ten goede bij uw
tri Afhankelijke hypotheekadviseur!!!

JE KOOP:
Hillenraedstraat 27

Vl li,rd Ussenw. met tuin, berging. Ind. beg. gr.: hal,
n H m.k., bergk., woonk. met open keuken

* etl- beteg. 1e verd.: 3 slpk., badk. met ligb. en
j.i "et, vaste trap n. zold. Zold.verd.: cv., mog.

;tr Voor 4e slpk. Pand voorz. v. roll. aanJ terzijde. Vraagprijs ’ 125.000- k.k.

Ï^DE BRUIJN ASSURANTIËN
t !)chtegaalstraat9l, 6165 BK Geleen,f ?" 04490-40955.
.koningstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m

7.30 uur.

GEMEENTE BEEK
J "Naris L.L.M. Haanen te Beek (L.)
ï ,°P Woensdag 5 juli 1989 om 15.00 uur in hotel Kempe-
* L '■ Mauritslaan 22 te Beek, krachtens art. 1223 van hetI rP'Ük Wetboek in het openbaar bij opbod en afslag ver-

l^ijk bekend als Oranjesingel 26 te Beek, kadastraal
!ind als gemeente Beek, sectie G nummer 1491-A-21.
Ijj^Per kan het appartement vrij van huur aanvaarden na
l/J9 van de koopsom, welke betaling uiterlijk op 16
l(CHs 1989 dient te geschieden.
I l'9ing: dinsdag 27 en donderdag 29 juni en dinsdagIKa ' ,elkens van 14.00-16.00 uur, op vertoon van eeni üf n9sbewijs, verkrijgbaar ten kantore van notaris Haa-

'rVv°ornoemd, Maastrichterlaan 45, Beek, tel. 04490-

-'r- :££_______■!
JJEERIeN: „Sfeervol, prima gelegen halfvrijstaand
|r lrri herenhuis!"
£■'■ 2 kelders, woonk. m. allesbrander, keuken,
H?.r 9'ng, 4 c.g. 5 slaapk., badk. m. ligb., douche, bi-
,s' en w.c, apart 2e toilet, zolder. Geïsoleerd. Bwj.
.350. Percopp. 290 m 2, Vraagpr. ’ 189.000,- k.k.

in overleg.
eErlen winkelcentrum: „Ideale kans voor actie-

I* ondernemer!"
I net van activiteit bruisende winkelcentrum Heer-

winkel/woonh. lnd.: kelder, winkel (± 30
k' b-v.0.) dagverblijf (8.00x5.5/2.75) m. compl. luxe
«uken-inr., woonk., 3 slaapk., badk. m. ligb., v.w.

P toilet, zeer ruime overloop., div. bergingen.
Parte entree naar boyenwoning. Ruime parkeer-
°9elijkh. Vraagpr. ’ 169.000,- k.k. Aanv. direct.

I^ERendaAL: „Op 1e stand gelegen vrijstaand
l^fenhuis op 870 m2grond!"
üirh 3 kelders- nal> woonk. m. inzet-open haard,
Cl

hle keuken, garage/berging (8.00x3.50) m. dou-
hi,ecabine' verwarmd en in spouw uitgevoerd tuin-
V|j' sie> 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en 2e toilet,
(^i 'ng. Alleramen/kozijnen ln aluminium m. dub-
Vr be glazing. Geen bebouwing a.d. achterzijde.

’ 298.000,- k.k. Aanv. in overleg.

r ERLEN: „Nabij centrum gelegen zeer ruim he-
Irid . is met prachtige tuin!"
3a': prov.kelder, kamer-ensuite (9.50x4.10) en
'oon luitend serre, dichte keuken, berging, over-

P m. 2e toilet, 3ruime slaapk. en 2 mansardeka-
inQrs' badk. m. ligb. en v.w., kleine doka, zolder,
Prii°'e diePc achtertuin m. optimale privacy. Koop-

-18 f 172.000,- k.k. Aanv. in overleg.

I i^E^LEN: „Patiobungalow, op prima stand!"
rj, ': hal, zeer ruime woonk. m. open haard, keuken
rJo ür!!?derne install., 3 fijne slaapk., badk. m. ligb.,
'en_, vw" en 2e toilet- Berging, garage en bui-
dijhh gin 9- Alle ramen/kozijnen in aluminium m.
Pfa^ele beglazing.Patio ± 100m 2, vijver en terras.
W_htl9e aangelegde tuin. Percopp. ± 390 m 2.

"a9pr. ’ 260.000,- k.k. Aanv. in overleg.

«Ta» EN: „Op uitstekende lokatie gelegen vrlj-
[{s"** landhuis!" -Wtfouterrain: hal, toilet, prov.kelder, waskeuken,
vio»® bobbyruimte. Beg. grond: hal, woonk. m.
bacl|! 'n Noorse leisteen, keuken, 4 grote slaapk., 2
ore„' y"ering. Percopp. 740 m 2. Zeer sfeervol,re-

’ 3oc „tatiei pand. Voorz. v. alarminstall. Vraagpr.«a.OOO,- k.k. Aanv. in overleg.

EN: „Ruim en degelijk herenhuis met zeer
Irid. ,acn,ertuin!"
ber""|?ke|ders, grote woonk. ensulte, keuken, tuin-
ge6 n

n9 slaapk., badk. m. douche en v.w., zolder,
Word bebouwing a.d. achterzijde. Pand moet ged.
het 71 °P9eknapt. Interessant object voor doe-
Aant6 er en belegger. Vraagpr. ’95.000,- k.k.'v- direct.

/— v TELEFOON
/ /\\ ZATERDAG

/ >A 045-417949
■Tt" -* V^. van I
IXlpr^l I 10.00-13.00 uur I

I b^T; — TELEFOON
I mat J ag MA- v" VR-
| \^^elaardij 045-710909

kenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

■ bollen bv
bouw en vastgoed services

stationstraat 17
6231 ek meerssen
tel 043-649282 m*%T3mim

*Xn 1,.:!! M&3*

TE KOOP
SITTARD
Nieuwbouw-VILLA op top-niveau. Zéér luxe en
duurzaam afgewerkt. Opt. privacy. Ged. eig. in-
breng nog mog.
Prijsind. ’ 650.000,-//700.000- k.k. Nadere inf.
uitsl. op aanvr.
HEERLEN - centrum
Winkel/woonhuis. 210 m 2bedrijfsr. Woonh.: 3
slpks., r. woonk., keuk., terras, luxe badk., zolder.
Vraagprijs: ’ 560.000,- k.k.
PUTH-SCHINNEN
UNIEK. Nog dit jaar starten wij met de realisering
van 4 luxe bungalows met garage, speciaal ontwor-
pen voor 55-plussers.
Zeer comfortabel, beveiligd en sfeervol, in Zuidfran-
se bouwstijl.
Koopprijzen va. ’ 235.000- v.o.n.
SPANJE - Peniscola
Riante nieuwe app. en bunaglows in schitterend
project, met zwembaden, tennisbanen etc. Zeer
aantr. koopprijzen. Optimale controle ter plekke tij-
dens afwezigheid.
Ook interessant voor kleine beleggers.
Zoekt u een bungalow/landhuis/villa of zoekt u een
vastgoedadviseur/bemiddelaar voor de verkoopvan uw woning?

BOLLEN BELLEN
Ma.-vr. 9.00-18.00 uur: 043-649282,

zaterdag 9.00-12.00 uur: 04405-2361.

/G^\ ...een verfrissende kijkKr op onroerend goed!
VK)
VAcrrnm De VBO's een Dunde/mgvanzelfstandige
ADVISEUR vastgoedadviseurs die zich kenmerken door oe

' II trouwbaarheid en vakmanschap. De onafhanke-
lijke VBO kent een eigen gedragscode en tuchtcollege,
alsmede gezamenlijke voorwaarden en tarieven

BRUNSSUM
Notaris mr. J.M.M. Kreijn

zal op dinsdag 27-6-1989om 15.00 uur in verenigingsgebouw
De Burcht, Wieënweg 16 te Brunssum, in het openbaar ex art.
1223 lid 2 8.W., bij opbod en afslag in één zitting verkopen:
cafépand met woonhuis en tuin

gelegen te Brunssum, Prins Hendriklaan 180, kad. bek. als
gem. Brunssum, sectie D nummer 73, groot 3 are 50 ca.
Indeling:
entree met meterkast, café, toiletten;
3 kelderruimten met aparte toegang en meterkast, in te delen
als appartement, tuin;
1e verd.: 2 slaapkamers;
zolderslaapkamer.Aanvaarding: vrij van huur.
Bezichtiging: in overleg met notariskantoor.
Betaling koopprijs: uiterlijk 11-8-1989.
Algemene voorwaarden: op deze veiling zijn de algemene
veilingvoorwaarden onroerend goed 1987 van toepassing, be-
houdens uitzonderingen vermeld in de veilingakte.
Inlichtingen: ten kantore van de notaris, Op de Vaard 7 te
Brunssum, tel. 045-251284, alwaar verkrijgbaar de brochure
„Het kopen van een huis op een veiling".

STIJLMEÜBELEN RBHB^HHHB-S ___fiS9il^_9_H_9H___l I
In onze meubeltoonzalen BLr__ J| ',WBP^_M__»^»--___
exposeren wij een complete rf s_|
collectie stijlmeubelen in noten, _k"|
wortelnoten en massief Europees E. J|
eiken. Wandmeubelen, toogkasten,
eethoeken, zitmeubelen, salontafels
en slaapkamers kunnen wij u *'*leveren in diverse afwerkingen en
uitvoeringen.

vl I?^^É^ Ti^""^Ëma ËH^l
uitgebreide collectie ■ ■I SENIOREN MEUBELEN V ■

ir Volledige garantie \
■"V Eigen servicedienst
vV Vrije toegang

.6000 m2MEUBELTOONZALEN y^^
in klassiek en modern J mWm%\

m* _WB _____!f** __"__!_mii\ _FI _fV BEATRIXHAVEN MAASTRICHT I
B^^BE _P"^LJ I 1F I -F"^ GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 M

_nE^,^^S volg bord _J> BEATRIXHAVEN j^^
■_^_^Jl_^_^_^_^_l_^_^_^_^_^_^ _^_J I B^vJ I _^_^pJ I L_^._—^_—__—_^__>^^

KERKRADE
Notaris J.E.M, van Putte

te Landgraaf
zal op woensdag 28 juni 1989 om 3 uur n.m. in café Van der
Heijden, Chevremontstraat 30 te Kerkrade, ex art. 1223 B.W. in
het openbaar in één zitting, bij opbod en afslag verkopen:

riant gelegen vrijstaande
bungalow met garage en tuin

Paulus Potterstraat 1 te Kerkrade, kad. gem. Kerkrade sectie L
nr. 278, groot 7,01 are.
lnd.: kelder/souterrain: portaal, gang, inpandige garage, ber-
ging, c.v.-ketel, boiler, provisieruimte, sauna; beg. gr.: entree,
hal, garderobe, muurkasten, ruime woonk. met open aanbouw-
keuken, 2 slaapk., 2 zijkamers, toilet, luxe complete badkamer,
doucheruimte, rondom aangelegde tuin.
Betaling koopprijs: uiterlijk 11 augustus as.
De algemene veilingvoorwaarden onroerend goed 1987 van de
Notariële Broederschap zijn van toepassing, met inachtneming
van de in de akte van veiling op verzoek van de opdrachtgever
vermelde afwijkingen.
Aanv.: na betaling koopsom en kosten, in eigen gebruik, zono-
dig krachtens grosse der akte van veiling.
Bezichtiging: in overleg met voornoemde notaris.
Inl.: ten kantore van voornoemde notaris, Kerkplein 31-32,
Landgraaf, tel. 045-318585.

GRAETHEIDE
De notarissen mr. E.M. Huyben en

mr. A.H.G. Wagemans te Geleen
zullen op dinsdag 4 juli 1989 om 15.00 uur in café De
Sjoester, Mgr. Buckxstraat 3 te Bom, ex artikel 1223 B.W.
in één zitting bij opbod en afslag in het openbaar verkopen:
appartementsrecht, gelegen te Bom, Graetheide 71E,
kadastraal gem. Bom, sectie I nummer 1069-A-6.
Indeling: woonkamer met balkon en keuken, hal, toilet, 2
slaapkamers en badkamer met douche.
Berging in het souterrain.
Verder behoort tot het appartementsrecht een garage en
tuin.
Aanvaarding: na betaling van de koopprijs, welke betaling
moet plaatsvinden op uiterlijk 15 augustus 1989.
Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene Veiling-
voorwaarden Onroerend Goed 1987, vastgesteld door de
Koninklijke Notariële Broederschap, voorzover daarvan in
de veilingakte niet is afgeweken.
Bezichtiging: op donderdag 29 juni 1989 en maandag 3 ju-
li 1989, telkens van 16.00-17.00 uur.
Geïnteresseerden wordt geadviseerd vóór de veiling con-
tact op te nemen met het notariskantoor om informatie te
verkrijgen betreffende eventueel te verkrijgen rijkspremie.

Notarissen Huyben & Wagemans,
Kummenaedestraat 43 te Geleen,
04490-47175. *

NU SPAARHYPOTHEEK
Hypotheekrente ö5 f /o

30 jaar vast
afsluitprovisie 1,25%

Bel voor informatie of vrijblijvende offerte

AMurantlekantoor en Financieel AdvieeburoL.G.M. WiertzB.V.
Kluis 68. 6165 EN Geleen. telefoon 044 90 - 444 03
Postbus 305, 6160 AH Geleen telefax 04490 - 55670

Verzekeringen * hypotheken * financieringen

inj wiertz

Met zorg hebt u samen gekozen ****^._tfi #* * f** X iJjHF^-^^ BiJ net Bouwfonds is deze vaste

Nj-ft-fi-HËftWlfciri ,^^^W H__fl P& IP» A W':'>\m\mmm\\;%JW%£s
aan de verwachtingen voldoet. Ook E^_ ■_! ■_[_^_.%^ '^ I«'*A\__! # SpaarVast Hypotheek, waarbij uMiMtodL Ik^B _"^*:...* -*_ 4W _i I «

dan ook vooraf goed laten infor- %ÈAËm\^m\ È^_Mi belastingvoordeel.

meren door de objektieve vakmensen IJFr^miilL " w" I WÉMBBP^*?^! WÊ Kr^^iP nexibele opstelling van het

Wmo& " K "Sn __^^fex^H

komen, de meest gunstige is. Die u g^ * Ijj ook het Bouwfonds graag aan de
wezen op de mogelijkheid van extra m<*»t w fc^l toekomst!

aflossing omdat uw vrouw voor een F^fT" 1" P^^l !@^oo* .

■■Mr <dr^ 1 m J m̂m^m^mm^' i^B Hr '*'^ Jr |C_l # informalie over de hypotheken van het
aspekten glashelder voor uop een Jll* ,jr^ 'JZ^Ïfc Bouwfonds.

pijy.. *&kzMZjÊm _! Hl *1 Postcode:
Net als de mensen van het WÊf* JJK "% Telefoon:

2; w Hk Stop de bon in een ongefrankeerde envelop en stuur

Bouwfonds Zelf 7al UW hVDOtheek- üü Jf # _t* """"<ÜI_. _a __ die aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28,
DUUWIUUUS ieu, _U UW HJJJUI-UCCK- HB. _? _ aÉK ..._«_MW_I A. 6160 VB Geleen OvmmaMfi. m » ' » W**^ ■-

_
ü 1 —^^"^bemiddelaar of verzekeringsadviseur ~ . „Voor nadere informatie kunt u

u graag van dienst zijn bij het kiezen __ - ,
-vwmr £ ~W —■ gebruik maken van de coupon

van de juistehypotheekvorm. ■ I L* |_vi~ C^"^_^| |^C of ons even beUen.

goed voor elkaar hebben...
Geleen, Jos Klijnenlaan 288,

Tel. 04490-88588_ u bijvoorbeelduivoens Gelukkig hebt u een hypotheek van hetBouwfonds. »—-. *. <»_i__ .o
informeren over de voordelen van * *■

Tel. 04750-16555
een hypotheek met een rente die

Venlo, Nijmeegseweg 28
30 jaarvast blijft. (bij Trefcemer) Td 077. 541945yfê Bouwfonds Limburgse Gemeenten

Limburgs



_^_00^^_l W _■__ _e^_ _> U ■ U Mm * Vergeleken meteen

I«Mlf|glP OnzeSpaarhypotheekscheeltu z k
P^^^dHÉÉlß m mW m fiscaal voordeel 42%.W^^qlgauwzo'n f 1.000,-netto*perjaar E
1 Onze Spaarhypotheek-door deVereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvormvan dit j''jS SpÉÈI B " \ W-Rentepercentages thans geldendehypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek dieval gauw zon f 1.000,- netto per jaarscheelt. .--4__3 il^jj mr" \

Voeg daarbij: * de huidige, lage rentestand; — ■*| va §v | m\ ■■ *de uiterst stabiele maandlasten; . ," ■*-'?s®Sh| Bo#o I\/AV\| Ak Gemeente Zonder *de gegarandeerde eindwaarde; V '=:S2^^_!?_/ |,V/Al^l^^l Garantie Gemeente * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; \ \ \ Ir
' en u zult met ons eens zijn datterecht van een uniekehypotheek gesproken kan worden. / \ \ I 1"

mh _■ ljaarvast 7,4% 7,6% Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we \ \ x.
■^^^W Ml f\ f 5 jaarvast 80% 82% ervan overtuigd zijn dat we ook v een passende hypotheek met de laagste rente kunnen bieden. \

\ x \ I.

1 ::a °:S __J Voorai uwbanK/a»-- Spaarbank Limburg- Pancratiusbank I
Kanforen Spaarbank Umbhrg Hoofdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666. Distnktskantoor: Spoorstraat 38. Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beck, Berg en Terblijt,Blerick(3), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld. Heer (3),

Meerssen, Roermond,Sittard (3), Tegelen, Vaals,Valkenburg, Velden,Venlo (3) en Venray. Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6). Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2). P h

|| , . : -II

I TE HUUR I
i IN HEERLEN

D HEERLERBAAN: 2-kamerappartementen met balkon, lnd.: w.kamer
met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 slaapkamer en
berging. Huurprijs vanaf ’541,44 per maand, exclusief voorschot servi-
cekosten.
D KEMPEN: 2- en 3-kamerappartementen met balkon en lift. lnd.: w.ka-
mer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 resp. 2 slaap-
kamers en berging. Huurprijs vanaf ’ 533,24 per maand, exclusief voor-
schot servicekosten.
D GEITSTRAAT/LOKERSTRAAT: enkele overdekte parkeerplaatsen.
Huurprijs ’3O,- per maand. Enkele onoverdekte parkeerplaatsen. Huur-
prijs ’ 15,- per maand.
INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OBJECTEN IS MOGELIJK:
HEERLEN: Geitstraat, Corneliusplein, Lokerstraat, Wannerplein, Wan-
nerstraat, Eurenderweg, Benzenraderweg. KERKRADE: Drievogel-
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat, Veldhofstraat. BORN: Barbarahof.
GELEEN: Rijksweg-Nrd. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan, Pallashof.
Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Woningbouw.
VOOR MEER INFORMATIE:

l/l VA-BOG Kl©dl®[rDs][n]_] Ikw
Voogt-Abma8 Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen

tel. 045-424515, fax 045-425439 aisms

KERKRADE
Op donderdag 4 juli 1989 's middags om 15.00 uur zal
notaris A.L.J.M. Muris te Kerkrade op verzoek van zijn
opdrachtgever in café van der Heijden, Chevremontstr.
30 te Kerkrade in het openbaar bij opbod en afslag ex
art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek verkopen:

Woonhuis
met ondergrond en tuin te 6464 HD Kerkrade, Bernhard
Pothaststraat la, kadastraal bekend als gemeente
Kerkrade, sectieL nummer 874, groot 1,27 are, alsmede
het 1/30 onderverdeeld aandeel in de buurtweg kadas-
traal bekend als gemeente Kerkrade, sectie L nummer
903, groot 2,90 are.
Het pand bevat: begane grond: woonkamer, open keu-
ken, hal toilet en berging. 1e etage: 3 slaapkamers en
badkamer.
Aanvaarding: koper kan na betaling van de koopsom
het gekochte vrij aanvaarden.
Betaling: de koopsom dient te worden voldaan op uiter-
lijk 18 augustus 1989.
Bezichtiging: in overleg met genoemd notariskantoor.

Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van
notaris A.L.J.M. Muris, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel.
045-457251.

Wist u dat wij inBrunssum en omgeving de meeste bestaan-
de huizen verkopen!

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

Derhalve voor onze clientèle TE KOOP GEVRAAGD
woningen in alle prijsklassen.

Brunssum, Pr. Hendriklaan 152. Halfvr. winkel/woonhuis
met gar. 3 kelders, keuken met aanb. 3 gr. sl.k. 2 woonk.
opp: 700 m2.Vr.pr: ’ 150.000-k.k.

Brunssum, Doorvaartstr. 33, ruim vrijstr. woonh. op zeer
gunstige ligging aan vijver, keld., woonk., keuk., bijkeuk., erf
en grote tuin 3 sl.k., badk., zold., m. vaste trap. opp.: 450 m 2.
Vr.pr. ’ 152.000,-k.k.

Hoensbroek, Klingstr. 5, geh. onderkeld., voor- en achter-
tuin, mog. v. garage, woonk., keuk. m. L-vorm. aanbouw, 3
sl.k., douche m. v.w.. Vr.pr.: ’ 108.000,- k.k.

Tevens te koop diverse appartementen in Brunssum en
Heerlen, waaronder: Drieschstr. 12, nabij centrum, met ga-
rage, 2 sl.k., badk., gr. woonk., gr. balcon en dakterras.
Vr.pr: ’ 125.000,-k.k.

A»»urinti«-, fin«nci«ringj- tn advteburo

jf^A((CJ)))van Qppen bv
JOMH^ay Lindapltin 5, 6444 AT Brunuum.

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30an 13.30■ 17.30 uur
dondardagavond 18.30 - 20.30uuran zatardag 9.00 ■ 1200uur
■ I
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengtmensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten enkranten.

■ Raak in
vuur en vlam!
Elk* zondag op«n wan 13.00- 18.00 uur.

AANSTEKELIJK» _ ■
DESIGN holen

SIGNATUUR 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.

■ ii_l_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_c_^——^_^—i^_i _m_i
fcWf'WÏ!_—ff-WWIPW!-fïri-^

m—■■
1

Wonen in een oase
Naast het chique Grand Hotel heeft het -aM <^^ l^fc "" H^ p^ B* J 5
Abp onlangs het Putgraaf complex I I I §^\_ \
voltooid. Het winkelgebied en de AAA AA —Ww ~b» AJ_t^ "
uitgebreide stedelijke voorzieningen van «na* «tf VWWT^PnVI^rM^I
Heerlen bevinden zich naast de deur. I _T^ KlWSffiiffff^^
Maar als u die achter udichftrekt,bevindt *J W^ W~ 1 I m!~ 1 _£__J___!
u een oase van luxe, comfort en y/ mm\\f JLJL eJ_L JL JL JL JL JL 3X3
privacy.De afgesloten entreehal met _PWÏPipMMvWPWPWMi
marmeren vloer, de eigen parkeer- gÉWkm* $Ü& jfewil^t iK^ iA\ " BffJliffllfßJre^^
garage, het tapijt op de etagegangen, J^"'^^ BR^_P^^l %k -f8 ji r_j£
alles weerspiegelt het konsept van ** "ipfOy^ tfM ' IW^fe**l "'-^^stedelijkwonen op hoog nivo. -rfrf 'i^igSjg^~i *>1 L__ H_iBBBBBBBBBMBBB

f kamers. Alle woningen hebben onder- l-l^ _ï t 1 jU?Hs£ÏÏÏ w4t^*ll"sSl dok 2 - 1| meereengroteiivingmethalfrond flj£np ffi, j^gf^J^CTff 6^^>^
aanwezig- tirni i / ""^ tf
De huurprijzen lopen uiteen van’ 915- |\| f— |J| flP*' * p/_ * ~-~-^ 0$
tot’ 950-p/m inkl. parkeerplaats, > ' '--— i. tos:t_ exkl. servicekosten. beheer O.Q. Bentugeïnteresseerd in stedelijkwonen, Dan ontvangt uzo snel mogelijk fs£

omringd doorluxeen privacy? Stuurtu dokumentatie overPutgraaf. $^sj*m7^<~~^L *&?i Valkenburgerweg 25A, „,,,,, ~., tfWtf^flt* #fiW
= 6411 BM Heerlen. dan de bon in een open envelop aan NEDU, Ukuntons natuurlijk '''':':i#.W.W&:'!'m, f&
fe Telefoon 045-710909. Antwoordnr. 48, 6400 WC Heerlen. ookeven bellen. '^^^^^-^I^
6 «

~^^

KUNSTSTOF en HARDHOUT

iSchmiti)
GmbH

v.SiemensStr 6
Geilenkïrchen pijp|

Gewerbegebiet I lli I
j fel 02451/8069 |[_lUIU _

mßanuDeuren
Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

'Wie geeft denktJÈr^Ék
aan een ander' fP^i^fH

*Z*m *^fife: : '"lr^^_B
émWMGehandicapten kunnen vaak meer dan Jg

velen denken. AVO-Nederland kan hen m
daarbij helpen. Geef alsjeblieft gul aan ' WE i^^l
de jaarlijkse nationale collecte. Want: wie \^M__M_pf IPAVO-Nederland steunt, geeft een ander
soms dé kans van zijn of haar leven. ’’$t«u« de AVO-«oll««te AOChnfl

Stuur mij nadere informatie over AVO.

Poste/plaats: Beschermvrouwe H.M. deKoningin

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid. Ep,LEPS|EVEREN , G, NGNEDERLAND

av r\

KSSof Ê^IHOAÏÏ^APPÜ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

I ' ' 'I ii. —■— ■ i ii
, ■■ mJ

_-—-
Limburgs Dagblad

Dagtocht naar
Homburger Landchen
donderdag 6 juli r^--^_^
Vanuit diverse opstapplaatsen in / **Ss È
Limburg rijden we naar het /J? t^xr\ mHomburger Landchen Nümbrecht en /</ Of/ ■Wiehl. Bij aankomst in Nümbrecht is / '^_r
er gelegenheid om eenkop koffie te C^^-P-P. m
drinken.
Bij deze dagtocht is inbegrepen:

* een bezoek aan Schloss Homburg;

* een bezoek aan een druipsteengrot;

* rondrit 0.1.v. een gids door het Homburger Landchen;
* afscheidsmenu in Limburg.
Omstreeks 17.15 uur beginnen we aan de terugreis, die we
afsluiten met een afscheidsmenu in Klimmen. Oe
thuiskomst van dit dagje „Duitsland" zal zijn om ± 21.30
uur.
Boeken voor dit dagje uit kan vanaf heden bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW Vaals,
onder betaling van de reissom. /

■Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", <^j
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. M»
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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TV-KANALEN,
SOLFLENGTEN
ianal^l-abonnees:

a'en zie schema exploitant
>: 'j
\ wit programma
*tw eo 9eluidsweer9ave
5.

weetalig bij stereo-app.
s ie|etekst ondertiteling

TELEVISIE
kjlo ': 5. 26. 29, 46 51. 53 en 5

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
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Telë 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

RTL Plus

Limburgs dagblad | programma's zaterdag televisie en radio
Zaterdag 24 juni 1989 " 41

10.55 The lone ranger. Nieuwe serie.
11.20 Defenders of the earth. Afl.:

The Mystery of the Book.
11.45 Cartoon Time.Popeye.
11.55 Grandstand. M.et o.a. cricket en

tennis.
18.05 News and weather.
18.15 My Secret Desire. Nieuwe se-

rie.
18.50 Macgyver. Afl: The Thief of Bu-

dapest.
19.40 Combat. Nieuwe serie. Afl.: The

Battle of the Regiments.
20.15 A Touch of Spice. Serie.
20.50 Columbo. Afl.: Requiem For a

Falling Star.
22.00 News and Weather.
22.15 Spitting image. Satire-serie.
22.40 The Play on One: Biting The

Hands. Komedie.
23.55 Floyd on TV. Humor.
00.20-12.45 Soap. (Herh.)

Sky Channel
06.30 The Flying Kiwi.
07.00 UK Top 50.De Britse hitparade.
08.00 Fun Factory. Ontspannen kin-

derprogramma met speciale gasten
en tekenfilmseries.

12.00 Transworld Sport.
13.00 World Wrestling Federation.

Superstars of Wrestling '89.
14.00 Saturday Movie Matinee.
16.00 Planet of the apes. Sf-serie.

Apen die de wereld regeren: een
angstwekkend toekomstbeeld.

17.00 The UK Top 50. De Britse hitpa-
rade gepresenteerd door Carolyn
Marshall en Pat Sharp.

18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Irish Open Golf.
21.00 Tennis. In Wenthworth.
22.30 Motorsport. GP van Nederland.
23.30 Basketbal. In Zagreb. EK voor

landenteams.
00.00 Hockey.
01.00 Eurosport overzicht. 01.30
Arts CHannel. Kunstprogramma.

04.30-06.30
Landscape Channel. Sfeerbeelden met

muziek.

Super Channel

jK?9esschau/Tagesthemen.; ,t|e Sport-Reportage.
Jro Das Geheimnis der Or-i> (Herh.)
) "lr>gsda. (Herh.)
5lesoverzicht.Ipa9esschau.
% ■ff°gramma-overzicht.
k^'eier-Woche-Revue '89.
h^entsprogramma. Presenta-'di Saemann en Micahei Heiks.

14.30 Sesamstrasse.
15.00 "" Formel Eins. Hitparade met

Kai Boeking.
15.45 Salut Eiffelturm! Amusements-

programma t.g.v, het 100-jarig be-
staan van de Eiffeltoren.

17.25 Duck Tales - Neues aus En-
tenhausen. Afl.: Die verlorene Welt.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 ""Die Rudi Carrel Show.

Amusementsprogramma.
21.45 "«Trekking van de lottogetal-

len.
21.50 Tagesschau.
22.00 (TT) Das Wort zum Sonntag.
Meditatie van Jürgen uit Wetzlar.

" Sheree North en Stephen
Boyd in 'Key West. (Duits-
land 1 -23.55 uur)

22.05 Verstecktes Ziel. Amerikaanse
speelfilm uit 1978 van John Hough
met Sophia Loren, John Cassavetes,
Patrick McGoohan e.a.

23.55 Key West. Amerikaanse speel-
film uit 1972 van Philip Leacock met
Stephen Boyd, Woody Strode, She-
ree North e.a. (Twee kanalen).

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop tekenfilmshow met elk uur
nieuwsflitsen.

11.00 The Mix. Pop.
12.00 Touristic Magazine. Reisma-

gazine.
12.30 The Mix. Actuele popmuziek.
13.00 Hollywood Insider. Hollywood-

nieuwtjes.
13.30 The Mix. Pop.
14.00 Big Valley. Amerikaanse wes-

ternserie.
15.00 Flying High. Komische serie.
16.00 Wanted Dead or Alive. Ameri-

kaanse westernserie met Steve
McQueen.

16.30 The Mix. Pop.
17.00 Dick Turpin. Britse avonturen-

serie.
17.30 Euroe hart.
18.30 NBA Basketball.
19.30 Videofashion. Modemagazine.
20.00 Lady of Burlesque. Ameri-

kaanse misdaadkomedie uitr 1943
met Barbare Stanwyck, Michael O'S-
hea, Marion Martin e.a.

21.55 Weather Report.
22.00 Twilight Zone. Amerikaanse sf-

thrillersehe.
22.55 Roving Report. Actuaiiteitenre-

portage.
23.30 Dressed to kill. Amerikaanse

misdaadfilm uit 1946 van Roy William
Neal, met Basil Rathbone, Nigel Bru-
ce, Torn Dillon e.a.

01.30-03.00 The Mix Continues.
Popmuziek.

MTV Europe

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

Zie duitsland 1
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. Gaste: JasminaKi-
tanovic.

13.40 Diese Woche. Weekjournaal.
(Met ondertiteling).

14.00 Das Ratsel der Gefühle. 6-deli-
ge serie over menselijke gevoelens.
Afl. 1: kein Leben ohne Hoffnung.

14.30 Der Feuerwehrball. Tsje-
chisch-Italiaanse speelfilm uit 1967
van Milos Forman met Vaclav Stöc-
kel, Josef Svet, Jan Vostrcil e.a.

15.40 Technik 2000. Technisch ma-
gazine voor jongeren. Presentatie:
Biggi Lechtermann en Klaus Möller.

16.05 Frankensteins Tante. 7-delige
griezelserie met Viveca Lindfors, Fer-
dy Mayne, Eddie Constantine e.a.

17.00 Heute.
17.05 Mem Name ist Hase. Teken-

filmserie.
17.15 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse tv-serie. Afl.: Grosse
Plane/Eine Frau sieht rot.

18.10 Landerspiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. Spelprogramma

met Dieter Thomas Heek.
20.15 (TT) Vier Fauste für ein Halle-

luja. Italiaanse speelfilm uit 1971 van
Enzo B. Clucher met Terence Hill,
Bvd Spencer, Harry Carey jr. e.a.

22.10 Heute.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Dieter Kührten.
Aansl.: Lotto-trekking.

23.35 ■ Mord im Fahrpreis inbegrif-
fen. Franse speelfilm uit 1965 van
Costa-Gavras met Yves Montand, Mi-
chel Piccoli, Simone Signoret e.a.

01.05-01.10 Heute.

Duitsland 3 West
10.00 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
10.15 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
10.30 Avanti! Avanti! Cursus Ita-

liaans.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? Cursus micro-elektronica.

11.30 Der Traurn vom freien Vater-

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

07.00 MTV! Non stop pop.
10.00 Yo! Mix.
10.30 Club MTV. Dansmuziek.
11.00 VJ Maiken Wexo.
16.00 MTV Spotlight. Stray Cats.
17.00 US Top 20 Countdown. Popu-

laire platen uit de U.S.
19.00 Week in Rock.
19.30 Club MTV. Dansmuziek.
20.00 MTV half-hour comedy. Hu-

mor.
20.30 Just say Julie. Serie.
21.00 Party Zone. Clips.
00.00 Your scène - Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30 Kino. Filmrubriek.
02.30 Night Videos.

land. Documentaire. Afl. 8: Patriotis-
mus und Kirche.

12.15 Höhlenabenteuer. 4-delige do-
cumentaire serie over speleologie.
Afl. 2: Gorter der Unterwelt. (herh.)

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits,
(herh.)

13.30 Telekolleg 11. Mathematik Ana-
lysis. Cursus wiskunde. Les 5. (herh.)

15.45 Teketekst-overzicht.
16.10 WDR-Treff. Gast: Alfred Biolek.
17.00 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Abendseufzer.
17.30 Hier und heute unterwegs.
18.15 Naturund Technik. Das Wun-

dergras. Afl. 2: Bamboe.
18.30 High Score. Computer-spelpro-

gramma. Presentatie: Ute Welty.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.30 Sport im Westen.
20.00 Der Soja-Komplex oder: Die

eiserne Kuh. Documentaire over de
overtollige sojabonen in Brazilië, die
tot melk voor de armen worden ver-
werkt.

21.00 Puzzle. Spelprogramma.
22.00 Besonderes wertvoll. Filmma-

gazine.
22.45-03.30 Konzert für Nelson

Mandela. Samenvatting van het con-
cert vanuit het Wembley Stadion in
Londen op 11 juni 1988.

Duitsland 3 SWF
17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits.

(herh.)
17.30 Elf Lander, ein Land - Die Bun-

desrepublik. Afl. 11: Ludwig Harig:
Saarland Arm Saarvogelein - reich
Saarvögelein.

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Abendzeufzer.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakenkreuz.

Afl. 2: Wien: vom Mannerheim zum
Heldenplatz.

20.15 ■ Strassentraumereien. Ita-
liaanse speelfilm uit 1948 van Mario
Camerini met Anna Magnani, Massi-
mo Girotti, Enrico Glori e.a.

21.35 Südwest aktuell - Neues. Vor-
hang auf.

21.40 Nachtcafé. Wieland Backes
ontvangt gasten in slot Favorite in
Ludwigsburg.

23.10 Café Grösenwahn. Elfriede Je-
lineks boek 'Lust.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-
filmserie. Afl.: Die Katzenfutterdosen-
fabrik/Der Kicker-Geier.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Das Wagenrennen.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Die Verwechslung.

09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

11.00 'Explosiv'. Magazine met Olaf
Kracht.

11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

(herh.)
12.20 Tekenfilm.
12.30 Klassik am Mittag m.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Here Kitty.
13.30 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.15 Wer ist der Milliardar? Roe-

meense speelfilm uit 1979 van Sergiu
Nicolaescu met Amza Pellea, Draga
Olteanu-Matei, Jean Constantin e.a.

15.50 Tekenfilm.
15.55 Polizeibericht Amerikaanse

serie. Afl.: Der Ring.
16.15 Adel verpflichtet.
16.45 Spiegelei. Spelprogramma.

Presentatie: Uwe Hübner.
17.15 Dance. Dansshow gepresen-

teerd door Martina Menningen.
17.45 Tekenfilm.
17.55 Buck Rogers. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Ein todliches Wagnis.
18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Computer-Spiele.
20.00 Hofmann. Britse speelfilm uit

1970 van Alvin Rakoff met Peter Sel-
lers, Sinead Cusack, Ruth Dunning
e.a.

22.00 Alles nichts oder?! Spelpro-
gramma met Hella von Sinnen en
Hugo Egon Balder.

23.00 Frau Wirtin hat auch eine
Nichte. Duits-Oostenrijks-ltaliaanse
speelfilm uit 1969 van Franz Antel
met Terry Torday, Claudio Brook, Ha-
rald Leipnitz e.a. (herh.)

00.40-00.45 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05. Die Waltons. Afl.:
Die einsame Hütte. 10.50. Teletip Geld.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Das Geld liegt
auf der Strasse. Amerikaanse komedie
van Ted Kotcheff met George Segal,
Jane Fonda, Ed McMahon e.a. 12.35 ■
Das Siegel Gottes. Oostenrijkse speel-
film uit 1948 van Alfred Stöger met Hil-
de Mikulicz, Robert Lindner, Carl Gün-
ther e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 14.05 Familie
Feuerstein. Afl.: Einmal Hawaii und zu-
rück. 14.30 Mister Ed. Afl.: Tante Mar-
tha. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
Die Waltons. Afl.: Das grosse Missver-
standnis. 15.50 Teletip Tier. 16.00 SAT
1 - Teleshop. 16.25 Der goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Rache
urn jeden Preis. 17.25 Teletip Reise.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Das Imperium - Die
Colbys. Afl.: Schatten der Vergangen-
heit. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Auf Vt-
deosehen. 19.30 MacGyver. Afl.: Wil-
derer auf Menschenjagd. 20.25 SAT 1
Wetter. 20.30 Make-up und Pistolen.
Afl.: Verabredung mit dem Tod. 21.25
SAT 1 Sport. 21.30 Der Inspektor. Brit-
se speelfilm uit 1962 van Philip Dunne
met Stephen Boyd, Dolores Hart, Leo
McKern e.a. 23.30 SAT. 1 Bliek. 23.40,Frankenstein muss sterben. Britse fan-
tasiefilm uit 1969 van Terence Fisher,
met Peter Cushing, Thorley Walters,
Simon Ward e.a. 01.15-01.25 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Met Nikki

Townley. Vandaag: King Rollo.
10.10 Percy Peeverley's World of

Cartoons. Afl.: Percy's errand.
(herh.)

10.35 Henry's cat. Afl.: Out for the
count.

België/TV 1
«O KN. Reat 'ef denken. CD, een goed
"0 E% ,ner9ie. Tot de laatste druppel.10LNn j*ndereBelgen. De drie ge-

* f>r~ Brussel. (herh.)

' C_LRipasso <hern>
i 'ette '""ducatie. Francois enwaiiherh.)Ssbr,s«Babel- ' Wekelijkse
f FliDr_ Voor Turkse migranten.
I: Jüni.?er" Amerikaanse serie.S >orRangerk J1» boxSjy CQi?ld- Amerikaanse serie met

Ko N-'eu an' AfL: Misdaadstory.

||, s R 0h- * Animatieserie, (herh.)PaseriInson Crusoe. 13-delige
(£>bre.,. ,over de legendarische
Ü s°e B„^n 9 met Nolle Versijp als
(■jjj (herh)Ronald Carrilho als Vrij-

(E?nfilrn_088L12"delige ItaliaanseEk Bo__f van Bruno Bozzetto.Is!6 *W>,e Vlaanderen. Toeristi-

(S*n*r~en 'ottotrekking. Mede-

R.^oers^n amma"°Ver2icht en

f^nfi" Australische serie.een interessante ontmoe-tllllWlll......

ting. Danny veroorzaakt een ramp.
20.25 De Cosby Show. Amerikaanse

serie van Jay Sandrich. Afl. 1: De
slang. Met Bill Cosby, Phylicia Ras-
had, Sabrina Lebeauf e.a. Theo stelt
de familie wat gerust door te verkla-
ren dat de slang, diezich in de kelder
bevindt, daar niet uit kan klimmen.
Maar wanneer Clair de slang in haar
slaapkamer terug ziet, worden Theo's
theorieën de bodem in geslagen.

20.50 Matlock. Amerikaanse tv-film
rond advocaat Ben Matlock. Met
Andy Griffith, Nancy Stafford, Kari Li-
zern e.a. Matlock neemt de verdedi-
ging opzich van de zoon van een rijke
industrieel, die ten onrechte van
moord op zijn vader beschuldigd
wordt. Hij ondervindt al vrij snel dat er
meerderen een redelijk motief had-
den om de moord te plegen.

22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.00 In de hitte van de nacht. Ame-
rikaanse serie van David Hemmings
met Carol O'Connor, Howard Rollins,
Dennis Lipscomb e.a. Afl.: Kijk niet
om.

00.30-00.35 Coda. Wel te rusten...
goede nacht van Decorte/Flower. Uit-
gevoerd door Koen Crucke, zang en
Mare Matthijs, piano.

België TV 2
17.55 Zie BRT 1.

20.00-22.30 Sport extra. Met Basket-
bal. Samenvatting van de 1e halve fi-
nale van het EK voor landenploegen
vanuit Zagreb. Verslaggever: Louis
De Pelsmaeker. Aansl.: ca. 20.55
rechtstreekse reportage van de 2e
halve finale van het EK voor landen-
ploegen vanuit Zagreb. Verslaggever:
Louis De Pelsmaeker.

België/RTBF 1
15.30Lecoeur et lesprit.Katholiek ma-
gazine, (herh.) 16.00 Spreek met ons
mee. Kursus Nederlands. 17.00 Jane
Eyre. 5-delige serie naar deroman van
Charlotte Bronte met Zelah Clarke, Ti-
mothy Dalton, Andrew Bicknell e.a. Ein-
delijk heeft mr. Rochester Jane'sreser-
ves weten te doorbreken: ze geeft toe
van hem te houden. 17.50 Noubanimé.
Tekenfilms met de Smurfen. 18.15 Gé-
nies en herbes. Spel tussen scholen.
18.45 Télétourisme. Toeristisch maga-
zine. Presentatie: Guy Lemaire. 19.20
Trekking van de joker en lotto. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Varié-
tés a la une. 20.05Le jardin extraordi-
naire. Natuurmagazine. 20.35 Le cor-
billard de Jules. Franse speelfilm uit
1982 van Serge Penard met Aldo Mac-
cione, Fracis Perrin, Jean-Marc Thi-
bault e.a. Lotharingen, anno 1944: de
jonge soldaat Jules vindt de dood als
hij, in een poging een natuurlijke be-

hoefte te bevredigen, op een landmijn
trapt. 22.10 Portrait: Jacques Yerna.
23.05-23.40 Lotto- en jokeruitslagen.
Laatste nieuws, weerbericht en paar-
denkoersen.

België/Tele 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00-
-01.00 Notre futur commun. Thema-
avond in het kader van de V.N. Wereld-
milieudag. Gasten: Sting, Terence
Trent d'Arby, Alexander Gradsky, Van-
gelis, Yazz, Midnight Oil e.v.a.

TV5
12.00 Thalassa. Maritiem magazine.
12.50 Jazz Off. Muziek. 13.00 Journal
Télévisé. 13.15 Jardiner avec Nicolas.
13.30La part de l'autre. Franse tv-film.
15.00 Sacrée Soiree. Variété. 16.10
Visa pour le monde. Reportage spel:
Indonesië. 17.25 Livres-Parcours. His-
toires de femmes. 18.00 Je l'amais
trop. 19.45 Le Chemin des écoliers.
Reportage. 20.10Club de l'Europe. Po-
litiek magazine. 22.00 Journaltélévisé.
22.35 Le monde du cinéma. Filmmaga-
zine. 23.30 Klassieke muziek. 00.15
Strophes. Literatuur. 00.30-01.00 Pa-
pier glacé.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Nieuws
Show. (8.07-8.25 Aktua). 10.04
Langs de lijn extra TT-dag. 18.07
Coulissen. 19.03 De Samenloop
met Homonos-extra. 20.02 De Sa-
menloop. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Eenzaam avontuur.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04-16.00:
Vrije Zaterdag: 7.04 Non-stopoude
hits. 8.04 De Opening. 11.04Bal op
't dak 12.04 Spijkers met koppen.
14.04 Typisch Hollands. 16 04 Zin
in muziek. 17.04 Glas in Lood.
18.04Quartier Latin. 18.15Levens-
lief en levensleed. 19.03 Country
Time 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation
16.04 Music Express. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Koploper. 20.03 Harro
de Jonge: 20.03 Elpee pop special:
Joe Cocker. 21.03 Elpee- en CDpop. 22.03 Country style. 23.03-
-24.00 Late date.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Ochtendge-
spuis. (8.00 Nieuws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert: Muziek
voor viool en piano. 12.02 Strauss
& Co. 1302 Veronica Klassiek. Or-
chestre Philharmonique de Mont-
pellier met vocale solisten. 14.37

radio
Veronica Kamermuziekserie 88/89.
Mozarteum Pianotrio Salzburg
15.15 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten. 15.50 Lang leven
de Opera! 18.00 Nieuws. 18.02
Avondstemming. 20.00 Nieuws.
20.02 Holland Festival Journaal.20.10 Holland Festival 1989: Het
Moskou Kwartet. Rechtstreekse
uitzending. 22.30 Klassiek op Za-
terdagavond: Laudate. 23.00-0.00
Literair: Camera Obscura. Poetry
International Festival.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en markteer
en uitgebreid weerber 9.00
Nieuws 9.02 NOS-Sportiel. 9.25
Waterstanden. 9.30 Milieu-educa-
tie. 10.00 Hollandse nieuwe. 10.15
De muzikale fruitmand. 11.15 Tijd-
sein thema. 12.00 Nieuws. 12.05
Meer dan een lied alleen! 12.44
Metterdaad-hulpverlening. 12.45
Vragen naar de weg. 13.00
Nieuws. 13.10 Hallo Nederland.
13.30Open Doro. 14.00 Jazzspec-
trum. 15.30 Mmjon. 16.30 Homo-
nos. 17.00 Licht en uitzicht. 17.46
Postbus 51: Nederlandse Antillen
en Aruba. 17.55 Mededelingen en
Schippersberichten. 18 00 Nieuws
18.10 lyi Haberler. 18.25 Kayen
Rasja. 18.40Arabisch progr. 19.00

Progr. voor buitenl. werknemers
20.30 Laat ons de rustdag wijden
21.14 Metterdaad-hulpverlening
21.15 Reflector. 21.35 Deze week
22 00-23.00 Zaterdagavonduur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (7.00 Nieuws en RVA-ber,
7.45 In het spionnetje). 8.00
Nieuws. 8.12 Te bed of niet te bed.
10.00 Nieuws. 10.03 Buitenspel
11.30 De Vlaamse top tien. 12.00
Top 30. 14.00 Radio Rijswijck.
17.00 Nieuws. 1705 Vandamme's
Beatbox. 19.00Dansbar 20 00 Do-
mino. 23.30-6.00 Nachtradio (0 00
uur Nieuws).

Belg. Rundfunk
6 35 Radiolrühstuck 7.15 Wunsch-

kasten. 7 45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.05
LP-Markt. 10.00-1200 'Hit oder
Niete'. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. 12.45 lm Brennpunkt. 13.00-
-16.00 Hitparade 1605 Contra-Re -Jugendmagazin. 17.05 FORUM -Das Kulturmagazin 18 10BRF-Ak-
tuell. 18 35 Freie Tribune: LG.
1845 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. 11.00Treft nach
Elf. 1200 Is jan Ding! 14.00 Viva.
15 00 Sportshop 1800 Unglaubü-
che Geschichten. 19.00 Neunzehn- Vierundzwanzig Charts 20.00
Dance floor 21.00Reek Pop Con-
nection. 22.00 Musik Non-Stop
0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 805 In unserem Alter.
9.05 Musikpaviljon. 12.05 Pop-Re-
port. 14 05 Orchester der Welt.
1500 Café Carlton. 17.00 5 Uhr-
Tee 19 05 Das Samstagskonzert.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress

Nederland 1
1.05 Nieuws voor doven en
(torenden.

Ve knotsgekke kerels in hun
Jide kratten. Amerikaanse
«n uit 1965 van Ken Annakin
tart Whitman, Sarah Miles, Ja-
w e.a. Bij de start van de luch-
tóndon-Parijs anno 1910 ver-
h vliegers uit vele landen metbouwsels aan de start, (herh.)
«urnaal.
'touwtje Theelepel.

js tuin van Eden. Britse na-
Je van SirDavid Attenborough.
Net ontstaan.
T)Weg van de snelweg
lt Toeristische serie. Afl. 6:
*i uit Noordwest-Zwitserland.
"leers. Amerikaanse comedy-
Afl.: Backseat Becky, Upfront.Prake wordt naar Japan over-
N en Rebecca probeert, methip, haar ware gevoelens aan*nbaar te maken.
■Goud en nieuw. Showpro-"a gepresenteerd door Frank

a

* Puzzelfavoriet. Spelpro-
'"a gepresenteerd door PeterI

jondom tien: bewakers van
'ven. Praatprogramma
Journaal."Sperman. Amerikaanse poli-

*■ Afl.: Who Do You Trust?
3e arrestatie van een 600 pond
'tïisdadiger krijgt Hooperman
'fnia en moet hij naar het zie-
ls.
'"52 St. Elsewhere. Ameri-

7ziekenhuisserie. Afl.: The Na-
*il Surgeon. Enkele artsen wil-doen aan een nieuwe opera-

waarbij ze zonder kleren
f 1werken. Dr. Craig vindt werk
gemeenschappelijke kliniek.

" Jean Pierre Cassell en Sarah Miles in 'Die knotsgekke ke-
rels in hun vliegende kratten. (Nederland 1 - 15.23 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Dynastie. Amerikaanse serie.

Afl.: Alexis is woest. Alexis is in alle
staten als ze ontdekt dat Dcx een ver-
houding met Sable heeft. Blake vindt
een foto van Fallon, die Zorelli heeft
achtergelaten.

17.50 (TT)Superchamps. Spelpro-
gramma voor kinderen om de Super-
champs Trophy 1989. Presentatie:
Chiel van Praag en Bart de Graaff.

18.45 ««Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 (TT)Wijnexpress. 13-delige se-
rie over wijn en een toeristische tocht
door landen en gebieden waar dewijn
vandaan komt. Afl. 7: Rijn/Moezel en
Nederland.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Beauty & the Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Cathy wordt be-
dreigd. Jenny Aronson heeft ge-
droomd dat een onbekende Cathy
bedreigd. Cathy wordt inderdaad op-
gebeld door iemand diebeweert haar
en Vincent in de gaten te houden.

21.25 Nederland Muziekland. Erik de
Zwart presenteert artiesten uit bin-
nen- en buitenland vanaf diverse Ne-
derlandse stations en vanuit verschil-
lende treinen in het kader van 150
jaarNederlandse Spoorwegen.

22.10 The Outsiders. Amerikaanse

speelfilm uit 1983 van Francis Copola
met C. Thomas Howell, Ralph Mac-
chio, Matt Dillon e.a. De vete tussen
de Soes en de Greasers bereikt het
hoogtepunt als een Soe wordt neer-
geschoten door een Greaser, die
werd aangevallen door en groepje
Soes.

23.46 Journaal.
23.51-01.35 Twist and Shout. Deen-

se speelfilm uit 1985 van Bille August
met Adam Tonsberg, Lars Simonsen,
Camilla Soeberg e.a. Drie klasgeno-
ten komen in moeilijkheden als de
vriendin van een van hen zwanger
raakt. Ze moeten belangrijke beslis-
singen nemen.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.25 Studio Sport. Live-verslag van

de wedstrijd in de 125 CC klasse.
Rechtstreeke beeden van de 500 CC
en de zijspan-races.

17.25 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Marokkaans Arabisch.
18.30 You're Welcome. Cursus En-

gels.
19.00 (TT)Jeugd journaal 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. 6: Borgtocht.
Roos kan als journaliste bij een dag-
blad beginnen, maar daar heeft ze
eigenlijk een auto en en rijbewijs voor
nodig.

20.55 Spotje Open Universiteit.
21.00 Sprekende film. Serie over de

geschiedenis van de geluidsfilm. Afl.
4: Hollywood en de sex.

21.57 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.56 Granman Aboikonni is niet

meer. Verslag van een vergadering
van de stam van de Sarramacaners
t.g.v. het overlijden van Granman
Aboikonni, symbool van de Suri-
naamse bosnegers.

23.26-23.31 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Erik de Zwart in 'Super-
champs'. (Nederland 2-17.50
uur)

Duitsland 2

Duisland 1

satelliet



Randstad mf^kheeft volop %m^\^werk MÊbkj\
Machinebediende m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U kunt direct gaan werken indien
u langetijd beschikbaar bent en in een 3-ploegen systeem
wilt werken. Na een korte inwerkperiode wordt u volledig in
het produktieproces ingezet en heeft u goede
toekomstmogelijkheden binnen dit bedrijf. Een goede
werkmotivatie spreekt voor zich evenals eigen vervoer.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15.

Constructiebankwerkers m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. Leeftijd is niet
van belang. U dient wel over relevante werkervaring te
beschikken.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15.

Bankwerkers m/v
Voor een bedrijf in Landgraaf. U moet ook
laswerkzaamheden verrichten en zelfstandig kunnen werken.
Het werk gaat lange tijd duren.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15.

Heerlen, Akerstraat 26.

-ir randstad uitzendbureau

Voor een bedrijf in Aken wordt op zeer korte
termijn gezocht:

kantoormedewerk(st)er
Eisen:
zeer goede kennis van de Duitse taal in woord
en geschrift, goede kennis van Engelse en
Nederlandse taal en boekhouden. Leeftijd tot
30 jaar.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Suzo Automatenzubehör Vertriebs GmbH
Zieglerstrafße 9
5100 Aachen
Duitsland „_„.206260

I

Spoed

vraagt voor tijdelijk (± 6 mnd.)

4 n produktie-
I U medewerkers m/v

(dag- en avonddienst).

Persoonlijk aanmelden:
Gasthuisgraaf 8,

ind.terr. Noord, Sittard;
vragen naar de heer J. Baadjou.

205431

Het bestuur van de stichting

ShJ|W „Gemeenschapshuis
4____f| RESIDENTIE
itóissenuosch Abdissenbosch"

zoekt op zeer korte termijn kandidaten
voor de functie van

BEHEERDER M/V
op huurbasis en i.b.v. de vereiste
horecapapieren.

Reactie uiterlijk binnen 14 dagen aan het
stichtingsbestuur Gemeenschapshuis
Residentie Abdissenbosch, p/a secr. W.
van Grimbergen, Gremelsbrugge 35, 6374
LT Landgraaf.

205923

# GEMEENTELIJKE
MUZIEKSCHOOL
BEEK

Dependances in Genhout, Neerbeek, Spaubeek,
Schimmert, Ulestraten en Moorveld-Geulle.
Inschrijving nieuwe leerlingen voor het schooljaar
1989-1990 vóór 15 juli 1989.
a. Voorbereidend instrumentaal muziekonderwijs voor

leerlingen van groep 4 t/m 8 van de basisschool.
b. Alle instrumentale vakken en zang.
c. Cursus lichte muziek.
d. Koorscholing, theorie en samenspel.
e. Tweejarige assistent-dirigentencursus HaFa, en-

semble en koor, met aansluitingsmogelijkheid op
landelijke S.N.K.-cursus.

f. Kerkmuziek: gregoriaans, kerklied, eventueel in
combinatie met e. (kerkkoordirigent).

g. Ballet: klassiek, jazzballet, kleurritmiek en volks-
dans.

h. Diverse projecten (afhankelijk van aantal deelne-
mers), 0.a.: - muziekbeluisteren;- keyboardoriëntatie;- elementaire blaastechniek

(professionele ondersteuning
„zaate hermeniekes").

De cursussen c. t/m h. zijn voor iedereen toegankelijk,
ongeacht woonplaats.

Nadere informatie en aanmeldingen:
Dr. Stassenstraat 88, 6191 VP Beek, tel. 04490-
-7263*. 205948

J
mWmW mTmW m^FmjW

tricot mode h
HMaribelle 8.V., gevestigd te Baarlo, nabij Venlo, is een jonge organisatie met 40 *i

medewerkers. Het bedrijf houdt zich bezig met ontwikkeling, produktie en verkoop van st
dames- en herenbonnetterie. De produkten vinden hun weg via het grootwinkelbedrijf
en inkoopcombinaties in Nederland en Duitsland. Door de geavanceerde et
produktie-apparatuur kan Maribelle uiterst flexibel reageren op veranderingen in het A
modebeeld. Vandaar haar sterke marktpositie. De verwachting is dathet bedrijf de
komende jarenverder zal groeien. In datkader is er ruimte ontstaan voor de volgende %
functies: 11

CHEFFIN CONFECTIE-ATEUER (M/V) \
3Maribelle vraagt: - een sterke persoonlijkheid die in staat is de confectie verder te stroomlijnen ,

en kwaliteit en productie te verhogen; L
- opleiding en ervaring in textiel en confectie; fc
- leeftijdsindicatie: 30-40 jaar. R

Maribelle biedt: - een afwisselende job met ruimte voor eigen ideeën;
- goedetoekomstmogelijkheden;
- uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Verder vragen wij voor onze ontwerpafdeling een

ASS. STYLISTE (M/V)
Functie-inhoud: - het uitwerken en uittekenen van ideeën van ons stylingbureau;

- het op termijn zelfstandig vertalen van modetendensen uit binnen- en
buitenland.

Maribelle vraagt: - opleiding modevakschool of vergelijkbare opleiding;
- goed kunnen tekenen;
- kijk op mode.

Maribelle biedt: - afwisselende job met ruimte voor eigen ideeèn;

- goede toekomstmogelijkheden;
- uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties voor bovenstaande functies, onder opgave van persoonlijke gegevens, te \
richten aan de directie van Maribelle 8.V., Kieênweg 7, 5991 EK Baarlo :x| != X

'I
"

Het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Limburg heeft als voornaamste aandachtsgebied j
de advisering en ondersteuning van m.n. onderwijsen onderzoek m.b.t. automatisering en ij
matieverzorging, alsmede het beheer van computersystemen en netwerkvoorzieningen en IJverzorgen van productiewerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een VAX-clust^ i
als centraal computersysteem, in de loop van 1989 zal een centrale UNIX-server in product* 1<
genomen worden. Datacommunicatieverbindingen met overige universitaire instellingen in aWf i
nen- en buitenland zijn gerealiseerd via EARN en SURFNET. Er wordt vorm gegeven aan de \
vulling van het technisch systeembeheer van de concern-informatiesystemen en de daarbil" \
horende databases. Ir

\
De afdeling Systemen en Productie van de dienstzoekt een jongeen enthousiaste 4

systeemprogrammeur/ \
database beheerder (m^ \
Deze medewerker zal de volgende werkzaamheden uitvoeren: . \- verzorgt de implementatie van systeemsoftware en het up-to-date houden van de docui"* «,

tatie; il- draagt zorg voor de noodzakelijke wijzigingen en uitbreidingen op de systeemsoftware;- verleent medewerking aan de afhandeling van systeemstoringen; \- verleent medewerking bij de instructie van de productiegroep en bij de samenstelling van
procedures en handleidingen; A- richt de fysieke databases in en verzorgt het onderhoud van de database management rIJ
totten.

In aanmerking komende kandidaten dienen te voldoen aan:- HTS-opleiding;- kennis van database technieken;
- ervaring c.g. opleiding in de automatisering;- goede communicatieve vaardigheden;- zelfstandig kunnen werken in een dienstverlenende organisatie.

salaris . ,
is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het bedraagt maximaal ’ 4.724- bruto per maanC'
schaal 9 BBRA 1984.
inlichtingen „^ 'over deze functie kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling Systemen en " |
ductie, dr.ir. J.F.A.G. Ruyl (043-888509).

A\
m^mmm In het kader van het streven van de RL naar een evenwichtige personeelsopbouw worden

wen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. |

I§f I vacaturenummer: LID 9076
11 I Schriftelijke sollicitaties, onder duidelijke vermelding van het vacaturenummer op brief en 6a |
V^J^l I l°P binnen 14 dagen te richten aan de dienst Personele Zaken van de Rijksuniversiteit ürr>D

Vt/ I I Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

/// _=r Rijksuniversiteit Limbuff

I Itlechn i sche uni e gïj

IDe
Technische Unie is een landelijke groothandel voor de professionele

installateur van elektrotechnische, sanitaire en verwarmingstechnische
materialen en voor de elektrotechnische detailhandel. De Technische Unie
levert ook aan zelfinstallerende bedrijven en de overheid. Door het hele land
heeft de Technische Unie 23 verkoopkantoren, het Centrale Magazijn staat in
Alphen aan den Rijn en het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen.

Voor onze vestiging in Maastricht zoeken wij voor de afdeling Elektrotechniek een

Rayon-vertegenwoordiger (m/v)
Derayon-vertegenwoordiger wordt □ beschikken over goede contactuele eigen-
voornamelijk belast met het bezoeken van schappen
Geselecteerde afnemers, waaronder D commerciëlevaardigheden
installatiebedrijven,zelfinstallerende en D affiniteit met de branche en ervaring in ac

verwerkende industrieën alsmede de detail- handel in genoemde materialen
handel G woonachtig in het rayon

D leeftijd tot ongeveer 40 jaar.
Tot zijn/haar voornaamste taken behoren. Wjj bjeden de geschikte kandidaat een salaris
D het introduceren en verkopen van ons totale da( jn overeenstemming is met dezwaarte va"

artikelassortiment, met name de defunct jeelektrotechnische materialen Tevenszijn aan dezefunctie goedesecundair
D hetverder uitbouwenvan ons marktaandeel arbeidsvoorwaardenverbonden, zoals een

in het rayon. dienstauto, telefoonkostenvergoedingen cc. . „ ruime onkostenvergoeding.
Bij de uitoefening van de functie zal de rayon- a . uitvertegenwoordiger ondersteuning ontvangen Een psychologisch onderzoek maakt aeei

van de commerciële binnendienst; van de selectieprocedure,
hij/zijrapporteert aan de manager van het Degenen, die geïnteresseerdzijn en menen
verkoopkantoor. g^ on2e voorwaarden te kunnen voldoen.
Om deze functie goed te kunnen vervullen nodigen wij uit hun schriftelijke sollicitatie
gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat die zendenaan Technische Unie B.V,
aan onderstaandeeisen dientte voldoen: afdeling Personeelszaken,
D middelbaartechnische opleiding ET Sportlaan 198,1185 TH Amstelveen.
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Z.O.L.
bedrijven heerlen
De ZOL-bedrijven vormen metruim 3.000
medewerkers één van de drie werkeen-
heden van het Werkvoorzieningschap
OostelijkZuid-Limburg.

De ZOL-bedrijven zijn een moderneop
commerciëleleest geschoeide onder-
neming.

Bij de bedrijfsvoering worden op sociaal
en financieel-economisch verantwoorde
wijze eigentijdsebedrijfsmatigetech-
niekenen methodentoegepast.

De hoofdaktiviteiten van de ZOL-bedrijven omvatten een grote diversiteit
dieals volgtonderscheiden kan worden:

" het leveren van industriëleprodukten,

" het uitvoeren van cultuur- en civiel-
technische werkzaamheden,

r" " hetkweken van planten,
" hefexploiteren van een tuincentrum,

" hefuitvoeren van schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden,, " het leveren van grafische en admini-
stratievediensten, en

" hetdetacherenvan personeelbij
andereorganisaties

] In verband met onze behoefte om de informatievoorzieningen; de daaruitvoortvloeiendeautomatiseringsprojekten nader te
| struktureren, zoeken wij kandidaten voor defunktie van:

| INFORMATIEMANAGER M/V
i Deze nieuwefunktie biedtde juistekandidaat vele mogelijk-
I heden om een belangrijkeeigen bijdrage te leveren bij de
| ontwikkeling en uitvoering van het informatie- en automatise-
! ringsbeleid binnen een grote en complexe onderneming.

! Van dete benoemen funktionaris wordt in iedergeval verwacht
i dat hij:
! " mede gestaltegeeftaan het informatie- en automatise-

ringsbeleid op de middellangeen langetermijn;
| " leiding geeft aan een operationeel team van

systeemontwikkelaars;; " ervaring c.g. kennis heeft op het gebied van informatie-
analyse, funktioneel ontwerp, technisch ontwerp en
programmering;

] " automatiseringsprojekten gestruktureerd kan inrichten en
begeleiden;

! " stimulerend werkt aan een innoverend informatiekanaal,
afgestemd op de behoeften van degebruikers;

j " op de hoogte is en blijftvan nieuweontwikkelingen op het
gebied van netwerkarchitektuur, hard- en software,
alsmede 4egeneratie softwaretools;

! " mede gestalte geeftaan dedefinitieve organisatiestruktuur
van de informatie-/automatiseringsfunktie en/ofafdeling.

j De informatiemanagerisrechtstreeks verantwoordingver-
! schuldigd aan de direkteuren is lidvan destaf van de
| Z.O.L-bedrijven.
; Funktie-eisen:; " een academisch denk- en werkniveau in de informatica;
! " aantoonbareervaringin het geschetste werkveld van mini-

maal 5 jaar;
! " goede mondelingeen schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid;
I " goedekontaktuele eigenschappen.

! Een medisch en psychologisch onderzoekmaken deeluit van
i de selectieprocedure.
! De bij deoverheid gebruikelijke rechtspositie is van

" toepassing.
! Salarisindikatie:schaal 12 (max. f 7.063,- bruto per maand).
f Beloning op basis van schaal 13(max. f7.681,- per maand)
\ wordtnietuitgesloten geacht.
I Sollicitaties - met vermelding van vakaturenummerA/891 in
! de linkerbovenhoekvan de enveloppe - aan het hoofd P en O
j van deZOL-bedrijven, Postbus 330,6400 AH Heerlen.
I De sollicitatietermijn sluit8 julia.s.
! Voor nadere inlichtingen over dezefunktie kuntu kontakt
! opnemen met de direkteur, 045 - 720100.

RUBBER- EN
KUNSTSTOFFABRIEK

ENBI B.V.
Onze vennootschap maakt deel uit van de ENBI Groep, met vestigingen in
Nederland (Nuth), lerland, Zwitserland en de Verenigde Staten.

ENBI Groep is gespecialiseerd in de fabricage van hoogwaardige technische
onderdelen van rubber, loinststof en metaal en combinaties daarvan voor de
industrie, met een accent op dekantoormachine-industrie. Wij vervaardigen zowel
enkelvoudigeprodukten als complexe assemblages.

Onze klantenkring omvat voornamelijk multinationaleondernenungen die werken
vanuit moderne logistiekconcepten.

Ter versterking van de logistiek zoeken wij een

ASSISTENT(E)
AFDELING INKOOP
■

Deze functie houdt onder andere in:

- doen van bestellingen op basis van bestaande inkoopcontracten;
- bewaking van afgesproken levertijden;
- bijhouden van leveranciers- en artikelbestandenin ons centrale computersysteem;
- controle van inkomende facturen;
- archivering en correspondentie.

Voor deze functie denken wij aan een jonge kandidaat, met vooropleiding MEAO
(commerciële richting) of vergelijkbaar. Enkele jaren ervaring in een soortgelijke
functie is een aanbeveling.

Functievereisten zijn verder onder andere:

- goede uitdrukkingsvaardigheidin Nederland, Engels en Duits;
- accuratesse;

- belangstelling en gevoel voor techniek en logistiek;
- goede contactuele eigenschappen.

Tijdens een inwerkperiode zal de kandidaat de gelegenheidkrijgen kennis op te
doenvan produkten, produktiemethoden en computersystemen.

Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren, met vermelding van
curriculum vitae, aan

RUBBER- EN KUNSTSTOFFABRIEK ENBI 8.V.,
KAMPERWEG 1,
6361 GZ NUTH,
T.A.V. AFDELING PERSONEELSZAKEN.

205951



Zaterdag 24 juni 1989»43
Umburgs dagblad | | programma's zondag televisie en radio

Nederland1
i

'"f 1.55 Eucharistieviering. In de161 van het St. Catharina-zieken-
! 'e Eindhoven. Voorganger: Pas-jsL. Eisen en J.Körver.
""f3.05 Nieuws voor doven en

[ (TT)K laverweide. Serie. Afl.:
gallen en opstaan. Kuipers raakt
*fd op de vrouw, die de directiehet winkelcentrum vormt, (herh.), De natuur en de mens. Natuur-

*" Afl.: Het spel van de jacht.
p.)
' Popeye. Tekenfilmserie.Heckle en Jeckle, de spreken-
asters. Amerikaanse tekenfilm-J*" Afl.: Vissen aan zee.
" Journaal.
* ""2omerro(c)k. Hoogtepunten

uit Zomerro(c)k 1988. Presentatie:
Jan Douwe Kroeske. (herh.)

18.07 De grote meneer Kaktus
Show. Kinderserie, (herh.)

18.33 In het land van de Minikins.
12-delige jeugdserie. Afl. 1: De ont-
dekking. Makelaar Herman wil hotels
en kampeerterreinen op een onbe-
woond eiland bouwen. Voordat het zo
ver is, gaat hij met zijn gezin het
eiland bekijken.

19.00 Journaal
19.07 Tot elke prijs. 13-delige Cana-

dese serie over een jonge ijshockeyer
op weg naar de top. Thuis is er voor
Pierre een groot feest georganiseerd,
maar Denis ontbreekt. Pierre gaat
hem zoeken.

19.55 Durrell in Rusland. Serie na-
tuurdocumentaires van de Engelse
schrijver en natuurkenner Gerald
Durrell. Afl. 2: Het Baikal Meer en de
steppe.

20.44 Avonduur met Kappen. Talk-
show vanuit Artis in Amsterdam. Pre-

Vzowers Boothe in 'Philip Marlowe, Privé-detective'. (Ne-f'and 1 - 21.34 uur)
■Hi

sentatie: Hanneke Kappen.
21.34 Philip Marlowe, privé-detecti-

ve. Engels-Amerikaanse serie. Afl. 4:
Doelwit: Marlowe. Na elkaar worden
er enkele misdaden gepleegd en
ieder spoor leidt naar Marlowe.
(herh.)

22.26 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.51 Herman Finkers. Herman Fin-
kers in zijn solo-programm EHBO is
m'n lust en m'n leven. Vanuit de Leid-
se Schouwburg, (herh.)

23.57-00.02 Journaal

Nederland 2
VPRO
09.00 Zeno. Animatieserie over het

onhandige kleimannetje Zeno. Van-
daag: De spin.

09.05 De Charlie Brown & Snoopy
Show. Vandaag: 1. Op kamp. 2. De
kus. (herh.)

09.20 «Laurel & Hardy. Slapstick.
Vandaag: From Soup to Nuts.

09.40 Ans en Hans Gans. Afl.: Het
ganzenfeest.

09.50 Vanessa de speurneus. Fran-
se serie. Afl.: 'Onmogelijk' bestaat
niet in het Frans.

10.05 Wat? Waar? Hoe laat? Nieuws
over culturele uitstapjes en vakantie-
zaken.

10.25-11.00 Hals over kop. Duitse
serie. Afl. 1: De krachtpatser.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Zomergasten. Peter van Ingen

ontvangt Joop van Thijn.
23.4023.45 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" HannekeKappen in 'Avonduur metKappen. (Nederland
1 - 20.44 uur)

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. 3.

13.35-14.35 De Trojaanse Oorlog.
Afl.: De vrouwen van Troje. (herh.)

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De Trojaanse oorlog. De val

van Troje.
19.00 Studio Sport.
20.00 (TT)Journaal.
20.10 Verdacht. Afl. 1: Jatten om te

blijven. Presentatie: Stephan San-
ders. De 17-jarige Turkse Semra
heeft geld en cheques gestolen, zo-
dat ze in Nederland kan blijven als

haar familie terugkeert naar Turkije,
(herh.)

20.40 Panoramiek. Achtergrondinfor-
matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.10 Nachten van deRevolutie. Do-
cumentaire serie. Afl. 3: De dag van
de overwinning. Op de vooravond
van de eerste verjaardag van de
Franse Revolutie biedt Restif onder-
dak aan aan een afgevaardigde uit de
Champagne.

22.03 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de transportsector. Afl. 6:
Sierra, papa, lima - luchtvervoer.

22.33 Geschiedenis en instellingen
van Rusland en de Sovjetunie. Les
8: De klant is geen koning.

23.51 Journaal.
23.56 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
00.01-00.26 Studio sport Met finale

EK basketbal in Zagreb.

Duitsland 1
ti* i-,rr ogramina-weekoverzicht.

e dun, emnade International in Bo-
f J"- Amusementsprogramma.

.Die Sendung mit der Maus.
(^Programma.
45 ""Presseclub.
Iq Tagesschau/Wochenspiegel.
k Magazin der Woche. Regio-

Jjagazine.
"h, cse Woche im Ersten. Pro-

Allein durch die Wildnis.
Afl. 1: Ein verzweifelterfh|Uss.

<f \\ F'eber - Das Magazin ausn- Mensen, meningen en mu-

\* Die Gentlemen bitten zur
Hor*®- Tv-spel van Henny Kolarz met
C' Tappert, Hans Cossy, Günther

I e.a. (herh)
C rornmi bekommt Besuch. Co-

K^serie met Elisabeth Wiede-
W' Alexander Welbat, Theodora
'DD ''B|esch e.a. (herh.)ARD-Ratgeber: Geld. Presen-
Vv ans Lechleitner en Detlefjohann.
\ü

et2t sterben auch die Eiche.
over de milieuvervui-

\L daardoor nu ook eikenbomeningaan.
\ 'a.9esschau. ,\ W|f über uns.
\ | P°rtschau.
% RL,r»denstrasse. Serie. Afl.: Vita-K_$i\a}? Goldene 1. Winnaars vanSi0 »v-loterij.
Neni spie9el- Reportages van
%
'M
"OO im Ersten.
MS JJOTagesschau.
Sti^'eswig-Holstein MusikVF'

g *ülturweltspiegel. Cultureel3is^f'ne- Presentatie: Hans-Jürgenl^bauer.i"9esschau.S Rndert Meisterwerke. Van-
V,Bauemfamilie, van Louis of An-
!«s .[*
'Vn?h p,le9e tote Patiënten. Do-i*tone e over transplantatie van
"lQ hn.Van gestorven mensen.
St a v Rockford: Anruf ge-: Du merikaanse detective-serie.
\\ £ 9anz saubere Weste. Met Ja-l arr>er, Noah Beery, Julie Som--1 llllin

mars e.a.
23.55 Tagesschau.
00.00-00.05 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Eucharistieviering. Vanuit Ber-

lin-üchterfelde.
10.15 Mdsaik. Magazine voor senio-
ren. Thema's: 1. Doe Kostermans,
pleegvader van 78 kinderen. 2.. Kroegtheater in Londen.

11.00 ""ZFD-Fernsehgarten. Amu-
sementsshow. Gasten: David Hass-
lehoff, Klaus Lage, Tony Marshall e.a.
Presentatie: llona Christen.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.
Presentatie: Guido Knopp.

13.30 (TT)I -2 oder 3. Spelprogram-
ma voor kinderen. Presentatie: Biggi
Lechtermann.

14.15 Hals über Kopf. Duitse jeugd-
serie. Afl.: Die Erbtante.

14.45 Deutsche Erbschaften. Und
heute wieder 'Walzertraum'. Docu-
mentaire over de grote schouwburg
van het kleine Coburg.

15.15 «Ein Kerl zum Verlieben.
Amerikaanse speelfilm uit 1937 van
Michael Curtiz met Errol Flynn, Joan
Blondell, May Robson e.a.

16.50 Danke Schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis. Bekendmaking van de win-
naars van deze week.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Van-

daag: Autorally: Duitse kampioen-
schappen op de Nürburgring. Paar-
deport: Hansa-prijs van Hamburg.
Voetbal: 2e kwalificatiewedstrijd voor
de Bundelsliga. Presentatie: Her-
mann Ohletz.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 (TT)Das süsse Leben - kein

Honiglecken. Documentaire over
wat er zich afspeelt in een bijenkorf.

20.15 Fackeln im Sturm. Amerikaan-
se tv-serie. Afl. 3: Herren und Skla-
ven.

21.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

" James Read en Wendy Kilbourne in 'Fackeln im Sturm'.
(Duitsland 2-20.15 uur)

22.00 ««Hortons Kleine Nachtmu-
sik. Muziekprogramma. Presentatie:
Peter Horton en Stanislava Kantcheff.

22.55 Das falsche Wort. Wiedergut-
machung an Zigeunern (Sinti) in
Deutschland? Documentaire over de
discriminatie van Zigeuners in Duits-
land.

00.15-00.20 Heute.
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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 Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Alles ist Kunst- Zur Emanzipation der Kultur. Door
Prof. Dr. Martin Gosebruch.

13.15 Höhlenabenteuer. Afl. 3: Ge-
heimnisvolle Zeichen.

14.00 Wege zu Beethoven. Wiener
Philharmoniker 0.1.v. Leonard Bern-
stein. (herh.)

15.00 Premiere. Der Meister und Mar-
garita. Reportage van de opvoering
van een Duitse opera naar een roman
van de Rus Michael Bulgakow in de
Grande Opéra van Parijs.

16.00 Reisewege zur Kunst. Reis-
tips. Vandaag: Hoog-Bourgondië.

16.45 Freizeit-Frisuren '89. Kappers-
magazine.

17.00 Hollymünd. Gesprekken en
muziek.

18.00 Die Besucher. Jeugdserie. Afl.
2: Stufen in die Vergangenheit.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Vandaag: Verbotene Lie-
be.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30 Sport
im Westen.).

20.15 Bahnhof Rolandeck. Gaste
aus Moskau.

21.45 West 3 aktuell.
21.50 ■ Eine Frau in Paris. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1923 van Charlie
Chaplin met Edna Purviance, Adol-
phe Menjou, Carl Miller e.a.

23.10 NDR Talk Show. Met Horst
Wolfgang Bremke.

01.10-01.15 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans,

(herh.)
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde,

(herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Informatief

programma.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de, (herh.)
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazinevoor slechthorenden.
11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.

Magazine voor gastarbeiders uit Grie-
kenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Mar-
tin Gosebruch: Alles ist Kunst - Zur
Emanzipation derKultur.

15.00 Onbekend.
17.15 Wandertip. Wildgutach - Balzer

Herrgott - Hexenlochmühle. 5-delige
serie met tips voor wandelaars.

17.30 In. Südwest 3 informiert.
18.00 Urteil des Monats. Gepresen-

teerd doorKarl-Dieter Möller.
18.15 Clip-Klapp. Muziekprogramma

met Manfred Sexauer.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Die Deutsche Schlagerpara-

de. Gepresenteerd door Jürgen
Drews.

20.00 Rolandseck. Amusementspro-
gramma met gasten uit Moskou ge-
presenteerd door Gerd Ruge.

21.45 Südwest Aktuell.
21 .50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.45 Hanns Dieter Hüsch. Portret

van de cabaretier Hanss Dieter
Hüsch met beelden van een van zijn
voorstellingen in het Renitenztheater
te Stuttgart.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

satelliet
RTL Plus

08.00 Li-La-Launebar. Met: Heath-
cliff. Tekenfilmserie.

09.20 ■ Andreas Schlüter. Duitse
speelfilm uit 1942 van Herbert Maisch
naar deroman Der Münzturm van Al-
fons von Czibulka met Heinrich Geor-
ge, Olga Tschechowa, Mila Kopp e.a.
(herh.)

11.00 Spiegelei. Spelprogramma.
(herh.)

11.30 Dance. Dansshow. (herh.)
12.05 Die Holidays aus Rom. Ameri-

kaanse tekenfilmserie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Buck Rogers. Amerikaanse sf-

serie. (herh.)
13.55 Gut geht's. Gezondheidstips

met o.a. irriterende oorruisen, wagen-
ziekte en zonnesteken.

14.25 Gesucht wird Johnny. Roe-
meense speelfilm uit 1979 van Mircea
Veroid met llarion Ciobanu, Ovidiu
moldovan, Mircea Diaconu e.a.

16.05 Die Vergeltung des roten Kor-
saren. Italiaanse speelfilm uit 1959
van Primo Zeglio met Lex Barker, Sil-
via Lopez, Vira Silenti e.a.

17.45 Heimatmelodie. Volksmuziek
gepresenteerd door Maria en Margot
Hellwig.

18.45 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

19.00 Ich will Manhattan. 8-delige- Amerikaanse serie. Afl. 2.
20.00 Warum hab ich bloss 2 x Ja

gesagt. Duits-ltaliaanse speelfilm uit
1969 van Franz Antel met Terry Tor-
day, Raffaella Carra, Peter Weck e.a.
Sinds lange tijd reist conducteur Vitto-
rio in de slaapwagons tussen Rome
en München. Hij heeft dan ook in bei-
de steden een geliefde die hij alle-
twee heeft gehuwd. Tot nu toe is het
allemaal nog goed gegaan.

21.35 RTL-Spiel. Spelprogramma.
21.40 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Der verlorene Sohn.
21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga-

zine.
22.20 Finale - Sport am Sonntaga-

bend.
23.05 Catch-Up. Amerikaanse show-

gevechten gepresenteerd door Joe
Williams.

23.35 Sexy Folies. Erotisch program-
ma.

00.10-00.15 Betthupferl.

SAT1
08.05 Mister Ed. Afl.: Tante Martha.
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Einmal
Hawaii und zurück. 08.55 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 09.00
Die Waltons. Afl.: Das grosse Missver-
standnis. 09.50 Teletip Tier. 10.00
SAT.I Sport. 10.30 Auf Videosehen.
10.55 So gesehen. Kerkelijke uitzen-
ding. 11.00 Programma-overzicht.
11.05 Musikahscher Bilderbogen.
12.00 SATI SPORT live. Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Teletip Koehen. 14.15 Köpfchen, Köp-
fchen. 14.45 Der Goldene Schuss.
15.00 ■ Der FBI-Agent. Amerikaanse
misdaadfilm uit 1935 van William
Keighley met JamesCagney, Uoyd No-
lan, Margaret Lindsay e.a. 16.30 Der
goldene Schuss. Aansl.: Programma-
overzicht. 16.45 SATI SPORT live.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Programma-
overzicht. 19.10 Kampf urn Yellow
Rosé. Afl.: Das grosse Rodeo. Ameri-
kaanse westernserie van William Ward.
20.00 SAT.I Wetter. 20.10Kaiserjager.
Oostenrijkse komedie uit 1956 van Willi
Forst met Adrian Hoven, Erika Rem-
berg, Günther Philipp e.a. 22.00 SAT 1
Sport. 22.10 Hallo Berlin. Ontspan-
ningsmagazine. 22.35 ■ Auf der
Flucht. Afl.: Der Schutzengel. Ameri-
kaanse misdaadserie. 23.25 SAT.I
Bliek. 23.35 Nackte Liebe im heissen
Sand. Duitse komedie uit 1971 van Jer-
zy Macc met Achim Striezel, Maria Kör-
ber, Ingrid Steeger e.a. 00.50-01.00
Programma-overzicht.

SSVC
12.35 Children's SSVC. Afl.: Hugo,
the man of the Snows.

12.50 Jimmy Cricket's Joke Machi-
ne. Komische serie.

13.00 Highway. Harry Secombe be-
zoekt Hambledon, the home of eric-

ket. l
13.30 4 What it's worth. Consumen-

tenprogramma gepresenteerd dooi
Penny Junor en Kieran Prendiville. {

14.00 News and Weather.
14.10 Bullseye. Dartboardspel.
14.35 Sunday Grandstand. Hoogte-i

punten uit: Thriathlon wedstrijden!
motorraces uit Cadwell Park en Sunt
day League Cricket.

19.55 Catchphrase. Spelshow vooi
de hele familie gepresenteerd doofRoy Walker.

20.15 Watching. Serie. Afl.: Wren*
ching. Het zakenvan Malcolm breiden
zich uit, zeer tot ongenoegen van de)buren.

20.40 Eastenders. Serie.
21.40 Comic Asides: KYTV.
22.10 The Travel Show Traveller.
22.15 News and weather.
22.30 Raging Belles. Documentaire.
23.10-23.50 The Groovy Fellere. Afl.:

Why?... The Biggie.

Sky Channel
06.30 Bailey's Bird. Avonturenserie.'
07.00 Hour of Power. Religie en gas-

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspannende

weekendshow voor kinderen met on-
der meer teken- en animatiefilms ei)
leuke spelletjes.

12.00 Motorsports.
13.30 Fashion television. Modeflit-

sen.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
17.00 Big Valley. Westernserie.
18.00 Eurosport overzicht Overzicht

van de aktuele spoprtprogramma's.
19.00 Irish Open Golf.
21.30 Tennis. In Wenthworth.
23.30 Basketbal. In Zagreb. EK kam-

pioenschappen voor landenteams.
01.30 Arts Channel. Kunstprogram-

ma's
04.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 Boogaloo pooper doo. Non-

stop-tekenfilms om het uur onderbro-
ken voor nieuwsberichten.

11.00 Eurochart. Popmuziek.
12.00 Videofashion. Modemagazine.
12.30 Dokumentaire.
13.00 lt is written. Literaire reeks.
13.30 Blake's seven. Sf-teuilleton.
14.30 Salvage 1.Komische serie.
15.30 Euro Magazine. Zakelijk

nieuws.
15.45 The Mix. Popmuziek.
17.30 The world tomorrow. Religieu-

ze actualiteiten.
18.00 European business weekly.

Nieuws uit de zakenwereld.
18.30 Roving report Actualiteitenre-

portage.
19.00 Tracking. Popmuziek.
19.55 Weather.
20.00 The UK Top 50. De Britse hitpa-

rade.
21.00 The twillight zone. Sf-thnllerse-

rie.
21.55 Weather Report
22.00 NBA Today. Basketbal uit de

V.S.
22.25 An early frost. Amerikaanse tv-

film uit 1985 van John Erman, met
Gena Rowlands, Ben Gazzara, John
Glover e.a.

00.30-03.00 The Mix. Popmuziek, mo-
de- en nieuwsflashes.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Marcel Vanthilt Eeen uur

headbangen.
11.00 VJ Kristiane Backer.
13.30 MTV Spotlight.
14.00 European Top 20. Het beste uit

de Europese muziekscene.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics. Clips uit het

MTV-archief.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Kristiane Backer.
20.00 Kino. Filmrubriek gepresen-

teerd door Chris Salewicz.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
0.00 MTV's metal hammer. Head-

bangen.
01.00 Night videos.

België/TV 1
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18.05 Plons. Kleuterprogramma. Afl.:
Plons en het kuikentje, (herh.)

18.10 De kinderen van Bolderburen.
7-delige Zweedse jeugdserie van
Lasse Halström naar de boeken van
Astrid Lindgren. De avonturen van
een aantal buurkinderen in een klein
dorpje in een ogenschijnlijk ver verle-
den, toen de computer en de beperkt-
heid van het stadsleven nog onbe-
kende gegevens waren.

18.35 De collega's. Serie met Bob
Vanden/eken, Nelly Rossiers, Tessy
Moerenhout e.a. Afl. 7: De zoon.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip: rijden op de autosnelweg.
20.15 Staat van beleg. Amerikaanse

tv-film uit 1986 van Roger Young met
Peter Strauss, Victoria Tennant, Hal
Holbrook e.a. Terroristen voeren di-
verse acties in Amerika. John Garruy,
hoofd van de FBI, is getuige van een
aanslag op het Capitool en vervolgt
de terroristen door de straten van
Washington. Aangezien invloedrijke
politici ervan overtuigd zijn dat het om
een Iraanse actie gaat, wordt aange-
drongen op vergeldingsmaatrege-
len...

22.30 Nieuws. i
22.45 Triomf van het Westen. 13-de- i

lige Britse documentaire van Chris I
Martin over de invloed van de Wes- i
terse beschaving op de hele wereld. i
Afl. 8: De eeuw van de verlichting. I

23.35-23.45 Coda. Plastische kun- i
sten. 'De. oorlog' van Konrad Klap- i
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neck (1965).

België/TV 2
15.0016.20 Wielrennen. Belgische
Kampioenschappen voor profs.
Rechtstreekse reportage vanuit Wa-
regem.

20.55-22.30 Basketbal. Rechtstreek-
se reportage van definale van het EK
van landenploegen vanuit Zagreb.
Verslaggever: Louis de Pelsmaeker.

België/RTBF 1
10.00Terre et soleil. Agrarisch magazi-
ne . Presentatie: Albert Moulin. 10.30
La pensee socialiste. 11.00 Eucharis-
tieviering. 12.00 Faire le rjoint. Politiek
debat. 13.00 Actualités a la une. Actua-
liteiten. 13.05-13.30 Journaal. 14.55
Variétés a la une. 15.00 Wielrennen:
Belgische Kampioenschappen te Wa-
regem. CommentaarL Theo Mathy.
16.20 Sous le croissant. Documentai-
refilm over de uitbreiding van de Islam
in West-Afrika. 17.20 Dimanche musi-
que. Hoogtepunten uit het Internationa-
le Koningin Elisabeth Concours. Van-
daag: De tiende prijs Le Zhang uit Chi-
na. 18.15 Cinémaa la une. 18.20 Papa
bonheur. Amerikaanse serie. Afl.: Rim-
mel. 18.45 Noubanimé. Tekenfilms met
de Smurfen. 19.00Le weekend sportif.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Sportmagazine. Presentatie: Michel
Lecomte. 19.25 Top 5. 19.30 Journaal
en Weerbericht. 20.00 Cinema a la
une. 20.05 Saga de la Chanson Fran-
caise. Juliette Gréco. Portret. 21.00 Les
poneys sauvages. Serie. 23.15-23.50
Laatste journaal en weerbericht.
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19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Wielrennen: Belgische Kampoen-
schappen te Waregem. Commetaar.
Theo Mathy. (herh.) 20.55-22.30 EK
Basketbal te Zagreb: Finale heren.
Commentaar: Roger Laboureur.

TV 5
12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De la
cave au grenier. 13.00 Journal télévisé.
13.15 Richelieu ou la journée des du-
pes. Franse tv-film. 14.45 Apostrophes.
16.10 Histoires naturelles. Jachtmaga-
zine. 18.00 J'ai comme une musique
dans la tête. 19.00 Ushuaia. Reporta-
ges. 19.30 Flash varicelle. Informatief
magazine. 20.00 Avis de recherche.
Variété. 21.30 Trente millions d'amis.
Dierenrubriek. 22.00 Journal télévisé.
22.357 Sur 7. Aktualiteiten. 23.30Ex-li-
bris. Literatuur. 00.30-00.45 Le quart
d'heure du Procope. 4 april 1789.

mui Minimi,iiumiai i>ii,>,,i,>i,,<

Radio 1
■ (Elk heel uur nieuws.) 7.02 ontbijt-
| show. 7.53 Ter Overweging. 8.05[ Groot Nieuws. 9.02 Veronica Sport.: 10.02 Wegwezen. 11.02 Radio 1

■ Zondageditie. 12.02 Ophef en ver-
| tier. 13.05 Hier en nu. 14.02Langs
[ de lijn. Sport en muziek. 18.02■ Meer over minder op zondag.
| 19.02 The Groove Juk» Special.; 20.02 Toppers van toen. 21.02

■ Play it again. 22.02 Now's the time.■ 23.05 Met het oog op morgen. 0.02
iDe nachtwacht. 6.02-7.00 Een goe-; de morgen met Ron Brandsteder.

Radio 2
; (Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
|Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
!moet Josepha Mendels. 10.30 Mu-ilziekmozaïek. 12.02 Muziektheater.
j13.02 Radiojournaal. 14.02 Neder-
i lands op AVRO 2. 15.02 Muziek
i met Meta. 16.30 Kom 's langs opi Stillness. 18.02 Dat zoeken we
i0p... 19.02 Leuterkoek en zandge-
i bak 19.10 Ssssssst... 19.30 Her-isengymnastiek uit Dubrovnik.20.00-7.00 Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02Miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits. 15.02 Tijd voor
toen. 16.02 Zalige Liefdeslijn.
18.02 Hitweek. 19.02 Pop-eye
20.02 Radio Thuisland. 21.02 De
krijsende tafel. 22.02-0.00 Óp slag
van maandag.

Radio 4
8.00 Nieuws. 8.04 H-Vier. 9.00 On-

radio
der de groene linde. 9.15 Musica
Religiosa et Profana. 9.55 Progr-overz. 10.00Nieuws. 10.02 Eucha-
ristieviering. 11.00 Zomeracade-
mie. NOS-Conservatoriumproject
1988/1989. 13.00 Nieuws. 13.02
Opera Matinee. 14.00 Concert op
de zondagmiddag. Concertge-
bouworkest,.Groot Omroepkoor en
vocale solisten. Carmina Burana,
Aansl.: Praten over muziek. 16.00
Jazzgeschiedenis. 16.30 Diskota-
bel. 18.00 Nieuws. 18.02 Continu
Klassiek 20.00 Nieuws 20.02 Hol-
land Festival Journaal. 20.10 Hol-
land Festival 1989: Groot Omroep-
koor en Radio Kamerorkest met so-
praan en bas. 22.30Kamerconcert.
23.00-0 00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9 00 Nieuws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00Zo moet
het kunnen. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat 14.00Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten 17.00 Kerk-
dienst 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Liturgie en kerkmu-
ziek. 18.40 De onbekende Islam
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 19.20Suara Malu-
ku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en
hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers. 22.10-22.40 Jazz uit het
historisch archief.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00
D.S.M. - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
600 Nieuws.'6 05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.12 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13.10 De tafel van een. 14.00Fies-
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. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che 905 Mundartsendung 10X10
Volkslreder 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 Rückblick. 14.05 Die
deutsche Schlagerparade. 16.05
DOMINO - die Schielshow des
BRF. 17.05 Sportmagazin 18.40
Senioren! unk 19.00-21£0
Wunschkonzert. 21.05 Sportresui-
tate von Wochenende und Sen-
deschluss.

Luxemburg RTL
4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 9.00 Sonntagsfruhstüak.
11.00 Rückblick - Okties. 12.J»
Musikparade 14.00 Wunsch Dir
was. 17.00 Sportshop 18.00 Nacti-
getragt 19.00Volkstümliche Hitpa-
rade 21.00 Country-Coach 2240
Neunzehn - Vierundzwanzig Musik
Non-Stop. 0.00-1.00 Traumtanzer

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 8.05 Dusburger Halen-
konzert 10.05 Operette naph
Wunsch. 12.05 Musik ist TniJSf.
13.00 Hermatmelodie 14.05 Was
darf es sein? 17.00 Chore der Vtx-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press



ses uit Spanje) en Anneke SC
vers (Europa's kleinste spl*stalmeesteres).

Circus Bassie & Adriaan
toert door Limburg

" Joop van den Ende: ,Jk schaam me er helemaal niet voor
om op devloer zelf het applaus aan te geven. Mee te juichen
met het publiek".

Nieuws gaat op TV 10 een be-
langrijk onderdeel vormen van
de programmering. ledere dag
een aantal nieuwsflitsen met de
mogelijkheid 'in te breken' in de
normale.programmering bij be-
langrijke gebeurtenissen en op
de werkdagen een half uur du-
rend actualiteitenblok tegelijk
met het grote NOS-Journaal van
acht uur. Van den Ende zoekt
voor de presentatie van zijn ac-
tualiteiten 'personalities', geen
'plastic poppen. „De presentatie
moet vooral heel prettig zijn om
naar te kijken, lekker los. De pre-
sentatoren moeten betrokken
zijn bij het nieuws dat ze vertel-
len".

Nieuws
„Ik hoop dat ik zon zelfde gevoel
heb voor het brengen van
nieuws. Ik denk dat nieuws in
wezen heel dicht bij show ligt.
Het gaat om het zéggen van een
tekst. Ik wil me absoluut niet be-
moeien met de inhoud van het
nieuws, nee, het gaat mij om de
vorm. Daar heb ik geheel eigen
opvattingen over".

Joop van den Ende onze grootste
concurrent gaat worden, dan
moeten we onze samenwerking
stoppen.' We hebben absoluut
geen ruzie met elkaar gehad. In
het begin dacht ik nog: God raar,
dat ze die goed bekeken produk-
ties van mij opeens niet meer
willen hebben. En echt, ze had-
den ze allemaal kunnen houden.
Ik vond het ook niet zo verstan-
dig van ze, want het duurt heel
lang voordat ze zelf succesvolle
programma's hebben ontwik-
keld. Waarom zou je in zon geval
mij dan loslaten? Maar ja, de om-
roepen denken absoluut niet be-
drijfstechnisch. En ik? Ik heb
geen rancune".

grote angst is of ik het ineens
kwijt kan raken. Dat gevoel
houdt in dat ik heel dicht bij het
publiek sta. Het publiek geen
moment verloochen. In iedere
quiz en show moet dat moment
van ware emotie ontstaan. Ik
voer een permanent gevecht
voor dat ne ogenblik. Daar geloof
ik onvoorwaardelijk in. Als ik op
de vloer sta tijdens opnames van
mijn produkties en die kandi-
daat zie, die op het nippertje niet
0fwe1.... Daar raak ik iedere keer
weer door geëmotioneerd.En als
ik dat niet meer voel, dan is het
definitief over".

Tourneelijst
De steden en plaatsen in
burg waar Bassie & Adriaan'
circustent opslaan, zijn:
Sittard (zaterdag 1 en zond*!
juli/Knokeveld, hoek Hasp*
straat/Deken Haenstraat);
Bom (ma 3 juli/Markt);
Heerlen (di 4 en wo 5 juli/"
kerveld);
Gronsveld (do 6 juli/parket
rein voetbalveld);
Vaals (vr 6 juli/St.JozefpleWJ
Geleen (za 7 en zo 8 juli/Scll
tersplein);
Brunssum (di 11 en wo I*J
/parkeerterrein Koutenveld)>j
Bocholtz (do 13 juli/Bon**
Plein); rfMargraten (vr 14 juli/C'
plein/Sprinkstraat);
Roermond (za 15 en zo x6K
/parkeerterren Ernst Casino
zerne); j

Reuver (di 18 juli/Hoek B^
laan/Henri Hermansstraat); i
Heythuysen (wo 19 juli/Ë^
mententerrein Eikerstokw&|''|
Nederweert (do 20 juli/St.^
niusplein).
Alle voorstellingen beginne11
14.30 uur.

Van onze showpagina-redactie
SITTARD - Met hun circus zijn
de clowns Bassie en Adriaan
vanaf volgende week zaterdag 1
juliruim twee weken lang dage-
lijks onderweg in Limburg. In
een nieuwe tent, die plaats biedt
aan 1750 bezoekers, brengt het
van het tv-scherm bekende duo
twee-en-een-half uur circusver-
maak met nummers uit Duits-
land, België, Denemarken, Oos-
tenrijk, Italië en Tsjecho-Slowa-
kije.
Bassie en Adriaan, die twee jaar
geleden hun 30-jarig artiestenju-

bileum vierden, worden onder-
steund door een orkest onder lei-
ding van de Italiaan Maurizio
Mantille. Aan het programma
werken voorts mee Herman
Renz (met vier Afrikaanse olifan-
ten en Haftlingers), The Lagroni
Sisters (acrobatiek in de nok van
de tent), de familie Luc en Bella
(met hun chimpansees uit Frank-
rijk), The Sahara Troupe (zeven
Marokkaanse wervelwind-sprin-
gers), Diana Renz (met het groot-
ste en kleinste paard samen in de
piste), The Lagroni's (acroba-
tiek), Beautour Sisters (jongleu-

Van onze rtv-redactie
ETTEN-LEUR - In zrjn woon-
plaats Etten-Leur is op 55-jarige
leeftijd aan een hartstilstand
overleden de bekende saxofonist
en orkestleider André Moss. De
gevierde musicus kreeg in de ja-
ren zeventig grote populariteit
met tunes die hij voor de TROS
componeerde. Tot de meest be-

Saxofonist
André Moss
overleden

kende liedjesvan André Moss op
de plaat verschenen, behoorden
Ella, Rosita, My Spanish Rosé,
Laura en Parati. Ook In Limburg
was Moss zeker geen onbekende.
Hij was hiervaker te gast op jubi-
lea en tent- en carnavalsfeesten,
onder anderen op de Wijnfeesten
in 1978 in Munstergeleen en tij-
dens het jaarlijksefestijn van de
carnavalsvereniging 'De Stein-
der Bok' in Stem. De laatste vijf
jaar hoorde men minder van
Moss omdat die een caravanhan-
del was begonnen. De uitvaart-
dienst en begrafenis vinden van-
ochtend (zaterdag) om 11.00 uur
in het Brabantse st. Willibrord
plaats.

Amusement
Onbetwist winnaar is Joop van
den Ende al sinds vele jaren op
het gebied van groots opgezette
amusementsshow, waarmee hy
onveranderd hoge ogen gooit op
de lijsten van best bekeken pro-
gramma's. Hy schrijft dit succes
geheel toe aan zijn intutie voor
puur en eerlijk amusement. „Dat
'Fingerspitzengefühl' héb ik van
huis uit meegekregen. Dat is
geen verdienste natuurlyk. Myn

„Ik schaam me er ook helemaal
niet voor om op de vloer zelf het
applaus aan te geven, mee te jui-
chen met het publiek. Raar, hè?
Ik kan dat gevoel gewoon niet
omschrijven. Natuurlijk denk ik
ookwel 'ns: Jezus, houdt het dan
nooit op. Heb ik daar nog steeds
zin in? Ja. Ik vind mijn werk nog
steeds hartstikke leuk. Ik kan
om grapjes van André van Duin
nog net zo hard lachen als toen ik
twintig jaargeleden met hem be-
gon. Ik vocht voor een goed stuk
in de show van Ron en ik ben
hartstikke enthousiast als Henny

Oprecht
Natuurlijk kan ook Joopvan den
Ende niet geheel uitsluiten dat
TV 10 uiteindelijk niet het succes
wordt, dat hij ervan verwacht.
Maar ook dan zal hij stug door-
gaan, want hy is als ondernemer
gewend risico's te nemen. „Ik
heb nooit 'nee' geaccepteerd. Dat
houdt in dat je ook 'ns een keer
op je bek kunt vallen. Maar dan
heb ik genoeg 'spirit' om weer
overeind te krabbelen. Want ik
blijf nu eenmaal die man, die
heel goedeprogramma's kan ma-
ken. Ik ben heel oprecht aan dit
project begonnen. Ik heb nie-
mand beledigd. Ik heb geen on-
eerlijke dingen gedaan. Of ik
weer voor Hilversum program-
ma's kan maken, als het fout gaat
met TV 10? Nou, Johan Cruyff
ging ooit met gigantische ruzie
weg bij Ajax en is by die club
vervolgens trainer geworden. En
nu is hij weer weg en misschien
komt hy wel weer eens terug..."

weer een leuke improvisatie
heeft. Daar kan ik na afloop nog
steeds van genieten. Ik zie me-
zelfals trainer, die talenten warm
kan laten lopen. Ik vjnd boven-
dien dat als je talent hebt, je ook
de verplichting hebt dat talent te
gebruiken. Guus Hermus, een
van de mooiste acteurs, treedt
niet op, zit thuis. Ik hou van 'm,
hij is éénvan m'n beste vrienden,
maar ik neem het hem echt kwa-
lijk dat hij zn talent niet aan de
mensen laat zien".

'Hilversum liet me vallen als 'n baksteen'

Joop gelooft heilig
in sterrennet TV 10

Limburgs dagblad show

me niet vergist heb", ald^
nieuwbakken VARA-man.

Van onze rtv-redactie
AALSMEER - Hij werkt
momenteel minimaal zes-
tien tot achttien uur per dag
en dat zes of zeven dagen
per week. Maar hij is dan
ook bezig met het grootste
project van zn leven: het
opzetten van de commercië-
le omroep TV 10. Joop van
den Ende gelooft heilig in
het succes van zijn „sterren-
net", dat op 28 oktober van
start moet gaan. Ooit begon-
nen als eenvoudig decor-
bouwer en verkoper van
feestartikelen in Amster-
dam, staat hij nu aan het
hoofd van een prachtig
geoutilleerd en smaakvol
ingericht bedrijf in Aals-
meer en heeft hij binnen-
kort zon tweehonderd
mensen in vaste dienst. On-
danks alle glamour en suc-
ces zegt hij nog iedere dag
onzeker te zijn.

Joop van den Ende heeft een
zachte stem. Daarom legt hij de
cassetterecorder nipt op de leu-
ning van zijn grijs-gemêleerde
Jan des Bouvrie-stoel. Toch is
het opname-apparaatje in deze
benarde positie tijdens het ge-
sprek geen moment in gevaar.
Want Van denEnde slaat tijdens
zün betoog niet wild om zich
heen. Hij blijft de forse, vriende-
lijke en onberispelijk geklede
gentleman die, ondanks het feit
dat byna heel 'Hilversum' hem
vorige maand bij de introductie
van TV 10 als een baksteen heeft
laten vallen, toch voor alles en
iedereen begrip heeft. Een lieve
man ook, die de gesprekspartner
tijdens een benarde aanval van
kriebelhoest onmiddellijk voor-
ziet van een forse doos Kleenex
en zijn eigen glas Spa-water
(„Neem dezekant maar, daar heb
ik niet van gedronken").

Vlak nadat Joop van den Ende
zijn vrijage met TV 10 bekend
maakte, liet deene omroep na de
andere ferm weten geen pro-
gramma's meer van hem te zul-
len afnemen. Op deTROS na, die
eieren voor zrjn geld koos en met
TV-10 gaat samenwerken. Zo
verhuizen dit najaar coryfeen als
André van Duin, Ron Brandste-
der, Jos Brink, Sandra Reemer
en Henny Huisman naar het
'sterrennet' van Van den Ende.
„Ik begrijp best dat deomroepen
een standpunt moesten inne-
men. Ze zeiden tegen me: 'Als jü,

Fietsefreem
MAASTRICHT - Het is vijfjaar
geleden dat de formatie Fietse-
rreen» voor de eerste maal op-
trad. Om devieringvan diteerste
lustrum een extra feestelijk
tintje te geven wordt onder de
titel 'Lollie' zowel een CD als een
muziekcassette op de markt ge-
bracht. Tijdens een feestelijke
happening in sporthal Rand-
wyck aan de Sorbonnelaan in
Maastricht worden zondag de
eerste exemplaren aangeboden.

Dat gebeurt in aansluiting op de
receptie die om 16.00 uur begint
en waarop vele Limburgse ar-
tiesten acte de présence zullen
geven. Onder hen De Nachraove,
Beppie Kraft, Jack Wijckmans,
Ben Erkens en Vrunj (lid van
Carboon en Valsj Plat). ledereen
is van harte welkom.

Countryfestival
MAASTRICHT - In Amby, op
het parkeerplein van café
Smeets, wordt zaterdag en zon-
dag voor de derde maal een
country- en westernfestival ge-
houden. De muzikale trekpleis-
ters zijn zaterdag van 19.00 tot
24.00 uur: de Belgische topfor-
matie The Black Hills' met cow-
boy Freddy, Barry Pee en Bjorna
Swerts. Het programma van zon-
dag begint om 14.00 uur met
'Amarillo' (bekend van KRO's
Countrytime), van 19.00 tot 24.00
uur treedt The Peter Hill Band'
(met stealgitarist Peter van de
Heuvel) op. Het festival is gratis
toegankelijk.

Fresh
GELEEN -Het jaarlijksterugke-
rende Doe-Dag-festijn in Geleen
wordt zaterdag van 12.00 tot
18.00 uur onder anderen opge-
luisterd door de formatie Fresh.
Men brengt hitwerk, disco en
eigentijdse muziek, maar ook 'ol-
dies' uit de jarenzestig en zeven-
tig. De vyf leden tellende forma-
tie is voor meer info telefonisch
bereikbaar onder nummer @
04490-42198.

„Het publiek verbaasde zich nog-
al over mijn overgang naar die
omroep. Het sloeg in als een
bom. Vreemd eigenlijk. Ik ver-
baas me eerder over die verba-
zing", aldusRietman die als hu' in
de verte opduikt, net een rocker
lijkt uit de jaren vijftig. Zwart
achterover gekamd haar met
flink wat briUantine, een flitsen-
de donkere zonnebril en een
swingendemanier van lopen. Als
hy dichterbij komt en zijn bril af-
zet, wordt die illusie echter ver-
broken. Dan pas vallen de nette
stropdas en de werkagenda op.
Waar eerst de rocker stond, staat
dan iemand die eerder een vlotte
businessmanlijkt te zijn. Dat zijn
de twee gezichten van Jan Riet-
man, de musicus en de presenta-
tor, die al vaker in Kerkrade van
departij was bij de jaarlijksever-
kiezing van de Limburgse sport-
man, sportvrouw en sportploeg
diewordt georganiseerd door het
Limburgs Dagblad.

'Toen ik werd gebeld, zag ik die samenwerking wel zitten '

Overgang Jan Rietman naar
VARA slaat in als een bom

Van onze showpagina-redactie
VALKENBURG- Jan Riet-
man, de presentator die
door de meesten nog in één
adem met NCRV's Los Vast
wordt genoemd, werkt voor
de VARA. In Valkenburg
was hij voor het eerst te ho-
ren in het programma 'Ty-
pisch Hollands. Enkele da-
gen nadat Peter Holland
naar Veronica ging, kwam
het bericht dat Rietman in
zrjn plaats deVARA-gelede-
ren zou gaan versterken.

Of er een verschil tussen he J|
Peter Holland is, vindt Jan j
moeilijke vraag. „Kijk, ik bc' i
tuurlijk beïnvloed door mU^ |
varingen met de Kuipspek^
en de programma's in het j
Ik denk datje het beste kar> ~gen dat Peter een studion^(
terwijl ik veel meer een po<? j
dier ben". Typisch Hollan^,
daardoor echter niet veran" j
zo meent hij. Het blijft ee*h
gramma, zoals ook Los Va» ,(
was, rond het Nederlandse y j
dukt. „Programma's als Tyy
Hollands zijn eigenlijk all*"j
ontstaan doorhet succes va^' i
Vast. Ik heb dat wel eens e^brek aan creativiteit éervo'jf
maar ik ben er aan de a t
kant heel blij mee omdat n j

tra tijd voor het Nederland»
dukt betekent".

indertijd met een filmpje over
Long Tall Ernie and The Sha-
kers. Dat was voor de VPRO.
Verder werk ik op dit moment
ook voor de KRO in het pro-
gramma Niemandsland. Ik doe
veel verschillende dingen.Ik ben
musicus. Ik praat voetbalwed-
strijden aan elkaar en ik maak
programma's. Al met al is het dus
helemaal niet vreemd dat ik nu
voor de VARA werk", legt Riet-
man uit.
Hij is de man die op het podium
als een uitzinnige op zijn piano
tekeer kan gaan, die driemaal
een volle Rotterdamse Kuip dol
enthousiast maakte en die zegt
het woord 'feestje' als een must
voor zijn shows te zien. Tydens
het gesprek zit Rietman echter
rustig en soms zelfs een tikje ern-
stig te praten. Ondanks het feit
dat hy geen handen en voeten
gebruikt om zijn woorden te be-
nadrukken, is duidelijk dat hij
hart heeft voor zijn zaak.

Paling
De samenwerking tussen N J
VARA en KRO vindt R'e^prima. „Hoe meer same )i,
king, hoe beter dat is vo°'J
produkt". Wat betreft de J
merciële omroepen ziet R> A
voorlopig echter alleen n°gij'
mogelijkheden op de tv. p J
10 of Veronique zou de pr&tf
tor graag een programma pf
dat het Nederlands produ*
moot. triaa^„Neem bijvoorbeeld het Vi^fVTM. Die hebben het pr°y
ma Tien OmTe Zien. Daafl»^gen Belgische artiesten we V
kans om gezien te worde' y
programma is zowel hun V tf
verkoop als hun optreden^
goede gekomen. Er w°r(JnuziJwaarde-oordeel over de p/j
uitgesproken, maar de ,po is'
kans op tv gezien te worde m
noeg. Het Nederlands pi-0' 1 M
te vergelijken met palinfr Jj
paling is lekker, maar o , y
eigen bodem zijn toch alw^
kerder. Zo is het ook mcl
kanten". a

„Eén van de belangrijkste din-
gen in het vak is creativiteit",
meent hij. „Om die te kunnen
ontplooien moet je de vrijheid
krijgen, maar ook de begeleiding
van anderen. Ik. heb al eerder
met de VARA gewerkt en toen
heb ik gezien dat die vrijheid
daar mogelyk was. Tegelijkertijd
zetten ze als team de schouders
onder een produktie. Toen ik dus
door de VARA werd gebeld, zag
ik die samenwerking wel zitten.
Hier in Valkenburg blykt dat ik

redactie: harrie créro^y
" Jan Rietman: , JSlke
paling is lekker, maar die
van eigen bodem zijn toch
altijd lekkerder. Zo is het
ook met muzikanten".

Eerst licht hij die stap van de
NCRV naar de VARA nog wat
nader toe. Hij wijst erop dat hy
zyn werk voor de NCRV al ruim
twee jaar geleden beëindigde.
„Verder heb ik voor meerdere
omroepen gewerkt. Het begon

Podiumdier

" Bassie & Adriaan: iv-idolen van de jeugd met zeventien voorstellingen in'Limburg. L{*
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