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Kabinet ziet afvan actie tegen TV 10 en Véronique

Geen wijziging Mediawet
|>EN HAAG - Het kabinet ziet afvan indiening van een wets-voorstel, waardoor in de Mediawet een dam wordt opgewor-pen tegen TV 10 en Véronique. Ook zal het kabinet geen voor-
«tellen meer doen om de STER-reclame met ingang van 1 ja-
uari uit te breiden. Tegelijk wordt afgezien van plannen om

jet huidig verbod voor buitenlandse zenders om speciaal op
"ns land gerichte reclameboodschappen uit te zenden, op te
■effen.

Premier Lubbers heeft dit gisteren
na afloop van het kabinetsberaad
bekend gemaakt. Volgens de pre-
mier heeft het geen zin dergelijke
voorstellen te doen, omdat zij in de
Kamer meteen als omstreden wor-
den bestempeld en dus toch niet
worden behandeld. „We komen zo
dus niet veel verder," aldus de eer-
ste minister die wees op de demis-
sionaire status van het kabinet.
Het ontwikkelen van een Europese
richtlijn voor tv zonder grenzen
wordt op last van de Europese top
in Madrid voorlopig voortgezet.
Volgens Lubbers biedt de richtlijn
echter geen helderheid over omroe-
pen als TV 10 en Véronique. Zoals
bekend willen deze Nederlandse
commerciële omroepen op de kabel
gaan uitzenden. Omdat dit binnen
de Nederlandse Mediawet is verbo-
den, worden hier gemaakte pro-
gramma's vanuit het buitenlandpersatelliet terug naar ons land gezon-
den.

Jaruzelski niet
kandidaat voor
presidentschap

!WARSCHAU -Het Centraal Comité
an de Poolse communistische par-
j is het gisteren niet eens gewor-
en over een presidentskandidaat,
fadat president en partijleider ge-
leraal Wojciech Jaruzelski afzag
an de kandidatuur ten gunste van
e minister van Binnenlandse Za-
en, generaal Czeslaw Kisczak,
eeft het plenum hem gevraagd zijn
esluit te herzien.

foor het Centraal Comité verklaar-
e Jaruzelski dat hij zich niet kandi-
aat zou stellen voor het president-
chap, omdat hij geen hinderpaal
i/ilde zijn voor de nationale verzoe-
ling in Polen. In zijn plaats droeg
üj generaalKisczak voor. Maar de
■irca 230 leden van het Centraal Co-
hité hebben Jaruzelski gevraagd
l"an dit besluit terug te komen. De
Communistische fractie in het parle-
ment steunde dit verzoek. De 560 le-
ien van het nieuwe Poolse parle-
ment komen donderdag bijeen om
ie nieuwe president te kiezen.

'Warrig'
Alhoewel Lubbers zei dergelijke
constructies 'te betreuren', erkende
hij wel dat het geheel te ingewik-
keld is om er iets aan te doen. „Een
warrige zaak," aldus Lubbers.

Op basis van een EG-richtlijn dacht
het kabinet de Mediawet zo te kun-
nen aanscherpen dat er een andere
definitie van het begrip buitenland-
se zender mogelijk werd. Zo zouden
TV 10 en Véronique alsnog van de
kabel kunnen worden geweerd. Het
kabinet zelf heeft bij de Raad van
State al eerder een wetsvoorstel in-
gediend waardoor de STER meer
mogelijkheden zou moeten krijgen.
Tegelijkertijd werd toen voorge-
steld het verbod op te heffen voor
buitenlande zenders om speciaal op
ons land gerichte reclames uit te
zenden.

Dit verbod is namelijk in strijd met
de EG-regels. Door het nu weer tehandhaven wijkt de Nederlandse
wetgeving toch af van de Europese,
maar dat neemt depremier voor lief.
Het kabinet wil het nu ingenomen
standpunt alleen nog herzien als
Europese maatregelen dat nodig
maken.

Het weer
VEEL BEWOLKING
Vandaag veel bewolking en af
en toe regen. De wind wordt
Zwak tot matig uit het zuid-
Oosten en de middagtempera-
tuur loopt op tot 18 graden.
Zondag komen er in de mid-
dag opklaringen. De wind is
dan zwak tot matig uit weste-
lijke richting en de middag-
temperatuur 22 graden.Na het
Weekend warmer.
Voor eventuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346.
VANDAAG:
Zon op: 05.24 onder: 22.03
maan op: 02.57 onder: 21.12
MORGEN:
zon op: 05.24 onder: 22.03
maan op: 03.51 onder: 22.08

Man gewond bij
brutale overval
op geldtransport

Van onze verslaggever
REYMERSTOK - Drie overvallers
hebben gistermorgen rond half elf
op de Reymerstokkerweg tussen
Euverem en Reymerstok met jacht-
geweren het vuur geopend op de
chauffeurs van een geldtransport.
Een van de chauffeurs,een 59-jarige
man uit Maastricht, liep bij de bru-
tale overval glassplinterwonden in
gezicht en armen op; hij werd naar

het ziekenhuis overgebracht. Zijn
maat (afkomstig uit Heerlen) liep
geen lichamelijke verwondingen
op.

De overval vond plaats op de stille
weg tussen camping Osebos en
Reymerstok in de gemeente Gul-
pen. Het busje was op weg naar de
Rabobank in Reymerstok. Plotse-
ling kwam uit een bosje een rode
Ford Scorpio tevoorschijn, die de
geldwagen blokkeerde. Pal daarop
sprongen twee overvallers uit het
bosje. Eerst werd de voorruit onder
schot genomen, later trachtte men
het rechterzij raam aan diggelen te
schieten. Met een aantal gerichte
schoten werden vervolgens de ban-
den en de tank vernield.
De twee chauffeurs slaagden er in
de laadruimte achter hun zitplaats
te bereiken. Toen de overvallers
geen mogelijkheid meer zagen de
wagen binnen te dringen vluchtten
zij in allerijl met een gereed staande
Alpha Romeo richting grensover-
gang La Planck.
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De toon
is gezet

Van onze verslaggever
KERKRADE - De toon voor het
Wereld Muziek Concours is ge-
zet. En hoe! In een bijnavol Roda
JC-stadion heeft 'tout' Kerkrade
gisteravond via een rechtstreek-
se tv-uitzending aan de rest van
Nederland laten zien en horen
dat er volop muziek zit in deze
oude mijnstad. Want vooral het
massaal optreden van lokale mu-
ziekgezelschappen (zie foto),
vanaf de tribune vocaal onder-
steund door soepel gestemde
zangkoren, maakten een over-
weldigende indruk op de dik
23.000 toeschouwers.
Nadat de Amerikaanse show-
band 'Spirit of America' het pu-
bliek pas echt had opgewarmd,
en de heteluchtballonnen uit het
sportpark zeilden, werd het offi-
ciële welkom aan mr. Pieter van
Vollenhoven (applaus) en minis-
ter Brinkman (gejouw) meteen
overrompeld door parachutisten
met vlaggen van de 28 aan het
WMC deelnemende landen.
Daarna volgde een wervelende
show met als hoogtepunten de
wereldpremière van een concert
met 24 pauken, het gelikte optre-
den van de Drum & Bugelband

uit Dordrecht, een sprankelende
Lori Spee, uit volle borst bijge-
staan door iedere Kerkradenaar
die op maat blaast, roffelt of
zingt. Speels innemend was ook
de blauwgele act van 650 school-
kinderen die diep in het gras ge-
bogen uiteindelijk WMC-89 for-
meerden.

Kortom, de vlaggen zijn in top.
Het elfde WMC is in ieder geval
klankrijk en lenig geopend.

Foto: DRIES LINSSEN

Vandaag bijlage WMC I
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TIP TOUR
TOPTIEN

HEERLEN - Vandaag gaat de
76ste Tour de France in Lu-
xemburg van start. U zult vanaf
nu dan ook iedere dag in het I■ Limburgs Dagblad in verhalen
van BENNIE CEULEN kun-
nen lezen hoe het derenners en I
speciaal dan ook de Limburgse
coureurs zal vergaan. De lezers

| van het Limburgs Dagblad
': kunnen echter ook meedoen.
\ Niet daadwerkelijk op de fiets, I
I maar wel door iedere dag deel Jf, te nemen aan het spel TIP |I TOUR TOP TIEN.

Het gaat erom dat U als lezer - ]
vooraf uiteraard - vijftien ren- I
ners tipt die naar Uw idee kans I
maken in de etappeuitslag bij
de eerste tien aan te komen. Al I
die voorspellingen worden in j

r de computer van het Limburgs 1
I Dagblad opgeslagen en na j! iedere koersdag wordt er in de I
I krant een klassement gepubli- I

Iceerd van lezers die hun voor- I
spellingen het meest zagen uit- I
komen.
Wie zijn voorspellingen het I
nauwkeurigst heeft gedaan, en I
aan het einde van de Tour de I
France in de top van dit klasse- I
ment staat, dingt mee naar de I
hoofdprijs van 1000 gulden. Het I
deelnemen aan dit TIP TOUR I

{ TOP TIEN-spel is geheel gratis! I
'i Wilt U ook meedoen? Lees dan I
I de publicaties over het spel in I
I deze krant op pagina 17.

Noodtoestand
in Soedan na
staatsgreep

KHARTOEM - De leider van de mi-
litaire staatsgreep tegen de Soeda-
nese regering heeft gisteren de
noodtoestand afgekondigd, de
voorlopige grondwet opgeschort en
het parlement en de ministerraad
ontbonden. Aldus het Egyptische
persbureau MENA. Het is niet be-
kend of er bij de staatsgreep slacht-
offers zijn gevallen.
De noodtoestand geldt volgens
MENA voor het gehele land. Eer
deel van het zuiden is echter in han
den van het Soedanese Volksbevrij-
dingsleger (SPLA). Brigade-gene
raal Omar Hassan Ahmed al-Bashii
die de staatsgreep voor de radio be
kendmaakte, zei dat hij depresideni
van een nieuwe Revolutionair*
Raad is. Alle belangrijke Soedanest
politici zijn onder huisarrest ge
plaatst. President Ahmed Ali al
Mirghani is op vakantie op hei
Griekse eiland Rodos.

Verdubbeling
aantal reizigers
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kunst

Tijdloze poëzie van Frans Budé

«IAASTRICHT - Van Frans
Sudé verscheen onlangs de
ierde bundel, weer in de ver-
orgde uitgave van Meulen-
loff; hij werd gepresenteerd in
e woonstad van de dichter
oor de boekhandel De Tribu-
le. Een vroeggeboorte: het
>oek was aangekondigd voor
ugustus. Nachtdroom is de
itel. Hij had Nachtduur kun-
ïen heten naar het gelijknami-
;e gedicht, heeft Budé be-
:end. Het woord heeft van
loen met het mysterie, dat het
tille uur voor hem inhoudt,
daarin de nachtvogels zwijgen
n de dagvogels zich nog niet
oeren. Het eerste licht mar-
mert de overgang - in Frans
tjioom*. 'L'heure bleue.
)e poëzie van Frans Budé rijst zon-
er onderbreking op uit bronnen,
ie in diepe lagen worden gevoed.
;ij werden nauwelijk vijfjaar gele-
en aangeslagen: hij debuteerde in
984 met 'Vlammend Marmer' en
chaarde zich bij een groep genera-
egenoten als Nederlands dichter
an zuidelijke origine. Daartoe val-
m Kusters te rekenen, Beurskens
n van de Waarsenburg: van Berg-
uis was al decennia eerder verno-
men. Zijn erkende plaats werd be-
estigd met de bundels 'Een Leem'
i 1986 en 'Grenswacht' in 1987.

!r werd van meet af aan gesproken
an een dichterschap dat volgroeid
cheen, een dichterschap „dat zich
ï het hermetische niet verliest en
lat blijk geeft van zowel een sterk
evoel voor de zeggingskracht van
>celden en symbolen, als van een
ermogen tot expressief, geconcen-
treerd taalgebruik".

>e nieuwe bundel bevat bijna der-
ig gedichten in zeven rubrieken,
"/aarvan de middelste, omdat de
>undel er zijn naam aan ontleent, de
:ern is en vermoedeüjk het hart.

Budé is „een van de nieuwe dich-
ters, die de lijn voortzetten die eer-
der is getrokken door Kouwenaar,
Eijkmans, Faverey" lezen wy el-
ders, en met die lijn zal bedoeld zijn
de tendens om een ingetogen poëzie
te schrijven, spaarzaam met verwij-
zingen naar een concrete werkelijk-
heid, cryptisch vaak, hooggestemd,
hermetisch. Het lijkt op de determi-
natie van een groep, misschien wel
opgedrongen door het feit dat deze
'nieuwe dichters' alweer zijn opge-
volgd door andersdenkenden - de
nieuwe wilden en de Maximalen,
die wars zijn van het cryptische en
hooggestemde en poëzie betrokken
willen zien op de brute actualiteit
van een leven in het stadsrumoer.

" Frans Budé

Ingetogen
Er is eerder opgemerkt dat het
moeilijk is om in de poëzie van de
'nieuwe' dichters gemeenschappe-
lijke trekken aan te wijzen, buiten
de eigenschap, binnen de ingeto-
genheid van hun stijl op uiterstper-
soonlijke wijze te opereren. Niette-
min: over thema's als liefde en dood
gaat het bij uitstek, maar zijn ze niet
wezenlijk voor alle poëzie vanaf
haar oorsprong?

En is de preoccupatie van Budé
daarmee bijzonder? Hij ontmoet de
dood met regelmaat: in de man van
Tollund, in de dichter Georg Trakl,
in verzonken ruiters, veraf op kne-
kelvelden in Verdun, op de stran-
den van Caen, en door verlies van
dierbaren dichtbij. Is zij bijzonder
voor de generatie waartoe hij be-
hoort? Misschien is er verband tus-
sen een door oorlog en ondergang
geconditioneerd levensgevoel en
het hermetische van hun expressie.
De metaforen voor het ultieme zijn
te talrijk: 'Waar het blauw eindigt'
bij van Waarsenburg, 'Vlammend
marmer' en 'Grenswacht' bij Budé.
Nacht, overtochten, zwarte zeilen
en menig teken, ontleend aan de
overgang tussen land en zee - geen
dagelijks gegeven toch voor een
dichter landinwaarts.

Met 'Nachtdroom' is het niet an-
ders. Maar het weerkerend besef
van devergankelijkheid der dingen
blust bij Budé geen warme aan-
dachtvoor de dagelijksedingen uit:
er is een variatie van noties en beel-
den die daaraan zijn ontleend en
heel concreet zijn de namen in de
lange reeks Topografieën'.

Sleutels
Voor de verstaanbaarheid van Bu-
dés poëzie maakt het onderscheid
niet uit: er is altijd een goed ver-
staander nodig; er worden nog min-
der dan in 'Grenswacht' sleutels tot
ontsluiting van geheimen aange-
reikt. Gegevens over de aardrijks-
kundige situering van zijn topogra-
fieën lijken meer een definitie van
zijn territorium: zuidelijk, dan ver-
klarende voetnoot. „Ik denk bij het
schrijven geen ogenblik moment
aan de lezer" heeft Budé eens be-
kend. Hij vindt het normaal dat poë-
zie vragen onbeantwoord laat. „Ik
been uit, laat weg, zet valstrikken
uit" - zijn teksten zyn ontdaan van
ieder nutteloos ornament.

Zij zijn door sommigen kaal ge-
noemd en karig, maar al bij lezing
van het openingsgedicht lijkt die
vaststelling niet meer houdbaar:
Een andere maan trekt hier het wa-
ter/staat waar eerst nog stilte hing.
Schim/die s avonds zich komt me-
ten/met stemmen aan dekim: wie-
toam jij mee op dodenwind, door
hoeveel winters heen/voorbij de
witte vijvers, voorbij/het slingeren
van de zee -
Voor wie dit raadselachtig is speelt
geen vraag meer naar verklaring -
een notie van ruimte, wind en eeu-
wigheid neemt de lezer mee, be-
toverd door suggestie, klank, en be-
zwerende voortgang van geluid.

Bij teksten van tastbaarder inhoud,
waarbij het aanknopingspunt ont-
breekt, kan het raadsel hem treuri-
ger achterlaten. Maar er is altijd een
sleutel, al vindt men hem niet. De

gedichten in het hart van de bundel
kunnen cryptisch lijken - voor wie
weet dat Marie in een kerstnacht
overleed in een verlaten tehuis voor
bejaarden, rijen alle beelden en
emoties zich aaneen tot een film die
de herinnering niet meer verlaat:

Je schoenen hoeven nu niet mee/je
gaat op glazen voeten, zwarte/gan-
gen door langs deuren/die gesloten
zijn en buiten/buiten ben je al van
steen/slaat mijn warme wasem aan-
(je dode voeten daar, je haren zo-
idooreen.

In geen volgende paragrafen breekt
op het altijdcomplementaire thema
van de liefde - naar onze perceptie -
lyriek en bevlogenheid zo uit als in
de Bewaarde Geheimen. Alle taal-
vermogen, alle gevoel voor klank,
adem en ritme komt hiertot gelding
in een overvloed aan beginrijm,
eindrijm en enjambement. En in
een doorgaande emotie die zo zui-
ver op de graad is als die in teksten
van duizend jaren her.

En zij, zij luistert/naar het ruisen
van zijn bloed/zijn haarlok valt in
schemer/zijn woorden gelden, bre-
ken niet/lets dat zij zo wilde/lets dat
zich benam/een schijn, een wind,
een teken/een hooggelegen vlam.

Als dan dit dichterschap zuidelijk
moet heten, laat het dan nog om an-
dere redenen zijn dan om zyn
taalklank- want dit Zuidenheeft bij
Maastricht zijn einde niet maar zijn
begin. Dit musische vermogen zet
zich voort in plaats en tijd. Het
galmt en fluistert als in de kast van
een Andalusische gitaar - een put
van zuchten - het stemt in met hoof-
se chansons in de Provence; het
leeft onder de naamloze dichters
van volksliederen en van des Kna-
benWunderhorn- en bij de befaam-
denvan 'Ueber alleGipfeln istRuh'.
En waar werd tenslotte de tekst ge-
schreven van De Winter is vergan-
gen. Wie zal de Schubert zijn dieuit
deze bundel zijn lied kiest - om het
uit de selecte bibliotheken van ver-
zamelaars die Meulenhoffs boekjes
kopen voor f 29.50, uit te dragen tot
"buiten het taalgebied, want het is
voor het mensdom geschreven. De
volgende eeuwen in en ooit mis-
schien: de ruimte.

Nachtdroom- Frans Budé; gedich-
ten, uitgeverij Meulenhoff.

Pieter Defesche

sagarmatha

(c) Standaard Uitgeverij n.v. < Antwerpen vertegenwoordigd doorWavery Productions b.v. / 's Gravenhage

Sombere mystiek
van Klaas Bosker
SUSTEREN - Aan de opzetvan de

Susterse galerie Artanne - hele-
maal verscholen achter groen en
het Kapelletje in de Susterse
wijk Heide - om jong talent een
kans te geven wordt deze dagen
gestalte gegeven d.m.v. de expo-
sitie met werk van de jongeAm-
sterdamse kunstenaar Klaas
Bosker. Galeriehoudster Arme-
lies van Herk heeft in de exposi-
tieruimte, die vroeger door haar
man- een wetenschapper - werd
gebruikt voor researchwerk, 27
werken van deze 31-jarige kun-
stenaar tentoongesteld. Tot 8 juli
zijn deze schilderijen te bekij-
ken; op donderdag van 17.00 tot
21.00 uur, vrijdag van 11.00 tot
15.00 uur en zondag van 15.00 tot
17.00 uur.

Of Klaas Bosker een talent is, dat
zich over enkele jaren nadrukke-
lijk in de beeldende kunstwereld
zal manifesteren, valt moeilijk te
zeggen. Daarvoor is de kwaliteit
van zijn werk nog te verschil-
lend. In ieder geval hebben de
schilderijen,die in galerie Artan-
ne worden geëxposeerd, een heel
eigen karakter, waaruit een ge-
voel voor sfeer spreekt en zeker
ookvoor compositie. Bosker, die
de lerarenopleiding (biologie)
volgde in Amsterdam en de
kunstacademie in Utrecht, houdt

van mystiek licht: bruine, grijze,
groenig-blauwe en goudgele
kleuren bepalen de sfeer en ge-
ven de schilderijen - op linnen of
lei - een sombere ondertoon. Ti-
tels als doorgangen, de nacht,
vuurhemel, blauwe angst of on-
derpoort verwijzen naar de mys-
tieke zoektocht, die hij in zijn
kunstwerken onderneemt.

Als bioloog én alskunstenaar wordt
hrj geboeid door de materie, door
het proces van verrotting, door
aarde, water en lucht. In brede
streken, vaak laag over laag ge-
schilderd, maar ook heel detailis-
tisch probeert hij in zijn grotere
werken op een poëtische manier
gevoelens in beeld te brengen
met als resultaat grote kleurvlak-
ken met daarin figuratieve aan-
zetten - een huis, een zeilschip,
zieren, zuilen. Zijn kleinere wer-
ken hebben vaak een voornaam,
haast iconografisch uiterlijk,
zelfs wanneer Bosker gebruikt
maakt van 'inferieure' materia-
len als bloknootvelletjes.

Ook hier weet de jonge kunstenaar
op zijn zoektocht naar het onbe-
reikbare en 'de aard der dingen'
een raadselachtige ondertoon te
bewaren. Zijn geheimen geefthij
nergens prijs.

JF

recept
Koolrabi-salade

Koolrabi is een veelzijdige groente,
die zowel gekookt als rauw gegeten
kan worden. Voor het koken de
koolrabi in reepjes of blokjes snij-
den. Rauw wordt de groente ge-
raspt. Eventueel kan rauwe, gerasp-
te koolrabi overgoten worden met
kokend water om zowel de struc-
tuur als de smaak watzachter te ma-
ken. De groente doet het uitstekend

in allerleirauwkostsalades vooral in
combinatie met andere jonge groen-
ten.

Benodigdheden voor 4 personen: 1
koolrabi, 50 gepelde hazelnoten, 2
sjalotjes of kleine uien, 1 el boter of
margarine, 2 tl kerriepoeder, 2 el
mayonaise, 2 el zure room, 1 tl gem-
berpoeder, zout en peper.
Schil de koolrabi en rasp hem grof.
Hak de hazelnoten grof.
Pel en snipper de uien.

Verhit de boter,ofmargarine en fruit
hierin de ui met kerrie.
Maak in een schaal een sausje van:
mayonaise, zure room, gefuite ui,
gemberpoeder, zout en peper.
Schep de koolrabi en noten erdoor.

TIP: Serveer hierbij gebakken vis
en aardappelen.

hub meijer

Beeldenroute in
Cadier en Keer

CADIER EN KEER - Onder de
titel Ontmoetingen met België
begint morgen een grote beel-
denroute-expositie in Cadier en
Keer. Niet alleen galerie en beel-
dentuin De Keerder Kunstka-
Mer, maar diversepleinen, plant-
soenen en privétuinen in het
dorp dienen als decors van zon
120 werken van een veertigtal
Belgische kunstenaars. De expo-
sitie, die is geplaatst in het kader
van de viering van het 150-jarig
bestaan van beide Limburgen,
wordt morgenmiddag om 14.00
uur geopend door burgemeester
Kaiser van Margraten en drs.
Schaepman, de consul van Bel-
gië. Ze loopt tot en met 26 augus-
tus.

Een speciaal voor dit evenement
in het leven geroepen 'Stichting
Beeldenroute' is verantwoorde-
lijk voor de organisatie van deze
mammoettentoonstelling. De
uitgenodigde Belgische kunste-

naars zorgen voor een gevarieerd
aanbod, zowel klassiek als mo-
dern, van een bronzen naakt tot
een betonconstructie; van mo-
dern heiligdom tot marmeren of
houten objecten; van totempalen
tot balletdansers. Als enig crite-
rium heeft de organiserende
stichting het kwaliteitsaspect ge-
hanteerd.

Ter gelegenheid van de expositie
wordt een catalogus uitgegeven,
die informatie verschaft over de
deelnemendekunstenaars.

" Beeld van Jos de Loose, te zien in Cadier en Keer

Oplossing
van

gisteren AARD-KLAD
CLOU-NERO
H-GETAL-0
TT-LIP-AD
HAK-N-ALE
OKER-FAIR
N E G - L - P A,N
DL-DA R - SS
E-LOPER-T
RE' EP-DEMI
DRIE-ENIG

puzzel van de dag

Magisch figuur
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verti-
caal woorden van navolgende betekenis
verkregen kunnen worden:
1. uitwendig geneesmiddel;

2. de gezamenlijke kanunniken;
3. uiterste grens (fig.);
4. geheime politieagent;
5. blaasje waarin het prikkelende orgaan

van een neteldier zit;
6. terstond.
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Voorhoeve woedend over studie tot afschaffing

Opnieuw opwinding
over reiskostenforfait

Van onze parlementaire redactie
ÖEN HAAG - Een deel van de VVD-ministersploeg is op-
nieuw in aanvaring gekomen met fractievoorzitter Voorhoeveover het reiskostenforfait. Zeer tegen de zin van Voorhoeveheeft minister Smit-Kroes van Verkeer een ambtelijke werk-groep ingesteld, die gaat bestuderen hoe de 650 miljoen gulden
"loet worden besteed, die vrijkomt na het afschaffen van de
reiskostenaftrek. Juist over dit onderwerp liet de VVD het ka-binet struikelen. Ook in het liberale verkiezingsprogrammastaat nadrukkelijk dat het reiskostenforfait niet mag vervallen.

is woedend omdat deVVD-ministers Smit-Kroes, Nijpels
alsmede vice-premier en minister
van Economische Zaken De Korte(ook VVD) medewerking verlenen

aan deze ambtelijke studie. Oud-
staatssecretaris en thans burge-
meester van TilburgG. Brokx zal de
werkgroep voorzitten.

'Hapering'
Volgens het ministerie van Verkeer
en Waterstaat is er over het benoe-
men van Brokx overleg geweest
met minister van Financiën Ruding
en premier Lubbers. Staatssecreta-
ris Koning van Financiën zou niet
op de hoogte zijn gesteld. Lubbers
noemde dat gisteren 'voorstelbaar.
Hij sprak in dit verband over 'een
kleine hapering op Financiën. Be-
lastingzaken vallen formeel onder
de verantwoordelijkheid van Ko-
ning. -
Premier Lubbers ontkende na af-
loop van de ministerraad dat er in
hetkabinet ruzie is ontstaan over de
instelling van de werkgroep. Lub-
bers vond het normaal dat Smit-
Kroes 'het initiatief heeft genomen.
Zij is deeerst verantwoordelijke mi-
nister', aldus de premier.
Het onderzoek van de werkgroep
gaat uit van het Nationaal Milieu
Beleidsplan (NMP), zoals dat door
het kabinet voor deval werd vastge-steld. Het is de bedoeling dat de
werkgroep, waarin ambtenaren van
Verkeer en Waterstaat, VROM, Fi-
nanciën, Sociale Zaken, Economi-
sche Zaken en Algemene Zaken zit-
ting hebben, voor 1 oktober dit jaar
over haar bevindingen rapporteert
en advies uitbrengt. Ook werkge-
vers en werknemers zijn vertegen-
woordigd in de werkgroep.

Papandreou en
Mitsotakis houden

niet langer vast
aan premierschap

ATHENE - De Griekse waarne-mend premier Andreas Papandreouen zijn conservatieve rivaal Con-
j^antineMitsotakis hebben gisteren
aangeboden in een coalitieregering
'ftet de communisten te stappen,
zonder zelf het premierschap op tenemen.

r^et dat aanbod willen de leidersan de twee grootste Griekse partij-en tegemoet komen aan het voorstelan de communistische Coalitie van
J^nks en Vooruitgang om een rege-lig van nationale eenheid te vor-ken die over brede steun beschikt,

niet wordt geleid door een van~e twee voormannen uit de Griekse
Politiek. Als de communisten met

'etzij de socialisten, hetzij de con-
ei"vatieven tot een akkoord komen,
ouden nieuwe verkiezingen wor-9-en vermeden en zou de politieke
'fipasse in Griekenland worden

Papandreou sugge-
tf^rde een coalitieregering van deASOK en de communisten ondereiding van Kostis Stefanopoulos,
~*e leider van de conservatievePuntergroep Democratische Ver-
ruwing die in het parlement overj^nzetel beschikt. Mitsotakis stelde*ls kandidaat-premier Tzanis Tzan-

etakis voor, een parlementslid van
ah zijn eigen partij.

0 Zie ook pagina 5

Niet ingelicht
Voorhoeve werd door Smit-Kroes
en Nijpels niet ingelicht over de in-
stelling van de werkgroep. Pas in
een laat stadium meldde De Korte
zijn fractievoorzitter wat er aan de
hand was.

'Dubhele moraal'
Doordat de kerkelijke gezagsdragers twee
denkwijzen gebruiken, huizener in deKa-
tholieke kerk twee zielen die elkaar tegen-
spreken, zo constateerde VanKessel. Er is
binnen de kerk een dubbele moraal ont-
staan, een voor de externe en een voor de
interne leefwereld van de katholieken.
Daarbij ervaren talloze katholieken de
kerkelijke moraal voor de binnenkantvan
hun leefwereld steeds meer als in strijd
met de fundamentele rechten van de
mens.
Waarom houden de kerkelijke gezagsdra-
gers toch zo vast aan deze kerksplijtende
schizofrenie, zo vroeg de scheidende
hoogleraar zich af. Zelf kan hij alleen een
voorlopige verklaring geven die hem als
een „boze droom achtervolgt." De kerke-
lijke leiding probeert door middel van
haar objectivistische uitspraken op het
gebied van de sexualiteit en de inrichting
van deKerk de gelovigen „levenslang ge-
vangen en onvolwassen te houden." Haar
strategie om dat te bereiken bestaat uit
vier elementen: sexuele angsten en

schuldgevoelens versterken, een wezen-
lijk onderscheid aanbrengen tussen pries-
ter en leek, alleen celibataire mannen tot
het priesterambt toelaten en de nadruk op
de biecht om van sexuele angsten en
schuldgevoelens los te komen.

'Rampzalig'
Dit is nog maar de helft van Van Kessels
'boze droom. Want ook de personalisti-
sche uitspraken van de kerk kunnen be-
doeld zijn om de macht van de kerklei-
ding te vergroten. Emancipatiebewegin-
gen, zoals de vrouwenbeweging en de be-
vrijdingstheologie, krijgen gelijk, voor-
zover het gaat om hun kritiek op wantoe-
standen in de samenleving. Maar kritiek
op binnenkerkelijke zaken wordt hun niet
toegestaan.

Van Kessel is ervan overtuigd dat de hui-
dige polarisatie voor de Nederlandse Ka-
tholieke Kerk rampzalig zal worden. Er
zal geen kerkscheuring plaatshebben,
maar steeds meer mensen zullen de kerk
verlaten. Enig optimisme kan hij alleen
ontlenen aan het „authentiek priesterlijk
charisma", dat hij bij veel studenten aan
de KTUU, vooral de vrouwen, heeft mo-
gen ervaren.

Engelsman krijgt
geldboete wegens

'waterzak-incident'
LONDEN - Een 28-jarige man
uit Londen is gisteren tot 780
gulden boete veroordeeld omdat
hij een zak met water vanaf een
gebouw had gegooid naar konin-
gin Beatrix.
De verdachte, Gerald Taylor, gaf
toe dat hij de waterzak donder-
dag geworpen had. Zijn advocaat
betoogde dat zijn cliënt met zijn
daad niets anders voor had ge-
had dan een practical joke. Maar

rechter Christopher Bourke zag
er de grap niet van in en veroor-
deelde hem behalve tot de boete
ook tot storting van 1.190 gulden
borg die hij zou verbeuren als hij
binnen anderhalf jaar weer in
aanraking kwam met de justitie.
Koningin Beatrix en prins Claus
brachten gisteren een bezoek
aan Cambridgeshire en Norfolk.
Hun driedaagse bezoek vormde
de afsluiting van de feestelijke
herdenking van de 300ste ver-
jaardagvan de Glorious Revolu-
tion en de troonsbestijging van
de Nederlandse stadhouder Wil-
lem 111 en zijn Engelse vrouw,
prinses Mary.

'Atoomvlag' op Sovjet-onderzeeër

" Een actievoerder van de mi-
lieu-organisatie Greenpeace is
in de Oostzee aan boord ge-
klommen van een Sovjet-
atoomonderzeeër en heeft op
het vaartuig een vlag geplaatst
met het symbool voor radio-ac-
tiviteit. Greenpeace maakte be-
kend dat de actie had plaatsge-
vonden in internationaal water
bij de kust van de Sovjetunie,
en was uitgevoerd vanaf het ac-
tieschip Moby Dick.
De bemanning van de onder-
zeeër kwam niet tussenbeide
toen de Deense actievoerder
vanuit een rubberboot aan
boord klom en de gele vlag met
drie driehoeken op de boeg
plaatste, maar haalde de vlag
onmiddellijk na diens vertrek
weg.
De Moby Dick vaart in de Oost-
zee om om actie te voeren tegen
twee Amerikaanse slagschepen
die in verband met de NAVO-
oefening 'Baltops '89' naar
Zweden komen, en die volgens
Greenpeace kernwapens aan
boord hebben. Zweden laat of-
ficieel geen atoomschepen in
zijn wateren toe, maar schip-
pert met dat verbod door be-
zoekende oorlogsschepen niet
aan de tand te voelen over de
aard van hun voortstuwing of
bewapening.
FOTO: Bemanningsleden van
de Sovjet-onderzeeër kijker-
maar de rubberboot met Green-
peace-actievoerders, van wie er
een zojuist de vlag met het sym-
bool voor radio-activiteit op de
atoomduikboot heeft geplant.

Wijzigingen onder druk van achterban

Partijbestuur PvdA
scherpt program aan

DEN HAAG- Het partijbestuur van
de PvdA heeft het ontwerp-verkie-
zingsprogramma naar links bijge-
steld wat betreft de defensie-uitga-
ven en de positie van de minima.
Dat is gebeurd onder druk van de
achterban of zoals PvdA-voorzitter
Sint het gisterenuitdrukte 'om tege-
moet te komen aan een stroom van
amendementen' (wijzigingsvoor-
stellen).

In het ontwerpprogramma is nu
opgenomen dat de koppeling van
lonen en uitkeringen met terugwer-
kende kracht tot 1 juli 1989 wordt
toegepast. Ook is een passage opge-
nomen over het inlopen van inko-
mensachterstanden van de laagste
inkomensgroepen bij economische
meevallers.
Het afwijken van de hoofdregel dat
de koppeling wordt toegepast
wordt in het programma strikter
omschreven. In de woorden van het
partijbestuur: „Deze afwijking
komt eerst aan de orde nadat de in-
zet dan wel intensivering van ande-
re beleidsinstrumenten, zoals een
actief werkgelegenheidsbeleid en
een beleid gericht op het bereiken

van een sociaal akkoord, ontoerei-
kend is gebleken."
De defensie-uitgaven zouden vol-
gens het ontwerp-programma 'in
ieder geval niet stijgen en bij voor-
keur dalen. Het partijbestuur stelt
nu voor het als volgt te formuleren:
De defensie-uitgaven zullen in de
komende periode reëel dalen. De
mate waarin is mede afhankelijk
van de voortgang van internationale
onderhandelingen.

Het congres, dat op 6 en 7 juli het
programma vaststelt, zal zich nog
moeten buigen over een reeks voor-
stellen, waarin de daling van de de-
fensie-uitgaven in percentages is
uitgedrukt.

Intenties
Sint zei dat het partijbestuur geen
inhoudelijke veranderingen in het
programma heeft aangebracht. Het
zou volgens Sint slechts gaan ora
het ophelderen van enige misver-
standen door een andere formule-
ring van de tekst. De intenties van
het partijbestuur zijn niet veran-
derd, aldus Sint.

Cyprus wil lid
van EG worden

NICOSIA - De Cypri-
sche regering zal bij de
Europese Gemeenschap
een verzoek tot lidmaat-
schap indienen. Daarop
heeft het Cyprische par-
lement door middel van
een motie aangedrongen.
De regering heeft echter
nog niet gezegd wanneer
het verzoek zal worden
gedaan.
De motie werd gesteund
door de twee grootste
partijen, de rechtse De-
mokratische Vereniging

en de centrum-rechtse
Demokratische Partij.
Volgens de voorstanders
zal een lidmaatschap van
de EG meehelpen een
einde te maken aan de al
vijftien jaar durende ver-

deling van het eiland. De
kleine socialistische
Edek kwam met een
eigen motie die alleen de
steun kreeg van de eigen
leden. De communisti-
sche partij, de Akel, was

tegen beide voorstellen
met als argument dat
door het lidmaatschap de
onafhankelijke status
van het eiland op het spel
zou komen te staan. De
communisten noemden
de EG 'het Mekka van
monopolies. Cyprus is
sinds 1974 opgesplitst in
een Grieks en Turks ge-
deelte. Turkije heeft al
een verzoek tot volledig
lidmaatschap van de EG
ingediend.

binnen/buitenland

Hoogleraar: 'Katholieke
Kerk valt Christus zelf

aan in euthanasiekwestie'

Van deredactie binnenland
UTRECHT- De leidingvan deKatholiekeIKerk spreekt eigenlijk een veroordeling; Uit over Jezus Christus, als zij in de eutha-

-1 lasiediscussie het zelfbeschikkingsrecht
van de mens over zijn levenseinde ont-
kent. Want van Christus wordt immers ge-
zegd dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor
de mensheid. Volgens de paus en de bis-
schoppen kunnen en mogen mensen nietgeven waar zij geen beschikkingover heb-
ben.
De houding van de kerk tegenover de
euthanasie is volgens prof. dr. R. van Kes-
sel een typisch voorbeeld van de objecti-
vistische denktrant die de leiding van dekerk in morele kwesties hanteert. VanKessel gaf gisteren zijn afscheidscollege
als hoogleraar systematische theologie, inhet bijzonder ter zake van kerkelijk en
Maatschappelijk handelen, aan de Katho-
lieke Theologische Universiteit Utrecht.Van Kessel is sinds de oprichting in 1967
aan deKTUU verbonden geweest.

Van Kessel ging in zijn afscheidscollege in
°P de polarisatie binnen deKerk. Begrip-
Pen als orthodox en vrijzinnig, progressief
en conservatiefzijn ontoereikend om deze
Polarisatie te beschrijven. Het gaat om

twee denkwijzen, die aan elkaar tegenge-
steld zijn. Enerzijds is er de objectivisti-
sche denkwijze, dieuitgaat van een onver-
anderlijke, eeuwig geldende waarheid.
Anderzijds is er de personalistische denk-
wijze, waarin de mens voorop staat die
vormgeeft aan de wereld.

Volgens Van Kessel gebruiken de gezags-
dragers in de Kerk beide denkwijzen. In
kwesties als huwelijk, sexualiteit, eutha-
nasie en het priestercelibaat zitten zij he-
lemaal in de objectivistische denktrant.
Maar op het gebied van sociale, economi-
scheen maatschappelijkevraagstukken is
een personalistische waarheidsopvatting
het uitgangspunt.

VanKessel beschouwt de objectivistische
denkwijze als achterhaald. Alle waarne-
ming kan niet anders dan subjectief zijn,
d.w.z. geleid en mede bepaald door bedoe-
lingen, belangen, waarden en zingevingen
die de mens heeft gekozen. De kerkelijke
gezagsdragers schaden de kerk door,
soms zelfs op een fundamentalistische
manier, vast te houden aan de stelling dat
er eeuwig geldende waarheden zijn. Want,
aldusVan Kessel, dewaarheid van deker-
kelijke verkondiging hangt af van de mate
waarin de kerk functioneert als een open
communicatieve gemeenschap van vol-
waardige en in geweten autonome subjec-
ten. Als gezagsdragers dantoch pretende-
ren objectief geldende uitspraken te doen,

gaat het hun kennelijk niet om de waar-
heid, maar om ideologie.

Ex-president
Gromyko van SU

ernstig ziek
MOSKOU - Andrej Gromyko, die
gedurende een kwart eeuw minister
van Buitenlandse Zaken van de
Sovjetunie geweest is en vorig jaar
september met pensioen ging, is
ernstig ziek. Hij heeft onlangs een
hartaanval gehad, zo verklaarde
woordvoerder Joeri Gremitsjkin
van Buitenlandse Zaken gisteren.
Gromyko wordt volgende maand
80.
Andrej Gromyko diende alle Sovjet-
leiders van Stalin tot Gorbatsjov. In
1985 werd hij tot president van de
Sovjetunie gekozen, welk ambt
toen nog een zuiver ceremoniële
functie was. In september 1988 ging
Gromyko met pensioen. Vorig jaar
publiceerde hij zijn memoires,
waarin hij zijn bewondering niet on-
der stoelen ofbanken steektvoor de
Amerikaanse presidenten Franklin
D. Roosevelt en JohnF. Kenneddy.
Maar de andere presidenten van de
VS met wie hij te maken heeft ge-
had, komen er in zijn herinneringen
minder goed van af.

Zhao verliest
laatste post

PEKING - De voormalige Chinese
partijleider Zhao Ziyang is gisteren
van zijn laatste politieke functie
ontheven. Enkele dagen nadat ster-
ke man Deng Xiaoing hem aan de
kant zette als ondervoorzitter van
de invloedrijke Centrale Militaire
Commissie, werd de oud-partijlei-
der door het Nationale Volkscon-
gres ook geschrapt als lid van die
commissie.
Zhao viel in ongenade bij Deng om-
dat hij zich verzette tegen de afkon-
diging van de krijgswet door de
conservatieve premier Li Peng en
tegen de bloedige onderdrukking
van de beweging voor meer demo-
cratie. Als partijleider werd Zhao
opgevolgd door Jiang Zemin, de
voormalige burgemeester van
Shanghai. De burgemeester van Pe-
king, Chen Xitong, zei gisteren voor
het Volkscongres dat meer dan 200
burgers, onder hen 36 universiteits-
studenten, omkwamen bij de ge-
welddadige ontruiming van het
Plein van de Hemelse Vrede. Vol-
gens Chen vonden ook 'tientallen'
soldaten de dood in de gevechten.
Eerder spraken de autoriteiten van
ongeveer 300 doden, van wie de
helft soldaten. Chinese ooggetuigen
en westerse inlichtingenbronnen
schatten het aantal slachtoffers ech-
ter op een paar duizend.
Steeds volgens de burgemeester
van de hoofdstad raakten 3.000 bur-
gers en 6.000 soldaten gewond.

punt uit
Uniek

Aan de Katholieke Universiteit
Brabant in Tilburg hebben de
eerste vier afgestudeerden in
de richting vrijetijdsweten-
schappen hun doctoraaldiplo-
ma ontvangen. De studierich-
ting, uniek voor het land, ging
in 1986 van start en besteedt op
universitair niveau aandacht
aan toerisme en recreatie. Het
aantal studenten in de vrije-
tijdswetenschappen bedraagt
momenteel ongeveer 100.

Daling
Het bioscoopbezoek in Neder-
land is vorig jaar, met 14,8 mil-
joen bezoekers, licht gedaald
ten opzichte van 1987 (15,5 mil-
joen). De film Dirty Dancing
trok, in het door de EG uitge-
roepen jaar van film en televi-
sie, de meeste bezoekers. De
best bezochte Nederlandsefilm
was 'Amsterdamned' van Dick
Maas. In 1988 gingen tien nieu-
we Nederlandse speelfilms in
première, met een omzet van in
totaal 19,7 miljoen gulden, te-
gen 17 Nederlandse produkties
het jaar daarvoor.

Bewakers
Mosselen, in manden uitgehan-
gen op vijftien plaatsen langs
de gehele Nederlandse kust,
moeten in de toekomst de kwa-
liteit van het Nederlandse zee-
water in de gaten gaanhouden.
Gisteren werden de eerste
manden met in totaal 1500 mos-
selen uitgehangen op een aan-
tal vaste meetpunten in de
Waddenzee, de Westerschelde,
de Oosterschelde, de Grevelin-
gen en in het kustwater van de
Noordzee. De mosselen wor-
den drie keer per jaar uitgezet.
Zes weken lang pompen zij sa-
men zon drie miljoen liter zee--
water door hun lichaam, om
daaruit voedsel (algen) te filtre-
ren. De mosselen filtreren daar-
bij ook verontreinigingen uit
het zeewater. Het gehalte aan
giftige stoffen wordt opgesla-
gen in het weefsel van de mos-
sel.

Misdrijf
De rijksrecherche is deze week
op verzoek van de gemeentepo-
litie Zaanstad een onderzoekbegonnen tegen een 32-jarige
hoofdagent van de gemeente-
politie. De man wordt verdacht
van een zedenmisdrijf. Han-
gende het onderzoek is hrj ge-
schorst. Over de aard van het
misdrijf wil de politie nog geen
mededeling doen. Gisteren is
de verdachte aan de rechter-
commissaris voorgeleid.

Regenboog
De twee bogen van de Van
Brienenoordbrug in Rotterdam
worden binnenkort in de kleu-
ren van een regenboog geverfd.
Tenminste als het aan de direc-
teuren van het Rotterdamse re-
clamebureau Eagle Adverti-
sing ligt. Zij zeggen al enkele
bedrijven bereid gevonden te
hebben geld te steken in het
verven van beide bogen. Naar
schatting kost deze klus zon
twee miljoen gulden. Het wach-
ten is op toestemming van mi-
nister Smit-Kroes van Verkeer
en Waterstaat, die 'razend en-
thousiast' over het idee schijnt
te zijn. De directeuren denken
dat de aldus opgesmukte zuide-
lijke toegangspoort van Rotter-
dam 'een vrolijk uitbundig,
maar ook intrigerend welkom
zal doen uitstralen naar de
Europese bezoeker van de ja-
ren negentig.

Voorzitter
StaatssecretarisL. de Graafvan
Sociale Zaken wordt per 1 ok-
tober voorzitter van de Zieken-
fondsraad. Minister Brinkman
van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur heeft de koningin
gisteren formeel verzocht hem
per die datum te benoemen.

Schoon
De provincie Zuid-Holland
gaat eind van dit jaar bedrijven
die de bodem ernstig hebben
verontreinigd dwingen om de
grond schoon te maken. Alleen
als het bedrijf kan aantonen tij-
delijk niet voldoende geld te
hebben, maar wel perspectief
kan bieden op een latere sane-
ring, kan het schoonmaken
worden uitgesteld.

Cocaïne
Een speciaal team van de poli-
tie in Oss heeft in de nachtvan
donderdag op vrijdag een co-
caïne-transactie verhinderd.
Op een parkeerplaats in Vught
werden twee in Rotterdam
woonachtige Columbianen (32
en 25 jaar) op heterdaad betrapt
toen ze enkele kilo's cocaïne
wilden verkopen aan een 32-ja-
rige man uit Oss. De man uit
Oss had enkele honderdduizen-
den guldens bij zich, aldus de
politie. In de loop van de nacht
zijn ook nog een tweede man
uit Oss (31) en een inwoner van
Uden (48) aangehouden.
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sinds 1905
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijvan/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatstover 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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Mededelingen

Uitslag Loterij
S.V. Hulsberg

1e prijs lotnr. 0581: 2e lotnr.
0353: 3e prijs lotnr. 1865: 4e
prijs lotnr. 0594: 5e prijs lot-
nr. 0704: 6e prijs lotnr. 1772:
7e prijs lotnr. 2179: 8e prijs
lotnr. 1294: 9e prijs lotnr.
1648: 10e lotnr. 1682. Prij-
zen af te halen bij:

ELECTRO BEMELMANS
Kerkstr 40 Hulsberg

Tel 04405-1390.

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

Vermist/Gevonden
VERMIST. Zaterdag jT
Weggelopen "Snoeky" 9 jaar
oude Yorkshire Terriër uit
Amstenrade. Teg. beloning
terug te bezorgen. Brauers,
Nieuwstr. 7 Amstenrade.
04492-5529/045-321309.

Personeel aangeboden
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Meisje 14 jr. zoekt VAKAN-
TIEWERK event. baby-sit-
ten. 045-422564.

KINDEROPPAS gezocht in
Hoensbroek? Bel dan 045-
-211227.
Nette vrouw 41 jr. neemt
nog HUISHOUDELIJK werk
aan voor 1 a 2 morgens p.
wk.Tel. 045-215068.
Administrateurs hebben nog
tijd voor ADMINISTRATIES
van midden- en kleinbedrij-
ven. Voll. verzorging van
jaarstukken. Redelijke tarie-
ven. Br.o.nr. 81041. L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Personeel gevraagd
Bouwbedrijf in regio Zuid-Limburg vraagt voor na de

bouwvakvakantie
Voorman Metselaar

met ervaring, goede contactuele eigenschappen.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Functie bestaande uit: Het regelen van de werkzaamheden
op en om de bouw, tevens mee te metselen.

Br.o.nr. B-1270 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Wegens het behalen van een grote schoonmaak-onder-
houdsopdracht in de stad Aken zoeken wij dringend
part-time schoonmaakkrachten

Beloning via Duitse voorzieningen,
tot DM 450,- belastingvrij.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan zo snel mogelijk
kontakt op met onze bedrijfsleider dhr. Linders in Kerkrade.

Tel. 045-421208 of met ons kantoor in Heinsberg
09-49-24527027, mevr. Dahlmans of dhr. Schmitz.

Dringend gzocht
CO 2-lassers, bankwerkers, hulp-bankwerkers.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916

Dringend gezocht
Timmerlieden, schilders, spuiters.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916.
Suchen dringend

Dreher Blechschlosser
Hermans Apparatenbouw

: Tel. 09-49-2406-62394 Herr Janssen.
Restaurant Beige, Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen vraagt

gevorderde en leerling kok
part-time restaurantkelner

Schriftelijke sollicitaties voorzien van pasfoto en levensloop
richten aan: Mevr. Muytjens.

Gevraagd
Chef slager

voor filiaal te Heerlen. Vakdiploma vereist.
Inl. 04490-34317, na 19.00 uur. Knijnenburg & Van Sloun

BV, Arntzstr. 3, 6176 EG Spaubeek.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Werktijd in overl.
Intern mog.

Tel. 04490-42315, Geleen.
BARDAMES gevr. inwoning
mog. Belgisch Limburg 09-
-3211324903.
Gevr. KAPPER/STER, di.
t/m za., full-time. Diploma
Engelse taal vereist. Schin-
nen Military Base. Kontakt-
pers. Helen Hamilton. Tel.
04493-7312.

Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Club vraagt MEISJE. Tel.
045-244240 b.g.g. 241592.
Halen en brengen vrij.
KOELMONTEUR en leerling
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
STAND-BY Chauffeur rij-
bew. BE, liefst W.A.O-er, lft.
25 t/m 45 jr. Sollic. maand.
t/m vrijd. Tel. 04499-4098.

Huishoudelijke HULP ge-
zocht voor 1 a 2 ochtenden
per week in Susteren. Bel na
18.00 uur 04499-4341.
Bouwbedrijf vraagt BETON-
TIMMERLIEDEN metse-
laars, ijzervlechters 013-
-434246. vrijdag tijdens kan-
tooruren, zaterdag tussen
10.00 en 13.00 uur, zater-
dagavond tussen 17 en 19u.
Friturehulp gevraagd met
ervaring Friture "'T SCHUP-
KE" Albertuslaan 68, Kerk-
rade 045-461615 na 12.00 u
Welke JONGEMAN (14-16
jr) wil mee helpen om een
busje te onderhouden en
mee te gaan met dagtochten
in het weekend. Info reis-
vereniging Movie Story,
Heerlerheide, 045-226123.
Goed lopende CLUB in
Maastricht vraagt nog da-
mes. Ook v. in het weekend.
Tel. 043-211620.
RIJINSTRUCTEURS-Stu-
diefinanciering. Tot 80% van
opleidingskosten. Voor-
waarden 0.a.: rijbewijs B,
diploma lts-c/mavo/havo,
doorzettingsvermogen, stu-
diezin en goede omgangs-
kunde, 18-28 jaar. Geselec-
teerde kandidaten komen in
aanmerking voor deze stu-
diefinanciering en kunnen
rekenen op vier jaar vast
zelfstandig werk, krijgen be-
schikking over lesauto, en
kunnen rekenen op hoog in-
komen en prima toekomst-
mogelijkheden. Schriftelijk
solliciteren: KRM-studiefi-
nanciering, Postbus 35 5688
ZG Oirschot.
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.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518. 'Ervaren part-time snackbar-
MEDEWERKER (M/V) gevr.
Tel. 045-457845.
Dames- en HERENKAP-
PER(STER) gevr., modern
werkend. Salon Rosita,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212833.
TIMMERLIEDEN gevraagd
voor regio Amsterdam, Den
Haag, in het zuiden voor ml.
Rebo 04498-56966.
Gevr. DAMES en paren.
Leuke bijverd. Inschr. gratis.
Tev. meisje v. privé. Intern
mog. Buro Elvira. Tel. 045-
-419384.
Firma A. Spruit BLOEMEN-
BEDRIJF Hommerterweg
237, Hoensbroek zoekt me-
dewerker/ster met enige
kennis van bloemen en
planten. Liefst binder/ster.
Sollicitaties vrijdag 30 juni
en zaterdag 1 juli tussen
16.00-18.000 uur ter plaatse
Vrouwelijke FRITUREHULP
gevr. liefst met ervaring. Tel.
045-413047.
HULP gevr. voor cafetaria/
friture, tel. 045-352013, na
14.00 uur.
Peels shopping vraagt VA-
KANTIEHULP. Tel. 045-
-228539.
Leuk MEISJE gevr. Club
Nirwana Kerkrade. Hoge
verdiensten. 045-463323.
Gevraagd CO2-LASSERS;
G6-lassers met certificaten;
pijpfitters en constructie-
bankwerkers, electriciëns
voor kabelgotenmont. cd.
Hoog loon, langdurige pro-
jekten. Van Schilt Montage,
Tilburg. 013-703678.
Gevr. Vr. FRITUREHULP,
zonder erv. onnodig te soll.
045-214249 tuss. 14-15 u.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk.'s middags ge-
opend. Tel. 045-241829.
Gevr. BETONTIMMER-
LIEDEN V.O.F. Wedo, tel.
045-416657 of 420584.
Gezocht BETROUWBAAR
persoon, lief voor kinderen
om tegen gratis kost en in-
woning's avonds op te pas-
sen op 3 kinderen lft. 4-3-jr.
8 mnd. Tel. 04490-19902.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Dames zin in 'n vakantie
naar de Bahamas maar nog
niet genoeg gespaard wordt
dan DEMONSTRATRICE
van Arm Summers lingerie
en je zit er zo warmpjes bij
bel Anja 045-223207
MEISJES gevr. voor privé-
werk, voor maandag woens-
dag en vrijdag 04490-45814
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel nr. 03469-
-2169 of 06.521.33760 tus-
sen 11.00-21.00 uur.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time en weekend. Pers.
mld. Hompertsweg 12 Land-
graaf
Leuk spontaan MEISJE
gevr. voor goedlopende club
info 04499-3828.
Opgelet, welk MEISJE wil
vakantie en geld verdienen
in sauna? Torremolinos,
Spanje. Tel. 04490-23203.
IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs. Als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Gevr. Magazijnbediende/
VERKOOPASSISTENT tot
35 jr. met evt. MTS-oplei-
ding in Bouwkunde
(Timmerman). Wij zijn een
snelgroeiend jong bedrijf in
hang- en sluitwerk. Sollici-
taties a.u.b schriftelijk met
pasfoto. Br.o.nr. B-1302
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Handlangers gevr. voor
Duitsland. Firma WEDO
Tel. 045-416657.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen METSE-
LAARS, beton- en aftim-
merlieden, ijzervlechters,
gibozetters, stucadoors,
loodgieter. Goede soc.
voorz. en goede verdiensten
mogelijk. Inl. 04902-15061.
VIOLISTE te Valkenburg
gevraagd om 1 uur les te
geven a ’ 25,-. Tel. 04406-
-15442.
Leuke MEISJES gevraagd
voor exclusieve club, goede
condities, intern mogelijk.
045-424330.
Gevr. part-time SERVEER-
STER voor Lunchroom, lft.
17-20 jaar; winkelmeisje
voor 32 uur p.wk., lft. 17-20
jaar; tevens vakantiehulp
voor de bediening. Tel. na
19.00 uur 045-270216.
MEDEWERKER M/V ge-
zocht voor de verkoop van
Duitse aandelen. Info: 09-
-49.24134157.
CAFE/REST.PAPIEREN
gevr. Br.o.nr. B-1324, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Ervaren MACHINIST ge-
vraagd voor mobile kraan.
Voor spoedige indiensttre-
ding, bedrijfsauto aanwezig.
Grond- en loonbedrijf P.
Gerrickens, Wynweg 1,
Gulpen. Tel. 04450-1603.
Gevraagd ervaren GLA-
ZENWASSERS en leerling.
Tel. 045-424871.
WINKELHULP M/V ge-
vraagd. Spar Übachsberg.
Tel. 045-752876.
Bent u bereid andere men-
sen een luisterend oor te
bieden en te woord te
staan? De kinder- en jeugd-
telefoon te Heerlen zoekt
VRIJWILLIGERS tussen de
18 en 30 jaar. Het is boeiend
werk en vraagt enthousias-
me, motivatie, levenserva-
ring en minimaal 24 uur per
maand. Aan dit vrijwilligers-
werk gaat een training en
een ruime inwerkperiode
vooraf. Voor de training in
september zijn we nu al op
zoek naar potentiële vrijwilli-
gers. Bel voor meer info
045-719166 tijdens kan-
tooruren.

Woningruil
Te ruil ééngezinswon. met 4
slpks, centr. gel. te Geleen, Te ruil EENGEZINSW. 3
lage huur, tegen ÉÉNGE- slpks. in Heerlen met tuin
ZINSWONING H'broek of overname tegen flat in Hrl.
omg. 0449Q-40686, na 18 u. 045-723844 na 18 uur.

Kamers aangeboden/gevraagd. Gevr. KAMER met pension
stud. Euro-academie Tel.
05427-13540.
Te huur KAMER nabij Cen-
trum-Heerlen, alleen voor
student. Tel. 045-727088.
Te h. STUDENTENKA-
MERS. Wilhelminastr. 21,
Sittard. Tel. 04490-15037.
MTRO-student zoekt
KAMER, tel. 04902-17406.
APPARTEMENT te huur
centrum Heerlen voor stu-
dent 045-713901.
Er komen nog enkele KA-
MERS vrij in centrum Heer-
len. Tel. 04490-13631.
Te huur gem. kamer in
BROEKSITTARD m. gez.
gebr. van douche, wc. en
keuken. Tel. 045-210978.
HEERLEN-centrum mooie
gestoft, kamer te h. ’ 370,-
-all-in. Tel. 045-226553.

H.8.0. studente zoekt ka-
mer in HEERLEN. Tel.
04132-63131
Aank. studente zoekt m. i.v.
1 sept. KAMER nabij Sport-
centrumlaan in Sittard. Tel.
04998-72420.
2 gemeub. doorgaande ka-
mers 5 x 5 en 5 x 4 mtr als
woon- en/of slaapkamer
voor 2 a 3 pers. Tevens af-
stelruimte en binnenhof met
tuin te KERKRADE, Chè-
vremont 100 mtr va. station
naar Heerlen-Sittard-Maas-
tricht, ’625,- all-in p. mnd.
Inl. 045-453818 na 14.00 u.
STUDENTE 19 jr. zoekt ka-
mer event. in omgev. Hoge
School Heerlen. Tel. 04785-
-1344.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.

Bouwmaterialen
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.

Te koop zeer goede COM-
PRESSOR 380 V. Tel. 045-
-224252. '

Te k. veldbrandstenen, ge-
br. metselstenen, balken
8/20 - 6/16 - 5/15, keepers,
vloerplanken en brandhout.
LEERS BV, Schaesberger-
.weg 57 Heerlen. Ma t/m vr.
9-12 u. en 13-17 u. Za. 9-13
u. 045-740112/715477.

Te koop gevr. ALUMINIUM-
LADDER 10 mtr. Tel.
04450-1889.

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.
Div. electr. AANDRIJVIN-
GEN met afstandsbediening
voor Kanteldeuren te k. met
garantie va. /350v-. Firma
Straten, Eykskensweg 18
Geulle. 043-641044.
Te koop VELDBRAND-
STENEN ’0,25 per stuk.
Tel. 045-463285.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.

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.
Olympia BETONMOLENS
140 ltr. ’595,- mcl. BTW,
190 ltr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
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.
STEIGERMATERIAAL te
koop gevraagd. Tel. 04454-
-1940.

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

Hobby/Doe het zelf
WIJNBEREIDEN ook bier Van maandag t/m vrijdag,
en kaas N.P.I. Heigank 110 van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
Nieuwenhagen wo-do-vrij- uw PICCOLO telefonisch
dag 13-17.30 u. za 10-16 u. opgeven. Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

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.

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

dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,
ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,

magazijnstellingen v.a. ’ 75,- Nieuwe Altrex 8 meter lange
schuifbare aluminium laders ’ 395,- betontrilnaalden met
omvormer ’ 375,- stroomkasten 220 380 63 amp ’ 375,-
-betonijzerknipmachines ’ 1.250,- betonijzerbuigmachine

’ 900,- waterwagens ’ 500,- Olivetti typmachines ’ 245,-

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

Openingstijden ied. dag van 9.30 tot 19.00 uur
Zaterdag 10.00 to 16.00 uur

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.
Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met

meer dan 50% korting.
Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.

Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.
Te k. goede AIRCONDI- Een PICCOLO in het Lim-
TION geschikt voor winkel of burgs Dagblad helpt u op
kantoor. Hoofdstr. 78, weg naar snel succes. Bel*
Schimmert 04404-1343. 045-719966.

Bedrijven/Transacties

U doet uw zaken, wij uw
kantoor

Sinds 1981 het a-la-carte secretariaatsservice buro voor- Het beschikbaar stellen van "een eigen kantoor metsecretaresse", éénmalig, één uur per dag, enkele dagen
per week of permanent.- Telefoon- fax- en kopieërservice- Tekstverwerking- Zakenadres op Uw visitekaartje en briefpapier

Vraag gerust vrijblijvend inlichtingen bij
BAUDOIN PRESSE. Tel. 04459-2348.

Ter overname aangeboden

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

tijdens kantooruren.
Gedpl. makelaar o.g. tevens
Ass.B dipl. vraagt ter over-
name een MAKELAARS/
ASSURANTIEKANTOOR.
Participatie met toekomstige
overname komt eveneens in
aanmerking. Voorkeur ZO
Limburg. Br.o.nr. B-1305
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Obligaties
looptijd 5 jaar, rente 9%.

Tel. 045-218233.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Té huur aangeb. goedlo-
pende BOETIEK, op A 1 lig-
ging* in centr. Sittard. Tel.
04756-6157.
Ter overname aangeb. FRI-
TURE, discotheek en wo-
ning. Tel. 04742-1407.

Geldzaken
RECREATIE-AANDELEN
zoals Disneyland, Centre
Parcs. Recreatie-aandelen
bijna voor de nominale
waarde. Info: 09-49.
24134157.

Landbouw en Veeteelt
Te koop 1 Deutz-Fahr rollen GP-250; 1 Amac 2-rijige E2
wagenrooier; 1 Crimme DL-1300 wagenrooier; 2 Cilles 6-
rijige bietenrooiers/ontbladeraars; 1 Herriau bietenlader
(onderdelen); 1 Douven 21 m Profi veldspuit; 1 Vicon Octo-
pus pneumatische zaaimachine; 1 Saxonia nokkenaszaai-
machine 3 m; 1 Field Queen gras/maïshakselaar; 1 Heston
7650 maïshakselaar (onderdelen); 1 JF CMT-245 getrok-
ken cyclomaaier (dem.); 1 Fendt werktuigendrager

GT-275; 1 Ford 7700■ FRISSEN b.v.
Valkenburg a/d Geul

Tel. 04406-40338

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 k. i.z.g.st. Vendt FAR-
MER 2 S 43 PK snel gang
hydro aansluiting 11 x36
michelinbanden, ’ 4.800,-.
04499-1097.
Gebr. TREKKERS: Deutz
D7807 C, Deutz Intrac 2003;
Belarus BK 80; IHC 423,
824; JOhn Deere 1120,
1130 2020, 4040 4WD; Ley-
land 262, 272; Massey Fer-
guson 285; Renault R 94,
Ursus 335. Collé Nusterweg
90 Sittard. 04490-19980.

Te koop VAARS met kalf,
roodbont. Tel. 045-252393.
Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebruikte mach.,
voor speciale prijzen. Dikke
plastic drinkbakken en voet-
baden met en zonder vlotter
180/1800 ltr. Lely rotorkop-
eggen, kunstmeststrooiers
en hooimach. Fahr, Kuhn,
PZ en Vicon hooimach. en
maaiers enz. 1- en 2 rijige
aardappelvoorraadrooiers.
Alle typen vaste tand culti-
vatoren. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-
dem as. Perfect weideblo-
ters. Div. kunstmeststroo-
iers. 1-2-3 schaar ploegen.
Weidehekken 3/5 m. gegal-
vaniseerd. Opgelet nu weer
uit voorraad leverbaar: voe-
derdrinkbakken op wielen
gegalvaniseerd 4/5/6 m. ook
voor hefinrichting. Tevens
automatische voederbakken
voor kalveren in weide bij te
voederen voor hefinrichting.
Bel direct Jean Spons, Eijs-
den. 04490-3500 of 2524.
Te koop 2 kleine en 1 grote
PLATEAUWAGENS. Tev.
stroomregaat benzine 3
KVA. Tel. 04490-10423.

HOOIBOUWWERKTUIGEN
nog enkele Fella machines. met transportschade voor
een speciale prijs. Tevens,20 gebr. machines, o.a. PZ,, Fahr, Vicon etc. Collé Sittard. Tel. 04490-19980. Collé.Koningsbosch. 04743-1205.

; Gebr. mach.: New Holland
maaid. 1550 S. Claas Sena-

-1 tor. Pakken verzamelwa-
! gentje voor hooi en stro New
Holland pers. zaaimach. 3
mtr. 25 pijpen. Miedema kip-
wagen 7 ton en trelleborg
banden. Cyclomaaiers
vanaf 1.35-2.10 mtr. IJF 245
getrokken maaier-kneuzer.
Schudders en harken. Nieu-
we getrokken en driepunts-
harken tot 6 mtr., uit voor-
raad leverbaar. LMB.
J.HORSMANS, Klimmen,
04405-2775.
Wegens ophouden bedrijf
div. LANDB.MACHINES en
stroomagregaat. Wau-
bacherweg 5, Brunssum.
Robin BOSMAAIERS, zo-
meraktie tijdelijk weed-
eater-kop gratis bij aanschaf
van een bosmaaier. HO Mi-
randolle, 045-422797.

Auto's
Te k. ALFA Romeo GTV-6,
2.5 inj., '82, z.g.a.n. Tel.
04490-50730.
Alfa ROMEO 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-'B3, APK 11-'B9, i.g.
st., vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-420525.
ALFA 75 1.8, '87, in nw.st.,
40.000 km, pr. ’24.500,-
-incl. BTW-nota. Tel. 043-
-471673.

Te koop Alfa VELOCE 2000
cabrio, mooiste van Neder-
land, bwj. '80, stereo, sport-
velgen. Tel. 04492-5113.
Alfa ROMEO Guilletta, bwj.
'81, ’3.500,-. Tel. 04490-
-50664.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Audi
Te k. AUDI 80 LS, bwj. s-
'Bl, met. blauw, 1600 cc,
trekhaak, vr.pr. ’ 3.250,-.
Tel. 045-353592.
Te k. AUDI 50 GLS '76 m.
APK ’400,-. Tel. 045-
-740006.

Te k. AUDI 100 cc 136 pk.
goudmet. Bwj. '85, i.st.v.nw.,
div. extra's, Beukenbosweg
21, Kerkrade.
Te k. AUDI 50 (VW Polo),
km.st. 90.000, APK gek. pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-323917.

BMW
Te k. BMW 315, veel extra's,
sunroof, '82, LPG, pr.

’ 7.000,-. Tel. 04408-2741.
Te k. BMW, bwj. '80, 520, vr.
pr. ’3.200,-. Tel. 045-
-464785.
Te koop BMW 323 i, Hartge,
bwj. '81, div. extra's. Tel.
045-455142.
BMW 316 1800 cc, bwj. '83,
APK 10-'B9, rood, v.w. glas,
l.m. velgen, spoiler, vr.pr.
’8.750,-. 04490-14855.
Te koop BMW op LPG '77 t.
e.a.b. 045-723808.
Te koop BMW 323i, eind
'79, i.z.g.st. pr. ’ 5.750,-.
Tel. 045-316940.
BMW 1602 bwj. '75, APK tot
1990, i.g.st. pr.n.o.t.k. Tel.
045-318436. Dr. Schaep-
mansstr. 16 Landgraaf.
Te k. BMW bwj. nov'B2, geh.
uitgeb. banden 205, zonned.
get. ruiten, 5 versn. verl., kl.
antr.metal. 045-256668.
Te koop BMW 316 div. ex-
tra's sportvlg. Am. grill, spoi-
lers, bwj. '76, vr.pr. ’ 1.750,-
Will. de Rijkestr. 11 Kakert-
Landgraaf.
Te k. BMW 316, bwj. '78.
Tel. 04490-12765.
Te k. BMW Touring bwj. '72,
m. sportvelg., alarm, APK
9-3-'9O, vr.pr. ’2.000,-, Dr.
M.L. Kingln 39, Hoensbroek.
Voor weinig geld BMW 316,
keurige st. Kremerstr. 73,
Kerkrade-West.
Te k. BMW 316 bwj. '78,
APK '90, met radio, vr.pr.

’ 2.100,-. Tel. 04493-2856.
BMW 320-6, bwj. 10-'BO, div
extra's, ’ 6.650,-. Tel.
04490-19291.

BMW 520, bwj. '78, pr.

’ 2.500,-. Tel. 04490-20691
BMW 318 i, zeer mooi,

’ 7.500,-. Hommerterweg
10, Hoensbroek.(Meubelfa-
briek Hoensbroek.)
Te k. BMW 728 i. bwj. '80 in
nieuwstaat, sch.kanteldak,
wolfrace velgen, techn.
100%. Te bevr. Nagelbeek
51, Schinnen.
BMW 316 bwj. '81 uitgeb.
’4.250,-; Mustang 6 cyl.
aut. '79 ’ 3.250,-. Inr. mog.
04490-22932.
BMW 320/6, bwj. '81, APK
5-'9O, zilver (polaris) met.,
gave auto, div. extra's, 1e
lak, ’ 6.750,-. 04490-14855
BMW 318 '78, kl. grijs, bijz.
mooi, ’ 2.500,-. 045-
-210565.
BMW 316 t.'79, sportwielen,
nwe uitl. en banden 100%
’2.250,-. Dr. Kuyperstr. 3
Heerlen. 045-726163.
BMW 323icompl. ZENDER
bwj. '79, getint glas, metal-
lic-blauw, Bilstein verlaagd,
schuifdak BBS-velgen met
205/50VR15, Abarth uitlaat
compl., stereo. Ir. v.d. Elststr
15, Kerkrade.
Te k. BMW 320 6 cc, bwj.
'78 en uitb. kit, sportv. z.g.a.
n. mr. mog. ’2.950,- 045-
-726008.
BMW 318, bwj. '80, APK 6-
90, kl. zwart. Werkt en ziet
uit als nieuw. Pr. ’ 4.950,-.
Tel. 045-271861.
Te k. weg. vertr. buitenland,
BMW 323 I, '78, zwart, perf.
st. Zowel binnen/buitena-
larm en afstandsbed. Alu.
velgen. Vr.pr. ’6.150,-. Tel.
045-253598 na 16.00 uur.

Buick
Te k. Buick SKYLARK LTD, Van maandag t/m vrijdag,
bwj.'Bo, 6 cyl., autom., i.z.g. van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
st., APK t/m 12-89., Tel. uw PICCOLO telefonisch
045-722748. opgeven. Tel. 045-719966.

Chevrolet
Te k. Chevrolet CAMPER
LPG bwj. 1982. 60 dag. Te k. Chevrolet CORVETTE
kaart. APK 1990. Vr.pr. bwj. '78, kl. blauw mr moq

’ 8.950,-. Tel. 04493-3066. 04498-57287.
Citroen

Lelijke Eend
bwj. '88, 2CV6 Club S 6,

blauw, 8.000 km. Te bevr.
Tel. 04490-50654.

Te k. 2 CV-6, kl. wit '84, pr.
n.0.t.k., Tasveld 3, Land-
graaf, 045-324484.
CITROEN AX 14 TSZ s-
deurs, groenmet. 11.000
km. '88, BOVAG May Crut-
zen. 045-752121.
CITROEN -AX GT wit,
10.000km. '88 BOVAG May
Crutzen. 045-752121.
Citroen VISA kl. rood, bwj.
'83, zeer apart. APK tot april
'90, km.st. 49.298. Tel. 045-
-316496.

Te koop CITROEN BK 19
TRS, 16.000 km, nov. '87.
Aran BV, Haefland 6, Bruns-
sum. Tel. 045-251872.
Te k. CITROEN CX 2400,
bwj. '80, APK '90, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2.500,-,045-423722
Citroen AXEL 1,1 '85, 1e
eig. kl. rood, i.nw.st.

’ 5.750,-. 04492-3234.
Te koop CITROEN GSA,
bwj. '81, APK 10-'B9. 045-
-753596.
Mooie zuinige Citroen VISA
Super E, 4 cyl. t. '81, APK
'90, i.nw.st. zien is kopen, vr.
pr. ’1.750,-. Beethoven-
sngl. 73 Landgraaf.

Daihatsu
DAIHATSU Cuore '81, i.g.
st., vr.pr. ’2.950,-. Tel.
045-229945.
Te k. DAIHATSU Taft sof-
top, bwj. aug. 1983, km.st.
57.000. Vr.pr. ’ 9.000,-. Tel.
045-724286 of 045-211628.

Te koop Daihatsu CHARA-
DE CS, 5-drs. bwj. 9-'B3,
LPG, i.z.g.st. Tel. 04750-
-15119, na 19.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Fiat

Nieuwe fiats met
kortingen tot ’ 6.000,-

Fiat Sitty Car, Pres. Kennedysngl.
8-12, Sittard. Tel. 04490-15744.

FIAT 131, m. '82, evt. mr.
mog. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Fiat PANDA 1000 S, bwj. '87
luxe uitv. kl. zwart, get. gl.
etc. pittig wagentje, i.z.g.st.
zuinig en milieuvriendelijk.
Van part. te k. interessante
pr. 045-325135 na 17.00uur

Te koop Fiat RITMO, 5-bak,
i.z.g.st. APK tot 6-'9O, bwj.
eind '79, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 04754-86801.

Te koop Fiat PANDA 1000
CL, zuinig, bwj. '86, APK, i.z.
g.st., vr.pr. ’ 8.600,-,
koopje! Tel. 045-723236.

Tante Annie en Ome Alex /

Hartelijk gefeliceert met jullie 25-jarig huwelijk.
Cor en Miranda

PROFICIAT I
Pap en Mam Slegers

met jullie40-jarig huwelijk

HL,. "" " "-j^*"*' S

a\ 1^ I && ' * vH^E&m ZB ■ is».|l
""""" u

Van kinderen en kleinkinderen

Yvette

S» '*y H
«r~~- (d'^F

Proficiat met je 16e
verjaardag morgen

Pap, Mam, Ellen, Roger.

Proficiat
met SARA

Anny Poulssen-Cortlever
van echtgenoot en Sandra.

Goedemorgen PAP, harte-
lijk gefeliciteerd met je 50ste
verjaardag van Lenie, Ange-
lique, John en Bianca.

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 naarde

mogelijkheden. U zult er
plezier van hebben!

n
Peter

Proficiat met je diploma e"
je werk op het

Limburgs Dagblad
Je vader en moeder J b
Jeu ziet Abraham ~\

gefeliciteerd h
jarige, Jos, Jolan, Nicoie>

Henri, Bob, Jolanda en maj £
Piccolo's in het Limburg!/1
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-71996< &

Te k. Fiat PANDA 45 S, t.
'85, in pr.st. met roldak en
APK 6-'9O ’4,950,-, Ridd.
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
FIAT 127 special '82 m. APK
i.z.g.st. vr.pr. ’ 2.250,-. Tel.
045-314760.
PANDA 45 S, 5 versn. bwj.
'85, ’6.900,- duurste uitv.
metal. 04490-14427.
Wegens huwelijk FIAT Uno
45, juni '86, pr. ’ 10.500,-.
Tel. 04490-53388.
Te k. FIAT 600, bwj. '72, i.z.
g.st. APK-gek., vast pr.
’3.000,-. 045-461236.
FIAT Panda White, 8-'B5, i.
z.g.st., jub. uitv., sunroof

’ 7.250,-. Tel. 045-727731.
Tek. INNOCENTIE, bwj. '79
t.e.a.b. Haagweg 30, Lim-
bricht 04490-28732.

=>-»—~--<r; *—-——'j '<■

"-~~+^-~>~~>~~' s
FIAT 127, in pr.st., APK 2 v,
mnd. '90, vr.pr. ’1.650.
Tel. 045-415528. J lr
FIATUnoXS7S 1.5, 1e e» ta
13.500 km. bwj. '88 Kis9k
42 Heerlen. 3 Pi
Te k. Fiat UNO 45, bwj. 1(
'85, APK, kl. rood, scha** 0
vrij, i.nw.st., vr.pr. ’ 7.450. 5a
Tel. 045-273743. ] k«
Te koop Fiat PANDA 31 Jtbwj. '85, i.g.st., tegen il **waarde. Tel. 04759-4082.^
Te k. FIAT 127 sport, ti* £'79, APK '90, ’950,- 0#?452008.
Te k. FIAT 127 t. fura typ J
'85, in pr.st., kl. rood, Ary
tot 6-'9O ’ 4.750,-, Ridtf *=
Hoenstr. 181, Hoensbroe^
Wat VERKOPEN? Adve'fteer via: 045-719966. j\

Ford, >
Ford Siërra 2.8 i 4X4 combi

bwj. 8-'B7 div. access. o.a. sportvelg. ABS schuif/kantelt
Tel. 04756-5808. J

Escort 13 GL STATION- Te
WAGEN bwj. '81 als nieuw, 4-c
68.000 km., get. ramen, nw. Tel
type ’ 5.750,-. 045-323226.
Te k. Ford ESCORT 1600 i 69.■ Bravo, bwj. '87, 1e eig., Ro
weinig km., veel extra's, ft. schade vrij, tel 045-725022 t ■Sportieve FIËSTA 1.1 L tot
sportw. 70.000km. ’3.950,- Ho
Hamerstr. 39, Heerlen. fë
Te k. Ford GRANADA 2,3 '80
GU (bijz. uitv.) 9-'BO, techn. 30.
in orde, velours zit. schuifd., jeget. glas, stuurbekr., extr. ,everwarming, autom. pr. t. oihoogste bod, tel. na 18.00 —'■uur zaterdags na 10.00 uur, Po
04454-4820. tioi
Ford TAUNUS 1.6 L, bwj. T?
'79, LPG, APK juni '90. Tel. '—04450-1889, na 18.00 uur. F°.
Te k. Ford FIËSTA 1.1 L, 9$
bwj. '77, APK jan. '90, vr.pr. —’ 1.000,-, 045-322461. Fo
ESCORT 1300 L Bravo, ty- «Ifi°Jpc '83 ’6.650,-. 04490- —15431. Te
Te koop Ford FIËSTA 1.1 S, oq
1978, i.z.g.st., ’2.000,-. Z i
Tel. 043-618427. —
Ford ESCORT 1.3 Laser, I®
bwj. '86, i.st.v.nw. Mgr. x c
Hanssenstr. 6 Nieuwen- jL. hagen. "]
Te koop Ford TAUNUS Bra- TZ
vo 1981 ANWB gek. i.z.g.st. r^Wilhelminastr. 54 Eysden t'c.
Tel. 04409-1059. '—
Te k. Ford FIËSTA 4 nw.
schokbr., remmen, bwj. '78, 1^open dak, nw. keuring, nw. —■ banden. Kasteellaan 58 F, Fo
Heerlen. Bw

D 90"Ford FIËSTA 1100 S, bwj. TT*
5-'BO, APK 6-'9O, als nw., '—pr. ’ 3.650,-. 045-319328. Te
Ford GRANADA 2.0, 1982, ?1
160.000 km, trekh., schuifd., f cAPK 6-'9O, i.z.g.st., vr.pr. —
’3.250,-. Tel. 04492-1328. Fo
Ford GRANADA 2,8 GL aut. j*-LPG, bwj. '81, veel extra's, —. APK, ’3.750,-. 045-319328 Fo
Koopje Ford Fiësta, 1 jr. *APK, ’950,-. Gladiolenstr. 04. 97, Kerkrade. Na 18.00 uur. =^Fo
iFord TAUNUS 1600, bwj. 5-(

'78, APK 2-'9O, ’1.400,-, i. ’ Jz.g.st. Eindtsr. 96, Schinveld
Tel. 045-251601.
-> ■■■■■■ ■ ■ ■

k. Ford TAUNUS 1.6 '&>
jrs., i.z.g.st. ’1.950
I. 045-316940. J
ESTA 11 L sportw. stripitl
.000 km. APK ’4.250'
itterdamstr.24, Heerlen.^
k. Ford FIËSTA 1100$
80 in pr.st., 1e eig., AP'

6-'9O ’ 3.500,-Rid**
lenstr. 181, Hoensbroek;
k. Ford TAUNUS 1600 J), bijna nw.st. TenelenWl,Voerendaal. J
k. Ford FIËSTA bwj. Il
bevr. Dr. Schaepman-J,Landgraaf, 045-316411

rd SIERRA 2,3 GLD, s|
ncar dcc. '84, 1e eig. 1
Jt.rood, i.z.g!
12.750,-. 04492-3234. y

rd SIERRA 1,6 L '83, "js, 5-drs, i.g.st. ’ 7.750
492-3234. ,
rdORION 1.6 L, 5-speej
0%, 1e eig. APK, bwj. 1 I
>, ’ 10.250,-. 045-74091;
koop Ford ESCORT d

olet 1600 Ghia, bwj. '» \
.000 km, i.nw.st., pr.n.o ■04750-26878 na 19.0QUJ j
ik. Ford FIËSTA 110 '"j. 4-'B4, kl. rood, P (
3.900,- mr. mog. Auto l ,
ms 045-259111. Re"
andtstr. 64A, Brunssum^ ;
i k. Ford FIËSTA 11J javo, sch. vr., bwj. '&
3.750,-. Tel. 045-72598]; ]
rd ESCORT 1.1 Lead b* i
I, 5-bak, div. acce* i
3.500,-. 04705-2371. y ]
ird GRANADA 2.0 L, 6 C! I
*j. '82, nw. type, kl. blau' >.000 km. I.z.g.st. < It.850,-. Tel. 045-21522 g i
ik. FORD Capri II 160Ö JI" met alu. RS-velg«
en roest APK 5-'9O, f \
350,-. 045-218847. 'ird FIËSTA 1100 Bra*' '/j. '83, i.z.g.st., ’6.550il. 04490-23830. 'ird ESCORT 1300 Bra<j I4. '83, 5-drs., met scha» ,
ste pr. ’4.750,-. t< '■490-28336. >
ird ESCORT 1300 Lai< ;
drs., bwj. 11-8 '3.250,-. Tel. 04490-233] ,

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6 P"*



Geen gewonden
bij aanslag op
expresstrein

Parijs-Madrid
ÖIARRITZ - Kort na midder-
nacht is gisteren in het zuid-
westen van Frankrijk een aan-
lag gepleegd op een baanvak
Waar de 'Puerta del Sol', de
lachtexpresstrein van Parijs
J|aar Madrid over rijdt. Door-dat de trein vertraging had,
ontstond er slechts lichte ma-kriele schade. Er zijn geen ge-
Wonden. Het treinverkeer is na
j*6n uur over een nevenspoorhervat.
£orte tijd later heeft de Frans-Bas-ische organisatie Iparretarrak zichvoor de aanslag verantwoordelijk
Besteld. Deze verboden groep
streeft naar autonomie voor Frans
Baskenland, zoals de ETA dat doet
"oor Spaans Baskenland.

het verleden bepaalde Iparretar-
zichveelal tot aanslagen op stra-

*gische doelen, waarbij de groep
burgers te ontzien.

% 18 juni had de organisatie een
JSftslag gepleegd op het belasting-

kantoor in Bayonne. Daarbij eiste ze
"yÜlating van alle Baskische terro-'"sten.

J»e activiteiten van Iparretarrak wa-
drastisch teruggelopen sinds de

prestatie, in februari 1988, van Phi-
J.t>pe Bidart, het breinvan de groep,
Sm plaatsvervanger Joseph Etche-

en een aantal medestanders.

Akkoord
De Indische troepen zijn in Sri Lan-
ka op grond van de twee jaar gele-
den geslotenvredesakkoord, dat be-
doeld is om een einde te maken aan
het Tamil-conflict.
De spanning tussen de twee landen
is zo hoog opgelopen, dat de de
voorbereidende vergadering in Pa-
kistan voor een topontmoeting van
deregeringsleiders van de Zuidazia-
tische Associatie voor regionale sa-
menwerking (SAARC), is uitge-
steld.

Dreigement
President Premadasa heeft ge-dreigd om de „bezetting van zijn
land door India" op de SAARC bij-
eenkomst aan de kaak te stellen.Hij
zou ookvan plan zijn om de kwestie
voor de VN en het Internationale
Hof van Justitie in Den Haag te
brengen als India voor 29 juli zijn
troepen niet heeft wegggehaald.

'Het volk
bidt voor
Andreas'

Van onze redactie buitenland

ATHENE/HEERLEN - In
de verzengende hitte voor
het Yeniko Kratiko Noso-
komio, het Algemene
Staatsziekenhuis van de
Atheense voorstad Cholar-
chos is een menigte van en-
kele duizenden mensen sa-
mengestroomd. Er wordt
geschreeuwd, geduwd, ge-
ruzied. De kleur groen over-
heerst. Het zijn de clubtin-
ten van de Panhelleense So-
cialistische Beweging.
Vrouwen en meisjes met
betraande ogen dragen
brandende kaarsen. Op de
brede Mesogion-boulevard
voor het ziekenhuis is het
verkeer volledig vastgelo-
pen. ledereen claxonneert.
Wat 'n chaos. Driehonderd
politiemannen staan voor
een hopeloze taak.

Kort tevoren hebben Griekse ra-
diostations, van de hoofdstede-
lijke Sky 100,4 op de fm-band tot
en met de kortegolfzender 'I
foni tis Elladas' (De Stem van
Griekenland) in extra uitzendin-
gen de jobstijding de wereld in-
gestuurd: de gezondheidstoe-
stand van demissionair minister-
president Andreas Papandreou
is dramatisch verslechterd. Er
bestaat zelfs levensgevaar. Bij
ademhalingsmoeilijkheden, zo-
als de diagnose aanvankelijk
luidde, is het niet gebleven. Er is
longontsteking van gekomen en
in het verlengde daarvan open-
baren zich bij de aftakelende so-
cialistische voorman ernstige
hart- en nierklachten. Vanuit
Londen, bericht de radio, heeft
de vermaarde hartspecialist
Magdi Yacoub zich met drie an-
dere deskundigen spoorslags op
Weg gemaakt naar de Grieksehoofdstad. Yacoub is de man die
acht maanden eerder een drie-
voudige by-pass-operatic op Pa-
Pandreou's hart uitvoerde.

»Ik ben blij dat we rechts van de
absolute meerderheid afgehou-
den hebben." Dat zijn zo onge-
veer de laatste woorden die Pa-

pandreou publiekelijk spreekt,
als de uitslag van de vervroegde
verkiezingen in de vroege och-
tend van maandag 19 juni be-
kend wordt. En die geen winnaar
met voldoende manoeuvreer-
ruimte opleveren. Daarna be-
landt Andreas in het ziekenhuis.
In het Atheense geruchtencircuit
wordt prompt vanalles gesugge-
reerd. Zo zou deelectoraal gede-
railleerde regeringsleider in het
besef dat hij bij de vorming van
een linkseregeringscoalitie - dus
een verbond van socialisten en
communisten - uit de boot valt,
zich opzettelijk in het ziekenhuis
gemanoeuvreerd hebben, om
zonder gezichtsverlies uit de po-
litiek te kunnen stappen en ver-
der uitsluitend nog te verpozen
in het gezelschap van zijn nieu-
we vlam, dehalfzo oude Dimitra
Liani.
Zoals hij dat, volgens conserva-
tieve 'insiders' in de weken voor
de verkiezingen dag en nacht
heeft gedaan. Die weten zelfs dat
Papandreou naast zijn 43 ver-
plichte politieke speeches nog
voldoendetijd had voor 'erotikes
diakopès' met zijn Mimi, liefdes-
uitstapjes, tijdens welke hij bo-
vendien rijkelijk alcohol zou
hebben geconsumeerd.

Incidenten
Voor het ziekenhuis dreigt de
zaak in het honderd te lopen, als
politici die de massa niet welge-
vallig zijn, Papandreou een pië-
teitsbezoekje willen brengen.
Flessen vliegen door de lucht.
Een daarvan raakt de burge-
meester van Athene, Militiadis
Evert, de man die zich onlangs

onuitsprekelijk populair schijnt
te hebben gemaakt met de intro-
ductie van schotel-tv ten behoe-
ve van de vier miljoen zielen in
Athene en Piraeus. Maar dat telt
nu niet. Evert is ook lid van de
rechts-liberale Nieuwe Demo-
cratie. En die heeft hier, in de
kolkende massa van PASOK-
aanhangers 'natuurlijk niets tezoeken. Op aanraden van de po-
litie sluipt Evert na zijn visite bij
de premier als een dief via een
achteruitgangetje weg. Met een
bult op zn hoofd.
De herrie is tomeloos, de emoties
zijn ongeremd. Een vrouw krijst
volslagen over haar toeren dat ze
bereid is haar hart en de nieren
van haar kinderen aan
Papandreou te offeren, want
zonder Andreas de Grote „is er
voor hen toch geen toekomst
meer."
Voor radiocommentator Hadzi-
nikolaou doen deze scènes van
ongeremde hartstocht de deur
dicht. Voor de microfoon van de
hoofdstedelijke radiozender 98,4
zegt hij dat de Grieken er voor
moeten waken dat er in het land
Chomeini-achtige toestanden
ontstaan." Die vermaning wordt
achteloos ter zijde geschoven. De
vertoning onder het balkon van
de kamer, waarin de aanwezig-
heid van de zieke minister-presi-
dent wordt vermoed, gaat in elk
geval onverminderd voort.
„Het volk bidt voor Andreas," al-
dusverwoordt Dimokratikos Lo-
gos, een van de weinige Atheen-
se kranten, die nog onvoorwaar-
delijk achter Papandreou en zijn
PASOK staan, de golf van sym-
pathie en adoratie, die uit de
massa _yoor het hospitaal op-

stijgt, ün het te hoop gelopen
volk stort aanvullend tranen, als
bekend wordt dat Papandreou
aan zijn ziekbed ter zijde wordt
gestaan door dochter Sofia en de
alomtegenwoordige Dimitra.
Hoewel elders weer verluidt dat
die twee vrouwen eikaars bloed
wel kunnen drinken.

De complicaties rond de fysieke
toestand van Andreas
Papandreou zijn uiteraard van
invloed op de pogingen tot for-
matie van een volgende regering.
Getalsmatige triomfator van de
verkiezingen is derechts-liberale
Nieuwe Democratie onder aan-
voering van de martiale Kreten-
zer Konstantinos Mitsotakis.
Maar de conservatieven komen

zes zetels te kort om alleen een
regering op poten te zetten.
Met de communistische voor-
man Harilaos Florakis, die de Al-
liantievan Links en Vooruitgang- een reservoir van communisten
en linkse splinters - leidt, is Mit-
sotakis van mening dat geen
nieuwe Griekse regering onbe-
zwaard aan de slag kan, zolang
alle onder Papandreou gerezen
schandalen- inzonderheid de af-
faire rond bankfraudeur Kosko-
tas - niet uit de weg geruimd zijn.
Maar over de modaliteiten van
de schoonmaakoperatie lopen de
opvattingen sterk uit elkaar.

Onder de bestaande wetgeving
genieten Griekse ministers, Pa-
pandreou incluis, politieke

immuniteit. Om die onschend-
baarheid op te heffen, moet het
nieuwe parlement binnen een
bepaalde termijn een speciale
wet in werking stellen. Mitsota-
kis licht bij herhaling toe wat
hem beweegt. Hij zegt: „Als wij
toelaten dat dieven ongestraft
zitting nemen in deregering, die-
nen we ons diep te schamen. Dit
soort amnestie zou Griekenland
tot in lengtevanjaren stigmatise-
ren."

Florakis wimpelt desondanks af,
als Mitsotakis hem vraagt om
met de conservatieven een gele-
genheidsverbond aan te gaan
met het enige doel de gewenste
katharsis te bewerkstelligen.
Daarna zouden dan hernieuwde

verkiezingen moeten worden ge
houden.
Ook Florakois is 'in' voor een
grote schoonmaak onder en ver-
volging van PASOK-ministers,
nu de verdenkingen omtrent hun
medeplichtigheid in de Kosko-
tas-affaire - in de Griekse pers
consequent aangeduid als 'het
schandaal van de eeuw' - steeds
sterker worden.

Maar een regeerverbond met
rechts wijst Florakis principieel
af. De van Thessalië afkomstige
oude politiekrot die veertig jaar
na zijn nederlaag in de burger-
oorlog en vijftien jaar na de her-
wonnen legaliteit van de com-
munistische partij, voor het eerst
zijn kans ruikt de politiek van
Griekenland actief mee te bepa-
len, wenst, anders dan Mitsota-
kis, een kabinet „van optimale
aanvaarding" onder de hoede
van een niet-politieke figuur.

" De moeizame formatiepogingen en deziekte van Papandreou worden in de Griekse pers
uiteraard breed uitgemeten. Rechtsonder: het boulevardblad Apogevmatini constateert
onder het opschrift 'Andreas houdt uitverkoop aan links' dat de demissionaire minister-
president tijdens zijn overigens al mislukt coalitiegesprek met communistenleider Flora-
kis, zich bereid heeft getoond„de linkse alliantie met vérstrekkende toezeggingen te paai-
en." - Boven: onder het opschrift „het weekeinde van de hysterie" beschrijft de centrum-
linkse Ethnos en detail de volksopwinding rond de verslechterde gezondheidstoestand van
de omstreden premier. - Linksonder: de conservatieve Messimvrini vindt dat de groenefa-
naten (PASOK-aanhangers, opm.) voor het ziekenhuis in Athene „de democratie verwond
hebben."

Internationaal opsporingsbevel Duitse politie

Oorlogsmisdadiger
Weise gevlucht

FRANKFURT - De Westduit-
se politie heeft een internatio-
naal opsporingsverzoek doen
uitgaan voor de veroordeelde
oorlogsmisdadiger Gottfried
Weise, die is gevlucht om aan
arrestatie te ontkomen. Dat
heeft officier van justitie
Friedhelm Gabriel in Wupper-
tal gezegd. Hij sloot niet uit dat
de voormalige bewaker van
Auschwitz van een onder-
grondse organisatie hulp heeft
gehad om te vluchten.
Weise (69) werd op 28 januari 1988
tot levenslang veroordeeld wegens
moord op ten minste vijf gevange-
nen in 1944 in Auschwitz. Hangende
het beroep in zijn zaak mocht hij
thuis in Solingen blijven wonen om
zijn zieke vrouw te verzorgen, nadat
zijn paspoort was ingenomen en hij
een borgsom van 300.000 mark had
gestort waarvoor hij een hypotheek
had moeten afsluiten.
Maar nadat het federale hof van
Karlsruhe het vonnis had bekrach-
tigd, klopte de politie op 20 april te-
vergeefs bij Weise aan de deur. Zijn
62-jarige vrouw Ursula is sinds 22
juni eveneens spoorloos.

Weise werd ook wel 'de Wilhelm
Teil van Auschwitz' genoemd om-
dat hij op conservenblikken schoot
die hij gevangenenop het hoofd zet-
te. Een jongen van 8 en een meisje
van 17 moesten zijn schietoefenin-
gen met de dood bekopen. Daar-
naast is hij veroordeeld wegens het
doden van twee mannen die hadden
getracht te ontsnappen en het dood-
schieten van een andere gevangene,
die tijdens het appel te traag op be-
velen reageerde.

Volgens officiervan justitie Gabriel
moet Weise op zijn vlucht hulp heb-
ben gehad, omdat hij niet over een
paspoort beschikte en zelf weinig
geld bezat. Gabriel zei dat er aanwij-
zingen waren voor het bestaan van
een ondergrondse organisatie die
nazi's heeft helpen ontsnappen, al
gaf hij toe dat daarvoor geen concre-
te bewijzen waren.

Alfred Streim, leider van het Nazi-
documentatiecentrum in Ludwigs-'
burg, achtte het mogelijk datWeise
hulp heeft gehad, maar zei eveneens
dat het bestaan van een 'Odessa'-or-
ganisatie, zoals beschreven in dero-
man 'The Odessa File' van Ferdrick
Forsyth uit 1972, nooit bewezen is.

binnen/buitenland

Hoog opgelopen spanning na bestand in Tamil-conflict

India trekt zich niet
terug uit Sri Lanka

Van onze correspondent
SINGAPORE- India is niet van plan om op korte termijn zijn
Vredesmacht uit het door Tamils gedomineerde noordoostenvan Sri Lanka terug te trekken. Premier Rajiv Gandhi legt er
de nadruk op, dat hij een „eenzijdig besluit" van Colombo niet
2ou accepteren en de 45.000 militairen alleen zou terugroepen
N „wederzijds overleg".

&e oproep van de Srilankaanse pre- noordoostelijke provincie, eerder
s'dentPremadasa om de troepen te- deze week overeen waren gekomen
[üg te trekken, kwam nadat Colom- om de zeventien jaar durende etni-
°o en de Tamil Tijgers, de belang- sche strijd te beëindigen,
fykste verzetsbeweging in de

Het Tamil-verzet en de Srilankaan-
se regering openden enkele weken
geleden de vredesbesprekingen. De
Tijgers besloten om gedurende de
onderhandelingen een voorlopig
bestand in acht te nemen. Maar be-
gin deze week zetten ze dit om in
een permanent staakt-het-vuren.

" PREMIER GANDHI:
...eerst overleg...

Oostenrijk wil spoedig in EG
WENEN - Op zeven Groenen na
hebben alle 183 leden van het Oos-
tenrijkse parlement zich uitgespro-
ken voor aanvragen van het lid-
maatschap van de EG.

Kanselier Franz Vranitzky sprak
van „het belangrijkste besluit na de
nmeutraliteitsverklaring van Oos-
tenrijk in 1955". „Wij kunnen ons
niet permitteren buiten de EG te
blijven en wij willen er deel van uit-
maken daar dit onze welvaart waar-
borgt".

De Groenen verklaarden zich tegen
daarzij vrezen datEG-lidmaatschap
Oostenrijks neutraliteit in gevaar
brengt en zal leiden tot een daling
van de levensstandaard van de
meeste Oostenrijkers.
De goedkeuring door het parlement
stelt de regering in staat officieel
mee te delen dat Oostenrijk onder-
handelingen met de EG wil openen
over volledig lidmaatschap.
Op grond van uitspraken door de
Oostenrijkse vice-kanselier, Josef
Riegler, eerder deze maand in Brus-

sel valt te verwachten dat zijn land
nog deze zomer een aanvraag in-
dient, wellicht al vóór op 17 juli de
ministers van buitenlandse zaken
van de twaalf EG-landen bijeenko-
men in Brussel.
Voor de neutrale status van Oosten-
rijk hoeft toetreding tot de EG geen
gevolgen te hebben, zo werd verno-
men uit diplomatieke bron bij de
EG in Brussel. lerland, dat in 1973
toetrad, is officieel ook neutraal. De
andere elfEG- landenzijn lid van de
NAVO.

Eind in zicht
Aan de politieke carrière van Pa-
pandreou lijkt nu vrijwel zeker
een einde te zijn gekomen. Zijn
lichamelijke toestand dwingt
hem in te binden. Politiek staat
de man die sinds 1981 driemaal
achtereen met absolute meerder-
heid aan de macht kwam, ook
niet meer vast in zijn schoenen.
Toch wil hij schijnbaarverderre-
geren. Het Atheense boulevard-
blad Apogevmatini constateert
dat de premier zelfs nog vanaf
zijn ziekbedtracht de boel te ver-
linken door links in ruil voor're-
geringsdeelneming onder zijn
aanvoering vier ministeries aan
te bieden plus de bezetting van
alle 56 prefectuurposten in het
land.
In zijn 'uitverkoop' aan links- al-
dus Apogevmatini - toont An-
dreas zich tevens bereid tot con-
cessies op het economische vlak
en in het buitenlandse beleid van
Griekenland.
Alles vergeefs. Florakis en zijn
Alliantie willen zich niet besmet-
ten.

Vijf dagen na zijn opname in het
ziekenhuis verlaat Andreas Pa-
pandreou de intensive care-afde-
ling. Zijn toestand is gestabili-
seerd, wordt gemeld. In de for-
matie zit minder schot. Het
woord is weldra aan de president
van de republiek.

frits schils
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Auto's

Honda

Bij de Honda-Specialist
Crombag

Civic 1.5iwit hoge korting demo 4000km 1989
Civic 4 stuks 1,3 en 1,5 1985/1986
Civic automth. st. bekr 1985/1986
Integra 1.5 wit en blauw 1986/1987
Prelude 1.8 speciale uitvoering 1984
Aero-Deck 2.0EX apart 1987
Accord 1.6 wit 48.000km 1986
Accord 2.0 EX LPG met enz. 1986
Accord 1.6AME uitv. PS airco enz 1983
Shuttle 5 deurs 1.5 luxe 1985
Jazz 3 deurs 1.2 luxe 1985
Legend 2,5iV6zeer apart 1987

Verder alle nieuwe types op
voorraad! en zon 80 andere
merken Luxe en Combiesüü!

Inruil-keuring-finan-APK-inkoop-exportü!
Crombag Off. Honda Dealer

aan de Rijksweg Zuid 236-240 Geleen. 04490-46260
Te koop Honda CIVIC aut.
'79, lichtblauwmet. Tel.
04455-2459.
HONDA Accord bwj. '79,
APK, pr. ’ 2.250,-. Tel. 045-
-311619.
Te koop Honda PRELUDE,
bwj. '80, brede vellingen, e-
lectr. schuifd. Tel. 045-
-423805 of 459108.
Te koop Honda PRELUDE,
zeer mooi, APK 7-'9O, elec-
tr. schuifd. bwj. eind '79, vr.
pr. ’ 2.500,-. 04754-86345.

Te koop HONDA Prelude
EXR, bwj. '83. Tel. 045-
-719101.
Te k. mooie HONDA Civic
'78, APK tot 6-'9O, i.z.g.st.,
radio, trekhaak. vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-270601.
Te k. mooie HONDA Civic,
gaaf en 100% in orde, APK
tot 5-'9O ’1.000,-. Coris-
bergwg 98 Heerlerbaan-Hrl.
Te koop Honda ACCORD,
bwj. '80, APK april '90, pr.

’ 950,-. Tel. 04492-3864.

Hyundai
Te k. HYUNDAI Pony bwj. Piccolo's in het Limburgs
'80. ’ 750,-. Tel. 04409- Dagblad zijn groot in RE-
-3008. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Lada
Te koop LADA 1200, bwj. Te k. LADA 2105, APK gek.,
'81, ’500,-. Tel. 04490- bwj.'B2. Putstr. 19, Amsten-
-22245. rade.
Te k. LADA 1200 '87, LADA 2105 GL '84, 1e eig.
’4.250,-. Tel. 04406-13804 kl. grijs, 30.000 km.
Weg. fam. omst. LADA 2107 / 4.000,-. 045-420650.
bwj. '86, pr. ’ 5.750,- Tel. Wat VERKOPEN? Adver-
-045-722601. teer via: 045-719966.

Lancia
Te k. lancia BÈTA 2000 met Van maandag t/m vrijdag,
LPG, bwj.'Bo, APK 12-'B9 van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
’950,-. Tel. 045-728386 uw PICCOLO telefonisch
bgg 045-218847. opgeven. Tel. 045-719966.

Mazda
Te k. MAZDA 818 SC cou-
pé, eind '78. Tel. 04405-
-1941.
MAZDA 626 2.0 L, Luxe uitv.
8j.82. ’ 3.500,-. APK 3-'9O.
Tel. 04490-71984 na 17 u.
MAZDA 626 GLX Hatch-
back, 14.000 km, bwj. mei
'88, zeer mooi. 04409-1975.
MAZDA 323 HB, bwj. '83,
APK tot 6-'9O, z.m., vr.pr.
’5.500,-. Staatsmijnstr. 10,
Kerkrade-W, na 17.00 uur.

Te k. MAZDA RX 7, bwj. '80,mr. mog. Jos Wetenkamp.
Te bevr. tankstation Brou-
wers Heerlerbaan.
Sport MAZDA 323, 15
motor, 7-'Bl, nw. model.
APK 7-'9O, i.z.g.st. Pr.
’4.650,-. Tel. 045-318521.
MAZDA 323 DX Sedan, s-
drs., nw. mod. '84, kl. rood.
Verk. in perf. nw.st.,
’6.750,-. Pas gekeurd d.d.
29-06-89. Info 045-223754

Mazda- Mazda 626 1.8 NB 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-, maat '83; Mazda 626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626
2.0 GLX PS aut. coupé '84; Mazda 626 1.6LX coupé '87;
Mazda 626 2.0 sdx coupé '82; Mazda 626 1.6 LX en GLX
HB '85 en '86; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan '87; Mazda 323. 1.3 LX '85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Sedan '86; Mazdaï 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.

Occassion met Mazda Kroongarantie.
Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Te koop MAZDA 626 GLX,
2.0 I. LPG, bwj. '83,
’8.950,- event. mr. mog.
045-353764.
Te k. MAZDA 323, 14 spe-- cial, T-80, kl. antraciet, 1e
eig., in pr.st., APK tot 6-'9O

’ 2.950,-, Ridd. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
MAZDA 323 sedan. 1e eig.
kl. grijs, a.nw. ’4.750,-.
045-222910.
MAZDA 323, groen, bwj. '78

’ 650,-. Hobbelrade 32,
Spaubeek.

Mercedes

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

Event. mr. kleinere auto- mog. Tel. 045-455888.
MERCEDES 230 TE auto-
maat, schuifdak, ABS,. zwartmetaal, 17.000km. '87
BOVAG May Crutzen 045--. 752121.
MERCEDES 250 D, bwj. '87
km.st. 51.000, voorz. var
vele extra's. Tel. na 18.00
uur 045-727013.
MERCEDES 240 D bwj. '77,
wit, automaat ’ 2.500,-. Tel.
045-750743.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj. juli '88, div. extra's. Tel.
04406-40666.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel, '78, ’3.700,- Hommerl
24, Vaesrade, Kruispunt
Schinnen
Te k. MERCEDES 280 S t.
'81, APK, LPG, veel extra's
w.o.goud metal. AMG uitgeb
Vr.pr. ’ 15.250,- event. mr.
mog. Kissel 46A, Heerlen.
045-723142.
In opdracht van cliënt te
koop: MERCEDES 190 E,
aut., bwj. '84, schuifdak,
centr.v., stereo, elec. ramen,
blauw/grijsmet. Te bezicht.
zat. van 12.00-17.00 uur.
Keerberg 90, Voerendaal.
MERCEDES 300 D '79, grijs
met., APK tot 4-'9O, weinig
km. 04490-14366.

, MERCEDES 250 '78, i.z.g.st, ’ 5.500,-. Tel. 045-421832
Te k.. MERCEDES 230E,. bwj. '86, alle denkb. access.

■1e eig. ’35.900,- excl.
i BTW. Tel. 04705-2371.
I

MG
■ Tek. van part. MG B cabrio-

let, geen koopje. Teggert
138, Voerendaal.

i Mitsubishi
Te k. MITSUBISHI Lancer. GLX, bwj. '84, kl. rood,
50.000 km. Tel. 045-224510

■ Te k. MITSUBISHI Galant
1800 turbo diesel, bwj. '85,
trekhaak en open dak. Tel.

■ 04456-588, na 14.00 uur.
Te koop Mitsubishi CELES-- TE, bwj. '79, pr. ’2.200,-

-* Tel. 045-226332.
't Mitsubishi COLT, bwj. '85,. 47.000 km, APK. Tel. 045-

-451471.
'f Te k. MITSUBISHI Celeste,, bwj. '77, APK 5-'9O, vr.pr.
) ’ 2.250,-. Tel. 045-461742.

Te k. Mitsubishi LANCER

" 1200 L, '79, APK 6-'9O,
mooi en goed, iedere keu-
ring toegest., kl. zuinige au-- to, i.z.g.st., vr.pr. ’1.250,-.1 Tel. 04406-15719.
Mitsubishi GALANT te koop

■ bwj. '78, vr.pr. ’ 1.250,-.

* Tel. 04454-1940.

Morris

" Te k. MINI spec. '78, ’ 850,--: 04406-12690.
i Te k. MINICOOPER 1300

Innocenti bwj. '75. Voor lief-
hebber. 045-242743.

; Te koop MINI 1100 S, bwj.
'78, kleine reparatie nodig.
Techn. i.g.st. ’650,-. Tel.

\ 045-424707.

■ Te koop MINI '78, sunroof
.en sportvelgen. Tel. 045-

-211083.
i Mini type 1000 bwj. '79, i.g.
I st., vr.pr. ’ 750,-. Tel. 045-

-719132.

Z.m. MINI S i.g.st. APK

’ 1.250,-. Tel. 045-412593.
Te k. MINI 1000, bwj. '78,

’ 1.500,-. Lindeweg 34,
Voerendaal. 045-751490.

Nissan/Datsun
Te k. Nissan PATROL, 3.3
D, m. '83, alle ace. gek.

’ 17.500,-. 04705-2371.
Te k. Datsun CHERRY okt.
'80 i.pr.st. Te bevr. tussen
18 en 20 uur. 045-462586.
Datsun CHERRY '79, APK
3-'9O, ’ 1.250,-. 045-
-242565.
NISSAN Cherry bwj. '80,
blauwmet., APK mrt. '90, i.
uits. st., pr.n.o.t.k. Tel.
043-473462.
Te k. Nissan SUNNY 1,3 LX,
bwj. '87, 15.000 km. Inl.
04498-56535
Nissan SILVIA'BI, kl. grijs, i.
z.g.st. ’ 3.750,-. 04492-
-3234.

Opel

(bij Makado)

Bij ons
direkt leverbaar
Veetra
16i en 18S

5-deurs

(bij Makado)

Auto Kopen?
Bespreek met

ons uw voorstel.
2x automaat

Opel Ascona 2.0 bwj. '81,
APK tot '90, mooie auto,

techn. 100%, vr.pr. 3.750,-.
Opel Kadett 1300 S, bwj.
'82, APK tot 6-'9O, zeer

mooie auto, alle keuringen
toegestaan, vr.pr. ’ 5.750,-.

Inruil mogelijk. Tel. 045--Te koop Opel ASCONA 16S
met sunroof, kl. zwart, APK
6-'9O, vr.pr. ’ 1.350,-. Tel.
045-270109.
KADETT C 1.3 1., bwj. '85,
fjordbl. metal., 73.000 km,
195/60 banden, sportvelg.,
sunroof, ’12.000,-. Tel.
045-727686.

Te koop Opel MANTA B, wit,
met Lexmaul spoilers, in
perf. st. Koraalerf 59, Heer-
len, na 18.00 uur.
Te koop van monteur AS-
CONA bwj. '84, i.z.g.st. Te
bevr. Zonstr. 290, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT City,
bwj. '77, APK 5-'9O, i.z.g.st.
Op den Toren 108, Nuth.
Liefst zondagmorgen.
ASCONA aut., eind '79,
APK mei '90, 4 nwe banden,
’1.950,-. Groenstr. 191,
Landgraaf.
Te koop Opel KADETT 13
S, bwj. '87, mr. mog. Dr. M L
Kinglaan 133 Hoensbroek.
Te koop Opel KADETT D,
SR, bwj. '80, trekh. zonne-
dak en Pelmut gespoten
’4.500,-. Tel. 045-461729.
Te k. mooie Opel KADETT,
bwj. '87, kl. antraciet. Tel.
045-443287.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '79 met gasinst., i.z.g.
st., APK tot helft '90, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-220587.
Nederlandln 51, Heerlen,
van 13.00-18.00 uur.
Te k. OPEL Kadett 1200,
stationcar, '76, i.g.st., radio,
nw. banden, nw. akku enz.,
APK 1-'9O. Roebroekweg
44 D, Heerlerheide.
Te k. Opel ASCONA 20 D, i.
z.g.st., bwj. '80, APK t/m
sept.'B9, na 18.30 uur.
04950-43471.
KADETT HB '82 APK i.z.g.
st.; Kadett HB '80; Kadett
'79 APK. 04499-3398.
Opel REKORD bwj. '81.
APK. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-458766.
Te k. Opel COMMODORE
autom. loopt prima. Hod-
gesstr. 30 Heerlen. Tel.
045-411085.
OPEL Rek. 2.3 D aut. sept.
'80. Gek. t. mei '90. Weinig
km. I. g.st. Vr.pr. ’2.300,-.
Tel. 045-425353.
Opel ASCONA Berlina type
'79, nwe. uitlaat en trekh. Dr.
De Visserstr. 15 Heerlen
(Meezenbroek).
Te koop Opel SENATOR
3.0 E 5-gang bwj. eind '83, i.
nw.st. km.st. 85.000, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-210621
Opel REKORD 2.0 S Berlina
Stationcar '78, APK 6-'9O,
trekh. en sunroof. Goed-
koop! Roerstr. 11 Heerlen.
Te k. Opel KADETT '87, kl.
rood. Tle. 045-317362, na
18.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1.2,
bwj. '81, APK 7-'9O, i.g.st.,

’ 4.450,-. Tel. 04450-2150.
Sport. Opel KADETT 13N,
9-'BO, sportvlg. enz. APK 7-
90. ’ 3.850,-. 045-319328.
Te koop Opel MANTA bwj.
eind '78, kent. '79, i.pr.st.
APK 2-'9O mr. mog. pr.

’ 2.850,-, Tel. 045-225141.

Te k. Opel REKORD 2ltr S,
'79, blauw metal., i.z.g.st. pr.
’2.500,-. 045-254561.
Te koop KADETT 1,3 SHB
I.g.st. bwj. okt. '82. Vr. pr.

’ 5.000,- 045-224020.
KADETT 12 S Hatchback
'83, zeldz. mooi Kerkrader-
weg 166 Heerlen.
OPEL Rekord caravan 23 D
bwj. '79, APK gek.; Opel Ka-
dett bwj. '77, APK gekeurd.
Breinder 9 B, Schinnen.
Opel KADETT 1.6 S GT, wit,
bwj. '87, km 31.000; veel ex-
tra's, zeer mooi. Pr.n.o.t.k.
Evt. mr. kleinere auto mog.
Tel. 045-722286.
Te k. OPEL Ascona 16 S
bwj. '82, zeer mooi, nw. mo-
del, div. extra's ’6.500,-.
Tel. 045-458619.
ASCONA 4-drs. trekh.,
blauwmet. bwj. '79
’1.500,-. 04490-22132.
Te k. Opel MANTA A i.z.g.st.
bwj.'7l, 2L GTE. 04405-
-1469/045-244535.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
Berlina uitvoer. '78 APK 6-
90 ’ 1.650,-. 045-314654.
Te k. opel KADETT dcc. '83,
LPG , APK, i.z.g.st., pr.

’ 8.250,-. Tel. 045-252108.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
groen, schuifd. i.nw.st.

’ 10.750,-. 04492-3234.
Opel ASCONA 1,6 S '83, kl.
rood, veel ace. i.nw.st.

’ 7.250,-. 04492-3234.
I.st.v.nw. MONZA Coupé 25
I, autom., bwj. '82, 1e eig.,

’ 13.750,-. 04490-24937.
Te koop Opel KADETT 1.8
S GT, Hatchback, sept. '87,
i.z.g.st. Op de Knip 160
Kerkrade. Tel. 045-424593.
Opel ASCONA 19N bwj. '80
APK 4-drs. trekh., sunroof
pr. ’ 1.850,-. 04493-1285.
Opel ASCONA 2.0 diesel, 4-
drs., bwj. '80, met APK,
trekh., i.g.st., vr.pr.

’ 2.850,-. 045-723236.
Te k. Opel SENATOR 2.5 E,
m '84, 5-bak, vele extra's, i.
z.g.st. tel. 045-455763.
Te k. Opel CORSA, bwj. '85,
12 S TR, APK-5'90, km.st.
54.000, i.z.g.st. 045-228469
Opel MANTA GSI 2 ltr., met
access., kl. wit, bwj. '85, i.z.
g.st., vr.pr. ’ 19.250,-. Tel.
045-316321.
Te k. Opel KADETT 12 S,
bwj. '85, i.z.g.st. ’13.900,-
-inr. mog. Auto Le Mans,
045-259111, Rembrandstr.
64A, Brunssum.
Te koop Opel KADETT Die-
sel, bwj. '85, ’ 13.000,- Ju-
lianastr. 2 Schinveld.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
bwj. '77, APK 3-'9O. Tel.
045-322743.
Opel MANTA, schade, mo-
tor in orde. t.e.r.b. Tel. 045-
-314204.

KADETT coupé bwj. '76,
motoris. 100%, APK 6-'9O,

’ 1.000,-. Tel. 045-417166.
Te koop Opel ASCONA 2 ltr.
E, verl. ATS wielen, div. ex-
tra's. Te bevr. Rumpenerstr.
17 Brunssum.
Te k. Opel KADETT 12 S,
bwj. '80, 5-drs., met trekh.
Kerkraderw. 154, Heerlen.

Peugeot
Te k. PEUGEOT 305 GR
break, april '87, kl. grijs fu-
rnée, 42.000 km, als nieuw,

’ 18.500,-. Tel. 04492-2685,
PEUGEOT 305 GR '83, 1e
eig. kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217.
PEUGEOT 305 wit,
’2.500,-, i.z.g.st. Jullinastr.
2 Schinveld.
Te k. PEUGEOT 404 '73, wit
met onderd. Vr.pr. ’ 3 400 -Tel. 045-753273.
PEUGEOT 505 Break GLD
5-'B4, kl. wit ’6.250,-. Inl.
045-227080.
Te koop beige PEUGEOT
404 automaat. Tel. 045-
-254336.
Te k. PEUGEOT 305 GL '85
van part. 1e eigen, metal.
zilver, auto in perf. st. show-
room nieuw vr.pr. ’ 8.950,-
-045-226582.
Te k. PEUGEOT 104, i.pr.st.
bwj. '79, APK tot april '90.

’ 750,-. Tel. 045-721352.
Te k. PEUGEOT ZS coupé,
pas APK bwj. '79 pr. ’ 950,-.
Tel. 04405-2708.
PEUGEOT 305 GL, wit, bwj.
'79, zeer mooi, APK 4-'9O,
alle keuringen toegest., pr.
’2.250,-. Tel. 04406-15719

Pontiac
PONTIAC Sunbird 6 cyl., i.g.
st., APK 6-'9O, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-425254.

Porsche
PORSCHE 924, 5 versn.
APK 6-'9O, vr.pr. ’8.000,-.
Tel. 04404-2503.
Te k. witte PORSCHE 944,
bwj. '82, div. extra's, pr.

’ 30.000,-; 04490-11047,
na 18.00 uur.
PORSCHE 924 met lichte
schade, bwj. '81. Gijselaar
61, Amstenrade.
911 SC 3.0, m. '79, div.
access., turbo-velgen, i.pr.
st. ’ 37.000,-. 04705-2371.
Te k. PORSCHE 924, vele
extra's, i.pr.st., kl. wit, vr. pr.

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

Renault

RENAULT 5 A turbo, bwj.
'B*4, van liefhebber, snel en
heel mooi, zeer weinig km,
garage-onderhouden, pr.
’13.000,-. 04490-18020.

RENAULT 14 bwj. '80, 1e
eig., ’1.250,-, APK 5-'9O,
van autobedr. 04404-1317.
Te k. RENAULT 18 TL '81,
APK juni '90. Tel. 04490-
-21019.
Te k. RENAULT 5 Par 2,
bwj. '84, i.z.g.st., ’6.000,-.
Tel. 045-713294.
Te k. R 14, bwj. '80, pr.

’ 1.250,-. Trekhaken voor R
5 en VW Kever ’ 50,- p.st.
Tel. 045-258855.
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj. '84, alarm en stereo,
km.st. 50.000, vr.pr.

’ 7.750,-. Te bevr. tel. 045-
-224800 of 424674.
Te k. RENAULT 4 GTL, kl.
rood, bwj. '79, APK, motor
mech. gerev. o.a. nw. motor,
vr.pr. ’l.OOO,- 045-318841.
Classic Car RENAULT Ca-
ravelle 1965, Cabrio Hard-
top, uitst. st., eerste kent.
Kremerstr. 73, Kerkrade-W.
RENAULT 18 GTL type '79,
4-drs., APK, ’1.350,-. Tel.
045-210435.
Te k. weg. overcompl. RE-
NAULT 5, bwj. 7-'B7, 17.500
km, luxe uitv. Na 17.00 uur
04406-14125.
Te k. mooie RENAULT 4
GTL, bwj. eind '80, kl. wit, i.
z.g.st. APK-gek. vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-710579.
Tek. RENAULT 14 bwj. '81,
APK gek., vr.pr. ’1.150,-.
Laurierstr. 567 Passart-
Hoensbroek.
RENAULT 25 GTX 2,2i'84,
kl. blauw, i.z.g.st.
’12.750,-. 04492-3234.
Te koop RENAULT 5 auto-
maat, 1300, i.z.g.st. APK 6-
90, bwj. eind '80, vr.pr.
’1.250,-. 04754-86345.

Saab
SAAB 900 GLE automaat,
'82 m. schuifd, get. glas,
enz. enz. i.z.g.st. ’9.900,-.
G.G. Auto's. Heerenweg
286 Hrl.
Te k. OPKNAPPER Saab
900 GLS, '81, LPG, 0.b.,
APK mei '90, vr.pr. ’ 2.500,-
Tel. 04750-22955.
Te k. SAAB 99 GL, i.g.st.,
alu. vlg., LPG, APK.

’ 2.750,-. Tel. 045-322514.
Te koop SAAB 99 GL, bwj.
'77, APK, vr.pr. ’ 600,-. Tel.
045-226845.
SAAB 900 GLS '81, kl. met.

' rood, stuurbekr. ’ 5.000,-.
04492-3234.
Te k. SAAB 96. Kempken
113, Heerlen.
Te k. SAAB 99 CL bwj. '79,
APK 15 okt. '89 i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.500,-. 045-724639.

Seat
Te k. SEAT Mallaga 1.5
GLX, bwj. '87, kl. antra. grijs,
div. extra's. 045-314850.

I 4

Skoda j i
Wegens inruil voordelig i
koop: SKODA 105S'84ft(
weinig km. voor sleC->f 3.950,- bij uw Skodao ij
trum. Garage Central <* »leen, Rijksweg-C 97. Ji
SKODA 105L '84, kl. rO V
20.000 km. ’ 4.0Ö li04492-3234. S

Subaru
SUBARU Justy '87, kl. rO*
i. nw.st., km.st. 17.500, v(j

’ 11.000,-. Tel. 04408-2Q|,
Suzuki

Tek. SUZUKI mooi en gOÏ

’ 350,-. Spoordijkstr. ï
Hoensbroek. 045-214964JT
Suzuki ALTO 82, grijs kö4
1e eig., APK mrt. '90, B

’ 2.750,-. Tel. 043-47032^
Talbot Jj

TALBOT 1510 LS, bwj. fl
LPG, div. ace, APK 6-JLvr.pr. ’1.300,-. Konin
winkelstr. 25, Valkenbd
04406-13598. \
Te k. Talbot SOLARA 1?
1980 zeer mooi, ’ 1.80
APK gekeurd, 04750-165
Te k. Talbot HORIZON, »
'81, LPG en APK g<
’1.350,-, info 04750-162;
Te k. TALBOT Sunbej
bwj. '82, APK tot juni "Tel. 045-323542 (na 18 >>

Toyota
Toyota CELICA 2.0 KT
back, kl. zwart, i.g.st.. PI

’ 3.400,-. Tel. 045-3529gl
Toyota CARINA '80, tr«jjl
en LPG, koopje ’ 2.00*1mr. mog. 045-221443. 1\
Te k. v. part. Toyota CEUj;
1.6 ST coupe bwj '82 z. rfï
’8.250,-. 045-215597. J
Te koop Toyota CELICA I
St, bwj. '83, kent. '88, 2Ï
antraciet, l.m. velgen, 2Jder uitbouw, elec. schuif*!
sportstuur, elec. antefljj
sportuitlaat, achterspO'J
get. glas, afst. alarm, OjJ
punkt stereo, geen twey
zo mooi, vr.pr. ’13.00"',
Dagelijks 16.00-18.00 '■tel. 04750-15980. a
Te k. TOYOTA Cressjj
stationwagen 2.2 diesel, f'82, 168.000 km., APK 6
pr. ’ 3.750,-, 045-72364^;
Toyota CARINA D 7-J100.000 km, mooi en n
goed. ’6.750,-. Natte*I!
verkoestr. 2 Urmond naj/f
Te k. TOYOTA Landerig
BJ4O, bwj. '80, extra m
Sportstr. 14, Kerkrade.
Te k. Toyota CELICA ]
uitgeb. sportvelg. enz. i-z;
st. APK 5-'9O, vr"

’ 1.950,- Tel. 045-7400QJ!'
Voor Piccolo's
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Competitie

' diar^eerdaagse strijd om de Cana-da? ■ my Tropby-kortweg CAT -' tidi ln, feite helemaal niet tussen de
jWividuele eenheden, die er aan
V men* Het is een competitie

'var?6/? het team van Northag en dat
ï iton»Je,ntaB. respectievelijk van det hi°fdelyke en de centrale leger-

" J°eP van de NAVO. Maar er zijn
i ie^.JlriJ2en v°or de hoogstgeklas-
1u-r!? e pelotons, zowel bij het dag-
Cat ■ et nacbtschieten. Dat de

1W d
t
il: Jaar naar Northag ging, was

»hrt danken aan de hoge score -i£ er meer 31 van 32 mogelijke tref-
,i Ie?) met het tankkanon -van de Ne-JT^a-ndse militairen.
-ï? CAT dateert uit 1963, toen de Ca-"r^aese regering een zilveren minia-
Jrurmodel van een Centurion-tank
?v£hlkbaar stelde, dat bekendifo» ?t

als de 'Canadian Army TrophyT £ NATO Tank Gunnery'. Om deze'". jJ^selbeker' nu wordt om de twee«Vat geschoten door tankeenheden
\ die troepen iniuJ^iddeneuropese sector gestatio-
-<W hebben. Voor Northag kwa-i'.«i|n de deelnemers dit jaaruit Bel-
*<L " die met de Leopard I opereer-
«*> de VS met hun MI Abrams, de
"jjtduitsers met de Leopard II en
y "re Nederlandse pelotons, even-; as met de Leopard 11. Aan Cen-

tag-zijde schoten twee eenheden
Amerikanen met Abrams, de Cana-dezen met deLeopard I en de West-
duitsers met de Leopard 11-tank. De
Britten ontbraken omdat, zo bleeklater tijdens èn na de persconferen-
tie met AFCENT-opperbevelheb-
ber, Hans-Henning von Sandrart, zij
met hun huidige materieel een in-
ternationale 'confrontatie' liever uit
de weg gaan.

Nederlanders verbluffen tijdens
strijd om Canadese 'supercup'

< *J mm

'Schuttersfeest'
Natuurlijk is de CAT een militaireaangelegenheid, maar het hele ge-
beuren er omheen heeft meer iets
van een vriendschappelijk schut-tersfeest met een tikkeltje Olympi-
sche sfeer. Het ging er onbevangen
toe op het uitgestrekte terrein; in
een hoek ervan speelde vrolijk een
band, souvenirs, hemden, petten en
T-shirts lagen te koop aan elke de-monstratietankvan alle deelnemen-de eenheden en ook elders, er waren
zitjes, buffetten en barbecues en -het weer speelde prachtig mee -men zag de meest uiteenlopende
lapjes 'haute couture. Dat laatste
vooral bij de dames, want hoewel de
'gunnery' een mannenzaak is, we-
melde het terrein van vrienden, be-
kenden en familieleden van ter
plekke gelegerden, incluis de aller-
kleinsten, gillend op de arm of soe-

zena in hun buggy's. Het was druk
en net als bij een goede voetbal-
match was de rivaliteit onder defans groot, maar vriendschappelijk,

Majoor Eugène Daemen, plaatsver-
vangend bataljonscommandant van
het 41ste - geboren en getogen in
Nuth - zag het optreden van het 4e
peloton van het A-eskadron vanaf
het toeschouwers-heuveltje gespan-
nen, maar vol vertrouwen tegemoet.
Waren de Nederlanders op de eerste
dag al nummer één geworden, de
Duitsers hadden daar snel en trefze-
ker een einde aan gemaakt en de
kop overgenomen. Daar moest wat
aan gedaan worden hadden de man-
nen van de acht Nederlanders tank-
crews zich heilig voorgenomen.
„Ach, ons 4e is prima, goed voor de
nodige punten méér," zei de majoor
zonder enige bescheidenheid en hij
kreeg-gelijk. Alleen de Amerikanen
zouden als laatste deelnemers nog
een bedreiging kunnen vormen,
maar dat zagen de huzaren anders.
En ook zij kregen gelijk, hoewel de
strijd tot het laatst toe spannend
bleef.

Karwei

doelen tegemoet, waarvan je nooit
wist waar de wedstrijdleidingze liet
opduiken. Gevuurd werd zowel stil-
staand alsrjjdend en op het moment

■dat kanonnen■links en rechts■tastten, lang zou■duren een dreun■als moker zou en de■broekspijpen om de zouden■wapperen. ondervonden■de elke van de■branden veroor-■zaakt van■de Brandweerwagens re-■den en aan, helikopters grote
■waterzakken onder hun■den vóór ge-
■schoten worden moesten■alle branden Urenlange
■vertragingen waren gevolg en■dat vanwe-

de

Het karwei dat de schutters - allengelegerd in Bergen-Hohne - moes-
ten klaren was niet gering. Telkens
met vier tanks tientallen geniepige

Maar ondanks de in vergelijking
met andere ploegen korte trainings-tijd, beïnvloedde dat de prestatiesvan de vaderlandse cavaleristen
niet in het minst. Majoor Daemen:
„Een half jaar training is niet al te
veel en in elk geval de kortste van
alle andere deelnemers. Bovendien
zijn wy strikt genomen het enige
land dat dienstplichtigen inzet. De
Amerikanen en de Canadezen heb-
ben een beroepsleger, de Duitsers
werken met 'Zeitsoldaten', zeg maar

kort-verband vrijwilligers, en de
Belgen doen eigenlijk precies het-
zelfde. En als men bedenkt dat bij-
voorbeeld het Duitse bataljon van
Northag anderhalf jaar geleden is
begonnen met de training, doen wij
het, dank zij onze opleidingsmetho-
den, zonder meer voortreffelijk."

Dat vonden de mannen van het 2e
peloton ook, die op een wat terzijde
gelegen verzamelplaats juichend
hunkameraden van het 4e opwacht-
ten na hun 'optreden. „Op dietanks
zitten ook Limburgers," riepen ze
toen ze bij de krantenmensen ook
het Limburgs Dagblad ontdekten.
MaarLimburgers zaten overal: Pier-
re Brouwers, René Dankers, Roger
Maar, Arien Wildeboer, Jury
Gumbs; uitKerkrade, Heerlen-Hek-
senberg, Noorbeek, Kerkrade. De
100 meter onder de negen seconden
had ze niet blijer kunnen maken. En
natuurlijk was ook generaal Tjas-
sens ter plekke. „Internationaal
staan jullieer prima op. Dat de over-
ste en ik daar een graantje van mee
pikken, daar mogen wij ons niet op
voor laten staan. Tenslotte hebben
wij er geen moer aan gedaan. Maar
jullie hebben je maanden .kapot ge-
zwoegd en jullie prestatie is gran-
dioos." Groot applaus, want die ron-
de woorden spraken de mannen wel
aan.

Dat doet trouwens de hele CAT-
competitie als zodanig ook, tot op
het hoogste niveau. Generaal Hans-
Henning von Sandrart wees in zijn
toespraak voor de internationale
pers op het belang van de menselij-
ke factor bij de CAT, op het enthou-
siasme bij vrouwen en mannen, op
goede verstandhouding en kame-
raadschap. „Technologie is belang-
rijk. Technisch gezien liggen de uit-
slagen ook dicht bijelkaar, hetgeen
wijst op een hoge trainingsstan-
daard. Maar wij willen niet dat de
CAT een industriële competitie
wordt, het moet een wedstrijd van
mensen onderling zijn," benadrukte
Von Sandrart.

Op de suggestie van een journalist
om ook deelnemers van buiten de
NAVO toe te laten, dat het een uit-
stekende uitwerking zou hebben op
de publieke opinie als bijvoorbeeld
ook Russen, Oostduitsers en Israë-
li's mee zouden mogen schieten,
antwoordde de generaal met een di-
plomatiek 'never say never', maar
schoof het voorstel vervolgens sneldoornaar depolitiek en vond tevens
dat initiatieven in dezerichting niet
van hem als militair verwacht mo-gen worden. Bovendien meende
Von Sandrart dat er nog een lange
weg te gaan is, voordat zoiets über-haupt mogelijk zal zijn, hoewel hij
het zou toejuichen als er alleen maar
tijdens wedstrijden geschoten zou
worden. „Hoewel ik niets uitsluit,
blijf ik realistisch," aldus de gene-
raal.

Hoe dan ook, de huzaren van het
41ste kunnen tevreden zijn. Het ge-
smoezel van anderen over de 'Ne-
derlandse' haardracht doet hen
niks. Stijf en stram is niet hun stijl.
Het is zoals Tjassens zei: „Bij het
zien van de resultaten, knipperden
allekritici met de ogen." De Neder-
landers mogen dan wat vrijgevoch-
ten overkomen, schieten doen ze als
de besten. Dat zeker.

max schmeetz

Overmacht
Ondanks de vele affaires van de
afgelopen jaren, is het imago van
de politieke duivelskunstenaar,

opgebouwd onderzijn eerste ka-
binet, nooit helemaal verdwe-
nen. Waar vele bewindslieden
(overigens met name van CDA-
huize) beschadigd werden door
affaires (Brokx, Braks 2x, Deet-
man, Van den Broek, Van der
Linden, Van Eekelen), behield
Lubbers zijn overmacht.

Zwakke plek
Toch heeft de premier een zwak-
ke plek. „ledereen heeft zo zn
handicaps, en ik heb er ook één"
biechtte hij donderdag deKamer
op. Zijn afkomst uit het bedrijfs-
leven zal hem zijn hele politieke
loopbaan blijven achtervolgen.

„Ik heb niet de illusie dat de ko-
mende driea vijfjaar niet ergens
weer een discussie begint, een
artikel verschijnt, met de vraag:
zit dat wel goed?". Als hij zich
van die 'persoonlijk-politieke
kwetsbaarheid' te veel zou aan-
trekken, zou hij zich uit de poli-
tiek moeten terug trekken.

Al jaren wordt Lubbers achter-
volgd met zijn zakenverleden.
Vlak voor devorige verkiezingen
meldde de Vara dat Hollandia-
Kloos gebruik zou maken van
koppelbazen; een beschuldiging
die door nota bene de Industrie-
bond FNV werd ontkracht. Een
weekblad publiceerde twee jaar
geleden, tijdens de algemene po-
litieke beschouwingen, dat Lub-
bers problemen zou hebben met
de belastingen; nieuws dat al
snel onjuist bleek te zijn. De af-

faire Hollandia-Kloos/Koeweit
past in hetzelfde stramien.

Toevoeging
Een oude regel wil dat bewinds-
lieden zich verre houden van de
politieke discussie wanneer hun
ex-belangen, zaken of familie in
het geding zijn, en „voorzover
dat in strijd zou kunnen komen
met een goede ambtsuitoefe-
ning". Om die toevoeging draai-
de donderdag het hele debat: de
premier heeft belangen in Hol-
landia Kloos, maar is er sprake
van een onoirbare vermenging
van belangen? „De bemoeienis
van de premier was 'overdone',
te vroeg, te vaak, te enthousiast",
zei de VVDer Weisglas. En de
PvdA'er Kombrink zei dat Lub-
bers „niet in overeenstemming"
met de regels had gehandeld.

Politieke conclusies verbonden
PvdA en VVD echter niet aan die
kritiek. Zeker niet toen Lubbers
had uitgelegd dat hij zich slechts
procedureel met de zaak heeft
bemoeid. Door te erkennen dat
hij de schijn tegen zou blijven
houden, tartte hy Kombrink en
Weisglas. Maar de partijen zetten
de kritiek niet door, bevreesd het
verwijt te moeten incasseren in
verkiezingstijd slechts uit te zijn
op beschadiging van de CDA-
lijsttrekker. En ook deze keer
werd, wat een smet op zijn bla-
zoen had moeten worden, een
overwinning voor Ruud Lub-
bers.

9 RUUD LUBBERS
...achtervolgd door
zakenverleden...

Ook in debat over affaire Hollandia-Kloos

Lubbers ongrijpbaar
Van onze correspondent

ÖEN HAAG - Gapend en ver-beeld doorstond de hoofdrolspe-ler de eerste uren achter de groe-ne regeringstafel. De diepere be-tekenis van diplomatieke en fi-
j^nciëlemanoeuvres in het con-
flict met Koeweit liet premier
■^vvd Lubbers aan zijn trouwe

Van den Broek en Ru-ding over. Daarna verhief hij zyn"tem; tegen de beschuldiging dat
*yn privé-belang als aandeelhou-der van Hollandia Kloos ver-strengeld was geraakt met destaatsbelangen, tegen het verwijt
:jat hy' zich 'te persoonüjk' metge affaire had bemoeid.
Alle aantijgingen wees hij van de
?and, maar bij voorbaat berustteRubbers erin dat de schijn van
pt kwaad hem zou blijven ach-
ervolgen. Het was een verdedi-
gingwaar de TweedeKamer nietyan terug had. Door de kritiek zo
j^einzieligaf te schilderen, groei-de de premier, tot hij ongrijpbaar
JJ'erd: „Als deKamer het wil, zal
* me er zelfs puur formeel niet
JJjfeer mee bemoeien".*^a zestien jaarin deHaagse poli-

tiek is Ruud Lubbers in de ogen
van een schare idolatefans bijna
onfeilbaar, en volgens een wat
grotere groep jaloerse tegenstan-
ders ongrijpbaar geworden.

Waar het gaat om de inhoud van
hetbeleid, kunnen slechts weini-
gen tegen hem op. Fabuleuze
dossier-kennis, gekoppeld aan
een gave uit tegenstrijdige me-
ningen een compromis te smel-
ten, houden hem in debatten in
Kamer en kabinet overeind.

Zijn machtspositie als CDA-lei-
der is daarnaast onaantastbaar.
Aan PvdA- en VVD-zijde waakt
men er wel voor Lubbers te zeer
te kritiseren, in de wetenschap
dat dat vroeger of later terug zal
slaan op diepartij zelf. Op beslis-
sende momenten is het immers
Lubbers, en niemand anders, die
de politieke verhoudingen naar
zijn hand weet te zetten.

binnen/buitenland

Huzaren schieten -generaal
recht de
zevende
hemel in
BERGEN-HOHNE - Als de huzaren van

het 41ste Tankbataljon met hun verbluf-
fend optreden in de strijd om de Cana-

Juan Army Trophy 1989 iets met zekerheid heb-oen geraakt, was het wel de ziel van luitenant-
generaal Jan Tjassens, commandant van het
jsteLegerkorps. Met hun prestaties schoten zij

Run baas regelrecht de zevende hemel in en
l?aar kwam de generaal bij meerdere gelegenhe-pen tijdens de NAVO-wedstrijd om de 'super-
|cUp bij het tankschieten, ook rond voor uit.

BtWWeI h" net Het bij gloedvolle lof-
Ifer ' Prestatieberoning en een
L hand aan allemannen, had hij
uetj Hefst op het voorhoofd ge-Ij"", daar op 'Range 9' van het zin-

gend hete, stoffige schietterrein
Wat *} Noordduitse Bergen-Hohne.
KanH cavaleristen van Prins Ale-jr^derklaarspeelden was ook nietlehL e beste eenheid bij het dag-
je,,, en en daarmee eerste van alle
Vormde nat>es. „Dat is goed
len« 2ns imaB°-" rieP generaal Tjas-
uT}* de mannen toe, „goed voor de

en de hele Nederlandse
Erfptoacht. Daar zullen ze zelfs in! ei buitenland van opkijken."

"De schutters van het
41ste Tankbataljon in op-
perbeste stemming op de
Leopard 11, uiteraard
met 'de Trophy'...

Schadeclaims
tegen SLM

AMSTERDAM - De Amerikaanse
advocaat K. Sobel dient op korte
termijn in de VS schadeclaims in te-
gen onder andere de Surinaamse
Luchtvaart Maatschappij SLM.
Daarnaast worden schadevergoe-
dingen geëistvan het bedryf dat het
op Zanderij neergestorte toestel in
onderhoud had, de leasemaatschap-
pij en het bedrijf dat de bemanning
leverde. Het gaat om een bedrag van
tussen de 800.000 en één miljoen
dollar. Sobel vertegenwoordigt de
families van drie bij de vliegramp
omgekomen passagiers.

De Amerikaanse advocaat zegt dat
hij voorlopig voldoende informatie
heeft om de claims met een goede
kans op succes in te dienen dienen-
.Sobel: „In Nederland is het blijk-
baar zo dat je eerst alle bewijzen in
handen moet hebben voor je een
zaak kunt beginnen. In de VS wer-
ken we precies andersom.Als jevol-
doende vertrouwenwekkende gege-
vens hebt, kun je een claim indie-
nen en ons rechtsbestel stelt je in
staat om tijdens de behandeling van
dezaak meer informatie te verzame-
len."

Japanse kranten:

'Uno treedt
weldra af'
Van de redactie buitenland

TOKIO - Het aftreden van de Ja-
panse premier Sosuke Uno lijkt na-
bij, nu de premier er niet in is ge-
slaagd voldoende steun te verwer-
ven voor de zwaar aangeslagen re-
geringspartij. Vier belangrijke kran-
ten citeerden gisteren kabinetsse-
cretaris Masajuro Shiokawa, die
had gezegd dat het aftreden van
Uno naar zijn mening nog slechts
een „kwestie van tijd" was.
Een van de kranten, de Mainichi
Shimbun, publiceerde een kiezers-
onderzoek waaruit bleek dat Unos
Liberaal Democratische Party mor-
gen zwaar verlies te wachten staat
bij gemeenteraadsverkiezingen in
Tokio. De verkiezingen worden de
eerste test voor de LDP sinds Uno
op 2 junipremier Noboru Takeshita
opvolgde, die is afgetreden in ver-
band met het Recruit-schandaal.

Problematisch
De regeringspartij is zo zwaar be-
trokken geweest bij de omkoop-
praktijken van het informatica-be-
drijfRecruit dat het weken heeft ge-
duurd voor een opvolger voor Ta-
keshita kon worden gevonden die
beschikte over redelijk schone han-
den.
Kort na de benoeming van Uno do-
ken echter verhalen op over diens
betrekkingen met een geisha, en de
premier kon niet voorkomen dat, na
net financiële schandaal, zijn prive-
leven onderwerp werd van parle-
mentair debat.

Ontbinding van het machtige Ja-
panse Lagerhuis zou betekenen dat
er nieuwe verkiezingen moeten
worden gehouden.

Inferno op
Sachalin

MOSKOU - Tweehonderdduizend
hectaren bos zijn verloren gegaan
als gevolg van reusachtige bosbran-
den, die al drie weken woeden op
het eiland Sachalin in het uiterste
oosten van de Sovjetunie. Er is spra-
ke van een ware milieuramp, zo
meldt het persbureau TASS

Twintig procent van deoppervlakte
van het eiland is zwart geblakerd.
Het vuur woedt nog steeds ondanks
de inzet van duizenden mensen. Óp
diverse plaatsen heeft men het op-
pompen van olie moeten stopzetten
wegens het steeds verder oprukken
van de vlammen.

Een week geleden was 90.000 hecta-
re bos vernietigd. De branden be-
gonnen op 10 juni. leder jaar doen
zich in de Siberische taiga bosbran-
den voor maar die van dit jaar zijn
dezwaarste in vele jaren. Als gevolg
van de erg zachte winter en de lang-
durige hitteperioden van deze zo-
mer zijn ze in 1989 bovendien erg
vroeg begonnen.
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Auto's

Toyota
~

Mooie TOYOTA Starlet DL,
Te koop Toyota CELICA st. bwj. '80, APK 6-'9O, vr.pr.
Tel. 045-224577. ’ 2.650,-. Tel. 045-225913.

Triumph
Te k. TRIUMPH Spitfire, i.z.
g.st. Tel. 045-752307. Te k TR| UMPH stag '75,
Te k. gevr. WINTERKAP 100 % gerest., donkergroen,
voor Triumph Spitfire. Tel. vr.pr. ’ 18.500,-. Tel. 043-
-045-211083. 471673.

Vauxhall
Te k. VAUXHALL Cavalier, Een PICCOLO in het Lim-
autom., 1e eig., bwj. '78, burgs Dagblad helpt u op
80.000 km, i.z.g.st., vr.pr. weg naar snel succes. Bel:

’ 1.950,-. Tel. 045-218186. 045-719966.

Volkswagen
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.
POLO C nieuwste mod. bwj.
'83 ’6.750,-, 100% onderh.
en gar. gest. 04490-13467.
Te k. zeer zuinige VW PO-
LO, APK april '90, pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-444922.
Te k. orig. Ruska BUGGY,
fotograf, gespoten, auto
verk. in nw.st. Tel. 04752-
-5389.
GOLF 1.6 met kat., 3-drs.,
bwj. 11-'B7, div. extra's,
sportint., schuifdak enz., vr.
pr. ’ 19.500,-, mr. en financ.
mog. Tel. 045-414659.
Te koop GOLF diesel '79,
APK 2-'9O, 3-drs. trekh. ex-
tra's, i.z.g.st. ’ 2.900,-. 045-
-714954.
VW GOLF 1600 CL wit,
30.000 km '87, BOVAG May
Crutzen 045-752121.
Te k. VW gesloten trans-
portbus LT 28 D '76,
’1.500,-, info 04743-1881.
VWGOLF 1100 '77, t.e.a.b.
045-723808.
Te koop VW POLO, '77,
APK gek., i.g.st., ’750,-.
Tel. 045-311506.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'77, ’1.100,-, Panneshei-
derstr. 64, K'rade na 19 u.
Te k. VW GOLF Cabrio,
zwart, 1982, zeer mooi. Tel.
045-221443.
Te k. VW POLO GT coupé,
wit, jubil. uitv., bwj. '85,

’ 8.750,-. Tel. 045-725703.
VW GOLF Elan, bwj. '83 te
koop. Kissel 42, Heerlen.
GOLF diesel bwj. '81, APK
gek., kl. oranje, GTI inter., vr
pr. ’3.750,-. Prof. K. On-
nesstr. 85, Hoensbroek. Tel.
045-217819.
Te koop VW GOLF, bwj. '78,
APK tot 9-89, getint glas,
GTI-stoelen. Kleur antraciet,
trekhaak, met radio (Pio-
neer), vr.pr. ’ 5.000,-. Rijks-
weg Nrd. 226, Sittard.
Te koop VW GOLF bwj. '76,
vr.pr. ’1.250,-, APK 1-4-
-'9O. Tel. 045-726374. Baron
Mackaystr. 69. Heerlen.
Te k. VW GOLF GL, bwj.
10-'B4, veel ace, o.a. licht
met. velgen, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-440728
Te k. GOLF GTI typ 81, met
extra's, i.nw.st., vr.pr.

’ 8.350,-. Tel. 045-441470.
Te k. GOLF diesel typ '80,
100% goede motor, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-441470.

Volkswagen PASSAT
Variant diesel type 83, APK

?ek. i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-
-el. 043-644172

Te koop VW KEVER 1500,
bwj. '67, i.g.st. Tel. 04490-
-44740 na 18.00 uur.
VW POLO coupé GT '83,
zwart, met schuif/kanteldak,
iets aparts, vr.pr. ’ 8.750,-
Tel. 045-250068.
Te koop VW 1303SOster-
man cabriolet, 4-zits, zeer
luxe int., verbrede spatb.,
Alpine blauw, 1600 CC. Tel.
04406-15682.
Te k. VW KEVER bwj. '66,
rest. object, pr. ’ 1.000,-.
Tel. 043-219824na 12.00 u.
Tek. VWGOLF 1.6, bwj. 82
APK 3-'9O, wit en veel ex-
tra's oa. GTI-gril, i.g.st., vr.
pr. ’ 7.250,-. 04459-2646.
Te koop GOLF S bwj. '80,
tel. 045-321677.
Te k. mooie VW GOLF 1100
bwj. '82, te bevr. Koestr. 13 ,
Kerkrade, 045-455966.
Te k. VW KEVER, bwj. '74,
vr.pr. ’1.250,-. Beukstr. 4,
Passart-Heerlen.
Te k. mooie gave SCIROC-
CO 1.6 Escort 1.6 CL, laat
'86, mr. mog. Klingbemden
33, Brunssum.
Te k. VW JETTAdiesel, bwj.
'82. Tel. 045-315502 of
040-450020.
VW POLO comfort '83, te
koop, nwe banden, pr.n.o.t.
k.Tel. 045-315100.
Te k. VW-GOLF GTI 1800
bwj. '83, i.z.g.st., sportvelg.,
boordcomp., sportgrill., a-
larminst. Km 100.000, vr.pr.

’ 12.500,-. 04408-1312.
Tek. Golf CABRIO, bwj.'Bl,
zilver, access., alu. velgen.
Perf. st. Tel. 04406-13679.
Te k. VW GOLF 1600 CL,
antr. metal., bwj. '86,

’ 16.950,- mr. mog. Auto Le
Mans, 045-259111, Rem-
brandtsr. 64A, Brunssum.
Tek. VW JETTA 1300 Cl, 4-
drs. blue metal. bwj. '86,

’ 16.950,- mr. mog. Auto Le
Mans, 045-259111, Rem-
brandstr. 64A. Brunssum.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’ 3.000,-.
Te bevr. 045-422740.
VW GOLF 1100 Elan, div.
extra's, bwj. '83, ’ 6.950,-.
Tel. 04490-27965.
VW GTI, bwj. 82, 5-bak,
zeer mooi, ’ 9.700,-. Tel.
04490-26923.
Zeer mooie GOLF 1600 GL,
autom., schuifdak, 5-drs.,
goudmet., div. extra's, bwj.
'84 ’ 13.900.-.04490-19291

Volvo
Volvo 66 autom.

donker groen, 1e eig.,
80.000 km, pr. ’1.250,-.

Tel. 045-452570.

Volvo GL
bwj. '87, kl. wit, 5-drs., geel-
kenteken, unieke gezinswa-
gen, i.st.v.nw., 48.000 km.
Garage Jo Hollands, Locht

26, Kerkrade. Tel. 045-
-416903. Inruil, financ. mogel
Te k. VOLVO 343 GL, BV2 jr.
oud, metal. groen, ’ 2.900,-.
Tel. 045-750128.
Te k. van Volvo medewerker
weg. fam. omst. VOLVO 440
Turbo, rood, jan '89, 7.200
km, vr.pr. ’35.500,-, fabr.
gar. Tel. 04490-35284.
Te k. VOLVO 244L, '78, veel
extra's, ’1.600,-. Ma-vr.,
alleen na 18 u.; 045-230122
Te k. VOLVO 343 bwj. nov.
'78, i.g.st., ’1.500,-. Tel.
045-422491.
VOLVO 244 GL 1980 LPG
met trekh. APK '90. Tel.
077-511803.
Te koop VOLVO 244 DL,
bwj. '77, APK, zeer mooi, vr.
pr. ’ 950,-. Tel. 045-723736
Te koop VOLVO 244 GL, '79
LPG, trekh., pr. ’1.500,-.
Tel. 04454-3967.
Te k. VOLVO 360 GLE, Se-
dan, 31 okt. '86, 48.000 km.
Bl.grijs met. 045-259497.
VOLVO 343 typ '80 (scha-
kel) APK juni '90 i.z.g.st.
’1.950,-. 045-720951.
VOLVO 740 GLE aut. '85,
1e eig. kl. grijs i.nw.st.
’19.750,-. 04492-3234.
VOLVO 760 GLE aut. '82, kl.
bruin, airco. i.z.g.st.

’ 13.750,-. 04492-3234.
VOLVO 345 GL '81, kl. ko-
per, i.z.g.st. ’ 4.250,-.
04492-3234.
Te koop VOLVO 360 GLT
Inj., bwj. 26-4-'BB, kl. rood, i.
nw.st., vr.pr. ’ 25.000,-. Ge-
rardstr. 6, Schaesberg. Tel.
045-318731.
Te koop van Volvomede-
werker VOLVO 360 GLE Inj.
bwj. '84, mcl. div. ace, pr.n.
O.t.k. Tel. 04405-2604.
VOLVO 66 automaat, bwj.
'77, APK 7-'9O, ’ 1.350,-,
van autobedrijf. 04404-1317
Te k. VOLVO 343 L. scha-
kel, type 1980, pr. ’2.150,-.
Tel. 045-250149.

Vanhauten
Zondag kijkdag van

12.00-16.00 uur
VW Golf Cabrio white look

zender pakket 83

’ 25.900,-
Audi coupé 5 S GT Quatro

model ’ 14.900,-
Renault Alpine 5 turbo

coupé wedstr. uitv. ’ 7.500,-
Suzuki jeepSJ 413 L cabrio,

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

Suzuki Carry open laadbak
26.000 km '85 ’ 6.900,-
Suzuki Alto '87 ’ 9.800,-
Ford Siërra 1.6 Laser '87,

zwart, veel extra's,
’16.900,-

Ford Sierra Laser 1.8 t.'B7

’ 16.900,-
Ford Sierra Van 5-drs

62.000 km t.'Bs ’ 9.800,-
Ford Escort 1.6 GL

automaat '85, schuifdak,
zeer mooi, ’ 9.750,-

Ford Escort 1.4 CL 32.000
km. met veel extra's bwj. '87

’17.700,-
Ford Escort 1.3 L met veel

extra's '82 ’ 7.200,-
Volvo 740 GLE, alle denkb.
extra's, in.nw.st., ’ 18.900,-

Volvo 244 GL, LPG '83,
f 8 900 -Volvo 360 DLS', 2 ltr., '83

* ’7.500,-
Opel Kadett stationcar 1.6

diesel, '86, i.st.v.nw.,
’12.750,-

Opel Corsa wit zenden uitv.
’8.950,-

Opel Ascona 5-drs 1.6 Sm.
'83 i.nw.st. ’ 7.900,-

8MW316'83, ’10.500,-
BMW 316 nw. model t.'B4

’ 13.950,-
Citroën AX RE 11 8 mnd.

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

type '86, 39.000 km.

’ 12.900,-
Peugeot 205 Accent, rood
i.nw.st., met veel extra's

’ 12.900,-
Honda Accord sedan, nw.
model '83, LPG, ’ 8.500,-
Honda Prelude type '80,

automaat, ’ 3.900,-
Fiat Panda 45 S, '86,19.000
km., div. extra's, ’ 8.500,-
Nissan Micra brons t.'B4

’ 8.450,-.
Div. goedkope inruilers.
100% Snelle en discrete
financ, ook all-in leasing

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

steenweg-Dentgenbachweg
nabij politieburo Kerkrade.

Tel. 045-423288.

Goedkope occasions
Audi 80 '79 ’ 1.750,-

Golf C 1.678’ 1.600,-
Toyota Corolla '77 ’ 1.200,--,Chrysler Talbot '79 ’ 750,-
Passat autom. '78 ’ 1.750,-

LT '79 ’ 4.200,-
VW Combi bus '79 ’ 3.600,-

Ford Taunus 2000 GL '77
’1.700,-

Opel Manta 19S '76

’ 2.800,-

Auto Caubo
Mechelen, Hilleshagerweg

Tel. 04455-2271.

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.

Om zo mee
te nemen

Rover 2600 '79 ’2.950,-;
Fiat Ritmo 65 CL '81
’2.950,-; Mazda 323 '82
’5.950,-; Opel Kadett '84

’ 6.950,-; Renault 9 GTL '83
’6.950,-; Skoda 120 L '87
’6.950,-; Opel corsa 12S
Luxe '83 ’7.950,-; Fiat
Panda '86 ’7.950,-; Ford
Escort '84 ’9.750,-. Keuze
uit ca. 80 auto's
H I

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

J\* J

Alleen de prijs is het verschil
met een nieuwe

VWGolf GTII6V 6.700 km 1989
Fiat Uno 75 IE 4.500 km 1989
Citroen BK Chamonix 3.300km 1989
Opel Corsa SWING 5.000 km 1989
Suzuki Swift 1.3 GL 7.000 km 1989
VW Golf GT 6.000 km 1988
Mercedes 300D1988
Mercedes 190D1988
Peugeot 205 Soleil 1988
Lada 2105 GL 1988
AudiBoQuatro 1987

; Volvo 740 GLE automaat 1987
BMW 520 i shadow line 1987
Opel Omega 1.8 i 1987

! Saab 900 GL 3-drs 1987
SuzukiAltoGL 1987. Opel Kadett 12N, 5-drs 1986

l VWGolf 1.8 GL 1986
Mercedes3ooE 1986
Ford Siërra 2.0 Laser 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.

m*l*mmimm*Wm*WÊWmm*WlmmmmmmmmWWMmmWm*WWmWm

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

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

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

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

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

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

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

ANWB keuring toegestaan en APK keuring.

Goedkope inruilers
FordTaunus 1977 ’ 1.500,-
Datsunl4odeluxe 1978 ’ 1.500,-
Opel Ascona 1.3 1978 ’ 1.950,-
Ford Fiësta 1300 1978 ’ 2.500,-
Ford Taunus 1.6L 1978 ’ 1.000,-
Ford Escort 1300 1975 ’450,-
Talbot Horizon 1979 ’ 500,-
Nissan 120 V FII 1978 ’ 800,-
Volkswagen Polo 1981 ’3.250,-
Citroën GSA Special 1981 ’5OO,-
CitroënDyane 1981 ’2.500,-
Lada2los 1982 ’2.950,-
ZastavaGTLss 1983 ’ 2.500,-
Nissan Laurel 200 L 1979 ’ 1.100,-
CitroënGSA.... 1980 ’2.500,-

ISONDAGHI

j=l SONDAGH 0
iHEERLENI
De Koumen 34-36 (ingang Wijngaardweg) Hoensbroek.

Tel. 045-223300.

Unieke Zweedse vinding!!
Gezondheidskussen

Uw definitieve steun om uw rug te ontlasten.
Zes verschillende instelmogelijkheden.

Overal te gebruiken, voor auto en kantoor.

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); 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
626 Sedan 2.0 LX diesel 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 au-
tom. '84; Mazda 323 1.3 Es-
tate '83; Mazda 323 NB 1.7
GLX Diesel '88; Mazda 323

iNB 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'B4; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3 N '80; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Ford Siërra 1.8
Laser, 5-drs., '85; Ford Es-
cort 1.3 L, LPG '82; Honda
Accord automatic met stuur-
bekr. '82; Nissan Cherry 1.3
GL '84; Triumph Spitfire MX
3, 1971, ’5.500. Goedkope

I inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mazda 626 '79,
’1.750,-; Mitsubishi Sapor-
ro, aut. '78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett '77 ’1.250,-;
VW Polo '78 ’1.850,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77
’1.250,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.

Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
"DE UIVER " BV L.R. 88"
Soft Top County '82; L.R.
90" County TD Demo '88
'89; L.R. 110" Stawag V8
'84; L.R. 110" Stawag diesel
'84; R.R. 4-drs. schuifdak
'82; R.R. 4-drs. Vogue EFI
'86 '87; R.R. Vogue EFI aut.
demo '89; Nissan Patrol 3.3
diesel '83; Mitsubishi Pajero
TD '84. 04492-1931/1398■ Ook zaterdags: 10.30-16.00
Mercedes 230 TE automaat,
veel extra's '87; Mercedes
200 automaat '86; Citroen
BK 19 TRD '85; CX 20 RE
'84-'B6; 16 TRS '86; 14 RE
'86-'B4; Citroen AX GT '88;
AX 14 TZS 88; AX 11 RE
'88; Ford Sierra 1800 VL
stationcar '88; Fiat Mirafiori
'84; Seat Ibiza 1500 '85;
Opel Kadett '81-80; Nissan
Sunny 1700 diesel '84; Mini
1000 '78; Daf 44 '69. Gara-
ge May CRUTZEN, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.

GG AUTO'S biedt aan de- F
gelijke auto's met volledige Ii
garantie v.a ’ 5.000,-: Hon- 3
da Accord EX nw. model 2
'86; Honda Prelude als 'I
nieuw '82; Toyota Celica 2.0 '!
KT '84 coupé; Renault 25 l\
met alle denkbare extra's l\
'85; Audi 100 cc 5 cyl. 136 'I
pk model '83; Saab 900 GLE f\
automaat m. schuifdak enz. F
'82; Ford Sierra 1600 L '84; '(
Ford Fiësta 1100 L'B2; Opel 'I
Ascona 16 S '83/'B2 v.a. 4
’6.500,-; Ford Escort 1.4 £
CL nw. model '87; Ford Es- 1
cort Bravo met uitbouwset, c
sportwielen enz.; VW Golf Ii
'84 als nieuw 5-drs. uitv.; J
Renault 9 GTL zomeruitv. /
zeer mooi model '84; Peu- [
geot 305 GL met schuifdak, }
i.z.g.st.; Ford Mustang 8 cyl. t.bruinmet. ghia uitv. bwj. '80; ~Citroen BK 14 RE '84; -Huyndai Pony 4-drs
’4.900,- bwj. '83; Honda SCivic nw. model '85 met ex- *tra's ’ 10.950,-; Mitsubishi r
Galant '82 ’ 3.500,-. Div. in- \ruilers in goedkope prijs- 'klasses. GG Auto's, Hee- c
renweg 286 Heerlen (Grote \weg Hrl/Brs.) r— ' c
Mercedes 190 E, veel ex- ercrtra's, nov. '86; Ford Siërra "=20 i 3-drs. '84 '86; Ford fSiërra 20 SR 3-drs. '86; 'Ford Escort 1400 CL 5-drs "'87; Ford Escort 1400 CL 3- [
drs '86 '85; Ford Fiësta 1100 'Festival '86; Toyota Corolla [
1300 DX '86; Renault 5 TL *'83; Mazda 323 GLX 3-drs J'87; Peugeot 309 Diesel '87; )
Opel Kadett 1300 LS '85, j
'84; Opel Ascona 4-drs. '80, j
’3.000,- . Garantie, finan., j
inruil en APK. Autobedrijf P. ;
VEENSTRA, Rotterdam- !
straat 98, Heerlen. Tel. 045- ;
725806, na 18.00 uur 045- !
312059. /
Te k. doorlopend schade- i
auto's; VW GOLF 16 V '86, 'VW Scirocco 16V '86, Opel (
Kadett GSI '87. Ford Sierra '2.0 4 drs. '88, Mercedes 200 j
D bwj. '86 div extra's. Auto j
P. Franken Heerlen. ■ Tel. :
045-216475/727711. )
Wij geven het meeste voor l
uwAUTO. U belt, wij komen. -045-422610, ook 's-avonds.
OPEL Rekord '80; Golf die- ,
sel '78; Renault 5 '81; BMW i
150277; Escort'7B ’ 500,-;
Fiësta '77 ’750,-; Carina ',
'79 ’750,-; Kever '74 J’950,-; Renault 4 '81 -’1.250,-; Fiat 127 ’850,-; ,
Mazda 323 ’ 950,-. Alle au- j
to's APK. Handelsweg 12, ;
Susteren. Geop. di. t/m za.
Tel. 04499-3398.

I

®Denieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.
£> ■ üilm \J/Vjrv/V.> 1 BMW 316LPG 12..g7 ’ 4000fl . ’29.500,- , r-*s ■■ ~ ■■■ "">■ >> i IBMW 316 87 / 40.000.- ’26.500.- MAASTRICHT

I 1 1 BMW 3240 '86 ’ 50.000.- ’28.000,- ' ' "' >f !r ~ —— 1 BMW 524 Turbo D '86 ’ 70.000,- ’27.500,- Merk TvDe Bwir NjeuwDr onze orj__ GELEEN Volvo 740 GLE LPG '87 ’ 72.000,- ’39.750,- MerK m m' N'eUWpr' ünßpr'
Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. M'ï,sl,i 1

B&G
TcUPG 'E f, %%&' lil"' Mercedes Benz 300SE '86 ’138.000,- ’68.500,- i

Mercedes Benz 190 LPG '86 ’60.000,- f36.50- RenaU" R 25 TS 86 f 3900 0' fmOÜ'\ Mercedes Benz 280 S '84 ’99.000,- ’32.500,- IMercedes Benz 190E '85 ’ 65.000,- ’32.000,- I ' „«.,.,. ! f Mercedes Benz 300 0 86 ’llO.OOO,- ’82.500.-
Mercedes Benz 190D'85 ’ 63.000- ’33.000,- I : HEEftLEN j Mercedes Benz 200 D '87 ’ 64.750,- ’37.500,-
Mercedes Benz I*MD '85 f6? onn - f3l SM. - „ Mercedes Benz 200 D '86 ’ 64.750,- ’ 32.500,-SerSüS 190D '86 ’62 500- K, Merk Bw|f' NlCUWpr' onzepr' Mercedes Benz 200 '84 ’61.800,- ’17.500,
Mercedes Benz 200 D'85 ’75 000'- ’37 500- Mercedes Benz 300 D 85 ’95.000,- ’43.750,- Mercedes Benz 190 D 2.5 85 ’76.500,- ’39.250,- I
Mercedes Benz 200D 85 ’72 500- f36 OOo'- Mercedes 190 D '88 ’ 60.000,- ’47.500,- Mercedes Benz 190 D '87 ’ 62.750,- ’44.500,- I
Mercedes Benz 200D'87 f72W- f 47500'- Mercedes Bern 200 D '88 ’ 75.000,- ’59.750,- VW Golf Turbo D '88 ’ 42.000.- ’29.750,- i
Mercedes Benz 2000 '84 ’ 55000'- ’ 21*750'- Volvo mES '86 / 53000'- f28'750'" VW Passat combi '86 ’ 36.700,- ’15.250,-
Mercedesßenz 380SE '85 ’.150.000,- ’65.000,- Volvo -36061 '86 ’ 32.000.- ’15.500,- Mercedes Benz 190 E '87 ’ 70.000,- ’49.750,-

-203085

M | j|BA\ I HJ De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:
HfllBl Ik GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 I ~„..»....„«..,. 1W^ M^ J^i HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 VRAAG NAAR ONZE

t&m WBBiBi IMW MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN ,
I_—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
Occasions van de NISSAN dealer

Nissan Micra div. typen ook automaat 1983/1988
Nissan Cherry div. typen 3 en 5-deurs 1983/1986
Nissan Sunny DX en GL 2 en 4-deurs 1984/1988
Nissan Sunny GTII2O pk 3-deurs rood 2x 1987
Nissan Sunny coupérood/zwart 2x 1987/1988
Nissan Sunny Florida 16 LX 5 deurs rood 1987
Nissan Sunny 4 deurs'Trend" dieselwit 1988
Nissan Sunny 1.3LX 5 deurs rood 1986
Citroen Visa Chrono GT sportief 5 deurs 1984
Fiat 127Van station 32.000km wit 1985
Fiat Uno Turbo i.E 3-deurs wit 17.000km 1987
Fiat Uno SX 1.5izeer luxe digitaledashboard 1988
Ford Escort 1.3Laser 3-deurs li.grijsmet 1985
Honda Civic 1.3 automaat li.blauwmet 1986
Mitsubishi Tredia 1.4GL rood 4 deurs 1983
Mercedes 230E aut. veel extra's 1e eig
56.000 km do.groenmet 1984
Opel Ascona 1.6S87.000km t.e.a.b 1982
Opel CorsaTR 2 deurs wit 1984
Opel Kadett 1.6S3-deurs wit 1e eigenaar 1985
Volvo 340 DL 3-deurs do.blauw 55.000 km 1985
Toyota Corolla 1.3GL 5-deurs wit 29.000 km 1986
Toyota Corolla 1.8GL diesel 4-deurs 1985
Ford Taunus 2.0 L station do.blauwmet 1981
VWGolf diesel 3-deurs do.blauwmet 1982

Diverse goedkope inruilers ca. 25 stuks
3 maanden of 1 jaarBOVAG-garantie

Inruil mogelijk, goed korting zonder inruil.
Donderdag koopavond

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

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

Pf^»*«M[
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.; Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S
5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadert
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81; Skoda 120LS '86; Skoda 120L '87: Volvo 345 DLS '82
Panda 1000S'87; Triumph Spitfire; Citroen 2 CV 6 '82;
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87;

Peugeot 305 GL '82 en '85; BMW 316 '82; Mitsubishi
Colt '84 en '86.

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

* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. " 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
UuPhisSysteem

OBOVAB GARANTIE

AUTOBEDRIJF A. Moro
biedt aan: MB 190 E 5-bak
ABS sportv. groenm. '84;
Jaguar Daimler v.d. Plas
Doublé Six i.z.g.st. blauwm.
serie 111 m. '81; Ford Scorpio
2.0 GL met alle extra's '86
blauwm. m. schuifd.; Opel
Senator 2.5 E Champagne
goudm. eind '83 CD-uitv. als
nw.; Opel Rekord 2.0 S m.
LPG roodm. '85; Opel Corsa
'85; prachtige Opel Kadett
1.6 diesel rood '84 in nw.st.;
Opel Commodore 2.5 S '82
koopje; Nissan Cherry GL
m. '83; BMW 728 I 5-bak sp.
velg. alle extra's '82; Re-
nault 25 2.0 ltr. TS goudm.
11-'B4 i.z.g.st.; Opel Ascona
1.6 S HB 5-drs. Berlina-uitv.
als nw. '83; Alfa Guillietta
2.0 L grijsm. 11-'B3; Alfa
Guillietta 1.6 rood m. LPG
'85; Alfa Guillietta 1.6 rood
'82; Alfa Sud 1.5 Valentino
sp.-uitv. '82; Ford Escort 1.3
GL '82; Ford Escort 1.3 L
'82; Fiat Uno 45 S '85; Pan-
da 45 Van '84; VW Goll
1300 C rood '84; VW Goll
1300 C 4-drs. blauwm. 11-
-'B4; VW Scirocco 1800 GTX
bijz. mooi '85; Porsche 924
S champagne goudm. type
'80 als nw.; Renault 9 TSE
goudm. '83 1e eig.; Jeep
Range Rover 3500V8m. al-
le extra's LPG i.perf.st. m.
'81; Volvo 340 GL 4-drs,
groenm. m. '84; Opel Kadetl
12S rood zeer mooi '85; te-
vens verschillende inruilers
t.e.a.b. Garantie, financie-
ring, inruil mog. Rijksweg
Nrd. 172, Geleen.

Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Mercedes 190 E
16 V uitv. div. opties '87. VW
Golf GTI alle extra's '86. O-
pel Senator 25 E autom. '85.
Opel Ascona 4 drs. 18 i '83,
Opel Ascona 16 D '82. Fial
Panda 45 S '83 wit, Fial
Panda 4$ S '83 bruin, Re-
nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84, Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritme
'82 4c VW bus LPG, '79. O-
pel Rekord 4 drs. LPG '85
Mercedes 250 (123) LPG
'78. Mitsubishi Galant '81
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohande
P. Franken, Ganzeweide 59
Heerlen Nrd. Heerlerheide
Tel. 045-216475/727711.

i AUTOBEDRIJF E. Custers.; Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261; biedt te koop aan: Mercedes
200W 124, t.'B6, verl. sport-

i velgen, alle extra's. BMW
i 520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
I ’13.500,-. Audi 200 i plus
i 105 E '81 en '80 ’3.900,-
-;en ’7.900,-; BMW 320 6

LPG, sportw. t'Bl ’5.900,-;
i Volvo 340 GL Alt t.'79 geh.
t nw.st. ’ 2.900,-; Golf diesel; t. '80 in nw.st. ’ 4.500,-; ö x
! Golf 1600 autom. schakel. '77, '78, '79 va ’ 1.000,-;. Fiat uno 55S t. '86 ’ 9.000,-;

Mitsubishi Galant 1.6 GL,LPG t. '82 ’3.900,-; Peu-
i geot 305 t. '81 ’1.700,-;, Fiat Ritmo 75 CL t. '84
i ’4.900,-; Opel Manta 20
iGTE aut. t. '80 i.z.g.st.
i ’ 6.900,-. Opel Manta i 200
I uitv. t.'79 ’5.900,-; Toyota
iCarina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
I Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;. Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.

" Audi 80 CL diesel, nw. motor
f t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
f ba LS t.'B3 ’2.900,-. Zas-
■ tava Yugo t. '84 ’2.900,-.: 2x Datsun Cherry t'Bl, '82
\ v.a. ’2.700,-. 2x Renault
( 18 TS Stationcar t.'Bo '82
i v.a. ’2.900,-. BMW 320 t.> '76, sportvlgen ’ 1.700,-.■ Skoda 120 LS t.'B4. ’ 1.900,-. Ford Escort 2000. RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
t fetta t.'79 ’1.900,-. Opel- Rekord 20 S, LPG t.'79.
i ’2.200,-. Ford Fiësta t.'79- ’2.100,-. Volvo 345 DL t.
I '81 ’ 3.900,-Honda 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
i GS t. '81 ’1.500,-. Opel
I Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.- Div. goedk. inruilers. Alle. auto's met APK, tevens alle. reparaties. Geop. ma t/m vr.
t 10.00-19.00 uur, 's zater-
t dags tot 17 00 uur. Inruil en- financiering mogelijk.
; Voor het STRALEN van uw. velgen of ander dingen (ook

hout). Petrie, Nagelbeek 17
Schinnen. 04493-4098.

» Te koop gevraagd AUTO'S

" vanaf 1979. Garage■ Schaepkens. 04405-2896.
I

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.

—mmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM 'VOLVO 340 L '84; Escort 13 Te k. RANGE ROVER bwj.
L '82; Skoda 105 L '83; Mit- '76 vr.pr. ’3.500,- en Willy i
subishi Galant GLS LPG Jeep i.z.g.st.; Toyota Jeep ■'85; Mercedes 608 D '82. 8J.42 opknapper bwj. '81 vr.
Hovas t.o. Makro Nuth ver- pr. ’ 7.500,- excl. BTW; ;
koopt ook uw auto. Tel. 045- Unimag B 404 met kraan vr. ;
243323. pr. ’ 1.950,-. 043-642866.
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Voorbeelden van een persoonlijke lening

u leent rente 12 mnd. 36 mnd. 48 mnd.
f 3.000,- 12,3 f 266,- f 99,- f 78,-
-f 6.000,- 11,4 f 530,- f 196,- f 155,-
-fB.OOO- 9,9 f 701,- f256- f201,-
-flO.OOO- 9,9 f 877,- f320- f251,-
-flB.OOO- 9,9 f 1578,- f 576,- f452,-
-de rente op basis van samengestelde interest

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

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

Opel KADETT D bwj. type
'80; Daihatsu Mini-Van 55
wide, bwj. '83; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Inno-
cent! 90 L '80; Alfa Sud 1300
S '79; VW Golf 1100 '77;
Honda Civic bwj. '81. Kissel
42, Heerlen.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT 1.6 GL Stationcar
'82; prachtige BMW 316 '82;
Peugeot 305 GL break '82;
Mitsubishi Galant GLX '81;
Opel Kadett 12S Stationcar
'81; Bernhardstr. 12, Mun-
stergeleen (ook zond, open)

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. zeer mooie Ford
SIERRA 1.8 Laser T, 5-drs.,
bwj. '85; Fiat Ritmo 70, i.z.g.
st. '84. Gunst, prijs. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
Te koop Simca Talbot 1300
bestel LPG met trekh. bwj.
'82 APK jan. '90 pr. ’ 600,-;
Honda Accord Sedan bwj.
'80 APK met trekh. ’ 2.250,-
Inr. mog. Tel. 04490-76764.
Kap. Wijnensingel 100 Beek

RENAULT R 11 automatic
luxe uitvoering Iste eigen.
35.000 km bwj. '87. Rover
213 SE autom. Iste eigen.
86. Fiat Uno 45 Iste eign.
86. Mini 25 jubileum '85,
Maestro 1600 HLS '84-'B5.
Maestro 5-drs mayfair 1600
85. Mini Mayfair '85 '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. 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.
AUTO"S. Hallo opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
WETZELS Auto's. Porsche
911 cabriolet '83; Porsche
911 SC '80; Porsche 944 a-
mer. uitv. '83; Mercedes 450
SL autom. '79; Mercedes
230 E autom. '86 '86; Mer-
cedes 200 benzini '87; Mer-
cedes 206 E automaat '85;
Mercedes 500 SE '84; Mer-
cedes 280 SE '85; Merce-
des 260 SE '86; Mercedes
300 D oud type '85; Merce-
des 300 D nw type autom.
'85; Mercedes 380 SEL '84;
Mercedes 200 TD '86; Mer-
cedes 190 E 2.3 autom. '86;
Mercedes 190 D '86; Mer-
cedes 280 CE autom. '79;
Mitsubishi Pajero 2.3 TD
'84; Lincoln Continental '80;
Opel Kadett GSI cabriolet
'89; Golf GTI 16V '88; BMW
323 i C 1'85 '86; BMW 316/
318 i/316 '81 '82 '85; BMW
525iautom. '85; BMW 524
TD '85; Volvo 780 Pertone
'87. Industriestraat 35, Sit-
tard. Tel. 04490-10655.
AMX sport '80 ’5.750,-;
Opel Commodore '80

’ 4.250,-; Ford Granada 2,3
'80 ’ 1.750,-; Ford Granada
GL '80 ’ 2.750,-; BMW 320
'78 ’2.750,-; BMW 316 '76
’1.500,-; Volvo 340 '78
’750,-; Opel Rekord '80
’2.750,-; Volvo 240 '78
’1.250,-; Volvo 343 '81

’ 4.500,-. Oirsbeker 27
Oirsbeek. 04492-3582.
Te k. Ford SCORPIO 28 i
GL, '86 ’ 24.000,-. Ford Es-
cort 14 CL '86, ’15.000,-,
BMW 520i, '83, div. extra's,

’ 12.000,- Ford Fiësta su-
per sport '81, ’ 2.750,- Hon-
da Accord '80, ’ 2.750,- Alle
auto's zeldzaam mooi en i.z.
g.st. Hommert 24, Vaesrade
kruispunt Schinnen.
Te k. Mitsubishi Lancer
1200 GL bwj. '82; Opel Ka-
dett 1.2 Hatchback bwj. '81
nw. staat 79.000 km; Opel
Kadett 1.2 Hatchback Luxus
uitv. spotw. enz.; Mitsubishi
Colt GL bwj. '80; Opel Asco-
na bwj. '80 LPG 4-drs.;
Mazda 323 1.3 3-drs. bwj.
'81. Dkn. Keulenplein 3,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
Te k. Opel KADETT GSI '87,
2 ltr.. geh. mattig uitgeb.
enigste goedgek. in Neder-
land; Ford Escort XR3I RS
Turbo, '87, iets aparts, m.
vele extra's; Fiat Ritmo Ber-
tone cabriolet, spec. uitgev.
'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-
troen 2CV6 speciaal '86 als
nieuw. Inr. en fin. mogelijk. 3
mnd. of 10.000 km. garantie.
Europaweg Z. 304 Land-
graaf. Tel. 045-324498.
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.

Gebrs. DOMINIKOWS
biedt aan. Let op nu speci'
vakantie-aanbiedingen <J
dig t/m 5-7-'B9: Opel Mail
2.0 GTE bruinmet. '83; 0{
Kadett 1.2 LS groenmet. 'I
Kadett GTE wit '83; Kad
1.6 SR blauwmet. '82; Fo
Siërra 1.8 L Laser 5-d
rookzilvermet. '86; Siël
2.0 blauwmet. 5-drs Lf
'85; Sierra KR 4i roodmet
div. extra's '83; Escort Xl
blauwmet. '82; Granada i
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '’ 2.500,-; VW Golf GTI d
extra's type '81 ’ 7.90SToyota Corolla 1.3 DX U
back blauw '80 ’ 2.90C
Toyota Starlet DX 5-drs. i
vermet., '79 ’ 2.750,-; BH
320 6-cyl. i.z.g.st. div. «
tra's ’2.750,-. Inr. gar.
nanc. mogelijk. Autobed
Gebrs. Dominikowski, K 3
straat 48 Übach o. Word
Landgraaf Tel. 045-3260]
SEAT Dealer A C H ]&>
rubbenweg 20, HoensbrcX
tel 045-222455 biedt rf
garantie te koop aan: Si
Ibiza 1.5 GLX'B6'B7 en 'l
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '<'87 en '88; Seat Ibiza Pl*
'86; Seat Ronda 1.7 GL
'87 en '85; Seat Ronda 'GLX '84 en'B7; Seat MalU
1.5 GL '88; Seat Malaga'
GLX '86; Seat Malaga :i
'88; Seat' Malaga 1.5 S
'88; Seat Bestel '88; Seat
za 1.2 XI '89; Subaru 13
'80; Talbot Solara 1.6 ö
'81; Mazda 1300 '76; Ma 2
323 '81 en '79; Lada 21
GL '82; Fiat 127 '80; f
Ritmo D '80; Austin Alle
'78; Sunbeam 1000
Saab 99 '76; Datsun 121
'79; VW Passat '81; Citrj
Visa '79; Fiat Ritmo
Ford Fi ësta '78; Opel Kal
city '79; Fiat Panda '85; 1
vo 340 automaat '83; f
100 '81. Seat Ronda 11
'87, VW Golf '80, Opel C
sa '86, Opel Kadett
BMW 320 '79, Mitsub
Saporro '81; Inruil en fina
mogel. Donderd*
koopavond l
BMW 316 '88; BMW 3
'87; BWM 316 '85; 3*
318i '85; BMW 320 '80;'
zuki Alto '87; Suzuki «*'87; Suzuki Swift '88; A
100 met gas, m. '83; Audi
'87; Opel Kadett Berlina 'Volvo 244 '82; Mazda (j
autom. '81; Ford Fiësta
Toyota Sylvia 3.0 i '89. "tobedrijf REUBSAET, Op
Vey 47-49, Geleen. Inr., 9
fin. Tel. 04490-44944. 'adres voor APK keuring
alle auto reparaties. v
Te k. Ford GRANADA i
tioncar 2.3 ltr., bwj. '78, i.fflAPK tot juni '90, vrJ
’850,-; Pontiac Firebird
8, bwj. '77, opknapper, vr.

’ 3.500,-. Tel. 045-2237QJ
Kadett 13 LS '86, '85; O*
TR 12585; Corsa Luxe 1
'84, '83; Kadett 12 '84
Kadett 12S '81 2x; Es^
1.1 L Bravo '82; Ford Fiö
1.3 GL '80. Automobiel'
drijf J. DENNEMAN, R»s
huisstr. 107, Hulsberg.
Honda Civic automaat "''80, Volvo 343 bwj. 79L
sloop-onderdelen
SKODA. Garage Piet De J
Roy & Zn. Hoofdstr. 1»
Hoensbroek, 045-21289J1; ïï

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- >SCHADEAUTO'S. Auto11
perij Marxer, 045-72041jj|
Te k. gevr. loop-, sloop'
SCHADE-AUTO'S. Ik bel
de hoogste prijs in LimW
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sK
en loopauto's, in- en 'koop gebr. auto-onderd<
Tel. 045-411480.
Piccolo's in het LimbiJ'
Dagblad zijn groot in 'SULTAAT! Bel: 045-7199

Bedrijfswagens
"DE UIVER" BV. Leyland
Boxer TV met hydr. laadklep
en APK '80; Leyland Boxer
TV met laadbak en APK '79;
Leyland Boxer met laadbak
en APK '76; Mercedes Benz
814 '86 met laadbak en
APK; Mercedes-Benz 608
en APK '76. 04492-1931/
1398. Ook zaterdags
10.30-16.00 uur.
Te k. Ford TRANSIT diesel,
bwj. '78 met ruiten, grijskent.
i.g.st., APK dcc. '89, vaste
pr. ’ 3.000,-, 045-320246

Te k. 1x FORD Cargo *transp. met kraan en 'bwj. '82; 1x Ford C»
1415 Chass. cab. bwj.
Tel. 043-642866.
Te k. schade MERCEÜ
207 D bestel, bwj. 11-
APK, ’ 8.750,- 04-t
41712. j
Terugname van financ.D1DAF 1100 m. meubelbak
hydraulische laadklep. \'81, ’13750,- mcl. B 1
Emly H.0., tel. 04**
23738 Of 04498-54510.

Auto onderdelen en accessoires_
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te koop 4 orig. BBS
SPORTVELGEN met ban-
den. Tel. 045-423599 ma.
t/m. vrijd. na 20.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.

Te koop Centra SPO'
VELGEN 14"-7 J,
’450,-. Tel. 045-221482;
Te k. 4 SPORTVELÖ
6JXIS plus banden 205 *.
v. opel ’ 600,-. 045-317j!
Voor al uw AUTO-ONü'
DELEN moet u zijn bij St'
autosloperij Rapie. Te 1/1
schade- en gebruikte 3'
mobielen. In- en verK^
Locht 70, Kerkrade-W
Tel. 045-423423. V. gr«
overgang Locht. I

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 45250^
Motoren en scooters- .>

2e Hands CROSSERS;
Yamaha 490 '84, KTM 495
'84, Honda CR 250 '86.
Salden Racing Center Lim-
bricht.
'Te k. HONDA VF 1000 R
bwj. '87, 5.000 km. i.st.v.nw.
Tel. 04454-5022.
Te k. Motor SUZUKI GS
1100 L, shopper bwj. '85,
motor is als nieuw, mr. auto
mog. 04490-79854.
Te koop CROSSMOTOR
Honda CR 125 CC, bwj. '87,
i.z.g.st. Tel. 045-724863.
Te k. Off the road, Yamaha
400 DT, vr.pr. ’ 1.950,-. Tel.
045-464785.

Te koop JAWA 350 cc, /
per cc. Tel. 045-721896;
Te k. aangeb. HONDA tf
na shopper, ’ 2.000,- of
nieuw prijs. Tel. 04
12289. J
Voor liefhebber '83 SüZ
Katana 1100, zeer <*
(nieuw), 04493-4418.
Te k. gevr. MOTOR tot f]

’ 10.000,-. Tel. 045-463 J
Te h. Motor HONDA
bwj. '79, i.z.g.st. LauriS
409, Heerlen. Alleen tuS
17.00-21.00 uur.

Voor Piccolo
zie verder pagina 1">
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Bundeling
Nelissen

Van Egteren
Van onze redactie economie

- De drie zuidelijke
"terondernemingen van deS^groep Nelissen van Egteren
üen vandaag samengevoegd totvestiging. Foeckert BV en Van

■*ren BV uit Heerlen en Demon-
~°Uw BV uit Weert gaan samen
."er onder de naam Nelissen Van
*ren BV in Heerlen.
bouwgroep heeft besloten de
ondernemingen samen te voe-
°rn als een sterkere eenheid be-
°P de vragen van klanten in te

Ij^en spelen. Foeckert Bouw is
e.cialiseerd in utiliteits- en in-

triële projecten, Demonte is ac-
°P het gebied van civiele en mi-
Jechnieken en Van Egteren

1 ervaring in rioolzuiveringsin-
kunstwerken en zware be-,9°Uw in Nederland en Duits-

van Egteren Heerlen kent
» omzet van naar verwachting

"niljoen in dit jaar en heeft 200

Ph. Schols denkt dat het
jH)f door de samenvoeging tot. or»derneming sterker is gewor-

beurs-overzicht

Achteruit
- De Amster-

L^se effectenbeurs bleef ook. teren steken in een lusteloze
i De discontoverho-
I 8 die donderdag bekend werd
>*s de flauwe stemming op Wall
e eet werkten averechts. Maarobligatiemarkt bleef prijshou-

sommige beleggers ge-
£ Werden door de gedaalde

wat soms tot
,j*J nogal wisselende stemming
(5^ e. sloten de aandelenkoer-

veelal op het laagste puntr 1 de dag na de zeer zwakke
inning van Wall Street. De alge-
rie stemmingsindex zakte 0,8
I tot 187,2. De omzetten wa-
jg opnieuw aan de lage kant;
Je, miljoen in obligaties en

* miljoen in aandelen.

internationals lagen in meer-
".fleid zwak in de markt. Zo
«te Hoogovens, die de vorige
£ reeds een gevoelige klap op-
&'f 0,80 naar f 112,70. KLM lag
j jk met een achteruitgang van
i^O op f49,50 en Philips ver-

twee kwartjes op f38,50.
Olie, Akzo en

I "^ zakten wat in.
'Oft;
a», umij Wehry sloot een rijks-
ter lager op f 131. Goed lag

die een grote order van
een half miljard gulden van

6 britse ministerie van defen-, heeft gekregen. Het vracht-
j^nfondswerd f 1 duurder op

Een grillig verloop liet
e *'oyd zien, die in de loopvan

"a. a 8 zakte tot f425, waarna
it »8 los kwam en de prijs opliep

/36,50, wat een winst van f 6**ende.
e optiebeurs werd de handel

ih°mineerd door aanbod van
op aandelen. Het druk-

Srhandelde fonds was op-
-I^T*1 Hoogovens, waarin 9.800
'ld acten van eigenaar verwis-
ft en. De oktobercall met uitoe-Pr':s fll5 was favoriet.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOütdfondSen v.k. s.k. £NL -3 , , l^A^l 2' ,' KRSeSSU'k' '3 '"13 ' %P£mGtï f*ÖU £'2 FluorCorP* 31'25 " «uakeroats "**» " BesouwVanc. 50.00 49,20
AEGON 99,90 99,50 «'a NL 77 92 U 5 o*ls »K "'nS E'ÏX u ,"'S ,

nS R P E,f,H'seS' 35'40 35'80 ford Motor 49,00 48,20 Schlumberger 88,00 85,00 Comm.Obl.F.l 100.30 100,30
Ahold 118,80 118,10 8

8y nl 7
"

93 «45 0*45 SKt 151 on iwS £°n?l . n ?'n°n JSm "gr
H°llß

f
Tl

J 9'B° 9'B° Gen'Electric 53'°° 5210 S«w Roebuck 95,00 94,50 Comm.Obl.F.2 100.30 100 30
Akzo 149,00 148,40 gV NL 3 3 02 30 230 fi?K7 'ïï S'ïï £ P.£Tl.' "i° nlSS "Frentefonds 64.70 64,70 Gen. Motors 41,30 41,00 Shell Canada 78,00 78,50 Comm.Obl.F.3 100.40 100,40
A.B.N. 42,80 42,80 !£ NL 84 94 025 2 4 SHVHI mÏm , ' PT/, r/ ?'tï 2*?' n 1* 110'00 11000 G'Uet,e 41'50 40'«° Tandy Corp. 100,50 95,50 De Dne Electr. 27,80 27,30
Alrenta 163,30 163,00 »£ NL 8595 MM MM ü £ 7« 09^n no'nn »" f&,Gl' "H ?'" EurAss.Tr. 6,90 6,90 Goodyear 54,50 53,00 Texas Instr. 87,00 86,00 Dico Intern. 127 50 129 00
Amev 54,20 54,10 |NLM 93 01*70 «70 h«M MOO MnS !"?», a 'nn J»'°nn u"^*!^ 59'°° 5890 GraCe &Co' 3330 Un>on Pacif.c 158,00 - DOCdata 30 00 3000
Amro-Bank 83,60 83,30 ««18595 K 09 40

8/2 Volker7B lü3'00 10300 Maxwell Petr. 668°" 6«W Hend.Eur.Gr.F. 201,90 201.10 Honeywell 75.40 73,75 Umsys Corp 57,00 53,00 Geld.Pap.c. 8100 86 00
Bols 147,20 147,50 ?% m, 7,07 m,n n,9n

Medicopharma 77,50 77,00 Henderson Spint 73,90 73,00 Int.Bus.Mach. 113,70 111,40 USXCorp 77,00 74,80 Gouda Vuurv c 93.50 94,50
BorsumijW. 133,50 131,00 7% «L 77 92 00 65 K Binnenl. aandelen , , J-2L „I'" 2° a^Fund 7WO 74'80 Intern.Flavor 54,00 - Vanty Corp 5,00a - Groenendijk 41.90 40,50
Bührm.Tet. 70,10 69,80 l^Lvè 00*95 0095 auZ 7 Ja nn ««

MHV Amsterdam 2 ,20d 2 ,00 Ho Obl.Fonds 123,00 122.20 Intern. Paper 48.10 - Westinghouse 141.00 - Grontmij c 167.50 167,00
C.S.Meert. 68,30 69,50 wSl^nn K K Aal£e,?s,lnd *»B'°° f' 50 "oeara En.m 193,00 1188,00 Holl.Pac.F. 108,90 109,20 ITT Corp. 59,00 57.50 Woolworth 116,50 - Hes Beheer 27200 270 00
DAF 56,30 57,30 M£s * M £*■*?s"* ,S *ïï , £HX M.Enim 08-cert 15600,00 15600,00 Interbonds 563,00 563,00 K.Benson® 5000,00 5000,00 Xerox Corp. 135 00 130,00 Highl.Devel. 14 00b -Dordtsche P. 255,00 251,50 ?■ J,BQn

,
nn n m'n AhrendGrc

J 3Ü1'00 30900 "°?'en"Co 32'70 33,30 'ntereff.soo 41,00 41,20 Litton Ind. 87.50 87,20 Homburg eert 410 410
DSM 137,80 136,30 ,?^'un" nn n K 43,50 42,70 Mulder Bosk. 93,00 91,00 Intereff.Warr. 285,70 284,00 Lockheed 47,20 46,70 ...... , ■.. . . Infotheek Gr 26 50 260
Elsevier 73,80 72,80 Ï&ÏÏHS^2 X K AsdOpt.Tr. 25,20 24,90 Multihouse 10,80 10,60 JapanFund 36,00 36,20 Minnesota Mining 73.00 7150 Certificaten buitenland IntemewEur 820 820
Fokker eert. 46,60 46,00 , - OUO , Asd Rubber ,60 7,70 Mynbouwk. W. 448,00 448,00 MXInt.Vent 66,80 66,80 Mobil OU 50,*75 «3 Deutsche B. 582.00 594,50 In, Mi Ned 5 5 5 5
Gist-Broc. c. 36,40 35,70 7. m, o„ „, H m'nn Ant Verff* 340'00 " ïïfJJ 2oo'oo " Nat.Res.Fund 1500,00 1490,00 News Corp Auss 15,20 - Dresdnerß 330 00 327 00 KLM Kleding 35 50 35 50
Heineken 123,50 123,00 ftft'^ K AtaêHo'dc T'50 10100 Ï&FRON - ''50 5U° NMB Dutch Fund 38'50 38'00 Nvnex 8100 79,10 ffi£dü«oo) 150000 KuehneXtz 38 00 3800
Hoogovens 113,50 112,70 ,^o*"93 "?'?„ X Aut.lnd.R'dam 82,50 85,00 b NIB 055,00 555,00 NMBObl.g.F. 36,70 36,70 Occ.Petr.Corp 28,00 27 00 S 30100 296 00 LCICompGr 54 00
Hunter Dougl. 127,30 126,50 i^ 89,*99 "g-" 'SS'" BAM-Holding 494,00 490,00 NBM-Amstelland 21,00 20,90 NMBRente F. 103,20 103,10 Pac.Telesis 40,80 40,20 E 500) 700 00 Mele 25750 25720
Int.Muller 97,00 96,50 l^ïltZ «W 99'" Batenburg 96,00 94,00 NEDAP 362,00 360.00 NMBVast Goed 38,20 38,10 P.& O. ® 700 700 Nestlé 7800 00 7750 00 Schroef U9O 11300
KBB eert. 72,50 72,30 »"« »■« Beers 138,00 138,90 NKFHold.cert. 363.00 363,00 Obam, Belegg. 219.80 218,00 Pepsico 55 70 54 50 Siemens 57600 57300 NewaysHec 160 200
KLM 50,60 49,50 7 «1b5K,-«1 22', Zk

Begemann 108'50 10800 NedPartMiJ 40'60 39.90 OAMFRentef. 14,15 14,15 f PhilipMorris C. 14270 138 50 ' 5 3'°°
NOG Bel o^ds 28 80 -

Kon.Ned.Pap. 56 40 56,50 nS Sm ' BeUnd° 374'°° 374'°° iïcdSPrmgst' SOOO.OOd 9500,00 Orcur.Ned.p. 49.30 49,40 Phül Petr. 23 00 22 10 PieMed 137 13 501
Kon. Olie 139,20 137,40 7 „L 8999 ■ unn «m BerkelsP' s'oo s'oo5'00 Norlt ' 9"'oo 965'°° PacProp.Sec.f. 44,80 43,50 Polaroid 38,30 38,00 WarrantS PookSant 035 0 5
Nat. Nederl. 64,30 63,80 7 n1 89 99 3 g'! 99 On 3" 24'°° SfSS 246.00 250,00 Rabo Obünv.f. 75,60 75,60 Pnvatb Dkr 280 00 280.00 Akzü 387 n ,fifin sSSSIÉch 1 21W
N.M.B. 235,00 234,00 La NM 285 95 S« K BoerDe, Kon 447,00 447,00 Odelft Groepc 20,00 205,50 Rabo Obl.div.f. 50,60 50,60 Quaker Oats 65,00 - amro warr ?rs ?«n Text Lite 680 630
NedlloydGr. 430,50 436,50 6%n1»6 96 l*\l 98 ft

d« Boer Winkelbedr. 60,30 .59,80 Omnium Europe ,2 16,90 Rentalent Bel. 1349,60 1349,00 St.Gobin Ffr 632 00 - S*"' '"** >'8° Verkade Kon. 273 00 269 00
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Aan beursgang
TV 10 kleven
onzekerheden

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Het commer-
ciële televisiestation TV 10, dat
vanaf 28 oktober wil gaan uitzen-
den, overweegt naar de beurs te
gaan. Daarmee is zon beetje al-
les over een mogelijke beursin-
troductie gezegd. „Want", aldus
TV 10-woordvoerder Ad Eve-
raars, „zelf spreken we daar nog
maar sinds zeer kort over en wie
weet, misschien ziet het er vol-
gende week wel weer anders
uit".

Volgens Everaars is er tot nu toe
één gesprek met de Amrobank
geweest. Die zou, als alles door-
gaat, TV 10 naar de beurs moeten
brengen, zoals ze dat onlangs on-
der meer heeft gedaan met DAF
en iets langer geleden met DSM.
Een Amro-woordvoerder wil
echter noch bevestigen noch ont-
kennen dat de bank bij de plan-
nen voor een beursgang van TV
10 betrokken is. „Ik vind het ver-

velend, maar in dit geval luidt
ons standpunt: geen commen-
taar".

In de door de Amro uitgegeven
brochure 'Beursintroductie'
staat wel: „Zeer jonge onderne-
mingen met nauwelijks enige
historie en een nog onvoldoende
uitgetest produkt achten wij in

het algemeen minder geschikte
kandidaten voor de effecten-
beurs".

Desgevraagd zegt een bankier
van een kleinere investerings-
bank dat het nogal ongebruike-
lijk is dat een bedrijf zonder
'track record' naar de beurs gaat.
Immers, TV 10 bestaat nog maar

kort en kan geen cijfers uit het
verleden laten zien. Normaal is
dat een onderneming pas op de
zogenaamde parallelmarkt of of-
ficiële markt van de effecten-
beurs kan worden genoteerd als
drie respectievelijk vijf achter-
eenvolgende jaarrekeningen
kunnen worden gepresenteerd.
Verder moetvoldaanzijn aan mi-
nimum kapitaaleisen en uiter-
aard allerlei statutaire, juridische
en organisatorische vereisten.
In principe kan de voorzitter van
de Vereniging voor de Effecten-
handel (de beurs) dispensatie
verlenen. Ofhij dat doet zal voor-
al afhangen van het feit ofTV 10
geloofwaardig kan maken over
goede vooruitzichten te beschik-
ken. In het eventuele emissie-
prospectus moet TV 10 dan ook
met 'de billen bloot', want de be-
leggers dienen zich in alle rede-
lijkheid een oordeel te kunnen
vormen over het bedrijf waarin
zij investeren. Dus moet inzicht

in de toekomstige winstgevend-
heid worden verschaft en zullen,
om maar wat te noemen, de aard
en omvang van de advertentie-
contracten openbaar moeten
worden gemaakt. „Dat zal de
concurrentie leukvinden", aldus
een bankier.
TV 10, zegt woordvoerder Eve-
raars, wil een breder draagvlak
voor het televisiestation. „En
niet door zoveel mogelijk geld,
maar door zoveel mogelijk men-
sen. Als een miljoen of een paar
miljoen mensen een aandeel van
bijvoorbeeld tien gulden in ons
bedrijf hebben, is dat een sig-
naal". Everaars bedoelt dat de
positie van de nog altijd omstre-
den commerciële zender daar-
door vooral politiek aanzienlijk
versterkt zal worden en dat de
minister er dan eigenlijk niet
meer om heen kan. In dit licht
bezien is de aankondiging van
een mogelijke beursgang een
aardige publiciteitsstunt.

OESO pleit
voor meer

samenwerking

PARIJS - De economie van de
24 landen van de OESO (Organi-
satie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling) staat
er op het ogenblik aanzienlijk be-
ter voor dan in het begin van de
jarentachtig. De overheden kun-
nen op deze vooruitgang verder
bouwen en een aanhoudende
economische groei bewerkstelli-
gen met een lage inflatie en een
groeivan het aantalarbeidsplaat-
sen. Dit staat in het halfjaarlijkse

rapport van de OESO over de
economie van de aangesloten
landen.
Wat er tot nu toe is bereikt werd
mogelijk dank zij het gevoerde

beleid en dank zij een betere in-
ternationale samenwerking. De
OESO acht een verdieping van
die samenwerking geboden en
meent dat die moet worden uit-
gebreid tot de landen buiten de
organisatie. De landen van de
OESO dienen hun betrekkingen
met derde landen te verbeteren
en die landen aan te moedigen
om volledig mee te doen in het
internationale handelssysteem
en het financiële stelsel.

Logistiek
centrum Vos

geopend
HEERLEN - Staatssecretaris van
Economische Zaken mr. Yvonne
van Rooy opende gisteren het logis-
tiek centrum van het internationale
vervoersbedrijf Harry Vos in Hel-
mond.
De vervoerder investeerde 10 mil-
joen in het logistiek centrum dat
een opslagruimte heeft van 40.000m3. Nu werken er 65 mensen, als de
verwachtingen uitkomen is dat aan-
tal over twee jaarverdubbeld.
De transporteur gaat de opslag en
distributie verzorgen voor zijn klan-
ten, die anders zelf flinke bedragen
zouden moeten investeren in op-
slagruimte, wagens en personeel.
De uitbesteding van deze 'branche-
vreemde activiteiten' werkt kosten-
verlagend en maakt het bedrijf fle-
xibeler. De logistieke kosten belo-
pen immers gemiddeld 20 tot 25
procent van de kostprijs van een
produkt.

Om dat werk op te vangen beschikt
'Harry Vos Logistic Centre' over
een volledig geautomatiseerd voor-
raadbeheerssysteem en een infor-
matiesysteem waardoor de klant
steeds over de produktgegevens
kan beschikken.

economie

Kwartaalbericht Nederlandse Bank:

Inflatie stijgt
Van onze redactie economie

■^STERDAM - In het eerste kwartaal van dit jaar is de inter-
zonale economische groei, die nu al geruime tijd aanhoudt,
[veel landen steeds sterker op grenzen aan de capaciteiten
■"-stuit. Te zamen met de voortdurende prijsstijging op de
Ntdstoffenmarkten kwam dat tot uiting in een verdere toe-
Niing van de snelheid waarmee het geld minder waard
Mt. Dat staat te lezen in het jongste kwartaalbericht dat de
pderlandsche Bank gisteren het licht heeft doen zien.
r de monetaire autoriteiten in

11 aantal belangrijke westerse in-
gelanden vormde het sterker
Jrdende gevaar voor inflatie al vo-

' jaar aanleiding de teugels van
'geldbeleid, die na de beurscrisis

* oktober 1987 waren gevierd,
*raan te halen. Daardoor heeft in

het bijzonder de rente op kortlo-
pend kapitaal een stijging onder-
gaan. In Groot-Brittannie, waar dui-
delijk sprake was van oververhit-
ting van de economie, steeg ook de
kapitaalmarktrente sterk.

In de overige Europese landen ont-
stond in deeerste drie maanden van
dit jaareveneens opwaartse druk op
de lange rente, mede onder invloed
van dekoersstijging van de dollarin
verband waarmee veel beleggings-
kapitaal afvloeide naar de Ver-
enigde Staten. In Nederland steeg
het rentepeil tot 7,5 procent.
Net als in andere landen hield ook
in Nederland - gezien de groei van
de industriële produktie, de verder
stijgende bezettingsgraad en de
sterk verbeterde orderportefeuille -
de hoogconjunctuur onverminderd
aan. Overigens is dat als gevolg van
de drastische terugval van de ener-
gieproduktie onder invloed van het
milde winterweer niet tot uitdruk-
king gekomen in de groei van het
bruto binnenlands produkt.
De druk van de geldontwaarding
nam daarbij verder toe, al werd dit
enigszins aan het oog onttrokken
door het prijsverlagende effect van
de btw-maatregelen per 1 januari.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 30-06-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.060/ 26.560;
vorige ’ 26.400-/ 26.900; bewerkt ver-
koop ’ 28.160;vorige ’ 28.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

’ 340-/410; bewerkt verkoop ’440 la-
ten, vorige ’450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,28 3,53
Can. dollar 1,78 1,90
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,60 1,72
Jap. yen (10.000) 150,00 155,00
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) 129,25 133,75
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 1,69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0.01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,20075-20325
Brits pond 3,4065-4115
Duitse mark 112,675-725
Franse franc 33,170-33,220
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 131,515-565
Japanse yen 152,88-152,98
Ital. lire 15,550-600
Zweedse kroon 33,085-33,135
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 30,830-30,880
Canad. dollar 1,84075-84325
Oost. schill 16,0070-0170
lers pond 2,9950-3,0050
Spaanse pes 1,7670-7770
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6575-6675
Hongk.dollar 28,05-28,30
Nieuwz.dollar 1,2575-2675
AntiU.gulden 1,2200-2500
Surin. gulden 1,2200-2600
Saudischerial 58,65-58,90
Ecu gulden 2,3260-3310

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,80 193,40
id excl.kon.olie 190,40 189,60
internationals 193,00 191,10
lokale ondemem. 199,40 198,70id financieel 141.50 140,90
id niet-financ. 256,60 255,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 250,30 248,50
id excl.kon.olie 234,20 233,20
internationals 256,20 253,60
lokale ondernem. 244,00 243,10
id financieel 180,50 179,80
id niet-financ. 305,00 304,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 188,00 187,20
internation 193,10 191,60
lokaal 187,10 186,40
fin.instell 149,40 148,80
alg. banken 146,60 146,20
verzekering 151,20 150,50
niet-financ 199,30 198,60
industrie 189,70 189,20
transp/opsl 239,80 239,00

Japan was in 1987 de grootste in-
vesteerder in de Verenigde Staten,
Nederland kwam op de vierde
plaats. De direkte investeringen van
Japanse ondernemingen namen in
dat jaarmet 98 miljard dollar toe tot
195,8 miljard dollar. Dit heeft het
Amerikaanse ministerie van handel
bekendgemaakt. Groot-Brittannië
eindigde op een tweede plaats met
156,2 miljard dollar.

" Een kunststof brandstoftank werd vrijdag geïnstalleerd bij een nieuw tankstation in
Utrecht. Ook de leidingen ondergronds bestaan uit kunststof, terwijl de bestrating 'vloei-
stofdicht' is. Bodemverontreiniging als gevolg van lekkage is nu grotendeels uitgesloten.
De nieuwe technieken zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO en het keuringsinstituut
KIWA.

Kunststof brandstoftank

' o
Zadelhoff
Makelaars

Van Hasseltkaclc 7
6211 CC Maastricht

Telefoon 043 - 25 66 33
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Motoren e
KAWA GPZ 400 bwj. 6-'B7,
koffers 19.000 km,

’ 5.500,-. 04490-27657.
KAWA 2-5000 bwj. '80,
stuurk. 61.000 km ’ 2.200,-.
Tel. 04490-23991.
Te koop YAMAHA XJ 600,
4-cyl., 4 mnd. oud. Tel. 045-
-241935.
HONDA Goldwing 1100 GL
interstate, bwj. '82, 33.000
km., 1e eig. Auto Garant BV
Schelsberg 128, Heerlen.
(tussen Hendriks en Bristol).
Te k. CROSSMOTOR merk
Honda CR 125 bwj. '85 vr.
pr. ’ 1.700,-. 045-723366.
HONDA CX Cardan, bwj.
'79, zeer mooi, vaste prijs

’ 2.000,-. 04490-49660.
Te k. motor SUZUKI Chop-
per 450 cc z.g.a.n., bwj.'BB
km.st. 700, ’6.900,-. 045-
-325390.
Te k. CROSS-MOTOR 80cc
Yamaha pr. ’ 600,- 045-
-725703.
Te k. HONDA CB 400N, '78,

’ 1.000,-, Crosser Honda
CR 125 '86, krukas defect
’9OO,- 04490-41712.
SUZUKI GS 750, race uitv.
tankzit stuurk. nw. band
ketting en tandw. zeer apart
in perf. st. ’2.500,-. Tel.
045-215831.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

n scooters

'EINDELIJK BINNEN: Off the
Wall zomerjacks: zw/fluo
Groen Kawa, zw/fluo roze
Honda en 3 andere frisse
kleuren, ’199,95; Fields-
heer zomerjacks ’ 140,-/
’lBO,-; Dainese enduro-
broeken & shirts. Nieuw: ba-
gagerekjes voor ZXIO,
ZXR7-50, CBR1000,
FZRIOOO'B9, ’90,-. Aan-
biedingen: Damen laarzen
Grand Prix! Fieldsheer leren
combi's ’ 1.065,-. De laat-
ste: Levior Police-helmen
matzwart Op is op. Loop
eens binnen. Speciale prij-
zen shoei, Arai, Levior-hel-
men! Gebruikte motoren:
Offroad: XR2SOR, vanaf
’5.500,-; XR6OOR '87 en
'88 vanaf ’ 7.500,-; XLSOOR
XL6OOR Crosser Yamaha
YZI2S ’3.000,-. Wegmoto-
ren: C8650 Custom
’4.500,-; XVIOOO Virago

’ 12.998,-; GSSSO

’ 3.500,-; C8350F

’ 2.000,-; CBR6OOF
’11.600,-; CBRIOOF 1988;
NTV6SO Revere ’10.500,-;
Kawa Z4OOF '83 ’3.500,-;
Suzuki GSBSO GSX7SOE
Honda VF7SOF 2x, Kawa
GPZ7SOR etc. Nu restant
nieuwe motoren tegen ver-
laagde prijs! Alle occasions
staan geprijsd, loop eens
binnen. Maandag gesl. Mo-
torhuis Geleen 8.V., Rijks-
weg Noord 21, 04490-
-43666.

(Bromfietsen
De mooiste ALL-TERRAIN
Bikes staan in Limbricht.
Nieuw! Batavus Buster

’ 799,-. Tweewielerspecia-
list Math Salden Limbricht.
Te koop HONDA Camino 3
jr., i.z.g.st., kl. rood, verz.,
div. extra's, pr. ’650,-. Tel.
04490-55085 b.g.g. 11956.
Te k. Gazelle RACEFIETS,
maat 64, Trim Trophy, kl. wit
nieuwe Shimano-600 groep,
mavic velgen met ver-
chroomde spaken. Tel.
04490-14925 na 17.00 uur.
OPA-omafiets; dames-, he-
ren-, cross-, kinderfietsen.
Tel. 045-257371.
Nieuwe VESPA bromfietsen
div. types en modellen. Fa.
H. Plas en Zn. Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
VESPA Ciao Rally, rood/wit,
splintemw., ’250,- onder
nw. pr. Tel. 04493-1995.
Te k. YAMAHA DT model
Parijs-Dakkar, bwj. eind '87
en witte omafiets. Voorterstr
189, Kerkrade.
Te k. YAMAHA KT 500 bwj.
'80. Tel. 045-243653.
Te k. gebruikte PUCH Ma-
xi's en Zundapp. Tevens me-
n verkoop gebruikte brom-
fietsen en onderdelen.
Maasstr. 3, Beersdal-Heer-
len. Tel. 045-725309.
Te k. VESPA Ciao. Tiendstr.
16 Nuth.
Te k. KREIDLER RMC '83,
Kantstr. 100, Landgraaf.
Te k. PUCH Maxi z.g.a.n.
met verzekering. Tel.
04492-2906.
ZUNDAPP KS 50 bwj. '82
veel ace. o.a. waterkoel.,
sterw. enz. vr.pr. ’650,-.
Erensteinerstr. 5 K'rade.
Te k. YAMAHA DT met LC
spullen, bwj. '87, verzek. en
onderdelen, vr.pr. ’ 1.600 -Tel. 045-326404.

Te k. mooie YAMAHA DT
’950,-. Tel. 04406-41163.
Te k. Vespa CIAO bwj. juni
86, kl. Ibl. m. sterw. en div.
extra's i.z.g.st. pr.n.o.t.k. en
helm 04493-1342.
Te koop YAMAHA DT, i.z.g.
st. t.e.a.b. Kerkstr. 44 Mer-
kelbeek.
Te koop Jan Janssen
RACEFIETS in perfecte st.
’500,-. Tel. 045-411451.
Te k. GAZELLE sportfiets
m. trommelrem. en versnel.,
pr. ’250,-. 045-252108.
Te k. ZUNDAPP KS 50, bwj.
eind '82, pr. n.0.t.k., i.z.g.st.,
tel. 045-457619.
Te k. VESPA bromscooter,
2000 km. gel. te bevr. na
18.00 uur 045-253342.
Te koop VESPA, i.z.g.st.,

’ 395,- mcl. 2 sterw. en
verz. 045-241956.
Div. gebr. RACEFIETSEN
en overjarige fietsen. Gebr.
Vespa Ciao snor en Puch
Maxi. Bert Rekers, Willem-
str. 85 Heerlen 045-726840
Koopje! Prachtige JON-
GENSFIETS leeft. 9-12 jr. 3
mnd. oud, beslist als
nw. ’ 225,-. 045-221964.
Te koop YAMAHA DT 50 cc,
bwj. '87, zwart, i.pr.st.
’1.200,-. Tel. 04705-2371.
Te k. div. 80 CC'S ook op-
knappers en onderdelen mr.
mog. 04490-41712.
Te k. VESPA Ciao 9 mnd
oud met sterw., pr. ’ 850,-
-045-727574. Mesdagstr.
147, Heerlen.
Te k. HONDA MT, blauw/wit
en BMX crossfiets. Tel. 045-
-353024, zondag 14-19 u.
Te k. RACEFIETS i.z.g.st.
maat 60 Merk Raleigh en 3
trimfietsen. Tel. 045-
-724640, na 18.00 uur.
Te koop YAMAHA DT met
verz. bwj. '84, pr. ’ 700,-
Tel. 045-226407.

Sport & Spel

Fitness
Ijzersterke aanbiedingen

Roeier Accord van ’ 349,50 voor ’ 275,-
Roeier Oxford van ’ 231,00v00r ’ 180,-
Hometrainer Alpha van ’ 255,00voor ’ 199,-
Hometrainer Cornet van ’ 399,00 voor ’ 323,-
Hometrainer Saturm van ’ 724,00 voor ’ 565,-
Fitness-Station 2000 van ’ 834,00 voor ’ 651,-
Fitness-Station 3000 van ’ 1118,00 voor ’ 899,-
Fitness Station 4000 van ’ 1599,00voor ’ 1.199,-
Gebogen Halterstang van ’ 54,00 voor ’ 42,-

-y Smash
SPORT *****^ SPORTSPECIAALZAAK

Theaterpassage 122, 6466 DX Kerkrade. Tel. 045-459230.
Te k. BILJARTTAFEL, i.z.g. Een PICCOLO in het Lim-
st., afm. 108 x 210, mcl. set burgs Dagblad helpt u op
ballen en 4 Keus. Te bevr. weg naar snel succes. Bel:
na 18.00 uur. 04405-2859. 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Duitsland
Hellenthal EIFEL mooi rusti-
ge compl. ingerichte woning,
direct aan het bos, 3-4 pers.
groot terras, direct vrij. Tel.
09-49-241-556749.
BOERDERIJVAK., kmr. met
dowc 20 en 22 DM l/o. Vak.
won. 2-3 pers. 50 DM. 4-
pers. 60 DM. Sept.-okt. vrij.
Margarete Birnbacher,
Hasslberg 5, D-8222 Ruh-
polding/Obb. Tel. 09-
-49.8663.1657.
Vak. bij MOEZEL-WIJN-
BOER. Mod. kmr. met balk.,
evt. m. do/wc, uitz. op Moe-
zel, recr. ruimte, zonneter-
ras, verw. zwembad in dorp.
LvO va. 18 DM. Weingut E.
Knodt-Trossen, Pienterstr.
47, D-5563 Kröv/Mosel. Tel.
09-49.6541.9750.
NORDENEY, comf. vak.
won. voor 4-6 pers., kleu-
ren-tv, tel., fietsen. Vrij tot
20/7 en va. eind. aug. Tel.
09-49.5923.4560.
Rustige boerderij, pension
bij WINTERBERG, huis-
slachting. VP 28 DM, kin-
dervr. W. Emde, D-Hallen-
berg-Liesen. Tel. 09-49.
2984.8913.
VAK.WON. centr. gel. Ahr-
Brohl-Rijn, tot. 120 m2, 12-
-pers., zwemb. 30 grad. Info
en res. Löffner, D-5000 Köln
90. Tel. 09-49.2203.82833.

Moezelvak. in KRÖV, kmr.
met balk., do/wc, gastenver-
blijf met TV, terras, prima
ligging, verw. zwembad in
dorp. L/O va. 7 dgn. 20 DM
p.p.p.d. Weingut G. Her-
mes-Dietrich, Rob-Schu-
manstr. 216, D-5563 Kröv.
Tel. 09-49.6541.6784.
Finkhaus bij HUSUM, goed
verz. vak.won., 50 m2, 4-
pers., 2 slpks. met elk 2
bedden, rieten dak, 40 m 2
balk. dir. aan dijk. Seizoen
80DM p.d. Tel. na 18.00 uur
09-49.4841.3110.
Parel in WIEDBACHTAL.
Prachtige vak.won. direkt
aan de Wied, ideaal v. kind.,
rustige ligging, dieren wel-
kom. HP 37-40 DM bij 3
wkn. Afhalen mog. Tel. 09-
-49.2631.56262.
EILAND Juist. Weer en wa-
ter o.k. Nog kamers te huur,
30-40 DM met ontbijt. Haus
Olga, D-2983 Juist. Tel.
09-49.4935.441.
VAK.BOERDERIJ hotel/
pension, rustige ligging, ei-
gen zwembad, eigen viswa-
ter, boeren slpks. met do/wc.
LO 20 DM, kind. korting. L.
Meier. Tel. 09-49.8546.866.
BOERDERIJ, zwembad in
Todtnau Schwarzwald, juli
nog plaats, L/O v.a. DM
17,50. Tel. 045-323496.

EIFEUMoeseI/Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij. 12-8 t/m 26-8
’998,-, 19-8 t/m 1-9
’898,-. 3 wk sept ’795,-.
Herfstvak. ’ 375,-p.w.
Keyman Reizen Rhenen.
Tel. 08376-14121/14130
PENSION Willi Breuer, An
der Schlade 8, D-5962
Drohlshagen-Durmicke tus-
sen Bigger- en Listersee.
Overd. zwembad, sauna,
solarium, tafeltennisruimte.
Kamer do/wc. Tel. 09-
-49.2761.61542.
Vak. boerderij LUCHTOFT/
OSTSEE. Paardrijden, wan-
delen, ongerepte natuur,
rustige ligging, vriend, app.
met verw./do/wc. Geh. jaar
geopend. Tel. 09-49.4642.
4590 of 4484.

i PENSION L/O bij Kempten.
Te huur gunstige kamers.

' Tel. 09-49.8370.8101 of 247
« r.

i SAUERLAND. Te h. mooie
i vakantiewoning 4 tot 5 pers.

DM 65,-. Kamer met vol-
pension. DM 34,-. Tel
0949-27218872.

*LUFTKURORT D-8446 Mit-
! telfels, Beierse Woud, fijne
kmr. met do/wc, terras, bin-
nen- en buitenzwembad in
dorp, burg. keuken, eigen
slagerij. L/O va. 24 DM; HP
va. 33 DM; VP va. 36 DM.
Folder aanvr. Gasthol
Fischer. Tel. 09-49.9961446
r .

Omg. ST.PETER ORDING,
luxe vak.won., open haard,
TV, zeer rustige ligging, tuin,
rieten dak, tot 6-pers., ca.
500 m v. Noordzee. Tel. 09-
-49.4841.2236.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar eer

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/n

06-320.330.03
SEXSPEL

Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent
waarin het door jou gekozen meisje zicht onderwerpt aar
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen

Elke dag weer anders!!!
06-320.323.66
Kies 8: één vraag terug.
Kies 9: terug naar intro.

50 et p/m
Gezellig flirten met zn tienen en...

Flirt-Box 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min

Tieners 06-320.323.10
Wat willige meisjes allemaal

beleven...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m

Bar Club Mirabelle
Leuke meisjes ontvangen U in ongedwongen sfeer van:

maand.-zat. 13.00 uur tot 01.00 uur. Kerkrade 045-42433C

06-06-06-06
320.320.05...P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68. Standje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00...Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05....Live hot
320.325.02...Heet

320.325.03....Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

Oost, West,
Club Exclusief

het best
Escort, privé taxi, trio,

lesbisch mogl. ma-za. v.
11-23 u. Zond. v. 14-21 u.

Industriestr. 13, Kerkrade-W
Tel. 045-423634.

Best in Town!!
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
3 sexy meisjes bij

Yvonne
045-425100 Kerkrade

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
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

achter de kruising Noorbeek
Ie str. links, 100 mtr. rechts.

3 sexy meisje bij
Yvonne
045-425100.

Zoek je 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel:06-320.320.33(50 cpm)
Direkt snel contact (50cpm)

L.I.V.E. Afspreeklijkü
06-320.320.55

Voor 81, SM, Paren en Trio's
"Erotische Afsprakenlijn"
06-320.325.80

Buurman/buurvrouw, en nog
veel

Erger
luister stiekem mee....

06-320.326.01 (50cpm)
Meisje zoeken

Sex-contact met jou!!!
Tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66
Direct Gay-Contact

Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 (50 cpm)

Regel 'n afspraakje
met zon lekker stuk...

Nieuw! Live!
Homo-sex-intervieuws

Gay Bizar
06-320.330.88 (50cpni)

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 et p/m

Teleservice
Draai eerst 06-320en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora&Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre Livesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
328.30 Casanova
321.25 Vrouw belt Vrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65.... MimiKok 65+Sex
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster
321.17 Seventeen
321.61 Chick
330.63 Chick Contact

NIEUWE PORNO-LIJNEN
321.05 Sex Contact Club
321.50 Diana deKoning
325.51 José &Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's Gay Line

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

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toets ofdraai jeeigen

sexverhaal!

NIEUW:
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Metéén de bestesexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon alsoperators.

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

PARTY-LINE
06-320.330.10

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids! 8;

De Sabbelbox
Hollands heetste meiden
bellen. Hier geen bandjes

live sex!!
06-320.325.69 - 50 et p/m

De grote
borstenbox

alleen geopendvoor de
trotse bezitsters van

maat DD. Kleintjes taboe!
06-320.323.53 - 50 et p/m

De sex K.O. box
Hier kan jij niet tegen,
je gaat ervan onderuit.
Volhouders winnen.

06-320.323.54 - 50 et p/m

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
Heet en verlangend naar

meer. Voor echte sex-con-
tacten 06-320.324.90

(50 ct./p.m.)
Op de

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

Durf je...
7 ik ben een beetje wild maar

toch zacht en warm met dat
3 volle hete lijf van me. 50 c/m

- 06-320.327.27.
Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

5 vinden elkaar ongestoord en„ met de goede manier waar--, op volwassenen dat doen op, de Box voor Volwassenen.
> 06-320.326.88 (50 ct./p.m.)

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
f Box voor

Romantiek
en liefde. De naam zegt al-. les. Grove gesprekken wor-
den geweerd. Lief en Ro-

mantisch zij we op:- 06-320.326.37 (50 ct/p.m.)_ Nieuw! Nieuw! Nieuw! Sex is
niet verboden, maar voor ro-_ mantiek, en liefde is er maar

één nummer.... de
Romantische

n knuffelbox 06-320.327.37
(50 ct/p.m.)

Ze redden hem uit 't water,
maar tegen 3

Boys
kan Frits niet op als ze hem

1 liefderijk van top tot teen af-n drogen. 06-320.323.86
(50 ct/p.m.)

~ Lifeopnamen
anders. Jonge stellen kun-

nen zo alles vergeten, terwijl
*" ze op die manier bezig zijn...
" 06-320.323.85 (50ct/p.m.)

Bij jongeparen dringt hij.bin-,. nen. Hij zoekt geen geld of
zo. Hij wil er bij zijn. Doe het

nog eens
Lifeact

06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

40 plus box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexleven!!

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus box. Strikt voor

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

De Jarretel Box- Voor fijnproevers die geraf-
"■ fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel- 06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en
Anders, Heet, Recht voorzn raap, Sex-praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50ct./p.m.)

: Super Sex Box
- 't Gaat niet om die box, wel-

nee. Het zijn al die mensen
die je er op hoort. Niet ge-

woon sexy, nee, Supersexy
zijn ze. En dat laten ze

horen 06-320.324.30
(50 ct./p.m.)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden pra-
ten.... Misschien over een

lekker soort huiswerk en het
adres.

06-320.322.22 (50 ct./p.m.)

porno Box
Voor de heetste gesprekken
Vreemd....vooral dames we-
ten er raad mee. Trouwens,
wat gebeurt er in zon box

apart?
06-320.320.51 (50 Ct./p.m.)
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36.„50 et p/m
Judith, pas 18, geertje

loslippig
haar privénummer

06-320.324.35 - 50 et p/m
Kom ook aan je trekken met

Judith's stiekeme LIVE
gesprekken.. 06-320.324.34
Zoekt u een beetje vertier?

Kom dan naar hier!
Rosy en 6 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier.
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814

Nieuwe meisjes aanwezig.

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Nieuw....Nieuw
Tele-Sex-Lijn

Eerder opgenomen tele-
sex gesprekken van onze

mooie hete meisjes
06-320.322.07
Vreemdgaanlijn

Vrouwen & Mannen die
vreemdgaan vertellen
06-320.322.08

dag en nacht 0,50 pm

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

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08

ÜLiveü
sex relax box

06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

LIVE LIVE LIVE 50 et. p.m.

Sex Box
06-320.325.06

LIVE LIVE LIVE 50 ct.p.m.
SM Box

06-320.330.70
Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et. p.m. 06

320.320.14
Marcha

Grieks 06-
-320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Paar 35 en 40 jr
zoekt leuk stel voor gezel-
lige avonden. Tevens af en
toe een parenclub bezoe-

ken. 100% discreet br.m.fo-
to. o.nr. B-1290 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
Nieuw Nieuw Nieuw!
3 sexy stars

ook zat./zond. 045-721759
"* 06-320.321.03 "

Retina Sexfoon
’0,50 p/m

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Montana-bar

vraagt nette meisjes, hoog
garantieloon. Tel. 09-49-
-2406-3925 na 14.00 uur.

Inwijding
Jiva's oosterse sexlessen
voor een beter sexleven!

Les 26.
06-320.323.51 - 50 et p/m

06-GAYCAFÉ
MO6-320.327.55

"jmmmvMM^ ln hel 06"GayIca,é kun 'e Sü uitp"lP" „" gühffr=*g o,er le gevoelens en ervaringen. Je leert
«■""fpjjf fj&l ' nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
fïlff fi<^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06 Gay cafés in de regio's:

Nightclub
St. Tropez

Putstraat 40 Sittard.
ledere dag geopend van
21.00-5.00 uur. Leuke

meisjes gevr. Tel. 04490-
-15828/17402.

Haar
sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55
Jouw treinsexverhaal beken

je op 010-4297085 .
Zestien

Jonge meisjesdromen 06-
-320.321.66 (50ct p.m.)

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

slavinnendag d1.6 -50 et p/m
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

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

’ 100,-all-in

06521-27896.
Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

-320.320.10
Contactburo

Lucie, voor bemiddeling
v. adressen. Bel Geleen

04490-50921.

Hardsex
Keihard de lekkerste!

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
Vrouw ontvangt

Privé
Tel. 04406-41916.

’ 50,- all-in
045-423608

Erotel 06
320.320.20

U, U, jijen jullie
weten het wel.

50 ct.p.m.

Weet je waar ik
wild van wordt?
lErotifoon!

06-320.320.12
50 et p/m

Privé en escort
045-220866

Nieuw
Silvia, Sandy, Brigitte,

Jessie, "Cinderella", Oude
Rijksweg Nrd. 56, Susteren,

naast tennishal.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraat
20, Dicteren. 04499-1341.
Te k. nest HEIDEWACH-
TELS en nest Labradors.
Tel. 04743-2303.
Te k. nest MALTHEZERS
en nest Yorkshire terriërs.
Tel. 04743-2303.
Te k. DWERG- en toypoe-
deltjes, zr klein goedkoop.
Kerkstr. 33 Übach o. Worms
Te k. mooi lief, in huis opge-
groeid PERZISCH langhaar
katje met stamb. 04760-
-74452 bgg 72659.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237. _
Kortharige kleine HONDJES
voll. geënt en getatoeëerd.
Tel. 04459-1237.
Te k. 2-jarige WPN
HENGST, Torwald x Farm.
Sportstr. 14, Kerkrade. Tel.
045-411480.
Te k. Mini YORKIES met
stamboom, ’ 250,-. Inl.
04450-2461.
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te k. SHETLAND pony en
legkist voor kippen. Tel.
045-751539.
Gratis af te halen jonge
POESJES 7 weken oud.
Grensstr. 29aKerkrade. Tel.
045-463089.
Goed tehuis gezocht ME-
CHELSE herder, reu, 2VZ jr.,
slappe oren, gesch.v.dres-
suur. Tel. 045-319260.
PAPEGAAIEN: Baby grijze
roodstaartjes, div. soorten
baby amazones en baby
geelkuif kakatoes. div. tam-
me en pratende papegaaien
Tevens inruil en inkoop ou-
de vogels. Kweekerij Han-
dels, Pr, Mauritsln 2, Beek,
04490-75359.
VOGELS: Surinaamse spot-
lijsters, schamalijsters,
staalvlek- en zwartmasker
duifjes, Chineese groenlin-
gen. Deze week edelevan-
gers nu ’ 12,50, goudmus-
sen nu ’ 7,50 en oranjewe-
vers op kleur nu ’ 15,-.
Handels, Pr. Mauritsln. 2,
Beek, 04490-75359.
Te k. Schotse COLLIE pups
met stamb., tel. 045-221116

Te k. ROTTWEILERPUPS
m. stamb. HD-, Dierenpas-
poort. 045-419477.
Te k. nest Mech. HER-
DERS, gefokt uit bijz. goede
ouders (iets aparts). Pups
geënt en ontwormd. W.
Janssen, Kan. v. Nuysstr.
63, Schinveld. 045-253168.
VERMIST. Zaterdag j.l.
Weggelopen "Snoeky" 9 jaar
oude Yorkshire Terriër uit
Amstenrade. Teg. beloning
terug te bezorgen. Brauers,
Nieuwstr. 7 Amstenrade.
04492-5529/045-321309.
Te k. BULL-TERRIÊR pup
11 weken, ingeënt en ont-
wprmd, met stamb., reu. Tel.
045-223643
RASHONDJES: jonge Bo-
xers, Heidewachtels, Her-
ders, Spaniels, Keeshonden
Poedels, Schipperkes, en
leuke bastaardhondjes. Te-
vens alle hondenartikelen.
Lochterweg 8, Budel-
Schoot (achter Weert). Tel.
04958-1851. Gesloten van
2-7 t/m 8-7.
Te k. Barsoi's (Russische
windhond) zeer lief, erg
mooi, alleen zeer goed te-
huis. Tel. 045-222933.
Kinderboerderij VYLEN. Nu
reeds meer dan 10.000 be-
zoekers. Echt de moeite
waard, kom ook eens langs.
De groeten van alle dieren
van de Kinderboerderij
VYLEN. Tot ziens.
Tek. COLLIE 8 mnd oud lief
voor kinderen voor mensen
met tuin. 04490-16969.
Te koop 3-jarige RUIN,
WPN, 2 jarige merry. Ook
ruilen. Tel. 045-455030.
Te k. 4 vette grijze
KNOBBELGANZEN. Tel.
04459-1302.
Te koop gevr. KANARIES
lichte en rode kleuren ’ 10,-
-parkieten jong ’ 4,-; Aga-
pornissen ’ 6,-. Tel. 045-
-351340.
Te k. PERZISCHE Kittens
met stamb., tel. 045-421707
Te k. BOUVIER rotw. reu, 1
jr. Tel. 045-213268.

'POESJES gratis af te halen
Einderstr. 58, Heerlen.
Jonge Jack Russel HOND-
JES 7 weken oud, tel. 045-
-251690.
Te koop prachtige BOO-
MERHONDJES, 8 wkn. in-
geënt en ontwormd. Tel
040-863946.
Te k. 10 KIPPEN en Haan

’ 100,-. Tel. 045-318480.
In en om de tuin

Tuinmaterialen
Tegels en klinkers voor terras en oprit, tuinhuisjes entuinhout, vijvers, sierkeien, vazen en potten.

Bezoek onze showterreinen.
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275.
Maastricht Beatrixhaven.

DOMPELPOMPEN voor Nu of nooit! SPOORBIEL-
keIders en vijvers, 7.000 ltr. ZEN ’ 15,- p.st. Houtzagerij
per uur, ’198,-. Jo Knops, Windels, Bouwberg Bruns-
Rijksweg Zd 195, Sittard. sum. Tel. 045-270585.
Tel. 04490-12718. Open dag zat. en zondag
Piccolo's in het Limburgs 10.00-17.00 voor FUCHIA'S
Dagblad zijn groot in RE- Mgr. Lebouillestr. 66,
SULTAAT! Bel: 045-719966. Hoensbroek.

Opleidingen

De Stichting B.G.P.
(Beroepsopleidingen Grootkeuken Personeel) begint in de

loop van september
Diëetkoksopleiding

te Heerlen.

Inlichtingen te verkrijgen bij:
Stichting B.G.P.

Postbus 525, 4200 AM Gorinchem.
Tel. nr. 01830-60330-33652.

FREQUENTIE: 1 x per 2 weken op woensdag.
TOELATINGSEISEN: Diploma zelfst. werkend Inst. kok

Diploma 2e restaurantkok of gelijkwaardig diploma.

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)

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 2800SpaceCap

DROGISTENOPLEIDING,
start sept. 1 av. p.w., door
heel Nederland. Vraag stu-
diegids. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.
Zin in PIANOLES? ’40,-
-per maand, tel. 045-211227.

Privé orgel- en KI
BOARDLES aan huis.
bevr. 045-311003.
BIJLES Ned., moderne
klassieke talen door erva
docent. 045-317161.
Wat VERKOPEN? Ad
teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

Rumpenerlinde
Brunssum, dansavond nieuwe stijl met heerlijke muz^

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

POOLSE Vrouw zoekt voor
haar landgenotes (18-66 jr.)

serieuze mannnen voor
kennismaking/huwelijk.

Bemiddelingsburo
"Pollena"

Postbus 106, 9400 AC
Assen. (Antw. zegel bij-

sluiten svp.)

Partner Consult
Adviesburo v. partnerkeuze

in Zuid-Nederland. HBO/
Acad. of vergelijkbaar

niveau.
Postbus 443, Heerlen.

M. Schiks, 045-740088
Lees maandag het interview
met een van mijn cliënten in

deze krant. Brochure!
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.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
ALLEENSTAANDEN Opge-
let!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. Interesse? Bel dan
Huw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.
DAMES van 20-35 jr., zoekt
U een serieuze relatie, laat
U dan nu inschrijven. Tot 31
juli betaald U slechts

’ 100,-. Huw.-Rel. -Buro
"Levensgeluk". 045-211948.
Nette MAN zoekt vrouw
voor vaste relatie, lft. 58-63
jr. Br.o.nr. B-1279, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
JONGEN, 29 jr., 1.65 Ing.,
zoekt leuke meid voor vaste
relatie. Br. met pasfoto naar
Br.o.nr. B-1280, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Weduwe, goed voorkomen,
z.s.k.m. leuke bejaarde
HEER, Niet onbem. br.o.nr.
B-1281 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen, (s.v.p. tel.nr. verm.)
J. vrouw 26 jr. zkt. VRIEN-
DIN voor uitgaan, winkelen
e.d., niet lesbisch. Br.o.nr.
B-1287, Limb. Dagbl., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Alleenst. VROUW zkt. nette
man 65-70 jr. Lfst met tel.
Br.o.nr. B-1291, LD., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Zaterdag 1 juli dansav*
voor ALLEENSTAANDEN
café The Corner, Sittardl
wg 114, Hrl. Aanv. 20.30
Bew. verpl. Het bestuur.^
Man, 45 jr. Duitser zkt. led'vrouw tot 55 jr. gezet tyf
Hobby's natuur, wande*
enz. Br.o.nr. B-1294 I
Postbus 3100, 6401 "Heerlen. ,
Ook ALLEENSTAAND* I
met HBO-opleiding hou*
van gezelligheid, mooie jj
ziek en dansen. We zijnj'
's-donderdags in "Cm
Treebeek" of 's-zaterdags!
"de Fontein-Heerlen". Of.
leeftijd ligt tussen 35 eflf
jaar. Tot ziens....! J
Spont. j. man, 27 jr. ♦
langs deze onsymp. weS]
spont. lieve j. VROUW
een serieuze relatie op
bouwen. Hobby's: tuiniert
muziek, uiteten, af en '!
uitgaan. Br.m.foto.of
B-1295 L.D. Postbus 3lf6401 DP Heerlen \
Hallo, ik heet Rob, ben}
gin 30, heb een goede \A
zie er goed uit en kom J
een goed milieu. Ik *Jgraag kennis willen m3r
met een aardige j*-*1'vrouw. Mijn bedoelingen'
volstrekt oprecht. Ik heb I
drempel overwonnen 'deze oproep te plaats1
raap jij de moed bij co'
om te schrijven? Anders 'yen we allebei alleen, f
ziens? Br.o.nr. Bl29B,J*fcburgs Dagblad, Pos^3100, 6401 np u""rrrT*J
PARTNERTRUST, hujfl
latieburo. Info: 045-21 Ojjjj
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks r*Jhoek Agricolastraat - Of
ven 1, Sittard, organis*
iedere zondag een dans*
contactavond.Zondag
verloting. Bewijs verpl.
04490-47962.
Poolse MAN, slank $>.
1.75mdonker blond, vel*
als toerist in Ned. spjj
engels, zkt vrouw tot >
Doel huw. ser. ree. mei] I
w. beantw. Br. o.nr. B- 1' 'LD, Postbus 3100 6401 i
Heerlen. J
VROUW 58 jr. zkt. kendj
met ser. man v. vaste re'
Br. o.nr. B-1304 LD, f[
bus 3100, 6401 DP Heej
Goed uitziende slanke &
60 jr. zoekt dito HEEP *'goed milieu. Br. o. <B-1310 I.D. Postb. 3
6401 DP Heerlen. ,
Nette leuke vrouw 63 ;
z.k.m. nette leuke MAN (
65 jr. Br. m. foto onder. ■wrd. retour. Br. o. nr. B- 1' n
LD, Postbus 3100, 6401 ,
Heerlen. _, j
Wil AIVLIS kontakt Cc
men. Tel. 045-443469" !
o.nr. B-1313 L.D. PoS1 "(
3100, 6401 DP Heerlen-, j
Leuke J.VROUW gei- 'vriendschappelijke om*/ "1
(niet lesbisch) Lft. ca. * \
Br.o.nr. B-1314 LD, PoS (
3100, 6401 DP Heerlen; ,
Alleenst. VROUW 62 i
zond. kind. z.k.m. all. 1
voor vriendschap, niet' t
Br.o.nr. B-1322 L.D. p.r
bus 3100, 6401 DP Hejj,

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans "1

slagen bij het vinden van een partner
* PERSONNLIJKE BEMIDDELING ' PARTNERKR* ..

* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen
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-ly

7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezie
Stichting Interßelatie I

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

relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt Uj]
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijbüH

bellen met onze medewerkster in uw omgevinfl
(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. t

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

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van ty
g

Stichting Mens en Relatie i
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. M

HARRY, 33 jaar, aantrekkelijk, vlot, 1.67 m, d.blonö' M
snor, RK, gesch., houdt van dieren (hond), uitstapje-' °ken, bioscoop, streektheater, dansen, country- en ""/
ternmuziek, racefietsen, bergen en strand zkt. vrou^ *045-726539. W
RIET, 57 jaar. Belangrijk vindt ze: eerlijkheid, hulpvaj n
heid, humor en open staanvoor anderen, aktief in he Ij
staan en ongelijk durven bekennen. Wie herkent zicC 0

hierin? 045-726539. b
BEN, 66 jaar, weduwn., 1.73 m, blond/grijs haar, b*'
ogen, houdt van knutselen, etentje, wandelen (bos)' T
ziek luisteren, is gemakkelijk in omgang, zkt. lieve V* i 1

045-726539. 1
DEZE EN VELE ANDERE INGESCHREVENEN Uit;-?
EN OOST-NEDERLAND ZOEKEN EEN PARTNER *..,.
EEN DUURZAME RELATIE. Reacties en info: 045-7' v
(mevr. Luchtman) of 077-825386. Gratis broj^*1Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. Stichting Mens en f* U
is erkend RvT, een extra zekerheid voor een zorgvül1 rt-

werkwijze. Persoonlijke bemiddelingen.
Hoog slagings-percentage. \ ü

h
Voor Piccolo's zie verder pagina 16
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**j& Van goud zijn de kelen van

'het 'Raleigh Boychoir' uit Ra-
leigh in North Carolina (VS),
dat deze week het mannenkoor

\RMK 1921 in Brunssum is neer-
Igestreken. Vandaag luistert hetkoor de mis van 19.00 uur op in
!de St. Vincentiuskerk. En zon-
dag geven de 35 Amerikaanse
lJongens een concert in gemeen-
schapshuis Dr Brikke Oave

'[vanaf i1.30 uur). Dit overigens
{- w samenwerking met RMK.

'"et concert is het voorlaatste
I dat het koor in Europa ten geho-
,'re brengt. InBrussel zal de tour-
nee besloten worden.

Scherven
" Even met archeoloog Hans
Ihissen uit Kerkrade gebab-
beld. Hans trof deze week naast
de EDAH in Eygelshoven, waar

'Örondujerkzaam/ieden voor
Nieuwbouw verricht worden,een oude kalkput aan en begon
'jüeraard fanatiek maat met

'de grootste voorzichtigheid te

' Oraven. Na een poos kwamen deeerste scherven aan het opper-
en enkele uren later toog['"Ons onder het gewicht vandrie met brokstukken gevulde

' dozen weer huiswaarts.

" Overal in deze
regio mag gisteren

dan de zomerva-
kantie vrolijk zijn
ingezet, in Simpel-

veld was er toch
enige treurnis.

Want door gebrek
aan voldoende

leerlingen gaat 'De
Verrekijker' voor-'

goed dicht. Van
deze pas 12/2 jaar
jonge school blijft
alleen de gymzaal

overeind. De rest
gaat tegen de vlak-
te om plaats te ma-

ken voor zeven
bungalows. De 120
kinderen van 'De
Verrekijker' kun-
nen na de vakan-

tie aanschuiven
bij 'De Heipaal.
Schoolhoofd Henk

Thissen draaide
gisteren dan ook
met weemoed de

deur op slot.

Foto:
DRIES LINSSEN

De SP twijfelt bovendien aan de
rentabiliteit van het vernieuwde
Schutterspark en vreest voor aan-
tasting van de natuur ter plekke.
Vandaar dat er een beroep wordt ge-
daan op de Brunssumse raad, om de
„consequenties en de haalbaarheid
van het^project terdege te overwe-
gen".

Stilleven weg

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het ponskaartje
voor patiënten van het Bruns-
sumse ziekenhuis kan in het
vervolg ook gebruikt worden in
hetHeerlense 'De Wever' en om-
gekeerd natuurlijk. De nieuwe
ponskaartjes zijn qua numme-
ring, codering en indeling iden-
tiek. De computersystemen
voor de registratie van het pa-
tiëntenbestand in Brunssum en
Heerlen zijn vanaf vandaag ge-
koppeld. Het is een eerste stap
op weg naar een functionele in-
tegratie van het Brunssumse St.
Gregoriusziekenhuis en het De
Weverziekenhuis in Hfeerlen.

HEERLEN - Uit een winkel aan de
Heerlense Oranje Nassaustraat is
een schilderij gestolen. Het betreft
een stilleven in een lichtrose kleur. I
De lijst rond het schilderij is wit met i
een blauwe kleurtoon. De afmeting
is ongeveer 60x70 centimeter. Het is
gesigneerd door R. de Haan en
heeft een waarde van ongeveer

’ 2000.
Met ingang van vandaag, 1 juli, is de
bestuurlijke fusie tussen beide zie-
kenhuizen een feit. De fusie-over-
eenkomst, waarin de besturen van
de beide bestaande ziekenhuizen de
uitvoeringstaak overdragen aan de
nieuwe Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg, is gete-
kend. Het nieuwe bestuur bestaat
uit twaalf leden en voorzitter is mr.
A.P. Timmermans te Heerlen. De
directie van beide ziekenhuizen is
samengevoegd en bestaat nu uit vijf
leden.

Jeugdige
bende stal
34 maal

MAASTRICHT - Een bende
van acht minderjarigen uit
Maastricht, die door de Maas-
trichtse politie werd aangehou-
den, heeft de afgelopen weken
op 34 plaatsen diefstallen ge-
pleegd. De zaak kwam aan het
rollen toen ze bij de 'sterflat'
aan de Via Regia betrapt wer-
denbij het openbreken van een
auto.

In totaal stalen zij drie auto's,
twaalf bromfietsen en drie fiet-
sen. Zij pleegden inbraken in
sportkantines in Maastricht,
Sittard, Heerlen en Valken-
burg. De buit wendden ze aan-
vankelijk aan voor eigen ge-
bruik, maar naderhand stalen
ze ook 'op bestelling' een aantal
bromfietsen.
De jeugdige dieven wonen in
Daalhof en Malberg.

„Een eerste stap naar een feitelijke
samenvoeging," noemt directeur
Kroon van het Heerlense zieken-
huis de ondertekening. „Wie denkt
dat nu alle kaarten al geschud zijn,
heeft het mis. Maar wie denkt dat al-
les bij het oude blijft, vergist zich
ook," stelt hij.

dure ter discussie
stond, stelt voldoende
eisen aan de brandwe-
rendheid van de opslag-
ruimte en de maximale
hoeveelheid opgesla-
gen brandbare vloei-
stoffen, zo vond de af-
deling.

Parfumfabriek
mag blijven

door een zeer gevaarlij-
ke situatie ontstaat, al-
dus de buurtvereniging. Het bezwaar dat de

buurtvereniging daar-
naast heeft tegen het
verkeersgedrag van de
exploitanten van Keco-
fa werd door de afde-
ling terzijde geschoven.

De afdeling overwoog
dat die afstand varieert
van 15 tot 70 meter. En
de hinderwetvergun-
ning, die in deze proce-

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/HEERLEN - De So-
cialistiese Partij, afdeling Bruns-
sum, ziet weinig heil in de opknap-
plannen van het sterk verloederde
Schutterspark in Brunssum. Vooral

Van onze
correspondent

DEN HAAG/KERKRA-
DE - Het cosmeticabe-
drijfje Kecofa BV kan
aan de Holzstraat 56 in
Kerkrade voortaan pro-
bleemloos parfurmerie
en huidverzorgende
cosmetica fabriceren.
De geschillenafdeling
van de Raad van State
heeft de bezwaren die
de buurtvereniging
Gulperplein in een juri-
dische procedure tegen
Kecofa had aangevoerd,

van tafel geveegd
De buurtvereniging
stelt dat Kecofa ont-
vlambare en ontplofba-
re grondstoffen aan-
voert via het Gulper-
plein. De afstand tussen
het bedrijfje en de wo-
ningen is gering waar- „Twee gemeenten, op een steen-

worp afstand van elkaar, nota bene
samenwerkend in het Streekge-
west, die bijna tegelijkertijd een
subtropisch zwembad plannen. Dat
moet uitdraaien op een concurren-
tiestrijd om het voorspelbare failli-
sement zo lang mogelijk uit te stel-
len."

het plan om in het park een modern
zwembad aan te leggen, terwijl de
gemeente Heerlen een zwempara-
dijs gaat bouwen op het industrie-
terrein In de Cramer, is de SP een
doorn in het oog.

Tijdens de concertwedstrijden
en/of andere belangrijke evene-
menten in de Rodahal wordt het
verkeer daar geregeld door de
politie. Tijdelijk is een éénrich-
tingsverkeer ingevoerd in de
Diepenbrockstraat en de J.S.
Bachstraat is voor alle verkeer
afgesloten behalve voor bussen
van verenigingen die aan het
WMC meedoen. In de Van Beet-
hovenstraat en de Niersprink-
straat geldt een verbod tot stil-
staan.

KERKRADE - Tijdens het We-
reld Muziek Concours dat giste-
ren in Kerkrade begonnen is, zal
de markt en de Kapellaan in de
Klankstad voor alle verkeer zijn
afgesloten.

Eerste stap fusie ziekenhuizen Heerlen-Brunssum

Eén ponskaartje voor
De Wever en Gregorius

Ook vindt de SP de becijferde be-
zoekeraantallen te groot en de ge-
schatte entreeprijs voor het Schut-
terspark (tussen 10 en 15 gulden) te
hoog. „In Brunssum gaat men uit
van 300.000 bezoekers, in Heerlen
van 420.000. Waar moeten deze men-
sen vandaan komen en waarop zijn
deze cijfers gebaseerd? De entree-
prijs is bovendien niet op te bren-
gen voor de gewone burger, diere-
gelmatig wil zwemmen."

Bij de mars- en showwedstrijden
in het gemeentelijke sportpark
alsook tijdens de taptoe op 12 juli
worden de volgende straten voor
alle verkeer afgesloten: Sport-
straat, Kapelweg, Krichelstraat,
Krichelbergsweg. In die straten
worden de autobussen van de
deelnemende verenigingen ge-
plaatst.

Verkeer
en WMC

Scherven (2)
1". Spectaculair is de vondst
niet,' liet hij ons weten. „Maar
'och interessant genoeg om
ÜTondig te onderzoeken. Alles
duidt er namelijk op dat
lemand keukengerei in de kalk-
Put heeft gedumpt, dat voorna-
melijk bestond uit aardewerk.
~e vondst draagt dus bij aanIde beeldvorming van het dage-
'yfcse leven, dat de mensen
'hoogstwaarschijnlijk) aan het
begin van deze eeuw in Eygels-
hoven erop na hielden. Jammer
"^Q-tuurlijk dat er in Kerkrade
$een streekmuseum bestaat, an-
ders konden we het spul na be-
merking de plaats geven die het
Verdiende."1y°u 'ja, wie weet. Scherven-brengen niet direct musea,

L^aar toch wel wat geluk...

Weerzien

Schoorsteenveger
is veel te duur

De bedoeling is dat fase-gewijs de
samenvoeging een feit wordt. „We
beginnen niet met een nieuwe
naam, we laten voorlopig alles bij
het oude, alleen daar waar mogelijk
gaan we zaken samen aanpakken.
Het is dus beslist niet zo dat we alles
op een grote hoop gaan gooien,
maar we gaan samen op zoek naar
efficiëntere vormen van gezond-
heidszorg in de ziekenhuizen en het
is best mogelijk dat we al zoekende
tot de conclusie komen dat iets dat
nu nog op twee plaatsen gebeurt, in
het vervolg maar op één plaats zal
gebeuren," meent Kroon.

VVV langer open
tijdens het WMC

KERKRADE - De Kerkraadse
VVV wil devele WMC-bezoekers
goed van dienst zijn. Daarom is
het VVV-kantoor aan de theater-
passage van 1 tot en met 23 juli
dagelijks geopend van 10.00 tot
21.00 uur.
Ook zijn er VVV-brochures in
het Duits en Engels beschikbaar.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Ir. J.A.M. Cottaar
algemeen directeur van Ornatex
BV te Kerkrade, is benoemd tot
officier in de Orde van Oranje-
Nassau. De versierselen die ho-
ren bij deze hogekoninklijke on-
derscheiding werden gistermid-
dag in de Hofvan Erenstein door
burgemeester P. van Zeil aan
hem uitgereikt bij gelegenheid
van zijn afscheid van Ornatex.

Toekomst
Beide ziekenhuizen tellen samen
momenteel 1.100 bedden, dat zullen
er in de toekomst (gezien de reduc-
tieplannen) 900 worden. Overigens
komt het effectieve beddengebruik
al aardig in de richting van dat laat-
ste cijfer. Heerlen, het ziekenhuis
met een regionale centrumfunctie
telt 103 specialisten, in Brunssum
(een basisziekenhuis) zijn dat er 42.
Een aantal maatschappen (samen-
werkingsverband betreffende een
specialisme) is reeds actief in beide
ziekenhuizen.

De man spreekt namelijk vantevo-
ren geen prijs af en presenteert na
afloop van zijn werk exorbitant
hoge rekeningen. De verbouwereer-
de klanten betalen die dan ook nog.
Bovendien prijst de man zichzelf
ten onrechte aan met behulp van
brieven, voorzien van het brief-
hoofd van de gemeente ofde politie.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie waarschuwt ervoor dat er in die
plaats de laatste tijd een schoor-
steenveger rondloopt die voor veel
ellende zorgt.

" Burgemeester Van Zeil speldt de heer Cottaar de hoge
onderscheiding op. Foto: frans rade

Cottaar, die in Heerlen woont, is
gisteren met pensioen gegaan.
Hij werkte van 1953 tot 1970 bij
de Oranje Nassaumijnen en ver-
volgens van 1971 tot gisteren
dus, bij Ornatex BV te Kerkrade.
„Deze firma kan beschouwd
worden als één van de weinige
zeer succesvolle industriële her-
structureringsprojecten. De heer
Cottaar heeft door daadkrachtig
management, welke zich ken-
merkte door durf en visie, in het
slagen van dit project een hoofd-
rol gespeeld," aldus burgemees-
ter Van Zeil. Er werken momen-
teel 500 mensen bij de firma.j Verenigd. Vlnr: Annie

Q-nssen-Veld, Johan Veld
iïl Thea Vissers-Veld.

Later op de dag kreeg in het De
Weverziekenhuis mevrouw E.M.
Peeters de gouden eremedaille

in de orde van Oranje-Nassau, dit
ter gelegenheid van haar af-
scheid als docente specialistisch
verpleegkundige opleidingen
aan de Centrale School Gezond-
heidszorg Oostelijke Mijnstreek.
Ook zij kreeg de medaille uit
handen van burgemeester Van
Zeil.

" Mevrouw E. Peeters wordt door Van Zeil gefeliciteerd
met de eremedaille. Foto: WIM Kusters

Mevrouw Peeters was vroed-
vrouw in Heerlen, maar kwam in
1961 in het toenmalige St. Jozef-
ziekenhuis te werken als sub-
hoofd en verloskundige op de
verloskundige afdeling. In 1963
koos zij voor het beroep van do-
cente aan de A-verpleegkundi-
genopleiding. Jarenlang heeft zij
daaraan gewerkt en veel curso-
risch werk en specialistische op-
leidingen opgestart. Toen in 1986
de verpleegkundigen opleidin-
gen van deziekenhuizen te Heer-
len, Kerkrade en Brunssum cen-
traal werden georganiseerd te
Heerlen, deed zij .reeds een stap-
te terug door haar leidinggeven-
de positie op te zeggen. Gisteren
nam zij afscheid van het zieken-
huis.

T Je zou bijna gaan denken
r^-t het een nieuwe mode is om
j^i tientallen jaren vanuit
*>aar ook ter wereld jefamilie*eer eens te komen bezoeken. Zo
j^kde 62-jarige Johan Veld uit

Landgraafse wijk Abdis-
Shenbosch.
?el 28 jaar geleden vertrok hij
pet zes kinderen naar Austra-
J*- Nooit had hij genoeg geld
i**1 terug tekeren. Maarnu heb-
■er* zijn kinderen (een daarvan
*** in Australië geboren) zijn
fiaarcenten aangevuld, zodat
l 3 een ticket en verblijf in Ne-

derland kon betalen. „We zagen
.^et meteen, het is een échte

etd", riepen zijn zussen Annief* 1 Thea bij het hartstochtelijke
T^erzien. Johan Veld heeft in-

lddels een ronde gemaakt
Oor Europa, en al zijnfamilie

l*.hand gedrukt. Zondag gaaty loeer terug naar Australië.

l[ü]ElölB[§|gll[L|
Woonkamerplavuizen

(incl. lijm en voegsel)

35 m2 ’999,-
U HEEFT DE KEUS UIT VELE SOORTEN,

MEERDERE KLEUREN EN MATEN
Div. restanten wand- en vloertegels

Laanderstraat 47, Heerlen, tel.: 045-715544

(ADVERTENTIE)

IJk .

Gaat U dil jaar niet met vakantie? Dan
hebben wij voor U een briljante aanbieding.
Een 14 kar. wilol geel gouden dames-
solitairring gezet met 1 briljant van 0.20 car.,
en 24briljantjes van 0.01 car., een totaal
van 0.44 car. briljant
Kwaliteit Wesselton-V.S. 1 - 1 jCQC
Voor de zonninge prijs van M J. ÖirJm ■

< WinktlKTkoopr 3240,-1

(SMIGCHELSEN
DIAMANTAIRS

Groot-, klein- en commissiehandel
Kouvendersiraat 76, hoek Lebouillestraat,

Hoensbroek. Telefoon: 045/213753.
's Maandags gesloten.
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SP gekant tegen plan
zwembaden in zowel
Brunssum als Heerlen

Goud

Voorgoed op slot

In Heerlen twee onderscheidingen
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f^ «» iiGer KnUbbCn

en
Yvonne

Vogelsang
Brunssum
ljuli 1989'

Hierbij willen wij
iedereen van harte
bedanken voor de
belangstelling bij

ons gouden
huwelijksfeest.

L stassen
E. Stassen-Zijlstra
ui i"- iooa[ Heerlen, juni 1989

209250

Hartelijk dank
Aan iedereen die mijn

«Abraham"-verjaardag meegevierd heeft.
iok een dank je wel aan: Gerda - Mario -

"v*. Marjo - Nick - Melanie - fam. Stassen
j*"* ..Baneheide" en het orkest „De Reunies"

voor de fijne verzorgde avond

Leo van den Anker
1

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Sjef Goessen
weduwenaar van

Fieny Jongen
Hij overleed op 68-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wjj bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: H.G.J. Boessen-Wierts
Übach o/v Worms: Fieny Hanssen-Goessen

Hub Hanssen
Ermelo: Arno Goessen

Mia Goessen-Bisschops
Kirsten, Nicolle

Kerkrade: Hein Goessen
Gerthie Goessen-van Gerwen
Robbie, Kelly

Schaesberg: Jo Goessen
Yvonne
Goessen-van der Heiden
Remco, Daniëlle
Familie Goessen
Familie Jongen

6372 GR Landgraaf, 30 juni 1989
Stationsplein 45
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
dinsdag 4 juli as. om 11.00 uur in de dekenalekerk
van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg,
Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren. «"Het rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene wordt gebeden op maandag 3 juli om
18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, aanslui-
tend avondmis.

■ Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
.van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

* lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-. wen.

' f
Heden overleed in de Hamboskliniek te Kerkrade,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van>-r?5 jaar, mijn zorgzame echtgenoot, vader, opa, en
broer

Reintje van Lent
echtgenoot van

Anna Maria Slangen
Kerkrade: A.M. van Lent-Slangen

kinderen en kleinkinderen
Familie van Lent
Familie Slangen

6461 EH Kerkrade, 29 juni 1989; Kapellaan 2 K. 109
', Op plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op

' dinsdag 4 juli as. om 10.00 uur in de parochiekerk
] SJ.-Martinus te Kerkrade'-Spekholzerheide, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Schifferheide.
Maandag 3 juli zal de overledene bijzonder worden
Herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in bo-
vengenoemdekerk.

"Ü t
N*a een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid en
zorgzaamheid, is na een liefdevolle verzorging in
P.M.C. Vijverdal, afd. E, kalm en vredig van ons
heengegaan voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 91 jaar, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Houtermans
weduwe van

Jacques Knubben
Santa Barbara (USA): M. Brouwers-Knubben

L. Brouwers
Marianne en David Morgan
Jeff

Luik (B): A. Knubben
Patrick en Catharine
Michel

Gulpen: H. Knubben
A. Knubben-
van der Weijden
Angelique en Olaf
Janine
Familie Houtermans
Familie Knubben

Maastricht, 29 juni 1989
P.M.C. Vijverdal
Corr.adres: Rijksweg 6, 6271 AE Gulpen.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 3 juliom 14.00 uur in de kerk van St.
Petrus Banden te Heer-Maastricht, gevolgd door
de bijzetting in het familiegraf op de r.k. begraaf-
plaats Oostermaas.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, heden,
Zaterdag om 18.40 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
van Dela, Symphoniesingel 40 Maastricht. Bezoek,
heden, zaterdag en zondag van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

' t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, op 71-jarige
leeftijd, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, mijn opa, onze broer, schoonbroer,
oom en neef

Ben Stortelder
echtgenoot van

Anna Harbers
Stem: Anna Stortelder-Harbers

Ottersurn: Riek Stortelder
Stem: Henk en Annemie

Stortelder-Huntjens
Monique

Castricum: Louis Stortelder
Narda Kaandorp

Haarlem: Jacqueline Stortelder
Familie Stortelder
Familie Harbers

6171 XD Stem, 29 juni 1989
Heerstraat Z 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 4 juni om 11.00
uur in de parochiekerk O.L.V. Hulp der Christenen
te Nieuwdorp-Stem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, maandag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Ben is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te geleen, alwaar heden, zaterdag en
zondag bezoekgelegenheid is van 14.00 tot 15.00
uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Diep getroffen geven wij kennis van het plotselinge
overlijden van de heer

B.J. Stortelder
lid van de gemeenteraad Stem

oud-wethouder van de voormalige gemeente Stem
en drager van de eremedaille verbonden aan de

orde van Oranje Nassau, in goud
Wij verliezen in hem een zeer gerespecteerdraads-
lid.
Zijn persoonlijke inzet voor de gemeenschapzal bij
ons in dankbare herinnering blijven.

Leden van de gemeenteraad
College van burgemeester en
wethouders
en personeel van de gemeente Stem

Met leedwezen vernamen wij het overlijden van
ons bestuurslid

Ben Stortelder
Zijn voorbeeldige inzet gedurende bijna veertig
jaar voor onze vereniging alsmede zijn warme
vriendschap zullen lang in onze gedachten blijven.

Bestuur, leden en personeel
Woningvereniging Stem.

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

B.J. Stortelder
lid van ons Algemeen Bestuur. Zijn bijzondere aan-
dacht ging steeds uit naar de sociaal zwakkeren in
onze samenleving, speciaal ten behoeve van ons
werkvoorzieningsschap, waarin hij sedert 1974 een
gewaardeerd bestuurslid was.
Hiervoor zijn wij hem erg dankbaar.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

■ Het bestuur en directie van
het Werkvoorzieningsschap
Geleen en Omstreken.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van

Ben Stortelder
Jouw spontaniteit, vriendschap en je gevoel voor
plezier zullen steeds in onze herinnering blijven.

De Steinder Bok

Met ontsteltenis namen wij kennis van het
overlijden van onze vriend en collega de
heer

B.J. (Ben) Stortelder
lid van de gemeenteraad en oud-wethou-
der van Stem.
Hij was een goed partijgenoot en een zeer
gewaardeerd fractielid, die altijd goed
voorbereid ter vergadering kwam en een
eigen mening niet schuwde.
Zijn nagedachtenis zullen wij lang in ere

' houden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit
zware verlies te dragen.

Het bestuur en
de gemeenteraadsfractie
van het C.D.A. afd. Stem.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze vriend en
steunpilaar

Ben Stortelder
Wij wensen Anna en kinderen veel sterkte toe.

Bestuur, prins en leden
CV. Nieuwdorp te Stem.

Stem, juli 1989.

Met diepe verslagenheid, waarbij ons leedwezen
uitgaat naar de nabestaanden, namen wij kennis
van het plotselinge overlijden van ons medebe-
stuurslid de heer

B.J. Stortelder
Behalve een dynamisch bestuurslid verliezen wij
in hem een onvergetelijke vriend.

Stichtingsbestuur
Gemeenschapshuis Nieuwdorp.

■
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men dat donderdagmiddag plotseling van ons is
weggenomen, ons gewaardeerd medelid

Ben Stortelder
Hij was coach van ons zeskampteam en wist door
zijn persoonlijke inzet vele zaken goed te regelen.
Wij wensen zijn vrouw,kinderen en overige familie
veel sterkte toe.

Bestuur en ledenvan de
buurtvereniging 't Kapelke

I t IU hebt ons gemaakt naar U toe
en ons hart is onrustig
totdat het rust vindt
in U.

In de vroege ochtend van 30 juni 1989 is rustig ingeslapen,mijn dierbare
echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en
nicht

Jeanne Hubertine
Odile Marie

Hagedoren-van den Bosch
echtgenote van

Bernard Hagedoren
★ 25-1-1907 t 30-6-1989

Hoensbroek: B. Hagedoren
Maastricht: Miep en Jan Dieteren-Hagedoren

Sylvie, Berno
Amstenrade: Wim en Truus Hagedoren-Flachs

Rob, Paul, Yvonne, Peggy
Amstenrade: Ben en Gees Hagedoren-Blaauw

Babette, Maurice
Amstenrade: Jan en Ria Hagedoren-Daemen

Peter, Larry
Nuenen: Theo en Ine Hagedoren-Janssen

Christine, Alice
Amsterdam: Wiske Hagedoren
Hoensbroek: Harrie Hagedoren
Voerendaal: Herman en Carla van Nimwegen-Smeets

Marieke, Edgar
Landgraaf: Fientje Orbons-van Nimwegen

Hommerterweg 119
6431 ET Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 3 juli om 13.30
uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens overlijden zijn onze zaken in Hoensbroek en Amstenrade maan-
dag 3 juli de gehele dag gesloten.

Brood- en banketbakkerij
Hagedoren

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze zeer gewaardeerde mevrouw

Maria Hagedoren
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze voor hen moeilijke dagen.

Medewerkers
bakkerij Hagedoren

I
._—..._ ————

f
Heden is na een kortstondige ziekte in het ziekenhuis te Sittard van ons
heengegaan,voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve dochter, onze lie-
ve zus, schoonzus en tante

Ria Offermans
op de leeftijd van 57 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: C.H. Offermans-Gommans

Maastricht: W.P.A.M. Delsing-Offermans
J.A.G.H. Delsing

Wenen: J.M.M. Geurten-Offermans t
F.J. Geurten

Kesteren: A.S.M. Slangen-Offermans
J.H.G. Slangen

Eysden: P.G.M. Brandsma-Offermans t
A.E.P. Brandsma

Hoensbroek: J.F.W.M. Offermans
S.A.J.M. Offermans-van Ingen
haar neven en nichten

Echt: Medebewoners Pepijnkliniek
29 juni 1989
Marktstraat 136, 6431 LS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 3 juli om 11.00
uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden, zaterdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Ria is opgebaard in een derrouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen heden van 14 tot 15
uur en van 19 tot 20 uur. Zondag alleen van 14 tot 15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

— ■ —
Begrafenis- enkrematieverzorging

HEERUENe.O. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH - /?s^_vJiJ)TERMANS '

Zekerheidvoor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Oliemolenstraat 30 -Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen -TeL 045-714427. mfffm Nleuwstraal m
Waarin opgenomen: J.G. 13<x>n. Tel. 045-416814 s»!a/mf. KW Hoensbroek - TeL 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WFWIiïk DAG EN NACHT BER£IKB,UR'
J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. A fl

I "1
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij mij steeds heeft omringd, geven
wij kennis van het onverwachte overlijden, op de
leeftijd van 40 jaar, van mijn lieve vrouw, dochter,
schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Sylvia de la Roy
echtgenote van

Louis Noij
In dankbare herinnering:

Brunssum: F.L. Noij
Familie de la Roy
Familie Noij

6441 AP Brunssum, 29 juni 1989
Pastoor Savelbergstraat 150
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 4 juli as. om 11.00 uur, in de dekenalekerk,
St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Geen condoleren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar de begraafplaats
en terug is gezorgd.
Maandagavondom 19.15uur, avondmis ter intentie
van de dierbare overledene, in het kleine kerkje
aan de markt te Hoensbroek.
Mijn vrouw is opgebaard in de rouwkapel van het
St.-Gregorius-ziekenhuis te Brunssum. Bezoek-
uren dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t Martin Marting, oud 87 jaar, echtgenoot van
Cornelia Mares. Maastricht, Médoclaan 26A. De

uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 3
juli om 11.00 uur in de kerk van St.-Petrus en Pau-
lus te Wolder-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Maria Callemeijn, oud 80 jaar, weduwe van Jo-
zef Poolen. 6216 RN Maastricht, Wolkammers-

dreef 638. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 3 juliom 11.00 uur in de parochiekerk
van St.-Jozef te Belfort-Maastricht. Er is geen con-
doleren.

t Johannes Gieger, oud 90 jaar, echtgenoot van
wijlen Maria Schurgers. 6222 TE Maastricht, Mi-

radorplein 45. De eucharistieviering zal worden ge-
houden op maandag 3 juli om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Naza-
reth-Maastricht.
"ï.Louis Cuypers, oud 66 jaar. 6217 NS Maastricht,
f Henri Jonaslaan 138. De uitvaartdienst zal wor-
den gehouden maandag 3 juli om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Christoffel te Caberg-Maas-
tricht. Schriftelijk condoleren achter in delcerk.

t Schelling, oud 61 jaar, echtgenoot van Anny
Broeren. 6221 SN Maastricht, Reinier Nafzger^

straat 55A. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 3 juliom 11.00 uur in deparochiekerk
van Don Bosco, Akerpoort-Maastricht. Er is geen
coridoleren.

t Maria Semmeling.'oud 85 jaar, weduwe van Wil-
helmus Schellinx. Maastricht, verpleegkliniek

Klevarie. Corr.adres: Penatenhof 33, 6215BT Maas-
tricht. De uitvaartdienst heeft in stilte plaatsgevon-
den.

tJos Hendrikx, oud 66 jaar. Maastricht, Emme-
rikstraat 12. Corr.adres: Ad. van Scharnlaan P.7,

6226 EV Maastricht. De crematieplechtigheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

tWillem Heunen, 80 jaar, weduwnaar van Mien
Riemens. Esdoornlaan 3, 6042 GW Roermond-

Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden, 1 juli,om 10.30 uur in de St.-Lau-
rentiuskerk te Maasniel.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, ge-
ven wij u kennis dat heden toch nog onverwacht
van ons is heengegaan

Maria Katharina
Borgans

weduwe van

Johannes Franciskus Meurs
Zij overleed op de leeftijd van 88 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Familie Borgans
Familie Meurs

27 juni 1989, Huize Firenschat, Kerkrade
Corr.adres: Renierstraat 7, 6467 BD Kerkrade
Ingevolge de uitdrukkelijke wens van de overlede-
ne heeft de crematie in alle stilte plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlij-
den en bij de begrafenis van mijn dierbare man

Jacobus Goossens
dank ik u van harte.

Mevrouw A.M. Goossens-Sleuters
Roosteren, juni 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 1 julias. om 19.00 uur in deparochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren.

Dr. M.D.E. Koopmann
plastisch chirurg

AFWEZIG
van 3 juli tot 17 juli
Waarneming door
dr. J.W. Kortleve

De Weverziekenhuis, Heerlen
tel. 045-766640

Met ingang van 30 juni 1989 is de naam van de
Rechtspraktijk RL gewijzigd in

ADVOKATENPRAKTIJK
RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG
Mr. H.B. Boogaart
advokaat en prokureur

Lenculenstraat 30
Postbus 86, 6200 AB Maastricht
Tel.nr.: 043-887988
Faxnr.: 043-256570

=^
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._

De Stichting LIOSE is de nieuwe steunfunctie-instelling voor het sociaal-cultureel en educatief werk
in Limburg. LIOSE voert onder meer werkzaamheden uit voor de Stichting Jong Nederland Limburg,
die zich richt op persoonlijkheidsontwikkeling van jeugdigen door middel van
creativiteitsontwikkeling, sport en spel en buitenleven.
De Stichting LIOSE zoekt een

Medewerker scholing, vorming en
ledenactiviteiten (m/v)
ten behoeve van het werk voor de Stichting Jong Nederland Limburg, functiecode VB.

Wij vragen:- afgeronde opleiding HBO-J of Mikojel (een HBO-opleiding Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs of
Pedagogische Academie niet uitgesloten);- aantoonbare affiniteit met de werksoort jeugdwerk;- ervaring in de werksoort jeugdwerk;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- goede communicatieve eigenschappen- bereidheid tot het verrichten van avond- en weekendwerk;

- het bezit van een rijbewijs B en een auto.

Wij bieden:- rechtspositie CAO-Welzijnswerk en salarisregeling sociaal cultureel werk;- inschaling in een VB-functie (salarisvolgnummers 25 tot en met 33);- een aanstelling voor 40 uren per week.

De nieuwe medewerker verricht zelfstandig onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de
afdeling serviceverlening de navolgende taken:- adviseren over en mee uitvoeren van kadervorming;- adviseren over en mee ondersteunen van ledenactiviteiten.

Nadere informatie over de te vervullen functie kan tijdens kantooruren worden ingewonnen bij het
hoofd van de afdeling serviceverlening, de heer J. van der Schaft, telefoon 04750-13945.

Sollicitatiebrieven voorzien van een curriculum vitae worden tot uiterlijk vrijdag 7 juli 1989 ingewacht
door het Bestuur van de Stichting LIOSE, Postbus 1155, 6201 BD Maastricht.

Zaterdag 1 juli 1989 "12



LANDGRAAF - De vrouw die
jongstleden maandag dood
werd gevonden in het Rim-
burgse bos blijkt de 25-jarige
Yvonne Plasmans uit Heerlen
te zijn. Zrj is voor het laatst op
donderdag 15 juni gezien. De
politie weet nog steeds niet hoe
zij precies om het leven is geko-
men, maar aangenomen wordt
dat dat met geweld is gebeurd.

Bonnenregen
BEEK - Op de autoweg ter hoogte van het
Maastricht Airport zijnruim honderd auto-
mobilisten 'gepakt' omdat zij een inhaal-
verbod negeerden. Het inhaalverbod was
ingesteld omdat er aan de weg gewerkt
wordt. De boetevoor het delict staat op ze-
ventig gulden.
Nabij het vliegveld zijn ruim honderd an-
dere weggebruikers getracteerd op een
parkeerbon, omdat zij geen gebruik maak-
ten van het parkeerterrein van het vlieg-
veld.

„Ik stond tiende op de lijst en
volgens de prognoses zou het
CDA negen zetels halen. Dat
vond ik al heel wat. Geloof maar
dat ik een gat in de lucht sprong
toen het er uiteindelijk tien wer-
den".

Als Europarlementariër wil Ma-
xime Verhagen zich\bezig gaan
houden met ontwikkelingssa-
menwerking ('niet alleen geld
naar arme landen sturen, maar
ook hun produkten afnemen'),
regionaal beleid ('Limburg moet
meer van steunfondsen profite-
ren') en cultuur('Europese subsi-
die voor behoud van het Maas-
trichts dialect moet kunnen').

Voor de goede orde: dat laatste
meent hij serieus. Heimwee?

Politieke bekendheid geniet Ma-
xime Verhagen tot nu toe alleen
in Oegstgeest waar hij sinds 1976
woont en CDA-fractievoorzitter
is in de gemeenteraad. Maar daar
gaat verandering in komen. „Ne-
derland zal nog van me horen",
grapt hij met een serieuze onder-
toon.

MAASTRICHT - Opa was wet-
houder, vader deputéen danlijkt
het logisch dat zoonlief Tweede
Kamerlid wordt. Maar drs Maxi-
me Verhagen (32) slaat die sport
op de politieke ladder over. Op
dinsdag 25 juli wordt deze gebo-
ren en getogen Maastrichtenaar
namens het CDA in Straatsburg
geïnstalleerd als Europarlemen-
tariër. Voor hem is de laatstevan
de tien zetels gereserveerd die de
christen-democraten, niet in het
minst tot hun eigen verrassing,
veroverden bij de Europese Ver-
kiezingen.

politicus willen worden. Direct
na zijn studie geschiedenis in
Leiden werd hij persoonlijk me-
dewerker van CDA-parlementa-
rier Piet van der Sanden. Daarna
ging hij aan de slag als beleids-
medewerker van de de CDA-
Tweede Kamerfractie met han-
delspolitiek, ontwikkelingssa-
menwerking en Europese zaken
als specialiteiten. „Daar heb ik
een hele hoop geleerd. Maar nu is
de tijd gekomen dat ik dat eens
in de praktijk ga brengen".

Yvonne 15 juni
voor het

laatst gezien

„Niet echt, maar Maastricht blijft
wel trekken, ja. Ik zou er ook
best weer willen wonen, maar ik
moet ook rekening houden met
mijn vrouw. Ze is huisartsin Den
Haag en geeft haar baan natuur-
lijk niet zo maar op".

Dat wordt dus in het Europees
Parlement,' maar het had wat
hem betreft ook de Tweede Ka-
mer mogen zijn. Als het maar als
CDAer is, want dat is zyn party.

Beleid
Maxime Verhagen heeft altijd" Maxime Verhagen op het Vrijthof. ,Mo,astricht blijft

trekken...". Foto: WIDDERSHOVEN

„Zelf had ik eerlijk gezegd de
moed al opgegeven", bekent de
zoon van de voormalige Lim-
burgse deputé Pierre Verhagen.

'Alleen op maatschappelijk aanvaardbare wijze'

GS stellen voorwaarde
aan mate grindwinning

De dag voordat het lichaam
werd gevonden werd zij bij de
Heerlense politie als vermist
opgegeven. De Landgraafse po-
litie vraagt mensen die Yvonne
Plasmans gekend hebben of
die haar na 15 juni nog gezien
hebben, contact op te nemen,
5045-328333.

In totaal werken meer dan der-
tig politiemensen aan deze
zaak.

Bulgaren te
vroeg op WMC

Van onze verslaggever

KERKRADE - Paniek bij commis-
sie huisvesting van het WMC. Don-
derdagavond om half twaalf kwam
de melding binnen dat een groep
van 45 vermoeide Bulgaarse muzi-
kanten met hun bus bij de grens-
overgang Bocholtz stond. Pro-
bleempje: ze waren een dag te
vroeg. De vraag restte dan ook: wat
met 45 onverwachte gasten te doen?
Ten einde raad werd de hulp van de
politie ingeroepen. Deze toonde
zich uiterst hulpvaardig. De 45 Bul-
garen kregen eerst maar eens een
kop koffie ofthee. Geen overbodige
luxe, want ze hadden drie dagen
zonder rustpauze gereisd. Vervol-
gens werden er judomatten en ma-
trassen in de sporthal van de politie
gelegd. Na een verfrissende douche
sliepen de Bulgaarse vroegkomers
alsnog als 45 spreekwoordelijke ro-
zen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Gedeputeerde Staten willen de mogelijkheid
hebben om aan te geven hoeveel grind in de toekomst nog in
Mmburg 'op maatschappelijk aanvaardbare wijze' te winnen
js.Dat moet een harde randvoorwaarde zijn, aldus GS, die ge-
bonden is aan het eerder met de overheid overeengekomen
Maximum van 70 miljoen ton.

termijn wordt afgebouwd (en over
de mergelwinning, dat het plateau
van Margraten niet voor grootscha-
lige winning aangetast mag wor-
den).
De provincie moet, naast het zoge-
heten Stevolproject (ontgrinding
Stevensweert en Ohé en Laak), nog
voor 70 miljoen ton aan grind leve-
ren. In de brief leggen GS deze 'in-
spanningsverplichting', zoals dat in
de nota wordt genoemd, uit als het

~S schrijven dat aan de vaste ka-
mercommissie verkeer en water-
rat, in eenreactie op de nota waar-
|J? het beleid rondom de ontgron-

(winning van oppervlakte-
gifstoffen zoals grind en mergel)

aangegeven.ue nota Gegrond Ontgronden is on-
i^hgs voor behandeling naar de
"tweede Kamer gestuurd. In hoofd-

■» jjlnen is er onder meer in vastgelegd
«at de grindwinning in Limburg op

Dagblad N-Limburg
komt met noodeditie

Uit protest tegen voorgenomen fusie

Bos zei de houdingvan devakbond
Druk en Papier, die de acties niet
steunt, te betreuren. De bond vindt
de acties op dit moment nog veel te
vroeg, aldus Druk en Papier. Vol-
gens Bos heeft de houding van de
vakbond er mede toe geleid dat het
besluit om maandag geen krant uit
te brengen weer is teruggedraaid.

gisteren overdag niet gemaakt kon-
den worden.

Gedeputeerde Staten van Limburg
vinden tenslotte dat in de nota Ge-
grond Ontgronden onvoldoende is
geregeld hoe de kosten van herin-
richting van grindwinningsgebie-
den op de producenten verhaald
kan worden. Het gaat daarbij niet al-
leen om de kosten die direct betrek-
king hebben op het her in te richten
gebied, maar ook bijvoorbeeld om
aanleg van nieuwe wegen. „Dit be-
tekent dat er nog steeds onvoldoen-
de juridische ruimte bestaat om de
maatschappelijke kosten van de
ontgronding bij de vergunninghou-
der in rekening te brengen," aldus
GS.

Kosten

GS vinden verder, in tegenstelling
tot de nota, dat Limburg niet een
commissiein het leven moet roepen
om te zoeken naar alternatieve ma-
terialen voor grind. Dat is een taak
voor een landelijke commissie om-
dat de grindwinning een zaak van
landelijk belang is. De provincie
Limburg zou wel in deze commissie
vertegenwoordigd kunnen worden,
in verband met de bepaling van het
tempo waarin de grindwinning in
de provincie afgebouwd zal worden.

De onderzoeken naar de aanwijzing
van nieuwe grindwinningsgebieden
zijn inmiddels in volle gang. De pro-
vincie verwacht de ze in september
a.s. afgerond kunnen worden.

'zoeken naar mogelijkheden voor de
winning van 70 miljoen ton grind'
en niet als een absolute verplich-
ting. De verantwoordelijke gedepu-
teerde Hilhorst heeft er al eerder op
gewezen dat de maatschappelijke
weerstand tegen de ontgrindingen
dermate groeit, dat het devraag is of
Limburg aan een keiharde leve-
ringsverplichting kan voldoen.

- Het Dagblad van Noord-J^mburg zal vandaag met een nood-
*rant verschijnen. Daartoe heeft het

van de Venlosekrant gis-
rmiddag besloten. Aanvankelijk

?3g het ernaar uit dat er vandaag al-.een een actiekrant en maandag in
et geheel geen krant zou uitko-

ken. Dit uit protest tegen de deze
l^eek aangekondigde fusie tussenHe Limburger en het Dagblad voor
r*°ord-Limburg. Het personeel van
Jet Dagblad voor Noord-Limburg
,ergaderde vrijdag twee keer over

;*e fusie, waarbij de emoties hoog°Pliepen. 'Kampeerster'
in appartement

Het bestuur van de NVJ heeft na
een eerste bestudering van de plan-
nen van het VNU-concern geconsta-
teerd dat hier in feite sprake is van
een eerste aanzet tot ook een redac-
tionele samenvoeging en daarmee
het verdwijnen van weer een zelf-
standig dagblad.

leen naar huis, nadat ze op haar
college de boeken voor het vol-
gend schooljaar had opgehaald.
De zedenrecherche, waarvan een
coördinator gisteren met klem
liet weten dat men deze zaak
enorm hoog opneemt, is gisteren
begonnen met een grootscheeps
sporen- en buurtonderzoek. Aan
de hand van een tip van een voor-
bijganger, die onder een viaduct
in de buurt van het B-weggetje
woensdag en donderdag een grij-
ze Opel heeft zien staan, werden
gisteren in de omgeving onder
meer gipsafdrukken genomen
van zowel voet- als bandenspo-
ren.

Veel overeenkomsten
bij verkrachtingen

van scholieren

" Sporenonderzoek en -zekering onder het viaduct nabij het B-weggetje

De vrees van de NVJ dat de nu voor-
genomen economische fusie op ter-
mijn zal leiden tot samenvoeging
van de twee redacties is met name
gesterkt door openbare uitspraken
van de betrokken directeuren.

de hand van de compositiefoto
de dader meenden te herkennen.
Geen enkele tip leidde destijds
echter tot de aanhouding van de
verkrachter.

in een clownspak, maar droeg
ook een donkerezonnebril, is on-
geveer 180 cm groot en heeft
donker haar. Bovendien werden
beide meisjes door hun dader(s)
in het Limburgs dialect, met een
Duitse toonval, aangesproken.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Alles duidt erop
dat de als clown* verklede man,
die donderdagmiddag op het zo-
genaamde B-weggetje tussen de
Locht (Kerkrade) en de Gulper-
weg (Bocholtz) een 16-jarig meis-
je verkrachtte, ook de verkrach-
ting van een even oude scholiere
in juli 1988opzijn geweten heeft.

jj °orzitter Hans Bos van de onder-
nemingsraad deelde gistermiddag

cc dat „het knullige opereren van
Owel directeur drs. J. Gerits van
j\et Dagblad voor Noord-Limburg
lsook van directeur J. van Tienenan de VNU Dagbladengroep (moe-

?ermaatschappij van beide bij deze
Usie betrokken kranten) de emoties

heeft doen oplopen".
j°igens hem is de overgrote meer-erheid van de personeelsleden,, Peciaal van de redactie, bereid tot
arrje acties. „Er is sprake van een
cherp conflict tussen personeel
"^erzijds en de directieanderzijds".

Wel kwam tijdens dat onderzoek
boven water dat op het druk be-
fietste B-weggetje in het verle-
den vaker vrouwen werden be-
tast en lastig gevallen en dat tal
van schoolkinderen dat ook wis-
ten. Veel vrouwelijke scholieren
zorgen er sindsdien voor dat ze in
groepsverband over het weg-
getje naar school of naar huis
fietsen. Het jongste slachtoffer,
dat overigens nog niet met de
montagefoto uit '88 werd gecon-
fronteerd, fietste donderdag al-

Na de verkrachting in 1988 werd
in diversekranten een montage-
foto van de vermoedelijke dader
afgedrukt. Ook besteedde de
AVRO in het programma 'Op-
sporing Verzoent' aandacht aan
het misdrijf. Naar aanleiding
daarvan kwamen ruim veertig
tips bij de politie in Heerlen bin-
nen, veelal van mensen die aan

Montagefoto

Ook hield de politie gistermid-
dagalle passanten op het B-weg-
getje aan, in hoop mensen te vin-
den, die iets van het misdrijf heb-
ben meegekregen. Tijdens de
verkrachting hoorde de 16-jarige
immers dat fietsers en bromfiet-
sers langs reden. Eventuele ge-
tuigen worden verzocht zich te
melden: 045-731731. De politie is
vooral geïnteresseerd in getui-
gen die een 35-jarige man rond
kwart voor vier op een blauwe
damesfiets over de Gulperweg
hebben zien fietsen. Die fiets
hoorde namelijk toe aan het
meisje.De overeenkomsten tussen bei-

de misdrijven zijn onmisken-
baar. Beide meisjes werden op
hetzelfde weggetje langszij de
autosnelweg Heerlen-Aken (A-
-76) van de fiets getrokken en de
bosjes ingesleurd en op dezelfde
wijze met tape aan armen en voe-
ten gebonden, terwijl ook hun
gezichten daarmee werden afge-
plakt. Ook zit er amper verschil
tussen de tijdstippen van de bei-
de verkrachtingen(rond half drie
's middags) en bezoeken de meis-
jes dezelfde school, namelijk het
Sancta Mariacollege in Spekhol-
zerheide.

Samenhang

Beide misdrijven lijken in ieder
geval zoveel op elkaar, dat de ze-
denrecherche van de Heerlense
politie zeker niet uitsluit dat het
om een en dezelfde dader gaat.

Zoals het Limburgs Dagblad giste-
ren berichtte zocht mevrouw Swil-
lens haar heil in de tent omdat zij
vond dat Valkenburg te weinig
deed om haar aan een huis te hel-
pen.

Overigens biedt dit slechts een tij-
delijke oplossing, daar het een va-
kantieappartement betreft. Intus-
sen zoekt het gemeentebestuur van
Valkenburg naar een definitieve op-
lossing. „Het zal wel moeilijk wor-
den want de bestekansen zijn intus-
sen voorbij; bijvoorbeeld een aan-
bod met een huur van 850 gulden",
aldus een woordvoerder.

VALKENBURG - Marleen Swil-
lens heeft haar tentje bij het ge-
meentehuis van Valkenburg afge-
broken. Ze heeft, na bemiddeling
doorde gemeente Valkenburg, haar
intrek kunnen nemen in een parti-
culier appartement in Schin op
Geul.

De NVJ is bovendien van mening
dat gezien de stevige positie van
beide bedrijven en de beide dagbla-
den, deze fusie onnodig en vanuit
oogpunt van pluriformiteit onwen-
selijk is.

Bijzonder verontrust is het NVJ-be-
stuur over het feit dat na de overna-
me van Audet door VNU, waarbij
beloften zijn gedaan over het zelf-
standig voortbestaan van de bij de
overneming betrokken dagbladen,
deze nu door de VNU-leiding terzij-
de dreigen te worden geschoven.

Verontrust

.en besluit om maandag geen krant!* 'aten verschijnen, is later weer te-
na een toezegging van

Gerits dat 'afspraken uit
erleden nagekomen zullen wor-

i eti'. Bovendien zullen de wettelij-e fusieregels worden gevolgd. Of■ e uitgave van komende maandag
iderdaad verschijnt, is evenwel
l°g niet zeker, aldus Bos.

opruiend
dp directie vond het actienieuws in
v

e krant van vrijdag al te opruiend
aard. Daarin werd, aldus secre-

r riJ W. Gerritsen van de redactie-s,ao, de fusie beschreven alsof zij
ri^hts een VOOI-deel brengt, name-
er k 00r directeur Gerits. Hij wordt

beter van, aangezien hij mede-di-
eteur wordt van de Limburger, de

Sen°tste fusiePartner, aldus Gerrit-

Daarnaast zijn er duidelijke over-
eenkomsten tussen de beide sig-
nalementen, die de scholieren
van hun verkrachter hebben op-
gegeven. Bij de verkrachting vo-
rig jaardroeg deongeveer 180 cm
grote en dertig tot veertig jaar
oude dader met donker haar ge-
wone kleren en een donkere zon-
nebril. De dertig tot veertig jaar
oude man die zich afgelopen
donderdag aan het meisje ver-
greep, was (weliswaar) gestoken

(j or de krant van zaterdag bepaal-
de directie eerst dat daarin niet

dan een halve pagina actie-
tjjp^ws mag zitten. De directie zei er*s voor te voelen om „een club-

uit te geven. Later werd dit
ty

uggedraaid tot een formulering
ant

rn e hoofdredacteur de. ver-antwoordelijkheid draagt voor de
ve gave indien die meer daneen hal-

Pagina actienieuws bevat. Ook
<j de krant minder pagina's tellen

11 normaal, omdat veel pagina's

(ADVERTENTIE)

Tot 21.30 uur bent u dinsdag 4 julia.s. van harte welkom op
onze informatie-avond, waar u alles te weten kunt komen over
meer dan 500 vakatures.

"Arnhem, Jansbuitensingel 15 «Breda, VanCoothplein 43-45

" Den Bosch, Buitcnhavcn 10 " Eindhoven, «^^g , It»jy^»
Stationsplein 39 " Maastricht, Akerstraat 8". FIIUICQC
't Technische hoogstandje onder de uitzendburo's. " De politie houdt passanten op het B-weggetje tussen Bocholtz en Kerkrade aan.

Foto's: DRIESLINSSEN

Maxime Verhagen op het
nippertje naar het EP

'Ik heb m'n ziel en zaligheid aan het CDA verkocht' Enkele weken geleden zei Maxi-
me Verhagen in een landelijk
avondblad: 'Als het CDA niet be-
stond, zou ik het hebben uitge-
vonden. Daar neemt hij geen
woord van terug. „Ik heb mijn
ziel en zaligheid aan het CDA
verkocht", gooit hij er zelfs nog
een schepje bovenop.

1 .:o-r-T^—- provincie
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" Yvonne Plasmans

frank seuntjens
Van onze verslaggever
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~: OPRUIMING MIK MEUBEL I
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20% - 30% - 40% - 50% korting op bankstellen ■ 1
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ABk Modehuis Baks
jw/r/^ÏM Uw atires voor exclusieve damesmode

*■■* SEIZOENS-
OPRUIMING

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
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DELTECH

Deltech is een jong, dynamisch, expanderend bedrijf, gespecialiseerd op het
-gebied van persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een ervaren en enthousiaste medewerker ter
versterking van ons huidig team in de funktie van:

PLANNER M/V
Funktie:

« Opstellen van korte, middellange en lange termijn plannen voor de
produktie-afdeling.

«- Zorgdragen voor een adequate materiaalvoorziening.
» Adviseren van logistieke verbeteringen en efficiency verhogingen.
« Opstellen van logistieke plannen voor nieuwe of vernieuwde produkten.
" Inplannen van verkooporders, bepalen van prioriteiten in overleg met sales.
* U maakt deel uit van het management team; veel contacten met afdeling

produktie, verkoop en inkoop.
U bent verantwoordelijk voor de goederenstroom.

Profiel:

JJ bent in het bezit van een diploma HEAO logistiek of gelijkwaardig. U hebt na
uw studie bij voorkeur enige ervaring opgedaan op het gebied van industriële
produktieplanning.
Een uitstekende beheersing van het Engels, zelfstandigheid, teamgeest, goede
contactuele vaardigheden en kunnen werken onder druk zijn van groot belang.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie te zenden aan:
Deltech B.V.
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
T a.v. mevr. B. Spruit
Tel. 04490-23030

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
209106

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. 04990-85120, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 UUr. mm_

11 : '
h dagje limbuig...

...'n dagje denatuur in

|...'ndagjecultuur proeven
Jndagje lekker ontspannen

nrp» r^HHMM Er is nog zó veel moois te gemeten in
ELsSSfIfIPV Rnl Limburg!

2gt^ Weet u trouwens dat u een behoorlijke
KoHMii korting kunt krijgen op bijvoorbeeld

BW^iPßn^n^>jPS entrees of consumpties? Shell betaalt
**«-- ...jaMM jiieraan mee! Want tegen inlevering

WmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* ftflÊ van uw vo^e Shell-Spaarkaart Ontvangt

PS ÉÜ^ImÜ u tijdelijk bii alle Limburgse Shell-
P\fJË Gy9 tankstations een waardebon van maar

|ra liefst f 7.50. Die kunt u besteden bij
Ui ■Sn JLaüP-SSyj een van de vele Limburgse attrakties
*MbT ' ''" " "'"" ' " die meedoen aan deze aktie.

9^!?)^ aa^sne' e £rat*s kleurrijke brochure.
"^MuÊ- jKpffi Daar staat het allemaal in. U vindt 'm

'n dagjeLirnburg,daar zie jeveel in!

Wm)£mm\ In samenwerking met de VVV's. Shell Helpt V /

—
Bij beschikking d.d. 15- I ■■■■■ HBB HP"VI HHPP^I I6-1989 van de Arrondisse- I ■^'^Hmentsrechtbank te Maas- I mj Wj I |,«J §x»l I^Jwf I M%J *A.*l I 99
tricht is Maria Hubertina
Josephina Hofman, gcbo R||M Wmrm 9^mm ffwW wfmmren te Valkenburg op 8-4- W^MBT&ftflßHMmuTFirififCjiTtim
1910, wonende te Beek (L.) ■■£*■■ HJ WmWaan de Molenstraat n0.90,
onder curatele gesteld met HM 9"t PWP PFPIPJPH V^flHbenoeming van Pieter Hu- 2tt3SlllSËliilUsi£]ËiSiïË^^bertus Wilhelmus Qua- ■^j^TrcSiffij^fflaK^^ffla^^VffifflmftrcjfcjlffinjHden, wonende te Valken- VJMHMÉMhBf4mBi9v|||MwHMBHburg aan de Geul aan het
Berkelplein no. 9 tot cura- I^PtWFV!PW!|'^StRVv'¥'VJ'WV^
tor en Joseph Hubcrtus ■^^^^y^^tK^ja^^^aw^HMTig^y^j^^^^B
Hofman, wonende te Soes- Bjm»M»L?nills»flï33ïiißT^JiiM^s\mterberg aan de Generaal ÉHHÜIHMMMHMVHWpIiiiSpoorstraat no. 28 tot toe- V^Vziend curator.
De procureur van verzoe- il'*W»'ü
Mr. G.J.F.M. Linders WMïfé'WÊß^TTfmFÏTÏFlßtïttT'Tw^m^Postbus 803 W^£*^MEMémmmmmmmmmmmmMmmmMmMlmM2mmmm
6300 AV Valkenburg aan I IiEE JUS I
de Geul ■ „ Mniu MaMI>ÉM''M '

uitzendbureau
Schoolverlaters m/v
Geslaagd voor je examen?
Gefeliciteerd. ,
Wil je graag een administratieve baan en ben je.geïnteresseerd in automatisering? Kom dan bij
ons informeren naar de mogelijkheden. Als je
kennis hebt van tekstverwerking of dit wil leren,
kan Tempo-Team je beslist op weg helpen.
Voorinformatie:
045-718332, Marleen Steeman
Heerlen, Op de Nobel 1

la.
U °de'1°p^Socneo
\^ D®g^ (öorr>e va*"*''

\ a ,n\\-

J Si /\iito^1N
drnode\ jf &a^ÊÊmm\\ °od 0*"1'\\ B in 9'°Be' -,\\ u ~mM^^ « 1(l)J\\\\ W^ÜÊm^'^^^^^ilZ-O (KW *~C^ *\\\\ Aacr-.en dstr. 37 /T/i/"/!\\\\ ***&?%£\f> 6/ I|\/ f /V/i\\\\\ ?e\e^aüe #1 V JL/ c/

m^m^T^ui i^^* T**

a
Nadere informatie over deze mededelingen kunt u krijgen bij de afdeling nvoorlichting en inspraak, 2e etage, stadhuis, Geleenstraat 27. r
Correspondentieadres: postbus 1, 6400 AA Heerlen, '
tel. 76 55 55, postgironummer 1033750 i

i

AWMiW^SSBSÊSÊSmmmmmmm^ {
r 'S

Op woensdag 5 juli a.s. om 19.30 uur, zal in der Biesè Gatz, u
Prof. Asserstraat 4te Hoensbroek een informatie-avondworden e(

gehouden over het inrichten van een woonwagencentrum (5 tr

I standplaatsen) op een terrein aan de Terweijerweg (naast ï
sporthal Hadow) in de wijk Passart. "

DE MAASTRICHTSE TOELEVERINGSBEDRIJVEN............._._..._ n

JBlMp
■:■.".■.".■.■.".■.■.■.".■.".■:■:":":":■:":":":":":":■:":":" ir,

i'
roept sollicitanten op voor de funktie van

werkmeester m/v |
voor haar industriële vestiging aan de Punterweg. s
Binnen dit bedrijfsonderdeel met ruim 200
medewerkers maken werkzaamheden aan
audiokabels en draadbomen in toenemende matedeel uit van het totale orderpakket. [g

'ffTer versterking van ons middenkader zoeken wij een >enieuwe kollega die inzetbaar is als werkmeester. De 'eitaak behelst zowel leidinggevende als e
werkvoorbereidende aspecten waarbij het e;
zwaartepunt op het eerste ligt. Irn
Deze kollega beschikt over:- een voltooide MBO-opleiding bij voorkeurelektrotechniek;- leidinggevende capaciteiten;- goede sociale vaardigheden;- opleiding en/of ervaring op het gebied van éwerkvoorbereiding strekt tot aanbeveling. I
Wij bieden:- een afwisselende baan;
- een goede salariëring afhankelijk van opleiding

r.., „."„!,." m en ervaring (BBRA-schaal 7);M^Hrir ~ °Pname in het Algemeen BurgerlijkMaastrichtse Pensioenfonds;bedrXTöZ, ~ 9°ede secundai^ arbeidsvoorwaarden.
met de uitvoering Nqast een voorgeschreven medisch onderzoek zal Avan de wet sociale een psychologisch onderzoek deel uitmaken van de ftwerkvoorziening in selektieprocedure. 7

de gemeenten a
Maastricht, Inlichtingen omtrent deze funktie kunnen worden ]iMargraten, Meerssen verkregen bij de heer H.M. Boelen, bedrijfsleider foen Eijsden. Zij telefoon 043-636300, toestel 332. Ibeheert daartoe een

industrieel, een Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na >f-
cultuur- heden gericht te worden aan: 'ïa

civieltechnisch en de direkteur van de Stichting Maastrichtse '-'J
een administratief Toeleveringsbedrijven, Postbus 393, 'H

werkverband. 6200 AJ Maastricht. '|l

- 1 V

langs komt heeft 't snel
gezien »g

UilE n CROMBAG
HII staan de mooiste ""'■■ ■ " Zon 100 auto's, luxe en

combi's te koop!!!
Aan de Rijksweg Zuid 236 t/m 240
Geleen "HONDA" een Bovag bedrijf

Kamer van Koophandel Heerlen:

'Hummel het kind
van de rekening'

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Kamer van
Koophandel in Heerlen vindt
het, bij monde van algemeen se-
cretaris Nico Simons, „zeer be-
treurenswaardig" dat interne
twisten binnen de PvdA geleid
hebben tot een onverkiesbare
plaats (zevende op de Limburgse
lijst) voor Tweede Kamerlid Rein
Hummel.

Simons maakte zich gisteren be-
hoorlijk boos vanwege het feit
dat het Hoensbroekse Kamerlid
zo laag op de lijst is gezet. „Hum-
mel is niet van myn partij en ik
zal, laat dat vooral duidelijk zijn,
beslist niet op Hummel stem-
men. Maar wij, als Kamer van
Koophandel, hebben in de voor-
bije jaren steeds te maken gehad

met een zeer integer Kamerlid
dat zich verdiepte in de proble-
matiek van de Oostelijke Mijn-
streek en bijsprong, adviseerde
en hielp daar waar dat ook maar
mogelijk was".

De KvK Heerlen heeft er vooral
moeite mee dat „Hummel het
kind van de rekening dreigt te
worden vanwege problemen bin-
nen de eigen partij". De betrok-
kene, en dat erkent Simons, is
wel eens controversieel, lastig -óók voor de KvK omdat hij vaak
in de oppositie zit - „maar in
ieder geval altijd recht door zee
en onafhankelijk".

In Hoensbroek, de woonplaats
van Hummel waar hij voor zijn
Kamerlidmaatschap wethouder

# Rein Hummel

was (vóór de herindeling), is in-
middels een actie begonnen om
Hummel via voorkeurstemmen
(zoals met WD'er Joekes in
1986) alsnog in de Kamer te kry-
gen.
Maandagkomt de 'kwestie Hum-
mel' aan de orde tijdens de ver-
gadering van de PvdA, afdeling
Heerlen.

Bedrijfsterrein van
Crosfield vervuild

Van onze verslaggever
EIJSDEN - De lokatie waar Cros-
field Chemie in Eijsden een nieuwe
fabriek wil bouwen is verontreinigd
door de zware metalen cadmium en
zink. Het betreffende terrein werd
in 1983 door Crosfield Chemie ge-
kocht van Zinkwit. Dat bedrijf is
ook verantwoordelijk voor de bo-
demverontreiniging.

De kosten van de sanering komen
voor rekening van Crosfield Chemie
en zullen niet verhaald worden op
Zinkwit. Dat de bodem is verontrei-
nigd, is voor algemeen directeur
Manders overigens geen echte ver-
rassing. „Toen wij het terrein zes
jaar geledenkochten, wisten we dat
de bodem verontreinigd was. Alleen
was op dat moment niet bekend in
welke mate omdat dat toen nog niet
kon worden gemeten. Bij de grond-
werkzaamheden voor de nieuwe fa-
briek hebben we pas vast kunnen
stellen hoe ernstig de vervuiling is".

Volgens Manders moet er ongeveer
10.000 m3grond worden vervangen.

Hij zegt dat werknemers en omwo-
nenden van Crosfield Chemie door
de verontreiniging geen gevaar lo-
pen. Er zrjn geen aanwijzingen dat
er via het grondwater cadmium of
zink buiten het bedrijfsterrein te-
recht zal komen. Crosfield Chemie
zal de sanering in nauw overleg met
de provincie uitvoeren.

Afgeschermd
De vervuilde grond zal worden op-
geslagen op het bedrijfsterrein van
Crosfield Chemie en zodanig wor-
den afgeschermd dat verontreini-
ging van het milieu uitgesloten is.

Crosfield Chemie houdt zich bezig
met de produktie van silikaten
waarbij volgens Manders het gevaar
voor bodemverontreining nihil is.

Geldloopsters overvallen
VENLO- Bij het hoofdkantoor van de NMB aan deKeulse Poort in VerJfzijn gistermiddag kort na halfzes twee geldloopstersvan een textielza*^in Venlo door een nog onbekende man overvallen. De meisjes, 18 en !■
jaaroud, brachten een cassette met een bedragvan ruim 8.000 guldenna*1!de bank, toen zij met een pistool bedreigd werden door de man, die $
meisjes dwong de geldcassette af te geven. Hij ging er tevoet met het gel|s
vandoor en verdween in de binnenstad tussen het winkelende publiek. 5De meisjes vluchtten na de overval naar het tegenover de bank gelegd'
postkantoor waar zij de politie lieten waarschuwen. De politie zoekt ü1
een blanke man met een normaal postuur, circa 1.80 tot 1.85 groot, ong*
veer 30 jaaroud en gekleed in een vaal spijkerpak.

Grootscheepse goudsmokkelzaak
Twee jaar en hoge
boete voor Leon R.

HEERLEN -De Rot- derdduizend gulden,
terdamse rechtbank Een bedrag van
heeft gistermorgen de 850.000 gulden aan
eerste verdachte in 'winst', die bij hem in
een grootscheepse beslag was genomen,
goudsmokkelzaak werd verbeurd ver-
veroordeeld tot twee klaard.
jaar gevangenisstraf Tegen R. was vier jaar
(dertig maanden gevangenisstraf en
waarvan zes voor- verbeurdverklaring
waardelijk). De 25-ja- van 957.000 gulden
rige Leon R. uit Heer- geëist omdat hij koe-
len kreeg bovendien her en organisator
een boete van hon- was geweest van de

goud-fraude.
In deze goudsmokk* j
zaak, met rond vijff 'verdachten uit voO :
namelyk Limburg 4 i
Amsterdam, ging h'
erom dat in Luxei*<
burg 'BTW-loos' goi>'
werd aangekocli j
Zonder ze bij de gref %
aan te geven werd^s
de ladingen in Ned*1*land met een win*
van vijf procent v^j
kocht. Omdat op goi>!
normaal een omzetb'
lasting van zes prj
cent zit, was het aal
trekkelijk het Luxe«jJburgse edelmetfljl
aan te kopen. L
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Kans op ongevallen in
bebouwde kom grootst
LVan onze verslaggever

STRICHT - Instemmend met het nationale streven het
lantal verkeersslachtoffers vóór 2000 met 25 procent te ver-
anderen, zet de provincie Limburg zich dekomende tien jaar_
fvoor in dat aantal op provinciale wegen terug te dringen van55 jaarlijks naar 415. Hiervoor worden onder meer infrastruc-
Jrele voorzieningen nodig geacht waarvan de kosten worden
eraamd op vier miljoen gulden.

VAESRADE

De internist P.J.A Willemse zal
vandaag zijn werkzaamheden in
het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum starten. Hij zal de
praktijk van de onlangs gepen-
sioneerde dr. Crobach voortzet-
ten. Dr. Wülemse volgde zijn op-
leiding tot internist bij Prof. dr.
W.H. Birkenhager in het Berg-
weg Ziekenhuis te Rotterdam.
Hij specialiseerde zich daar en in
het Dijkzicht Ziekenhuis in
maag-darmziekten. Ook in het
universitair ziekenhuis in het
Belgische Leuven was hij op dit
gebied werkzaaam. In het Dijk-
zicht Ziekenhuis was hij betrok-
ken bij levertransplantaties. Hij
publiceerde hierover en over
hoge bloeddruk diverse artike-
len.

Internist

" Vaesrade viert morgen het 60-ja-
rig bestaan van de St. Servatiuskerk
en het gouden bestaansfeest van de
parochie. Het zangkoor St. Joseph
uit Bocholtz voert om 10.30 uur de
Missa Auba uit.

GRIJZEGRUBBENExamens
" De gemeenschap Grijzegrubben
houdt morgen de vijftiende zes-
kamp. Start om 14.15 uur.

WEUSTENRADE

In algemene zin zijn de rapporteurs
van oordeel dat de kans om betrok-
ken te worden bij een letsel- of do-
delijk ongeval in Limburg even
groot is als in de rest van het land:
drie op duizend.

Leidt dat gebruik landelijk in 12,5
procent van de gevallen tot een
dodein het verkeer en in 8,8 procent
van de gevallen tot één of meer ge-
wonden, in Limburg zijn deze per-
centages respektievelijk 15,6 en
10,2.

Het aantal ernstige ongevallen in
Limburg waarbij achteraf alcohol-
misbruik wordt geconstateerd, noe-
men zij „ronduit verontrustend".

op een totaal van 320
|Ovinciale wegkilometers er 230
ürten de bebouwde kom liggen, is
* ongevallenkans binnen de be-
°uWde kom 2,5 keer groter te ach-
*tl dan erbuiten, oordelen de sa-
r^stellers van het beleidsplan.

2,5 keer

I^rlijks eist het verkeer in Lim-
frB circa 3800 slachtoffers, onder

'e gemiddeld 115 doden. Vijftien
°cent van de gewonden en meer
[ti twintig procent van de doden
°rdt getroffen op wegen die in bc-
*'en onderhoud zijn bij de Pro-
[teie. Bijkans de helft van deze on-
■vallen vindt plaats buiten de be-

.-"Jwde kom.

£ jaarbasis dient daartoe tussen'»0 en 1995 vier ton te worden ge-
serveerd. Dat is een van de con-
usies van het Beleidsplan Ver-

dat in de vorm van
iri trilogie is samengesteld door de
tofdgroep Verkeer, Waterstaat en■Uieu van de Provincie.

Breedvoerig
In het provinciaal beleidsplan
mondt een breedvoerig omschreven
visie uit in het aanbevelen van een
driesporenbeleid. Daarin " heeft
„eigen" beleid primair betrekking
op het terugdringen van de ver-
keersonveiligheid op het eigen we-
gennet door middel van een integra-
le aanpak, geeft „voorwaarden-
scheppend" beleid de relatie aan
met andere beleidssectoren zoals
milieubeheer, ruimtelijke ordening,
onderwijs, openbare orde en veilig-
heid en dient „coördinerend" beleid
tot uitdrukking te komen in deelna-
me van de provincie in het per 1
maart van dit jaar in funktie getre-
den Regionaal Orgaan voor de Ver-
keersveiligheid.

l^ 1 de Pedagogisch Technischel°geschool Nederland in Eindho-
M> slaagden van deafdeling Bouw-Paniek 3e graads: Henk van Boch,
|«nray; afdeling Elektrotechniekf Sraads: Patrick Essers, Kerkra-
L' motorvoertuigentechniek 2eP*ads: Gerben Kersten, Haelen.

HOENSBROEKOproep tot 'groen'
beleid gemeenten

Milieufederatie benadert fracties

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever
j&KENBURG - De Limburgse|rleufederatie roept alle gemeen-
6aadsfracties van Limburg op om.*org voor het milieu een belang-
f

e plaats te geven in hun beleids-
I^Sramma's voor de komende ver-engen.

opnemen.

Het tij lijkt gunstig voor het milieu.
Alle politici hebben er de mond van
vol. Het mag zo zijn dat geld en
mankracht steeds schaarser wor-
den, anderzijds wordt aan het mi-
lieu steeds grotere prioriteit gege-
ven.

" Drie korpsen concerteren van-
daag in het MFC-gebouw te Hoens
broek. Aan het concert nemen fan
fare St. Gabriel Hoensbroek, St
Barbara Brunssum en harmonie St
Joseph Heerlerbaan deel. De con
eerten beginnen om 19 uur.

De politie deelde gisteravond mee dat de rode Scorpio, voorzien van
een vals Nederlands kenteken, enkele dagen geleden in Luik is gesto-
len. De vluchtwagen, een Alpha Romeo, had een Belgisch kenteken,
maar de overvallers bedreigden de chauffeurs in hetDuits. Tot nu toe
ontbreekt van de overvallers elk spoor.

De niet-gewonde bijrijder was blij dat hij het verhaal kon navertellen.
„Het ging allemaalrazendsnel. Vrijwel tegelijk met de blokkade ston-
den ook de overvallers voor onze wagen. We waren op weg naar de
Rabobank in Reymerstok. Die route rijden we onregelmatig en bo-
vendien kiezen we regelmatig een andere weg", aldus de Heerlenaar.
Voor de Maastrichtenaar was het overigens de tweede keer dat hij bij
een overval betrokken raakte. Drie jaar geleden overkwam de man
hetzelfde. " Ouderen van boven 55 jaar kun-

nen morgen deelnemen aan een re-
creathlon. Dat is een sportieve acti-
viteit met drie elementen: vier km
wandelen, 25 km fietsen en vijftien
minuten zwemmen. Inlichtingen
Sportfondsenbad, tel. 714794.

" In in café Het groene dal vindt
vandaag eenreünie plaats voor oud-
Trojaleden. Hoogtepunt is de voet-
balwedstrijd tussen oud-leden om
18 uur.

0 Het gemengd kerkelijk zangkoor
St. Jozef zal morgen in de H.Hart-
kerk te Mariarade de mis van 10.15
uur opluisteren.

Bijrijder: 'Het ging
allemaal razendsnel'

" De bijrijder van de geldtransportwagen (links) in ge-
sprek met enkele agenten kort na de overval. In de voorruit
van de auto zijn duidelijk de kogelgaten te zien.

"De onderwatersportvereniging
De Poolduikers zal dit weekend met
een duiktank de belangrijkste facet-
ten van deze sport demonstreren.
Dit gebeurt aan deKapellaan.

" De voetbalvereniging RKHBS
houdt vandaag, morgen en maan-
dag een Boerenhoffeest op hoeve
Gielkens aan de Heerlerbaan 232.

accommodatie moet worden ver-
beterd - „kwaliteit gaat verder
dan sanitair en schone tegels" -de promotie moet worden ge-
bundeld en het bedrijfsleven zou
meer geld beschikbaar moeten
stellen voor gezamenlijke pro-
motie, zo stelde hij. Is zijn bood-
schap aangekomen?

Structureel
Met het structureel opnemen van
milieu in politieke programma's
hoopt de milieufederatie nog meer
druk te ontwikkelen. Overigens
worden gelijktijdig met de briefaan
de politiek brieven gestuurd aan de
70 aangesloten organisaties om lo-
caal te volgen wat er van het milieu-
beleid terecht komt. Limburg weer in trek

VV-directeur Ridderbos: 'Signaal is aangekomen'
KERKRADE

De Limburgse Milieufederatie zal
dezezaak bovendien extra aandacht
geven tijdens de drie regionale na-
jaarsvergaderingen die in septem-
ber in Limburg worden gehouden.

federatie doet dit via een brief
,^{"bij een lijst is gevoegd van wet-
j)k verplichte milieutaken plus

kj** en die gewenst zijn ter bescher-
n^S van natuur, milieu en land-

Aansporing
6 Plaatselijke politiek moet wor-J* aangespoord tot structureel
Q°en' beleid. De tijd is rijp om te
ësten, oordeelt Hub Bemelmans,
j.Medewerker van de federatie.

hoop is dat alle politieke groe-
Adie aan de volgende gemeente-

deelnemen eenr^Uparagraaf in hun programma

Van onze verslaggeefster
VALKENBURG - Het jaar 1989
wordt een goed jaarvoor de toe-
ristische bedrijven in Limburg.
Dat verwacht een optimistische
directeur van de WV Limburg
drs. H. Ridderbos. Ook het toe-
ristisch bedrijfsleven is positief
gestemd over de resultaten van
dit jaar, zo blijkt uit de periodie-
ke enquête van de VW. Het aan-
tal overnachtingen in de provin-
cie zal dit jaar stijgen in vergelij-
king met 1988, denktRidderbos.

SIMPELVELD

"De muziekschool Kerkrade/-
Landgraaf/Simpelveld neemt van-
daag deel aan de muzikale omlijs-
ting van het WMC: Van 13uur wordt
er door duizend leerlingen rondom
de markt gemusiceerd.

" De stichting Kleding Inzameling
Charitatieve Instellingen (K.l.C.ïry
verzamelt van maandag 3 tot en met
woensdag 5 julikleding.

WEUSTENRADE

" Kermis in Weustenrade en het ■.

verbranden van de 'kennisman' *Morgen na de eucharistieviering I
trekt de processie door het dorp. *
Medewerking verlenen de fanfare ?
St. Gabriel en het Jongerenkoor uit i
Hoensbroek-Zuid. De kermisman- }
verbrandirig is overmorgen, aan- I
yang 20 uur.

# VVV-directeur drs H. Ridderbos: „Vooral mijngebied
verder profileren." Foto: WIDDERSHOVEN

" De plaatselijke VW houdt in sa- j
menwerking met wandelvereniging '.
NOAD een driedaagse tocht. Op
dinsdag, woensdag en donderdag
kan er gekozen worden uit loopaf-
standen van vijf en tien kilometer.
Vertrek bij zaal Dackus tussen 18 en
19 uur.

Tevreden is hij daarmee echter
nog niet. Pas als Limburg een
grotere hap krijgt uit de Neder-
landse toeristische koek, is Rid-
derboseen blij man. „Wij concur-
reren met de andere provincies.
Je kan het hebberig noemen,
maar als we hetniet beter zouden
willen doen,zaten we hier niet op
de goede plaats. Ik vind het ple-
zierig meer overnachtingen te
hebben dan de andere provin-
cies."
Over twee weken beginnen de
zomervakanties in de Randstad.
Dan stromen de toeristen Lim-
burg weer binnen. Na een voor-
treffelijk voorseizoen is het een
en al optimisme onder de toeris-
tische bedrijven. Kan Limburg
weer wat verloren terrein inha-
len?

Terug
De spiegel van toeristisch Lim-
burg is gebarsten. Met die uit-
spraak haalde VVV-directeur
Ridderbos eind vorig jaar flink
uit naar de Limburgse bedrijven.
Het totaal aantal overnachtingen
in Limburg liep dat jaar terug
met zeven procent. Het toeris-
tisch bedrijfsleven, met name in
Zuid-Limburg, zou het een stuk
beter kunnen doen zei hij.

BRUNSSUM
„De landelijke trend is dat men-
sen vaker maar korter op vakan-
tie gaan. Limburg profiteert te
weinig van de groei van het aan-
tal korte vakanties vanNederland-ers in Nederland," vindt de
WV-directeur. Het aantal korte
vakanties groeit, dus Limburg
groeit mee. „Maar gezien de mo-

Grilliger
„De consument wordt grilliger in
zijn keuze van de vakantieregio's
en vindt Nederland vooral ge-
schikt voor korte vakanties. Dat
is wat wij duidelijk moeten ma-
ken aan het bedrijfsleven. Zij
moeten dat toepassen door mid-
del van arrangementen, comple-
te pakketten voor een kort ver-
blijf. Wij moeten dat vervolgens
weer promoten. Maar willen de
bedrijven dat ook? Het is een
boodschap die jevaak moet her-
halen. Je kan niet verwachten
dat ze zich direct aanpassen.
Maar we zijn op de goede weg.
Het signaal dat we toen afgege-
ven hebben is aangekomen. We
merken dat ze ons vragen gaan
stellen en we merken uit reacties
dat ze het in grote lijnen eens
zijn. Dat ze die ontwikkeling ook
zien."
Op het gebied van de gezamenlij-
ke promotie is al wat bereikt, vol-
gens Ridderbos. Er is een stij-
ging van depromotiegelden - vo-
rig jaar werd ongeveer 1,2 mil-
joen gulden uigegeven aan pro-
motionele acties - maar die pot
zal de komende jaren moeten
blijven doorgroeien om te kun-
nen blijven concurreren met „de
aardige collega's in de andere
provincies," aldus Ridderbos.
In de promotie zal de VW zich
dit jaar meer richten op de Mijn-
streek. „Het heuvelland in Zuid-
Limburg is bekend bij de toerist.
De watersportmogelijkheden in
Midden-Limburg kunnen in
eigen land nog iets duidelijker
gepromoot worden. Maar vooral
het Mijngebied moeten we ver-
der profileren als een prachtig
stukje Limburg voor de actieve
recreant, als een gebied dat van
zwart naar groen is gegaan."

gelijkheden in deze provincie
moet er meer groei mogelijk
zijn," meent Ridderbos.
Ridderbos gafvorig jaarook aan
hoe het Limburgs toeristisch
produkt verbeterd zou kunnen
worden. Er moet meer worden
ingespeeld op dewensen van de
consument, de kwaliteit van de

" Voor borstkanker- en prothese-
voorlichting kunnen belangstellen-
den terecht in het Groene Kruisge-
bouw Egge af.n de Molenstraat. Op
elke eerste maandag van de maand
tussen 2 en 4 uur 's middags.

klein journaal

" De miljoenen guldens in de overvallen wagen worden
overgeladen in een andere auto. Foto's: WIDDERSHOVEN
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Ralph Zenden uit Brunssum is
aan de Hogeschool in Heerlen
geslaagd voor fysiotherapeut.

per persoon

Geslaagd

Remond Souren uit Schimmert
is aan de HTS in Haarlem ge-;
slaagd voor vliegtuigbouwkuiv
de.

Mevrouw M. van den Berkel-
Widdershoven uit Heerlen slaag-
de aan de HBO-opleiding (Kath,
Leergangen Tilburg) te Eindho-
ven voor de opleiding eerste
graads Frans LV.I

Van onze medewerker
WEERT - Twee ge-
wapende mannen
hebben gisteroch-
tend rond 4 uur het
casino Las Vegas in
Weert overvallen en
enkele duizenden
guldens buit ge-
maakt. Niemand
raakte gewond. Alle
bezoekers werden
gefouilleerd en en-
kelen zelfs vastge-
bonden.
Bij een poging tot
een overval op dc
Rabobank aan het

Overval in Weert op
casino en Rabobank
Oranjeplein in Weert
maakten dc daders
gisteren rond het
middaguur gebruik
van een witte BMW
die op woensdag jl.
inRoermond was ge-
stolen. Dc drie man-
nen parkeerden dc
BMW bij het winkel-
centrum Moesel.

Twee van hen, met

witte bivakmutsen,
renden naar de bank
met in hun handen
een geweer.
Bij de bank aangeko-
men bleek de deur
gesloten. De twee
probeerden de toe-
gang in te trappen.
Dat lukte echter niet
waarop men snel te-
rugrende naar de
auto en verdween.

Alcohol in het verkeer 'ronduit verontrustend'

..
provincie
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Erkende Huwelijksbureaus

HOMO/LESBIES en op zoek
HÉar een relatie? Stichting

Relatievorming,
Geer 44. Delft. Tel.

«SJS-1 36631. Erkend door
van Toezicht.

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

Mode Totaal

stuks voor halve prijs
Mode Haan

Hoogstr. 98, Nieuwenhagen-Landgraaf
(200 mtr. nabij winkelcentrum)

liïbffenzaak TUMMERS,
"Jxcl Bruidsstoffen en
"é^messtoffen. Enorme
«JJiiuze. Kerkstr. 302 Bruns-lyam. Tel. 045-272677.

blouses, schoenen
►s»br 'n PRIKKIE? Winkel
**$n Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
t*-€ss zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
*Akerstraat 76, Heerlen.■

Te k. BRUIDSJAPON mt. 38
zonder access., ’ 400,-.
Tel. 04454-4820.
BRUIDSJURK te koop met
toebehoren maat 40, kl. wit.
Tel. 045-221636.
Te koop BRUIDSJURKEN,
1 eng model, 1 wijd model,
mt. 38. Tel. 045-411978.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
I»ïe k. licht bruin ribfluweler"lKINDERWAGEN, mcl. dek-
" bed en matras, ’ 60,-. Tel
* 045-728761.
ITe koop Teutonia comb
:" KINDERWAGEN m. toebeh
"*. IV2 jr. oud, ’ 400,-. Tel; 045-424775.

ïTe koop donkerblauwe- WANDELWAGEN; flessen-. warmer; babyfoon; jongens-
en meisjeskleding mt. 68-

-] 104. Delstr. 38, Hoensbroek
Tel. 045-216049.. Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

;; Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

3 Problemen aan
uw dak

I bel 045-219615
H Arndts

dakservice
I Bost VERWARMING BV.,
I Romeinenstr. 8, Kerkrade-
T West. Sanitair, gas, water,
j; cv, badkamers, riolering,

\werk. Tel. 045-412547.
:w LOOK BV Schaes-

l berg. Gevelreiniging, uit--- kappen, voegen, steigerver-
JJ huur. Tel. 045-312154 ofE 045-312709.

.-ANTENNES ’395,- all-
-5 jr. garantie. Ook alle re-

paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-

tie. Vraag vrijbl. advies/
.offerte. Bel 045-453818.

* Voor al uw dak- en ZINK-, WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-

; ve tel. 045-459647.
j HOFMAN V.O.F, voor het

'" reinigen van oude gevels,
l uithakken en voegen,
t Schelsberg 17 Heerlen. Tel.
* "045-724462.

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 koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

-r-:
Kapper/Cosmetica

iTe k. SCHOONHEIDS- Van maandag t/m vrijdag,
massage- ped.- stoelen van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u- Beursmodellen 04923- uw PICCOLO telefonisch
62939 66561. opgeven. Tel. 045-719966.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

" Wilhelminastraat 3A. Open dinsdag-vrijdag van 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.
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,
vloerbedekking en zonwering.

Howa woninginrichting
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

EIKEN KEUKENS
' te kust en te keur: Aktieprijs:
; 290 cm in 4 kleuren: blank/

'. rustiek en wit gelakt 290 cm
met 5 dlg. app.set. Kompl.

’ 4.685,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

%

Te k. 3 notenhouten zeer: mooie Queen Arm FAU-
TEUILS. Tel. 045-271017.

ITe k. 6-pers. eiken EET-
HOEK stoelen met biezen
zitting 04492-1135.
Te koop eiken EETTAFEL
en 6 bijbehorende eiken
stoelen met rieten zitting. Vr.
pr. ’500,-. Inl. tot 18.00 uur
045-326161.

Te k. noten armfauteuil rose
m. zij. bl. bekl. als nw
’2OO,- en moderne KAST,
ivoorkl. m. bruin, veel ruimte
hg. 196br. 105, ’ 150,-. Tel.
045-251881.
Te k. 'eiken BANKSTEL m.
echt leder bruin 3-1-1, sa-
lontafel 8 hoekig eiken, 2 jr.
z.g.a.n., tv kastje eiken, vr.
pr. ’2.250,-. Tel. 045-
-255042.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Te k. camp. KOELKAST
’150,-; ijskast ’95,-; gas-
fornuis ’ 125,-; diepvries

’ 175,-. 045-725595.
Te k. eiken KAST *’ 1.000,-.
In de Winkel 21, Schinveld.
Te k. Moderne zeer mooie
zwarte effen AANBOUW-
KEUKEN i.z. perf. st. met
ronde spoelb., afzuigk. en
wit blad totale lengte 3.20m.
pr.n.o.t.k. 04459-1240.
Pracht Barok BANKSTEL,
rundl. kussens, vp. ’ 2.450,-
Barok eethoek rundl. stoe-
len, iets moois, vp. ’ 1.675,-
Barok vitrinekast vp.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. witte SLAAPKAMER
en grijs bankstel lederlook, 1
jr. oud. Tel. 045-229262 bgg
te bevr. Beethovensngl. 143
Nieuwenhagen bij winkel-
centr. Op de kamp.
Modern bruin leren BANK-
STEL, 3-2-zits, ’1.500,-,
als nw. Tel. 045-221964.
Te koop massief eiken
KLOOSTERTAFEL en 4
stoelen; massief eiken dres-
soir. Tel. 045-717276.
Te k. grenen tafel met 4
stoelen en eiken LADEN-
KASTJE, z.g.a.nw. Tel.
045-251665.
Tek. 3 oude eiken KASTEN;
2 houtkachels; stalen bu-
reau; marktverkoopwagen
1.5 jr. oud. Tel. 04459-1302.
Te k. mooie compl. eiken
SLAAPKAMER, 6-drs. kast,
bed 1.40m, 2 nachtk., he-
rencom. 2 gezondh. matr.
en latten bodem en sprei, al-
les voor ’2.900,-.; 3-delige
kapstok/ garderobekast als
nw. ’700,-, 04406-13156.
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 14-18
uur. Dinsdags gesloten.
Te koop rustiek eik. BANK-
STEL en blank eik. toogkast,
z.g.a.n.; Pools spinnewiel; 2
fauteuils; gasfornuis luxe
uitv.; bidstoel i.g.st.; antieke
slaapkamer (Lod.stijl). 045-
-320921.
WATERBEDDEN!!!, ledere
dag vrijbl. demonstr., grote
keuze, bv compl. 2 pers. bed
190x213, hydraulische ma-
tras, elektronisch verw. ele-
ment en veiligheidsbak, 5 jr.
garantie, gratis geleverd en
geplaatst, niet v.a. maar
voor ’1.695,-. ledere dag
open van 14-18 u., ook
's zondags; dinsdag geslo-
ten. Populierenlaan 51, Re-
kem-Lanaken, België, vlak
over de grens. 09-
-3211717881. Bel of kom
vrijblijvend eens binnen.

Te k. wit/zw. Huisk.kast

’ 300,-; 4-pits Gasstel

’ 50,-; rieten stoeltje, tafel-
tje, serveerwagen en 2-zits-
bankje samen ’ 500,-. Zes-
wegenlaan 79 Heerlen.

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. antieke BUFFET-
KAST, vr.pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-255042.
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.
Te koop uit erf. verkregen

2 Perz. tap.
200x300 en 170 x 240

Ook enkele
Olieverfsch.

Tel. na 19.00 uur
04490-16939

KEUKENKAST 2 delig oma-
stijl grenen, Babybed eiken
en matras. Demstr.26,
Hoensbroek.

Mooie en degelijke
WITTE KEUKEN

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

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

ATTRAKTIE
v.d. week! Keram. kookplaat

bek. merk ’ 999,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 Heerlen
O.K. HAL. Ongelooflijk: su-
per zwaar modern rundl.
bankstel ’ 695,-; eiken
bankstellen v.a ’195,-; ei-
ken met rundl. bankst.

’ 695,-; klasse bankstel in
Mohair ’ 795,-; grote sorte-
ring grote en kleine wand-
meubels; toogkasten; buret-
ten v.a ’ 295,-; grenen eet-
hoeken iets aparts v.a

’ 795,-; rundl. kuipbankstel-
len; moderne eethoeken en
wandmeubels, alls opruim-
pr. en; inruilen mogelijk.
O.K.Hallen, Agnes Printha-
genstr. 22-24 Geleen cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn.
Deze week! spotkoopjes in
onze snuffelkelder let op!
antieke kasten v.a. ’195,-;
Fautteuilles v.a ’ 65,-; partij
meubelstoffen v.a ’ 5,- p.
mtr.; Biedermaier bank v.
stoffeerder ’ 250,-; partij
kleingoed iets v. markth.
’125,- verder schilderijen,
spiegels, eetkamerstoelen,
salontafels, modern eiken
wandmeubel ’ 295,- t.v. vi-
deo meubels v.a ’ 85,- enz.
enz. inruilen mogelijk; kijken
kost niets. Het WITTE HUIS
Rijksweg centrum 86-88
Geleen, naast hotel Stadion
en vlakbij Alb. Heyn (let op
Geleen kent ook Rijksweg
Noord en Zuid let dus op
Centrum).
Te k. zwart leren FAU-
TEUILLE m. chroom
’225,-. Tel. 045-351216.
EIKEN kasten, stoelen, TV-
kast, nachtkastjes, oma-
spullen, huishoud, artikelen.
Parallelweg 21, Voerendaal.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Computers

PC-AT-Computers
Inkl. 40 MB harddisk. EGACGA/Hercules compatible vi-
deokaart. EGA Kleurenmonitor. Inkl. DOS 3.3 en GW-Ba-
sic. Prijs ’ 4.995,- (inkl. BTW). Aanbieding zolang de voor-

raad strekt. PAN Automatisering, 045-727163.
Te koop gevraagd: PC/KT TULIP PC Compact 5T2 kb
met harde schijf. Tel. 045- 2x360 kb. Driv. Windows,
325833. Basic. Tel. 04406-12967.
AMIGA 500 en modulater en
software. Tel. 045-313990, Te koop AMIGA 1010, 3.5
na 12.00 uur. inch. drive. Tel. 045-215068

TV/Video
Te k. 2 kleuren-TV'S, 1 met
afst.bed. Samen ’ 600,- i.z.
g.st. Tel. 043-642866. .
Video CAM-CORDER JVC
met adapter VHS m. accu
als nieuw ’ 1.095,- Schnei-
der stereo-toren 2 x 30 watt
m. boxen ’350,-. Tel. 045-
-217282.
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. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Gevraagd kleuren-t.v.'s v.a.
1980, defect geen bezw.; vi-
deo's VHS en stereo-torens.
Tel. 04406-12875.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
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.

Huish. artikelen
Te koop Miele WASAUTO-
MAAT W475/Combinette, vr.
pr. ’ 450,-. Tel. 045-326390

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
ALLESBRANDER te koop, 1

Kachelsmid, de beste en Te k. 2 kolom CV RADlA-
goedkoopste, Walem 21, TOREN en staanders
Klimmen tel. 04459-1638. 04490-28732.

Muziek

(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!!!
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.
LP's en SINGLES 50 to 80er
jaren. Tel. 045-314774.
PIANO'S te koop en te huur.
Somers en Zn., Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.
Accordeon ACCORDIOLA
Piano V 5 korig met kl. ka-
mer prijs ’ 2.950,-. Tel.
04493-3066.

Excl. U.S.A.-Fender "The
Strat" en orig. case pr.
’1.750,-, Dynacord/Emi-
nent zang-instal. en 2 Fen-
der zangboxen ’ 1.250,-,
Peavey bassgitaar-install.:
MX 3 verst. (200 W) en Pea-
vey 18" Box ’ 1.500,-, Ya-
maha Anal. delay ’ 400,-.
Tel. 04458-1615.
Te koop antieke PIANO te
gebr. als oefenpiano. Tel.
04490-73241.
Te koop antiek TRAPOR-
GEL i.z.g.st. Tel. 045-
-256751.
Electr. GITAAR Maya, 2 vol./
2 toonknop. nieuwe snaren
en hoes. 04406-12967.

Foto/Film
Te koop TOPCON sp.refl.
halfautom. en obj. 2-50 mm
en 4-200 mm. Samen

’ 250,-Tel. 045-420101.
Te k. weg. beëindigen hob-
by Nikon F3en FM CAME-
RA en flitser Metz 45 CT-4,
tel. 045-456300 na 18.00 u.

Te koop FILMPROJECTOR
met geluid m. filmcamera en
div. Tel. 04490-45459. Past.
v. Eysstr. 54 Geleen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Boeken/Literatuur
Te k. STUDIEBOEKEN HLO
Sittard, 1e jr. Tel. 04405-
-1463.

Te k. HEAO boeken, 1e jr.
Tel. 045-214822.

Te k. HTS-bouwkunde-
boeken 1e jaars. Tel.
04454-2735.
Te k. boeken MDGO-MK,
le, 2e en 3e jrs. voor halve
prijs. Tel. 04490-47444.

Kunst en Antiek

Nederlands grootste
speciaalzaak

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

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

Guntlisbergen
De Dieze 27, Best bij Eindhoven.

Industrieterrein Breeven.
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.
Zeer mooie ant. tafel en 6 st.
en een 16e eeuwse eiken
DEKENKIST 04408-2090.
Te k. antieke EETHOEK m.
6 stoelen, z. mooi, ’ 1.300,-.
Ridderweg 18, Heerlerbaan.

Te k. 5 Henry II stoelen
’295,-; bidstoel ’75,-; hal-
spiegel en lampjes ’ 75,-;
kachel ’ 50,-, 045-463285.
Te koop prachtig gaaf
HARMONIUM 045-351279.
Voor verzamelaar oude an-
tieke KINDERWAGEN,I92O

’ 150,- 04490-24713.

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

Braderieën/Markten

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Centrum Maasmechelen, België

Open van 10.00-18.00 uur, morgen zondag 2-7 optreden
Van The Mandy's

Te koop gevraagd
Te k. gevr. REVOX CD type
B 226 en Revox cass.rek. B
215. Tel. 045-441714.
Te koop gevraagd STEI-
GERMATERIAAL Tel.
04454-1940.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. SNORBROM-
MER en bandrecorder 045-
-321586.
Te koop gevr. ROLLUIK alu.
d.bruin, br. ca. 2.10, h. 1.60.
Tel. 045-410744.

.Te k. gevr. BUITEN-
BOORDMOTOR rond de
20/25 PK. Tel. 045-321790.

Te k. gevr. SUZUKI SC 100
GX. Tel. 04406-41101.

Uitgaan

Verrassing
Nieuw Grieks restaurant
"AKROPOLIS" iedere dag
live-muziek, echte Griekse
sfeer en goed eten. Wij ver-
welkomen iedere gast met 'n
glaasje Ozo. Reservering is

■ ook mogelijk. Maandag t/m
vrijdag va n 17.00 tot 23. 00
uur, zaterdag en zondag van
12.00 tot 23.00 uur geopend

Kasteellaan 100p Meezenbroek-Heerlen.
Tel. 045-723456.

Diversen
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.

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano-muziek, a.s. zondag heerlijk
ontbijten met gratis een glas champagne ’ 15t- p.p.

Van 09.00 tot 12.00 uur.

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.

Tesoro METAALDETEC-
TORS EN 2e-hands detec-
tors met garantie. Gesink
Tel. 053-300512.
Goede TWEEDEHANDS-
KLEDING? Winkel van Sin-
kel, Akerstraat 76, Heerlen.
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.
Te koop aangeb. demonta-
bele MUZIEKKIOSK in goe-
de staat, nieuw dakzeil. Tel.
04406-12289.

Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
MW Tummers PRAKTIJK
voor: Leer- en gedragspro-
blemen; school- en be-
roepskeuze. 045-272677.
Niemand thuis dan de
DOORKIEZER aan voor de
prijs van ’ 375,-. Info: Me-
gro Ned. BV. 045-220902.
Te koop demontabele BOL-
DERWAGEN met massieve
wielen 100 x 50 cm. ’ 125,-.
045-44963.
Arre-slee (opknapper); Wit-
te trouwkoets, i.g.st. (jacht-
wagen); Wagonette op
luchtbanden met verh. bok,
ook gesch. voor ponny. Tel.
04492-3446.
Te koop BEDRIJFS-KOF-
FIEZETAPPARAAT met
klein defect ’ 75,-. Heeren-
weg 286 Heerlen Tel. 045-
-224172.
Te koop aangeb. demonta-
bele VERKOOPKIOSK in
goede staat, gegalvani-
seerd. Tel. 04406-12289.

Door jonge masseuse tol
ONTSPANMNGSMASS/1
GE met leuk gesprek
(fris) drankje. Eens gewe
U blijft komen. 045-3534 J
Te koop gefin. eik. b

’ 100,-, ant. kache
schippertje ’ 250,-.
045-315198.

i Grote party ROMM
iMARKTSPULLEN in ]
koop, vaste pr. ’ 100,-.
045-225644 of 211107.^

; Te k. INBOEDEL 2e ha
1 spullen oude gereedsd

pen antiek tevens Pen'. 504 '76, geh. gerenov.■ Citroen' Visa '81, beide)
■ tot april '90, AalbekerweS
i Hulsberg. 04405-3038.^
■Te koof) PETROL&

" HANGLAMP geheel int. iets moois, kinderfietsje

" jr. als nieuw. Olmenstr.
t Übach o. Worms. I

' Welke jonge VROUW
graag een gratis ling«. naakt-fotosessie laten !- ken door amateur-fotog"

ï Br. m. foto naar Br.»- B-1321, L. D., POS«
3100, 6401 DP 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.

Radio e.d.

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- i
gazijn in Echt worden allei
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.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

i Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Muziekcenter

f met compact-
: disk, tuner, ver-
> sterker, cas-

settedeck en
platenspeler,
inclusief twee

■ boxenASs9ls
geen 798,- of

i 698,- maar
443,-.

Maar ook: Koel/diepvries-
kombinatie, Zanussi Z920

met automatische ont-

' dooiing geen 1.098,- of
598,- maar 398,-.

Maar ook: Technics com-
pact disk SLP 210, progra-
mmeerbaar IR geen 1.198,-
-of 748,- maar 298,-. en nog, veel meer!

i Witte Hal
ï Bergerweg
j 51-53
] Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162._ Te k. GEBRUIKTE CD 15

Dm tot 20 Dm., alle soorten_ muziek. Te1.09-4924234176
;, Hi-fi-verst. 2 x 80 W ’ 195,-.

2 x 50 W ’155,-. CD-
SPELER ’169,-. Midiset
’125,- ’195,-. Tun. verst.
2 x 20 W ’ 40,-. 2 X 50 W

" ’l5O,- ’175,-. 4 x 100 W

’ 450,-. Cass.deck ’ 50,-

-’ 125,-’ 195,-. Boxen 60 W
’75,-. 120 W ’ 125,-. 90 W

’ 90,-. Verzetstr. 15
Heerlen. 417651.

SOSiTöqD'®
Schils BV is een internationaal opererende producent van met name
kalvermelkprodukten met eigen verkooporganisaties in Duitsland, België,
Engeland, Italië en Frankrijk.

Naast onze produkten leveren wij ook technische en economische know-how,
voor zowel de binnenlandse markt als voor onze wereldwijd verspreide
exportgebieden.

Wij zoeken op korte termijn:

A. EEN PROCES-OPERATOR
Funktie-omschrijving:
- het sturen van het produktieproces in een volledig geautomatiseerd

productiebedrijf;- het zorgdragen voor een kwalitatief optimaal eindprodukt;- leidinggeven in teamverband.
Funktievereisten:
- opleiding op minimaal MBO-niveau, liefst technisch georiënteerd;- bereidheid om in 3-ploegendienst te werken;
- belangstelling om zich verder te verdiepen in de geautomatiseerde

produktiebeheersing van de voedings- en genotmiddelenindustrie, met het
oog op technische alsmede produktkwalitatieve innovatie.

B. EEN PRODUKTIEMEDEWERKER
Funktie-omschrijving:- het op de juiste wijze volgens de ontvangen richtlijnen bedienen resp. laten

functioneren van machines;
- het verrichten van diverse met de produktie verbandhoudende

werkzaamheden.
Funktievereisten:
- opleiding op ITS-C niveau;- bereidheid om in 3-ploegendienst te werken;- collegiale instelling en teamgeest;
- leeftijd tussen 25 en 30 jaar.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan Ir. L. Houbiers. W V***oK/ f
SCHILS B.V. KALVERMELK *3>Wf
Postbus 435, 6130 AK Sittard - Dr. Nolenslaan 121, iTu.
Sittard 6136 GM «i j-pp

rr\JEka Chemie B.V.
LhVJ Nobel Industries Sweden

EKA Chemie 8.V., een chemisch produktiebedrijf met een omzet van ca.
25 miljoen gulden en 48 werknemers, is een dochteronderneming van
EKA NOBEL AB, een Zweedse producent van chloor, natronloog,
waterstofperoxide, papierchemicaliën en halffabrikaten voor de
reinigingsindustrie. In 1980 is EKA Chemie in Maastricht gestart met de
produktie van natriummetasilicaat en in de zomer van 1982 is hier een
produktie-eenheid voor benzylalcohol aan toegevoegd.
Sinds 2 januari 1986 is EKA een onderdeel van NOBEL Industries, een
wereldwijd opererend concern met een omzetvan ca. 8 miljard gulden en
een personeelssterkte van ca. 22.000 mensen.

Voor de versterking van onze onderhoudsploeg in Maastricht zijn wij op
zoek naar een:

Onderhoudsmonteur I
mechanisch-technische dienst

Werkzaamheden:- revisiewerkzaamheden aan pompen, afsluiters e.d.;- verhelpen van storingen in de produktieprocessen;
- preventief onderhoud;- klein constructiewerk;- het bij toerbeurt verrichten van wachtdienst.

Functie-eisen:
Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat LTS mechanische techniek
met enkele jaren ervaring, of MTS W en enige ervaring, in soortgelijke
functie.

Arbeidsvoorwaarden :
Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met de eisen die aan een modern bedrijf gesteld
kunnen worden.

Sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie vóór 9 juli a.s. richten aan:
EKA Chemie BV, Ankerkade 111, 6222 NL Maastricht.

m. alr "

__ —j

10% - 20% - 30% - 40% m #P_#% l"_f% Il 11 I111! IBtEl Elk 1k°rtingop: ifPiBPlrH ifliflt88F1IiJp||II!b||IIII!LImI|t1
jA. Speciale slaapkamerafdeling in onze zaak ___»_»_»__—

"

~ Heerlerbaan 235 Heerlen EIKEN MEUBELEN: Honigmanstraat 47, Heerlen SLAAPKAMERS : Heerlerbaan 235, Heerlen

"
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Levering froco aan huis zonder grenskosten. BlMiflffl

De betaalbaarste nieuwe motorfiets
van Nederland

De Suzuki GS 500 E
Raaazend voordelig, f8.999,-*

■"■Vxtl.alliviTinpkosUn.

$ SUZUKI

HENK REKERS MOTOREN
Ganzeweide 179, Heerlen, 045-215375

MOTORHANDEL JO CABO
Tussen de Bruggen 97, Meerssen, 043-642638

Gemeente Voerendaal
De gemeente biedt te koop aan:
- vrachtwagen, Mercedes Benz,
type 1617 AK, diesel, 6-cilinder, max. vermogen 168
DIN-pk, kleur oranje, gesynchroniseerde
5-versnellingsbak, bouwjaar september 1983,
km-stand 145.000, voorzien van 3-zijdige kipper
afzetsysteem en Hoes kraan met grijper.
Toebehoren:
- één 3-zijdige kipperbak, afm. 4.50x2.48x0.40;- één containerbak, met twee openslaande deuren,

verzwaarde vloer, afm. 4.50x2.30x1.50;- één containerbak, afm. 4.50x2.30x0.50;- één containerbak, afm. 4.50x2.30x0.80;
- één containerbak, afm. 4.50x2.30x0.90.
Totale aanschafprijs: ’ 250.000,-.
Inlichtingen: tel. 045-753399, hoofd
gemeentewerken, toestel 26.
Kijkdagen: dinsdag 4 juli en woensdag 5 juli 1989

van 12.30 tot 15.30 uur bif het
gemeentemagazijn, Lindelaufer Gewande
2 te Voerendaal.

Aanbieding(en) in gesloten enveloppe met
vermelding „vrachtauto" op voorzijde linksboven van
enveloppe, uiterlijk 7 juli 1989 te richten aan:
burgemeester en wethouders van Voerendaal,
postbus 23000, 6367 2G Voerendaal. 209008

I I

j^^J Ook in het hartje van de zomer
zijn er nog verrassingen.
Gedurende de maand juli

\vA presenteert

L^ Vaessen v
een aantal onweerstaanbare

aanbiedingen:
armbanden, broches, colliers,

horloges, manchetknopen,
oorbellen, parelcolliers, ringen,

hangers etc, allen van topkwaliteit
en van de topmerken tegen sterk

gereduceerde en interessante prijzen.

GOUDEN COLLIERS 42 OF
45 CM NU VANAF ’ 54,-

Diverse collecties horloges
waaronder topmerken voor zeer

aantrekkelijke prijzen.

VAESSEN 4É
JUWELIERS-DIAMANTAIRS SINDS 1900

Hoek Bongerd-OranjeNassaustraat,64ll LD Heerlen, tel. 045-712440

\ Officiële dealer van j
CARTIER, CHOPARD, FAVRE LEUBA, LASSALLE XUW STUDIEBOEKEN, ONZE ZORG!

Als u vóóuw vakantie uw studieboekenlijst bij ons brengt, zorgen wij dat uw
studieboebpakket bij thuiskomst in onze winkel klaar ligt. Zo simpel is dat!
Vanaf d<2e helft juli leveren wij bijna alle boeken uit VOORRAAD voor:

HogeschoolKatholieke Leergangen - Open Leercentrum - HEAO
Hogeschool Sittard: Sociale Academie, Mikojel & Gezondheidszorgacademie.

Wij nemen óók BOEKENLIJSTEN aan voor de volgende opleidingen:
==. Hogeschool Heerlen: o.a. Zuidlimburgse Laboratoriumschool - School voor MDGO

m ' RK- Scholengemeenschap Serviam, College Sittard EN ALLE ANDERE MIDDELBARE
SCHOLEN EN BEROEPSOPLEIDINGEN.

dekker v.d. vegt boekverkopers nrandstraat 23,6131 es sittard, tei. 04490-28100
studieboekspecialisten bij uitstek

p-«-

1 m^^Do9bu ( PICCOLO'S in het
PICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in■ L-^~^^mmmmm RESULTAAT. Bel 045-719966.

TOURDE FRANCE
1989

HETGRATIS TOUR-SPEL
VOOR LD-LEZERS

Op deze paina ziet u, tehalve het reglement en de prijzen-
pot, een denameformuier afgedrukt. Het Tour-spel waar u -gratis - aa mee kunt doen lijkt op het eerste gezicht mis-
schien ing&ikkeld, maar indien u het onderstaande aan-dachtig lee. zult u merlen dat het kinderspel is.

Op sportp.ina 21 ziet u de
enige, offiële deelnemers- /jjjA
lijst van t 76e TOUR DE jjW
FRANCE. t£mtv\
Elke renne heeft natuurlijk f*\T^ r<ueen rugnumer en om deze J*Mr
rugnummei draait het hele fW / iSM^ 1
spel. /Us'-JÖP^J
U mag VIJFEN rugnummers VM 1nëfv/éJ^invullen opiet wedstrijdfor- W^muiier. Wilteen goede score Xi7l\> ' Ii M *behalen, da vult u die rug- ’ / "TiiV-Vfl W !nummers rwaarvan u ver- i\ I'l \ jPllJ*i
wacht dateze DAGELIJKS ’"**¥< / \ffwm\)een kans nken om bij de y^T*\ 11*11 vEERSTE Til IN DE ETAPPE //’ f F*'T**Jte eindigenlet gaat dus niet I" . / **S
om het algteen eindklasse- 1 *~"-■ >/
ment, maarm de uitslag van V Jde DAGETA'E.

Zou u bijvooeeld alleen rugnummers van hele goede klim-
mers invull, dan zult u bij "vlakke" etappes nauwelijks
scoren. Ind» u een beetje kennis van de wielersport bezit
komt u al e heel eind, maar een portie geluk heeft u na-
tuurlijk ookidig. Een flinke valpartij kan al deoorzaak zijn
van het vrotijdig huiswaarts keren van bepaalde favorie-
ten.

*--

Maar u mag tenslotte VIJFTIEN rugnummers opgeven, de
computer zoekt aan de hand van de etappe-uitslag van die
dag of de betreffende rugnummers in uw opgave voorko-
men. Is dat het geval, dan krijgt u punten. Hebt u de etappe-
winnaar opgegeven, dan krijgt u 10 punten, voor nummer
twee 9 enz. tot aan nummer 10 die nog één punt oplevert.
Omdat alle deelnemersformulieren moeten worden overge-
tikt (voor de computer) moet u ter kontrole alle vijftien door u
genoteerde rugnummers samen optellen en dit getal invul-
len onder "som der rugnummers". De computer telt ze ook
op en kijkt dan of het klopt.

Vanaf woensdag 5 juli publiceren wij dagelijks een tussen-
stand met de beste 50 geklasseerde Limburgs Dagblad-le-
zers en een opsomming van namen welke de 100e, 200eenz.
plaats bezetten.

De computer verschaft ons namelijk iedere dag een nieuw
overzicht en als u in de eerste week niet tot een van de kop-
lopers behoort is het altijd nog mogelijk dat u een paar da-
gen later met de door u getipte rugnummers hoge ogen
gooit. In drie weken Tour de France kan er heel wat gebeu-
ren.

I MEEDOEN BETEKENT: I
DIREKT REAGEREN

Zeer belangrijk is hel feit dat uw DEELNAMEFORMULIER
UITERLIJK maandag 3 juli in ons bezit is. Dat betekent pos-
ten vóór de laatste buslichting van zondag 2 juli of afgeven bij
een van onze kantoren vóór maandagochtend 9.00 uur!
Hoe u dat doet leest u in de laatste alinea van het wedstrijdfor-
mulier. Natuurlijk leest u vóór deelname ook het reglement
aandachtig door. Dan ontstaan er geen misverstanden rond-
om de spelregels.

Hoewel deelname GRATIS is, levert deelnemen wel iets op.

Limburgs Dagblad
PRUZENPOT

Cle prijs ’ 500,- 4e t/m *0e PrÜs
~ - 1 | ’ 100,-

2e prijs ’ 250,- 11 e t/m 25e prijs
" ' I ’50,-

-3e prijs ’ 200,- 26e t/m 50e prijs

' l ’25,-

REGLEMENT

1. De deelname aan deze Tip Tpur Top Tien is geheel gratis.2. Alleen het originele op deze pagina afgedrukte deelnamefor-mulier mag worden gebruikt (géén fotokopie).3. Per dag worden aan de eerste tien wielrenners, zoals dievoorkomen in de etappeuitslag en vermeld in het LimburgsDagblad, punten toegekend. De etappewinnaar krijgt 10
punten, nummer twee krijgt 9 punten, enzovoorts tot num-
mer 10, aan wie nog één punt wordt toegekend. De proloog,de éérste etappe alsmede de ploegentijdritten gelden
niet als etappe voor de Tip Tour Top Tien-wedstrijd.4. Indien een wielrenner, aan wie punten zijn toegekend, op uwformulier voorkomt, dan ontvangt u dat aantal punten. Deze
punten worden dagelijks opgeteld en vormen zo uw dagto-taal. ledere dag worden de tot dan toe door u verzamelde
punten geteld bij het dagtotaal en vormen dan samen de tus-
senstand.

5. Op het formulier moeten precies 15 verschillende rugnum-
mers worden ingevuld. Geen namen vermelden, alleen derugnummers van derenners zoals die in het Limburgs Dag-blad van heden, 1 juli op pagina 21 vermeld staan. Daar-
naast wordt gevraagd om alle rugnummers op te tellen. Dit
getal moet worden ingevuld in het vakje "som der rugnum-
mers". Dit is om te kontroleren of alle door u opgegeven rug-
nummers door ons juist zijn overgenomen.

6. Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd,
derhalve naam, adres, postcode en woonplaats correct en
goed leesbaar vermelden.

7. Alle formulieren die niet voldoen aan een van bovenstaande
punten zullen worden geweigerd.8. Het deelnameformulier moet uiterlijk op zondag 2 juli voor delaatste buslichting op de post zijn gedaan, zodat dit op
maandagochtend via de postbestelling bij het LimburgsDagblad is. Het deelnameformulier kan ook worden afgege-ven op een van de kantoren van het Limburgs Dagblad,waar het dan uiterlijk maandag 3 juli vóór 9.00 uur aanwezig
moet zijn.
Deelnameformulieren die, om welke reden dan ook, na bo-
venstaand tijdstip binnenkomen kunnen niet meer worden
verwerkt.

9- Vanaf woensdag 5 juli zal dagelijks een tussenstand in hetLimburgs Dagblad verschijnen. Deze tussenstand vermeldtdan de 50 deelnemers met het hoogste aantal punten op dat
moment en een opsomming van namen welke de lOoe,200eenz. plaats bezetten.

10. De eindstand zal na de laatste etappe op 23 juliworden op-gemaakt en in de krant van 24 juli worden gepubliceerd.11 ■ De prijzen worden aan de eerste 50 deelnemers zoals die inde eindstand voorkomen toegekend.
12. Bij een gelijk aantal punten worden de prijzen, behorende bijdeze rangschikking, samengeteld en daarna gelijkelijk ver-deeld.
13. Deelnemen mogen alleen lezers van het Limburgs Dagblad.Uitgesloten van deelname zijn personeelsleden van het Lim-burgs Dagblad en hun huisgenoten.
14. Deelname is beperkt tot één formulier per huishouden(adres). Indien meerdere formulieren van een adres wordeningezonden, dan zullen alle formulieren ongeldig wordenverklaard.
15. Over de uitslag kan niet worden gekorrespondeerd.

DOE MEE,
TIP UW TOP

(VIJF)TIEN EN... WIN!!!

! tip töur~top t7en t
WEDSTRIJDFORMULIER

Naam: Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Woonplaats:

j *-* D D D D D D |
GEKOZEN RUGNUMMERS
(één per vakje):

Alle rugnummers optellen
1 i 1 i -i en hierin vermelden:

som der rugnummers

I

Dit wedstrijdformulier
komt alléén dan voor
deelname in aanmerking
indien het vóór de laatste.—l I 1 I I buslichting van zondag 2
juli 1989 is gepost.

U dient het in een OPEN envelop (gefrankeerd) te zenden I
aan: Limburgs Dagblad, TIP TOUR TOP TIEN, postbus 3100
6401 DP Heerlen.
U kunt het formulier ook bezorgen, vanaf vandaag, maar
in elk geval vóór maandagochtend 3 juli 9.00 uur, bij eenvan onderstaande Limburgs Dagblad-kantoren (óf buitenkantooruren deponeren in de brievenbus):
In de Cramer 37, Heerlen * Geerstraat 5, Heerlen * Rum- Ipenerstraat 81, Brunssum * Markt 3, Geleen * Markt 42,Kerkrade * Stationsstraat 27, Maastricht * Frans Erens-laan 4, Schaesberg . Pr. Bernhardstraat 44, Roermond "Baandert 16, Sittard * Reinaldstraat 40, Valkenburg .
VVV-Vaals, Kon. Julianaplein 47, Vaals.
Formulieren die, om welke reden dan ook, na maandagoch-
tend 3 juli, 9.00 uur afgegeven zijn, of niet gepostvoor de laat-
ste buslichting op zondag 2 juli, kunnen niet meer in onze
computers worden ingebracht en zijn derhalve van deelname
uitgesloten! |

I ___
_J
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Vanaf BB
IBEIERSE ALPEN 7 dg 799.-I
IBRUNNEN 5 en 10 dg 499.-ff
f LUGANO 7 dg 749.-fffDIANO MARINA 10dg 1079.-ff
INICE-MONACO 7enlodg 599,-ff
IPARIJS 2, 3,4 en 7dg 139.-ff
fLONDEN 4 dg 449.-ffBERLIJN 3 en 4dg 299. f
■KOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-I
fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-ff
IMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.- ff

fTORBOLE-GARDAMEER 10dg 889.-ffZELLAMSEE 8 dg 779,-ff
IVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-ff
■ WENEN 7 dg 789.-ff
IROME-FLORENCE 10 dg 989,-ff
f LOURDES 7 dg 699,-ff
fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-ff
INORMANDIE-LOIRE sdg 499.- f—^,
fNOORSE FJORDEN Bdg 1289.-y^S^CW

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.

Terschelling t.h. stacaravans, 2 slp.kmrs, stromend
water, wc en elektra. Vrij na 19-8 en naseizoen v.a.

’ 195,- p.wk. (05180) 1206/3260 (n.o. zondag).

VLIELAND, nét even ANDERS!
WADDENARRANGEMENTEN, 3-, 5- of 8-daags
gedurende het hele jaar v.a. ’195,50 p.p. inclusief
bootreis, bagageservice en halfpension.
HOTEL DE WADDEN in het centrum a/d Waddenzee,
uitstekendekamers en gezellige sfeer. Bel voor info en
reserveringen 05621-1298.

Een luxe hotel- en appartementen / 5 daags arrcomplex op een gastvnj eiland waar / Hotel batl» Lo 1niemand zich verveelt. / ’270.-«„ IGewoon omdat er van alles is. / p'

Sfeervolle lounge, uitstekendrestau- /
rant, zwembad met peuterbad, sauna I j_uxmet dompelbad, zonnebanken met / " epparte- m
gelaatsbruiner, fitness-center, / vmnV**91*
tennisbanen, squashbanen, gezond- I n^. ?""*" /105.- W
heidsmassage, 5- congreszalen, / *fl P*r app. Il
Shiseido beautycenter,
Ad Peters haarmode salon, etc.. /-v_^^^^^^^B*>ll

Terschelling. Direct gelegen aan de rand van bos en duin Ho-
tel-Bar-Bowling BORNHOLM. Alle kamers met eigen terras, al-
le voorzien van d.t. of b.d.t. Inl. 05620-2266.
Terschelling. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4 of7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + flets vanaf

’ 139-bel (05620)8850. H.C.R. Thalassa, Heerenwegs, 8891 HS
Midsland.
i —.

Terschelling. Bungalows (5-pers.) en apparte-
menten (4-pers.). Inl./folder Knop bungalows,
tel. (050) 343453.

H STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

’ EA EL
Vakantie? Texel, natuurlijk!
<r<r£<rö vakantie-eiland subtropisch zwemparadijs
snel bereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren
park-landschap ruim 125 km fietspad
bossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrand
hotels, huisjes, campings zeehondenopvangcentrum
bioscoop, theater, kroegjes jachthaven
rust en ruimte plezier en vertier

Da's duidelijk: Vakantie? Texel natuurlijk!!
Plak de ingevulde bon op een briefkaart voor gratis toezending van
de reisgids. s<—
Naam:
Adres:

P.c./plaats:
RDP26

i '

Eemsiiotel, Delfzijl: Comfortabel slapen en eten boven zee Uniek in
Europa! Riant uitzicht over de Eemsmond v/d Waddenzee. Nieuwe
luxe kamers, sauna, fitness: 05960-12636. 112308

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
VZM/CWO. Bel nu 05154-2363 of 3284.

I(y*4 E*oLL/ S Wind is een 'asc'nerand na-
\s 1 x tuurverschijnsel. Hoe wind***>l»^ ontstaat, wat wind kan, en
wat mensen met wind presteren, daaroveris van alles te
zien en te beleven in het windattraktiepark 'Aeolus' te
Sexbierum.
Ontdek het centrum van de geheimzinnige wereld
van de wind en kom naar Aeolus.
Gratis folder en Inlichtingen:
Hearewel 24A, 8855 AZ Sexbierum,
tel. 05179-1144. .-

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd, volw. en gezinnen. Ook
surf- en kanovakanties. Nieuwe accomm. Lid VZN/Recron.
Inl. + folder: 05663 - 13 92.

HOOG SEIZOEN 3 WEKEN HUREN 2 BETALEN,
A nog slechts enkele zeer goede va-

jV kantiehuizen beschikbaar in fraaiISr^ bosgebied met veel sportieve moge-
■■■■ lijkheden in mooi dorp. Norg. Maak

snel gebruikvan ons specialeaanbod. Reservering, info
enkleurenfolder. Tel. 05928-13164, Lange Loerduinen
L 17 9331 VH Norg "Den en Duin" Norg.

Recreatiecentrum „De Zandpol" (nabij Emmen) luxe, riante,
voll. inger. 6 pers. stacaravans met douche en toilet. Zeer rui-
me campingplaatsen. Natuurbad met strandje naast camping.
Bel nu: 05915- 53002.

CAMPING DIEVER, waar rust nog echt rust betekent.
De Natuurcamping bij uitstek en voor iedereen betaal-
baar. Inl. (05919) 1644 b.g.g. 1692.

■VAKANTIEPARK COLLENDOORN', nabij Ponypark
Slagharen. Verhuur van vakantiehuisjes met rijpony,
overdekt verwarmd zwembad, familieavonden en en-
tree Ponypark Slagharen. Drie dagen met twee over-
nachtingen voor slechts / 268.- per vakantiehuisje. Ga

! langs uw postkantoor of postagentschap en haal degra-
tis vakantiefolder! Of bel: 05231 - 3000.

Hotel Boekelo is geheelvernieuwd en heeft
zn oude luister terug. Het hotelbeschikt over 78 comfor- I
tabelekamers, het voortreffelijke restaurant 'La Saline',
een gezellige bar en zeerveel recreatieve voorzieningen.

Geldig tot 15 sept. a.s., bijv.: 3-daags arr. (2 overn.),
halfpension’ 170,-p.p. Kinderen tot 12 jaar 50% kor-
ting en onder 4 jaargratis.Een verblijf in Hotel Boekelo I

is een recreatief en culinair feest!

dttftiA
HOTEL ROFT^TTO CONGRES 4

RESTAURANT LJWLI\LtX/ PARTYCENTRUM

|| BEL VOOR INFORMATIE: 05428 - 3005. ||

VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoen, vissen, wa-
tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na-
tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66.

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.
: :—-—'d^\fc Vakantiepark 'Calluna'

Stouweweg 3, 7731 RW Ommen, lel. 05297-1234. in een
ruime omgeving met ruimte en rust.

Reserveer nu een ruime mooieplaats in de natuur voor een fijne vakan-
tie. Honden toegestaan. Groot zwemb. + kleutert)., speelt., midgetgolf,
recr.-plas in uitv., winkel, pony- en fietsverh. Recreatieteam aanwezig.

IBespr. nu met ons de mogelijkh. voor een jaarpl. Pr. v.a. /845- mcl.
auto. Bungalow- en caravanhuur. Folder op aanvraag. Spec. jeugdter-
rein. 'Ootmarsum het Idyllische stadje van Twente. Th. 6-pers.
recr.bung's gelegen op het mooiste punt van Ootmarsum v.v.
alle comfort. Nog enkele wkn. vrij i.h. hoogseizoen. Bel en re-
serv. nü voor de all-in prijs033-729491.

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.

1/ LOENEN/VELUWE
jgtlsL. Hotelvakantie. H.p. vanaf / 55,-. KinderenJjm&SX speciale prijs. Tennissen, zwemmen, mid-«MWkA 9et9°lf' paardetram, lift, biljart, vliegen met
jfcr^P uw gastheer. Ook voor groepen.
■^ Inl.: Hotel Bosoord, tel. 05765 -12 64 tev. fax.nr.

CAMPING 'DE SCHERPENHOF', 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
VW- of ANWB-gids of bel voor folder: 05717 -17 31.

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.

ANWB CAMPING OE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB**""', verw. zwemb., tennis,
peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 -1354.
CAMPING DE ZANDHEGGE. Uw ideale gezinscamping. Verw.
zwemb., speeltuin, babykamer, wasserette, recr. progr. Pracht gel. bij
de bossen nog enk. pi. vrij. Nog t.h. 4 tot 6 pers. stacar.'sv.a. 1-7 tot 22-
-7. Vr. folder. Tel.: 05780-13936+14721, Langeweg 14, Ernst.

Zoekt u een 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.

HflP i i M 4TI MJsWm2\<^M^w\h mMjmh\mmnhm.\êi\M ~-
St. Maartenszee te huur luxe 6 pers. bungalows aan
zee 8-7 tot 19-8 v.a. ’ 780.- p.w. Tel. 02246-1056. Na
18.00 uur 02230-22662.

St. Maartenszee, luxe stenen bungalows aan zee, last minute
prijzen, nog enkele weken in hoogs. vrij. Tel. 02240-12697 /
02246-3190 / 02249-3052.

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.
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.).
Nü ’500,— p.w. korting! op de laatste luxe *"** vak.bunga-
lows aan het Veerse Meer (zwemmen, zonnen, surfen, zeilen,
vissen, wandelen, fietsen, tennissen cd.) In de periode tot 15-7
a.s. Tevens nog enkele vak.woningen in de regio Vlissingen
met korting. Tel. 01184-11048 (9 tot 1 u. en zat. 10 tot 5 u.).

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.

NOORDWIJKAAN 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.

'é^mmmm* Xfl

MSS3SSS9 k **!

Ë^ Heropenings - arrangement \=
Cultuur of hautecouture, strandvertier

z of sportplezier, Den Haag heeft 't.
VernieuwdParkhotel biedt u eenzorgeloos

- wn a^ heropenings -weekend- arrangementaf 137,50p.p.

— ïïÊÉÊM nu voor alleinformatie!

=Wm PARKHOTEL DEN HAAG**** =_ Molenstraat 53. 2513 BJ Den Haag . —Z Tel. 070-624371. Telex 33(K)5. Fax 070-614525 Z

Vlierden: luxe vakantiebungalows, ligb., open haard,
3 slaapk., gratis gebr. zwemb., nog beperkte mogelijkh.
in dezomer v.a. ’ 775,—/ / 980,—. Tel. 04930 -12221.

Slenaken Z.-Limburg. Voor uw vakantie HOTEL HUIZE
DE GOUDEN HORIZON***, gelegen op het mooiste
punt tussen de uitlopers van de Ardennen. Alle kamers
douche/toilet, lift, tel., ktv/radio. Halfpension v.a. / 70.-
-p.p.p.d. Inl. 04456-265.
Hotel Stevens, Broekhem 33, Valkenburg, 04406-
-12348. Fijn fam.hotel, alle kmrs. met bad/douche/toilet,
lift, terras, tuin, eig. park.pl., h.p. ’ 56,- p.p.p.d.

H.C.R. Astoria, Geneindestr. 2, Valkenburg,
tel. 04406-12125; kmrs. met 1.0. ’3O.- p.p.p.d., h.p. ’42.50
p.p.p.d., meteig. toilet extra ’ 2,50 p.p.p.d., met douche en toi-
let extra ’ 5.- p.p.p.d.

gelegen in de bossen bij Blitters-
wijek. Mooie omgeving met prachtige natuur en

veel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoons
bungalows, restaurant, bar/bowling, midgetgolf,
kinderboerderij. Gratis tennissen en overdekt
zwemmen. Boek nü vanaf f.695,- per week. s

i i \ BEL: 04784-1841

Valkenburg, fam. hotel Bultenzorg. Wehryweg 33, t.o. sta-
tion. 7 dgn h.p. ’ 295.-, v.p. ’ 345.-, 1.0. v.a. ’ 210.-. Eigen par-
keerpl. mooi terras. Vr. folder tel. 04406-13570.
VALKENBURG PENSION LOUSBERG. Logies en ont-
bijt, 7 dagen vanaf ’ 200.-. Halfpension 7 dagen vanaf
f 270.-. Vraag folder 04406 - 12624.

CAMPING HIGH CHAPARELL, Oirsbeek, 12 km van Valken-
Durg, luxe stacaravans t.h., nog vrij van 12 aug. tot 19 aug.
(Aanbieding: maand sept. ’250,- p.w. all-in. Eigen tent of ca-
avan gezinsprijs na 19 aug. ’ 14,- p. nacht. Inl. 04492-2044.

Valkenburg. T.h. vak.app. met zwemb. en speelt., ook
midweek en wend. Halen en brengen m. touringcar
mog. Info: Dieteren-Meijs, 04406-15404.

)p basis van half pension (overnachting, .ontbijt, 3-gangendiner)
3 dagen (2 overnachtingen) ’145.00 fr¥vÊ
S Dagen (4 overnachtingen) ’ 290 00 jtmmf ■ ■
8 dagen (7 overnachtingen) ’507.50 LiILLJM *——lü

(amers mei Dad ot doucne, toilet, kleurentelevisie en telefoon rrrtxw'''^iosnike omgeving aan de Maas ' ***^ --r-r*- ci«

Vandel- en fietsroutes Nabij Ttiermaaibad ■ \ ««'|«--"«"j
Ween en kasteeltuinen Arcen. nxx<u- MMOIJPG 4^0013110
ÏWiX^WWF^TlM^^mmM \\^^ )

In Zuid-Limb. 2 tot 15 pers. appartementen te huur in
/erbouwde boerderij v.v. alle comfort. Inl. 045-
-443296.

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.

AKTIEF OF LUI
Wandelen, fietsen, kanoën of paardrijden,

vrij rondtrekken op een bromfiets, luieren aan
het strand, zwemmen in een meer:

ontdek het andere Frankrijk!

DE MOOISTE CAMPINGS
in alle Franse streken kunnen wij voor u

reserveren. Ook met een volledig ingerichte
bungalowtent of stacaravan.

MODERNE APPARTEMENTEN
aan de Franse kusten of gezellige landhuizen in
het binnenland zijn ook nog beperkt beschikbaar.
Bel voor de gratis folder van 09.00 tot 19.00 uur:

FRANCE INDIVIDUELLE 020-264711
GRATIS Parijsmagazine met 20 pag. info over Pa-
rijs! 1 dag ’ 42,50, 3 dgn. /169, 5 dgn. / 279. Sun
Tours: 078-179000 of uw reisburo (S.G.R.).

Wij betalen uw reiskosten
Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u gereed op
de mooiste viersterren**** campings in heel FRANKRIJK.
Als u nu boekt betalen wij uw reiskosten. 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

Fijne vak. vindt u in ,t hart v. Beieren. Bosrijke omg. Mod. kmrs.
m. do/w.c./balk. Sauna, solarium, forellenkwekerij,

Kneipp-Kur-install. eigen buitenbad, ligweide, zonneterr.
2091 ie Belt u ons. Uw Frau Tretner.

Herfstwandelvakantie
in Juralandkreis Neumarkt (Oost-Beieren).
U kunt genieten van unieke wandeltochten door

prachtige bossen, gelegen tussen de romantische
Altmühl en de kale Jura-hoogvalkten.

Inf. en folders: Landratsamt D-8430
Neumarkt. tel.: 09.49.9181/320313.

209121

.J*M¥:'t Jfotëftrrossfetr
Wmmwmmmidfmk BENTHEIM.rR0OMVAKANT;t uitgestrekte bossen

I ligbad, toilet, tetefoo^ bar en

■ bad, sauna, zonneterras, r dM 298,- p.p.■Konditorei. g.daagse arr. Np-

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.
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.

tÈfolÉlf* Geniet van
mwmWmX^ de ware

HotelAm BerGHANG gastvrijheid
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen, bosrijk Bad Bent-

heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle lounge,
bar, restaurant. Café/terras, 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.

VAARVAKANTIES
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EUROPA

Keuze uit verschillende 8-daagse cruises over de Rijn,
Moezel, Neckar en door Nederland.
Onze comfortabele cruiseschepen de 'Mr. Jan Elshout'
en 'Esmeralda' hebben ruime salons en gerieflijke hut-
ten (alle met douche en toilet). Voor de reizen aanvan-
gende in juli en augustus zijn nog plaatsen vrij. Vraag
gratis prospectus bij: Watertransport, Groenendaal 35a,
3011 SL ROTTERDAM. Tel. 010-411 86 60.
Nederlands hotel Winterberg, slechts 219 km v.a.
Arnhem, goed, gezellig, gemoedelijk. Er is van alles te
beleven voor jong en oud, 3e en 4de persoon op de ka-
mer 50% korting. Bel of kom Parkhotel Winterberg, Am
Waltenberg 66, tel. 0949 2981 2017. Ook zenden wij u
gaarne prospectus met alle prijzen, ook voor de winter.

B^WWT^^BI Gezellig holel m. tam atmosfeer en goed verz
WIJUILvIjIH gastvrijheid, rustige ligging aan zuidhelling, comt IKipPPfY|j7PVrW kmrs.. binnenbad, sauna, solarium, lift,
t^^^^^**^^t!lUJ kleuren-lv, prachtige wandelpaden, lennispl en

minigolf 5 min Kleurenlolders aanvr a.u.b2ijTi'l'i:^7l^J^l lxs3 Juli nov speciale tarieven■ Ontspanning in Naturpark
Solling in vakantiehuis

"Willemann".
Luxe verblijf v. 2-4 pers.

2 slpkmrs.. badk. m. iigb douche.
Gr. woonruimte m. keuken,
woonkmr m. open haard.

Inf: Werner Schutte. Scharottweg
14, D-3417 Bodenlelde. Tel.:

09.49.5572/7168.

M Jgr /reizen/
Zomerreizen naar de Costa Brava, vertrek iedere maandag endonderdag per luxe Royal Class touringcar, 10 en 17 dageno.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,-. Vraag
uw ANVR reisbureau of BEL 05911-2000. Lid ANVR/SGR.

BEEKBERGEN op de Ve- fffj L S its!^!luwe, hotel 'Klein Canada.
Rust, natuur, gastvrijheid. I
Volp. ’ 53.50. Alle kamers I mtffl ffljjffffi ffljffl
met cl/wc/radio/tv en tel. I
Ook bungalowverhuur. Vr.
onze kl.brochure. Klein Ca- mkjJMi'lWJ^
nada, Ruitersmolenweg B^S#rw|il
15. Beekbergen, (05766) KmmMNMMI1303. BKQimSmXimiiJl

LANGELO, voor een
mooie, rustige fietsvakantie I 1 1in een schitterende bosrijke BfflrTOfiff)!ff«*ff^^
omgeving. Vanaf / 32.50 I
p.p.p.d. Gratis fietsen be- B'T^fßschikbaar. Café/Petit-Res-
taurant/Pension Langelo, WÊT \^MIÜJÊkHoofdweg 10, 9333 PB jm^mrWmÊmWM
Langelo, 05928-12289.

EENMALIGE SUrERSTUNT
Tegen eenheidsprijs

Alleen vertrek op 7/7- 10/7 - 14/7.
10-daagse superluxe touriigcarreizen Royal
Class (toeslag / 50,-), ortbijt gratis op de
heenreis.
Lloret de Mar hotel Dex*', volpens.

hotel Samba", halfpens.
Malgrat de Marhotel Alhaübra**, volpens.
Calella hotel Veil Pork**, volpens.
Alle kamers met comfort, "wembad, dicht bij f
zee.

voor 499b" k
Appartementen Columbia*** Lloret de Mar

’ 299.-.
VOL = VOL - O" = OP

A2UL TOURS. Tel. 045-32J224
013-427777 I
020-137459

Lid Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Dagelijks boeken van 9-20.00 ook zondags.
i -**■

ÏTjH VJ-uon. en 2 pers. kmrs. nog vrij in
1*424 Grebenhain - Bermuthshammw^^^^^^^m^F^m\m^mW^mt Vogei^rg bij Herchenhamer Hohe " Mit-

Im 1 Z 3* m I I 3J"*^l dermr>er Seen. Tel.: 09.49.6644 7204 va." k f |"^^^H IBuur Fa"- Knorner.

I f Zw^te Woud^HS(9|
I I (zullen) 15 min. van GloltertalWkL' ' lW4'i'/;1:iH:l1:1;tl'lT9 I Bo*ïk """"'elen, wijn. L0va 13

UTt^fmffJTTJJ^É DMHPva 32 OM. VP va. 37 DM.
mm GMlge vak.won. aug. nog vrijrj,Wk|k^B I ln,en 'otters: Verkehrsamt 0-7831■ IBjUel.: 09.49.7641/1013.

De leukste vakanties onder de ion bij SUN TOURS. I
Juli/aug: 10 dg. v.a. ’ 429. Grats Spanje en Camping- i]
gids: Bel 078-179.000 of uw resburo (S.G.R.) t;

"SPANJE MAÖAZINE" j<
Tips en informatie over reizen, 2e Mis en investeren. Te koop t]
in Ned., België, Spanje. ►,

Abonnement: ’ 49.- - Proefabonnefent - 2 nummers - / 7.50- j

Uitgave: Holland Advertising 0223- 55666, Postbus 88 1780 W
AB Den Helder. f,
Iberbus
Nu 7 dagen per week royal clais-bus naar Spanje. Royal b
class-sneldienst Benidorm, ve'rek elke vrijdag. Tevens n
app. in Lloret en Benidorm. nfo: (020) 241010, (010) \
4130978. &]
■ - 1 te

"mfIESTA lOURS \
THUIS BLIJVEN IS DU'RDER !
vertrek elke ma en vr. 10 dg 17 dg . "H
LLORET DE MAR
HTL. CLIPPER **
halfp. modern htl in centrum varUoret, zwembad en ligweide,
ontbijtbuffet, uitstekende servfe, alle kamers met ba- *"/do/wc/bl. f
HTL. SAN JUAN PARK ** *halfp. 300 m van zee, zwembad o> dakterras, goedekeuken ge- ' 1
zellige sfeer, alle kamers met ba do / wc / bl. Ti
3-7-10-14-17-21-24-28-31 juli oon e - ft 6toesl. volpension 25.-p.p.pw. 033.-0*43.-
HTL. AUGUSTA CLUB *** %
volp. zeer luxe nieuw htl. zwemb*. gezellige bar, ontbitbuffet, elke
avond amusement, uitstekende service, alle kame's met ba- C
/do/wc/bl. 7-10-14-17-21-24-8-31 juli cqq nnn
CALELLA 033.-333.- ,
HTL. SANTA FE **
volp. 200 m van zee, gezellige H- zwembad, zonneterras, goede
keuken alle kamers met ba/do7 wc/bl. 3-7-10-14-17-21-24-
-28-31 julien 4-7-11-14-18 aucJStus aqa 700. HTL. CALELLA ** «!3!J.-/33.-
-volp. 100 m van zee, zwemba<. uitstekende majltijden, goede
service, alle kamers met ba /d»/ wc. acq -7yin t>
3-7-10-14 juli en 21-25-28 auiustus «IJ3.- /<4S.-
-17-21-24-28-31 juli en 4-7-1114 augustus 499.-799." 'a
HTL. CALELLA PARK **
volp. 100 m van hetstrand, gez'Wg htl, goedektuken, zwembad, ' ?
zonneterras, alle kamers met tf /do/ wc. fnn -,nn
3-7-10-14 juli en 21-25-28 aujustus *1H3.-793.-
-17-21-25-28-31 juli en 4-7-11-14-18 augustusï39.-879.- ',]
Luxe touringcarreizen met bar, fideo, toilet, RO'AL CLASS toesl. d
50.-p.p. retour. Gratis ontbijt o* heenreis. OPSTAPPLAATSEN in 4geheel NL. Geen verzamelplaatsen, vaste plaatsideling in de bus-
sen. Dagelijks boeken van 9-22 uur, ook zontags.
FIËSTA TOURS HOLLAND 045-3^222/324000
Kantoor Utrecht 03473-73033Kantoor Brabat 01621-147011— * \

f ■ J-jiILJNHI
Hotel/rest. "La P^kfuUUU^j IGondala" en Hotel rest. KIhJ^I 3^l"Bernkasteler Hof". bÏÉAnU^BmIGel. ad. markt v.h. romant.

Bernkastel-Kues pas gerenov. ÏiSBISSSBkmr. m. Do/w.c, tel B#|[WfflWlJff^^
kleuren-tv, minibar, radio. mPVlVfir^i^Tj^^mmTmm

ontbiit-bullet H^VM^M^^^^flJuni-eind aug. nog vrij Ij, ijJ^^^^r^^^rWm
Familievriendelijk. A u b Wk : 4m*f!?TriÊmmmmmmfolders aanvr. mj
Tel.: 09.49.6531 2061 of 3218. WjjJm*(immfM

snelen comfortabel naarruim 00 plaatsen
in heel Europa.

mmW^mmïw MEm) ï * mmmmW mm MÈm f 'I J WmmM m\ J M

1 parus 165,00 \tot en met2spr!1Londen " " . ,49 rjO I Vrij door Europa vc een habbekrats:I Berlijn "' , 225,00 \ Reisonderbreking, zijn meestal1Kopennagenv-a-* toegeslaanl fl

ll"" NIEUW! ( J*£—\
r^/i "^H^u ’

Haal snelbij hatNS-station olwreisagent Oe speciale «Go 25 loUar.



Limburgs Dagblad sport Nijssen verspeelt Wimbledon
Michiel Schapers in derde ronde tegen Chang

Van onze tennismedewerker MAARTEN IVLARRES
WIMBLEDON - Torn Nijssen heeft het karwei tegen David Pate toch
niet tot een goed einde kunnen brengen. De eerste klap die hij op don-
derdag uitdeelde, liet hij nietvolgen door de beslissende slag. Hij is er
wel dichtbij geweest. „Drie keer heb ik gedacht datik dewedstrijd ge-
wonnen had. Eerst was dat toen de partij afgebroken werd. Bij 6-5 in
devierde set, op hettweede matchpunt, had ik een niet te missen vol-
ley die ik gewoon sloeg en geen slice gaf, zodat de bal ver uit ging.De
derde was bij 6-5 in de laatste set, toen ik de bal langs de lijn retour-
neerde en Pate hem op een ongelooflijk gelukkige manier nog wist te-
rug te krijgen met het topje van zijn racket zodat hij nagenoeg dood
achter het net viel".

Nijssen had hiermee aangegeven
dat hij de nodige kansen gehad had
om zich voor de derde ronde te
plaatsen. Pate speelde aanzienlijk
beter dan het eerste deel op donder-
dag. „Vooral zijn service was goed",
vond Nijssen. „Hij sloeg die meestal
recht op mij in, zodat het heel moei-
lijk was om hem te retourneren. Op
belangrijke punten speelde hij zeer
sterke ballen, daarom heeft hij ge-
wonnen".
Ook tijdens dezepartij was de regen
weer spelbreker. Tussen de eerste
slag en het eindevan de partij zat in
totaal vier uur en eenkwartier. Hier-
van is een uur en driekwartier niet
gespeeld. Bij de stand 11 gelijk, 30-
-15 in het voordeel van Nijssen
moest hij voor de eerste keer van de
baan. Na een uur mocht men de
baan weer op. Dit duurde slechts
vijf minuten inspeeltijd, want toen
viel er opnieuw regen en mochtende banen weer met de zeilen over-
dekt worden. Vijftig minuten later
kon men de baan weer betreden. Nu
om de partij uit te spelen. Deze pau-
zes hadden Nijssen niet goed ge-
daan.

„Het is natuurlijk niet prettig. Je
wilt wat eten, maar dat mag weer
niet te veel zijn. Je moet je blijven
concentreren, want je weet niet
wanneer jeprecies de baan op mag".
Dat de concentratie niet optimaal
was bij de aanvang na de pauze
bleek uit de dubbele fout waarmee
hij het laatste deel begon. Op 13 ge-
lijk kwam Nijssen echt in moeilijk-
heden. Hij sloeg eerst een dubbele
fout, zodat Pate op een breekpunt
kwam, waarna hij een heel fraaie re-
turn sloeg die in feite het einde van
Wimbledon '89 voor Nijssen bete-
kende.
Nijssen was desalniettemin tevre-
den over dit toernooi. „Dit is mijn
beste Wimbledon tot nu toe en bo-
vendien een heel goed toernooi.
Mijn overwinning op Scoff mag er
zijn en van Pate had ik moeten win-
nen. Nu is het een verlies op het nip-
pertje geworden. Ik zal mij nu moe-
ten concentreren op het herendub-
bel en de mix. Hierin moet ik het nu
gaan maken".

Michiel Schapers slaagde er wel in

uitslagen
Dames enkelspel derde ronde:
Graf-Minter 6-1, 6-3; Lindqvist-Zvereva
7-6 (7-5), 4-6, 6-4; Navratilova-Radford
3-6, 6-3, 6-3. Seles-Eva Sviglerova 6-4,
6-3, Sanchez-Vicario-Reggi 4-6. 6-3. 7-5,
Sukova-Kohde-Kilsch 4-6, 6-3, 6-3; Fair-
bank-Smylie 6-3, 6-3.
Heren enkelspel, tweede ronde:
Chang-Agenor 4-6, 6-2, 6-1, 7-5; Scha-
pers-Gomez 2-6, 7-6 (7-5), 7-5, 3-6, 6-3;
Van Rensburg-Laurendeau 3-6, 7-6 (7-3),
6-2,6-2, Svensson-Limberger 6-4, 6-3,7-6
(7-1); Pate-Nijssen 6-4, 2-6, 1-6, 7-6 (9-7),
15-13; Edberg-Woodbridge 6-4, 6-4, 1-6,
7-6 (7-5), Fitzgerald-Layendecker 4-6,
6-3, 3-6. 6-3. 6-4; Stoltenberg-Camporese
7-5, 6-7 (4-7), 6-2, 1-6, 6-3, Derde ronde;
Chamberlin-Fulwood 3-6, 7-6 (7-2), 6-4,
6-2; Goldie-Masur 7-6 (7-3), 7-6 (7-1), 3-6,
7-6 (7-5); Lendl-Carbonell 7-6 (7-2), 6-3,
6-1, Krickstein-Kühnen 4-6, 6-3, 6-3, 6-2;
Lundgren-Flach 6-3, 6-2, 6-7 (3-7), 6-3;
Davis-Steeb 7-5,4-6,4-6.6-2,6-4;Becker-
Gunnarsson 7-5, 7-6 (7-1), 6-3; Shiras-
Curren 4-6, 6-3, 5-7, 7-6 (8-6), 6-3; Zivoji-
novic-Mecir 6-7 (2-7), 6-1, 7-5, 6-3.

Dames dubbelspel, eersteronde:
Bollegraf/Pfaff-CoUins/Hakami 7-6 (11-
-9), 6-2. Borneo/Wood-Driehuis/Frazier
6-7 (1-7), 6-4, 6-4.

Koersen
Schaesberg

SCHAESBERG - De uitslagen van dekoersen van Schaesberg zijn:
EERSTE KOERS, 2100 m: 1. Boris Boef
(H. J. W. Grift) 2.54,2 - 1.23,0, 2. Bil de
Lobbes, 3. Bermuda S. Niet gestart:
Dean Hazelaar. Toto: winnend 2,10,
plaats 1,60, 4,70, koppel 34,90, trio 262,00.
TWEEDE KOERS, 1800 m: 1. Vagely
Raaphorst (M. J. Riley) 1.54,5, 2. Oxymo-ron, 3. Sibora. Niet gestart: Fog in the
Night. Toto; winnend 6,50, plaats 2,20,
1,90,koppel 4,50, trio 61,90.
DERDE KOERS, 1609 m: 1. Day de
Bloomerd (W. A. J. Velis) 2.11,3 -1.21,6,2.
Distel de Hagel, 3. Cycloon. Niet gestart:
Acarelli Gavioli. Toto: winnend 1,50,
plaats 1,40, 1,90, 1,30, koppel 6,50, trio28,50.
VIERDE KOERS, 1800 m: 1. Intensitie
(Mw. K. Y. M. Terlingen) 1.53,7, 2. Sha-
manta, 3. Albustan. Niet gestart: King
Sailor en Green Princess. Toto: winnend
10,00, plaats 1,80, 1,60, koppel 28,80, trio
165,20.
VIJFDE KOERS, 2100 m: 1. D'Eleazar
Belwin (Mw. M. M. Elzinga) 2.50,0 -1.21,0, 2. Dior America, 3. Duke's Dia-
mond. Niet gestart: Casper Ruimzicht.
Toto: winnend 2,60, plaats 1,00,1,10, kop-
pel 4,10, trio 12,60.
ZESDEKOERS: 1. Boy Sneep Taxis (W.
Duivenvoorden) 1.21.7, 2. Cita de Bloom-
erd, 3. Sid Olympic, 4. Bet Hanover. Win-
nend 3,30, plaats 1,30, 1,10, 1,90, koppel
2,20, trio 141,60, kwartet 1468,10. Alle
paarden gestart.
ZEVENDE KOERS FANTASTIC
PRIJS: 1. Ninnes Star (M. Waüow) 2.08.3,
2. Sartoya, 3. Frère Racine. Winnend:
3,70, plaats 1,70, 2,50, koppel 3,40, trio
16,90. Niet gestart: Gentle Giant en Sa-
madore.
ACHTSTE PRIJS LANDGRAAF
PRIJS: 1. Boy Buitenzorg (J.F. v. Dooye-
weerd) 1.20.4, 2. Bet de Bloomerd, 3. De-
ventore B. Winnend 2,40, plaats 1,10,
1,10, 1,10, koppel 3,20, trio 24,80.
NEGENDE PRIJS SHOW EN SHINE
PRIJS: 1. Zabbaleen (H. Grifth) 1.16.8, 2.
Zimrod 8., 3. Yorki Helvetia, 4. Zwaluw
R. Winnend 1,40, plaats 1,00, 1,10, 1,160,
koppel 3,30, trio 16,60, kwartet 109,50 en
W5: 6, 10, 7, 5, 7: 407,60.
TIENDEPRIJS DE VEN EN CUSTOM-
CLUB PRIJS: 1. Zenith Nora (H. Grift)
1.18.2, 2. Amber Enzelens, 3. Yellow Sha-
dow. Winnend 1,80,plaats 2,00,1,80, kop-
pel 8,90, trio 78,00.

" Michiel
Schapers maakte
in tegenstelling
tot Torn Nijssen,
wel het karwei
goed af.
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GerritBrokx volgt André van der Louw op als voorzitter

Michels in sectiebestuur
door ivo op den camp

de derderonde te bereiken. Zijn bij
de stand 2-6; 7-6; 5-5 afgebroken
partij tegen de Equadoriaan Andres
Gomez schreef hij toch nog vrij ge-
makkelijk met 2-6; 7-6; 7-5; 3-6; 6-3
op zijn naam. Vandaag moet hij op
baan een spelen tegen de Ameri-
kaan Michael Chang, de winnaar
van het herenenkelspel van de
Open Franse Kampioenschappen.
Tijdens het grastoernooi van Ros-
malen, won Schapers van Chang.

JJEERLEN-Rins Michels is de meest opvallende naam
£ net binnenkorte benoemen nieuwe sectiebestuur be-- jaldvoetbal van e KNVB. De ex-bondscoach, die Oran-le in 1974naar zilvr bij het WK en vorig jaarnaar goud bij
®tEK leidde, is iihet diepste geheim benaderd voor een

j jr^ats in het bestur. Hij is een van de zes te benoemen le--0 j?en op het lijstje vn de commissie-Brokx, belast met de- rniatie van het n-uwe sectiebestuur. " OPLINTER - De Limburgse
amateurwielrenner Gino Jansen is
als tweede geëindigd in een koers
in Oplinter (Bel) over 109 kilome-
ter. De rit werd gewonnen door de
Belg Luc Bueker. Diens landge-
noot Geert Gevers werd derde.

" AMERSFOORT - Tijdens de
eerste avond van de 2de sessie om
de Nederlandse zomerzwem-kam-
pioensc happen is de Maastrichtse
MZ&PC-zwemmer Roy Meyboom
Nederlands kampioen op de 1500
meter vrije slag jongens 76 gewor-
den. Meyboom noteerde een tijd
van 18.10.92. In een uiterst span-
nend finaleduel versloeg hij de
HPC-zwemmer Christian Fischer
met slechts 0,05-ste seconde.

Vandaag worden vanaf 10.00 uur de
kwart- en halve finales gespeeld en
morgen vinden de finales plaats.

De uitslagen van de heren in de B 2
categorie tweede ronde zien er op
dit moment als volgt uit:
Maarten Stoelers- Bob Wiertz 6-3
6-3, Maurice Meyers-Klaas van Bol-
huis 7-6 6-1, Jos Kuyper-Michel Bos
6-4 6-0.

Bij de dames B2staat Andrea Krie-
scher als eerste en Anat Reines als
tweede geplaatst.

Uitslagen categorie Cl: (eerste ronde)
Bas Horsmans - Gerard Schütt 6-1 6-0
Daniël Jongen - Loek Rouschen 3-6 7-6 6-0
Ron Schiffelers — Roy Peerboom 6-0 6-4
Bart Smeets - Marco Paardekoper 6-3 6-2
Mike Meuwissen - Mare Cox 6-2 3-6 6-4
Guido Bodeutsch — Heino Finke 6-7 7-5 6-0
Chantal Reinartz - Leonne Simons 6-4 6-2
Uitslagen C2: (eerste ronde)
Serve Jaspers - Jos van Guliek 4-6 6-3 7-5- !
Armand van Gastel - Gerard Schütt 6-3 6-2
Grego Hulsman - Roel Schoenmakers 7-6
6-2
Elliot Aretz - Patrick Schlenter 7-6 6-0
Ceriel Meertens- Loek Rouschen 6-3 3-6 6-4
Wolfgang Scharnigg - Maurice Gielkens 6-1
2-6 6-0

De prijsuitreiking zal zondagmid.
dag om ongeveer 17.00 uur plaats-
vinden, door de nieuwe voorzitter
van het district Limburg van de
KNLTB, Rob Luyten.

v schaden zich' UWel alle betaalde clubachter deC,or de commissie vcrgestelde
te k nen- Om enige zorgaldigheid
[ij Detrachten wil de com.issie zelf
lommen nog niet prijsgren, maar
Ljffimissie-lid JacquesRb gafwel
fen kennen dat er ëeen nkele te-
«C^stelling bestaat over imen en
iO?tics* Tevens is tegerret geko-
iqjj» aan de wens van viwel alleJ}hs om niet clubgebcden be-L^urderen te benoemen.
]&fS, nieuwe voorzitter ± GerritiiJ^x, in het dagelijkslevi burge-<C?ter van T"bur8. na* voren
(uraen geschoven. RinusVlichels,■'Hi^urljjk hét visite-kaartjvan het
'Uw te benoemen bestui, zal op-

worden met de pst tech-
jyche zaken. Als penninpneester
Vj Waarschijnlijk B. Stal, crecteurfjjjhet Bouwfonds NedrlandseMeenten, worden aange«zen. " Rinus Michelc wandelt in de Zeister bossen samen metRenze de Vries (links) en secretaris Jan

Huijbregts. Michels zal in het nieuwe sectiebestuur de plaats van De Vries innemen.

Oranje Nassau-tournooi succesvol

'Open Heerlense'
naar de finales

HEERLEN - Het komende week-
einde worden de finales gespeeld
van de 'Open Heerlense' tenniskam-
pioenschappen, voor de achtste
keer in successie georganiseerd
door de tennisvereniging Oranje
Nassau. Ruim 200 tennissers heb-
ben vanaf 26 juni strijd geleverd in
de categoriën 82, Cl, C2, Dl en D2.

Onrust over 'aankoop' GP België

Ecclestone mikt
op motorsport

co's te vermijden hebben wij de GP
aan Motormedia verkocht. Nu zijn
wij gegarandeerd van bepaalde in-
komsten, Overigens gaat het om een
hoger bedrag dan zeven miljoen
francs", reageerde de veelgeplaagde
voorzitter, die dat bedrag niet wen-
ste prijs te geven.

Net zo min wilde Adriën Veys in-
gaan op de vraag of door deze ont-
wikkeling niet ook de wegracerij
binnen de kortste keren tot een
speelbal van Bernie Ecclestone
wordt.

De mogelijke tegenkandidaten die
nog naar voren worden geschoven
lijken derhalve geen schijn van
kans tehebben. De enkele maanden
geleden opgestapte sectievoorzitter
André van derLouw en Eric Vilé, in
de beginjaren tachtig aan het roer
van de betaalde sectie van de
KNVB, werden veelvuldig ge-
noemd als mogelijke kandidaten.
Hun rol lijkt nu uitgespeeld.

Kansloos

De benoeming lijkt slechts een
kwestie van tijd. Geheel volgens de
reglementen van deKNVB zal eerst
een tiental clubs de lijst van kandi-
daten indienen. Daarna kunnen
clubs met tegenkandidaten over de
brug komen. Uiteindelijk moeten
de 37 clubs middels stemming be-
palen wie er zitting gaan nemen in
het nieuwe bestuur. Tenminste 25
van de 37 clubs uit het betaalde
voetbal hebben zich al achter het
voorstel geschaard om bovenge-
noemd zestal te benoemen.

De heren Snoek, Bontebal en Smit
completeren het zestal. Alle kandi-
daten zijn inmiddels persoonlrjk be-
naderd en hebben toegezegd te wil-
len toetreden tot het nieuw te be-
noemen sectiebestuur KNVB. Het
zevende lid moet de afgevaardigde
van de spelers worden. Karel Jan-
sen, ook deel uitmakend van de
commissie Brokx, zal dat in elk ge-
val niet zijn.

pen, dat deze hun etenswaar voor
veelal absurde bedragen (zeven gul-
den voor een hamburger) aan de
man moeten brengen.

" MAASTRICHT- MZPC houdt
van maandag 3 tot en met don-
derdag 6 juli in zwembad De
Dousberg voor de twintigste
keer de zwemvierdaagse. Voor
negen guldenkunnen de deelne-
mers dagelijks terecht van 9.00
tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00
uur.

OTTERDAM - Piet Keu meldt

* n maandag zender problenen bij
3 nieuwe clubFeyenoord'oor de: 0 ste training v»n het nieuve sei-
W 1*Eeyerioorden FC Twrite, decic werkgevervan de spts, be->v£ten gisteren overeenstemming
ie ft

de verg°eCngssom. loeveel
je Rotterdamse redivisieclib voor
v^anvaller heefbetaald, w«rd niet
Cend gemaaktFeyenoorc wilde
et verder gaardan een h;lf mil-

m/1 gulden. FCVente verlangde
f

s meer. Keurdie van Twente-«üier Vonk moit vertreklen, te-,e*jde bij de R.terdammers een
"intenis voor vee seizoenen.

Keur twee par
bij Feyenoord

FRANCORCHAMPS - Na de For-
mule 1 in zijn macht te hebben ge-
bracht, slaat Bernie Ecclestone nu
zijn vleugels uit in de motorsport.
De Brit heeft de komende drie edi-
ties van de GP van België in Fran-
corchamps opgekocht voor het lut-
tele bedrag van zeven miljoen Belgi-
sche francs (ruim 350.000 gulden)
per keer. Daarvoor heeft hij reeds
voor dit weekeinde allerechten ver-
worven en de invloedvan de nieuwe
'bezem'is meteen voelbaar.

door huub paulissen

Records sneuvelen
in Irancorchamps

Ecclestone ziet het contract met
Francorchamps, waar hij handig
profiteerde van het feit dat de orga-
nisatie vanwege de problematiek
rond het werk ieder jaarin spanning
verkeerd over het doorgaan van de
GP, als een experiment. Slaagt dat,
dan zal de man die in de Formule 1
reeds nagenoeg alle macht in han-
den heeft, zich via zijn firma Motor-
media de komende jaren nadrukke-
lijker met de motorsport gaan be-
moeien.

Logisch, dat de bemoeienissen van
Ecclestone dezer dagen het onder-
werp van gesprek zijn in Francor-
champs. Vooral derol van de Belgi-
sche Motorsportbond wordt hevig
bekritiseerd. Het bedrag van zeven
miljoen Belgische francs wordt be-
schouwd als een lachertje voor een
evenement dat in de goede jarenhet
drievoudige aan netto winst ople-
verde.

Ecclestone verhoogde de toch al
niet malse entreeprijzen op Fran-
corchamps met eenderde, waardoor
enigzins redelijke plaatsen ruim
honderd gulden kosten. Als gevolg
daarvan waren de tribuneplaatsen
gisteren akelig leeg en alleen in het
achterste gedeelte van het circuit
verzamelden zich enkele duizenden
supporters. De verwachting is dat
deze tendens ook de komende da-
gen zal aanhouden, waardoor Fran-
corchamps wat toeschouwersaan-tallen betreft een enorme sof staat te
wachten. Van Oppen aktief

in België
HEERLEN - De Heerlense tennis-
serRob van Oppen die in Hasselt in
de kwart finale bij de Heren I met
6-3 6-4 verloor van G. Rompaye (11e
in België), kwam gisteren in Visé
een ronde verder door van nummer
35 van België te winnen. Door deze
overwinning is hrj ook daar in de
kwart finale beland.

'tslagen tralnlni: 125cc: 1. Gianolata) Honda 2.44,32. Martinez (Spa)
erbi 2.44,57; 3. Cillé (Spa).JJ Cobas

Van onzeerslaggever
FRANCORCH-vIPS - Op de
perste trainingag van de GrotePrijs van Belg op het circuitvan Francorchnps lagen giste-ren de rondere<rds zwaar ondervUur. In all*vier categoriën
sneuvelden dïbeste tyden op
net Ardenneic-cuit en in de
Jjjeeste klass doken zelfsteerdere conurs onder de
oude records n de verbetenstrijd tegen dohrono moesten
J»e Nederland troeven Hanskpaan (125cc); de zijspanéqui-
Pc Egbert Strer/Geral de Haas
vooralsnog geegen met eenPlaats in het kèog van de snel-
den.Beiden zen in hun klasse«e vierde tijd nr.

2.45,18; 4. Spaan (Ned) Honda 2.45,41; 5.Pietroniro (Bel) Honda 2.45,98.
250cc: 1. Roth (Dvi) Honda 2.32,75; 2.Ruggia (Fra) Yamaha 2.32,79; 3. Comu(Zwi) Honda 2.33,08; 4. Cardus (Spa)
Jl?,"" H 3'i9 l 5' Pons (SPa) H°nda2.33,34; 6. Cadalora (Ita) Yamaha 2.33,50;7. De Radngues(Bel) Aprillia 2.33,60; 18.Zeelenberg (Ned) Honda 2.36,62; 38.Van den Goorbergh (Ned) 2 39 31SOOcc: 1. Schwantz (USA) Suzuki2.25,65; 2. Rainey (USA) Yamaha
2.25,76; 3. Lawson (USA) Honda 2.26,72'
4. Sarron (Fra) Yamaha 2.26,76; 5. Spen-
cer (USA) Yamaha 2.28,00; 6. Haslam(Eng) Suzuki 2.28,20; 7. Doohan (Aus)
Honda 2.28,45; 8. Chili (Ita) Honda
2.28,49;. 9. Magee (Aus) Yamaha 2.28,65'
10. Gardner (Aus) 2.28,86; 11. Kocinski
(USA) Yamaha 2.28,97; 12. Mamola
(USA) Cagiva 2.29,16; 20. Doorakkers
(Ned) Honda 2.37,96.
Zijspan: 1. Biland/Waltisperg (Zwi)
Krauser 2.35,56; 2. Webster/Hewitt (Eng)
Krauser 2.36,38; 3. Michel/Frese (Fra)
Krauser 2.36,52; 4. Streuer/De Haas(Ned) Yamaha 2.36,53; 5. Egloff/Egloff
(Zwi) Yamaha 2.38,21; 16. Van Kempen-
/Nap (Ned) Yamuha 2.42,60.

Farrington in De Baandert
" SITTARD - Fortuna-secretaris Pierre Schmeitz (links)
en manager Jacq. Opgenoord (rechts) verwelkomden giste-
ren Mark Farrington (tweede van links) en diens zaak-waarnemer in De Baandert. Farrington zal komende com-petitie op huurbasis voor Fortuna Sittard uitkomen; voor-namelijk als stand-in voor de bij de vliegramp betrokkenSigi Lens. Na dit seizoen heeft Fortuna een optie tot koop opdeBritse spitsspeler. ■ Foto: PETER ROOZEN

Niet dat Ecclestone daarvan wakker
ligt. Hrj heeft zijn financiële plaatje
al rond, door het aantrekken van
sponsoren en door de lucratieve
verkoop van de televisie-rechten.
Dat Ecclestone graag de publiciteit
naar zijn hand zet, bleek de voorbije
dagen in het perscentrum waar tal
van journalisten en fotografen uit
de hele wereld botweg werden ge-
weigerd. Voorts heeft Ecclestone de
standhouders dusdanig uitgekne-

Bondsvoorzitter Veys werd gisteren
bedolven onder de vragen van jour-
nalisten en vroeg - veelal tevergeefs- om enig begrip. „De voorbije twee
GP's waren een sof, In 1986 werd de
wedstrijd afgelast door problemen
met het asfalt en vorig jaarvielen de
toeschouwersaantallen drastisch te-
gen (waarbij de heer Veys vergat te
vertellen dat toen met name de re-
gen spelbreker was, red.). Ook dit
jaarwas het nog lang onzeker of de
GP wel doorzou gaan. Om dezerisi-

sport kort
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■ Park Atlantis
[^mm^ DE HAA*
j^È^l HUUR AAN ZEE
B|ËpsS?gi OANS HET JAAR OPEN
SJ^-p Uw paradijs aan de Belgische kust waar

het 365 dagen per jaar zomer is
■"■fc«JE3jicbg HET VERBLIJF BIJ UITSTEK

Gelegen ineen uniekpark van 10 ha, amper 500 m vanzee, tussen bos en strand, uw stu
dioof appartement, volledig ingericht, verzekertU een zorgeloosen uiterst zonnigverblijl

Subtropische koepel 29°C(zwem- en bruisbaden, kinderbad, glij
baan, zonneweide) fitnessapparatuur, badminton, ping-pong.

ORATIS rollerskate, skateboard, speelterrein, ligweide, volleybal, basketbal
mini-voetbal, recreatiezaal, kindertennis, tennis oefenmuur, petan
que, playmobilland, kinderopvang, intern-videonet.

MATIGE Sauna, solarium, tennis, mini-golf.
MUZEN bowling, fietsenverhuur
DIENST Supermarkt, buffet-restaurant, restaurant-tea-room Cat's, brasserii
VERLENING Atlantis, boetiek Oasis, kinderkiosk, videozaal, wasserette.
VERBLIJF Studio 2 pers. weekend vanaf Bfr. 3.500-

-midweek vanaf Bfr. 2.800.- Deducti*s bii ;anoe
,

week vanaf Bfr. 5.300.- di langei
verblijf, ook voot

App. 4 pers. weekend vanaf Bfr. 3.850.- groepen (sport, se
midweek vanaf Bfr. 3.100.- minarieSi 6nz.)
week vanaf Bfr. 5.800.- '

Studio 6 pers. weekend vanaf Bfr. 4.150.-
-midweek vanaf Bfr. 3.400.-

________
week vanaf Bfr. 6.300.- ■/» AUan-fel

RESERVEER NUIII Tel. 09-3259/23.36.22 of 09-3259/23.32.81 ■ O. H-o I

PARK ATLANTIS. I^VMTorenhofstraat 2, 8420 De Haan Belgift LdfiPti
Jal Stuur mij gratis brochure 11 BJ
Naam |
Adres W
Adres W
Postnr. : Woonplaats K__—)2

Ook voor "Last-Minute" reizen
naar de Kupers-reisinfo filialen!

« r\ ~| We zoeken voor eenieder de gewenste
W t_ vakantiebestemming in uw specifieke
"Wit- vakantieperiode.

r^"T \ Wij blijven zoeken, totdat we in ons werk
V f* hT geslaagd zijn.

jfj ' m Aangezien we verkoopagent zijn van nagenoeg
/t """ .**.# ' 'f- alle touroperators hebben we keus te over.—fr"r^'-' Ook zijn bijna alle aanbiedingen in dag- en

*BEj* Jl weekbladen, die u elders aantreft, bij ons te
boeken. Ook alle 'Last-Minute' reizen!

m\S~J~~\ LooP eens D'nnen bij een van onze talrijke
■-: F~

iiv'j reisinfo-filialen in Limburg en laat ons bewijzen

' É dat we serieus met ons vak bezig zijn.

W^ '■! T nmßeislLnfü m
I Weert - Noordkade 49 - "54950-38333 Roermond - Stationsplein 1 - 04750-11711
I Weert " Muntpassage 19 - 04950-36660 Galeen " Groenstraat 4a - 04490-54466I Venlo - Vleesstraat 84 - 077-543322 Stem - Haalbrugskensweg 28 - 04490-37666I Venray - Schoolstraat 16 - 04780-85252 Hoensbroek - Kouvenderstr. 11 - 045-226655

(lAll DE AUTO OP VAKANTIE?^

I,

.

KOSTELOOS[VERKRIJGBAAR
ad yiuwtIn:

EL M \ kuckalkorn atiurantian b.v. hypoth«k»n
W^mr^^iw^mm^mA^miÊmimmmmmmmm »n

Baandert 3, 6138 EM Sittard.

Postbus 5163,6130 PD Sittard.| V tel. 04490-16189 A

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartlkelen, «J «ffl\

J.RONGEN G.werbegVbüt.
Telefoon 0949/2405/92902 Kaoiosberg

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

Q4- Hongarije Tours
BUSREIZEN (10 dgn.) BALATONMEER v.a. ’ 599,-
-met excursies naaro a Budapest. Tihany eneen Puszta

Boekingen: bi| uw ANVR-reisbureau of bi| GéGé 085-435050

Zomerse
kinderkortingen

in EurOase-hotels
gezelligerecreatiehotels op de mooiste plekjes van Nederland
met zonnige kinderkortingen tot en met 12 jr. van 50 tot 100%
(terwijl zij vaak op een eigen kamer kunnen slapen).

Bijvoorbeeld
VELUWE EPE

HOTEL DELLENHOVE
Luxe, maar betaalbaar hotel met o.a. overdekt zwembad, bow-
ling, tennisbaan, sauna, solarium, zonneweide en fietsverhuur.

Zomerweek v.a. / 505.- p.p. half pens.
zomermidweek v.a. / 305.- p.p. h.p.

Bel voor informatie
05780-12814

NOORDHOLLANDSE KUST EGMOND,
HOTEL BOULEVARD

Eenvoudig en zeer betaalbaar hotel, direct a.h. strand met w/k

zomerweek v.a. / 375.- p.p. halfp.
zomerweekend v.a. / 180.- p.p. h.p.

BEL VOOR INFORMATIE
02206-1355

TEXEL DE KOOG
HOTEL 'DE KOGER HOOP'

Qazettg en eenvoudig familiehotel o.a. subtropisch zwempara-
dijs, met gereduceerde tarieven op loopafstand.

Zomerweek v.a. / 370.- p.p. half pens.
Bel voor informatie:

02220-17354

OVERIJSSEL OMMEN
HOTEL 'T REGGEHUUS'

Bel voor informatie
05291-1592
I

VELUWE BEEKBERGEN i
HOTEL BEEKBERGEN JBel voor informatie <05766-3030

WILT U OOK MEER INFORMATIE OVER DE EUROA-
SE BUNGALOWPARKEN OF CAMPINGS. BEL ONS
CENTRALE INFORMATIENUMMER EN VRAAG DE
VOLLEDIGE EUROASE GIDS

033-620124
of vraag het TRANS programma

bij uw reisagent

EurOase
Rust, ruimte en natuur.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

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.

1

Dlscovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 metei
jachten in Griekenland, de Griekse eilanden en de Turkse
kust. Geen ervaring vereist. Info in België 09-32.3651.4062

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 me
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretagne.
Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651.40.62

I K^r'Ê?_l

Boek nul Onlangs gerenoveerd va-kantiehuisje (4-pers.) bij bos, duin
en zee. Mogelijkheidom paard mee
te nemen. Bakkum. Inlichtingen:
32518-52955.

D-8599 Barnau
(Oberplalzer Wald).

Voordelige vak. zonder massa-
toerisme. Heerlijke wandeltoch-
ten, kegelen, binnen- en verw.
buitenbad, bij golfbaan. Prima
ontspanning. Kmr. LO, HP en
VP. Op verzoek afhalen mog.

Inf.: Verkehrsamt Barnau. Tel.:
09.49.963V201, za zo. en
's avonds 09 49 9635.268

Eifel/Moezel, ruim 200
vak.woningen, pensions,
bung's, hotelsen boerderij-
vak, voor 2 tot 15 pers. v.a.
DM 30. Tel. (05920) 12475.

Beierse Woud.
\ Hotel Rappenhof "D-8498 Arnbruck

Tel.: 09.49.9945/1374 !
\ Vak voor snelle beslissers.

HP va. 38 DM. Sauna, !I solarium, pool, paardrijden, '1aai 12 vissen etc. ■!>«« ......... é

| EKSTRA VOORDELIG
HOTELARRANGEMENT
AAN DE ZEEUWSE KUST

" Schitterende ligging op
300 meter van zee

" Binnen- en buitenzwembad
e Sauna / Solarium
" Tennisbanen/Fietsen
Vraag ons uitgebreide info-pakket

HOTEL"" E 9P DE ZEEUWSE "■— STROMEN ES
RENESSE " TELEFOON 01116-2040*. Laatste kans op een bungalow bi

i CENTER PARCS in juli en au
1 gustus. Boek nu! Bel gratis 06
0300 of ga langs bij Rabobank
ANWB, Holland Internationa
Reisburo of WV-i kantoor.

SOVJET-UNIE
Subtropisch Sotsji ’ 1095.
Sotsji, Kaukasus f 1495.
Sotsji, Kiev f 1395.
Leningrad, Moskou ’ 1995.
Leningrad, Moskou,,Kiev ’ 1995.-
Leningrad. Sotsji,
Moskou f 2595.-
Moskou, Kaukasus,
Kiev f 2995.-

PERESTROJKA REIZEN
Bilthoven 030 - 280314
250040/286234. AnvriSgr.

Houtbouw DE VELUWE. Uw
houten chalet op maat gebouwd.
Ook grote collectie op voorraad.
Apeldoornsestr. 32, Voorthui-
zen,. 03429-2233/3978.

I—;f Plezierig
vertoeven in

I alle seizoenen.
Gelegen ln de historische,
eeuwenoudebossenvan

hetRijk van Nijmegen,met
veel rekr«atlemogeljJkherJen

'■ en bezienswaardigheden.
Diverse arrangementan.

I Bel even: 08896-43614
en wij zenden u

uitvoerige Informatie.
Molenbosweg 17- BergenDal
(blJN]Jmegen)oBB96-4*J514

J HOTEL lIH
ERKA CU'

■ ' *^^M* ***- «

■ RESTAURANT WEBSütT

Cruises
8 dagen v.a.

’695.-
ITALIË-GRIEKENLAND

JOEGOSLAVIË-TURKIJE
of:

CYPRUS
EGYPTE-ISRAËL

Voor uitv. brochure bel

I Holiday CruisesI 03463-53778 Of 52406
'ij mmmmmßßW^mWßmmmmmmm
i- i
i-:, Unieke 22-daagse verzorgde
ü RONDREIS. Ned. reisleiding,

vertr. 29 sept. en 10 nov. a.s.

I bezoek aan 0.a.: Krugerpark,
Drakensbergen, Swaziland,
Pretoria, Transkei, Kaap de
Goede Hoop, Kaapstad, Zuzu-. land, Durban, Sabi Sabi etc.. Voor info: stuur en ongefr. en-
velop aan Impala, Antw. nr.

"222, 8861 KT Harlingen (lid
' ANVR/SGR).

Friesland
ANWB-appartementen in

" bosr. omg. APPELSCHA va.
’360,- p.w., 2e week Vi

/ prijs. Tel. 05160-3915.
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.

I stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.
vrij. 11-8 t/m 25-8 ’998,-,„ 18-8 t/m 1-9 ’ 898,-, 3 wk.. sept. ’ 795,-. Herfstvakantie. ’375,- pw. Keyman Reizen- Rhenen. Tel. 08376-14121/
14130

■"-—— - __ j^n.

De ideale attractie voor de hele familie S2Ï___P
Bv'-■ Kar

«r - *** *. " Ek *■ -^^mmmmmm mmmi*a\\v ■ HP^^Bhl mmm^

B-B^—^a—E^VÉl^H^ ' 'iP-W-if'i*-^*'l ■_'_B_D_EtP^i_S^^l \^^^^^ \S. // ~) I

~~È" ~**~ ~Pp~~TELEFON: 09-4924542459 + 50? -^de

REDUCTIE VOOR BEZOEKERS VAN DE SELFKANTBAHN OPENINGSTIJDEN: DAGELIJKS VAN 9.00 UUR TOT)E SCHEMERING kh
-rf"***--

Overijssel
HARDENBERG. Luxe bos-
bung., weg. annul. 1 tot 14-7

’ 395,-p.w. 05247-1920.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Te huur leuk ZOMERHUIS-
JE of boeren Voorhuis in. Markelo (Overijssel) vrij v.a.
1 juli tot 22 julien na 12 aug.
05476-1744 na 17.00 uur.

Noord Holland
VAKANTIE aan de Noord-
zee, nabij subtropisch
zwembad, te h. gemeub.
stacaravans in St. Maar-
tenszee. Inl. K. Wey, 02246-
-1373.

Noord Brabant
Hoogseizoen nog enkele
BUNGALOWS vrij. Bosrijke
omg. bij Eindhoven ’ 250,-/
’450,-p.w. 04907-2158.

Zeilen/Surfen
; Te k. SPEEDBOOT 40 pk,

tel. 04490-25066.
ITe koop allround SURF-

PLANK i.z.g.st., kompleet,
prijs ’350,-. Tel. 045-
-424501, b.g.g. 045-418339.

Zuid Holland
OUDDORP Noordzee
nieuwb. vak.won. 6-pers.,
rustige ligging, comf. inger.
Te huur va. 5-8-89. Tel. 09-
-49.2053.2316.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer Inl. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen., 070-545866

Zeeland
: ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/

■ wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij. 12-8 t/m 26-8 ’998,-,
19-8 t/m 2-9 ’898,-, 3 wk.
sept. ’ 698,-. Herfstvakantie

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
Rhenen. Tel. 08376-14121/
14130

Limburg, Camping Kapel lerhof. Ge-
i zinscamping nabij VALKEN-

BURG. Plaats voor Stacara-. vans, Tourcaravans en ten-
ten. Ingerichte Huur- en. Stacaravans. Grote kantine,, kinderzwembad en speel-
tuin. Tel. 045-751588.

" Stenen VAKANTIEHUISJE, in Uden (N-BR.) 6-pers. van
■ 8 tot 22.07 bosrijke omg. pri-

ve zwembad 04132-62375.

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
I ’ 525,- per week, kinder-reductie. Goede keuken.

Beekbergerweg 25. Tel. 05765-1265.
VELUWE: te h. bungalows, Van maandag t/m vrijdag,
nog enkele weken in juli en van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
augustus, geen camping, uw PICCOLO telefonisch
Bel 03412-51430. opgeven. Tel. 045-719966.

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. 540 kg

3 pits kookplaat-kachel, koelkast standaard.
Prijzen v.a. ’ 11349,-

Fritz Berger Rekreatie
! Rijksweg 21, 5995 NS Kessel. Tel. 04762-1465.

Camping en Recreatie 1989
Voor voorjaars-toppers:

Westfalia SSK-FB prijs ’ 375,-
Anti diefstalslot (keep-it) ’ 149,- voor SSK ’ 199,-

Porta Pottl va FB prijs ’ 125,-
Aqua Kern 1 ltr., FB ’ 11,75 maar 2 ltr. FB prijs ’ 18,95

Van Leveller FB prijs ’ 119,-
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 Sta- Caravans
Nieuwe stacaravans en houten chalets vanaf ’ 20.950,-.
Ook gebruikte sta- en tourcaravans, mr. en financ. mog.

Schaapsbrug 2, Roggel. Tel. 04749-5079.

Stacaravans Frankia
nieuwe en gebruikte Caravans topklasse uit_ . ~, Duitsland, reeds v.a.

RalOn UaraVanS ’12.680,-, ook gebruikte
Brommelen 58A Geulle caravans, ook informatie

043-64579. Frankia kampeerauto's koop
■ en huur, huurpr. v.a ’ 850,-

-q O p.wk. Kom eens langs
_!§. Fritz Berger

/K^SlkSjl^v Recreatie, Rijksweg 21,

timmrm*,* caravans. Ook steeds inrui-

innau-uron Ralon CaravansinpaKKen Brommelen 58A Geulleweg wezen 043-645079

nietS te Vrezen Caravan 5-pers. TABBERT
Huur, niet duur een K?*^" 00"0' f s&°°''

Camper bij Bastiaans wo-ti imjl.

Heerlen (in aug. nogver- Te k. BOOT met trailer en
schillende weken beschikb.) b.b. motor. Vr.pr. ’ 900,-.

Bel 045-724141. Tel. na 17 u. 045-229675.

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 Komngsbosch.
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
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 gevuldvan

’ 95,- nu ’ 55,-. Langs de
Hey 7. Ind. park Nrd. Sittard.
Tel. 04490-13634.
Te k. CASITA klapcaravan
met vaste wanden luxe uitv.
Tel. 045-456883.
Te k. SPEEDBOOT 4.50
lang, 50 PK Mercuri b.b.-
motor, vr.pr. ’ 7.500,-. Tel.
045-227764.
Te koop SPEEDBOOT en
trailer 40 pk. 045-241461
b.g.g. 241695.
Te k. aangeb. kAMPEER-
WAGEN t. Tabbert Senator!
met voort, en luifel. Baanstr.
140, Landgraaf.o4s-325955
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker te
h. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’7OO,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
Te k. DIESELMOTOR-
JACHT 84 Pk 11x3 mtr, mr.
kl. boot of kampeerauto mog
tel. 04490-71925.
KAMPEERAUTO'S te huur
v.a. 29 juli 4-5 pers. v.a.

’ 900,- p.w. Camperverhuur
Erkens, Koolweg 11-13,
Elsloo. Tel. 04490-71925.
Te k. 3 tot 4 pers. CARA-
VAN De Reu, t.e.a.b. Veld-
str. 44, Landgraaf.
Te k. Chevrolet CAMPER
LPG bwj. 1982. 60 dag.
kaart. APK 1990. Vr.pr.

’ 8.950,-. Tel. 04493-3066.
Te k. CAMPER Renault Es-
tafette, benz. en LPG, APK
30-6-'9O, i.z.g.st., vr.pr.
’3.200,-, event. mr. cara-
van mog. Tel. 043-612481.
Te k. BAGAGEWAGEN en
deksel imp., r.-wiel, 150x45
xB5, Burg. Loijsonstr. 21,
Nieuwenhagen.
Te k. SPEEDBOOT en trai-
ler geh. compl. vr.pr.
’1.950,-. 045-229071.
BERGLAND Caravans,
Stem, 04490-32458. Profi-
teer nu v.d. laatste overj.
modell. '89. m. extra korting.
METZLER rubberboot met
stuur en 18 PK bb-motor
’1.900, -045-417122.
Te k. CAMPER vouwcara-
van 4-pers. merk Apache vr.
pr. ’750,- Fr. Halstr.l4,
Brunssum na 17.00 uur.
BOTEN voor vakantieprijzen
Metzeler rubberboten, roei-
boten, motorboten nieuw en
gebruikt, buitenboordmoto-
ren nieuw en gebruikt, door-
lopend show. Het is de
moeite waard ons te bezoe-
ken! Sportbootcenter
Wohler, Borsigstr. 5, 5132
Übach-Palenberg. Tel.
0949-2451-43663.

Te k. 3-pers CARAVAN met
voortent, kachel, ’ 900,-.
Tel. 045-452399.
Te koop CARAVAN Karaat
type 360, met voortent en
koelbox, pr. ’ 1.950,- i.z.g.
st. bwj. 74. Tel. 045-726390
Te koop BAGAGEWAGEN-
TJE met deksel en imperial.
Tel. 045-314027.
Te koop ADRIA 380 Q, 3-4
pers., bwj. '75, electr. verw.,
luifel, nw. driepmts 220
aansl., vr.pr. ’1.200,-. Tel.
045-426414 na 17.00 uur.
Weg. annul. te huur van
part. luxe fabriekscamper
MERCEDES diesel net 15%
korting voor de periode 1-7
t/m 14-7. Ook sept./okt. na-
seizoensprijzen. 04492-
-5149
Snijders WATERSPORT
M'tricht. Ga weer waterskiën
zonder vaarbew. Speedbo-
ten-motoren-Zodiac opbl.
boten. Ond., serv. en rep.,
Korvetweg 14, Markt 36.
Tel. 043-633034/214652.
Extra aanb. Beekman met
200 pk Merc. ’ 30.000,-.
Grote VOUWWAGEN-
SHOW van Andre-Jamet
grijp Uw kans voor de laat-
ste 1989er modellen v.a.
’4.995,- nu bij Hans Stas-
sar Heisterberg 78, Hoens-
broek, 045-224200.

Te I TOMOS 3,5 p.k., b£*^laggart, nog niet gebruj Vls
nieiv ’ 650,-. 045-3520$Urës— Ie E
Te- 5-pers BUNGALOwn afTEM, 3 wk. gebruikt, z.g kn. 'elstr. 18, Hoensbrc* \
Te1045-220458.
FAfWOHNWAGEN A^
Jaret gunstig zu verkau%)b.
Te10949-241-58934. Jj*?
Te. CARAVAN BergiaWl
m. sk., voort, ’ 3.000,-. %n„
13 ur. 045-321057.
Hoiecar en STACArfar d
VAS. nieuw en gebivuUti(
Ho*s t.o. Makro Nuth. *7Ven
045243323. /cc j
JA/STALLING (afge^6-1
tenvoor caravans, boteij^"^
Nul- Hovas te1.045-243^^
LicKjew. 2 pers*. Tflfl
KESTENT, merk: Wal^pr.J5O,-. 045-314975. M
Caiper BEDFORD APK«
'9Cbenz. en LPG, 4-pejfJexa LPG-huish., dufi_luiit, verw., warm w3ifjddche, geisol., iP_
’4.000,- ml. 04490-42CJBT~k. VOUWWAGEN rnjB"., als nieuw, 6-pejM
Kkraderweg 154, HeerjjS^p
ï koop CAMPER M_
J 6D ’6.000,-, te b<«_\{.houtstraat 43, Brunssujß

Bel<ë
f —*^g

Kamperen in etf oase van rustï
Wij bied* u ook: M.

Groot verwarmd buitenbad ei*inderbadje, royale plaat_k-*
van 100 m2voor enkele djen, weken of het hele j^EEJ

Visvijver, zandstrand, sprfvelden, speeltuin en eenßE-
gezelligekantine. U vindt ns midden in de bossen —tm,

slechts 6 km. van Maastrid en 5 km. van autobaan —|
■ -A.

camping % SierreoraoJ
Paalsteenlaan 90, 311 Lanaken-Neerharen.

Tel. 09.311.721686.
Te h. in Belg. Limb. CAR/> Leuk ZOMERHUISJE LVe
VAN in bosr. omg. met groc Kinrooi, compl. inger. ij; K Q
natuurzwembad ’ 300 woonk.,keuk., 2 slpkrs.
p.w. Tel. 045-270585. che en toil. bij zwemb-—r T~ ; ~' viswater 078-159040. J 71.Te huur of te koop klei —T< </'
BUNGALOWTJE, campin Te k. WEEKEND-verbljl^
in Lanaken v. vertier v. kir Zutendaal. Inr. camper rt** ..
deren. Tel. 04490-24024. Tel. 043-432382.

Diersen I"
Aktieve lubbel-twen

commercieel succesvol, irhet bezit van de reisburodf'
mas SEPR 1 en 2 (vakbew. en handolskennis) en as-,
rantie-B zoekt hiervoor part-time) «mplooi of sarfjrJ-.)?:
werking om een reisburea te starten d andere sugges'"'l m*
Tel. 045-216411. JF'- I-—... ..—zr. —. .ft\ ->

Laatste kans op een buna- \
low bij Center Parcs in julian*augustus. Boek nu! Bel ga- 'tis 06-0300 of ga langs bij 'Rabobank, ANWB, Holljnd 'International reisburo of
VVV-i kantoor.

Spanje/Portugal
Te h. COSTA BRAVA «en
bungalow, maand juli, tos-
rijke omg. Tel. 04490-15133
MALLORCA / Puerto de Al-
cudia luxe vak.won. 70 en
90 m 2bij jachthaver en
strand. Met en zonder sport-
boot. Tel. 09-49.2163.6611.
COSTA DEL SOL huis (4-5
pers.) met pool, tuin, dakter-
ras, carport, 80 m van zand-
strand in Costa Bella (Mar-
bella 8km). Te huur v. 13/9-
-16/10-'B9 en va. 8/11. Tev.
gesch. v. overwinteren. Tel.
09-49.5143.8077.
COSTA BLANCA/Calpe huis
v. 4-pers., div. term. vrij va.
45 DM p.d. Geen extra kos-
ten. Tel. 09-49.4109.6540.
Vak. in witte toren ANDALU-
SIË, Cabo de Gata, 4-pers.,
compl. inger., schitt. tuin, 2
terr., 4 auto-min. van mooie
stranden. Aug.-okt. nog vrij.
Tel. 09-49.221383844.
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.
SPANJE Lloret De Mar/Bla-
nes, CallelaSalou te h. juli/
aug. 4/6 pers. appartemen-
ten/hotelkamers. Buspendel

’ 195,- p.p. Keyman Reizen
Rhenen. Tel.l 08376-14121/
14130.

Hallo, ikben een meisje V m
22 jr., o zoek naar een * *nial<
ke REISGENOTE, die T^Poials ik vn zon, strand en *etba]
gaan houdt, interesSjM's, \Schrijf ne dan! Br.o.nr' ije
1306 D, Postbus 3l*rrJ v6401 ü Heerlen. J°er, ;J

■'s/Canada }de
ALOH- IN KIHEI, luxe *2-4 p6., dir. aan zee, * t^J1nis, pjl, duiken, golf- %\^H
1/7 4; 1/11- 30/4 .^MiTel. 049.7361.44433.^'- „

Oostenrijk J«h. f"fiT^teVakae-driehoek SA^tstpBURCReichenhall-Berc^biJ*-'
tesgan 6-vak.won. in c ***
Grogain. Prachtig uitz- fh 0l

v*gebete. Tel. weekend i^,, P<
19ui09-49.307112425> ' *<
Vakaie in TIROL. eriHotegunst. prijzen. Inlj^ n
proscten, tel. 04492-I],^^-

Denemarken rj
VAK/ON. van part., cW
met>rting te huur. Tel-
-49.4>522478. f

Uxemburg
Practig gelegen VAr*^
TIEVOIINGEN te huuf(
Wilwirvltz / Luxemburg Gtj
ma t/nrij tel. 045-4100; (

)uitsland ve
SAUEFAND/Biggesse. , ]
Vak. wing 50 m2voor' Jrer
pers. mpl. ingericht.
DM p. D en E Gram/5 we*
Thierinauserstr. 38 5* vo0
Olpe-rgesee, tel. '4927635691. j ven

aor Piccolo's kjjr
zkerder pagina 1 0



sport kort

Die tijdspanne hebbenHermans c.s.
nog niet overbrugd. De ploegleiding
meldde de verandering reeds twee
weken geleden bij de directievan de
Tour. Die maakte geen bezwaar. De
voorzitter van de jury, de Zwitser
Claude Jacquat, wel. Verwacht
wordt dat de partijen voor de pro-
loog van zaterdag tot een vergelijk
zullen komen.

Voor het begin van de Ronde van
Frankrijk ontstond rumoer om de
trui van de Spaanse ploeg met Ma-
thieu Hermans. De renners willen
rijden in nieuwe shirts met als op-
schrift Patemina, een grote distri-
buteur van Spaanse wijnen. De vo-
rige sponsor Caja Rural heeft zich
teruggetrokken. Volgens de regle-
menten van de FICP kunnen ren-
ners in een seizoen alleen met twee
verschillende truien rijden als ze
langer dan drie maanden geen sala-
ris hebben genoten.

Hermans

Phil Anderson heeft een nieuw con-
tract getekend voor TVM. De
Australiër rijdt ook in 1990 voor de

Anderson

HENGELO - Voor het eerst zal bij
Adriaan Paulen Memorial in Henge-
lo een sterke atletiekploeg uit de
Sovjetunie aan de start komen. De
delegatie die op 13 augustus aan de
wedstrijd deelneemt, wordt aange-
voerd door polsstokhoogspringer
Sergej Boebka. Hij wordt vergezeld
door de kogelslingeraars Bedik, Lit-
vonov en Tamm.

Russische
ploeg naar

APM-games

" MAASTRICHT - Uitslagen Maas-
trichtse zomerbridgecompetitie: eerste
klasse en hoger: 1. Fliek-Wagenvoort
61,88 %, 2. Hofhuizen-Narinx 61,67 %, 3.
Kleijnen-SCheepers 58.75 %. Stand: 1.
Deliege 61.47 %, 2. Fliek 58.95 %, 3. Wa-
genvoort 58.10 %. Overige klassen,
groep C: 1. Geert-Lucassen 63,43 %, 2.
Vanseer-Slegers 62,04 %. Groep D: 1.
Konings-Purnot 63,99 %, 2. Visser-Van
Gruisen 63,93 %. Groep E: Schoot-
Schoot 64,81- %, 2. Van Os 62,27 %.
Stand: 1.Leurs 69,12 %, 2. Purnot 64,41
%, 3. Schoot 64,28 %.

Junioren azen
op atletiekgoud

BERGEN OP ZOOM - Vier Lim-
burgers kunnen dit weekeinde een
gooi naar goud doen bij de NK atle-
tiek voor junioren in Bergen op
Zoom. Dat zijn Tegelenaar Marco
Gielen (300Cm), Unitasser Bart Ne-
lemans (steeple), diens clubmakker
Luigi Bellu (hamer, en Kimbriaan
Mark Weemaes (100 en 200 m). Be-
halve de medailles zijn er startbe-
wijzen voor de EK in het Joegosla-
vische Varazdin te verdienen.

MARSALA- De nationale vrouwen
handbalploeg heeft het zeslanden-
toernooi in Marsala, Sicilië, ge-
opend met een overwinning. In een
wedstrijdvoor groep A werdvrijdag
Tunesië met 22-14 verslagen. Bij de
rust leidde Oranje met een verschil
van drie treffers (8-5).

Overwinning
handbalsters

Stephen Roche wil met de prognose
betreffende hemzelf wachten tot de
Pyreneeën achter de rug zyn. „Ik
ben beslist geen pessimist, ik wil al-
leen voorzichtig zijn. Na de Pyre-
nee'en kan ik ongeveer vertellen
hoever ik sta. We hebben dan bijna
de helft van het traject achter de
rug, met als belangrijkste obstakels
de individuele tijdrit Dinard-Ren-
nes en de Pyreneeënetappes. Dan
pas zal ik weten of ik in het hoogge-
bergte weer meekan. Op dit mo-
ment vind ik, dat men mij niet als
kanshebber op de eindzege kan be-
schouwen. Hoewel ik start met de
motivatie van de winnaar. Boven-,
dien heb ik mijn grootste succes in
mijh carrière al bereikt: mijn terug-
keer in het peloton. Alles wat daar
nog bijkomt is mooi meegenomen."

Spreekt Stephen Roche de waar-
heid aan devooravond van deTour-
start of speelt hij verstoppertje? „Ik
weet het, ik word nu reeds door ve-
len als een serieuze favoriet be-
schouwd. Maar laten we niet te
voorbarig zijn. Om de Tour te win-
nen moet je super zijnen dat ben ik
nog niet. Fignon en Delgado wel. Zij
starten als de grootste kanshebbers.
En pas op voor Erik Breukink. Die
jongen wordt onderschat. Ik zie
hem in staat om voor een verrassing
te zorgen."

Deelnemerslijst Tour
Profs in hart en nieren

Triathlondagelijkse kost voor Ben van Zeist en Irma Zwartkruis

Dewinnaars van 1987: Ben van Zeist en Irma Zwartkruis.
* dit jaaris het duoweerfavoriet voor dezege.

Foto: WIDDERSHOVEN

" Stephen Roche maakt na de Pyreneeën de balans op.

Na afloop van de Ronde van Italië
zocht Stephen Roche in M'unchen
dokter Müller-Wohlfart weer op. „Ik
ben gedurende een week in M'un-
chen geweest. Niet omdat ik proble-
men met mijn rug zou hebben, zoals
beweerd werd. Wel om me met het
oog op de Tour onder ideale om-
standigheden te latenverzorgen. De
pijnen aan mijn rug waren' het ge-
volg van mijn eerste kennismaking
met de cols. Derhalve van voorbij-
gaande aard."

Stephen Roche maakte de afgelo-
pen maanden een opmerkelijkeren-
tree: In Parijs-Nice, waarin hij de
tijdrit op de Col dEze won, kon al-
leen de Spanjaard Indurain hem
van de eindzege afhouden. Even la-
ter in het Criterium International
behoorde hij weer tot de uitblin-
kers, getuige zijn derde positie in
het totaalklassement. In de Ronde
van het Baskenland schoot hij wel
in de roos: nummer een in de eind-
stand, nadat hij reeds een rit op zijn
naam had geschreven. In de Vier-
daagse van Duinkerken zette Roche
met etappewinsten de derde prijs in
de totaalstand zijn opmars voort.
„Maar de Giro was mijn eerste grote
test om te kijken of er een terugkeer
aan de top voor mij nog inzat. En dat
lukt tot nu toe beter dan verwacht,"
meent Roche. „Ik ben in de Giro tot
het uiterste gegaan. In het hoogge-
bergte, de regen en sneeuw voelde
ik voor het eerst sinds mijn topsei-
zoen 1987 dat het weer goed ging.
Een hele opluchting. Ik was danook
ontzettend tevreden met mijn ne-
gende plaats"."

Inderdaad, Stephen Roche heeft het
aan den lijve ondervonden.De win-
naar van de Tour de France 1987
was in de editie van vorig jaar de
grote afwezige. „ledereen weet in-
tussen om welke redenen," zegt de
man die twee jaar geleden na Eddy
Merckx als tweede coureur in de ge-
chiedenis in een en hetzelfde sei-
zoen de trilogie Tour-Giro-wereld-
kampioenschap voltooide. „On-
danks twee operaties bleef ik met
mijn linker knie sukkelen. Ik strom-
pelde van dokter naar dokter. Nie-
mand kon me helpen. Totdat ik
door puur toeval tegen de Westduit-
se arts Müller-Wohlfart aanliep."

doorj

De kennismaking met de München-
se wonderdokter van sportcory-
feeën als Bernard Langer, Boris
Becker, Yannick Noah, Daley
Thompson en Klaus Allofs was het
begin van de terugkeer naar de top.

LUXEMBURG - Op het moment dat vandaag het startschot
klinkt van de 76e Tour de France zal Stephen Roche wellicht
de allergelukkigste deelnemer zijn. Na een onderbreking van.
een jaar is de lerse wielerstar weer van de partij in la Grande
Boucle. „Eindelijk," sprak hij gistermorgenterwijl hij in race-
plunje hotel Nobilis verliet om te gaan trainen. „Ik ben dolblij
dat ik weer kan starten in de Tour. Ik weet wat het betekent als
jeom de een of andere reden verstek moet laten gaan."

Leon Houben
naar Kluis

EL-EEN - Tafeltennisser Leon°üben speelt volgend seizoen voor
irste divisionistTTC Kluis uit Ge-
*&" Leon Houben, een van de
|°°tste talenten binnen onze pro-
I c'e> neemt de opengevallen
'aats in van Richard van de Vorle.
"^stgenoemde keert weer terug
ar het oude nest Swift Deventer.

e
et het strikken van Leon Houben
et Kluis binnen eenjaar de twee-
grote slag geslagen op de Lim-

rgse spelersmarkt. Vorig jaarera nog de talentvolle Jochem Ge-
e<Jts (Kerkrade) aangetrokken.
tjdskampioen Megacles uit Weert
llest haar Joegoslavische top-

Peelster Bernardic. Zij vertrekt
H*\Raspo Aken. Megacles onder-
pnaelt momenteel met Ria van
[ Js\vyck, dat ooit deel uitmaakte
F* het roemruchte damesteamvanr^ngslust.

EK bridge
van start

3-jRKU - Vandaag begint in hetnse Turku het Europees kam-
bridge. Vooral gezien

geënte resultaten van de Neder-;naers bij de EG-titelstrijd in Oos-
FMe, waar zowel de heren als deLt*nes goudveroverden, zijn dever-achtingen hooggespannen. De
I eeste tegenstand wordt dit keer
FWacht van Polen en de Scandi-
PVlsche landen. Voor het Lim-rgs Dagblad een goede reden omL Europese bridge-top in Turku
naf vandaag van nabij te volgen.

Nieuwe sponsor
Bartok

ilj ."" Tafeltennisvereniging Bar-Ult Bom heeft een nieuwe

>en e komende drie sei-
nen!1 Worc*t de club, waarvan hetPar?) onlanIs promoveerde
lei eredivisie, financieel onder-
|ev nd door de NMS Spaarbank.
Ta " 's er een optie voor nog eens
Pm Jaar m e overeenkomst opge-

'Ik ben al dolblij dat ik kan starten in Ronde van Frankrijk'

..
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Tourwonder Roche LUXEMBURG - De Brabantse
amateurwielrenner Eddy Bouw-
mans debuteert volgend jaar als
professional bij Panasonic. De 21-ja-
rige Bouwmans uit Aarle-Rixtel, die
onlangs de Belgische klassieker Ar-
dense Pijl op zijn naam schreef en
als derde eindigde in de Ronde van
Limburg, tekende afgelopen
woensdag een tweejarig contract bij
Peter Post.

Eddy Bouwmans
naar Panasonic

ploeg van Cees Priem. Hij zal dan
zeker dertien huidige ploeggenoten
terugzien. Jesper Skibby, Eddy
Schurer, Johan Capiot, Jan-Willem
van Loenhout, Peter Pieters, Flip
Vandenbrande, Jos Lammertinli,
Alain Vandenbossche, Martij»
Schalkers, Jan Siemons, Jos BoL*.
Rob Kleinsman en Daan Luykx lig-
gen eveneens voor 1990vast. De cci*/
ste vier tekenden zelfs tot en mef'1991 bij. ïj'

Lubberding
LUXEMBURG - Met zijn bijna 36,
jaar is Henk Lubberding de oudste"en meest ervaren renner in de Ron» .
de van Frankrijk. Op leeftijd ver-
slaat de toekomstige veeboer uit
Voorst de Belg Ludo Peeters mejjsvijf dagen. Lubberdjng is op 4
augustus jarig, Peeters wordt op 9
augustus 36. Lubberding rijdt dit
jaar zijn dertiende Tour. Daarmee,
klimt hij op de veteranenlijst alle*,
tijden van de vijftiende naar d«
achtste plaats. Bovenaan staat - on" !
aantastbaar - Joop Zoetemelk met
16 deelnemingen voor de Belg LujV;'
cien van Impe met 15en de Fransen
Andre Darrigade en Raymond Pou-
lidor met 14. Lubberding deelt de
achtste plaats met Gerrie Knete-
mann, dievorig jaarvoor de dertien-
de keer in de Tour startte.

Gisteravond werd de inmiddels 57-
-jarige en rondborstige kampioen
van weleer, die samen met zijn echt-
genote Josée en 10-jarig dochtertje
Fabiènne in het naburige dorpje It-
zig woont, op bijzondere wijze
geëerd. Vanwege zyn legendarische
hoogstandjes als klimmer (Gaul
won zowel in 1955 als 1956 het berg-
klassement in de Tour) trok de Co-
lombiaan Luis Herrera tijdens de
traditionele ploegenpresentatie
Charly Gaul een bolletjestrui over
de schouders. Een symbolische ges-
te van de Tourdirectie, omdat in de
periode van Charly Gaul er nog
geen trui voor het bergklassement
bestond.

Charly Gaul fungeert namens de
plaatselijke organisatie van de
Tourstart in Luxemburg als gast-
heer. De voormalige 'Engel van de
bergen', die in 1958 de Ronde van
Frankrijk op zijn naam schreef, is
ter gelegenheid van de Touractivi-
teiten in Luxemburg weer in de
openbaarheid verschenen.

Charly Gaul

vandaag

Fignon
Laurent Fignon gaat het volgende
seizoen fietsen voor een doe-het-zel-
ver. Zijn wielerstal wordt vanaf 1 ja-
nuari gesponsord door Castorama,
een keten gespecialiseerd in doe-
het-zelf winkels.

al jarenlang het parool van Ben van
Zeist en Irma Zwartkruis. Triathlon
is voor beide professionals dagelijk-
se kost. „Elke dag enkele uren trai-
nen, verplichtingen hier en inter-
views daar. Dat leidt nog wel eens
tot spanningen.Zeker als we beiden
bekaf thuiskomen. Maar dat hoort
nu eenmaal bij topsport", aldus
Zwartkruis, die twee jaar geleden
haar baan als onderwijzeres op een
LOM-school opgaf voor haar sport-
activiteiten.

techniek. Dat zit dus snor. Ook met
fietsen ben ik flink vooruit gegaan.
Met hardlopen sta ik op hetzelfde
niveau als verleden jaar en dat is
dus in de praktijk een achteruit-
gang". Toch denkt Van Zeist goede
winstkansen te maken in Stem en
Almere. „Het is een kwestie van
kracht en dieschuilt ook in een klei-
nere atleet als ik, ook al vraag ik me
wel eens af hoe zon klein mannetje
als Delgado de Tour kan winnen.
Tijden interesseren *me overigens
niet. Het gaat puur om de winst".

„Aan de top komen is makkelijk.
Wil je jeer handhavendan is het pas
echt knokken". Irma Zwartkruis
heeft het aan den lijve ondervon-
den. Overwinningen volgden elkaar
in snel tempo op, maar de concur-
rentie zat de atlete steeds dichter op
de hielen. „Toch is het jammer dat
nog zo weinig vrouwen aan een
triathlon durven deelnemen. Het
oogt zwaar, maar als je goed traint is
het best te doen".

L Van onze verslaggever

Ir* J\EN - „Triathlon is een deel
[ni 'jn leven. Néé, het is mijn le-
h Jrma Zwartkruis (30) en Ben

iïii -ulst (26) over nun welhaast
Stf benadering van de triath-
)trort. Zij, dochtervan voormalig
H albondscoach Jan Zwart-

" is de onbetwiste nummer één
r^e Nederlandse .vrouwen. Hij

verleden jaar nationaal kam-
at ln- Almere bij de mannen en

«*> (jJ^et een tijd van 8.35 uur zesde
t,^ eeuwige wereldranglijst. Sa-|orlo°rmen ze een Paar aPart; een
«i^ i^Jische en sportieve twee-
Fin ) wie e halve triathlon in
pat Juu^ jaarlijks in de agenda
nb;' "Vanwege de gezelligheid en
kr, ï**Ce- Het publiek is fantas-
Ftste herinner me nog dat ik de
ptst

e keer helemaal stuk zat in dee fietsronde. De toeschouwers

lii oen me toen als het wareop han-
ho]^er de top van de Snrjdersberg
tp Pen. Daar krijg ik kippevel

' 2egt Irma Zwartkruis.

'er»-uit, samen-thuis'. Zo luidt

„De triathlon is hard, de concurren-
tie onverbiddelijk. Elk jaaropnieuw
moet je kijken hoe je ervoor staat.
De top is duidelijk breder gewor-
den", zegt Ben van Zeist. In Ameri-
ka, nabij de Texaanse grens, legde
hij samen met zijn levensgezellin
Irma Zwartkruis via een trainings-
kamp van drie maanden de basis
voor de huidige triathlonjaargang.
Stem, Rodekro (EK) en Almere
moeten daarin de hoogtepunten
worden. „De triathlon bestaat uit
drie onderdelen.Dus moet jeprobe-
ren zo allround mogelijk te zijn. Ik
heb hard gewerkt aan mijn zwem-

HEERLEN - De deelnemers-
lijst van de 76ste Ronde van
Frankrijk zieter als volgt uit:

REYNOLDS
Ploegleider: Javier Echevar-
ri

1. Pedro Delgado
2. Dominique Arnaud
3. Gulian Gorospe
4. Miguel Indurain
5. Javier Luquin
6. Melchior Mauri
7. William Palacio
8. Jesus Rodriguez-Magro
9. Abelardo Rondon

PDM
Ploegleider: Jan Gisbers
11.Steven Rooks
12.Raul Alcala
13. Rudy Dhaenens
14. Johannes Draaijer
15. Martin Early
16. Scan Kelly
17. Jörg Muller
18. Geert-Jan Theunisse
19. Mare van Orsouw
KELME
Ploegleider: Rafaël Carrasco
21. Fabio Parra
22. Inaki Gaston
23. Manuel Guijarro
24. Omar Hernandez
25. Juan Martinez Oliver
26.Pedro-Saul Morales
27. Humberto Parra
28. José Roncancio
29. Jaime Villamajo .
HELVETIA
Ploegleider: Paul Köchli
31. Steve Bauer
32. Mauro Gianetti
33. Jean-ClaudeLeclercq
34. Henri Manders
35. Pascal Richard
36. Niki Ruttimann
37. Peter Stevenhaagen
38. Frederic Vichot
39. Michael Wilson

SYSTEME U
Ploegleider: Cyril Guimard
41. Laurant Fignon
42. Vincent Barteau .
43. Dominique Garde
44. Heinz Imboden
45. Christophe Lavainne
46. Thierry Marie
47. Jarne Riss
48. Gerard Rue
49. Pascal Simon
CAFÉ DE COLOMBIA
Ploegleider: Rafael Nino

51. Luis Herrera

52. Samuel Cabrera
53. Julio Cadeba

" 54. Alberto Camargo
55. Enrique Cardenas
56. MartinRamirez
57. Bernard Richard
58. Mario Scirea
59. Jesper Worre

Z-PEUGEOT
Ploegleider: Roger Legeay

61. Eric Boyer
62. Philippe Casado
63. Bruno Cornillet
64. AtleKvalsvoU
65. Francois Lemarchand
66. Philippe Louviot
67. Robert Millar
68. Ronan Pensee
69. JeromeSimon

BH
Ploegleider: Javier Minquez
71. Alvaro Pino
72. Franciso Antequera
73. Philip Bouyatier
74. Laudelini Cubino
75. Frederico Echave
76. Anselmo Fuerte
77. Juan Juzdado
78. Javier Murguialday
79. Joel Pelier

PANASONIC
Ploegleider: Peter Post

81. Eric Breukink
82. Theo de Rooy
83. Henk Lubberding
84. Guy Nulens
85. John Talen
86. Jean-Paul van Poppel
87. Teun van Vliet
88. Eric Vanderaerden
89. Jean-MarieWampers

HITACHI
Ploegleider: Roger de Vlae-
minck

91. Claude Criquielion
92. Hendrik Devos
93. Dirk de Wolf
94. Jos Haex
95. Patrick Jacobs
96. JefLieckens
97. Danny Lippens
98. Mare Sergeant
99. Jos vanAert

SEVENELEVEN
Ploegleider: Noël de Jonck-
heere
101. Andy Hampsten
102. Nathan Dahlberg
103.Ron Kiefel
104. Roy Knickmann
105. Dag-Otto Lauritzen
106. JeffPierce
107. Jens Veggerby

108. Scan Yates
109. Gerhard Zadrobilek
PATERNIA
Ploegleider: Domingo Peru-
rena
111. Marino Lejarreta
112.René Beuker
113. Mathieu Hermans
114. Stephen Hodge
115.Roland Leclerc
116. Jokin Mujika
117. Erwin Nijboer
118.Ludo Peeters
119. Helmut Wechselberger

CARRERA
Ploegleider: Davide Boifava
121. Urs Zimmermann
122. Guido Bontempi
123. Primoz Cerin
124. Claudio Chiapucci
125. Acacio da Silva
126. Erich Maechler
127. Walter Magnago
128. JurePavlic
129. Giancarlo Perini

RMO
Ploegleider: Bernard Vallet
131. Charly Mottet
132. Eric Caritoux
133. Thierry Claveyrolat
134. Jean-Claude Colotti135. Christian Jourdan
136. Per Pedersen
137. Franck Pineau
138. Gilles Sanders
139. Michel Vermote

ADR-COORS
Ploegleider: José de Cauwer
141.Greg LeMond
142.Frank Hoste
143. Jaanus Kuum
144. Johan Lammerts
145.René Martens
146. Johan Musseeuw
147. Eddy Planckaert
148. Ronny van Holen
149. Filip van Vooren

FAGOR
Ploegleider: Pierre Bazzo
151. Stephen Roche
152. Laurent Biondi
153. John Carlsen
154. Christian Chaubet
155. Robert Forest
156. Paul Kimmage
157. Vincent Lavenu
158. Francesco Rossignoli
159. Eddy Schepers

HISTOR
Ploegleider: Willy Teirlinck

161.Luc Roosen
162. Etienne de Wilde
163. Hennon Frison

164. SoerenLilholt
165. Jan Nevens
166. Rudy Patry
167. Wilfried Peeters
168. Brian Sorensen
169.Rik van Slycke

CHATEAU D'AX
Ploegleider: Gianluigi Stan-ga

171. Gianni Bugno
172. Ettore Badolato
173. Giovanni Fidanza
174. Camillo Passera
175. Valerio Tebaldi
176. Ennio Vanotti
177. Albeto Volpi
178. Franco Vona
179. Stefano Zanatta

TOSHIBA
Ploegleider: Yves Hezard

181.Laurent Bezault
182. Martial Gayant
183. Andreas Kappes
184. Philippe Leleu
185. Mare Madiot
186. Yvon Madiot
187. Fabrice Phiüpot
188. Pascal Poisson
189. Denis Roux

DOMEX/WEINMANN
Ploegleider: Walter Godef-
root

191. Adri van der Poel
192. Alfred Achermann
193. Carlo Bomas
194. Beat Breu
195. Michel Dernies
196. MaartenDucrot
197. Jan Goessens
198. Patrick Robeet
199. Thomas Wegmuller

SUPERCONFEX
Ploegleider: Jan Raas

201. Rolf Gölz
202. Gert Jakobs
203. Frans Maassen
204. JeUe Nijdam
205. Twan Poels
206. Noël Segers
207. Gerrit Solleveld
208. Patrick Tolhoek
209. Edwig van Hooydonck

TVM
Ploegleider: Cees Priem

211. PhU Anderson
212. Johan Capiot
213. Jacques Hanegraaf
214. Rob Kleinsman
215. Peter Pieters
216. Eddy Schurer
217. Jan Siemons
218. Jens Skibby
219. Flup Vandenbrande

Toch stokt ook bij Irma Zwartkruis
de motoriek wel eens. „De eerste
helft fietsen lijkt bizar lang. Halver-
wege denk ik: als ik straks maar niet
kapot zit. En dan komt de derde be-
klimming van de Snijdersberg. Dan
voel jeecht niets meer. Niet dat ik er
tegen opzie; ik weet wel dat het pijn
gaat doen".
Zwartkruis heeft zich voorgenomen
om nog minimaal twee jaar door te
gaan met de triathlon. „Daarna kijk
ik wat ik erin geïnvesteerd heb en
wat ik ervoor heb teruggekregen.
Als het rendement te laag is dan
stop ik ermee. Het heeft overigens
niets te maken met leeftijd. Het gaat
erom of je het in je hoofd kunt rij-
men. Kan je je mentaal oppeppen,
dan kan je nog topprestaties leve-
ren", besluit favoriet Irma Zwart-
kruis, die zich vanaf maandag in
Limburg op de Halvevan Stem gaat
voorbereiden.

- Stem staat volgend
(7, 8 en 9 juli) weergeheel in het teken van de hal-

-80 J"r'athlon. 2,5 km zwemmen,u «m fietsen en 20 km hardlo-jeri krijgen de zeshonderd
(waarvan 28 vrou-en en 70 buitenlanders) weer

In verband
v et Werkzaamheden in de ha-, n van Stem is het zwemon-
*rdeel verplaatst van het Ju-

Zeshonderd
deelnemers

in Stein

Programma: vrijdag: jeugdtriathlon
240 meter zwemmen, 10 km fietsen en
2 km lopen (start 18.30 uur). Zaterdag:
stratenloop over 1500 meter, 7, 14 en
21 km (19.00 uur), trialshow (17.00 uur)
en een bergsportbeurs (15.30 uur).
Zondag: 10.30 uurstart halve triathlon
Stem in Meers, 14.15 uur finish win-
naar.

lianakanaalnaar het grindgat in
Meers. De limiettijden zijn ver-
scherpt. De diverse disciplines
dienen te worden afgewerkt
binnen 5 uur en 30 minuten
(zwemmen binnen een uur,
zwemmen en fietsen samen
binnen vier uur). Belangrijkste
kanshebbers voor de zege zijn:
Ben van Zeist, Walter Boom,
Henri Kiens, Peter Meerburg
en Cees Zonruiter bij de heren
en Irma Zwartkruis en Ada van
Zwieten bij de dames.

De maandagroute van de Tourkaravaan
verloopt als volgt: start Luxemburg 9.50
uur; Diekirch 10.40 uur; Vianden 11.11...
uur; Bastenaken 12.52 uur; Vielsalm '~ *14.09 uur; Malmedy 15.43 uur; Franct
champs le doortocht 16.10uur; Francor
champs finish 16.33 uur.

Dat er in een keer zoveel bestuursle-
den opstappen heeft volgens Van
Holstein te maken met het feit dajt
vorig jaar een aantal bestuursledeSt-
louter in het belang van de clubb^*sloten de functie nog een jaaraan té
houden. „De verbouwing van het
clubhuis, de aanleg van een nieu^kunstgrasveld en de vieringvan oiw
lustrum waren projecten die noQp
moesten worden afgerond. Aan he^t
nieuwe bestuur nu de taak om heV
beleid binnen de hockeyclub vooA
te zetten. Wij hebben daar het volst*
vertrouwen in".

SITTARD - Binnen de hockeyclub
Sittard vindt een grote bestuurswis-
seling plaats. Zes van de in totaal ze-
ven bestuursleden treden af. Voor
vacante bestuursfuncties zijn in-
middels nieuwe kandidaten gevon-
den. De bestuurswisseling ge?
schiedde op vrijwillige basis. Hana;
van Holstein, voorzitter van deteel»-. [
nische commissie: „Wij hebben een
uitstekend jaar gehaden onze doel-'
stellingen bereikt. Het herenteam is
gepromoveerd naar de tweede klas-
se. Wij hebben vier jaar op de be-
stuursstoel gezeten. Dat is lang ge-
noeg"!

Nieuw bestuur
HC Sittard

morgen

maandag

tourallerlei



Gekkenwerk, oordeelde Boet
van Duimen toen Kevin
Schwantz in 1986 over de Euro-
pese circuits begon te scheuren.
Het was 'Den Boet' overigens
niet ontgaan dat de doldwaze
durfal talent had. „Als hij dit jaar
overleeft, dan wordt het een hele
grote", liet de laatste Nederland-
se troef in de halve-literklasse
destijds eveneens weten.

Kevin Schwantz kreeg het racen
met de paplepel ingegoten, want
zijn ouders hadden een motor-
zaak en vader Jim was zelf een
verdienstelijk coureur op de
Amerikaanse circuits. De kleine
Kevin reed op tienjarige leeftijd
zijn eerste cross-wedstrijd, die
hij direct won. Aanvankelijk pro-
beerde hij zijn geluk in deze tak
van motorsport, maar hij bleek
zich toch meer aangetrokken tot
het snellere circuitgebeuren. In
1984 besloot hij een wegracecar-
rière te beginnen.

En geld dan? Hij wil toch niet be-
weren dat hij daar vies van is.
Schwantz: „Nee, natuurlijk niet,
maar geld is niet alles. Een goede
verstandhouding met de fabriek
vind ik zeker net zo belangrijk.
Als ik het ergens niet naar m'n
zin heb, gaat dat ten koste van
mijn prestaties. En bovendien
word ik bij Suzuki ook goed be-
taald. Bij Honda en Yamaha kon
ik niet veel meer verdienen".

„Voor het begin van dit seizoen
nebbenzowel Yamaha als Honda
contact met me opgenomen.
Maar ik ben bij Suzuki gebleven
omdat ze me er altijd goed heb-
ben behandeld. De enige reden
waarom ik zou vertrekken is als
ik ergens anders een betere mo-
torfiets tot m'n beschikking zou
krijgen. Maar Suzuki heeft me
voor dit seizoen beloofd dat ze
een fiets voor me zouden maken
waarmee ik met de anderen zou
kunnen concurreren. En ze heb-
ben woord gehouden. De fiets
me dit seizoen weliswaar twee
keer in de steek gelaten, maar
aan de betrouwbaarheid wordt
hard gewerkt".

meest begeerde coureur van het
motorcircus. Alle grote sponsors
willen hem graag in huis halen.

Ondanks zijn woeste rijstijl, of
misschien juist wel daarom, is
Kevin Schwantz momenteel de

Maar misschien' komt zelfs bij
Schwantz, die vorige maand 25
werd, het verstand met de jaren.
Hoewel... ook buiten het circuit
schuwt Schwantz het stuntwerk
niet. Onlangs besloot hij met zijn
maatjes Randy Mamola en Eddie
Lawson na de Grote Prijs van
Oostenrijk een autotochtje te
maken. De drie musketiers wa-
ren in een joligebui en trapten de
Porsches 944, die zij ter beschik-
king hadden gekregen, flink op
de staart. Zij haalden ook wat
kwajongensstreken uit, waarbij
zij de glanzende bolides gebruik-
ten als botsautootjes en met de
nodige builen afleverden bij de
goedgeefse dealer.

Vanwege zijn 'buigen of bar-
sten'-stijl is Schwantz razend po-
pulair bij het publiek, maar hij
zal de gashandel met meer over-
leg moeten hanteren wil hij ooit
wereldkampioen worden. Te
vaak nogvalt de cowboy van zijn
door vele pk's aangedreven ros
of laat de Suzuki hem in riante
positie in de steek. Dat hem dat
zelf ook zwaar op de maag ligt,
bleek na de TT, toen hij zijn woe-
de bekoelde op de falende Suzu-
ki en dreigende taal richting
werkgever* sprak.

Populair

Vervolgens ging het razendsnel
met Schwantz. „We hebben in
Texas twee circuits waar ik veel
reed en daar kreeg ik al snel een
contract van het Yoshimura Su-
zuki team". Hij beschaamde het
in hem gesteldevertrouwen niet,
behaalde talrijke overwinningen
in de Amerikaanse superbike-

Dit 'alles of niets'-verloop maakt,
dat de Suzuki-troef aan de voor-
avond van de Grote Prijs van
Francorchamps reeds kansloos
is voor de wereldtitel. Met 77
punten neemt hij slechts de zes-
de plaats in, een straatlengte
achter de rekenmeesters Wayne
Rainey (143 punten) en Eddie
Lawson (127). Vandaar dat de
Schwantz' stelregel voor de ko-
mende Grand Prix' luidt: „Een
tweede of derde plaats interes-
seert mij niet, alleen een over-
winning telt. Mijn achterstand
op Wayne en Eddie is al zo groot

'Een tweede ofderdeplaats interesseert mij niet'

Kevin Schwantz,
doldwaze durfal

Minder vrolijk reageert de 25-ja*:
rige wildebras als hij wordt g^j
confronteerd met zijn ervaringell
vorig op het fraaie Ardennenci'-
cuit in Francorchamps. Kevin
Schwantz kan zich nog kristal*
helder voor de geest halen, hof
hij tijdens de GP van België kei*
hard viel en een lelijke kniebles*
sure opliep. „Daardoor ging de
tweede seizoenshelft voor e&
groot gedeelte de mist. Nadat ij
er in Donington opnieuw van*
viel en weer mijn knie blesseef
de, moest ik in het najaar zetf
een operatie ondergaan om di'
seizoen fit aan destart tekomen
Tot dusver heb ik dus weinig ée.
luk gehad in Spa, maar daar *"ik niet meer aan denken. Mi*
schien zit het me zondag ineen*
wel mee".
Was hij in Assenreeds ongenaa^
baar totdat de pechduivel toe
sloeg, in Francorchamps den*
devoor coureursbegrippen lang'
(circa 1.80 meter) Schwantz n"-
beter uit de voeten te kome 11
„Het is een snel circuit met voof

namelijk snelle bochten. Mijn ril
stijl komt daarop beter tot zij
recht, omdat ik minder heen e'
weer hoef te schuiven om de goe
de zit te krijgen en de machi'1'
door de bochten te wringen. tfe
is het te hopen dat de technief
mij nu eens niet in de steek laat «f
niet veel aan van wat men ove'
hem denkt. In Indian Wells riel
Tiriac dat hij een 'clinch' gaf vo<*
alle journalisten die niets va'
tennis wisten. Julliezijn allema*
uitgenodigd, voegde hij era*^
toe.

Hoewel ik dat negatieve beel'
van Tiriac best begrijp, vind jj
het gezocht. Hij is heel ande^
dan hij eruit ziet. Een harde oi
derhandelaar, maar eerlijken ejprincipieel. Als een deal geslote
is, houdt hij altijd woord. Bec*ke
speelde in '85 na zijn Wimbij;
don-overwinning voor een ha'
bekrats exhibities tegen Len<*
omdat het nu eenmaal zo was A
gesproken.

Tiriac heeft het echt uitgevo'
den, zowel commercieel als te'
nistechnisch gezien. Ik weet A
ker dat we met een aantal coj
traeten voorloper zijn, bijvo^
beeld op het juridische vlak ë
met bonussystemen. Ik ga v*Jder niet op details in, anders 'v
men anderen het misschien ov*e

Valpartijen

Van onze sportredactie

Dat hebben we samen uitgedojj
terd. Bovendien is Tiriac sj
hele goede coach, al vindt 1*
zichzelf nu te oud. Toen Boris *'85 in de derde ronde op Wimb'j
don na vijf sets van Nystro^
won, zei Tiriac tegen mij: als j-j
in de finale staat, kom je toe'1Hij zag het al gebeuren.BUSSUM - „De Wimbledon-finale vorig jaar was wat mij

betreft na de derde set voorbij, toen geloofde ik niet meer
dat Boris Edberg nog zou verslaan. Uit een soort beroeps-
deformatie ben ik toen op de tribune gaan uitrekenen wat
hem dat over een seizoen aan directe inkomsten zou sche-
len. Ik kwam uit op een miljoen dollar, hetgeen achteraf
aardig bleek te kloppen. Dat vond ik wel leuk, die juiste in-
schatting.

Becker is sinds die tijd niet W
zenlijk veranderd, hij ontwikk^zich slechts. Ik vind hem n'j
steeds een aardige Duitse jon^
uit een dorp met een degelir
opvoeding. Glamourkantjes A
onvermijdelijk, maar hij gaat
goed mee om. Hoewel je toch "hoorlijk kopschuw moet word'
van mensen die je nog voor $
ontbijt in een hotel al na lop'
roepen, maakt hij een behoorW
stabiele en volwassen indi^
Dat bleek ook na zijn nederl*
tegen Edberg op Roland Gaf'
Boris was er doodziek van, n*_rtoonde zich een prima verliet

" Paul Foortse, de grote man achter defirma-Becker.

" Boris Becker in actie. 'Winst op Wimbledon zou zijn ima-
ge van dit seizoen nog goedmaken', aldus Foortse.

naam, anders sta ik voor gek
wanneer het afketst. Bovendien
verwacht ik over een aantal
maanden nog wat, een vijfjarige
verbintenis. Ja, we doen alleen
zaken met grote bedrijven. Björn
Borg maakte voor alles en ieder-
een reclame, wij hebben onze
eigen filosofie: slechts een paar
sponsors, die alle aandacht krij-
gen. het vastleggen en beschermen

van de naam Boris Becker. Ik be-
schik over een heel boekwerk in
welke landen hij geregistreerd
staat, waar de procedures nog lo-
pen en waar het niet aan de orde
is. Beroepsmatig allemaal best
aardig, maar hetkost eigenlijk al-
leen maar tijd en ergernis.

Op sponsorgebied is er inder-
daad het nodige gebeurd. Dat
Puma afhaakte was logisch, ze
konden hem simpelweg niet
meer betalen. We hadden op
onze strepen kunnen staan, maar
hebben diezaak heel netjes afge-
handeld. De contracten met de
Deutsche Bank en Philips liepen
gewoon af, die haddenkennelijk
het maximale uitBecker gehaald
of hem juist verkeerd gebruikt.
Feit is dat Bons' slechte seizoen
in '87 commercieel gezien eigen-
lijk geen gevolgen heeft gehad,
omdat we in de gelukkige om-
standigheid verkeerden dat de
meeste contracten meerjarig wa-
ren en gewoon doorliepen. Het
afsluiten van nieuwe verbinte-
nissen zou destijds heel moeilijk
zijn geweest.

Het moet iets exclusiefs, iets per-
soonlijks hebben. Achter een
Becker-contract zit een concept,
er gebeurt iets mee. Ook Boris
heeft daarbij zijn verplichtingen
als diners, recepties en een rond-
gang door de Ford-fabriek. Aan
de Ford-overeenkomst heb ik
vakmatig het meeste plezier be-
leefd. Dat was een van de moei-
lijkere omdat op het laatste mo-
ment het bedrag nog werd veran-
derd. Het heeft tien weken ge-
duurd voor alles getekend was".

Alle cijfers die ik lees over Bec-
kers' sponsorinkomsten kloppen
gewoon niet. En ik ga ze ook niet
corrigeren, want daarzijn afspra-
ken over gemaakt. Natuurlijk
wordt er enorm veel geld ver-

Momenteel hebben we een over-
eenkomst met Ford, Fila, Pola-
roid, Diadora en Coca-Cola. Die
laatste loopt eind deze maand af
en wordt niet verlengd. Maar ik
sluit niet uit dat over enkele we-
ken een gelijkluidend contract
met een andere softdrink-firma
rond komt. Nee, ik noem geen

Mocht Becker de Wimbled<l
titel pakken, dan valt dat nie'
vergelijken met '85. Toen wil'
iedereen een stukje van OT
hebben, een jaar later was A
overwinning al geen verrassij
meer. Als het nu weer lukt, éKwe commercieel gezien gew"1
over tot de orde van de dag. ö'
image zou het zijn seizoen ]goedmaken, ook al was Rol*
Garros dit jaar sportief geZ1!
een interessantere uitdaging- "l
Boris kan de nummer een varl'
wereld worden, hoewel dat i
zien het grote puntverschil fl
Lendl pas op zijn vroegst in
loopvan volgend jaarzal kun'1
gebeuren. Maar Becker is paS
Ik hoop alleen voor hem dat
het spel net zo lang leuk bl1
vinden als Vilas, Connors
McEnroe".

Dat TiVi tien procent krijgt van
Beckers' prijzengeld (over '88
bijna 1.7 miljoen dollar, red), 25
procent van de reclame-inkom-
sten en dertig procent van de ex-
hibities zijn getallen die wel on-
geveer kloppen. Maar vergeet
niet dat we ongeveer twee mil-
joen dollar vaste kosten per jaar
hebben. In '87 is er alleen al een
half miljoen mark besteed aan

diend, maar wie bepaalt wat te
gek is, waar de grens ligt? Ik ben
inmiddels aan alles gewend, in fi-
nancieel opzicht verbaas ik me
nergens meer over. Het is een af-
weging, waarbij het risico voor
een flink investerende voetbal-
club veel groter is dan voor een
tennissponsor. Als Becker moet
stoppen, loopt het contract na
enige tijd ook gewoon af. Over Tiriac gaan legio verhalen.

Zo hebben we een keer actie on-
dernomen tegen iemand die ten
opzichte van Tiriac echt te ver
was gegaan. Het kwam er, in het
Duits, op neer dat als Tiriac 's
ochtends onder de douche stond,
hij al piekerde over wie hij nu
weer te grazen zou kunnen ne-
men. De rechter corrigeerde dat
onmiddellijk op straffe van een
dwangsom. Verder trekt hij zich

Paul Foortse,
commerciële
regelneef van
tenniskanon

begin van Wimbledon treedt de andere ma-
nager, gewoonlijk anoniem in de luwte ver-
toevend, voor de verandering eens op de
voorgrond. Een Goois jurist over onder
meer Tiriac („heel anders dan hij eruit
ziet"), Becker („nog steeds een aardige jon-
gen"), sponsorcontracten („de bedragen die
ik lees kloppen niet"), rechtsprocessen
(„kosten alleen ergenis en tijd") en The
Championships waarmee alles vier jaar ge-
leden begon.
„Als Boris Wimbledon wint, gaan we com-
mercieel gezien gewoon over tot de orde
van de dag", beseft Foortse al. Een mono-
loog.

Sinds de oprichting in 1979 van TiVi (Tiriac
Vilas) BV, waarvan het hoofdkantoor in
Amsterdam staat, regelt en begeleidt Foort-
se alle zakelijke beslommeringen. Bij het

Dat Boris Becker een onafscheidelijk met-
gezel heeft die lon Tiriac heet, mag als be-
kend worden verondersteld. Maar dat deze
somber besnorde Roemeen al tien jaar lang
wordt bijgestaan door een Nederlandse
partner die als een waakhond de commer-
ciële belangen van de Westduitse tennis-
held verdedigt, weten aanzienlijk minder
mensen. Toch is mr. Paul Foortse (42), wo-
nend in Bussurn, na Tiriac niet alleen letter-
lijk de grote man achter de firma-Becker.

'Becker is nog steeds
een aardige jongen..'
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competitie en kreeg in 1986 de
gelegenheid om af en toe naar
Europa over te zwaaien voor een
GP 500cc. Dat hij met een weinig
competitieve privé-machine
reed, hinderde hem er niet aan
enkele malen bij de eerste tien W
finishen.

Van onze verslaggever

Toen de Suzuki-fabriek in 1987,
na enkele jaren afwezigheid, be-
sloot weer op volle oorlogssterk-
te de strijd aan te binden me'
Honda en Yamaha, was Kevin
Schwantz als eerste rijder eet
automatische keus. Pendelde hü
vorig jaar nog op en neer tussen
Europa en Amerika, waar hij ook
nog Superbike reed en ondel
meer de legendarische Daytortf
200 won, dit seizoen bivakkeert
hij continu aan deze zijde van dc
Atlantische Oceaan.

En daarbij wordt Schwantz
steeds vergezeld door de mensen
van het eerste uur. „Mijn familie
was een essentieel onderdeel va*
mijn opvoeding op de motor e"
is er nog steeds nauw bij betrok-
ken. Mijn moeder Shirley en va-
der Jim vergezellen mij met he
motorhome naar elke EuropeS*
Grand Prix. Ik zie ze niet allee"1
als mijn ouders, maar vooral al*
vrienden die het voor mij eei>
stuk makkelijker mak«n om z"
ver en zo lang van huis te zijn"-

" Kevin Schwantz. „Tot dusver heb ik weinig geluk gehad in Spa

FRANCORCHAMPS - Amper vijf jaar jong,knalde Kevin
Schwantz op zijn mini-bike dwars door het tuinhek van het
ouderlijk huis in Paige (Houston). Een brokkenpiloot is de
blonde krullebol altijd gebleven. De cowboy uit Texas be-
rijdt zijn steigerende stalen strijdros gelijk een rodeo-ar-
tiest een op hol geslagen stier. Vanwege zijn agressieverij-
stijl kreeg de waaghals vorig jaar de titel 'most exciting ri-
der' opgespeld.

dat ik er niets mee opschiet om
op zeker te gaan rijden. Ik ben
genoodzaakt extra risico's te ne-
men, om nog zoveel mogelijk
wedstrijden te winnen".

De Yank overleefde niet alleen
1986, maar ook 1987 en 1988 en is
inmiddels 'een hele grote' gewor-
den. Nadat hij vorig seizoen al
twee GP's op zijn naam had ge-
schreven (Japan en West-Duits-
land), zegevierde Schwantz dit
jaar in de Grote Prijzen van Ja-
pan, Oostenrijk en Joegoslavië.
Ook in de TT van Assen, afgelo-
pen zaterdag, legde hij de con-
currentie zijn wil op. Echter in de
voorlaatste ronde sloeg opnieuw
het noodlot toe, waardoor de
Amerikaan reeds voor de vierde
keer (na Australië, Spanje en
West-Duitsland) de finish niet
bereikte.

..



De gewichtigste
schutter

van Limburg
Velen herkennen hem van de kalender van de beide
Lintburgen. Cor de Bic uit Margraten is een van de

gewichtigste schutten; letterlijk en figuurlijk. Schoon aan de
haak weegt de generaal van schutterij St.-Hubertus uit Gulpen
106kilo. Met zijn vollemaansgezicht en zijn martiale knevel is

hij een graag gekiekt model.

" De generaal
van de

Inier-Limburg
kalender.

(Foto Driepoot)

Hij ging naar de Ondergrondse
Vakschool en werkte in totaal
twaalf jaar op de mijn Wilhelmina
en de Emma. „Toen het in het begin
van de jaren zestig in de mijnen be-
gon te rommelen, maakte ik dat ik
wegkwam. Twee jaarwerkte ik in
de bouw; anderhalf jaarbij een kip-
penslachteren sinds 1966zit ik in de
wegenbouw."

Vanwege stoflongen is Cor de Bic
een jaarof achttien geleden met ro-
ken gestopt. Het glaasje bier drinkt
hij met nog evenveel smaak als in
zijn mijnwerkerstijd. Het estaminet
van Lau en Leonie Zink was zijn
stamcafé. Het was ook schutterslo-
kaal. „Is dat niks voor jou:om lid te
worden van de schutterij?" polste
de kastelein. „Wat moet ik dan
doen?" vroeg de kompel. „Alleen
maar mee te gaan." Een jaar lang
liep Cor de Bic sedertdien met de
reserve-trom achter de schutterij
aan. Pas in 1954, op het OLS in
Margraten, liep hij in uniform mee.

In 1957 werd de geweerdrager ko-
ning. Hij koos zus Tini als zijn ko-
ningin.

In 1959 liep Annie Meertens uit
Margraten aan zijn zij. Cor's echt-
genotekomt uit een echte schutters-
familie. Bijgevolg onderhandelden
zijn zwagers over een transfer.
„Eerst moet Gulpen beter in zijn
schutten zitten," hield Cor de boot
af. „Jullie zijn groot genoeg. Gul-
pen moet nog groeien."

Een nieuw offensief ontketende
Harrie Meertens, de generaal van
de Sebastianen, nadat zijn zwager
lid van de Raad van Elf van Margra-
ten was geworden. Maar ook dat
werd afgeslagen. Cor de Bic bleef
lid van de schutterij van Gulpen en
werd bevorderd tot officier.

E>e foto op de Inter-Limburg kalen-
der werd gemaakt op het mini-OLS
in Sweikhuizen. „De fotograaf
Vroeg me op een stoel te poseren.
Prompt zakte ik erdoor," schatert
de tweehonderd-ponder.

«Jammer is dat de foto niet bij de
maand juli is afgedrukt. Het OLS
*ordt al op de eerste zondag van
Juli gevierd. Ik begrijp het wel: het
WMC wordt maar een keer in de
vier jaar gehouden. Maar ik ben er
toch trots op dat ik er in sta. Zelfsboven de Moerdijk herkenden ze
me van de kalender."

Op het OLS in Niei-bij-Aszal gene-
raal Debie niet uittreden. Schutterij
St.-Hubertus uit Gulpen is een van
de schutterijen die vanwege de sa-
cramentsprocessie verstek laten
gaan.

"«In de bronk kan de schutterij niet
ontbreken," vindt Cor. „Als je nade bronk nog moet vertrekken, rijdt
de bus zich gegarandeerd vast. We
nebben het meegemaakt in Eys.Tussen half één en één uur liep de
bronk binnen. Hals over kop gingen
we naar huis om wat te eten en ver-
volgens haasje-rep-je naar Eys. We
waren op tijd. Maar het materiaal
liet op zich wachten. De bus kon er
niet door. Alles zat potdicht. Door-
dat we van nummer konden wisse-len, konden we alsnog meetrekken,
dichtbij kan het dus, mits in het
achterste deel van de optocht. Op
net OLS in Übachsberg, Eys, Wyl-re, Oirsbeek en Voerendaal waren
*e dan ook van de partij. Verderweg kan niet. Ik vind dat heel jam-
mer. Want het OLS is een geweldig
feest. Groots! Je ziet er wat andersdan je gewend bent.

Anderzijds vind ik het Federatie-
vest - het zogenoemde mini-OLS
van de federatie van zuidelijke bon-
den dat twee of drie weken na hetOLS wordt gehouden - tien keer
[gooier. Het is intiemer; overzichte-
hjker. Op het OLS vind je niemand
"""eer. Je moet iemand laten omroe-
Pen om hem te pakken te krijgen.

Ook is het veel te commercieel ge-
erden. Dat een OLS niet meer
*°nder sponsors kan worden geor-
ganiseerd, begrijp ik. Maar het magnet zo zijn dat de schutters op het
hjveede plan komen en dat commer-
C|e doel op zich wordt. -Ik poseer
?°ch ook niet voor de poen. Als het
'n het belang van het schutterswe-
*en is, heb je daaraan medewerkingte verlenen. Het OLS mag dan ook
°nder geen beding worden ver-kwanseld. In België zijn ze daarmee
aardig bezig geweest."

U|e bewogenheid voor het schut-
'erswezen is Cor de Bic niet met de
Paplepel ingegeven. Zijn voorvade-re n zijn nooit bij een schutterij ge-
feest. Zijn vader was slager op
*-*Pekholzerheide, waar Cor op 24
a,Jgustus 1934 werd geboren.

Pierre Janssen 70 jaar onder korfboom
een schuttersfeest drink ik wat de
kraan schaft. Als het maar nat is.
Vooral tijdens de optocht verlies ik
veel vocht. Ik kan goed 35 tot 40
glazen aan. Maar ik hou het op een
stuk of tien. Ik heb mijn verplichtin-
gen. Ik zit in het bondsbestuur. Ik
kan het dus niet maken om een stuk
in de vot te drinken."

zijn. De een wil nog slanker dan de
anderzijn. Daarom zie je die goed
gevulde figuren van vroeger nauwe-
lijks nog."

boerensjink met mosterd. Ook een
lap spek vind ik heerlijk. Leg je die
jongeren voor, dan vragen ze: Wat
is dat? Moet ik dat eten? Het moet
vandaag de dag allemaal mager

troep uit de muur moet ik niets heb-
ben. Wel eet ik graag een snee bruin
brood met hoofdkaas of een lap

Kritischer staat Cor de Bic tegen-
over de etenswaren. „Van al die

In 1966 en 1967 werd hij koning. In
1968 kon hij derhalve keizer wor-
den. Het bier, waarop hij zou trak-
teren, was reeds besteld. Ook de
nieuwe voorzitter was uitgelegd hoe
hij mis moest schieten. Maar tot
ontzetting van eenieder schoot hij
raak. „Ik had wel poppenkast kun-
nen maken, maar er was toch niets
meer aan te doen. Tehuurne was de
nieuwe koning, ik zijn dienstwillige
onderdaan."

Koning.

Een van de eerste regeringsdaden
van de nieuwe koning was de be-
noeming van Cor de Bic tot gene-
raal. Deze was daarmee zeer ver-
eerd. Cor vond wèl dat hij iets aan
zijn image moest doen. lets anders
dan een snor kon hij niet bedenken.
Annie vond het maar niks. Cor op
zijn beurt was erop tegen dat zij
haar mooie, lange haren zou laten
afknippen. Als jij dat doet, laat ik
mijn snor staan, chanteerde hij zijn
wederhelft. Beiden hielden woord.
Annie liet haar haren knippen en
Cor fokte een knevel die hij met
snorrevet in de krul hield.

Gulpen in Koblenz Europees schut-
terskoning werd. „Het was het hon-
derdvierenvijftigste schot. Ik kon
mijn ogen niet geloven. Ook Wil-
lem stond perplex. Maar hij had de
laatste resten van de vogel naar be-
neden geschoten. De Duitsers eer-
den hem als een koning. Van alle
kanten kreeg hij uitnodigingen om
schuttersfeesten luister bij te zetten.
Ik verleende Willem escorte. De
Duitsers vonden het prachtig. Ik
was Kaiser Karl voor hen."

'De mooiste ervaring' van generaal
De Bic gaat terug naar september
1981, toen Willem den Held uit

Kaiser

Op 27 juli wordt Pierre Janssen 85.
Hij is dan 70 jaar lid van 'St.-Barba-
ra' uit Leveroy. Zijn schutterij won
het OLS in totaal vier keer. Voor
het eerst in 1924 te Tegelen, waar
nog met drietallen werd geschoten;
voorts in 1960 te Limbricht, in 1962
te Kaulille en in 1967 te Tegelen,
waar met zestallen werd geschoten.
Ook Pierre Janssen maakte deel uit
van de zestallen uit de 'golden six-
ties'.

De slagerszoon verloochent zijn
voorvaderlijke erftrekken niet. Zijn
grootvader was meer dan 50 jaar lid
van de schutterij. Zijn oom - Peer
Janssen- vormde metWillem Baet-
sen en Hein Goertz het drietal dat
in 1924 het OLS in Tegelen won.
Graad Janssen- een broer van Peer
- vormde een drietal met zijn oud-
ste zonen. De optocht had blijkbaar
teveel van de knapen gevergd. Har
had de trom geslagen en Pierre de
drapeau gedragen.
Ook de broers van Pierre - 'Niek,
Jan en Frans vanne Slechter' ston-
den hun mannetje onder de korf-
boom. Met vader Graad zouden zij
Leveroy dan ook hebben kunnen
vertegenwoordigen op het OLS dat
vanaf 1927 met zestallen wordt ver-
schoten.
Eerst op het OLS in Boukoul in
1959 debuteerde Pierre Janssen, in-
middels vader van twee zonen en
een dochter, in het eerste zestal van
Leveroy. Hij was de voorlaatste
schutter.
In 1960 was het raak. Leveroy won
het OLS in Limbricht en was in 1961
gastheer van de schutterijen uit de
beide Limburgen. In Kaulille haal-
den die van Leveroy in 1962 de titel
terug; met hetzelfde zestal dat in
1960 in Limbricht had gezegevierd.
Ook Niek en Frans Janssen maak-
ten deel uit van het zestal dat in
1967 in Tegelen voor de vierde keer
het OLS won. Niek was kopschut-
ter, Frans staartschutter en Pierre
voorlaatste man.

„Mooie tijden!" geniet Pierre na.
„Zeventien jaarheb ik in het eerste
gestaan en nooit gemist!" Deson-
danks stond hij zijn plaats aan jon-
geren af. Pierre schiet nu in het vijf-
de; broer Frans in het tweede of
derde. De overige broers zijn in-
middels overleden.
Een misser was een zeldzaamheid.
Hij werd minutieus geanalyseerd.
Op het bondsfeest in Altweert werd
vorig jaareen misser genoteerd die
Pierre Janssen niet kon verklaren.
Toen hij op het bondsfeest in Ell
weer twee keer miste en hij krante-
letters en tv-beelden door elkaar
zag lopen, consulteerde hij een oog-
arts. Deze mat hem een bril aan.
„In het begin was het wennen," al-
dus Pierre. „Maar op de laatste
bondsfeesten schoot ik mijn punten
weer."

Ofschoon bijna 85, gaat Pierre nog
altijd op de fiets naar de schutters-
feesten. Ver-weg neemt hij de mat-
eriaalwagen. „Dan kan ik korter
bij het feestterrein komen," licht hij
toe. „Ik heb een nieuwe heup ge-
kregen en de andere is ook versle-
ten."
Bijgevolg marcheert Pierre Janssen
in Niel-bij-As niet mee. Wel komt
hij in uniform. Sinds kort prijkt op
de jas de gouden medaille van ver-
dienste die hem tijdens de algemene
vergadering van St.-Barbara werd
uitgereikt. Voorts kreeg hij de zil-
veren medaille van de Edele Eed-
broederschap van de Souvereine
Orde van de Rode Leeuw van Lim-
burg en de H. Sebastianus opge-
speld. Het is een geestelijke weer-
baarheidskern op basis van de drie
grote schuttersdeugden broeder-
schap, dienstbaarheid en trouw aan
auter, heerd en troon.
Pierre Janssen draagt zijn uniform
met trots. „Het is wat anders dan
dat petje en die gele sherp, waar-
mee wij vroeger liepen." Wat Pierre
Janssen betreft mogen ze hem in
schuttersuniform begraven." Ofschoon hij deze maand 85 wordt, is Pierre Janssen uit Leveroynog steeds actief. (Foto Paul Kuit).

de zaak niet liep, verhuisde<V familie in 1936 naar Ingber. Va-
er ging naar de mijn en slachtte na

schicht bij de boeren aan huis. Cor
n'e'p hem daarbij. Die maakte deaarmen schoon, draaide de bloed-
je braadworst en roerde de hoofd-was. Het uitbenen deed vader zelf.

Een nieuwe hoogtepunt belooft het
400-jarig bestaan van de schutterij
van Gulpen te worden. „In 1994
gaan we dat jubileumvieren. Ik ben
dan ook veertig jaar lid. Het zou
mooi zijn als we die jubilea tegelijk
met het mini-OLS zouden kunnen
vieren." 'De generaal van de kalen-
der' is vast van plan om daarvoor
zijn volle gewicht in de schaal te leg-
gen. Het OLS in Niel-bij-As en het
mini-OLS op 23 juli in Nieuwenha-
gen gebruikt hij voor de lobby.

schoon Cor een dieet volgt, blijft hij
meer dan 100 kilo wegen. „Ik raak
geen gram kwijt. Van water word ik
dik. Dus is de keuze tussen water en
bier niet moeilijk," en decapsuleert
twee gekoelde flesjes Brand.

gondisch buikwerk al was. Of-

Bierdrinker
De knevel maakte hem nog beziens-
waardiger dan hij met zijn Bour-

°P zijn dertiendewerd hij verhuurdaan een boer. Ofschoon die maar{00 meter verderop woonde, was
J-°r er voor dag en nacht. Het*?racht meer op. Hij verdiende
/ 25- per maand. Toen de tractor
""■Wam, werd hij ook nog overbodig.

Wegenbouwer

„Ik vind Gulpener ook wel lekker,
maar ik heb toch liever Brand. Op

OLS
Vandaag en morgen is
Niel-bij-As in Belgisch Limburg
het toneel van het
Oud-Limburgs Schuttersfeest.
LD-verslaggever Jan van
Lieshout schreef een aantal
reportages en interviews in
verband met het OLS.

Op deze pagina de dikste en de
oudste schutter

op pagina 25

een portret van het dorp waar
het ÓLS wordt gehouden

op pagina 32

de stadsschutterij van Weert die
misschien wel de duurste
uitmonstering heeft van
allemaal, en een technische blik
op het formaat van de bölkes
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DE LIMBURGSE Wj PERSONEELSGIDS

| De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
w een uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen, met name de Algemene Ouderdomswet (AOW),
de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Bij de afdeling Pensioenen en Uitkeringen is de functie vacant van:

Chef afdeling Pensioenen en Uitkeringen m/v
De afdeling Pensioenen en Uitkeringen omvat thans plm. 45 medewerkers. Gelet op hetI " feit dat zeer binnenkort een aanzienlijke uitbreiding van de werkzaamheden is te verwach-
ten is uitbreiding tot ca. 80 medewerkers niet uitgesloten.
FUNCTIE-INHOUD
Het geven van leiding aan de afdeling Pensioenen en Uitkeringen, met name organiseren,
plannen en coördineren van dc werkzaamheden.
Het zorgdragen en verantwoordelijk zijn voor dc juiste toepassing van de uit te voeren
wetten.
Het verrichten van een aantal taken betreffende personeelsaangelegenheden.
Het verzorgen van periodieke rapportage aan de directeur en de rapportage aan het hoofd-
kantoor.
Het deelnemen aan, respectievelijk leiden van diverse vormen van overleg.
Het verrichten van diverse werkzaamheden.
Het leveren van een bijdrage in de ontwikkeling van te voeren beleid binnen ons kantoor.
Het zelfstandig optreden in beroepszaken.
FUNCTIE-EISEN
Academische/Hogere Beroeps Opleiding of aantoonbare ervaring op gelijk niveau;
Kennis van de Sociale Wetgeving;
Kennis van relevante internationale Sociale Verzekeringswetgeving strekt tot
aanbeveling;
Organisatorische kwaliteiten en relevante ervaring;
In voorkomende situaties doortastend kunnen optreden en besluitvaardig zijn;
In teamverband kunnen functioneren;
Hoge eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden en het vermogen zich schriftelijk
en mondeling uit te drukken.

Salarisindicatie: schaal IU met op termijn dc mogelijkheid van inschaling in schaal 11.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Uw sollicitatiekunt u tot uiterlijk 24 juli 1989 richten aan:
Sociale Verzekeringsbank, t.a.v. de heer A.M.J. Mertens,
directeur Districtskantoor Maastricht, Postbus 1917, 6201 BK Maastricht.- 209192

HS
Hogeschool Sittard

; omvat een Gezondheidszorg Akademie, een Mikojel Akademieen een Sociale Akademie.
Met ingang van het studiejaar 1989-1990zijn binnen deHogeschool Sittard vacatures (m/v) voor

1. Docent Theorie en Methodiek
! Maatschappelijk Werk

" volledigeweektaak of twee maal een halve weektaak binnen de Sociale Akademie;

" ter vervanging tot 1 augustus 1990; verlenging is niet uitgesloten.

2. Docent Theorie en Methodiek
j: Maatschappelijk Werk

" volledigeweektaak of twee maal een halve weektaak binnen de Sociale Akademie;

" ter vervanging tot 1 januari 1990.
Taak:

" verzorgen van lessen theorie en methodiekvan het Maatschappelijk Werk;

" ontwikkelingvan het methodiek-onderwijs (o.a. ontwikkelingvan modulaire programma's);

" verzorgen van supervisies en stagebegeleiding(vac.l);

" eventuele andere lessen en taken binnen de studierichting of binnen de Hogeschool (vac. 1).
Voor beidevacatures strekttot aanbeveling:

" interesse Voor en/of ervaring met onderwijsontwikkeling(m.n. modulair onderwijs);

" meer specifieke kennis en ervaring m.b.t. rapportage;

" meerspecifieke kennis en ervaring m.b.t. materiële hulpverlening, Informatie- enAdvieswerk of Sociaal-Raadslieden-
werk;

Functie-eisen:

" diploma SocialeAkademie MW met VO of een universitaire opleiding pedagogiek of andragogiek, of gelijkwaardige
opleiding;

" recente werkervaring in hetmaatschappelijk werk.
« v.m. leeftijdsopbouw van hetteam: maximumleeftijd 40 jaar.

Inlichtingen: de heerB Eggen, studierichtingsleiderMW, tel. (04490) 9 12 47

3. Docent Psychologie
" halve weektaak binnen SocialeAkademie en Mikojel Akademie;

" vervanging tot 1 augustus 1990; verlenging is niet uitgesloten.

4. Docent Arbeids- en
Organisatiepsychologie

" twee dagen per week;

" ter vanging tot 1 augustus 1990; verlenging is niet uitgesloten.

Taak:

" verzorgen van lessen psychologie op het inhoudsgebied van de betreffende vacature;

" ontwikkelingvan modulaire programma's op het inhoudsgebied van de betreffende vacature;

" bijdragen in de ontwikkelingvan thematische modulen (bv. selectie, management) (vac. 4);

" het verzorgen van supervisies, stage- en scriptiebegeleiding;

" eventuele andere lessen en taken binnen de Hogeschool.
Functie-eisen:

" adequateuniversitaire opleiding psychologie of gelijkwaardige opleiding;

" bekendheid met en bij voorkeur ervaring in de werkvelden van betreffende vacature.
Inlichtingen vac.3: mevrouw, drs. C. Ehlen, studierichtingsleidsterMikojel-KEW, tel. (04490) 9 12 22 en
de heer. drs. H. Maassen, docentpsychologie SocialeAkademie, tel. (04490) 9 12 42.
Inlichtingen vac. 4: de heer. K. Weterings, studierichtingsleider Sociale Akademie-PW, tel. (04490) 912 56.
Het salaris is afhankelijkvan leeftijd en ervaring en bedraagt minimaal’ 3.231,-en maximaal’ 7.063,- bij een volledige
betrekking.
Sollicitaties o.v.v. het nummer van de vacature voor 7 julia.s. richten aan de afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer
drs. G. Bollen, Postbus 69,6130AB Sittard.

HOGESCHOOL SITTARD

Heerlerweg 158 *\-
postbus 21 —=**___^_^
6430 AA Hoensbroek 1f
telefoon 045-211541 BV SPERWER ZUID U
B.V. Sperwer Zuid is een
levensmiddelengroothandel.
Wij zoeken op korte termijn:

CHAUFFEUR
vereiste: leeftijd tot 35 jaar

in bezit van chauffeursdiploma.

- MAGAZIJNMEDEWERKERS
vereiste: leeftijd tot 30 jaar.
Beide vacatures zijn full-time banen.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan bovenvermeld
adreS 208965

CEDAK B.V.
/^rannr^' Vesti9in9Nutn

■Hill 045-245000

ervaren bitumineuze
dakdekkers

leeftijd 23-37 jaar.
Eigen vervoer is noodzakelijk.

ACCOUNTANTSKANTOOR
ACKERMANN
J.L.P. Ackermann Accountant-administratieconsulent
Postbus 3086 6401 DN Heerlen Telefoon 045-718565

Ons kantoor heeft plaats voor een

EERSTE
ASSISTENT-ACCOUNTANT
Ons kantoor
Accountantskantoor Ackermann is een groeiend
kantoor met een gevarieerde klantenkring in het
midden- en kleinbedrijf en de vrije
beroepsbeoefenaars. Ons dienstenpakket omvat naast
de accountantswerkzaamheden, de geautomatiseerde
verwerking van salarisadministraties en financiële
administraties en algemene ondernemersbegeleiding.
De vacature
Onze eerste assistenten behandelen, onder toezicht
van de A.A., zelfstandig een gedeelte van de
klantenportefeuille. Zij verzorgen en controleren
jaarrekeningen en tussentijdse overzichten. Zij
houden toezicht op de computerverwerking,
verzorgen aangiften, verlenen assistentie bij fiscale
controles en begeleiden en adviseren cliënten. De
assistent-accountant wordt geassisteerd door enkele
medewerkers, aan wie hij tevens leiding geeft.
Uw profiel
U hebt een theoretische opleiding op SPD- of HEAO
BE-niveau en enkele jaren praktijkervaring op een
soortgelijk kantoor. U bent vertrouwd met
automatisering en beschikt over een ruime fiscale
kennis. U kunt zelfstandig en accuraat werken en een
team leiden en inspireren.
Ons aanbod
U krijgt een verantwoordelijke, goed gehonoreerde
functie bij een kantoor waar een prettige, menselijke
werksfeer heerst. Uiteraard geniet u goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
Schrijf een brief naar ons kantoor, postbus 3086, 6401
DN Heerlen, ter attentie van de heer J.L.P.
Ackermann, A.A. Voor meer informatie kunt u ook
bellen (045-718565). 2090,3

Stadsgalerij Heerlen, museum voor moderne
kunst, vraagt:

MUSEUMASSISTENT M/V
(19 uur per week)

Functie-informatie:- inventariseren en automatiseren van de collectie;- verzamelen en verwerken van documentatie over
de collectie;- het voeren van administratie betreffende interne
en externe uitleen van de collectie;- beheer collectie;

- assisteren bij de organisatie van tentoon-
stellingen.

Functie-vereisten:- Reinwardt Academie richting beheer en behoud
of daarmee gelijk te stellen opleiding;- affiniteit met moderne beeldendekunst;- kennis en vaardigheid in geautomatiseerde ge-
gevensverwerking.

De salariëring bedraagt, afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring minimaal f 2.190,— en
maximaal’ 3.307,— (schaal 6) bruto per maand op
voltijdbasis.

In hetkader van een flexibelere arbeidsinzet worden
de aan te stellen medewerkers in algemene dienst
van de gemeenteaangenomen en gedetacheerdbij
de Stadsgalerij. Voorts is het gemeentelijk perso-
neelsbeleid erop gericht het aantal vrouwelijke
medewerkers te verhogen. Aan henwordt dan ook- bij gelijke geschiktheid - de voorkeur gegeven.

Een medisch onderzoek zal onderdeel uitmaken
van de selectieprocedure.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij mevrouw A. van der Laan, conservator, (tel.:
045-764449).
Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nr. 294aop zowel brief als enveloppe aan de
directeur van de dienst personeel en organisatie.
Promenade 54, 6411 JK Heerlen.

DATAM is een organisatie van accountants
die zich speciaalricht op de dienstverlening
aan kleine en middelgrote ondernemingen
en instellingen. In een
kantorengemeenschap wordt
samengewerkt metregisteraccountants,
organisatie-adviseurs en
automatiseringsdeskundigen van KPMG
Klynveld.

Voor ons kantoor te Heerlen zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN
SPD'ER/HEAO'ER M/V
De functionaris die wij zoeken zal worden belast met het samenstellenvan
jaarrekeningen en de daarbij behorende fiscale werkzaamheden.
Daarnaast zal de intensieve begeleiding en advisering van cliënten een belangrijk
onderdeel van het werk vormen.
Wij verwachten van de aan te stellen functionaris, dat hij/zij in het bezit is van het
diploma SPD of HEAO-BE, beschikt over praktische fiscale kennis, meerjarige ervaring
heeft in een soortgelijke functie met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf en
uiteraard beschikt over goede contactuele eigenschappen.. Leeftijd 25 tot 30 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie, die uiteraard vertrouwelijk zal worden behandeld, kunt u
richten aan DATAM LIMBURG, Vlotstraat 10, 6417 CB Heerlen, t.a.v. de heer WA.
Bemelmans AA.
Wilt u zich eerst nader informeren, dan kunt u telefonisch contact met hem opnemen
tel. 045-717887.

nAT/\/\M laccountants-l_^i#_riflrT"" administratieconsulenten'
Kantoren in Aalsmeer, Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom,Breda, Deventer, Doetinchem, Drachten, Eindhoven, Enkhuizen, Groningen, Den Haag,Haarlem, Heerlen, Hengelo, 's Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Middelburg, Nieuw
Vennep, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Veendam, Veendaal, Zeist en Zwolle.

209109

I _^ . ï
DELTECH

Deltech is een jong, dynamisch, expanderend bedrijf,
gespecialiseerd op het gebied van
persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een:

INTERIEURVERZORGSTER
(voor 20 uur per week)

Geïnteresseerden kunnen schriftelijk reageren of
bellen naar:
Deltech B.V.
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
T.a.v. mevr. B. Spruit
Tel. 04490-23030

209105

— —
B.V. MODERNE fgg^
WEGENBOUW *gevestigd te HEERLEN W*^
wij vragen ter versterking van
onze organisatie m/v *********
ervaren walsmachinisten
en

ervaren asfaltafwerkers
Schriftelijke en telefonische sollicitatieskunt u
richten aan
B.V. MODERNE WEGENBOUW, Postbus 85
6400 AB Heerlen (tel. 045-229900)____^ ' 208981,
1 - -*

WELKE MEAO'ERS EN/OF MDS'ERS WILLEN De Hermans Groep
exploiteert onder de- leiding geven; naam Jac Hermans- werken in een prettige sfeer; circa 110fi|ia|en {en is- grote verantwoording dragen; daarmee in Nederland- carrière maken, één van de grootste- daarvoor gerichte opleiding krijgen; suDermarkt-- een goed salaris verdienen? , organisaties). Onze

■* Dan heeft Jac. Hermans DE BAAN voor u; wij zijn nl. op zoek naar: Groep maakt deel uit

verkoop-assistenten (M/V) ekSt
Voor onze filialen in de regio Limburg/Oost-Brabant. 110.000 medewerkers
Het bedrijf: De baan: en een jaaromzetvan

- Ons bedrijf voert een aktief verkoop- - U hebt mede de dagelijkse leiding **
en marketingbeleid gericht op een over het winkelpersoneel. Samen
vooraanstaande en sterke positie in met het filiaalmanagement stelt u
ons marktsegment; werkplanningen op en organiseert :^:-:;:;:;:::;x-:-:::::::::::::::^:-:':^:;::::- Wij streven naar een open bedrijfs- en kontroleert u de uitvoering hier- ;:x::':-:«:«:v:^^;':::v:::v:::::::^::;::3kuituur, waarin de medewerk(st)ers van; ::::::::::::.:::.:::::x:::::::::::::::::::.:::::.:::met een grote mate van zelfstandig- - U neemt ook belangrijke manage-' x^x^.^x^x^x^x^.-x^xj:;::
heid hun bijdrage aan onze bedrijfs- menttaken over, waaronder het ver- :\::\:::X:::::X:Xv.v::::::X::::\:.:£:doelstelling kunnen leveren; vangen van de leiding; :v:v:::::::::v:viv:::v:::v:v:v:::^:- Bovenstaande zien wij daarom als - Daarnaast vragen ook onze moder- i^ivi^vX'^'v^^iviviviv:'-:^:^belangrijke voorwaarden voor een ne en drukke versafd. uw aandacht, ;-sss:s:sis:^
verdere uitbouw van onze moderne zoals brood- kaas- en vleesshop, Avivi&Si&i&toen komplete supermarktketen. waarbij presentatie.versheid en kwa- !%¥:¥:%ï:":ï:ï:%|^

liteit voorop staan; 'ffiïffiffiffiiïffiPffi&&%si
De eisen: WsW^^''^MW^a
Kortom een uitdagende funktie, waar ude nodige organisatorische en leidingge- wWiMMêmmêmmfi^mvende kapaciteiten voor in huis moet hebben. Bovendien een job met doorgroei- g»mogelijkheden, want wij breiden sterk uit en verkoop-assistenten stromen daarom
vaak door naar de hogere management-funkties in het filiaal. Hiervoor is echter
wel, naast de juiste eigenschappen en een gezonde ambitie, een vooropleiding op P^T-____ 1midelbaar beroepsniveau (MDS-MEAO of gelijkwaardig) noodzakelijk. Aanvullen- P^^_4_fl W\de vakdiploma's zijn daarbij eveneens in uw voordeel. P^^__É I
De arbeidsvoorwaarden: P^_T___
Tegenover deze eisen bieden wij een up-to-date arbeidsvoorwaardenpakket, w.0.: Wm%m
- uitgebreide in- en externe bedrijfsopleiding, waarvan de kosten volledig door [I '- 24 werkdagen vakantie per jaar en 8% vakantietoeslag; j
- een aantrekkelijke pensioenregeling. IH I
Plus alle voordelen en zekerheden, die een bedrijf als de Hermans Groep u kan !■■! ;
bieden. Als u op deze basis bij ons wilt werken, bent u van harte welkom. Uw I V II
schriftelijke sollicitatie, met uitgebreid cv., kunt u richten aan: Hermans Groep b.v. V V V 1, t.a.v. de heer R. Crielaers, afd. personeelszaken, postbus 44, 5126 ZG Gilze. y V W
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De schutterij is
de ziel van Niel

Zaterdag 1 juli 1989 " 25
Limburgs dagblad J| vrijuit

werkt. Voor de dorpsherder is de
nieuwe kerk daarom 'een product
van hovaardij'; de pastorie 'een
product van deugnieterij.

Die 'deugnieterij' duurde voort,
toen Niel in 1970 bij As kwam.
Van Nooten werd schepen (wet-
houder) van Openbare Werken.
Onder zijn verantwoordelijkheid
werd de oude kerk van Niel afge-
broken. Volgens Van Nooten ging
het gerucht dat er protestanten in
zouden komen. „Dat nooit, dacht
ik. Gouverneur Roppe verleende
de vergunning. We handelden dus
volkomen legitiem. Een aannemer
uit As vroeg 120.000 frank, een
aannemer uit Diest gaf 3.000 frank
uit. Hem is daarom het werk ge-
gund."

Cultuurapostelen spraken schande
over de verkwanseling van het
kunstpatrimonium van Niel. Al-
leen al de uit eikehout gebeitelde
preekstoel was een vermogen
waard. Oud-wethouder Van Noo-
ten realiseert zich inmiddels dat hij
een monument heeft laten slopen.
Het had nooit mogen gebeuren, is
de communis opinio. Als peniten-
tie zorgde hij ervoor dat Niel een
nieuwe staatsschool kreeg die 60
miljoen franks heeft gekost.

Mijnwerkers

eerste Kempische steenkoollagen
aangeboord. Een week lang was er
gefeest.

1901 hadden Duitse boormeesters
op zijn aanwijzing even buiten As
op een diepte van 541 meter de

Nog groter nieuws was de ontdek-
king van de Leuvense hoogleraar
André Dumont. Op 2 augustus

schattende en plunderende Lorrei-
nen. Er werden niet minder dan
400 schutters gedood', van wie 21
uit Niel en As. Voorts werden 16
As- en Nielenaren zwaar gewond.
Als men bedenkt dat As toen 45
woningen telde, dan moet die St.-
Nicolaesdagh van 1648 het dorp in
diepe rouw hebben gedompeld.

bouwde op dezelfde plek een nieu-
we gothische kerk. De muren wer-
den opgetrokken uit mergel; alta-
ren, communiebank, preekstoel,
biechtstoel en doopvont uit eike-
hout gebeiteld of gesneden. De to-
ren reikte 42 meter hoog. Klokken
beierden de trots van het devote
dorp over bos en heide uit.

Meer dan een derde deel van de
■^im 2.200 ha. grote fusiegemeen-
te bestaat uit bos en hei. Dennendomineren. Aan de Oude Molen-weg in Niel staat de meest domi-
nante. „Het is de Dikke Den," al-
dus boswachter Frans Vaneygen
(33) die over zon 555 ha. Staats-

gemeentebossen waakt. „De
Dikke Den is zeker 125 jaar oud,
heeft een omtrek van 3 meter, een
kruin van 22 meter en een hoogteyan 14 meter." Een boomchirurg
"eeft enige tijd geleden de stam
Verankerd; die dreigde te splijten,
"adat kinderen er vuurtje in had-den gestookt.

Van heinde en ver kwamen pel-
grims om van het brood te eten dat
op 10 september ter ere van de H.
Nikolaas van Tolentijn werd ge-
wijd. Het zou helpen in noden, te-
gen ziekten en pijnen. Ook werd
sinds 1893 de relikwie van de H.
Apollonia vereerd. Zij hielp ver-
eerders en vereersters van tand-
pijn af. Een probaat middel was
ook alcohol, waarmee ook de
schutters van Niel weg wisten.
Gieten was hoofdzaak, schieten
bijzaak.

Kort voor de eeuwwende ontstond
er een splitsing.

Patroon

vaat, waar de jeneverbesstruik nog
staat. De 'heidecypres' is inmid-
dels beschermd. Er mogen geen
'akken meer van worden gesneden
en geen bessen meer van worden
geplukt. De twijgen werden vroe-ger gebruikt om er wandelstokken
Van te maken of om er hammen
""".ee te roken; de bessen als spece-nl aan vlees of aan zuurkool toege-legd. Ook gaven ze de jenever
*'Jn typische smaak. Voorts wer-
den bij jicht, rheuma of water-
zucht jeneverbessen ingenomen.

zijn bloedzuiverend. Daarom
°°k werden zwellingen en zweren
P^et het sap met de jeneverbes ge-

n de vennen tussen de dennenI(;vvaken de kikkers nog. Voor vis-
fen is het water te zuur. In de Bos-

eek> die in Waterschei ontspringtn via Niel naar de Maas mean-
..ert, zitten er des te meer. Ook hel
.jsvogehje v'st er. Voorts treft men
ln de Bosbeek nog het schrijverkeaan - 'het krinklende, winklendeWaterding' dat Guido Gezelle zo
Welluidend portretteerde.

~°k Niel had een dichter die zich
°°r de natuur wist geïnspireerd,

ffct was Lode Plessers die in 1862
'n de tegenwoordige Grotstraat
Werd geboren. Hij bezocht het
K'ein seminarie in St.-Roch en het
Sroot seminarie in St.-Truiden,

"deerde rechten in Leuven enPubliceerde onder het pseudoniem
van Hei' talrijke artike-en, waarin hij een eigen Vlaamse

aal en volksaard bepleitte en zichegen ontaarding en verbastering
s
antte. Ook tekstdichtte hij ver-
heidene Vlaamse strijdliederen,
erdacht van spionage werd Lode
'essers in 1914 in Nederland aan-houden en in Amersfoort gem-

eneerd. Vereenzaamd overleed
j|lJ daar; 53 jaar jong. Pas in 1957
Jeeg Niel zijn Lode Plessers-straat.

Jeneverbes
"'jzonder is ook het Heiderbos
een 17,5 ha. groot natuurreser-

weg. Het vliegveld lag in de tegen-
woordige Wijk ter Heide.

Ondanks de oorlog kon de mijn in
Winterslag reeds in 1917 in exploi-
tatie worden genomen. De overige
zetels volgden in het begin van de
jaren twintig. In totaal waren er

zeven, waarmee men in Limburg
in de zevende hemel was. Voor die
van Niel was de mijn van Water-
schei het dichtstbij. Vele boeren-
zonen daalden er af. De behoefte
aan vertier was groter dan ooit. In
1922 werd de schutterij dan ook
weer heropgericht.

De schietverenigingen ondervon-
den felle concurrentie van de velo-
clubs, Zelfs dames waren er lid
van. 'De lieveling der putters' was
Lea Peelman uit As. Ze was de
dochter van een oudstrijder die in
de eerste wereldoorlog een been
was verloren. Lea werd twee keer
Limburgs kampioen en op de we-
reldkampioenschappen in 1937 te
Schaerbeek derde.

Ofschoon gezelligheidsVerenigine
bleven de schutterijen sacraments-
processies escorteren. Door de
komst van kompels uit Tsjeeho-
Slowakije, Polen en Italië wonnen
de pronkstoeten aan kleur. De
buitenlanders trokken in hun na-
tionale kledij mee.

kansel. „Desondanks heb ik
Gerstmans met de grootste tralala
begraven," aldus Van Nooten die
de grafrede hield.

„De mensen van Wiemismeer na-
men het me hoogst kwalijk dat ik
me ervoor had ingezet om pastoor
Peeters in Niel benoemd .te krij-
gen. Met de voetbal, die de pas-
toor had gekregen, redde ik me uit
de verlegenheid. De voetbal
neemt de pastoor mee naar Niel
om er een voetbalclub op te rich-
ten, opdat Wiemismeer het tegen
Niel kan opnemen, zo zei ik. Zo
blijven we tenminste vrienden."

Ziel van Niel" Pastoor Frans Vivijs van de St.-Nikolaas van Tolentijn-parochie te Niel-bij-As.
(Foto's: WIDDERSHOVEN)

De schachten van de eerste mijnen
rond As waren al afgediept, toen
de eerste wereldoorlog uitbrak. In
plaats van mijnwerkers bepaalden
mijnwerpers het straatbeeld van
As. Ze lagen in de gendarmerie
dan wel in barakken. De soldaten
oefenden op de Mechelse heide,
waar nu nog de resten van bunkers
en loopgraven zijn te zien. Hotel
Du Bon Air - het tegenwoordige
gemeentehuis van As - was hun
casino. De vliegeniers bouwden
een casino aan de Zutendaalse-

Eerst in 1726 verhief de prins-bis-
schop van Luik Niel tot een zelf-
standige parochie. Pastoor Ada-
mus Dellecommine plaatste haar
onder patronage van de H. Niko-
laas van Tolentijn (1246-1306).
Tolentino ligt in Midden-Italië, ten
zuiden van Ancona. De Augustij-
nen hadden ér een klooster, waar
pater Nikolaas predikte en zieken
verzorgde. In 1446 werd de Augus-
tijn heilig verklaard.

Nielenaren, die tot dan lid van
schutterij St.-Martinus van Dilsen
waren geweest, sloten zich bij 'De
Heidebloem' aan die eveneens on-
der patronage van St.-Martinus
werd geplaatst.

Op bevel van Napoleon werden
alle schutterijen ontbonden, ech-
ter na een concordaat met de paus
weer gedoogd. Intussen was veel
zilver gesmolten. De koningsvogel
van Niel ontkwam echter aan de
smeltovens van Parijs.

Ingevolge de Wet op de Schutterij-
en d.d. 11 april 1827 tolereerde ko-
ning Willem I enkel nog schutterij-
en in gemeenten met meer dan
2.500 inwoners.

Kerk
Niel telde in 1849 slechts 170 zie-
len. In dat jaarkreeg het weer een
pastoor. Vele jaren had Niel zon-
der gezeten. Pastoor Hermans
brak de bouwvallige kapel af en

Heide
et straatbeeld van Niel werd eeu-
eniang door scnapen bepaald., 'J Weidden op de heide die in

nog 451 ha. oftewel 60 pro-
nt van het dorp omvatte. Boeren
aaiden de hei, waarmee 's win-rs de kachel werd gestookt en de

wtstal werd opgehoogd. In het.°°rjaar werd de hei als mest overe schrale zandgronden uitgere-

an het fijnste boekweitmeel werd
'k gebakken. Een delicatesse

s
as ook de boekweitkoek met

Pek of appelen. Voor het tafel-
°et zorgden de bijen die tussen 15
ügustus en 8 september, de feest-eag van O.L. Vrouw Hemelvaart

v
n O.L. Vrouw Geboorte -in de

j°'ksmond: 'tussen de Hoge en deage Marie' op de heide vlogen.
6°r 1624 kerkte Niel in Dilsen.
et was twee uur gaans. As was

dichterbij. Daarom
ry amen de pastoors van As en

i n J624 overeen dat die van'el hun kerkelijke plichten voort-n 'n As zouden vervullen.

Hoog scoorde Bèr van Nooten met
de verkoop van bouwgronden; met
een busverbinding, de aanleg van
waterleiding, de uitbreidingvan
het electriciteitsnet en met de
bouw van een nieuw gemeente-
huis. Toch moest hij een danszaal
huren om de allochtonen te ont-
vangen die in Niel wilden bouwen,
nadat Ford zich in Genk had ge-
vestigd. Een (Nederlandse) aanne-
mer uit Achel wist hij te interesse-
ren in de bouw van een nieuwe
wijk aan de uitvalsweg naar Dor-
ne. Het zogenoemde Witte Dorp
kreeg een eigen waterleiding die
echter vanwege de vele verstop-
pingen door een tweede net moest
worden vervangen.

Omdat het inwonertal inmiddels
fors was gestegen, moest er een
nieuwe kerk komen, oordeelde .
burgemeester Van Nooten.

Dat de oude kerk te klein was, te
dicht op de weg stond en teveel
aan onderhoud vergde is volgens
Frans Vivijs (77), de tegenwoordi-
ge pastoor van Niel-bij-As, een
dooddoener. „Slechts een derde
van de parochianen gaat nog naar
de kerk. De huizen, die de plaats
van de oude kerk hebben ingeno-
men, staan nog dichter op de weg.
Ook vergt de nieuwe kerk meer
onderhoud dan de oude. Slechts
één jaar is het dak dicht geweest.
De kerk werd gebouwd in een
moeras. In de winter kun je daar-
door de aangebouwde parochie-
zaal niet warm krijgen. In de zo-
mer is het er niet te harden van de
stank. Daarom worden vergade-
ringen en feesten in de bovengele-
gen toneelzaal gehouden."

Nieuwbouwwijken

Peppone

Door de fusie met As kreeg de cul-
tuur in Niel nieuwe impulsen. Zo
is het dorp maar liefst vier koren
rijk. Ook zijn er drie hondenclubs.
Maar de ziel van Niel is nog steeds
de schutterij die in 1975 van de ge-
meente een nieuwe buks en nieu-
we uniformen kreeg. En zie: in
1976 won Niel-bij-As in Ooi het
OLS. Aan het OLS van 1977 hiel-
den de Nielenaren een nieuw
schutterslokaal over.

In 1984 werden zij in Maasmeche-
len nipt door Dicteren geklopt. In
1987 hadden zij de Limburgse
kampioen in hun midden. Theo
Sybprgs behoorde ook tot het
zeslal dat vorig jaar in Grote-Bro-
gel voor de tweede maal de OLS-
titel in de wacht sleepte.

In de voorbereidingstijd was het
opvallend stil. „Toch leeft het dorp
al maanden naar het OLS toe," al-
dus John Spaan (53), de kastelein
van het Melkerijke, een typisch
Kempisch kaartcafé, waar de afge-
lopen maanden met vele Cristalle-
kes van Alken is nagekaart. Hij is
een Amsterdammer van geboorte,
oud-huzaar van Boreel, getrouwd
mét een Maleisische schone die
hem drie dochters schonk, met wie
hij zich in Maasmechelen vestigde
om in Duitsland de kunststofbe-
drijven van een Engelse firma te
reorganiseren en in Houthalen een
nieuwe fabriek op te starten. Op
een van zijn heidewandelingen
legde hij aan in het voormalige
Melkerijke van Niel dat hij in 1980
overnam en waar hij zich in zijn
element voelt.

„De mensen zeggen het niet en
doen net of het hun niet interes-
seert. Maar in hun hart zijn ze
maar wat trots dat ze het OLS mo-
gen organiseren. Dat is de Kempe-
naar: hij kan zich niet zo goed
uiten. Maar geloof me: Niel is een
fantastisch dorp."

„Het zijn stille mensen," beaamt
pastoor Vivijs. „De meesten wer-
ken bij Ford in Genk en Philips in
Hasselt. De veehouders zijn op
één hand te tellen. Langs de Hoog-
straat wonen de oudere mensen, in
de nieuwbouwwijken tussen het
groen de jongere gezinnen en de
mensen van buiten. Ofschoon Niel
ruim 2.200 zielen telt, zijn we maar
een achterbuurt van As en in
Groot-Genk wellicht onbekend."

Toch is Niel dit weekeinde de ziel
der beide Limburgen die 150 jaar
geleden weliswaar werden geschei-
den, maar een twee-eenheid zijn
gebleven. Het OLS is daarvan een
overtuigend bewijs.

jan van lieshout

Ook Russische krijgsgevangenen
daalden in de Kempische steen-
koolmijnen af. „Waterschei kreeg
er zon 1.500, van wie er regelma-
tig ontsnapten," aldus Bèr van
Nooten (73) die op de mijn in Wa-
terschei technisch tekenaar was. In
1942 trouwde hij met de dochter
van een hereboer uit Niel, waar hij
in 1952 burgemeester werd. Niel
telde toen 600 inwoners. Als eerste
was Bèr van Nooten met een ge-
luidswagen rondgetrokken. Zijn
partij behaalde vijf zetels, de op-
positie twee. Het maakte zon in-
druk op de opponenten dat de
schoonzoon van Hubert Casters
hen kwam feliciteren en uitnodi-
gen voor een gezamenlijk feest dat
niet de lijsttrekker, maar lijstdu-
wer Van Nooten tot burgemeester
werd gekozen.

Bèr van Nooten beloofde zijn kie-
zers de aanleg van wegen de hoog-
ste prioriteit te zullen geven. „Op-
dat de banden van zijn auto niet zo
gauw verslijten," zette pastoor
Gerstmans de nieuwbakken bur-
gervader te kakken. Ber van Noo-
ten bleef heer. Hij dankte de
dorpsherder voor diens 'mooie
woorden', maar verklaarde na-
drukkelijk dat hij de slijkwegen
van Niel wilde verharden, opdat
de kinderen droog op school en ar-
beiders droog op hun werk konden
komen. Als een Don Camillo en
Peppone zaten pastoor en burge-
meester elkaar herhaaldelijk in het
haar. „Daar zit hij, de lummel,"
klonk het meer dan eens vanaf de

ti j^arschijnlijk is omstreeks die
Ja de schutterij opgericht. Het
2j

n worden afgeleid uit de oudsteveren plaat, waarop 'Schutterij
e,debloem 1627' is ingegraveerd.

# John
Spaan van 't
Melkerijke
met het bier
dat ook op het
OLS zal
worden
getapt.

kj. schutterij van Niel was er ookJ. toen op 6 december 1648 vij-
pe Wtntig schutterijen uit de Ker-n en de Maasvallei op de Meeu-

■"neide slag leverden met brand-

„Deugnieterij”
De klokketoren staat separaat op
30 meter van de kerk. „Kloterij
van het ministerie van Landsver-
dediging," vindt pastoor Vivijs. Ei
is voor drie huizen steen in ver-

Het Oud-Limburgs Schuttersfeest wordt dit jaar in Niel-bij-As gehouden.
De toevoeging 'bij As' hoort erbij. Want er is in Belgisch Limburg nog een
Niel-bij-St.-Truiden. Tot 1970 was Niel-bij-As een zelfstandige gemeente.
Sedertdien is het dorp in de gemeente As geïncorporeerd. De
fusiegemeente telde op 31 december 6.581 inwoners, van wie 2.259 in Niel
wonen.

" Oud-burgemeester Bèr van
Nooten van Niel met
echtgenote. De champagnefles
in zijn tuin is van een neef uit
Damery. De wijnboer is een
nazaat van een boerenfamilie
uit Niel-bij-As die na de eerste
wereldoorlog naar Frankrijk
emigreerde.
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Hellebrekers Kunststoffen B.V. is een middelgrote onderneming die reeds vele jaren
werkzaam is in de produktie en montage van kunststoffen gevelelementen.

__fc"^__v De aktiviteiten van Hellebrekers Kunststoffen B.V. omvatten: A
IJi^xj^L " Produktie van ramen, deuren, en kozijnen uit PVC-profielen van een gerenom- AM

«c#:::::^^L meerd fabrikaat, compleet met enkele of dubbele beglazing en panelen _^HK#:-:£::::xB^k " Het monteren van deze elementen als complete projekten als
K#:l¥:-x-:-!vl_^ voor een enkel particulier raam. _^^r

ÈÏÏ&.ï&^i^L " Het toeleveren van ramen en kozijnen aan derden.

Hellebrekers Kunststoffen BV. is een groeiende onderneming _-__■

R^lill en zoekt daarom een Amfi'-llj MEDEWERKER m/v Jp§ h-
■ . Taakomschrijving: AWyyyyy^TyM. -___i■:'X-:-:-;l!i!;l:!ll:-:-:-:v:-:-: " Het onderhouden en uitbreiden van bestaande P.:-.-:-:.^..^!^
Bxox^lÜHiHx^x^x: kontakten; Xv'xjxjxj.gSg m*m>

Iji-jxv'ivx " Het aantrekken van nieuwe opdrachten en het ;:j:v:xXv:g:g:f:
■ verwerven van nieuwe zakenpartners; C___
■ïi^x^iiffiffiffii^xï;: " Het adviseren van de direktie en het opstellen ;xv*g:ögg£x
■■":ï:v:-:^*MS^:-:-:-:-: en uitvoeren van een marketingbeleid. :?:?:viï^:?:iWx^^xo^ïx:.:.: Het werkgebied: mmm*
m^yT^^^^yyyi " Zuiden Midden-Limburg :;x;x;£$&x:.:;;.: |_U
p!:xfflSi::;:x:: Wie zoeken wij ? _J
■^x^xxx^^:::.:;:: Vrouw of man, leeftijd ca. 30 jaar.
m^TTyy^^^^TTyy^ Middelbare bouwkundige opleiding, eventueel l_U
■x'-vxjix^x'.vx^. aangevuld met een marketing-opleiding. "■S:x>::occS§:::::::::::::: De energieke vrouw of man die iets anders -IttSjiji^:*:*: u^tamyyyyyyy^^TyyTTy] zoekt als een "8-5"-kantoorbaan. '$&sosss ULJ
■:jx;x;xj:«;::>:j:;xv:j: De kandidaten, die ervaring hebben in deze of , « f ■***{
K-x-xv.:.*^-:-:-.-:-.- aanverwante branche genieten onze voorkeur Vmmm
myyyyyyyyyW&yyyy. Zij °' nÜ moet in staat ziin om te verkopen op
pï:::::::.fflt*Ëiï.:::: het door ons gewenste kwaliteitsniveau. mmm
msyyyTyyyyW£y% w«»t bieden wij ?
myyyyyyyyyyy^yAT^ " een interessante en gevarieerde baan;
K:-::v:-:v:-:::::::::::::::::::::: " een 9rote mate van zelfstandigheid; rmm

■x:.:x:x:x:::::::x*x":x " prettige werkkring met goede vooruitzichten; C^sH:::::::::::xv':v':x>*x:x " goede arbeidsvoorwaarden; EsJ:£x:x:.:::x::»x:x:x:.:,:.:.:x:.:x':x'::-, " bedrijfsauto; pPxjxjxj:!:^:!: w^^
myyyyyyyyyyyyyyyyyi " salaris in overeenstemming met de funktie C/D»x:::::x:::::::::::x:::::x:x Uw sollicitatie alsmede het curriculum vitae kunt u
■.:>.:::::::::x:x:.:x*::>>: sturen aan de heer J. Roijen, Hellebrekers :x:x:: mmmm
MyMyyyyyyyyyyyW: Kunststoffen B.V, Locht 42 81, 6466 GW Kerkrade. __3■.v'.v.v'.v.x':v':>v:x::- Wij verwachten uw sollicitatie binnen 14 dagen na _""__H^x^lxjxlxvx^xrj plaatsing van deze advertentie. Jj^

|^ hellebrekers
Locht 42 B16466 GW Kerkrade Tel. 045 - 41 67 70

ff PDM Management BV is een organisatie die met middelbaar en hoger
geschoold personeel de tijdelijke ondersteuning verzorgt van de industrie en de
non-profit sector.

Tevens verzorgen wij search-activiteiten voor onze opdrachtgevers. Bij PDM
Management, gevestigd te Maastricht, bestaan de volgende vacatures:

PRODUCTONTWIKKELAARS
- minimaal HTS-diploma W, E of chemische technologie;
- leeftijd ca. 35 jaar;
- ruime ervaring in het R&C-traject in de productie-industrie;
- creatief en inventief zowel zelfstandig als in teamverband;
- intermediair tussen markt en produktie.

CONSTRUCTEUR-TEKENAARS
- minimaal MTS W;
- ervaring op het gebied van het ontwikkelen van matrijzen, mallen, stempels

en/of gereedschappen.

ORGANISATIE/EFFICIENCY
DESKUNDIGEN

- bedrijfskundige opleiding op HTS-niveau;
- ruime ervaring in de produktie-industrie betreffende feasibility-studies,

investeringsstudies, normen- en kostensystemen, werkplekorganisatie en
tijdstudies;

- zowel zelfstandig aan projecten als algemeen ondersteunend kunnen werken;- leeftijd 35 a 40 jaar.

Kandidaten worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie voorzien van recente
pasfoto en curriculum vitae te richten aan:
PDM Management BV, postbus 3013, 6202 NA Maastricht.
Nadere informatie tijdens kantooruren: 043-635767 (ir. F.P. Schut, managing
director).

208982
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DMV CAMPINA NEDERLAND
DMV Campina bv is een interna- Daarbij wordt gebruik gemaakt van

tionale zuivelonderneming, die met de modernste technieken. Met ken-
-3400 werknemers en een omzetvan nis en creativiteit slaagt DMV Cam-
-2,7 miljard gulden per jaar tot de pina erin het omvangrijke produkten-
grootste ondernemingen van ons pakket voortdurend te vernieuwen
land behoort. De 12 produktiebedrij- en uit te breiden. De produkten vin-
ven in Zuid-Nederland verwerken den via eigen verkooporganisaties
per jaar2,2 miljardkg melk tot vrijwel hun weg naar meer dan 130 landen.
alle produkten die uit melk te maken DMV Campina bestaat uit zeven divi- 'zijn: consumentenprodukten, maar sies, ondersteund door een aantal
ook vele industriële produkten en stafdiensten in het hoofdkantoor te
ingrediënten voor defarmaceutische Veghel. Voor één van de divisies, de
en devoedingsmiddelenindustrie. Divisie Kaas, zoeken wij een:

' :

ALL-ROUNDMONTEURJWV, <

DIVISIEKAAS installatiesop het gebiedvan elektra- zaken. Betaling is conform de CAO ]
De Divisie Kaas produceert jaar- techniek, werktuigbouwkunde en voor deZuivelindustrie,

lijks vele miljoenen kilo's kaas in ?,estunn9s,ec^n'f^ Het salaris wordt aangevuld met toe-
diversesoorten.DMVCampinaheeft Verwacht wordtdat de monteurmee- slagen voor onregelmatige diensten
een ultramoderne kaasindustrie die denkt „ J1* verbeteren van de Inconvenienten". Er zijn volop
tot debesteter wereld gerekendmag diverse installaties. mogelijkheden aanwez ig om oplei-
worden. In een ononderbrokenkoel- Mie 7rtc„cKi u/i , ding,fn '7°,",?/ dn door he bÜdrü
keten wordt perjaarzon 600 miljoen WIEZOEKENWIJ worden betaald. Daarnaas biedt
kg melk verwerkt tot kaas van een Voor dezefunctie zoeken wij een DMV Campina zijn personeel uitste- :
constante kwaliteit, die zowel ver- monteur met een MTS-diplomaElek- kende secundaire arbeidsvoorwaar-
pakt als "vers van 't mes" zijn weg trotechniek of gelijkwaardig. d®n> z°als;.efn PremievriJ pensioen,
vindt naar de consument in binnen- Kennis en ervaringop hetgebiedvan 8% vakantietoeslag een emdejaars- i
en buitenland. DMV Campina is een (PLC) besturingstechniek strekt tot uitkering, 25 vakantiedagen en een
van de grotere kaasexporteurs en is aanbeveling. Zij die ervaring hebben voordeligeDedrijtsspaarregeling.
Nederlands grootste verpakker van opgedaan in een ver geautomati- (
kaas in consumenteneenheden. seerd bedrijf in de levensmiddelen- DEPROCEDURE
De Divisie Kaas heeft produktiebe- sector genieten de voorkeur. Als u Hebt u belangstelling voor deze
drijven in Asten, Boekei, Bom, Til- verder bereid bent in drie-ploegen- functie en voldoet u aan de functie-
burg en Rijkevoort. De divisie-staf is dienst te werken en een leeftijd tus- omschrijving, dan wachten wij met
gevestigdin Roermond. sen 20 en- 30 jaar hebt, dan kunt u belangstellingop uw sollicitatie.___

,»„.„.,_ de9en
J
e z,jn ,die W'J zoeken* Even- Richt uw sollicitatiebrief aan:

DE FUNCTIE tuele dienstplichtmoet zijn vervuld. DMVCampina bv, Leonard Langweg
Wegens de snelle groei van het u/ATRIEDEN Wil 2,6121 PA Bom, t.a.v. de heer J. Her-

moderne en ver geautomatiseerde "" WA Dlcuersi WIJ mans, Hoofd Personeelszaken,
produktie- en opslagbedrijf in Bom, Wij bieden een afwisselende Wenst u eerst meer informatie, dan
willen wij de Technische Dienst uit- functie, met een 36-urige werkweek, kunt u contact opnemen met de
breiden met een ervaren allround waarin ute maken krijgt met de ' heer W. Hessels, Hoofd Technische
monteur. meest uiteenlopende technische Dienst, telefoon 04498-55500.
Binnen deze dienst zijn een aantal
monteurs werkzaam, die onder lei-
ding van het Hoofd Technische
Dienst, de onderhoudswerkzaamhe-
den en reparaties aan de omvang- i —
rijke technische installaties verzor- 11 11 ■ Igen. De werkplaats beschikt daartoe
over de modernste gereedschappen |^^^"~| «-^» «» a f* "
De monteur die wij zoeken zal wor- I I 1-^IVIV V*CJI IL)II lvl
den belast met het opsporen en ver- ff *
helpen van storingen aan automati- v__y__J «
seringsapparatuur, èn ook aan de I ■■"■■■ «vi:!v; .....

—<

MULDER
LIFTSERVICE B.V.

vraagt op korte termijn een

HTS'ER
elektrotechniek E

Sollicitaties schriftelijk richten aan
Mulder Liftservice B.V.
t.a.v. de heer R. Vankan

Handelstraat 5
6361 XC Nuth

209007

De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente
Heerlen bestaat uit een dienst-secretariaat en
de afdelingen bedrijfseconomische zaken, bouw-
toezicht, volkshuisvesting en landmeten, milieu-
zorg, ruimtelijke ordening,onroerend goed en bouw-
zaken.
Bij de dienst zijn circa 140 medewerkers werk-
zaam.
Bij het bureau algemene juridische zaken van de
afdeling bouwtoezicht, volkshuisvesting en land-
meten isvacant de functie van:

MEDEWERKER ADMINISTRATIEF
JURIDISCHE ZAKEN (M/V)
Functie-informatie:- het verzorgen van de administratief-juridische

verwerking van aanschrijvingen in het kader van
onder andere de Woningwet;- het zorgen voor de administratieve en juridische
verwerking van aanvragen ingevolge artikel 17,
18a en 19W.R.0.;- het zorgen voor de administratieve afhandeling
van gegevens ten behoeve van het Centraal
Bureau voor de Statistiek;- het zorgen voor de administratieve en juridische
afhandeling van aanvragen in het kader van de
Verordening op de verblijfsgebouwen, Liftenver-
ordening, etc.

Functie-eisen:
- Havo/Atheneum;
- B.A. (bestuursambtenaar);- gerichte werkervaring;

Een medisch en eenop defunktie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmakenvan de selec-
tieprocedure.

De salariëring van de functie zal maximaal plaats-
vinden in schaal 7 maximum-salaris’ 3.641,—
bruto per maand.

Nadere inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij
de heer J.Winthaegen, bureauchef ((345-764249).

In het kader van flexibilisering van dearbeid worden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.

Het beleid van de gemeenteHeerlen is erop gericht
het relatieve aantal vrouwen in haar functies te
verruimen.
Vrouwelijke kandidaten worden derhalve nadruk-
kelijk opgeroepen te solliciteren.

Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nr. 285 op zowel brief als enveloppe aan de
directeur van de dienst Personeel en Organisatie,
Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

/ y/ Bastings Maastricht BV is een werkmaatschappij van de 800 <J^^^^—W Bouwmaterialen BV te Delft. De aktiviteiten van het concern <
richten zich op produktie van en handel in bouwmaterialen. i

f / Wij hebben plaats voor een

B administrateur m/v

De werkzaamheden worden verricht Wij bieden een goed salarisen uit- l
binnen een klein team en omvatten de stekende sekundaire arbeidsvoor- I
gehele administratie, inklusief budget- waarden, waaronder een premievrije \
tering, periodieke resultaten over- pensioenregeling en een dertiende \
zichten en de jaarrekening. maand. e
Funktie-eisen: Geïnteresseerden worden verzocht
" opleiding minimaal M.8.A.; hun schriftelijke sollicitatie, voorzien

" ervaring in een soortgelijke funktie, van curriculumvitae, te richten aan
alsmede met de geautomatiseerde onderstaand adres,
verwerking van gegevens; _ .

" goede kontaktuele eigenschappen; **\nder e/v/arin9 'n soortgelijke funk-

" leeftijd 25-30 jaar. tie(s) is het onnodig te reflekteren. .
t

i

Bastings Maastricht BV, Korvetweg 26, 6222 NE Maastricht, telefoon 043 - 687878.1 - A

jCtp Stichting Ziekenzorg :
C-H-' 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) n
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden) K

" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden) Ii
■ ■ k

Voor de Pastorale Dienst op de lokatie Geleen zoeken wij kontakt met (.
f * belangstellenden voor de funktie van |(,-J R.K. ziekenhuispastor jj

(priester of pastoraal werker) a
t(

funktie-informatie: " het team van twee pastores is belast met hulpverlening aan en begeleiding k
van de in de instellingen op de lokatie Geleen opgenomen patiënten in e,
fundamentele zaken rondom leven, ziekte en dood, gegeven vanuit en op
basis van geloofs- en levensovertuiging; v.

" verzorgt de liturgische, sacramentele vieringen;
" adviseert in medisch-ethische vraagstukken, is in multidisciplinair verband ë'

betrokken bij de beleidsvorming dienaangaande en representeert mede C(

de christelijke signatuur van deStichting; 8'
" levert in dit kader een bijdrage aan de opleiding van leerlingen. V;

funktie-eisen: Voltooide theologische opleiding, met eventuele klinische pastorale training
of ervaring. di
Bij voorkeur priester. . . v<

m
arbeidsvoorwaarden: Conform C.A.0.-Ziekenhuiswezen.

Salariëring conform F.W.G., funktiegroep 65.
lii

inlichtingen: De rectoren H. Simmelink en M. Steeghs, telefoonnummer 04490-46666.
■^■"■■■■^~^" A
Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen. *-,
Schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken richten aan: "**'de Directie, Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek,
Postbus 5500, 6130 MB Sittard.



Spiritisme: kontakt tussen
levenden en overledenen.
Al eeuwenlang houdt het
de mensheid als het laatste
§rote mysterie in zijn ban.

heel veel mensen
Waakt het spiritisme een
Wezenlijk onderdeel uit

Van het dagelijks bestaan,
"et geeft immers voedselaan de gedachte dat met de
d°od het leven niet is afge-
°Pen, maar juist opnieuw

begint. Velen putten nieu-
we levenskracht uit het

'dcc dat je niet voor niks
r°ndhobbelt in dit onder-
maanse tranendal, dat de
alom gepropageerde 'eeu-
wige slaap' niet bestaat,

maar dat het leven 'straks'
gewoon verder gaat. El-
ers, anders, maar vooral:

verder gaat.
niet wat je denkt. Mijn uiting
van geloof is om goed te doen
voor anderen."

gaan. Ze moeten leren dat pro-
ces zelf in de hand te houden.
Om dit werk te kunnen doen
hoef je niet per se supergelovig
te zijn, hoewel ik altijd in een
God heb geloofd. Geloven is iets
wat je uitdraagt, wat je doet,

plaats waar hij thuishoort. Ik
leer de leden van de trancegroep
om bewust uit te treden. Zodat
ze later zelf kunnen beslissen
wanneer ze uit hun lichaam

op de plaats van bestemming is
aangekomen. We proberen hem
in kontakt te brengen met fami-
lieleden of goede vrienden die
gestorven zijn en we vragen of
die naar de betreffende entiteit
toekomen. Als dat gebeurt rede-
neert zon dolende: „Hé, hoe
kan dat? Jullie zijn toch dood?"
Nou, als hij daar achter is, is het
moment van bevrijding aange-
broken, en wordt hij door zn fa-
milie meegenomen naar de

De Geleense paragnoste Joke
Schols (34) houdt zich intensief
met spiritisme en het begeleiden
van trancemediums bezig. Al op
jonge leeftijd had zij, zonder
zich daarvan bewust te zijn, be-
paalde ervaringen. Tijdens een
persoonlijke crisissituatie werd
Joke door een hulpverlener ver-
teld dat zij paranormaal begaafd
was. Negen jaar geleden kreeg
zij via 'stemmen' te horen dat zij
voortaan vanuit 'gene zijde' (zo
benoemen spiritisten het leven
na de dood) zou worden bege-
leid door een non, een verpleeg-
ster en een arts. Joke Schols
heeft momenteel in Geleen een
druk beklante praktijk als parag
noste. Waar houdt een trance-
groep zich mee bezig?

kunnen hun dood niet accepte-
ren. Ze hebben hun lichaam wel
verlaten maar verkeren in een
soort niemandsland. Het is een
rare situatie: ze zien hun familie-
leden en vrienden wel rondlopen
en bezig zijn met allerlei zaken,
maar het is 'onmogelijk om met
hen kontakt te krijgen. Het lukt
niet. Wat gebeurt er als er een
trancegroep wordt geformeerd?
Die stelt zich open, die geeftzon entiteit de kans om zich via
een medium bekend te maken.
En het typische is dat zon tran-
ce-groep heel veel entiteiten
aantrekt, ze komen als wespen
op een pot honingaf! Ze kunnen
er gewoon niet langs. Wat er ge-
beurt als een entiteit zich meldt?
Hij of zij noemt de naam en
vaak ook nog de sterfdatum. Re-
gelmatig kunnen we dat aan de
hand van overlijdensadverten-
ties controleren. Heel voorzich-
tig gaari we de entiteit aan het
verstand brengen dat hij niet
meer leeft, maar tevens nog niet

„Vaak zijn overledenen nog aan
de aarde gebonden. Het gaat om
mensen die onverwacht sterven,
door een ongeluk, door verbran-
ding of omdat ze verdrinken. Ze
verkeren in een shocktoestand, " Joke Schols: geloven is iets wat je uitdraagt, niet wat jedenkt- Foto: PETER ROOZEN

De computers van'gene zijde'

leiding te nemen. „Goedenavond.
Wie bent u?" Geen antwoord. Dan:
„Jezus, koud, koud. Wat heb ik het
koud," slist ze met onvervalst Am-
sterdams accent, en ze slaat de ar-
men om haar schouders. Via Joke
meldt zich 'Jaap Vos. Stukje bij
beetje vertelt ze het verhaal van
Jaap Vos, die in 1934 bij een achter-
volging in het armenhuis te Amster-
dam ten val kwam en, 73 jaar oud,
overleed. Weer slaat ze tegen haar
tanden. Toen Jaap Vos stierf had
hij geen tanden, en nu wel, hoe kan
dat? Terwijl de groep 'Jaap Vos'
aan het verstand probeert te bren-
gen dat hij dood is, slaat opeens
iemand met zijn vuist op tafel. Joke
roept: „Da's m'n gabber."

Alle blikken richten zich op de
Heerlenaar wiens mond wel heel
erg scheef staat. Dat heeft alles te
maken met het feit dat zich via hem
ene 'Sjaak' aandient. Sjaak is, zo
laat hij weten, in 1864 op 84-jarige
leeftijd gestorven. Joke heeft zich
blijkbaar vergist, het kan haar gab-
ber niet zijn want de jaartallen
kloppen niet. De woorden die hij
bezigt zijn van een zodanig 'plat'
kaliber, dat de trancegroep zich al
na enkele minuten een breuk lacht.
Er ontstaat een tamelijk ludieke
maar felle woordenwisseling tussen
'Sjaak' en 'Jaap. De leraar kan
met veel moeite verhinderen dat ze
elkaar verbaal te lijf gaan.

Hij zegt dat Jaap het zo koud heeft
omdat hij dood is. Hem wordt ge-
vraagd zich te concentreren op een
goede bekende die nu dood is. Het
blijkt 'n zekere Alie te zijn. Na en-
kele minuten ziet Jaap zn Alie ver-
schijnen. „Krijg nou wat! Alie, wijf-
fie!" mompelt Jaap, terwijl hij naar
een onzichtbaar iemand zijn hand
uitsteekt. „Ga maar met Alie mee,"
zegt de leraar. „Ze neemt je mee
naar een plaats waar het heerlijk
warm is. Je zult er gelukkig zijn."
Waarop Jaap: „Als 't maar niet het
armenhuis is. En mag ik m'n tanden
meenemen?" Na enkele minuten
steekt Jaap via Joke zijn hand uit.
„Ik ga." De sessie is voorbij.

Als Joke bijkomt uit haar trance,
zegt ze zich niets te kunnen herinne-
ren. Koud heeft ze het in ieder geval
niet meer. Het zweet drijft langs
haar rug. „Je maakt wel eens heel
lugubere dingen mee. Vroeger had-
den we een groepje dat alleen maar
leed en ellende scheen aan te trek-
ken. Dan kregen we entiteiten door
die vermoord of ter dood veroor-
deeld waren. Ik heb wel eens aan
een touw gehangen, ik zag hartstik-
ke blauw, terwijl er niks om mijn
nek hing. Toch heb ik dagenlang
met een beschadigd strottehoofd
gelopen."

Rond middernacht is de wekelijkse
sessie afgelopen. De groepvindt het
jammer dat 'Antoinette' vanavond
niet is doorgekomen. De entiteit
Antoinette treedt op als de be-
schermster van de groep. „Indien
nodig komt zij vertellen hoe we be-
paalde zaken moeten aanpakken.
Ze heeft ooit een hele lezing gehou-
den over hoe het leven er aan gene
zijde uitziet. Over de hiërarchie al-
daar, wat je er wel en niet mag ver-
wachten. Over de scholen die er
zijn, hoe de kinderopvang is gere-
geld." Over één ding zijn de deelne-
mers het allemaal eens: de weten-,
schap dat het leven straks doorgaat,
maakt het leven er nü een stuk ge-
makkelijker op. „Dit weten is een
verrijking. En er blijft maar één
ding over: liefde geven, dat is het
belangrijkste. Laatst kwam er een
entiteit door die al vanaf 1943 in
brand stond. Die man hebben we
kunnen helpen. Dat is mooi werk."

Wie meer informatie wil hebben
over spiritisme, kan kontakt opne-
men met Joke Schols (**_*■ 04490-
-46960, in verband met vakantie
vóór 14 juli of na 13 augustus).

Wie erover wil lezen: de boeken "
'De bron der wijsheid', 'De doden
spreken', 'Emed, zijn leven aan
gene zijde' en 'Op de grens van
twee werelden' (uitgeverij Streng-
holt) van M. Mulder-Schalekamp
geven een goed en helder inzicht in
de materie, alsook 'Wonderen of
wetten' (uitgeverij Ankh-Hermes)
van Gijsbert van der Zeeuw.

5 .een Geleense lokaliteit komt onder leiding van de paragnoste Joketrio's regelmatig een groepje van negen vrouwen en mannen bij elkaar. ZeJn lid van de spirituele vereniging Esperantia. Het zijn spiritisten, gewone. ensen, die er een met veel humor en realisme doorspekte visie op nahou-w"* ze geloven niet alleen in een leven na de dood, ze ervaren dat levenekehjks aan den lijve. Verslaggever Peter Hamans mocht bij hoge uitzon-
u/'ng een seance van nabij meemaken. „Je bent een bevoorrecht mensdr" zelfs de bestuursleden van Esperantia komen er hier niet in "

zijn geloofsbeleving door het spiri-
tisme een enorme diepgang gekre-
gen. „Mijn hele leven is veranderd.
Ik draag dit weten uit door er met
mensen over te praten en in de les-
sen draai ik films over bv. reïncar-
natie. Waarom zouden we alleen tot
Jezus of Maria mogen bidden en
aan hen hulp vragen? Dit bewijst
dat ook familieleden die ons zijn
voorgegaan, hulp kunnen bieden en
antwoorden kunnen geven op le-
vensvragen."

Het tweede deel van de sessie. Nu
doet Joke ook mee. Een van de
vrouwen krijgt al na enkele minuten
een lachbui waaraan geen einde
schijnt te komen. Het aanhoudende
gegiechel dreigt de anderen in zijn
greep te krijgen, waarop Joke de
deelneemster vriendelijk maar drin-
gend vraagt uit de kring te stappen
als ze zich niet kan concentreren.

Dan, als een donderslag bij heldere
hemel, schokt Joke's lichaam. Het
lijkt wel of ze stuiptrekkingen
krijgt. Ze begint te hijgen en trekt
haar schouders hoog op. Ze rilt
over haar hele lichaam. De andere
deelnemers kijken geschrokken in
haar richting. Ik huiver. Dit lijkt te
echt voor toneel. Een van de vrou-
wen begint Joke te magnetiseren
waardoor ze na enkele minuten rus-
tiger wordt. Ik word naar de andere
kant van de. tafel gedirigeerd zodat
ik haargezicht kan zien. De gelaats-
trekken zijn veranderd en ze tikt
met haar rechterwijsvinger onop-
houdelijk tegen haar boyengebit.

De godsdienstleraar probeert de

et zijn negen vrouwen en man-
I en> afkomstig uit Heerlen, Ge-l^n, Maastricht en België. Vier■svrouwen, twee ondernemers,.er> fysio-therapeut, een gods-
lenstleraar en een paranormaal ge-ezer. De jongste deelnemer is 28,
e oudste 58. Hun gemeenschappe-'Jke deler is volgens Joke Schols
a' ze 'lekker los in hun lichaam zit-
". bereid zijn om zich in tranceoiledig te laten gaan. En - ook
et onbelangrijk - in deze groepr'Jgen ze wat ze elders niet vinden,
aitielijk gehoor en aandacht. Want, .ë maar eens tegen je man of je
"Jderen dat je méér dari passieve
eJangstelling voor 'de andere kant',et)t. Dat je wel eens stemmen
°rt die je boodschappen vertelt,n Je weet niet waar die stemmen

komen. Of dat je plotse-
g automatisch begint te schrijven

~ boodschappen krijgt van
"Hand. Wedden dat ze je scheef

i dijken of veelbetekenend naar
et voorhoofd wijzen?

,en derde factor van belang is de
j geleiding die geboden wordt. In. sPiritistische visie kun je geen, cle|i oproepen. Overledenen la-

zich niet te pas en te onpas com-nderen; ze melden zich wel als■ llJd rijp is. Het vergt veel tijd en
om je daar op voor te

?..reiden. Want hoeveel mensen
Jn niet bij de psychiater beland nalei? av°ndje glaasje-draaien of spe-n met het ouija-bordl " Tijdens de zitting concentreren de deelnemers zich diep

te voorbij, af en toe onderbroken
door het flitsen van de fotograaf.
Joke houdt de gezichten angstvallig
in de gaten. Ze kijkt naar mij en
wijst naar de Heerlenaar, die in
diepe trance lijkt. Langzaam valt
zijn hoofd op zijn rechterschouder.
Een van de deelneemsters krijgt
een hoestbui door de penetrante
geur van de wierook. Weer die stil-
te. En plotseling is het zover.

Alsof hij zich opmaakt voor een be-
langrijke toespraak gaat de Heerle-
naar rechtop zitten en maakt drie
grote kruistekens in het luchtledige.

Op vragen van Joke meldt hij zich
op zangerige toon als „broeder Jo-
zef. Ik kom namens broeder Paulus
met een boodschap. Er heerst hier
heel veel spanning omdat er mensen
zijn die hier niet thuishoren. Deze
mensen zouden moeten meedoen
om de spanning te breken." Ik kijk
de fotograaf aan. We voelen ons alsongenode gasten op een intiem
feestje. Doorvragen van Joke leert
dat in het lichaam van de Heerle-
naar schijnbaar een voormalig lid
van een Italiaanse Jezuïetenorde is
gekropen. Zijn boodschap is be-
doeld voor de godsdienstleraar die
tegenover hem zit. „Deze man
droomt teveel van het verre land,
terwijl het zo dichtbij is. Toch gaat
hij de goeie kant op. Hij deelt het
geloof met zijn opvattingen. U zult
offers moeten brengen om het ware
te kunnen geven. Deze man is niet
vrij en zal zoekende blijven. Laat
hem maar reizen, maar ook daar
vindt hij het niet. Ik zie problemen
op zijn werk. Er komt een tijd dat
zijn werk in gevaar komt, deze tijd
is niet veraf, anderen willen het
werk afnemen. Blijf standvastig,
blijf geloven in ons."

zii r^ erent'es van de verslaggeverJn blijkbaar goed. Want enkele
de^ 11 voor de seance had een van
Scl

,e'nemers via automatisch
j r'ft de volgende boodschap
r- orgekregen: „De reporter is se-w^U!i- Jullie kunnen hem vertrou-
bel" a'n trance' Hij zal jullie niet
t achelijk maken. Hij is echt geïn-
in "jSseerd." De seance vindt plaats
sch rote ruimte van een gemeen-
de aPshuis ergens in Geleen. De
"Het erners zitten rond een tafel
k ' daarop vaasjes bloemen, een
l ars, een wierookstokje en een
l^drecorder. Want alle gesprek-> n "net overledenen (ook wel
ticoSten- 'entiteiten* of 'intelligen-
te

s genoemd) worden opgeno-
de h

e s*^eer 's 'acberig, met name
Ij-, dames schateren het uit. „Jullie

J en we ) een i^^ 0p schoolreis,"
a|1

°Ppert Joke Schols, die vooraf
t

e deelnemers magnetiseert om ze
kr rust te brengen. Onderhuids
cc lpt.'?en spanning, want voor 't
w.rst zijn er buitenstaanders bij. „Ik
va Been competitie. Probeer jezelf
ge ~° nd niet te overtreffen, jon-
Co

ns'" waarschuwt Joke. ledereen
ge"iCentreerttreert zich, de ogen worden
Van ~"' "Rechts êeeft- links ont

gl'" men pakt elkaar bij de pols.

Tot ieders verbazing wendt het me-
dium zich vervolgens tot de foto-
graaf ('lk zie, hij staat sceptisch')
om hem te bestoken met details
over zijn privéleven. Na een kwar-
tiertje is het voorbij, Joke Schols
vertelt de deelnemers wat ze zag

toen de groep in trance was. Bij de
een waren dat gekleurde driehoe-
ken, achter een ander zag ze drie
kleine kinderen staan met kort,
blond, piekerig haar. Een jongenen
twee meisjes. De vrouw kan zich
niets herinneren.

In de pauze verbaas ik me over de
ongedwongenheid waarmee de
deelnemers zon beladen onder-
werp als het leven na de dood tege-
moet treden. Waarom houdt men
zich niet met wereldser zaken bezig
als voetbal, handwerken ofkienen?
De huisvrouw uit Geleen: „Hier
ben ik mezelf. Hier hangt een sfeer,
die kan ik niet beschrijven. Deze
avond is ookvan óns! Met zn nege-
nen leven we naar de woensdag toe.
Laatst, weer zon ervaring! Toen
meldde zich m'n overleden jeugd-
liefde van 37 jaar geleden. Dat is
zó'n mooie ervaring, dat kun jijmet
geen pen beschrijven. Ik had hier
nog nooit over die jongen gepraat
omdat ik hem zelf al lang vergeten
was en opeens komt hij via hem
(wijst naar haar buurman) door."

De godsdienstleraar: „Via Joke ma-
nifesteerde m'n overleden zwager
zich. Die vertelde zon specifieke
details... dat kon onmogelijk be-
drog zijn. Mijn moeder is overle-
den. Ik vroeg aan hem 'Heb je moe-
der nog gezien?' waarop hij ant-
woordde 'Poeh, daar heb ik geen
behoefte aan. Dat was exact een
uitspraak die hij eerder had gedaan.
Weet jewat hij verder zei? 'Ze heb-
ben hier ook computers. Vlak
voordat hij stierf wilde hij nog een
computer kopen. Leuk, hè? Op de
uitspraak van mij dat we 'vroeger.
toch zon goeie vrienden waren'
antwoordde hij onmiddellijk 'je
moet niet overdrijven, want jeweet
dat het zo nooit is geweest. Ook
dat klopte precies.

Volgens de godsdienstleraar heeft

" Een van de
deelneemsters
in diepe
trance.

Foto's
PETER
ROOZEN

rj e
e legt haar handen op de hoof-

ve ' naar ze zegt om de energie te
me en de kr '"g te bescher-
scun* Dan klinkt luid haar bood-
kri dp"- "^e kring is gesloten, deze
'icht8 'S bescnerrnd en staat in het

Pc enuteit die hulp nodig
zij er gebruik van maken, als
A |,resPect heeft voor het medium.
beneen Zij die in het licht staan heb-
kru- °egang tot de kring." Dan

'Pen minuten van volstrekte stil-
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vrijuit

'Ze komen als wespen
op 'n pot honing af'

door

-M.UJJJ.I.LIJ.M
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PERSONEELS DS

p«fl|lf P.M.Plus bv
1 adviesbureau voor personeel management

' I Onze opdrachtgever Kasteel Elsloo is een Hotel Restaurant en
Vergadercentrum gelegen in Elsloo in de nabijheid van Maastricht.
In het onlangs gerestaureerde kasteel is nu een modern horecabedrijf
gehuisvest, dat alle faciliteiten biedt van een luxueus hotel, een
uitstekend restaurant en een efficiënt vergadercentrum.
Vanwege de bedrijfsontwikkeling zoeken wij voor Kasteel Elsloo naar
kandidaten voor een drietal funktles. te weten

RECEPTIONISTE/ Naast de gebruikelijke taken in deze funktie is
TELEFONISTE een belangrijk onderdeel van de funktie het

uitvoeren van een gedeelte van de administratie
van het Hotel en het Vergadercentrum.
Leeftijd: 20 - 30 jaar

2e RESTAURANT- Voor deze funktie wordt vereist dat er naast de
KELNER normale vakopleiding, aantoonbaar voldoende

werkervaring in een a la carte restaurant is
opgedaan.
Leeftijd: 20 - 30 jaar.

3e RESTAURANT- Zelfstandig kunnen werken en een eigen partie-
KOK kant beheren, gelden naast de normale vak-

opleiding als specifieke eisen voor deze funktie.
Leeftijd: 18-23 jaar.

Voor de funkties gelden arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO.
voor het Horeca- en Aanverwante Bedrijf Tevens is er ln alle funkties
sprake van variabele werktijden

Belangstellenden voor eén van deze funkties kunnen binnen 10 dagen
na het verschijnen van deze advertentie hun sollicitatiebrief, inclusief een
overzicht van opleidingen en werkervaringen, richten aan onderstaand
bureau P.M.Plus bv
Bij mevrouw P |. Staal, manager Kasteel Elsloo kan telefonische
informatie worden verkregen onder telefoonnummer 04490 -77666.

."..:<.. .. .:":«":" I P.M.Plus bv
111 Postbus 12 12 - 3800 BE Amersfoort - Tel. 033 - 6 12873

ZIE HIER F= =/l |W^ VOOR U KAN DIT OOK
HET GROTE .^ W®*m EEN GROOT VERSCHIL
VERSCHIL: , O 1F^l BETEKENEN!

GEWONE BOXEN BOSE BOXEN

Bose, de leidinggevende luidsprekerfabrikant uit Amerika, is inter-
nationaal werkzaam op het gebied van audiosystemen. Door de
ontwikkeling van het unieke Direct/Reflecting systeem heeft Bose
een geheel eigen plaats in de wereldmarkt verworven, met eigen
vestigingen in de meeste landen van Europa en het Verre Oosten.
Oe Nederlandse vestiging is één van de snelste groeiers van het
concern, waardoorregelmatig nieuwe functies beschikbaar
komen. Naast Bose worden o.a. de merken Sansui, Sherwood,
That's en Trackmate op de markt gebracht. Thans zoeken wij een:

SALES PROMOTOR m/v
ALS ASSISTENT VAN DERAYON MANAGER
VOOR DEREGIO LIMBURG

Zijn taak zal bestaan uit het stimuleren van de verkoop van onze
produkten in deze regio. Naast het regelmatig bezoeken van
bestaande en nieuwe relaties ontwikkelt hij in nauw overleg met
zijn rayon-manager allerlei aktiviteiten met en voor onze dealers,
waaronder weekend-shows, display- en etalage aktiviteiten.
Een aktieve werker met goede ideeën heeft hieraan een leuke,
spannende en zelfstandige baan, die prima wordt gehonoreerd.
Ervaring in een soortgelijke functie, ofwel uitgebreide verkoop-
ervaring in de verkoop van duurzame consumenten produkten is
noodzakelijk. De werkweek loopt van dinsdag tot en met zaterdag.
Bij de leeftijd denken wij aan rond de 25. U dient woonachtig te
zijn in het rayon. Wij verzoeken u schriftelijk te solliciteren aan de
direktie van:
Bose B.V. Nijverheidstraat 8,1135GE Edam.
T.a.v. de heer W. Rothengatter.

Better sound throughresearch

Lankhorst Touwfabrieken bv
werkmaatschappij binnen de Holding Lankhorst Sneek bv

houdt zich onder andere bezig met de vervaardiging uit kunststoffen van technische
garens, garens voor land-en tuinbouw, verpakkingsgarens, touw- en vlechtproduktea

Het bedrijf is georganiseerd in driedivisies: touw- en staalkabel, industrie en recycling van
kunststoffen, \foor detouw- en staalkabeldivisie zoeken wij een

Vertegenwoordiger m/v

Werkterrein Functie-eisen
De divisie touw- en staalkabel is actief in Gedacht wordt aan een commercieel inge-
de volgende marktsegmenten: agro (land- steld persoon met een middelbaar oplei-
en tuinbouw)/groothandel/shop-supply/ dingsniveau(bijvoorbeeld M.EAO.).
scheepvaart/visserij/techniekDe Technisch inzicht is gewenst,
gezochtevertegenwoordiger zal het rayon Enige jaren ervaring als vertegenwoordi-
Brabant-Limburg-Gelderland toegewezen ger is noodzakelijk
krijgen. Leeftijd: circa 25-35 jaar.Gewenste woon-

plaats: Amhem-Nijmegen of omgeving.

Sollicitaties
Indienu belangstellinghebt voor dezefunctie verzoekenwij u uwsollicitatiebrief metcv.- binnen 14 dagen- te sturen aan de afdelingPersoneelszaken van

Lankhorst Sneek bv, Postbus 203,8600 AE Sneek
tel. 05150-87695.

f^H hbN BEROEP MET TOEKOMSTmm Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

■■■i RIJKSÊRKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
Il 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.,

Xf^^^^^^Ê antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

I naam: dhr.mevr opl.:
I ***** J adres: leeft.:

woonpl.: tel.:
141989

rDe Rabobank Lutterade B.A. te Geleen
De Rabobank Lutterade in Geleen maakt deel uit van
de Rabobank-organisatie. Deze organisatie bestaat uit
ruim 900 zelfstandige banken. De Rabobank is een
coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de
financiële belangen van de leden en cliënten.
De bank is gevestigd in het centrum van Geleen.

Voor onze afdeling particulieren zoeken wij op korte
termijn een

adviseur beleggingen/creditgelden m/v
Van de betrokken strekt tot aanbeveling) Indien u nadere
funktionaris verwachten wordt ervaring in de informatie wenst, kunt u
wij een actief beheer op advisering met contact opnemen met
het gebied van effecten, betrekking tot de heer J.L.F, van
beleggingen en beleggingen geëist. Hinsberg, directeur van
creditgelden. Ook dient Kennis van de debet- de bank, of de heer
hij/zij in staat te zijn alsook de Schaeken, hoofd
zelfstandig en planmatig creditprodukten van de particulieren, telefoon
(potentiële) cliënten bank is onontbeerlijk. 04490-88777.
actief te benaderen en Tevens verwachten wij Uw schriftelijke
te adviseren. Bovendien een uitstekende sollicitatie, vergezeld
geeft hij/zij begeleiding contactuele en van een recente
en ondersteuning aan commerciële instelling. pasfoto, wordt verwacht
de relatiebeheerders. Een psychologisch bij de directeur van de

onderzoek kan deel bank, postbus 72, 6160
Naast een opleiding op uitmaken van de AB Geleen.
MBO-niveau (HBO selectieprocedure.

Rabobank Q
1

rrn Stichting Ziekenzorg
ER-J Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

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

Ten behoeve van de dienst Bouw en Techniek zoeken wij, voor de lokatie
f ) Sittard, kontakt met

j-J HTS'ers-E
die belangstelling tonen voor de funktie van

medewerker bedrijfsbureau
vakaturenr. JH 17

funktie-informatie: Onder de centrale dienst Bouw en Techniek ressorteren de Technische
Onderhoudsdiensten van de lokaties Sittard en Geleen, alsmede de
Instrumenele Dienst.
Ten behoeve van de centrale dienst funktioneert een bedrijfsbureau dat
wordt bemand door twee medewerkers en dat onder rechtstreekse
leiding staat van het Hoofd Bouw en Techniek. Het bedrijfsbureau geeft
ondersteuning bij het in stand houden en uitbreiden van de gebouwen
en de zich daarin bevindende technische installaties en apparatuur.
Tot het takenpakket van de nieuwe medewerker behoort:
" het verzorgen van voorbereidende, inventariserende en organiserende

werkzaamheden op technisch gebied;
" het opstellen van bewerkingsvolgordes aan de hand van bestekken,

tekeningen, etc;

" het mede kontroleren van de voortgang der werkzaamheden en het
toezicht houden op een juiste verrekening;

" het adviseren omtrent projektaanpak en werkwijze;
" het bijhouden van dokumentatie en het deels verzorgen van de

administratie.
funktie-eisen: " opleiding HTS-elektrotechniek;

" bn voorkeur (stage-)ervaring in bovengenoemde richting;
" affiniteit met en (stage-)ervaring op het gebied van Meet- en

Regeltechniek strekt tot aanbeveling.

Recentelijk afgestudeerden worden eveneens uitgenodigd om te
solliciteren.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring konform FWG-funktiegroep 55 (minimaal ’ 3.122,-. Uitloop tot

’ 4.706,- bruto per maand). De overige arbeidsvoorwaarden konform
CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Ir. L. H. M. Wishaupt, Hoofd Bouw en Techniek, telefoon 04490-18656,
I sein 1130.

Voor de poli Neurologie van de lokatie Sittard zoeken wij kontakt met_J belangstellenden voor de funktie van

pJ sekretaresse
vakaturenr. LS 03.

funktie-informatie: " het verlenen van assistentie tijdens het spreekuur, zoals hèt ontvangen,
inschrijven en doorverwijzen van patiënten;

" het verrichten van typewerk;
" het bedienen van de telefoon;
" het verrichten van kashandelingen;
" de administratieve regeling van opneming en onderzoeken;
" diverse administratieve werkzaamheden van algemene aard.

Het betreft hier een full-time funktie.

funktie-eisen: " diploma V.W.0., aangevuld met een opleiding tot (medisch)
sekretaresse;

" bekend zijn met medische terminologie;
" beschikken over een goede kennis van de nederlandse taal;
" kunnen omgaan met tekstverwerkingsapparatuur;
" zelfstandig kunnen werken en beschikken over goede sociale

vaardigheden en organisatorische kapaciteiten.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.

GEMEENTE ECHT
Aan de openbare basisschool "De Driepas" te Echt is wegens
plotseling overlijden van de huidige directeur een vacature ontstaan.
In verband hiermede roepen burgemeester en wethouders van Echt
sollicitantenop voor de functie van

directeur m/v
De school telt op dit moment ongeveer 220 leerlingen en de
basisformatie voor het schooljaar 1989/1990 bedraagt 8 a 9
formatieplaatsen.

Van de te benoemen directeur wordt verwacht dat hij/zij:

- de uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijft;- voldoet aan de wettelijke bevoegdheden en beschikt over een ruime
ervaring met moderne onderwijsvormen;- de onderwijskundige ideeën van de school onderschrijft en ten volle
bereid is deze verder in teamverband uit te bouwen;- affiniteit heeft met de kinderen van alle leeftijdsgroepen;- beschikt over goede contactuele, organisatorische en pedagogische
eigenschappen;

- enthousiast leiding kan geven aan het schoolteam binnen het kader
van een democratische besluitvorming en werkwijze;- openstaat voor de inbreng van de ouders/verzorgers en voor een
goede samenwerking met de medezeggenschapsraad.

Bij de sollicitatieprocedure is naast het college van burgemeester en
wethouders tevens een vertegenwoordiging van het schoolteam en de
medezeggenschapsraad betrokken.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
benoemingsprocedure.

Nadere inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij
de heer A. van de Venne, hoofd van de afdeling onderwijsca. der
gemeente, tel. 04754-81777.

Belangstellenden voor deze functie kunnen hun sollicitatiebinnen 14
dagen na het verschijnen van dit blad inzenden aan het college van
bürgmeeester en wethouders van Echt, postbus 450, 6100 AL Echt,
onder vermelding van "soll. 0.5." op de enveloppe.

20897'

B.V. Moderne Wegenbouw, gevestigd te Heerlen, is een dochteronderneming
van B.V. AannemingsbedrijfNBM, dat deeluitmaaktvan NBM-Amstelland N.V.

Het bedrijf verricht werkzaamheden in dewegenbouw en op de daaraan
verwante gebieden. Het werkgebied is Zuid-Limburg.

Ter versterking van onze organisatiezoeken wij (m/v)

HOOFDUITVOERDERS GWW
en

UITVOERDERS GWW I
Hiervoor stellenwij alsvereisten:

" opleiding minimaal op niveau MTS-WW;

" ruime ervaring.

Schriftelijke sollicitaties, met opgave van opleidingen verrichte
werkzaamheden, kunt urichten aan B.V. Aannemingsbedrijf NBM, afdeling

Personeelszaken, Postbus 16032,2500 BA Den Haag.

AANNEMINGSBEDRIJF NBM mmm

, s
J

Een uitdaging in Telematica
Electric Engineering is een merkonafhankelijk
telematica-installateur met gespecialiseerde know-how van
elektrotechnische installaties in utiliteit en industrie. Electric
Engineering houdt zich o.a. bezig met engineering en installatie
van bedrijfsnetwerken in nieuwbouw, renovatie en industriële
omgevingen. De combinatie van licht en kracht, /e/e- en
datacommunicatienetwerken onder projectmanagement is een
specialisme van Electric Engineering.
Vanuit 7 vestigingen werken meer dan 350 gekwalificeerde
medewerkers in de volgende disciplines (en combinaties):
DATACOMMUNICATIE - TELECOMMUNICATIE -
ELEKTROTECHNIEK - TELEMATICA - GEBOUWBEHEER -
KOELTECHNIEK - WINKELAUTOMATISERING -
BEVEILIGING
Onze snelgroeiende vestiging in Beek zoekt ten behoeve van de regio
Limburg een

ASSISTENT VESTIGINGSLEIDER (m/v)
die medeverantwoordelijk is voor ontwikkeling en uitvoering van het
vestigingsbeleid waarbij de functionaris vooral belast wordt met
marketing en sales.

Profielschets:
het gaat hier om een ambulante functie voor een sterk commercieel en
technisch georiënteerde aspirantmanager. lemand die graag bezig is in
het verkooptraject. Die de taal van de regio spreekt en thuis is in de
wereld van de bouw en de daarmee verbonden dienstverlening. Liefst
iemand die de installatie-wereldkent. Een dynamische persoonlijkheid.
lemand die behalve in uitvoeringsaspecten ook visie vertoont en beleid
kan ontwikkelen. Een doorgroeier.
i

Functie-eisen: , i- HTS-elektrotechniek/electronica/informatica/telematica- Kennis van data installaties en engineering op dit terrein- Commerciële, acquisitieve ervaring- Leeftijdsindicatie 27+ I
i

Uw (korte) sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae kunt u -binnen 14 dagen - onder vermelding van 104/LD richten aan de
afdeling personeelszaken van Electric Engineering Nederland 8.V.,
Postbus 98, 2870 AB Schoonhoven.
i

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer W.B.W.
van Puyenbroek, hoofd afdeling personeelszaken, tel. 01823-2711.

Amsterdam-Assen-Eindhoven-Gouda-Maastricht Airport-
Utrecht-Schoonhoven I

TM ELECTRICfflENGINEERING
■ Behorend tot de Getronics Groep

TELEMATICA-INSTALLATEUR
V J



Hermine de Graaf werd geboren in Winschoten, groeide op in denHelder en Velp, maar woonde zolang in het schoolmeestershuis vanhet Noord-Limburgse Swolgen - een moeilijk te vinden dorp, alle
"chtingborden lijken er verwijderd - tussen uitgestrekte mastbos-

!*ni dat zij meer en meer tot de Limburgse auteurs werd gerekend,
"et was een prachtig huis met een grote tuin; de omgeving was haar

eerder vertrouwd dan de mensen - door bossen dwalen deed zijvanaf haar kinderjaren: „Door een bos wandelen behoort tot mijn
«efste bezigheden". 'De subtiele verhalen van de lerares Neder-lands uit Swolgen' heette de verhalenbundel 'Dekaart - niet het ge-

°'ed' waarvoor zij de Geertjan Lubberhuizen-prijs kreeg voor het
oeste literaire debuut in 1984- nog jaren daarna. Aan haar leraar-
schap in Venray kwam al eerder een eind - aan haar Limburger-

Schap later. Niet dat haar snel toegenomen roem haar naar de grote
stad heeft gedreven; tijdens haar studietijd in Amsterdam heeft zij

daarmee geen affiniteit ontwikkeld: „Ik was iedere dag doodmoe al-
leen al van het lawaai en alles wat er te zien was".

Laat Pico
Iyer maar

bij raampje
zitten

Een ander aspect van haar talent is
het vermogen haar verhalen iets
raadselachtigs mee te geven door de
fragmentarische opbouw en de sub-
tiele dosering van de informatie.
Het zou verbazen als bij de 'goede
boeken' die Vestdijk de veertienja-
rige aanbeval, zich niets van Roald
Dahl bevond. Wat zou eigenlijk de
literatuur van haar voorkeur zijn.
Er is misschien nauwelijks voorkeur
in haar vroeg begonnen belezen-
heid; men komt de namen van Kaf
ka tegen, Hermann Hesse en onver
mijdelijk: Francoise Sagan.

" Hermine de
Graaf; achter
de schijnbare
schuchterheid
schuilt kracht
en vast-
beslotenheid.

'J woont nu op de Veluwe tussen°8 grotere bossen en nog verder«ni de grote verkeerswegen. Deerhuizing zal haar daarom ietsminder zwaar gevallen zijn; licht*le|»g niet: „Ik ben iemand die de'trouwde dingen wil dwingen zich
j°" te zetten'r bekent zij ergens.

j-khoud niet van veranderingen".
a de dramatische spannin-
"*ndie zij ooit ervoer in haar kin-

fjaren zal het niet zijn gekomen:
hui Was 20 woedend dat wc uit dat
m ls weg moesten, dat ik zware
om

11
***■* traP nC'3 °Pgesjouwd" kapot te laten vallen: ik moet

2*n ontzettend sterk zijn geweest,
inL^ewe'ddadig komt zij niet over
(j^et beeld dat pers en televisie van
J*ar hebben geschetst vanaf haar
Pectaculaire debuut: 'Een lang,n. schuchter meisje' is slechtséénrn )elding in de gevarieerde waar-

tungen van de verslaggevers van
eaBenoeo alle Nederlandse bladenn Periodieken. Het beeld is voor
fe|.-?'Been aangevuld door haar lij-
m 'll Verscnijnen voor de camera's
Dis l ProBramma van Adriaan van

Samenhang
Haar verhalen tonen samenhang,
volgens sommigen, omdat figuren
en locaties elders terugkomen al of
niet met andere namen - maar ste-
reotiepen treft men nietaan. Er zijn
verschillende verhalen waarin ver-
blijf aan zee een'autobiografisch
element kan bevatten, maar of zij
ooit in een sneeuwstorm de nacht
heeft doorgebracht, gezekerd op
een richel van dertig centimeter
mag ernstig worden betwijfeld.
Niettemin: alle verhalen hebben
een verbazende couleur locale,
soms teweeggebracht met hulp van
een arsenaal van tot een subcultuur
behorende termen. Over het wad
met zijn tepelhoorns, getijdenta-
fels, prielenstelsels en verlandin-
gen. En over het hooggebergte met
zijn getraverseerde sneeuwvelden,
karabiners, cliffhangers, klemkei-
len, dynaloc en - merkwaardig -
wervelkolommen in andere dan
zoölogische betekenis. Heeft de
neiging afdwalende woorden naar
het spraakgebruik terug te schaap-
herderen iets met haar Neerlandis-
tiek van doen?

Tussen het wad en het hooggeberg-
te is allesonderwerp voor haar ver-
halen - geen drama is daarin te le-
vensgroot en niets en niemand te
gering: geen potloodverkoopster,
geen blender, geen zoemende koel-
kast en geen enkel triviaal detail
van het bestaan. Er komt geen eind
aan haar waarnemingen: „Ik
schreef altijd al en zal dat blijven
doen".

P.D.

wat mensen van mijn verhalen vin-
den: ik schreef altijd al en zal dat
ook blijven doen." Nauwelijks een
jaar na het verschijnen van de be-
kroonde eerste tien verhalen ver-
scheen haar 235 paginas tellende
boek 'De Zeevlam', dat in april van
dit jaar zijn derde druk beleefde in
de pocket-editie van Meulenhoff.
Kort daarna bracht een derde bun-
del 'Aanklacht tegen Onbekend'
haar in het select gezelschap van
schrijvers die voor de eerste AKO-
prijs in aanmerking waren gebracht.
Haar verhalen groeien. Zij komen
voort uit de leefwereld van jonge-
ren, veelal in conflict met een begri-
ploze wereld van ouders en oude-
ren. Als haar optiek op de daaruit
voortvloeiende situaties en ervarin-
gen niet zo uniek was, zouden ze
ondergebrachtkunnen worden in
wat alweer tot genre is verklaard
sinds het verschijnen van Oek de
Jonge*! 'Opwaaiende zomerjurken'- de ontwikkelingsliteratuur. De
personen in haar tweede boek zijn
volwassener, meest beroepsmatig
bezig of getrouwd, alof ze met de
schrijfster ouder worden. In haar
derde boek, verschenen in 1987, rij-
zen de conflicten niet tussen de ene
generatie en de andere - en zijn de
protesten openhartig. Zij richten
zich tegen niemand in het bijzon-
der. De schuldigen zijn onaanwijs-
baar.

heimzinnige verbindingen met haar
zuster Alicia op de achtergrond spe-
len, in Maria uit 'Wat een schitte-
rende Bruidsjapon', Klara uit
Noord-Noord-Öost, Elvira op Sa-
mos, de naamloze vriendin van de
vraatzuchtige Elsabeth en Luna uit
'Waar is de horizon' - in onze waar-
neming misschien wel het meest
hallucinerendeverhaal uit de reeks
van De Zeevlam.

Kracht
dat betwijfelt niemand meer
t
,ef achter de schijnbare schuch-

e neid wel degelijk kracht schuilt
ni Vastbeslotenheid: „Ik laat me

Werkelijk weerhouden door

De onmacht
Van Anne
Hébert

daaraan kon geven was het maken
van een verhaal. En dat ging nooit,
en nog steeds niet, over mijzelf, in
de zin van autobiografische verha-
len. Het zijn altijd gefantaseerde fi-
guren, dingen die ik gezien heb en
die ik anders weer samenvoeg".
Misschien lag dat begin in de om-
gang met haar minder begaafde zus-
je. Zij las haar voor, vertelde haar
verhalen van eigen vinding en voor-
al: „Het vermogen om te kijken hoe
de mensen iets zeggen en welke ge-
baren ze maken, dat werd door
mijn aandacht voor haar heel vroeg
aangeboord". Dat vermogen is een
van de pijlers van haar zeldzame
schrijverschap. Het is bijna onvoor-
stelbaar dat de verbale vermogens
van jongeren met hun specifieke
idioom, of de dialogen van de zeu-
rende moeder met Luna in 'Waar is
de horizon' met geen ander hulp-
middel zo haarscherp zijn geregis-
treerd.

De pijn van het verdwijnen

Onvrede
Zelf zegt zij ervan, kennelijk omdat
de vraag vaker wordt gesteld, ook
haar uitgever wilde het weten: „Ben
jij dat niet?", dat haar onophoude-
lijke behoefte om te schrijven
voortkomt uit de behoefte steeds
correctie aan te brengen op de om-
ringende werkelijkheid. „Van het
begin af aan ging het om een be-
paalde onvrede om wat ik om mij
heen zag. De enige vorm die ik

Romans
Maar de verhalen groeien ook in
omvang. Critici zien romans in het
verschiet. Er is vooralsnog geen re-
den om wat zij zien te rekenen tot
de fata morganas: haar eerste zelf-
standig gepubliceerde verhaal telt
meer dan honderd bladzijden en
had adem genoeg om uit te groeien
tot meer dan wat het geworden is:
een novelle, 'De regels van het
huis. Het is intussen geschrevenop
een thama dat weer tot de ontwik-
kelingsliteratuur behoort: een jong

Al zou het bij deze produktie van
vijf jaarblijven, dan nog zou zij de
indruk nalatenvan een oeuvre; haar
verhalen beklijven in de herinne-
ring als boeken. Zoals ze ieder
apart overtuigen van een gerouti-
neerd en vakkundig schrijverschap,
zo overtuigen ze alle tesamen van
een onwaarschijnlijke fantasie. De
gedachte dat haar stof berust op
persoonlijke ervaring moet men la-
ten schieten - al is de verleiding
groot haar persoon te vermoeden in
de meisjes of jongevrouwen die
meestal de hoofdrol spelen: in de
Katja uit de Zeevlam, die ver-
trouwd is met de verradelijkheid
van dezee, temeer omdat summiere
aanwijzingen de plaats van hande-
ling doen zoeken in en bij Den Hel-
der. In hetkind Daphne, omdat ge-

meisje is de hoofdpersoon in een "

wereld van volwassenen. De novel
le beleefde vijf drukken in minder
dan een half jaar.

Ik had een tante die in haar jeugdjarenvele keren paarden
had uitgeschilderd. Ze was ermee opgegroeid - haar vader

had een stalhouderij - ze tekende de dieren fier, gehoorzaam
en voornaam. Het waren heel andere paarden dan ik die ken-
de, als ik na schooltijd in de poort van de hoefsmid Bollen aan
de Zakstraat in een geur van wegschroeiend hoorn het inslaan
van de nagels volgde, de schichtige bewegingen van het paard
als het nagloeiende ijzer werd vastgezet of de hoef té ver werd
bijgekapt. En nu nog als ik paarden zie, vrij in de natuur of in
de ingehouden spanning van een hoogtesprong, denk ik met-
een terug aan die bijna apocalyptische taferelen van vuur en

geur, van klank en ijzer.

Fleur Bourgonje moet dat net zo gevoeld hebben. Eerder al, in haar de-buutbundel Stenen voor het begin (1987), zegt zij in een van haar gedich-
ten: Een paard kan vallen/als een mens, of erger: /een paard kan zwijgen
als een kind. In haar nieuwste dichtbundel, Achtergelaten land, wijdt zij er
een reeks aan: Zwart zijn de paarden die branden', over de schrik in de
ogen van ingetoomde paarden als de smid zijn vuur opstookt. Zoals FleurBourgonje begaan is met hetonoverkomelijke lot van paarden, zo is zij opeen andere manier intens bewogen doorervaringen en gevoelens die steeds
opnieuw het leven doen stilstaan, afremmen in zijn groei. In Gezonkenwoorden, een prachtige elegie met suggestieve beelden en warme herinne-
ringen, gaat zij opnieuw in een ontroerende terugblik de confrontatie aan
met haar die van haar afgroeide, het water van de rivier verkoos om eeuwig
van haar weg te stromen.

Dat ik het niet zag. Hoe verzij liep, hoe ze mij achterliet.Hoe ze de zwaarste stenen zocht
en dwingend riep, om licht.

Dat ik haar vergat.

'Het is niet gemakkelijk om een ontroering als deze in meer dan twintig ge-
dichten vol te houden. MaarBourgonje is suggestief, zij laat ruimte voor delezer die met haar meetrekt, als in een droom op weg aan de hand van eenonbekende, die meteen je vriend al is. Je raakt vertrouwd met haar land-
schap, beweegt mee op de beelden die ze jeaanreikt. En waar het raadselblijft, weet je dat jeniet moet doorvragen, je raakt haar anderskwijt. Hier/
leeft niets meer wat I mij leven laat. Het leven lijkt maar al te vaak op een
woestijn. Hier kan ik niet meer schuilen bij een huid; / de warmte van de
zon is onontkoombaar. In stille dingen zie ik een stil /gevaar.In Achtergelaten land heeft Fleur Bourgonje krachtige, intieme gedichten
uitgezet waarin voor menige lezer de herkenning waart van intensverdriet
om een plotseling verdwijnen en wat eens in ons leven was.
Uitstillemuren staren dode ogen -/ verwonderd - naar wat leven was. Wat
blijft is het achtergelaten land. Daarin wij met onze droefheid en geluk.
Of we nu paarden zijn of mensen, we dragen onze lasten totdat Deze pijn
van het verdwijnen / een eindkent. Uitmondt in vergeten / en, ten slotte,
een zee. .

F.B.

Achtergelaten land - Fldeur Bourgonje; uitgeverij Meulenhoff ’ 29,50.

Sartre noemde ze 'de koele in-
dringers', omdat ze vaak on-
stuitbaar op eeuwenoude cultu-
ren neerstrijken. En die dan on-
der vuur nemen met hun Nik-
kons en/of Sony-videocamera.
Toeristen dus. Westerse wel te
verstaan, van wie beweerd
wordt dat ze op hun reizen van
de Eerste Wereld naar de Derde
paradijselijke oorden bederven.
Klopt die bewering eigenlijk
wel?

Bepakt met deze vraag en een
lege bloknoot trok de uit Enge-
land afkomstige, maar bij het
Amerikaanse weekblad Time
werkzame Pico Yver naar Azië.
In de loop van twee jaar reisde
hij in totaal zeven maanden naar
Tibet, China, de Filippijnen, In-
donesië, Burma, Japan en In-
dia, het land waar zijn verleden
wortelt. En schreef daarover het
pas verschenen boek 'Video-
avond in Kathmandu'.

Waarom Azië? Omdat Pico Iyer
wilde weten hoe deze schatka-
mer van de oudste, meest trotse
en verfijnde culturen reageert
op de 'koele indringer' uit het
Westen. Of zoals Iyer het nijdig
noemt: het grommende indivi-
dualisme en terug-naar-af-pri-
mitivisme van de Vechtmachi-
ne. Wat volgens vrij vertaald
neerkomt op 'Rambo-niseren'
en 'Cola-niseren' van de Derde
Wereld.

Op al zijn reizen was Iyer op
zoek naar Amerika. Daarbij
vroeg hij zich voortdurend af, of
dat wat hij in Azië van Amerika
ontdekte hem al dan niet aan-
stond.
Uit 'Video-avond in Kathman-
du' blijkt dat Iyer buitengewoon
opmerkzaam heeft rondge-
doold. Zelden verliest hij zich in
snelle beschuldigingen, waar-
mee menig ander reisredacteur
terugkeert uit 'verre, maar ver-
loren paradijzen.
Zeker als hij zijn bloknoot
openslaat op Bali kan ik zijn
oordeel toetsen aan mijn eigen
verblijf in de 'Ochtend van de
Wereld. Wat me verheugt, is
Iyers weigering om de decaden-
tie van Kuta en Sanur, ofwel de
toeristische onderbuik van Bali,
toe te schrijven aan de Baline-
zen. Kordaat en overtuigend
legt hij de Homo Toeristicus -
en dat zijn op Bali vooral de
'Aussies' uit Sidney - over de
knie. Juist in dit tropisch Eden,
zo sneert de 32-jarige debute-
rende schrijver, heeft „het Wes-
ten een vijgeblad uitgereikt".

Wat hem het meest stoort aan
Bali is het gemak waarop eenie-
der dit paradijs kan binnenlo-
pen. „Een paradijs moet je ver-
dienen. Moet je net als in Nepal
eerst bloot staan aan ontberin-
gen. Of je, net als in Burman,
laten schofferen door burocra-
ten. Maar op Bali ligt het para-
dijs in geschenkverpakking
klaar, inclusief 's werelds mooi-
ste zonsondergang op Kuta Be-
ach," verzucht hij.

Terugblikkend op 'Video-avond
in Kathmandu' zou ik Cees
Nooteboom en Inez van Dulle-
men, twee Nederlandse rustelo-
ze auteurs met volgestempelde
paspoorten, het volgende willen
verzoeken: laat Pico Iyer bij het
raampje zitten als hij met je
meereist.

H.T.

Video-avond in Kathmandu -Pico Iyer; uitgeverij Anthos

’ 44,50.

b
dee?ds °P leeftijd keert de vermaar-
tef toneelspeelster Flora Fontanges

Ina uë naar haar geboortestad en dus
Zictr jeugd. Eigenlijk had ze

e
v° 0rgenomen om die stad nooit

'ke
Cr te bezoeken: ze heeft gebro-

-11161 naarr°l a's wees en aange-
haa " kind* De noodkreet van
in r dochter en de uitnodiging om
sPeeien stuk van Samuel Beckett te

■rii,. n d°en haar besluiten toch te-Üg te keren.
aanl«- aud is spoorloos bij haar
ne e mst- naar vriendJe Raphaël
Kaa^ ora Dj de arm- Samen

cen *e de stad in om Maud te zoe-
ha» a P°ntanges profiteert van
met

r acteerkunst. Feiloos tovert ze
het hi talent het verleden om in
huid en* *^een persoon in wiens
scl, 2e niet kan kruipen. Alleen de
p|ome Raphaël is ongrijpbaar voor
hejm 'coestert dan °°k bijna
ge {^"jk genegenheid voor de jon-

end van haar dochter.
be tn u"jks <***'e ze samen bijna dage-
van l^aken door de geboortestad
-an a actr'cc WOfdt door de Frans-te^ cse schrijfster Arme Hébert
( '8 opgebouwd. De lezer ont-
Verh n'et aan het 8ev°el dat De
s, jj°den stad sterk autobiografisch

re's reBelmatig heen en weer ge-
Njk Va" Hébert zelf tussen Frank-
len 'n Canada lijkt op de gedach-
ten **} de actrice die eveneens tus-

e landen zweven. De prij-
lijk ast van Arme Hébert is rijke-
Viei ?,evuld- Veel literair eerbetoon2^ "-aar ten deel. Haar roman De
Roi.3otten werd in Nederland zeer1 cd onthaald.
Maa..
Dol - n°e knap De verboden stad
tia a

ls opgebouwd, als de roman
me een climax gaat, op het mo-
lanih aaroP FontanBes toegeeft
de ar jeugdherinneringen gaat
kaa Pa"ning in het boek uit als een
v a„ E; De vriezer die het verleden
b|;:. '°ra Fontanges bewaarde
rje t *ein'g te bieden,

■of de schrijfster zelf on-
's om bepaalde autobiogra-

Ev e
e elementen te doorvorsen.

ICc Jla's de actrice. „H^t is geen si-
c , re om toneelspeelster te zijn en
e ndertijd en je jeugd in de stad
laCL°eten wegduwen als kwade ge-
len? ■"' 2eBl Flora Fontanges er-
an s lr> het boek. Het is voor Fon-
Un. b'ijkbaar wel eenvoudiger
jie . en confrontatie aan te gaan

dle tijd. Maar is dat spannend?

E.H.

lito!erb°den stad - Arme Hébert;Keverij Thoth ’ 29,50.
# Fleur
Bourgonje
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De onwaarschijnlijke fantasie
van Hermine de Graaf
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p| ASM Hl Hco Tooiing BV/ ,

asm-Rco Tooiing, van oorsprong een gereed- Voor onze vestiging in Brunssum, waar circa 50 personen werken aan
SE^ÏSM defabricage van precisie-inkapselmatrijzen ten behoeve van micro-
drijf,waarvan de oorspronginHerwen(Gelderland) ligt elektron ische produkten, zoeken wij
heeft ook vestigingen in Brunssum en Zevenaar.

ASM-Fico is gespecialiseerd in het ontwikkelen JL Êk f\ k\ #i \
en fabriceren van complete produktiemachines ten |\/| *H*l^'C I \i\f 111 1behoeve van micro-elektronische bedrijven over de f f|| .J \j**l VW w 11^/gehelewereld. Deze apparaten zijn een combinatievan * '
modernetechnologieën zoals fijnmechanische precisie,
hydrauüek en pneumatiek, geautomatiseerdebesturin- Ter versterking van dit team richten wij ons op schoolverlatende
genCT-wftware. MTS-ers (Wtb), die gedurende een jaareen uitgebreid opleidings-ASM-Rco heeftvoor sales- en marketingacbvi- ' ? , [.. .. , T: t-i i- _u- j

teiten eigen verkoopkantoren in Amerika en Maleisië. programma zullen doorlopen, waarbij alle facetten en afdelingen binnen de
voor de Europese markt maken wij gebruik van de gereedschapmakerij aan de orde komen. Na dat jaarzal in overleg worden
v"toopS^ fcp**l in welke richtinsde W"** worden voort«ezet
gischekennis een toppositie in de micro-elektronische i<i,twprvuarhrpn u/ii?
industrie bereikt Het personeelsbestand omvat ruim vvai vcrwauucn wij.

300 medewerkers. lemand met een voltooide MTS-opleidingWtb, waarop devolgende
persoonskenmerken van toepassing zijn: accuratesse, flexibiliteit, bereidheid
tot extra inzet leergierigheid en collegialiteit
Tevens zoeken wij een

Ervaren CNC-frezer
Als vakman krijgt u de beschikking over moderne, zeer nauwkeurige

meetgereedschappen en een CNC-gestuurde bewerkingsmachine met
hoge afleesnauwkeurigheden. Hiermee worden onderdelen voor deze
inkapselmatrijzen, öf als enkelvoudig deel öf in kleine series, bewerkt
Watverwachten wij?

lemand dieals CNC-frezer zelfstandig kan werken, in het bijzonder
met fijnverspanende technieken.

Bent u (m/v) geïnteresseerd in één van deze functies dan gaarne uw
schriftelijke reactie sturen naar: ASM-Fico Tooiing 8.V., afdeling
Personeelszaken, Boschstraat 10,6442 PB Brunssum.

1 ASM |H Fico Tooiing BV/ '
CURSUSSEN.^ I
OPLEIDINGEN |p

Praktijkdiploma informatica <pdi>

rijkserkende AMBI 88 examens
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering. 'Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen.

Naam:

| m^ Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen je|. Leefliid*Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 '
1 : "-

een docent Dat san

NEDERLANDS' D^A«rHIEDENIS, THEOLOGIE,I Ee^°*^^SgISpEDAGOG II "*»-—-—— I
adresseren aan HNJ-3, ~

I Naam: '

GEMEENTE
SCHINNEN

Ter opvulling van een vacature is op de afdeling
openbare werken plaats voor een

STRATENMAKER
De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit:- het aanleggen en herstellen van alle soorten

straatwerkzaamheden en het repareren van
asfaltverhardingen;- metselwerkzaamheden van ondergeschikte aard.

Functie-eisen:- bezit van het vakdiploma stratenmaker;- ruime praktische ervaring op het gebied van
genoemde werkzaamheden;- bezit van een rijbewijs BE;- leeftijd van maximaal 35 jaar;

Salaris
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
oplopend van ’ 1747,- tot maximaal ’ 2589,- bruto
per maand.
Op termijn is een uitloop mogelijk naar maximaal

’ 2993- bruto per maand.

Overige informatie
Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn in
de gemeente Schinnen te komen wonen.
Inlichtingen over de functie kunnen worden
ingewonnen bij de heer H.J.P. Drummen, hoofd
stafbureau personeel en organisatie, tel. 04493-9292.

Belangstellenden voor deze vacature wordt verzocht
hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen
van dit blad te richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Schinnen, postbus
50, 6365 ZH Schinnen, onder vermelding van het
woord .sollicitatie in de linkerbovenhoek van de
enveloppe.

MAmmhiiii^ fmmmWmWSÊÊÊLW I

Handel en import van
meetgereedschappen, meetmachines, software,
snij- en spangereedschappen alsmede
hulpapparatuur.

WKP is een succesvolle, nog steeds snel groeiende technische handelsonderneming.
Als meestal exclusief vertegenwoordiger voor buitenlandse fabrikanten, voorzien wij de Benelux
van o.a. meetgereedschappen, software en hulpapparatuur, waarbij prijs, kwaliteit en service hoog
in ons vaandel staan.
Om dit blijvend te kunnen realiseren, zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding:

A. COMMERCIEEL/TECHNISCH
CALCULATOR (M/V)
Functie-inhoud:
- het behandelen van schriftelijke, telefonische en mondelinge aanvragen uit binnen- en

buitenland;
- het opstellen van offerte-omschrijvingen onder supervisie van directie;
- het telefonisch volgen van uitgebrachte offertes;
- het boeken van orders en het bevestigen van gemaakte afspraken hieromtrent.
Functie-eisen:
- leeftijd tussen 25 en 35 jaar;
- goede contactuele en commerciële eigenschappen;
- aantoonbare kennis en ervaring in soortgelijke functie;
- MTS/HTS-opleiding;
- beheersing van Duits, Engels en Frans in woord en geschrift;
- technische kennis van meetgereedschappen is wenselijk.

B. COMMERCIEEL/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V) |
Functie-inhoud:- orderafhandeling;
- administratie; " '- archivering.
Functie-eisen:
- leeftijd tussen 18 en 22 jaar;
- opleiding: Havo of gelijkwaardig;
- administratief onderlegd;
- op de hoogte met tekstverwerking;
- kennis van de moderne talen;
- commerciële interesse.
Wij bieden de geschikte kandidaten:

' - salaris naar kennis en ervaring;
- prettige werksfeer in een hardwerkend team;
- ruime zelfstandigheid binnen het kader van de mogelijkheden in de onderneming;
- optimale inwerkmogelijkheden. s«

Stuur uw met de hand geschreven sollicitatie naar: t'
B.V. Technische Handelsonderneming WKP, postbus 24200, 6367 ZV Voerendaal.

**— *\

OPLEIDINGSINSTITUUTE 5 „DE THERMEN"
Raadhuisplein 15 HeerlenmkSLSL Telefoon: 045-713717

In september starten de volgende
cursussen:
"Directiesecretaresse
"Medisch secretaresse
"Afdelingssecretaresse
"Informatrice/receptioniste
"Medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
"Receptioniste
Informatie en aanmelding: Raadhuisplein
15, Heerlen. Telefoon: 045-713717.

193172

3
INSTALLATIEBEDRIJF LEMMENS/MEESSEN B.V.
Gevestigd te Heerlen
Litscherveldweg 2, 6413 BA Heerlen
tel. 045-213661 **** fax. 045-228636

Wij zijn een middelgroot installatiebedrijf, opgericht in 1962.
Onze werkzaamheden omvatten alle voorkomende installaties op het
gebied van sanitair, waterleiding, gasleiding,

riolering, zinkwerken, waterbehandeling
t.b.v. utiliteitsbouw,

woningbouw, «burgerwerk.
I

Voor onze afdeling service en onderhoud vragen wij een zelfstandig

ONDERHOUDSMONTEUR
Functie-eisen: - leeftijd tussen 27 en 40 jaar;- ruime ervaring in bovengenoemde disciplines;- rijbewijs BE; <- bereid voor het „draaien" van wachtdienst, indien

noodzakelijk overwerk.
Wij bieden: - zelfstandige werkkring;- salaris naar bekwaamheid en prestatie;- bedrijfsauto.
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met curriculum vitae sturen aan
ons bedrijfsadres, voor of op 1-8-1989, t.n.v. L. Meessen. Jl. 4

Uitgeversmaatschappij Limburgs
Dagblad B.V. is de uitgeefster
van het gelijknamige dagblad
en van Limburgs grootste
huis-aan-huisblad De
Trompetter.

Voor deze uitgaven, alsmede
voor het drukken van andere
dag- en weekbladen,
waaronder de Europese edities
van „The Wall Street Journal" en
de Japanse „Nihon Keizai
Shimbun", beschikt de
onderneming over de meest
geavanceerde persen en
tekstverwerkingstechnieken

Een andere belangrijke
activiteit ten behoeve van
derden, is de uiterst modern
geoutilleerdeoffsetdrukkerij
Eldee Offset, gespecialiseerd in
full-colour-drukwerk, in grote
oplagen
De onderneming is gevestigd in
Heerlen en er werken in totaal
ca. 500 mensen.

Limburgs Dagblad
Binnen de afdeling informatiesystemen die zich specifiekbezighoudt met de
automatisering van de bedrijfssystemen van het Limburgs Dagblad, is een
vacature ontstaan voor de functie:

systeemanalist/programmeur m/v
U houdt zich in deze functie met name bezig met de analyse van de
informatiebehoeften c.g. de optimaliseringsvraag van de gebruiker. U
ontwerpt en simuleert oplossingen. Uiteindelijk weet u deze oplossingen
met behulp van gekochte of in eigen beheer ontwikkelde programmatuur te
realiseren. t
)

Het Limburgs Dagblad schakelt op korte termijn over op een D3M AS/400 (nu
nog S/36). r\Uw profiel:

* U heeft een opleiding op HBO-niveau zoals HIO of HEAO BI
of een MBO-diploma, aangevuld met AMBI-modules;

* U bent bekend met de moderne ontwerpmethoden en technieken;

* U heeft een ruime ervaring in het bouwen van administratieve systemen;

* U heeft ervaring met de programmeertalen RPGII danwei RPG4OO;
* U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid;
* U kunt zelfstandig opereren en bezit het vermogen om in teamverband

te werken;
* U bent bereid om uw kennisniveau uit te breiden door middel van het

volgen van cursussen.

Wy bieden:
een honorering overeenkomstig de zwaarte van de functie en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan UitgeversmaatschappijLimburgs i
Dagblad 8.V., postbus 3100, 6401 DP Heerlen, t.a.v. de heer A. Robbe, hoofd
personeel & organisatie, bij wie u ook verdere inlichtingen kunt krijgen. Telefoon
048-738321.

: J

Limburgs Dagblad



blemen worden verlost door het ge-
bruik van de therapiezooitjes heeft
de podo-orthesioloog nog verder
gaande mogelijkheden om mensen
te helpen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de oplossingen die de
acupunctuur heeft gevonden voor
allerlei problemen, in feite zijn die
oplossingen een voortzetting van de
reflexzooitjes, een behandeling
waarvan het effect dicht in de buurt
van de acupunctuur ligt. Migraine is
zon aandoening die 'niet uit de
voeten hoeft te komen', zoals Cae-
len het uitdrukt. Hij grijpt dan naar
de meridiaantherapie, die met be-
hulp van stroomstootjes hetzelfde
effect bewerkt als de acupunctuur
doet met de naalden.

Het interessante van de therapie-
zooitjes is, dat de podo-orthesio-
loog er nog altijd nieuwe aspecten
aan ontdekt en ook de techniek
steeds verder verbetert, aan de
hand van de praktijk. De podo-or-
thesiologen in Nederland, ongeveer
veertig in getal, verenigd in de Ne-
derlandse Vereniging voor Podo-
orthesiologen, hebben daar gere-
geld overleg over, informeren el-
kaar over vondsten en dergelijke.

Ze geven de kennis ook door via de
opleiding die zij in het leven hebben
geroepen. Een andere activiteit is
het verzamelen van gegevens over
behandelingen en de resultaten
daarvan - materiaal dat onmisbaar
zal zijn als het aankomt op erken-
ning en dus vergoeding doorzieken-
fondsen. Alles bijeen trouwens te-
kenen van een strak georganiseerde
en gedisciplineerde organisatie, die
ook in de gaten houdt op welke wij-
ze podo-orthesiologen in de publici-
teit komen.

Een van de belangrijkste resultaten
van vijf jaar werken acht Caelen
een goed en geregeld contact dat hij
heeft weten op te bouwen met huis-
artsen en orthopeden in de regio.

En dat hij het al vijf jaar volhoudt
acht hij niet zon verdienste. Hij
constateert lakoniek: „Velen voe-
len zich geroepen, maar weinigen
zijn uitverkoren. Ik geloof dat ik
het nu nog wel een jaar of vijftien
uithoud, want een mooi beroep is
het zeker."
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weinigen staan goed op de voeten.
Vaak gaan de mensen daardoor 'uit
het lood' lopen. Je gaat een hou-
ding aannemen die je helpt de pijn
te ontlopen. Maar juist dat werkt
hogerop in het lichaam negatief."
Met de klachten die dan ontstaan
komen de mensen bij de huisarts,
de orthopeed en uiteindelijk, als er
geen oplossing gevonden wordt, bij
de podo-orthesioloog. „Zelfs men-
sen met hernia heb ik zover gekre-
gen dat ze weer zonder pijn functio-
neren, zelfs aan sport doen," zegt
Caelen.

en VlJf Jaar zijn, benadrukt Cae-
'am"'^ 1 ëemakkelijk geweest; met
ipee. de toekomende concurrentie
Vel- enigszins parten, hoe-
:nißpV?-elmeaed'ngers leBßen na
lebbe het loodie- "Ik moet het
;la n van de mond-tot-mondre-
ien * "ele families komen intus-
:°ncrP m'-*n sPreekuur- Ik kan °°k
latn Gt

v resultaten laten zien, dat isuurl»jk het belangrijkste."

ici^^-orthesioloog baseert zijn
%i tvi ' eit °P een in beginsel Franse
jrobi 8' die er van uitgaat datInieën u" met de r"ggewervels ''» heupen, benen, voeten,

schouders en ook wel het hoofd uit
dewereld geholpen kunnen worden
door de houding te corrigeren van-
uit de de voeten. Die correctie ge-
beurt dan door het onder de voet
aanbrengen van corrigerende thera-
piezooitjes, meestal flinterdun en
lang niet onder de hele voet; in de
zooitjes is vaak een relief geslepen.
Hoe dun ook, velen hebben er baat
bij, tot lijders aan migraine toe. „Ik
zeg tegen de mensen, als het funda-
ment niet in orde is kan de rest ook
niet kloppen," zegt Caelen. maakt om in een schoen te zitten,

en evenmin om op een harde, vlak
ke ondergrond te lopen. Doordat
dat toch gebeurt ontstaan er ook

problemen. Wij kunnen dan bij-
voorbeeld drukpunten vrij maken,
zegt Caelen.
Hoewel veel mensen van hun pro-

" Huub Caelen bezig met een van zijn cliënten.
Foto: Peter Roozen

Oorzaak van veel klachten is uiter
aard verkeerd schoeisel. „Maar De mensenvoet is ook niet cc
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Op het ogenblik houdt hij nog zeer
weinig over aan zijn kunststof pro-

de installatie waarop de kunststof
door verhitting in alle mogelijke vor-
men wordt gebogen.

Van Dam was automonteur in Den
Haag toen hij met zijn vader die als
poltie-agent werd overgeplaatst, mee-
verhuisde naar Limburg. „Dat was
net in de tijd dat hier de mijnen slo-
ten," blikt hij terug. Joop pakte van
alles aan om de werkloosheid te ont-
vluchten. Na een baan bij een doe-
het-zelf-zaak volgde hij een cursus bij
een fotovakschool en vervolgens vond
hij werk bij een kunststofverwerkend
bedrijf in Hoensbroek. Opgeklom-
men tot afdelingschef ontwierp Van
Dam daar allerlei voorwerpen. „Ik
ben een vreselijke techneut met een
artistieke achtergrond," portretteert

hij zich. Toen hij enkele jaren geleden
weer werkloos werd, besloot Van
Dam maar voor zichzelf te beginnen.

De starterscoördinator van de Kamer
van Koophandel, Martin Berkhoff,
heeft hem een eind op weg geholpen.
Hij vertelde precies wat er wel en wat
er niet mogelijk is voor mensen die
een nieuw bedrijf willen beginnen,
„lk heb enorm veel profijt gehad van
de sturterscursus," aldus Van Dam,
die - zeer bescheiden - het bedrijf
binnen vijf jaar rendabel wil maken.

Dam overigens binnen via Viditel,
een landelijk telefoonnetwerk waarop
enkele duizenden bedrijven en parti-
culieren hun computer nebben aange-
sloten. „Eindvorig jaar ben ik op vidi-
tel met een eigen databankje begon-
nen," klinkt het bescheiden. De ande-
re Viditel-gebruikers kunnen in een
soort electronische Gouden Gids zien
welke produkten Van Dam Art &
Design tegen welke prijzen aanbiedt.
Op die informatie komen nu regelma-
tig reacties binnen.

Meestal wordt echter alleen om offer-
tes of foldertjes gevraagd. Maar ook
daar is Van Dam al tevreden mee.
„Wie weet bellen ze over twee jaar
nog op om iets te bestellen," hoopt hij
optimistisch.

kunststot, maar hij kan ze niet slijten
bij de meubelzaken in de regio, „lk
vraag er 2000 tot 2400 gulden voor,
maar dat vinden ze veel te goedkoop.
lets moois maken voor de gewone
man met een dunne portemonnee iser
tegenwoordig blijkbaar niet meer
bij."

dukties. Vorig jaarzette hij 25 mille
om. „Ik heb af en toe een klantje,
maar gelukkig heeft mijn vrouw ook
een inkomen."

Enkele grote klanten zijn de politie-
verbindingsdienst en de Kamer van
Koophandel. Onlangs kreeg Van
Dam een grote opdracht van een
Waalwijkse handel in etalagemateria-
len. Hij moest een grote serie winkel-
standaards maken waarop allerlei ra-
cefietsonderdelen tentoongesteld
kunnen worden. „Dat gaat prima. Ik
heb enkele honderden standaards ge-
maakt."

Met name zijn kunststof meubelen
'lopen' nog niet zo hard. Van Dam
maakt prachtige salontafels van

Voor Joop van Dam hoeft het bedrijf
niet zo snel te groeien. „Ik ben vooral
bang dat het ooit te hard gaat, zodat
ik gedwongen word personeel aan te
trekken. Dat hoeft voor mij niet, daar
ben ik niet ambitieus genoeg voor. Op
het ogenblik heb ik geen schuld bij de
bank en dat wil ik zo houden."
De meeste opdrachten krijgt Van

Niet ambitieus

ander-zijds

Roken
in AmeriKa scnijnen ac roKers

inmiddels te behoren tot een klein
groepje beklagenswaardige

outcasts, die hun
behoeftebevrediging niet de hand

hebben en al bijna worden
ingedeeld bij de druggebruikers

(met de alcohol is het nog lang niet
zover. Neem er nog een.)

In Nederland zijn we nog lang niet
zover. Hier kan het nog altijd

gebeuren dat een tevreden roker
onrust stookt bij de warme bakker,
doorer met zijn ochtendsigaartje in
de desbetreffende lichaamsopening
geklemd, de heerlijke geur van vers

brood effectief te verdrijven met
zijn luchtje, dat voor mij voor
eeuwig geassocieerd is met de

mondgeur van de onderwijzer van
de derde klas.

lets dergelijks gebeurt me wel eens
in een stil en ongereptwoud. Ineens

wordt mijn pad gekruist door de
lucht van pijp of sigaar, waarvan de

eigenaar een half uur tevoren
gepasseerd moet zijn. De ware

roker is zich dat niet bewust, dat
begrijp ik ook wel; er eenmaal op

geattendeerd is steevast het korzelig
antwoord, dat als het me niet bevalt

ik mij maar naar elders moet
begeven.

Uiteraard ken ik in mijn omgeving
nog heel wat beklagenswaardige

verslaafden die tussen de veertig en
zestig sigaretten per dag wegpaffen.
Er is er zelfs een die de hele dageen

pijp in het hoofd heeft hangen
waarin hij tapijtrestjes (ook nogvan

een heel goedkope kwaliteit)
verstookt. Ook heel erg zijn die

twee die 's morgens nog voor het
ontbijt reeds de gruwelijke lucht

van een sigaret de lucht insturen, en
dan mogen we nog blij zijn dat de

daarbij gebruikte tabak niet die van
de weduwe uit Schiedam is.

Ook heel erg zijn de types die een
sigaret aansteken en die dan op de

rand van de asbak laten opbranden:
als je al rookt heb je maar te zorgen
dat de rook zoveel mogelijk terecht
komt op de plaats waar hij hoort,

namelijk in je eigen longen.

Er zijn ook lichtpunten.
Bijvoorbeeld de verstokte rokers
die er een paar maanden geleden

mee zijn gestopt; ze hebben er
inmiddels een leuk buikje en een

gezellig dik gezicht aan
overgehouden, en, belangrijker,

een neiging om tijdens
vergaderingen een rookverbod te

eisen, waarwij. geboren nietrokers,
nog niet eens aan durfden denken.

Voor wij, in Nederland, het
Amerikaanse voorbeeld kunnen

volgen moeten eerst nog door een
andere fase heen: namelijk dat

roken hoort bij het geëmancipeerd
zijn. Dezer dagen, tijdens een

treinreis Heerlen-Den Haag-Leiden
vv geturfd, en vijftien vrouwen

geteld die rookten, plus twee
mannen. Het opmerkelijke hieraan
vind ik dat de vrouwen gewoon op

stations, in wachtkamers en in
treinen rookten. Nog niet zo lang
geleden hoorde het in Nederland,

door wat voor oorzaak dan ook,
niet tot de goede toon dat vrouwen
in het openbaar rookten. Dat doen
ze nu dus wel, massaal, het lijkt in

een paar maanden tijd van een
exclusieve mannenzaak tot een
exclusieve vrouwenzaak te zijn

geworden.

Dus daar moeten we dan eerst weer
even doorheen voor ook hier rokers

worden aangezien voor de
beklagenswaardige patiënten die zij

feitelijk zijn.
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Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerleu. of bel 045-
-739263.

I ken alternatieve genezer
de na vijf jaar praktijkan 2eggen dat het hem en

ZlJn praktijk goed gaat -
.Gemaal uniek is het niet,maar veel zul je er niet te-
genkomen. Huub Caelen,

iPodo-orthesioloog in Ur-
mond, voormalig masseur,gaat het ook uiterlijk goed.
"l) is in vijf jaar meer opeen 'dokter' gaan lijken,

hIJ heeft het geluk ook een;beetje geholpen door een
mooie witte jas met op-

P aande kraag te dragen en1 een gouden Schillerbril-
etje. De enige schaduw op
2lJn geluk is feitelijk datgeen van zijn twee kinde-en bereid is gebleken zich
°or te bereiden op over-"atTie van de praktijk - zo-
eel toekomst ziet Caelen

er wel degelijk in.

Podo-orthesioloog
al vijf

jaar op
goede voet



Kleinere
'bölkes'

benadelen
oudere

schutters
Vanaf 1990 zal op de tweede dag
van het OLS op blokjes van an-
derhalve centimeter moeten
worden geschoten, zo deelde
OLS-president Lei Stals tijdens
een persconferentie in Niel-bij-
As mede. Dit jaar blijven de
'bölkes' nog twee centimeter
lang, breed en hoog.

Op het individueel Limburgs'
kampioenschap in Boeholt wer-
den de kleinere bölkes reeds ge-
bruikt. Er werd ingeschoten op
bölkes van twee centimeter en
gekaveld op bölkes van ander-
halve en één centimeter.

# Limburgs kampioen Frans
Dedroog uit Maasmechelen. ■

Foto WIDDERSHOVEN
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" Het heropgerichte stadsgilde van Weert tijdens dereuzenommegang in Maastricht. Voorop dekoning, wiens kostuum
alleen al’ 11.000,-kostte; achter hem leenheerEgbertRaatjes. Foto WIDDERSHOVEN

„Ge benadeelt er oude schutters
mee," zegt in Maasmechelen
Frans Dedroog, de 39-jarige
Rijkswachter, die na 192 treffers
op bölkes van anderhalve centi-
meter en 203 treffers op bölkes
van één centimeter kampioen
der beide Limburgen werd.

Het vond reeds drie keer in a
Maasmechelen plaats, doordatBr l
Theo Salden van St.-Monulphus Cl
en Gondulphus I de titel won lT<
Hij eindigde in Boeholt ook He
weer bij de eersten. He

v*aHet langst hield Rik Bertjeiis^
van St.-Ambrosius uit Kinrooi
stand. Hij sleepte de titel ook
reeds eenmaal in de wacht, maar h
moest voor de derde keer genoe- *n

gen met de tweede plaats ne- ,e'
men. Zijn 401-ste schot was mis- J^
Frans Dedroog, die in Niel-bij-jj
As als tweede man in het zestal
van St.-Monulphus en Gondul-c]«4
phus II aantreedt, slaat de kan* 'nsen van Meeswijk hoog aan d<«
„Maasmechelen II schiet nit*l r<n
slecht, maar moet zijn goede dag in(
hebben."

„Ge ziet 't stokske niet te goed.
Ge moet te lang zoeken, voordat
ge 't puntje hebt gevonden.
Daardoor moet ge de buks lan-
ger stil houden. Wat voor oude-
re schutters moeilijker is."

werden de bondsfeesten in Tungel
roy en Roggel en de reuzenomme-
gang in Maastricht luister bijgezet.

geestelijkheid tijdens de in ere her
stelde sacramentsprocessie. OokStadsgilde van Weert een

kostbaar Frans Hals-stuk
Frans Dedroog, die al vanaf zijn
tiende jaar lid van schutterij St.-
Monulphus en Gondulphus II is,
had voor de eerste keer 'voor
echt' meegedaan. Daardoor
mag Maasmechelen II het per-
soonlijk kampioenschap volgend
jaar organiseren.

kunnen geven. Ik weet niet of&
"*>alle gemeenten zomaar kan. Ik *me voorstellen dat we daarvoor

vergunning of een ontheffing "' ,a
hebben. We moeten dat eerst i r
uitzoeken. Niet dat ze ons de g^
ren afnemen." je

*%

Vlies mocht dragen. Het derde
kwartier is de keper van Weert en
het vierde het hedendaagse stads-
wapen, waarin men de keper van
Weert en de drie hoornen van de
graven van Home weer terugvindt.

tier wordt gevormd door het wapen
van de graaf van Home die de eer-
ste leenheer was en het Gulden

au weeiienaren, uie zien Dljzon-
ler verdienstelijk voor de cultuur
ladden gemaakt, werd de wens or
le schutterij nieuw leven in te bla
en herhaaldelijk geuit. Hoeveel
choner zou het zijn om het ko-
lingszilver aan een Bourgondisch
tikwerk te zien bengelen dan in
en vitrine van het gemeentelijk
mseum te zien verstillen.

Frans Hals
De ad-hoe-commissie trof het. In
Haarlem werd na de restauratie van
de grote schuttersstukken van Frans
Hals een tentoonstelling aan het
schutterswezen gewijd. De kostba-
re catalogus werd leidraad voor de
heroprichters. Dat was het: een
stadsschutterij in Frans Hals-stijl.
Maar wie zou dat betalen? De be-
schermheer, die dat zou kunnen be-
kostigen, zou waarlijk een leenheer
moeten zijn.

De Weertenaren vonden hem in
Soest in de persoon van Egbert
Raatjes. De leenheer werd in 1925

in Groningen geboren en is getogen
in de Achterhoek, waar hij al vroeg
moest onderduiken om zich aan de
Arbeidsdienst te kunnen onttrek-
ken. Tijdens die onderduik spon
Egbert Raatjes de wol van schapen.

Inmiddels is Egbert Raatjes direc-
teur van een holding: de zogenoem-
de ESRA-groep. ESRA staat voor
E.S. Raatjes. De groep is oa. gespe-
cialiseerd in rioleringsbeton- en
ijzerwerken. Er horen 14 onderne-
mingen toe, die vorig jaarvoor ’ 85
miljoen omzetten. Er werken 450
mensen.

Ook NeringBögel in Weert behoort
tot de ESRA-groep. Zakenrelaties
benaderden hem voor het be-
schermheerschap van de stadsschut-
terij van Weert. De ondernemer zei
meteen 'ja. Ook werd hij be-
schermheer van dé harmonie van
Tungelroy. „Ik heb nu eenmaal een
zwak voor harmonieën en schutte-
rijen", licht hij toe. „Ik ben al vele
jareneen trouw bezoeker van de
Limburgse Haven- en Industriedae

die vaak door een schutterij ot har-
monie werd opgeluisterd."

Kostumering
Ook reageerde Egbert Raatjes en-
thousiast op het idee om de stads-
schutterij van Weert in Frans Hals-
stijl te kostumeren. Dat het kostte
wat het kost. Als je iets doet, moet
je het goed doen, is zijn stelregel.

De Weertenaren kwamen uit bij
Mirjam Pater en Hermien Hollan-
der, twee kostumières uit Baarn,
die veel voor tv en theater werken.
Onder meer maakten de dames de
kostuums voor de televisieserie van
William en Mary Stuart.

„We bezochten het Frans Halsmu-
seum, raadpleegden veel boeken en
maakten schetsen die we naar wens
aanpasten," aldus Hermien Hollan-
der (28). „Nadat de ontwerpteke-
ningen waren goedgekeurd, gingen
we op zoek naar de benodigde stof.
Het kant vonden we in Nederland.
Voor het fluweel en de zijde moes-

ten we naar Parijs. Verder kochten
we meubelleer, waarmee we het
vechtersvolk kleedden. Het geeft
een stoerder geheel. De struisvogel-
veren op de hoeden werden in de
gewenste kleuren ingeverfd en het
schoeisel lieten we een schoenma-
ker maken. Bijgevolg zijn de schut-
ters van top tot teen authentiek. De
provoost is wel de meest geslaagde
creatie. Al met al was het een leuke
opdracht."

Er was ook een leuke som gelds
mee gemoeid. Het goedkoopste
kostuum kostte ’ 3.000,-; het duur-
ste - dat van de koning - zegge en
schrijve ’ 11.000,-.

Egbert Raatjes weerspreekt niet dat
de complete kostumering zon twee
ton heeft gekost. „Als je a zegt,
moet je ook b zeggen," vindt hij.
„Je kunt een schutterij niet half ge-
kleed over straat laten gaan."

Op Koninginnedag presenteerde
het gilde zich aan de Weerter burge-
rij. Het verleent ook escorte aan de

Recensie
Er was veel waardering voor de eer-
ste optredens, maar ook kritiek.
Sommigen vinden dat de gildebroe-
ders en -zusters te ernstig kijken;
anderen dat ze te langzaam lopen.
Een trom voor 40 man vindt Egbert
Raatjes ook wat tam. „We hebben
er vier. Ook hebben we kostuums
voor vier tamboers. Waarom zou-
den we er dan niet een paar oplei-
den?"

Rolverdeling

wordt geëscorteerd door de vaan-
delwachtersThieu Heijmans en Jos
Janssen, de archiefcommissie van
de schutterij. Achter het vaandel,
waarin onder meer de beeltenis van
de patrones prijkt, schrijdt de ko-
ning. Dat is momenteel reisbureau-
houder Jacques Paulissen. Graag
zou Truus Paulissen haar man ver-
gezellen, maar ingevolge statuten
en huishoudelijk reglement kan dat
niet. Met de vrouwen van andere
schuttebroeders is Truus daarom bij
het vechtersvolk ingelijfd. De pie-
keniers, kloveniers, hellebaardiers
en boogschutters worden voorafge-
gaan door de leenheer, omringd
door 'het generaal' (in feite het be-
stuur) en de officieren met de
kunstzinnig gesmede hellebaarden.

Voorop rijdt de heraut te paard.
Het is Nol van de Braak, gewezen
directeurvan Nering Bogel en thans
directeur van een betonfabriek. Na
hem komt de trommelaar. Het
vaandel wordt gedragen door Rob
Klep, een tweehonderd-ponder die
op een snoepfabriek werkt. Hij

Vendeliers sluiten de rij. Elke vlag
is een kwartier van het vaandel. Het
eerstekwartier bestaat uit het Bour-
gondisch Kruis. Het tweede kwar-

„Ook zullen onze vendeliers moe-
ten worden bijgeschoold," vindt
Thieu Heijmans. „Verder zullen we
moeten bekijken, of we geen de-
monstratie met onze voorladers

Bejaarden team Meubelhulp Heerlen gemiddeld zeventig jaar

'Als anderen kar willen trekken,
dan kunnen wij gaan uitrusten'

ravan kunnen zij zich omklede 11
Bewaker van het kostuumhuis'
wielen is Gerard Poos. De 147 'zware kok zorgt ook voor de hal )ri|
de optocht. Het zijn geen brui*
banketten, zoals Frans Hals ze «
schilderde, maar boerenmaaltij'
zoals Pieter Breugel ze op doel1 'o
vastlegde; met ripkes, spek, zu' Vo
boerenbrood. In dat opzicht bli '*de benijde Bourgondiërs van W **Breugelianen.

Ook is Thieu Heijmans beduchte
voor naijver. Het prikt dat In
stadsgilde van Weert zomaar t* 'e
ton in de schoot kreeg geworp* ~terwijl andere schutterijen met Le
acties het hoofd boven water i" r
ten zien te houden. Behalve ces J°'lakostuum hebben die van We* e
ook een wandelkostuum. In e<*' |,ri '

de armen' van de Vincentiusstich-
ting, mensen tegen een heel lage
prijs aan kleding en meubels hel-
pen. Als de noodgevallen maar op
materiële basis geholpen waren. We
willen nóg altijd helpen, maar ook
nu niet voor niets want uiteindelijk
moet de opbrengst minstens kosten-
dekkend zijn. Al .moeten ze er bij
wijze van spreken één gulden voor
neerleggen. Dan blijft iedereen in
zijn waarde en wordt niemand er op
aangekeken dat hij of zij onder-
steund wordt."

De prijs wordt alleen opgevoerd als
het om waardevolle stukken gaat.
„Er zijn af en toe inderdaad hele
mooie, antieke stukken bij," vertelt
Riswick. „En hier komen natuurlijk
ook handelaren die hopen iets van
hun gading te vinden. Maar wij zijn
er niet om de handel van antiquairs
te vullen! Dus verhogen we de prijs
behoorlijk. Komt een 'gewoon'
iemand, om het zo maar te noemen,
dan gaat het voor de normale prijs
weg."

dat wij ophalen of bezorgen, &,
rinkelt de kassa. Voor Heerlen 1
omgeving, binnen een straal v8(
vijftien kilometer, vragen wij * <tien gulden. Over grotere afsta* a
wordt een gulden per kilomet I
transportkosten geteld."

Soms maken de heren een uitzo j
ring. „Als bijvoorbeeld een h*
bejaard iemand wil dat wij de s
len opruimen, dan doen we dat'
En dan kan het gebeuren dat'
zo oud en versleten is, dat wij
de bus rechtstreeks naar het
stort rijden."

'Te koop? Hei, menier! Te
koop?' De auto met aanhanger
staat op vrijdagmiddag nog niet
stil op de parkeerplaats van het
Missionair Centrum in Heerlen
of kooplustigen zwermen er als

bijen omheen. Maar het
boekenkastje en de vier oude

stoelen zijn niet te koop.
Althans, niet bij de huidige
eigenaar. Hij stelt ze alleen

maar gratis ter beschikking aan
de Stichting Meubelhulp, een
stichting die van Eijsden tot

Posterholt meubels verzamelt.
In de vroegere kapel van de

zusters Franciscanessen worden
ze tegen een spotprijs aan de
man gebracht, met slechts één
doel: de noodlijdende mens

financieel steunen.

Het altaar is niet meer. Stoelen,
matrassen en kinderwa-

gens vullen nu de ruimte. Slechts
;en levensgrote schaduw op de
nuur geeft nog aan waar ooit het
«ruisbeeld heeft gehangen. Het pad
/an het middenschip is gebleven,
naar waar vroeger kerkbanken
stonden en gelovigen in gebed neer-
knielden, staan nu de bankstellen
opgestapeld. Langs de kant nemen
'edemonteerde bedden en slaapka-
nerkasten, spiralen en houten vlon-
ders hun plaats in. Daar tussendoor
s af en toe nog een glimp van de
itatieweg-in-mozaïek op te vangen.
Potten, pannen, lampen in allerlei
.oorten, tafeltjes, een gasfornuis en
ceukenkasten prijken achterin. Het
:nige dat nog herinnert aan de glo-
ietijd van deze kapel zijn de in
orachtig glas en lood uitgevoerde
amen.

Oe vroegere kapel maakt deel uit
/an het Missionair Centrum aan de
Heerlense Gasthuisstraat en is
;igendom van de zusters Francisca-
ïessen in Heythuyzen. Sinds 1977
/indt de Stichting Meubelhulp er
onderdak en worden hier de twee-
dehands spullen voor een prik aan
nensen met een smalle beurs aan-
geboden.

Dp zich is dat niet zo bijzonder. Le-
jio instellingen, organisaties en ver-
migingen verzamelen oude spullen

touw zijn. De acht bejaarde man-
nen, waarvan de jongste slechts 67
jaren telt en de oudste pas 76 is, be-
steden heel wat uren aan hun 'hob-

Meubelhulp verzamelen en verko-
pen echter het hele jaar door en
voor menigeen betekent dat méér
dan alleen op vrijdag tijdens de ver-
koopmiddag van drie tot zes uur in

Am ze tijdens rommelmarkten en
fancy fairs in kramen te koop aan te
bieden. De vrijwilligers van de

Voorwaarde

'Gewichtig'

Huur
De helft van de netto opbreng*
gaat naar de Stichting Samen*'1king, de rest wordt onder de &
groepen - zoals de Derde Wef1
landen en de noodlijdenden if
derland- verdeeld. Sinds vorig
moet er aan de zusters in Hey
zen huur betaald worden; een'
die de spoeling behoorlijk duf
maakt. „Oorspronkelijk werd
1977 contractueel een huurprij'
vastgesteld, maar er zou jaarlij
bekeken worden of we die mo*5
betalen. Tien jaar lang hebben
niets gehoord, tot we vanaf 1 ja'
ri i9BB inderdaad de huur een'
moesten betalen. Samen met d*
kosten is dat een behoorlijk rtf1
het lijf van onze stichting. En <"jammer,want nu moet er natu"J
veel meer omgezet worden. M'
we mogen niet klagen, uiteind'
hebben we ook tien jaar lang v
niets kunnen huizen."

Dat het niet altijd even gemakk'
is om wekelijks voor het goede
op pad te zijn, blijkt uit de woo'die Riswick tenslotte nog zegt:,
stichting doet goed werk en *i'
ook volhouden. Maar het tran*
van de meubelen kan op een d'
veel worden. Wij worden er te
voor. Wij willen op tijd stoppe
nog jaren gezond doorleven. N
helaas zijn er geen mensen tev
den die onze taak willen overn
men, mensen die in de VUT oi
gepensioneerd zijn en graag ie1*handenwillen hebben. Dan ku'
wij ouderen het rustiger aan ov

annemie smeets

Stoffige meubels zijn geen pro-
bleem, onherstelbare echter wel.
„Een van onze voorwaarden is dat
de meubels nogvoor anderen bruik-
baar moeten zijn. Wij doen de
moeite om de spullen op te halen,
de koper mag het stofverwijderen."

De heer Riswick vertelt dat de
stichting jarenlang geprobeerd
heeft om kapot materiaal te herstel-
len. „We kregen een werkbank en
kochten gereedschap in de hoop dat
er bejaarden waren die hun vak-
manschap ter beschikking wilden
stellen. Maar navraag leverde
slechts één reactie op: 'Wat? Al-
weer werken. Dat heb ik mijn hele
leven al gedaan. Toen hebben we
de hele handel maar verkocht."

j

Het hobbyisme van het achttal, zo-
als Riswick het placht te noemen,
houdt wel in dat de heren regelma-
tig op pad moeten. Nou ja, regel-
matig. Volgens de heer Riswick
trekken ze soms meerdere keren
per week met een busje door Lim-
burg om meubels op te halen én ook
te bezorgen. „Als de mensen zelf
voor vervoer kunnen zorgen, dan is
dat mooi meegenomen. Willen ze

J. Riswick (l): 'Misschien zijn er mensen dieonze taak willen overnemen?' Foto: WIM KUSTERS

De Stichting Meubelhulp is sinds
iugustus 1982 een zelfstandig on-
derdeel van de Stichting Samenwer-
king, een organisatie die negen jaar
daarvoor in Heerlen begon met de
verkoop van tweedehands textiel en
meubelen. Vrouwen 'bemanden'
de 'Winkel van Sinkel' aan de Ge-
leenstraat (nu in de Akerstraat ge-
stationeerd), maar de afdeling meu-
belen bleek te 'gewichtig' voor de
dames en daarom moest er man- 'kracht komen. „Ik hoorde van de
hulp die gevraagd werd en ben eens
gaan kijken," vertelt J. Riswick, nu
voorzitter van de Stichting Meubel-
hulp. „Ik dacht eerst 'dat zal wel
niets voor mij zijn', maar ik ben
blijven plakken. En zo is hét feite-
lijk met al mijn collega's gegaan."

De meubels verhuisden van de Ge-
leenstraat naar de kelderruimten
van de kweekschool Beckerveld,
een lokatie die van meet af aan te
klein was. Riswick: „Maar we wa-
ren veel te blij met de ruimte die we
aangeboden kregen. Uiteindelijk
zijn we in 1977naar deze kapel in de
Gasthuisstraat verhuisd en nu bar-
sten we alweer uit de voegen."

Geen cent

mensen er géén geld voor willen
hebben."
Riswick vertelt over de"oorspronke-
lijke doelstellingvan de Stichting
Meubelhulp. „In eerste instantie
wilden we, naar het oude idee 'voor

len. Spullen waar de eigenaar geen
cent voor krijgt. „Om aan onze
doelstellingte kunnen voldoen, be-
talen we niets voor de meubelen
omdat de opbrengst dan miniem
zou zijn. Alles is welkom, zolang de

op een andere dag in de week -wordt de voorraad aangevuld. Dan
trekken twee herenvan het Meubel-
hulpteam er 's morgens in alle
vroegte met een busje op uit om
overal in Limburg spullen op te ha-ledere vrijdag - of als het nodig is

Au grand complet pre-
senteert de heropge-
richte 'Wieérter Stads-
schötte Sinte Cathari-

na' zich morgen op het Oud-
Limburgs Schuttersfeest in Niel-
bij-As. Uw speciale aandacht
daarom voor nummer 122 in de
optocht.

Ofschoon het gilde nog niet tot zijn
recht komt zoals bijvoorbeeld de
schutterij St.-Monulphus en Gon-
dulphus uit Berg en Terblijt die in
pakweg 6,4 seconden een levend
schilderij wordt dat door iedereen
onmiddellijk als de Nachtwacht van
Rembrandt wordt herkend, is de
heropgerichte schutterij een lust
voor het oog. Er zijn typen bij die
zo uit een schilderij van Frans Hals
(1580-1666) zouden kunnen zijn ge-
stapt. De kunstzinnig gesmede hel-
lebaarden hadden van de officieren
van de Cluveniersdoelen in Haar-
lem kunnen zijn.

Ondanks het gemis aan bravoure is
het stadsgilde van Weert een verrij-
king van de Kantonnale Bond 'Een-
dracht maakt Macht' die tot nu toe
door korpsen in een militair of fan-
tasie-uniform werd bepaald. Een
schutterij in historische kledij ont-
brak. Toch heeft geen andere Lim-
burgse bond meer vendeliers die zo
kenmerkend voor de Brabantse gil-
den zijn.

De stadsschutterij van Weert werd
in 1480 opgericht en onder de schut-
se van St. Catharina van Alexandrië
geplaatst. Tussen de beide wereld-
oorlogen gaf zij de geest. Bij de uit-
reiking van de Gouden Lambiek
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Toenemende belastingdruk ligt in het verschiet

Hoge Raad ontkracht
wettelijke OGB-limiet

'EN —~—^—~ %J

in an de vele tientallen gemeenten die de wettelijke limiet voor
dat poerende goedbelasting de afgelopen jaren hebben over-
hus'c'hreden, hoeven slechts weinige gerechtelijke procedures te
on. 're2en Dat js gevolg van een recente uitspraak van de
,0 Raad. Daardoor is vast komen te staan dat een beroep op

et- feitelijk overschrijden van de wettelijke limiet geen kans
ens ö

an slagen heeft zolang die gemeente maar is uitgegaan van re-
ooi e'ijke ramingen.
>ok
Aa Isnjnoogste rechtsinstantie in ons
oe- *"ia heeft, in een zaak over 1984 te-
ne** ' n de gemeente Rotterdam, de
iis ?°P doorgehakt in het nadeel van

belastingbetaler,
bij- rj
stal g

e Hoge Raad voert slechts als ar-
lul-jj *?ent voor zijn uitspraak aan, dat
an- ,

n niet meer is dan een
an de ructie aan de gemeente. Blijft
iietirerigeraamde opbrengst binnen de
i.,e w, eliJk geraamde limiet, gaat de ge-
'' - d eente vrij uit, ookal blijkt later dat

Ij® opbrengst van deze
"~\ "iq toch boven de limiet uit-

r°mt

Te veel
g "'I»;' 1'een paar gemeenten, met name
st &aar'ern, Nijmegen, Zaanstad en
e g^^todrecht, staat vast dat zij over

d! Jaren 1986 en 1987 miljoenen gul-
k ns te veel aan OG-belasting heb-

ufo ? geïnd. Daarmee wekken zij de
Umi t ** net redelijk teramen en dus
ie ii . te voldoen aan de maatstaf vanrtf* Hoge Raad.rpi
>ety eriminste een stuk of tien gemeen-
r "T^J zullen naar verwachting over
cc% meer OG-belasting innen dan
Ve*Tettelijk toegestaan. Ruim vijftig
eendere lopen een goed kans dat te
deH oen.
lisII
47 Ben een paar van deze gemeenten
hal)-*-611 door de Consumentenbond
uy Wersteunde procedures, maar een
ze 1 praak van derechter valt op kor-
Ujjd termijn niet te verwachten.

°lgens diezelfde bondkan door in-
zU'«oners van gemeenten die deson-
u/ichks de limiet over 1989 over"
" jijden, een zogenaamd pro-for-

worden aangetekend
0 J de gemeente. Na afwijzing van

g l bezwaar kunnen zij in beroep
d', *an bij de belastingrechter.

lefl ln
v;i (j v'Oners van gemeenten, die de

'B-limieten zelden of nauwelijks

'rschrijden kunnen, bij wijze van
■tel b^naa^ bezwaarschriften indienen

■J B&w en gemeenteraadsleden,
Ken de geraamde opbrengst en het, rw^ee samenhangende OGB-ta-

l, l^' tijdens de begrotingsbehande-

sK.

De onroerend goeaoeiasung Kent
twee heffingen: de eigenaren- en de
gebruikersheffing. De totale op-
brengst van de eigenarenheffing
mag niet uitkomen boven 15% van
de uitkering die een gemeente ont-
vangt uit het Gemeentefonds, de ge-
bruikersheffing niet boven de 12%
van die uitkering.

1989 is het laatste jaar waarin voor
de totale OGB-opbrengst nog een
wettelijk plafond geldt. Volgenseen
wet, die alleen nog door de Eerste
Kamer moet worden goedgekeurd,
komen deze limieten in 1990 geheel
tevervallen. Gemeenten mogen dan
net zoveel OG-belasting innen als ze
willen.

Wel moeten ze zich tot 1994 houden
aan de bepaling dat het eigenarenta-
rief maximaal 1,25 maal zo hoog
mag zijn als het gebruikerstarief. En
daar wringt de schoen. De verschil-
len variëren momenteel tussen 1,5
en 3 maal het gebruikerstarief. Som-
mige gemeenten zijn al doende de
beide tarieven naar elkaar toe te
buigen. Vorig jaar bedroeg het ge-
middelde eigenarentarief nog 1,45
maal het gebruikerstarief; dit jaar
1,35 maal.

»
Dat neemt niet weg dat de vervan-
ging van de absolute grenzenaan de
OGB-opbrengst door enkel een be-
perking van de verhouding tussen
eigenaren- en gebruikerstarief, de
deur wagenwijd openzet voor een
toenemingvan de belastingdruk.

Nog een andere wijziging in het
OGB-stelsel is van belang. Momen-
teel kan een gemeente huizen en an-
der onroerend goed onder een doorhaar zelf te bepalen waarde vrijstel-
len van de gebruikersheffing.
Op grond van een beslissing van de
TweedeKamer mag dat vanaf 1990
alleen met panden die ten hoogste

’ 21.000 waard zijn of 30 m2aan om-gerekende vloeroppervlakte meten.

Overigens zal een vrijstelling tot een
bepaalde waarde vanaf 1990 ook de
eigenarenheffing gelden.

Architectenprijs
'SOMFY trophy'

(* artlu de aandacht van
i *e biteeten te stimu-ren voor zowel ex-
il av ne vormgeving als
I s-e klimaatbeheer-ng op de werkplek
1 j °rdt een jaarprijsj besteld.

i' i?e* initiatief werd
f f^ornen door SOM-
-1 b Nederland en deii Pfijs bestaat uit eenI vf°fee in de vorm
t eatl een sculptuur en
f f^l geldsom vanj ' io.ooo.
II bcr*j e wedstrijd heeft's onderwerp: de in-

van motoren
J 1 besturingssyste-
'en voor zonwering,

fuiken, rolhekkenJ^ garagedeuren ine ontwerpen van. e jury hanteert bij"aar beoordeling zo-X*?l esthetische als*urnaattechnischeCriteria.
H

e inschrijving voor
SOMFY Trophy

a«9 staat open voor
rchitecten(bureaus)

betreft projekten,. ? le uiterlijk 1 okto-er moeten zijn ge-
fuseerd. Sluitings-

atum van de in-
-3U ri Jvingstermijn is
Ty september van ditJaar

" De SOMFY Trophy-sculptuur

De inzending dient
te bestaan uit:
- een kleurenfoto
van heï totale project
(formaat 18x24 cm);
- een toelichting op
de uitgangspunten,
problematiek en ge-
kozen oplossing, in
maximaal 250 woor-
den (A4-formaat);
- detailtekeningen,

schaal 1 : 5, waarin
de integratievan mo-
toren en besturings-
systemen duidelijk
is gepresenteerd.
Voor nadere infor-
matie, wedstrijdreg-
lement en inschrij-
vingsformulier:
SOMFY Nederland
b.v. in Hoofddorp, &
02503-14344.

De installatie is weggewerkt achter een kastdeur en vorn
daardoor een geheel met het nieuwe keukenblok.

Beveiligingen in Huis van
de Toekomst digitaal

Het asbesthoudend zeil Novilon
Nova van Forbo Krommenie en
Colovinyl, dat tussen 1970 en
1980 is gelegd, mag niet door par-
ticulieren en woninginrichters

5. worden verwijderd. Bij verwij-
dering komt asbest vrij: inade-
ming daarvan kan longkanker
veroorzaken. De vloer kan het
beste blijven liggen, verwijde-
ring mag alleen plaatsvinden
door een asbestbedrijf. Dat zegt
P. Huijzendveld, districtshoofd; van de arbeidsinspectie in Am-

I sterdam. De arbeidsinspectie
van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zal

j deze week de richtlijnen in een
brochure aan alle woninginrich-

i ters sturen.

Twee weken geleden verspreid-
de Forbo een brief onder de wo-
ninginrichters die heel wat luch-
tiger van toon was. Geadviseerd
werd bij verwijdering van de
vloerbedekking het zeil nat te
houden en een stofmasker te dra-
gen.

Juridisch
Konsumenten Kontakt onder
zoekt of mensen die Novilor
vloerbedekking van Forbc
Krommenie in huis hebben lig
gen het bedrijf juridischaanspra
keiijkkunnen stellen.Dat zegt B

Particulieren mogen
'asbest-zeil' Forbo

niet zelf verwijderen
Herbengs, muieumedewerke
van Konsumenten Kontakt.
Volgens Herberigs kunnen .d<
kosten voor verwijderingvan he
zeil hoog oplopen. De consu
ment moet nu daarvoor opdraai
en. XX schat dat het zeil in tien
duizenden huishoudens ligt.

Normen
Volgens Herberigs kloppen de
argumenten van Forbo dat de
concentraties asbest onder de
norm blijven niet. „Voor witte as-
best is geen norm vastgesteld
voor wat betreft longkanker.

In het asbestbesluit is inmiddels
wel uitgegaan van een Maximaal
Aanvaardbare Concentratie-
waarde voor asbestose (stoflon-
gen) maar voor longkanker geldt
geen MAC-waarde.

De enige die nog zegt dat jevan

witte asbest geen longkanker
kunt krijgen, is het asbest infor-
matiecentrum in België. Dat cen-
trum is ingeschakeld door de
producenten van het zeil.

Asbest is gebruikt in de onder-
vloer dieonder het zeil ligt. Die is
destijds geleverd door het failliet
geraakte bedrijf Van Gelder Pa-
pier in Wormer."

Konsumenten Kontakt probeert
nu te achterhalen of het bedrij!
ook aan anderen heeft geleverd.

De arbeidsinspectie raadt men-
sen aan dietwijfelen ofzij hetzeil
in huis hebben liggen, contact op
te nemen met de keuringsdienst
van waren in Den Haag. „Novi-
lon is een merknaam geworden.
Daardoor kan het verwarrend
zijn om welk zeil het gaat", aldus
Huijzendveld.

CV/warm water-toestel in keukenblok geïntegreerd

Energiebezuiniging door
betere verdeling: warmte

Nog voor beginvan de bouwvak-va-kantie wordt de eerste fase afgeslo-
ten van een ingrijpende verbetering
van 78 woningen aan de Hoofd-
straat in Schaesberg, gemeente
Landgraaf. Opdracht hiertoe werd
gegeven door de Woningvereniging
Schaesberg. De werkzaamheden
werden uitgevoerd door Installatie-bedrijf Hajnadi in Kerkrade.
In deze wooneenheden wordt mo-
menteel de laatste hand gelegd aan
het plaatsen van een gesloten
cv/warm water-voorziening geïnte-
greerd in een geheel nieuw keuken-
blok.

Doel
De aan de Hoofdstraat gelegen vieren zes verdiepingen tellende units
werden totnogtoe middels installa-
ties in twee ketelhuizen centraal
verwarmd. Het warmtetransport
vond plaats via grondleidingen on-
der de straat door met als gevolg een
ontzettend hoog afkoelingspercen-
tage, waardoor de woningen aan het
eind van de transportleiding onvol-
doende verwarmd werden. Op
grond van een collectieve verdeel-
sleutel moesten de bewoners van
deze woningen evenveel betalen als
degenen in woningen in de onmid-
dellijke nabijheid van de ketelhui-
zen.
In het kader van de bezuinigingen
op de woonlasten vond de woning-
vereniging het niet langer verant-
woord om de bewoners te confron-
teren met hoge stookkosten voor
een minimale warmtetoelevering.
Bijkomende gedachte was: de be-
woners bewust leren omgaan met
energie.

De technische oplossing van het
probleem werd gevonden in toepas-
sing van de gesloten uitvoering van
een VR-ketel in combinatie met
geïntegreerde warmwatervoorzie-
ning, waardoor ook de geiser als
energieverbruiker kon verdwijnen.
De voor verbranding benodigde
lucht wordt van buiten aangezogen.
Daartoe zijn aan de voorgevel van
de flats 'luchtpijpen' aangebracht.
Deze pijpen zijn dubbelwandig,
d.w.z. via het buitenste kanaal
wordt de afgewerkte lucht naar bo-
ven afgevoerd. De zuurstofrijke
lucht voor de verbranding wordt
door het middelste kanaal aangezo-
gen. Hierdoor wordt het leefmilieu
in de woning aanmerkelijk verbe-
terd.
Traditionele cv-ketels hebben
slechts een rendement van 60-75%.
Deze verbeterde rendementketels
daarentegen hebben een opbrengst
van 80-83%. Naar verwachting le-
vert de invoeringvan dit systeem op
jaarbasis een besparing op van
190.000 m3aardgas. Zet dat ook nog
eens af tegen de uitstoot van kool-
waterstoffen door de verbranding,
dan wordt daarmee een positieve

" De gekleurde 'luchtpijpen' aan de voorgevel doorbreken d<
strakke eenvormigheid van de gevel.

bijdrage geleverd aan het milieu
probleem.

Prijskaartje
Het nieuwe verwarmings
/c.q.warmwatertoestel neemt geer
extra plaats in dc woningen in om
dat het hangend aan dc wand on
zichtbaar in het eveneens vernieuw
dc keukenblok is weggewerkt. D«
totale kosten voor dc werkzaamhe
den, inclusief boor-, schilder- er
loodgieterswerk, bedragen 11.00(
gulden per wooneenheid.
Daarvoor hoeft dc huurder geen ex
tra huurverhoging te betalen. D(
enige consequentie is dat dc huur
der dc vastrechtlasten van dc geisej

niet meer maandelijks betaald aan
Limagas, maar voor de nieuwecom-
biketel aan de woningvereniging.
De stookkosten moeten de bewo-
ners zelf verrekenen met de nutsbe-
drijven. Dat levert bij nadere bere-
kening een verhoging op van ge-
middel ’ 8,50 per unit.
Ten aanzien van het aanbrengen
van de 'luchtpijpen' aan de voorge-
vel van de flats ontstond enige com-
motie. Uiteindelijk is gekozen voor
een acceptabele oplossing. De
strakke horizontale lijn van de
woonblokken wordt doorbroken
door de verticale pijpen, uitgevoerd
in de kleuren hardblauw en beige.
De bewoners zijn zeer gecharmeerd
van de oplossing.

Stekkers en stopcon-
tacten zonder randaar-
de zouden uit de handel
moeten worden geno-
men. Een advies in die
richting heeft de Econo-
mische Controle Dienst
(ECD) van het ministe-
rie van economische za-
ken gedaan aan het Ne-
derlandse Electrotech-
nisch Comité (NEC).

De ECD heeft onlangs
een onderzoek naar de
veiligheid van stopcon-

Advies controle-dienst:
'Elektro-materiaal
zonder randaarde
uit verkoop nemen'

tacten en stekers afge-
sloten. In een rapport
stelt de dienst.dat er bij
het gebruik van gewone

stekers altijd een kans
bestaat dat men een
pootje aanraakt of an-
derszins contact maakt

meteen onder spanning
staand onderdeel.
Aan het NEC wordt
aanbevolen om de ge-
wone stekers en stop-
contacten uit het assor-
timent te weren. Vol-
gens een woordvoerder
van de ECD hoeft er
overigens geen paniek .
te ontstaan. „Per slot
van rekening bestaan
die dingen al 100 jaar.
En zo veel is er ook
weer niet mee mis ge-
gaan."

Om te voorkomen dat onbevoegden
toegang hebben en geavanceerde
apparatuur meenemen is in het
'Huis van de Toekomst' in Rosma-
len een uitgebreid identificatie-net-
werk aangebracht.

Dit systeem bestaat uit een toe-
gangscontrole en diefstalbeveili-
ging.

De toegang tot de VIP-room bij-
voorbeeld, is alleen mogelijk door
bezitters van een XS-Card. Dit door
Nedap in Groenlo ontwikkeld pasje,
ter grootte van een credit-card, ver-
leent 'hands-free' toegang tot deze
ruimte.

Het systeem werk zonder batterijen
en is daardoor milieuvriendelijk.De
gebruiker kan de kaart in zijn jas of
tas dragen; deze wordt op afstand
electronisch door de deur herkend.
Het is zelfs mogelijk eventuele con-
sumpties en gevoerde telefoonge-
sprekken te registreren en af te re-
kenen.

Tevens worden alle goederen in het

huis beveiligd met net anu-winkel-
diefstallensysteem in de vorm van
een onzichtbare electronische code,
die een alarm veroorzaakt zodra ze
binnen bereik komt van een anten-
ne, meestal geplaatst bij de uitgang
van een ruimte of gebouw.

Toepassingen
Behalve voor toegang tot bepaalde
ruimten of gebouwen kan het sys-
tem ook worden gebruikt voor bij-
voorbeeld de toegang tot sportvel-
den, het registreren van het autoge-
bruik op tolwegen en het gebruik
van skiliften in een bepaald gebied.

Het is totnutoe het enige systeem
dat optimale veiligheid combineert
met gebruikersgemak.

Het diefstalbeveiligingssysteem in
de vorm van sticker of label wordt
reeds jaren toegepast in warenhui-
zen en kledingzaken. Ook in deze
sector wordt gewerkt aan een digi-
tale signaalverwerking, waardoor
vals alarm en storingen nagenoeg
uitgesloten worden.

" De XS-card voor toegang tot het 'Huis van de Toekomst'
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j °lang notarissen een monopoliepositie innemen heeft over-eg over de tarieven van dekoopwoningen geen enkele zin. Dat
,j?St drs. H. van Herwijnen, directeur vereniging Eigen Huis.
f* 1.) verwacht zelfs dat het nog wel enkele jaren zal duren voor
!?et conflict tussen zijn organisatie en deKoninklijke Notariële
Moederschap is opgelost.

Conflict met notarissen
wordt langdurige kwestie

Vereniging Eigen Huis verwacht:

Zaterdag 1 juli 1989 "35
l!» i ■ rlil r-i fï l ■ ■Inr woonblad

overzicht hypotheekrente

rtv, e^n vori*§e Jaar verschenen rap-
K** 'Notariaat en koopwoning' van

16eri Huis werd in niet malse be-
woordingen de staf gebroken over, dienstverlening, die notarissen
Inrichten bij aan- en verkoop vann Woning.

STER-spot, waarin de notaris werd
aangeprezen als onmisbare schakel
in het maatschappelijk verkeer. Te-
gelijkertijd werden consumenten-
organisaties,waaronder Eigen Huis,
uitgenodigd voor een gesprek om
de conflicten te inventariseren.

n°'gens dat rapport verdient het
„"fanaat zon slordige 226 miljoen

'den op jaarbasis aan woning-
Een handeling, dieveel-

dr, 1.iet meer werk vergt dan eenuk op de knop van een computer
°r het printen van een standaard-ro,ltract.
daarvoor in rekening gebrachte■h'^Yen staan in geen enkele ver-

cjü
u°ung tot het geleverde werk, al-

gest et ra PP°rt- Daarom werd voor-ov! *"*** deze transacties te latenernemen door het kadaster tegen« Zienlijk lagere tarieven.
CT koninklijke Notariële Broeder-

reageerde gepikeerd. Voorzit-
lop roen van de Broederschap
yj'J'nde de kritiek zelfs 'heel ge-

r|ijk'É D e notarissen vormen bij
*n f^Stransacties een spilfunctie
<j Weren 'een goed geprijsd pro-

> Kt', zo stelde hjj.
Al
po*j.reactie op dekritiek in het rap-

de Broederschap een

Halveren
De gesprekken met Consumenten-
bond en Konsumenten Kontakt ver-
liepen bevredigend, maar Eigen
Huis schortte het overleg op.
De vereniging stelde als voorwaar-
de aan de Broederschap halvering
van de tarieven voor woningtrans-
acties. Verder zouden bij de bespre-
kingen de ministeriesvan Economi-
sche Zaken, Justitie en Volkshuis-
vesting betrokken moeten worden.

" Poortdeur met ronde afgedekte bovenzijde en kozijnenstijlen waarop een pergola isaangebracht "
duele vraag naar deu-
ren, die moeten passen
bij de stijl van de wo-
ning.

Meer veiligheid
in buitendeuren

worden gefabriceerd,
worden aan de binnen-
zijde beglaasd. Daar-
door wordt het voor in-
brekers onmogelijk de
glaslattener uit te halen
en op die manier bin-
nen te dringen.

Daar komt een nieuw
idee bij en wel op het
gebied van veiligheids-
glas.

In de stenen wereld van
bouw en verbouw
wordt de factor veilig-
heid een steeds belang-
rijker fenomeen. Lang-
zaam maar zeker raken
we gewend aan het aan-
bod van slotsystemen,
die op drie of meer pun-
ten tegelijkertijd slui-
ten.

Zelfs wanneer met bru-
te kracht geprobeerd
wordt een doorgang te
forceren zal het glas
niet of nauwelijks splin-
teren, en is veilig voor
scherfwerking of rond-
vliegend glas. Ongeluk-
ken zyn met dit glas
praktisch uitgesloten.

Vakbeurs tuinbranche
Veel ruimer van opzet

Tot dat laatste is de Broederschap
bereid, en ook over aanpassing van
sommige tarieven valt te praten,
maarvan halveringkan geen sprake
zijn. En zeker niet als dat laatste als
voorwaarde vooraf wordt geëist.
Ingrijpen van de overheid wordt
daarom niet uitgesloten. EZ en
VROM tonen veel begrip, maar Jus-
titie schijnt 'meerop de hand van de
Broederschap' te zijn. Maar de uit-
eindelijke beslissing in dit conflict
ligt bij de TweedeKamer.

Tegelijkertijd blijkt er
hoe langer hoe meer be-
hoefte te zijn aan hard-
houten stevige poort-
deuren, waarin cilinder
dag- en nachtsloten
kunnen worden gemon-
teerd. Er kan gekozen
worden uit twee types.
Eén met een vriendelij-
ke ronde bovenzijde en
een met een rechte bo-
venzijde. Beide poortenzyn aan de bovenzijde
afgdekt met een spe-
ciaal houten profiel te-
gen het inwateren met
daarbij behorende
poortkozijnstijlen en
pergola's.

In hetverleden bestond
de mogelijkheid om iso-
latieglas gelijk met de
deur mee te bestellen,
waardoor plaatsing van
de deur voor de consu-
ment weinig problemen
opleverde. Momenteel
kan er speciaal blank of
gefigureerd veiligheids-
glas worden meegele-
verd.

Secuglas
Als de klant prijs stelt
op een grote mate aan
privacy en daarbij zo-
veel mogelijk invallend
daglicht wil voor een
donkere hal dan biedt
Secuglas een goede op-
lossing. Speciaal voor
buitendeuren met veel
glas heeft Norhtgo Deu-
ren in Katwijk een
nieuw systeem ontwik-
keld om ook deze deu-
ren te voorzien van vei-
ligheidsglas.

Deuren, die onder de
vlag van de stichting
Garantiefonds Neder-
landse Deuren (GND),

bezoekers is gebleken, dat cc..
kwart van hen geïnteresseerd was
in deze produkten.
Naast tuinmachines zijn op debeurs natuurlijk ook andere pro-
dukten te zien: tuin- en hobbykas-
sen, tuingereedschap en -materia-len, zwembaden, tuinmeubelen en
dierbenodigdheden. Uiteraard zul-
len er leveranciers zijn met levendmateriaal zoals planten, bomen,
heesters, bollen en zaden.

De laatste jaren heeft de
voordeur als blikvanger
in mindere mate in de
belangstelling gestaan.
Momenteel is deze ne-
gatieve trend omgebo-
gen in een meer indivi-

Trend
Er is een toenemende
vraag naar voordeuren
met draairaampjes
waarbij het veiligheids-
aspekt eveneens van
belang is.

Voor meer informatie
over assortiment, prij-
zen en leveringscondi-
ties: Norhtgo DeurenKatwijk, J. Alkemade,
© 01718-29322, toestel
22

Sanitair van morgen
vandaag al in functie

Progressie in vormgeving en gebruikscomfort

Brochure isolatie
spouwmuur
woningen

Karwei
Tegelijkertijd met VTB '90 vindt inde Jaarbeurshallen de vakbeurs
voor de DHZ-branche, Karwei '90,"plaats. Ook dit jaarzullen de organi-satoren een regeling treffen, waar-door entreekaartjes wedersijds gel-dig zyn. In tegenstelling tot Karweizal de VTB geen publieksdagenhebben.
Voor informatie over deelname aan
VTB '90 kan men terecht bij RAI
Gebouw bv, J.H.E. van der Molen,
@ 020-5491212, toestel 1622. Poten-
tiële exposanten kunnen gratis een
brochure aanvragen met uitgebrei-
de enquêtegegevens over de VTB
'90.

KWaar was °^e vakbeurs slechts on-
LJsebracht in de Irenehal 11. HetCg'l'al m2expositieruimte zal wor-
jLj? uitgebreid door de ingebruik-
Ijfne van Irenehal I. Omdat deze
jT centraal gelegen is kan aan be-
ug ker en exposant nog meer servi-\pjfeboden worden.
&ft *° '90 zal plaatsvinden van 15 tot
fc,'net 18 januari 1990 in deKonink-
jjje Jaarbeurs in Utrecht. Ondanks
Vrj^oege tijdstip is de vakbeurs
oi *aai

el volêeboekt. Er zal een spe-
jL"l themapaviijoen 'Machines in

groen' worden ingericht.

Produkten
toe,
froQ

e themapresentatie is bestemd
k 6r leveranciers van tuinmachi-Lj " Hieraan kan gratis worden
ra e, Senomen door exposanten uit
He J^ sector. Uitgangspunt is de toe-taa1nde vraaê van de consument
r°ew te tuinmachines. Uit onder-
L K naar de doelgerichtheidvan de

W^akbeurs voor de Tuinbranche
Ihw '^ kende dit jaareen flinke
E°ei in bezoekersaantallen.Alle re-
IjL'l voor de organisator RAI Ge-|"°Uw bv om VTB '90 uit te breiden.

een flexibele afvoer die evenals de
watertoevoer in de zuil zijn ver-
werkt. Voorts een spiegel, die aan
twee zijden te benutten is en zeer
bijzonder van vormgeving is.

Bezoekers van het 'Huis van
de Toekomst' in Rosmalen,
worden geconfronteerd met
de vergaande progressie van
iets dat iedereen elke dag ge-
bruikt: het sanitair. Omdat de zuil met het licht mee-

draait en daardoor altijd in de gun-
stigste positie staat, is direkte ver-
lichting overbodig. Het geheel is
uitgevoerd in de kleur zilvergrijs,
met chroom en wit geëmailleerd
staal.
Tenslotte een aantal mobile meu-
belelementen, vervaardigd uit een
aluminium frame, voor de dagelijk-
se verzorging en het opbergen van
kosmetika en vuile was.
Voor meer informatie: Gijs Fran-
kenhuis in Enschede, ® 053-331390.

In de badkamer en het toilet,
alsmede in de VIP-room, de
winkel en het invalidentoilet
van dit gebouw is te zien dat
het sanitair van morgen reeds
optimaal functioneert.

Het 'stalen schuurpapier' dat
enige jaren geleden in Zweden
is uitgevonden en dat in com-
binatie met diverse hand-
schuurgereedschappen een
uiterst plezierig alternatief
vormt voor het conventionele
schuurpapier, komt er nu ook
voor vlakschuurmachines.

Italiaanse designers en construc-
teurs zijn erin geslaagd hun ontwer-
pen een synthese van design en
funktie te geven. Zij tonen daarmee
aan dater vandaag de dag op het ge-
bied van materiaal en kleur toepas-
singen mogelijk zijn, die de norm
voor de komende decennia zullen
bepalen.

Norm

Bad
De Spirlpool is de nieuwste vinding
op badgebied. Het is een combina-
tie van twee systemen met veel ex-
tra's. Via een aantal openingenin de
bodem van het bad wordt lucht in
het water geblazen. Via de jets in de
badwand worden waterstralen al
danniet gecombineerd met luchtop
het lichaam gericht.

De sanitaire inrichting straalt 'High
Tech' uit in de meest consequente
vorm zowel in het sanitair als in de
accessoires en verlichting. Chroom,
zwart/wit emaille, Terra Cotta, glas
en halogeen zhn de componenten
voor een sanitaire inrichting, die
iedere trendsetter zal aanspreken.

De kracht van deze bewegingenzijn
dooreen lichteaanraking van de be-
dieningsconsole uiterst gelijkmatig
te regelen.

Een pakket, compleet met zelfkle-'
vende rug, gaat ’22,50 kosten. Je'
kunt daarmee 'kilometers lang' gaaf'
schuurwerk verrichten.

Het schuurstaal voor vlakschuur-i
machines wordt geleverd in het for-!
maat 115 x 230 mm, geschikt voor.
vrijwel alle machines. Met een ge-,
wone huishoudschaarkan het op de!
afmeting van de schuurzool aange-.
past worden. Het wordt bevestigd!
met een klittenbandsysteem, waar-Jvoor een afzonderlijke zelfklevende!
rug verkrijgbaar is. Snel verwisse-!
len van grofnaar fijn schuurstaal (er Jzijn drie groftes) is dan ook geen
probleem. En het stalen schuurpa-J
pier zit volkomen vast op de machi- ■
nezool, hetgeen ook het schuurre-Jsultaat sterk bevordert.

Schuurstaal voor
vlakschuurmachine

Mocht er toch een 'koekje' ontstaan
dan is dat op eenvoudige wijze tej
verwijderen. Sandplate gaat dan^ook zon honderd keer langer meéj
dan de conventionele schuurmate-^rialen.

Daar hebben vakmensen en dhz'ers
al lang op zitten wachten. Uitvinder
(en fabrikant) van dit schuurstaal,
Sandvik, heeft er kennelijk even
wat nadere research voor moeten
plegen om het unieke Sandplate-
systeem geschikt te maken voor
vlakschuurmachines. Het 'puntjes-
patroon' in het oppervlak dat, uit de
hand gebruikt, uitstekend voldeed,
bleek niet zo goed te voldoen bij ma-
chinaal gebruik. De nieuwe vellen
Sandplate voor vlakschuurmachi-
nes hebben nu een diamantvormig
patroon, dat zichtbaar afwijkt van
de cirkeltjes die de overige Sandpla-
te-produkten kenmerken.

Schoon houden van het bad is een
fluitje van een cent door het inge-
bouwd reinigingssysteem in de
Spirlpool, dat in werking treedt zo-
dra het water uit het bad weg-
stroomt.

Wastafelzuil
De badkamer van de toekomst is
heus geen irreële 'droombadkamer'.
Research en ontwikkeling door een
combinatie van Nederlandse en Ita-
liaanse designers resulteerden in
een wastafelzuil, geheel draaibaar
en waarin alle nuttige en noodzake-
lijke functies zijn geïntegreerd.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDV
lbouw.elementen b.vj >
I RAMEN -KUNSTSTOF
I DEUREN .HARDHOUT
■ VERANDA'S .ALUMINIUM \\I rotlullwn " ("oiattobaglaxlng - nnovat» m,
I binr»nd*ur-»l«m«nun - houtslwlatbouw
I Hommtrtanwtg 35 Ho*n»bro*»h ■[Oem. Hecrton fI. 045-213926

Sandplate is gemaakt van een heel
dunne plaat gehard staal, waarin de
razendscherpe schuurpuntjes via
een chemisch procédé zijn uit-
geëtst. Het aantal schuurpuntjes is
per vierkante centimeter nauwkeu-
rig bepaald; de hoogte ervan is vol-
strekt gelijk. Dat levert een snellere
werking op, zon vijf maal vlotter
dan schuurmaterialen op minerale
basis. Bovendien kunnen de
schuurpunten niet uitbreken, het
'vel' kan langs de zijkanten niet uit-
scheuren en het beruchte 'vollopen'
met schuurstof is tot een minimum
gereduceerd.

van r et isoleren van spouwmuren
t^. Woningen bestaan nog allerlei

Deze hebben vooral
fy si

rekking op technische en bouw-,sche aspecten.

t^l: Vos, oud-medewerker van
h a Yen SVEN onderbouwt op onaf-
bfQ^üJke wijze dezeaspecten in de
■*on* re 'Spouwmuurisolatie van
Hij Lngen mci minerale wol'.

a h0ehandelt hierin onder meer als
van Warmteverlies
b^.^oningen; Isolatie, energiege-
tje, lk en comfort; Vochtproblema-
litjp en als laatste Spouwmuurvul-
VeLen regendoorslag.
°f)v r geeft net boekje antwoord
le,. Vragen als: Welke voor- en nade-
l 6e |leeft demet minerale wol geise-
rs* e spouwmuur? Is het waar datSoed geïsoleerdewoning eerder'eiding geeft tot vochtproble-
X* "« op°^dat antwoord wordt gegeven
"^erT6Ze vra *§en' gaat de schrijver

'i We?er mopdein de hoofdonder-
-6n Pen gesignaleerde problemen
vou^e6rippen. Via een aantal Bett-

en■"-"ge schematische voorstellin-
g-tabellen en grafieken wordt de

9 *^et .enigermate vetrouwd gemaakt
sbe de problematiek,

d'J!ene, die meer gedetailleerd en

|tr,erer over deze materie geïnfor-
Nk wil worden« vindt achter in
HetrPekje een literatuur-opgave,
ty b°ekje is een uitgave van Mine-

I(W. Wool Associatin Beneluxl^A). In deze groep zijn de be-
h rijkste fabrikanten van minera-
vej/°l in Europa verenigd. Zjj stre-
sjn haar bevorderingvan de toepas-
vQ van brandveilige minerale wol
l^j. r thermische en akoestischeiso-
!be ,
Se °rochure is verkrijgbaar bij het

Jhf. tariaat van de MWA in Am*-
* r n« ® 085-422826.

Een ontwerp dat vandaag reeds in
elke badkamer te realiseren is.

Rechts de draaibare Agape wastafelzuil, links de Ucosan
bpirlpool en daarachter het mobile meubelement.

■Het is een vrijstaande zuil, tevens|spil waaromheen alles

avantgardistische mengkraan en
Nadere informatie over de Ucosan
Spirlpoolverstrekt Intercore in Am-
sterdam, @ 020-6624522.

Licht in het bad geeft een extra di-
mensie en sensatie en dat effect
wordt bereikt door een 12V 100%
waterdichte onderwaterverlichting.
De totale techniek zorgt dus niet al-
leen voor luxe en comfort, werkt
niet klinisch steriel, maar brengt
ook in het 'Huis van de Toekomst'
sfeer en romantiek.

Hypotheekrente 27 juni 1989
De hypotheektarieven zijn deze week gelijk gebleven. Ook derente op
de kapitaalmarkt vertoont enige stabiliteit. Op korte termijn worden
geen grote renteschommelingen verwacht.

te rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 73 7,93 7,7 8,15

1 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,2 8,58
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

10 jaar" 13 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 13 8,8 9,35 9,0 937

ABP 2 jaarl" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
15 jaar" 1 8,1 832 83 8,74

Amrobank var." 13 7,5 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 1,5 7,8 8,25 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 13 7,7 8.25 7,7 8,25
10 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 837
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 8,2 8,79
30 jaar" 13 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,3 7,66 73 737
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
ideaalrente 1 7,8 8,20 8,0 8,41

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 7,5 737 7,7 8,09
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 83 8,63 8,4 835

Grens Wis.kanUCDK 1 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
1 jaar" 1 7,8 8,06 8,0 837
5 jaar" 1 8,3 8,59 83 8,80

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 13 7,6 8,04 7,8 835
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 83 8,69
5 jaar" 1,5 83 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 83 9,02

Pancratiusbank var7s jr." 1 8,0 8,41 8,2 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 8,1 832 8,3 8,74
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Rabo (adviesrente) var." 1 7,5 7,87 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
4/5 jaar" 1 8,2 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 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
.4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel" 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
5 jaar" 1 83 8,63 8,4 8,85
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 735
3 jaar" 1 7,5 737 7,7 8,09
5 Jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
7 jaar" 1 7,8 830 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand. 1 jaar" 1,5 7,3 738 73 8,10
standaard 5 jaar" 13 7,9 834 8,1 8,70
standaard 7 jaar" 1,5 8,0 839 83 8,81
standaard 10 jaar" 1,5 8,1 8,70 83 832standaard 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar" 1,5 xxxx xxxxx 73 8,10
2ekw. 1988 budget var." 1,5 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 835Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 13 8,8 9,32 8,8 9,32

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,63
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,63
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 8,1 8,53 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 8,52

15/20 jaar" - 8,4 8,73 8,6 8,95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 8,83 8,6 9,05

14 jaar" 1 8,5 8,94 8,7 9,16

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf■ Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.
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BRUNSSUM: goed uitge-

m\ j^^. voerd (o.a. hardhouten ko-Aj e zijnen) en onderhouden
mm halfvrijstaand geschakeld

woonhuis met gas-c.v. ga-B%* rage (met zolder) en met
/^■^^J' vr|i uitzicht. Ind. o.a. bet.

T^^J I «BflCcai hal' ruime woonkamer metBW I * open haard, bet. eetkeu-
I^R n ken voorzien van aan-mWßmjim^mmwSmXÊmimmt bouwkeuken met appara-

tuur. Ruime badkamer met ligbad, douche, 2e toilet. Drie
slaapkamers, via vaste trap naar zolder met 4e slaapkamer.
Aanvaarding: n.o.t.k. Prijs op aanvraag.

»***^^^^^^
BRUNSSUM: Op gen Hoes, rus-

pi ■BsS»)jj^ta«s^^^B^^« ,10, 9ele9en woonhuis met gas-
l^^^li HPBMJHH cv., berging en tuin. Ind. 0.a.: en-

■\«J fcJM jj ,ree, toilet, garderobe, woonka-
mer, ged open keuken met keu-

■ mer met o.a. ligbad en douche.
E Goed onderhouden en goed ge-
I ïsoleerd. Aanvaarding in overleg.

mmmJOmamM Koopprijs: ’ 95.000.- k.k.
BRUNSSUM: in het centrum gelegen modern appartement met
overdekte parkeerplaats en kelderruimte. Gelegen op de 3e etage,
bereikbaar via een lift. Ind. 0.a.: entree, toilet, ruime woonkamer
met plavuizenvloer en balkon, ged. open keuken met diverse appa-
ratuur, twee slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel
en- toilet. Prima geïsoleerd, goed onderhouden, snel te 'aanvaar-
den. Prijs ’98.000,- k.k.
EYGELSHOVEN-Waubacherveld: geschakeld woonhuis met
gas-c.v., inpandige garage Ind. 0.a.: betegelde hal, Z-vormige
woonkamer (ca. 32 m 2) met eiken strokenvloer en balkon. Ruime
betegelde keuken, drie slaapkamers, betegelde badkamer met lig-
bad, vaste wastafel en 2e toilet. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs

’ 109.000,- k.k
EYGELSHOVEN: ruime tussenwoning met grote tuin en geheel
onderkelderd. Ind. gang, royale woonkamer, woonkeuken met een
kunststof aanrechtcombmatie, betegelde badkamer, betegeld toi-
let. Vier slaapkamers. Bergzolder. Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagprijs:

’ «9.000,- k.k.
EYGELSHOVEN: rustig gelegen vooroorlogse woning met tuin en
gas-c v.. Goed onderhouden. Ind. 0.a.: woonkamer, aangebouwde
katoen met moderne inrichting. Twee ruime slaapkamers, badka-
mer met ligbad. Beplankte en beschoten zolderruimte. Pand is
achterom bereikbaar. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs
’93 000.- k.k.

I ,~ HEERLEN-Aarveld: aantrek-_ i ff keiijk gelegen hoekwoonhuis
il ■ 11,»^ met gas-c.v., inpandige garage
r L 4 p '~C> en praktijkruimte. Ind. 0.a.: pro-

Ék ' Mm **4bJ visiekelder en hobbykelder,
|L' m i j B^St _ÏJ aparte entree met toilet, wacht-

J en praktijkruimte, bet. hal,
B~^| woonkamer met parketvloer,

a I^^ml keuken, bet. badkamer met lig-
bad en vaste wastafel. Apart

HP^^^^^ÏSSPBI^^W toilet, drie slaapkamers, zolder
via vaste trap, vierde slaapka-

mer met dakkapel. Aanvaarding najaar 1989 Vraagprijs

’ 159.000,- k.k.

MHEERLEN-Centrum groot
herenhuis met praktijkruimte,
gas-c v , garage en tuin. Ind.
0.a.: diverse kelders, royale
hal mettrappenhuis, ruime li-
ving (ca. 55 m 2) met parket
keuken, praktijk-kantoor-
ruimten (totaal ca. 70 m 2). 1e
verd.: 3 slaapkamers, bad-
kamer 2e verd.: 2 zolderka-
mers, grote zolderruimte.

I»Prijs op aanvraag■ I
1 ■' HEERLEN: een woonhuis met
Mtak^l^^. I gas-c v Ind o a kelder woon-HVBjjijlj^^^ kamer, keuken met apparatuur,Efc^toj^^ drie slaapkamers, doucheruimte._B vaste ,raD naar zo|der met vierde

HBK ■ slaapkamer Pand is goed onder-
jka houden, rondom voorzien van

KaJtj lIHm rollu|ken Kozijnen, dak en be-■KHjHB drading zijn vernieuwd. Aanvaar-
■EmjJmÊT .>,"^ ding in overleg. Prijs ’93.000,--*mm^mF"^mw ~^ k k

HEERLEN-Ganzeweide: rustig en centraal gelegen appartement
op de 1e etage met kelderberging, L-vormige woonkamer (ca. 34
m 2), dichte keuken, tweeslaapkamers, badkamer met ligbad, vaste
wastafel en 2e toilet. Goede isolatie. Prima staat van onderhoud.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 82.500- k.k.
UEERLEN: direct grenzend aan het winkelcentrum. Ruime hoek-
"dning met gas-c.v., garage, berging en tuin. Ind. 0.a.: diverse kel-
der.s. woon- eetkamer met open haard, keuken meteen keukenin-

i staJlatie met apparatuur. 1e verd.: drie slaapkamers, badkamer,
toilet. 2e verd.: drie zolderkamers, zolderberging. Koopprijs

l ’ 149.000,-k.k.

IL *** HEERLEN-Molenberg: woon-
huis met gas-c.v., berging en

oele beglazing. Ind.

1 . B 5twee slaapkamers, badkamer
* . HHB met o.a. ligbad, vaste trap naar

larß|B zolder. Ruim zolderkamer Prijs

■’""*
' jBH| f 89.000.- k.k.

HEERLEN-Grasbroekerveld: woonhuis met gas-c v. en kleine
tuin Geheel onderkelderd Woonkamer-keuken, drie slaapkamers,
(jadkamer. Vraagprijs ’ 85 000,- k.k.

m HEERLEN-Zuld (Heerlerbaan):
rustig gelegen woonhuis mei
gas-c.v., berging en tuin (zuiden).
Muren en dak zijn geisoleerd:

*>■ f-'^'m dubbele beglazing, uitstekend
Kir Bk — onderhouden. Ind. o.a. woonka-

'- \gf-fSfff^ mer.keuken met eengoed uitge-
[Br^T^ voerde keukenmstallatie met ap-

kl^flA paratuur, vier slaapkamers, bad-I kamer met ligbad en 2e toilet.I Vaste trap naar zolder. Koopprijs:
■^■■■■■8888881 ’ 145.000,-

-1 '.\ 1

V >'*
Schlmmelpannlnck-

■ I t-"tA I■ ■ MFu-vr^l^ 12Pr,ml# A-wonlngan:- [ai4fm IB I Ejj JEf Door aannemer Peters uit
't*—-=--' ■ '^ï^ Brunssum is gestart met

het bouwen van ruime half-
vrijstaande woningen met gas-c.v., berging (mogelijk uit te
bouwen tot garage) en tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkamer,
keukan, drie slaapkamers, badkamer an zolder.
De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepas-
sing. Netto maandlast ca. 595,-.

HEERLEN-Zuld: nog aan bouwkaval ta koop, gelegen nabij de
Zandweg, Clemens Meulemanstraat. Perceeloppervlakte ca. 520
rn2 Prijs ’ 65.000,- v.o.n.» HEERLEN: rustig gelegen

hoekwoonhuis mat gas-c.v.,
zonnige tuin, geheel onderkel-
derd en mogelijkheid voor ga-
rage. Ind. o.a. gang, woonka-
mer, keuken met witte aan-
bouwkeuken met app , 3 slaap-
kamers, bet. douche met vaste
wsstafel, zolder. Aanvaarding:
n.o.t.k Vraagprijs: ’97 500,-
-k.k.aHOENSBROEK: aan voorzijde
vrij gelagenwoonhuis met gas-
c.v. en achtergelegen garage
Prima materiaal gebruikt. Ind.
0.a.: betegelde gang, ruime
woonkamer met parketvloer,
eetkeukan met L-vormige aan-
rechtcomb., 3 slaapkamers,
bet. badkamer mat douche en
v.w., zolder. Aanv. n.o.t.k.
Koopprijs ’ 129.000,-k.k.HOENSBROEK: in centrum gelegen appartement op de 3aetage.tód. 0.a.: berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapka-

mers Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aan-j/eirding direct. Vraagprijs ’ 57.000,- k.k.
HOENSBROEK: goed onderhouden tussenwoonhuis met gas-
cv. berging en zeer grote achtertuin. Ind. 0.a.: betegelde hal,
woonkamer met tegelvloer in open verbinding met keuken, 3 ruime
slaapkamers, betegelde badkamer, zolder via vliezotrap. Aanvaar-
ding: n.o.t.k. Koopprijs ’ 110.000- k.k.

■ —a—a—

■H m KERKRADE: geschakeld
3. - Sr* woonhuis met gas-c v, berging

3 en tuin. Uitstekend onderhou-
fli '" SK -t ' I den- Muren en dak zijn geiso-

■ leerd, ged. dubbele beglazing.
'nc|'

■fl keuken met luxe keukeninstal-

R^^^^H I , mers, ruime badkamer mei lig-
lljf3^^f bad. douche, vaste wastafel en

KERKRADE: een geschakeld woonhuis, landhuistype, met
gas-c.v.. garage en tuin. Ind. o.a, L-vormige woonkamer met
open haard en parketvloer, eiken keuken met diverse appara-
tuur, keider. Drie slaapkamers, badkamer met ligbad, douche
en 2e toilet, geïsoleerde zolder (via vliezotrap). Kwalitatief is
deze woning zeer goed uitgevoerd en onderhouden. Aanvaar-
ding: in overleg. Vraagprijs: ’ 259.000- k.k.

|-.. KERKRADE: ruim halfvrijstaand
HBBBj, woonhuis met gas-c.v. en maga-
I IÉBrHHBWBM zijn-bedrijfsruimte, mogelijkheid

~ P \ voor aParle boyenwoning. Ind.:
cm ■ HBBHoa ' d'verse kelders, hal, woon-; " —mmSSSSt kamer (voormalige winkel),

nd| ■ M woonkamer, keuken, serre, drie
|*^JLJj slaapkamers, badkamer. Boven-Bm"*^^****?. .... woning beslaande uit woonka-

mer, slaapkamer, keuken, magazijn/bedrijfsruimte. Totaal ca. 100
m 2.Kelderruimte. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 198.000,- k.k.

KERKRADE: rustig gelegen woonhuis met tuin, gas-c.v., berging
en carport. Ind.:entree, toilet, open keuken met aanrecht, woonka-
mer met parketvloer, stookplaats en tuincontact. 1e verd.: drie
slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet
Vaste trap naarzolder, alwaar vierde slaapkamer en berging. Mu-
ren en dak zijn geïsoleerd Bouwjaar 1978. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.

KERKRADE: eenvoudige tussenwoonhuis met bergingen en zeer
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: goed onderhouden en centraal gelegen apparte-
ment op 2e verdieping met gas-c.v. en berging. Ind.: gang, bet. toi-
let met fontein, woonkamer ca. 28 m 2 met ruim balkon, open keu-
ken, twee slaapkamers, bet. badkamer met douche en vaste was-
tafel Vraagprijs ’75.000,- k.k. Aanvaarding najaar 1989.

' P-^^^^am NIEUWENHAGEN: uitste-

woonhuis met garage,_=§ S BBJ mooie luin en cv. Goed

" mymma latie, 3 slaapkamers, goed

~ voor 4e slaapkamer. Prima
onderhouden. Aanvaarding in overleg Vraagprijs ’ 225 000,-
-k.k.1 .
NIEUWENHAGEN: ruime bungalow met gas-c.v., inpandige
garage en veel tuin (totaal ca 855 m 2). Ind. o.a : royale bete-
gelde hal (ca. 20 m 2). L-vormige woonkamer (ca 48 m 2) met
parketvloer, betegelde woonkeuken met eiken aanbouwkeu-
ken met apparatuur, drie slaapkamers, betegelde badkamer,
kelder. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 235.000,- k.k.

NIEUWENHAGEN: rustig gelegen woonhuis met gas-c.v., berging
en tuin, direct grenzend aan het nieuwe winkelcentrum van Land-
graaf. Ind. 0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met open haard,
eetkeuken met een complete keukeninstallatie met apparatuur,
drie slaapkamers, badkamer, zolder. Prijs ’ 109 000,- k.k.
NIEUWENHAGEN: aantrekkelijk gelegen royaal halfvrijstaand
woonhuis met gas-c.v. en garage. Ind. o.a. ruime hal, L-vormige
woonkamer (ca. 35 m 2) met open haard en ruime bergkast, ruime
open keuken met eiken aanbouwkeuken met apparatuur. Drie
slaapkamers, geheel complete badkamer, vaste trap naar zolder.
Aanvaarding 1 juli 1989 Vraagprijs ’ 159000,- k.k.

«^^^^^. SCHAESBERG: halfvrijstaand
/BJ «^""TBBBBB'E landhuis-type met gas-c.v., in-

....'' amr**' BJ pandige garage en tuin. Rustig— -^BJ | en bijvend goed gesitueerd na-
>k= bij draf- en renbaan. Muren en

Ht tïL iSfe Br! dak geïsoleerd. Ged. dubbele
R43ÉË£sJ mV- beglazing, goed onderhouden.

HL 8 II \ lnd °a ruime woonkamer,
■JBk"/ keuken met luxe uitgevoerde

mmmmmWÊMmmmmmmmMßm. B keukenmstallatie met appara-
tuur, twee slaapkamers, (mogelijkheid 3e slaapkamer), badkamer.
Koopprijs ’ 149.000,- k.k.
SCHAESBERG-Eikske: type halfvrijstaand woonhuis met gas-
c.v., garage en goed aangelegde tuin. Ind. 0.a.: royale hal, woon-
kamer met openhaardpartij, eetkeuken met complete keukenin-
stallatie met apparatuur, bijkeuken, drie slaapkamers, badkamer.
Koopprijs ’ 125.000,- k.k.

SCHAESBERG: nabij centrum en NS-station. Rustig woonhuis
met gas-cv., berging en tuin. Geheel geïsoleerd. Goed onderhou-
den Ind. 0.a.: woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer
met ligbad en 2e toilet, grote zolderruimte. Vraagprijs ’ 116.000,-
-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v.,
garage, berging en tuin. nabij centrum. Ind. 0.a.: kelder, woonka-
mer met open haard, keuken (keukeninstallatie met apparatuur),
twee slaapkamers, één met erker, studioruimte (mogelijkheid voor
3e slaapkamer), badkamer, zolderruimte. Vraagprijs ’ 95.000,-
-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: nabij bosgebied gelegen goed onder-
houden hoekwoonhuis met gas-c.v., garage en grote tuin. Ind.
gang, woonkamer, woonkeuken met aanbouwkeuken voorzien
van diverse apparatuur, 3 slaapkamers, betegelde badkamer met
zitbad. bet. toilet. Aanvaarding spoedig. Vraagprijs: ’ 95.000,- k.k.

ÜBACH OVER WORMS: gedeeltelijk op te kanppen vrijstaand
woonhuis met gas-c.v., garage, berging en tuin. Gechikt voor dub-
bele bewoning Ind. o.a: gang,kelder, 2keukens (aanbouwkeuken
met apparatuur), 2 woonkamers, 2 badkamers, 3 slaapkamers,
bergzolder. Aanvaarding ca. augustus 1989. Vraagprijs ’ 95.000,-
-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: zeer goed onderhouden vrijstaande
bungalow met goed aangelegde tuin en dubbele garage. Ind.o.a. sout.: 2 slaapkamers, douche en hobbyruimte. Part: grote
woonkamer (ca. 50 ms) met open haard, open keuken. Slaap-kamer, badkamer. Overdekt terras. Goed geïsoleerd, ged. rol-luiken, ged. dubbele beglazing. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs: ’ 275.000,- k.k.

■M^Jx- "" ÜBACH OVER WORMS:
nieuwbouw mei gas-

»*l^*»j«» cv -installatie en garage Ge-
"j

_ heel geïsoleerd en voorzien
I*^l "T] van hardhouten kozijnen. Ind.:

* JJ gang, L-vormige woonkamer,fl I keuken, drie slaapkamers, be-
V ■ mtfmt M m "T* tegelde badkamer, bergzolder,

1 diverse afwerkingswerkzaam-I_L heden dienen nog te gebeuren.
Aanvaarding direct. Vraagprijs— ""— ’ 127.500,-k.k.

Taxaties,
makelaardij 0.g., |kV^

hypotheek- adviescentrale I
Ook 'a zaterdags I

geopend van I
9.00 tot 17.00 uur ■■■
Heerlenseweg 22, I

6371 HS, Postbus 31193, I ■■■ I
6370 AD Landgraal, I[\Hïïz;\ ■

PICkCC makelaardij bv

H(l7/ Cï A4mWit iJV £Evi' mmm^mV*tt!lM*fll!fiEf*!mz&lG&
- j-^aïajiWlil- l̂L>ilitiiILjaat)ia^

*r *^v^"t*' -"^lb!
:' *&&& mWÊÊm^MSSBS^ÊVmmw*~^3^**^' T^ BW^Bji^B2*******lSßF***lN'W^^

b^h^^bbbbbbbbbbbbbbbbbbßbb^^^ibbbbbbMbbl j^a^fl^^-^*^ B̂a^^^*^_^^y^^^^^ Ĥ_^^j>uUßH

BRUNSSUM
Hat Ambacht

'■Mmm\
Geschakeld woonhuis met
cv. en carport. Ind. 0.a.:
ruime woonkamer, keuken
met aanbouwkeuken, drie
slaapk., badk. met ligbad,
ruime zolder. Vraagprijs

’ 126.500,-k.k.

HEERLEN, Weiten

Vrijstaand landhuis met
cv., garage en tuin. Ind.
0.a.: inpandige garage en
cv.-kelder, zitkamer/eet-
kamer, ruime keuken, vier
slaapkamers, badkamer
met douche, wastafel en
toilet, badkamer met ligbad
en wastafel. Rondom aan-
gelegde tuin. Vraagprijs

’ 337.500,- k.k.

HEERLEN
Boerhaavestraat

Hoekwoning met garage
en tuin. Ind. o.a. woonka-
mer, keuken, serre, drie
slaapkamers en kelder.
Het huis dient grondig te
worden gerenoveerd, met
uitzondering van het dak,
dat recentelijk is ver-
nieuwd. Koopprijs

’ 89.000,- k.k.

HEERLEN-Welten
Dr. ir. Ross.
van Lennepstraat

TTT?i l: uwf3liUftftf*J
Binnenkort wordt gestart
met de bouw van 14erker-
woningen volgens de Li-
vingstone-bouwformule.
Er zijn 12 halfvrijstaande
en twee vrijstaande wonin-
gen. De woningen zijnruim
van opzet met o.a. een
fraaie erker aan de voorzij-
de. De verdieping heeft
drie slaapkamers en een
luxe badkamer. Een vaste
trap naar de zolder biedt
de mogelijkheid voor een
vierde slaapkamer. Opti-
male isolatie, waardoor
40% besparing op ener-
giekosten. De koopsom-
men zijn vanaf ’ 189.115,-
-vrij op naam.

OIRSBEEK
In den Moei

Riante vrijstaande landhui-
zen in diverse typen op rui-
me kavels. Koopprijs v.a.
’219.500,- vrij op naam.

SCHIN OP QEUL
Engwegan

l"inT|j
Vrijstaand landhuis met
cv„ garage en tuin, gren-
zend aan deGeul. Ind.: rui-
me woonk., keuken, drie
slaapk., badk., zolder en
kelder. Vraagprijs

’ 219.500,-k.k.

fiflWM IS Dl II ITFRQfl^^?^»V/^\\ ■B^*****1! nUlll ILmRU makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerten 13 W 9

T„ L-r^/xm HOENSBROEK, Slot Aldenborglaan H SITTARD, Helnseweg S BIC KUUU Centraal in het Zuidlimburgselandschap in deprachtige Nabij centrum rustig gel, haltvr. woonh. metcv., kelder, °villawijk Schuureik bieden wiieen vrijstaande semi-bun- aanbouwen tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3slaapkrs., g.galow tekoop aan. De bereikbaarheid via snelle invals- badkr. met douche, v.w. en apart toilet. Aanv.: direct. j]
AMSTENRADE,Kaetealetraat S wegenen autowegen is uitstekend. Het pand heeft o.a. Vraagprijs’ 115.000,-k.k. n«Rustig gel., uitst. onderh., geïs., vrijst. woonh. met cv., een royale hal en vanuit deruime living is zowel het ter- tx
garage en mooie tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 546 nas aan de voor- als aan de achterkantte bereiken. Ver- SITTARD,Overhoven S si
m 2. Ind. 0.a.: Z-vorm. living, keuken met app., 4 der zijn er 3 slaapkrs., kantoorruimte, luxe badkamer, Vrijstaand woonhuis met cv., garage en tuin. Ind. 0.a.: 2«
slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, dubb. v.w. en 2e dubbele garage, wasruimte en berging aanwezig. Ver- hal, woonkamer, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. mat ze
toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: spoedig. Vraagpr.: deregegevensop aanvraag. Koopprijs ’ 365.000,-k.k. douche, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Vraag- Qi

’ 235.000,-k.k. „ prijs: ’149.000,-k.k. Pi
HOENSBROEK, St. Josephstraat H ~

g Rus'i9 Qelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, ber- SITTARD, Past. Verbeekstraat S S
BtEK,staaatraat s ging en tuin. Ind.: kelder, hal, toilet, woonkr. met par- Rustig gel, halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2 kei- J
Rustig gel., halfvr. woonh met aanbouw, cv., garage en ketvl.. keuken, serre. 1eVerd.: 2 slaapkrs., badkr. met ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. 0.a.: °'tuin Perc.opp. ± 400 m. Ind. 0.a.: woonkr. (± 50 m ) douche, v.w. en balkon, berging. 2e Verd.: vaste trap woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3slaapkrs., S'met open haard, luxe keuken met app., bijkeuken, 4 naar zolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 135.000,-k.k. badkr., zolder.Aanv.:i.o.Vraagprijs:/148.000,-k.k. Dislaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. "r "r ' ' H'
Aanv: direct. Vraagpr: ’179.000,-k.k. KERKRADE, Holzstraat H SITTARD(Kolleberg), Kapallerweg. S a,

Nabij duitse grensgelegen café-woonhuis. Aanv.: direct. Op uitst. locatie gel., vrijst. landh. inTBauhaus"-stijl, met H
BRUNSSUM, J. Vermeerstraat H Vraagpr: ’ 157.500,-k.k. , cv., inp. garage, binnenzwembad en zeer grote tuin. gi
Uitst. gelegen, halfvrijst. woonhuis met cv., garage en Perc.opp. ca. 2.500 m 2. Ind. 0.a.: royale living metopen re
tuin. Ind.:Sout.:provïsiekelder, waskelder, garage. Beg. VOERENDAAL, Eickhovenstraat H haard, keuken, study. 4 slaapkrs., 2 badkrs., douche- Pi
gr.: ruime hal, L-woonkr., luxe keuken. 1e Verd.: 3 Rustig gelegen, halfvrijst. herenh. met cv., garage en ruimte, garderobekr. Aanv.: i.o. Prijs: opaanvraag,
slaapkrs., badkr. met ligb. 2e Verd.: vliezotrap naar zol- tuin (perc. opp. ca. 300 m 2). Ind.: hal, toilet,l-woonkr. E
der. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 175.000,-k.k. Pand verkeert in (ca. 43 m 2), keuken metapp ie Verd.:3ruimeslaapkrs., SITTARD, Rijksweg Zuid S Ir
uitst. staatvan onderhoud. badkr. met ligb.,douche, v.w. en 2etoilet. 2e Verd.:vaste Op zeer gunstige locatie gel., vrijst. herenh. metcv.,kei- u

trap naar hobbyzolder (6.5x9.5 m). Aanv.: direct. Prijs: ders, garage, tennisbaan en grote tuin. Perc. opp.: ca h
geleen ZUID Beneluxlaan S ’198.000-k.k. 1.700 m 2.Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeuken, *m^X-X^i^^m??^ "BACHOVERWORMS,P.Sc„..p.rM,r..t H ZX^t^j'S^ÏÏ»''" **SS^ftSSr^ -^a-^l^S^^il^S: SPAUBEEK,KUp.tr.., S 5
f'iV-Shn-kk roiiuiKen. Aanv.. i.o. i-njs. met ligb. Pand is o.a. voorzien van kunststof kozijnen Geheel gemoderniseerde en geïs. boerenwoonh. met/ ios.ouu, r.r. met dubb. beglazing.Aanv.: i.o. Prijs: ’ 108.000,-k.k. cv., binnenplaats, schuur en schitterende tuin met veel

privacy; perc.opp. 1.510 m 2. Ind. 0.a.: ruime living, luxe
GUTTECOVEN,Kerkstraat S NUTH, Deweveratraat H keuken met app, bijkeuken, 4 slaapkrs, badkr. met lig-
Degelijk gebouwd, vrijst. woonh. metaanbouw, cv., kei- In centrum gelegen appartement met cv. en berging, bad, douche, v.w. en 2e toilet, vaste trap naar zolder. Tf
der.garage, bergingen tuin. Perc.opp.:3so m 2. Ind.0.a.: Ind.: ruime hal, woonkr. metbalkon, keuken, 2 slaapkrs., een bezichtiging zeker waardl Aanv.: i.o. Vraagprijs: A
L-vorm. woonkr., keuken mcl. app., bijkeuken, 3 badkr. met zitbaden v.w. Aanv.: direct.Prijs: ’ 90.000- ’ 240.000,-k.k.
slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: k.k.
’174.000,-k.k. STEIN,Zwartdrieaatraat S I

OIRSBEEK, Secr. Flelscheuerstraat S Rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin op I
HEERLEN, Eurenderweg H Goed geis. halfvrijst. woonh. met cv., royale garage en het zuid-westen. Ind. 0.a.: woonkr, keuken, 3 slaapkrs . \
Prima gelegen halfvr woonhuis met cv en grote tuin luin-Ind. 0.a.:L-vorm. living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. bet.badkr.metl'gbad,2etoiletenv.w.,zolderovergehe- .
(perc opp 387 m 2). Ind.: kelder, hal, woonkr keuken, met douche, v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. le woning. Aanv.:spoedig. Vraagprijs:’ 140.000,-k.k. J
serre, toilet, berging. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met Vraagprijs:’ 136.000-k.k. -..-„«.„„„.«-

, E
ligb. 2eVerd.: vaste trap naat grotehobbyzolder. Aanv.: DIITU

_
m
,

m OUDVALKENBURG h* &i o Kooppr ’ 120000-kk PUTH, BovenstePuth S Goed gelegen boerderij met diverse grote ruimten (tot- niRustiek gel., goed onderh., vrijst. boerderij met cv., kei- perc opp. ± 4500 m 2). Het geheel verkeert in goede ni
ueedi cm r i„„,,, , u der' sc'luur« tuin, weiland en mooie binnenplaats. staatvan onderhouden isvoor vele doeleinden geschikt Vl

prijs op aanvraag. .
mïïïï£ïïms£m%^ binnengezienwordên.Aanv,i.o.PPrijs / 275.000,-k.k. NieUWbOUW Jmer±32rn2Aanv.:i.o.Kooppr.:/185.000,-k.k. SITTARD, Bergatraat S nQllklccllu »In centrumgel., royaal halfvrijst. woonh. metcv.,diverse 2 „. J: r,
HEERLEN-WELTEN H kelders, bergingen en tuin. Ind. 0.a.: woonkr.-ensuite, NoB 2i*9 ko*?P*° e***e s"llvolle, "afstaande woningen

p Uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. keuken, 3 slaapkrs badkr zolder. Aanv :i o Vraag- 'n aanbouw hebben een royale, ruimtelijke vormgeving
(percopp.:346m2).lnd.:ruimeentree,woonkr.meto.h., prijs:’ 108.000-k k met mogelijkheden voor een sfeervolle inrichting. Tuin ;
keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs. badkr. met °P het zuiden. De begane grond heeft o.m. een ruime ~ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. Pand SITTARD, Dagobertatraat S nal' eethoek, woonkamer, open keuken. Op de verdie- j
verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Woonh.metcv berging carportentuin.lnd.o.a.:living, pmg 3 slaapkamers en een badkamer met ligbad, twee- -Prijs: n.o.t.k. mod. keuken mét app., 3 slaapkrs., bet. badkr. met do- to"!i,*!n,vas,e "as,a,el

/ ?f "'d
e
er 'S '6 B'^ Üi',

che, v.w., afvoer wa. Overname subsidie is mogelijk, f" v
naste, raP' Ko9.PPr- / 163.975,- v.o.n. Rijksbydr., I

HOENSBROEK H Aanv.:i.o. Vraagpr.: ’119.000,-k.k. ’ 6500-belastingvrij, volgens pr-C-regeling.
Rustig gelegen patio-bung. met garage en mooie tuin. nDiiwccniInd. 0.a.: L-vorm. woonkr, keuken metcompl. uitrusting, (an.nn,,,... . >- „ - o

BHUN&-&UM " p,
3slaapkrs badkr.Prijs/169.000-k.k. ? (Kolleberg),C.Beltjenelaan S Deze dnve-in-wonmg is een aantrekkelijke variant,

_
Schitt., op eerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. waarbij de garage inpandig is gesitueerd op de beg.gi* £

HOENSBROEK Burg vd Kroonatraat H me' cv
-' div- kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 Opbeg.gr.eveneensdeentree/hal.Niveauleverd.,met

Rustiggel halfvrijst. woonhuis metcv garage berging auto's zwembad en zeer grotetuin. Perc.opp.: ca. 2.400 woon-/eetkr.en keuken, ligt aan de achterzijde gelijk met
en tuin Ind ■ kelder hal woonkr (± 48 m 2) moderne m * lna: oa- L-vorm. living met open hrd, luxe keuken de tuin. Op de 2e verd. 3 slaapkrs. en badkr. met ligb.,
keuken 1eVerd'3'slaapkrs, badkr met liqb' 2e Verd.: me|app-, 4slaapkrs. alle meteigen badkamer. Hetpand v.w. en plaatsingsmog. voor 2e toilet en 2e v.w.Kooppr .
ruime zolder te bereiken via vliezotrap Aanv "i o. biedt vele extra's. Bezichtiging uitsl. op afspraak. Aanv.: vanaf ’ 147.632-v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000-vol- f j
Vraagpr.:/155.000,-k.k. i.o. Prijs: op aanvraag. genspr-A-regeling.

i B^MLiLzzrS - Inlichtingen kantoor Sittard flßl^^VH - Inlichtingenkantoor Heerlen i^^^ | c

Taxaties-Verzekeringen l'^L 1 Ekl Ibbi aLflér \
Hypotheken-Financieringen LflJ^Bfld MMm. M \mmmmW ér

vvefkdageiï 96(K)-17 30 uur makelaardij onroerend goed- srttard maastricht heerlen
koopavond tot 21.00uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 -tel 04490-11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746
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PUTH/SCHINNEN
Margrietstr. 41. OPEN
HUIS!!! OPEN HUIS!!!
Uitst. gel. 4 slpk.woning,
cv., garage-berging,
woonk.-keuken (47 rn2),
parket, open haard, rian-
te badk., zonnige tuin.
Aanv. direct. DEZE WO-
NING KUNT U HEDEN
EN MORGEN TUSSEN
13.00 UUR EN 18.00
UUR VRIJBLIJVEND
BEZICHTIGEN!!! Koop-
prijs ’ 159.500,-.

MERKELBEEK
Plein 18. Rustiek landh.,
dubb. garage, cv., uiter-
mate luxe en duurz. en
degel, afgew. met veel
antieke materialen. Ob-
ject is perfect onderh. en
direct te aanv. Ind. op
aanvr. Opp.: 1878 m2.
Vraagprijs ’ 525.000,-.

N.M.W. QUAOEN
makalaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

HweruH
ramen + deuren |

" advies in onze M mshowroom W^T/ ~r -^ I
Hoensbroek: t ' > /BAkerstraat-N. 128 k -~A L sgl j ' I

Tel. 045-224581 ,'ft\ ( I a^Men 04490-74739 M T B-—trrJi
Langbrolch: Bt\ ?I"S1HQuellstrasse 40 Br '- ',^^dBSSW

Gangelt (Selfkant) Kq?|
Tel. 09-4924546016 BM«m--*ae)aBBBBBBJ

KFJitSICSI

mm BftT7n9SÉßttniWnTTirT?Bl bV

H gazon- /- / ■H maaiers Z^js I

Bjßjn FRISSEN
TUIN EN PARK B.V.

BEJB Valkenburg a.d. Geul
Vroenhof 86
Tel. 04406-40253"

jf Een I✓hypotheekadvies^
jf is maatwerk. Xj

■ ■W\ I I I l^^m I 11fr"I IJB w^^^^^b wmm^mMm a^a^^a^avl mmmmmmm mmmmmw

luw toekomstperspectief! A^J^^^ I j
i hai inl//MviAn mmr^.CV" Stuurt u mij een aanvraagformulier I -UW M IrVVJI Ilöl I mr voor een vrijblijvende hypotheekberekening. 5

I en uw carrière-opbouw ■■ ■ Naam i,

I zijn van groot belang, j ££- \
: Woonplaats rj

[ Telefoon 9

" De coupon in gesloten envelop, zonder r> v
m postzegel, zenden aan: "1 1

l WÜ aeven U araaa kOSteIOOS * AssurantiekantoorRuijters BV, 31 \

*^^ »»ijycvcn u yiuoy nwwivw Antwoordnummer 1020, 6400 VB Heerlen i'

X El RUIJTERS y^
\ assurantiekantoor - sittard maastricht heerlen /^mr\ 6411 AT heerlen-van grunsvenplein 12-tel 045-713746 /mÊr , '

■ Limburgs OTODOD^KIAI» van Sgi!)=^bod mdKELddR
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5 S^V**■woonhu*s """ enriu'Ta dfger:kTal9e,Sol "E
hS H d|r Ged. dubb. begl. Bwjr. Ee*. 3 slaapk. Luxe badk. ko, en dubb. begl. Bezichti- SCHINVELD H

4146 evt rn^ ~ %& 12,000,-„ 4143 ï?Si. «" S^Ktl, t^wZTo^SboTj*«n >euken metaan- HEERLEN H vZn^m2 HOENSRRn***,*. ü Pn)s/130000--kk 4213 rn« c"mpl 'install btjkeu
S slaa* K^r' 6' ,3 KruJ me Musschernig.Woonhuismei HEERLEN H ru^ë sSk^dk ml, 2e WoonKS oar en bM KERKRADE H NIEU-WENHAGEN H ken, 5 slaapk.. badk. met lig-

m'ai 9; g" beding en ,vin. behandelen. Appartement (oX" tsTe" tra^naT 2e -^rf? M" vtó In jonge^nwijk modern" nf^dubb^a dan d°uche B*^""
aav- S&^ «i dïïhSSK TSS&S^S^Sn -^e slaapk. enbergzol- -e.parket Halfopen keuken wo'nin9,me, carport. Terras- !& wtkelder e'n'bergfng':
aaif s»schik,. i , */_ ■ °?aK- ,■*> ,',, ,»Sr!,„t _

.u ~ der Alle voorzieningen zijn ■*>' m 2. Schitterende, ruime tuin. Berging. Grote ha . i -vnrm «unnni n»rl« iZis/198.000-kk 4023 S'3apk' Vem!eulwd "JB**'*8 **'* k»LJ^SnHi, mBt. h**" 11*?"* nieuw- omsloten tuin. 3 slaapk. Royale living ruim 36 m 2met terras 48 m^ Keuken rn« 4 ik —. BBTnu-^-—-——— nieuwe electrische bedra- Keuken. Badk. me, douche. Prijs/99.000.-k.k. 4027 Badk. Zolder. Hardh. koz. Be- schuifpui. Keuken 10m' met etten ins,al? 3 slaank Luxe Bl il? Na hyNSSUM H ding. Alum. roll. op de par- Saapk_ neden dubb. begl. Spouw- eenv. install. 4 slaapk. Badk. 'ml,lobad douche 4 |É_l |\kei- »l centrum gel. goed on lerre Prijs/59.000,-k.k 4219 ■fBS32IÏ2TM en dakisol. VVoningichei- met ligbad en 2e toNet sTaank Ber^fmte ■■VaPSkrs' woonhu^ m" HEERLEN H P*»J^.*fft^-ffli d|nd|w .spouwmuur. Leien Prijs/l 19.000.-k.k. 4159 slaapk- 9 " ,]
S doniLuxe badk. me^apane ËWmmmmWÉaËLM woi?nk- ke,uken- 3 slaapk.! HEERLEN H ,-M ge^w^nhuis^me/keWe".

met Hoïi?e' h9bad en 2e toilet, mm» badk met douche en 2e ,oi- Op goede stand gel. woning. I^f-^BB-_"_ Woonk. met mogelijkh. voor BWmmmmWmWÊ
'vin urn, Wo|der. Goed geisol en Bjß HBSBBM * ° der bereikbaar via Kelder. Ruime woonk. ca. 36 '*_UM!l__Bk openhaard. Dichte keuken. Elk—ipen rc,||end eels voorzien van ! oaste/,a,p-, „„-,-, m2metontbijtbar. Open keu- |§i Douche. Berging. Gar. met mVmm^:"SS i _T^??!?-~'■"SS"SS. p, * Prijs/117.000,-k.k, 3077 ken. Binnenplaats en ber- ft|| smeerput. TerrasT. tuin ca 17 fc«_w. ■*mWfël*Wl' Pnjs’ 139.000.-k.k. 2760

»1 139.000,- k.k. 4081 ! uccoir», ü ging. 3 slaapk. waarvan een m. diep. 4 ruime siaapk. ___ÏP> c^uiiuv/ci n EJïr***-- _. HEERLEN H zeer ruim 6.00 * 3.60. Badk. Bergzolder. Pand is ged. bLMIIMVtLU H- ,LSLOO H V■ '^m**mm*m^~mm Rennemig. Typevrijst. woon- Zolder met 4e slaapk. en div. voorzien van roll WJr „alfvr woonhuis met gar.
8 n lonoe m„w„ V -^

._~Sj»"iü huis met carport. Tuin. bergingen Priis ’ 119000~k k 4197 mtT Binnenplaats. Zijtuin. L-
Ke|- ï*» onde^6,"!„""£ Be Pnis/99.000,-k.k 4082 Woonk. Keukens slaapk. ,99 .„ Prijs/119.000, k.k. 4197 mtmmmmr . . vorm. woonk. met leiste-ca. rr,"Le

a
rh°"den woon- Badk. met 2e toilet. Zolder ,&^kJx*mO*®sL KERKRADE H PnJs/375°00,-k.k. 4200 nenvl. openhaard. Royale

<en, >nk 9aV'T*„L;V?Lm "EERLEN H Geh. geisol. Event. sub.over- BSKSH.^^ffe« '■■■■WBBBBB R ui"goVd ael halfvrijst luTTr^ T, eetkeuken. Badk. met o.a.
zol- 3 r^e^ slaaok Ibadk" Cenlrum '" Perfecte staat draagbaar. *StfBVSP| P"js/149.000;-k.k. 4160 woonh^s me, grCte Zn 5"J" , . H lirjbad. 3 slaapk. Vaato trap

?etdoucho r .E J. i van onderhoud met eigen- WtM Gar Livina 50 m" met boe APParlement op beg. gr. naar royale zolder.*rPansnt'„Gro,ehob^yz°l; tijds design luxe één slaapk. i^. fll II HPff8 HOENSBROEK H renolavv? Luxe keuken me floed gel. in centrum me, Prijs ’ 115.000.-k.k. 3069
s roll."***" nagenoeg geh. me, appartement (event. 2 ÊmmmmmmM^ BaBBBBIMBf^ Vrijst. woonhuis gel in een- etten install mcl aSo 4 terras en tuin Woonk. met

mei slaapk.) me, beveiligde in- J| «jW,- MF**m\m.MW trum. bijzonder afwer- lalpk Luxe 'badk me, 1,0 «Pen teuten 34 m=. Biikeu- STEIN H"Z; m «: pand gar Berging. Liftin- ■ -41 11 _ king en md. Kelder. T-vorm. baden 2etoile, Zoldel Pand ruime slaapk. éadk. Op goede lokatie gel. goedfxe ' BWw» «éb'.^ s,alL W°onk' ca- **0 m2met -BBB^BIwSBI mmmmmmmmmWÊ livin9 50 m- D^hte rustieke js; grotendeéIs voorzin vSn Eigen parkeer- onderhouden halfvrijst."x
o
e . M IteMdL zonnig terras en fraai uit- glUll ■’ keuken met aanbouwcomb olbb bVal In roll plaats Geh. geisol. Öoed af- woonhuis met gar. en grote
T. " BrSIBfc zicht- S9feiliß.— Fraai aangelegde tuin met Priisr*159000 kk 4199 gewerkt. Alle voorzieningen tuin. Doorzonwoonk. Keuken
'MmJÊ j Prjis/179000,-k.k. 4174 Wm**W'Wm *BSS^BBJI|HUÉI overdekt terras Grote gar W '■ bevinden zich letterlijk omde met app, 4 ruime slaapk
rijs. mKp H|_rj H FTBaM Prijs/159.000,- k.k. 4179 nt~r.rui, m«ecq;slaapk. 18 KERKRADE H p°ifs > 99000 kk 4165 Rwlr' 1969 d°UChe' ZoWer

■B 2MttKLblM H VÊÊBÊmVmm m Verd- 2 slaapk en uxu- Riant nel herenhni,; in run fnjs/aa.UUU,-k.k. 41b5 Bwr. 1969.

S ' wZt, We'en, wR, UHStl9T9el "H-^M HEERLEN H euze badk. Alle V,n me- trltmkerkradeBme 'prachttge SCHAESBERr H
Pri^ 142-50°--kk *4060

b I i«l;C?*%.* i woonhuis met kelder. Tuin. ■■ Nab centrum oei woonhuis ran" met dubb. gl Bwir tuin mt fi«n m! nar i»ih« al»nAtbbtmj H'OPfl Gar. L-vorm. woonk. 29 m^ -,'7VI', «L, Tï 41^4 met gar. erT ?Sin Woonk 1950. fllßW,r' ïme^hfl ro^al" I viSï' R"" «°°nhuis met inpand. ÜBACH 0/WORMS Hw-W met parkewl. Woonkeuken Prus/132.500,--k.k. 4154 Djch ,B en^in. woonK prijs/175000... k.k. 4152 «^ wnhairtwirffi' aar Jum. Sou, 2 kelders. Type vrijst bungalow me,
.he- I^BBB^ 20 m2me, compl. keuken- Z Serre. 3 slaapk Badk me, „r„„~ ' en schutoui wotfnteuten Hobbvru.m,e 36 mJ. Ach- gar.enluin. Woonk. me,par-.-. Pr'Js/152 -w. n, /tmo blok. Luxe badk. me, ligbad "EE""-EN H |igbad 2o^apk badk' mcl KERKRADE H me, luxe instak slaank «erk. 20 m^. Apart ,oile,. 1e te, 32 m». Dichte teukea 34039 en douche. Aparte wasW P ouva

n/!'lpb"nfla- Pfijs/89 000-kk 4094 Haanrade. Rustig en een kïline^ badk Naoenlecf de verd. Toilet. Woonk. 30 m^ slaapk. Badk. met douche.
H IVGÈLSH?^ïa]l VGÈLSH?^ïa] Ü ken. 3 slaapk. Vliezotrap \ow",^!r„9'"9 ?,n carPort; ' traal gel. ruim ingedeeld met Sahefe wonincÏÏ r°,tLv? met parket Dichte teuten. Prijs/169.000,- k.k. 4222s Sftn?Sw s'srar^- S5»rS ïek-*—..! ssS^*^ SHESTS Sirtïs; «»>«y», w

aS, Bijkeuten mrt div 'v "BB dubb^ blol Soouw en dak badk. me, ligbad Zolder. ruimtes. Tuin me, prima be- , ..,,■„■■■■. ü Woonkeuken mcl. app. Li-
?ns. Duml 1 j ï BËv XSri 1 opouw- en dak- priis /-in6 Oon k k 4074 zonning * n bOHAESBERG H ving ca. 45 m2. Serre. Hob-nerntdXd 95am* "B ■Sv"Sl. Msf225 000 kk 409R Si II ■ f 34.000.-k.k. 4111 k * J Woonhuis met ,vin Inpand. byk' 3 slaapk. Badk. me. hg-to,23m!^'lflemiddeldlbm'' «^

I *JV «g» fnjs’ 2^5.000,-k.k. 4095 aMtlJJ,''! __ y..; IJk JbK J| par. geschikt voor 2 auto s. bad en 2e toilet. Opp 1000
H laaSflßlH. ?-*C~ HFFRIPIM L 7 HSS7S3S9S KERKRADE H SÉ&Mm}*- Prov.kelder. L-vorm. woonk. m 2.

jen WBm i. -B Ro aal woonh i BllMA'jjfflïïjlal Terwinselen. Zeer degelijk J§ lf1 1 50 m 2 met parketvl. Dichte

me Bl k
6n HOENSBROEK H vorm.mwoonk.'ml^p'laivl'.! LB Ë,B Badk.'met ligbad en 2estotlet: j.

cc- I |1 "■ Prijs’ 154 500 -k k «»1^ staap^Bad'k.'metligbadZol^ een kap woonhuis me, voor- allesbrander open eiken i*SX* SJk'W htmÊ'k

| i^°— °"° SHSSr SSsrsr 'MlÉfai iivS-l^ SiifeEi Iflibne H Keuken. Tuink. 3 slaapk / J '""k k 4028 00,nk, ca,' 42 m met par" 9Éf ÜBACH O/WORMS H

Ipr- tenst^to^Zrr || %# r» Gracht. Modern Bo«. onder- badk. GrceLgzolder. Pand Prijs/229 000 kk' 4163 "Tn^rovtelder«ol- \.rr^k^~AW —i ij phanebegl IMmmM holjden woonhuis. Royale is voorzien me, dubb. begl.. 1 J "3^. k-k. «*>ioj ging. iuin. prov.kelderjélL: LKttL—^Ê " eue9' --l*aaf» H^^iOl woonk. Moderne wi,,e keu- ged. hardh. koz. Pan. aan de SCHAESBERG H ïantechtcómb St o "42
■kaevfll Bk B^K~ ' BMi a-gg|"" I Geh. Be, badkr meufa^lui- Prijs’ 259 000 -k k

V
4123 entrum.Ruim ouder woon- m 2. Badk. me, ligbad. Ie

f^^kmmm Bmßïmmm ISfBS |^~:^ SSS?H;
fc. bo P

srUStI 9e lokatie tegenover BBBBBBBBF g*-r----"-< f »; HOENSBROEK H ' 109000-"kk 4UB wijst woonhuis met gar., diep. 3 slaapk. 2e verd. 4e VOERENDAAL H■ :%n?«'i ."^nhuis met gar. Prijs/159 500.-kk 4007 I I J Rustig gel nabU centrum EYGELSHOVEN H S?'A *iïï!toldfn Ü' MPk R ivi. b?rflr,ui*?JSes en Weustenrade. Op unieke

F S^-Toa'lig^en SSTg'ngTaTK JB» V llßfal K SS^JaStTi ai^rrï'bJF^ &S^ gTTe"'^ sTaar^r"'6 3eet,oraapl; 9a'a3rdzoe"
woonk. n&t open keuken 30 Pn,s/109.000,-k.k. 4072 3 Ken'me", 9k^mpT in^ gS*So^n^^nSSf P"^^^^ «20 Prijs"/ 239.&X)-k.k. 4083

sfl R '""jai^Bjjj.ajvv 1 Bi^^^^^^^^^^^^Bjaa-aa-BBBißßiß^Biaaaai
WkTmM maSSmSSM, i KCjßlGaarne wijbhjvend Naam P^SfflraSiffPJß_____

lIÉp^Wl i|y|É I AafV^X-I volledige informatie over: Naam I ■————-111 IIHUI I lUBBBBBI
ie Üll^l^l^^r^l W^^r^^Bl ' Straat j Kantoor Heerlen, Tel 045 - 712255BPT*"— I B I ° Bestaande woning nr: Postcode/plaats: I K?JTBSSfffTliTï—'^.Hl-H,H~f»~B>!P^^B^B^a^

M^H B-—- I a——J L-—> a—J I "I _M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933I Ril ■ Tel 5< I aa\UiVJ!JJJ:lJlNM^Ma^ii*^>ilJil,liffWHH--,laaiAaail^^HMHHHlHjMß__'_________________l ■ uniïcïl'^.rïïL ~, ln ongefrankeerde gesloten enveloppe ■■ ||jJB j|jUJj|j|||_||«
-^ I B?TfiTiT?rn!Mn^r^T4na'_ HUIZENMAGAZINEnr. 181 zenden aan: Stienstra Makelaardij BV 5*J ■]■■■■■■■■ ■■■■~ajjg KléiiiiJU|JiJiaJUUfl Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen *■ laMi———-4Wij/^;l—yV^aU'lVÜVnVli'iflß'

fc^r ■^~-~" - - -BnimmmF inriifiiMJ
Ij

I HET IS WEER FIJN WONEN IN DE WIJK "VRIEHEIDE"-

B teSlen is e*e »«jdag^ I

Bte bezichtigenvar. «.u ■
E 16.00 uur. U bentvan n-j

E
2"—ll— 3°B—l J! Ij" 222 2"-4 415 -r* 94! H—333 | | 382

HAL p II OVERLOOPP A IK=g WERKKAMER KEUKEN * L L_ —-T■=15] -, lw 1 - \ P SLAAPKAMER !**

\ |g
c A- Ü3 r s 8 SLAAPKAMER \2\ | 5-, ' =f WOONKAMER | ■ "^| || O C §| i f|r

'^ BERGING /■ !'- E_j-^ " K "^j^ <^°^ jfc
;' n i ■ 1*44 -.—-ffl—J «U i Cjwtt~ flJ ' —193 1 349 ■■ 320 ""BEGANEGROND EERSTE VERDIEPING TWEEDEVERDIEPING

I'n3rijDhVuSfleïLnen°Vni,ie heeit er "°a geZ°rL.9d dat woonkernen van Hoensbroek, Heerlen en Als speciale voorziening werd iedere woning
l he|ernafi in deze wijk weer Brunssum met alle mogeli ke voorzieningen volledia geïsoleerd en aedeelteliik vanriiïhhPlPeis6n^al voldoen aan dehedendaagse woon- zoals winkels, scholen/Utkantorer'banton, beSPnlvoo'zfen (gu^S in dé' stookkosten^. etc. Hetnatuurgebied De Brunssummerheide" mT, .dddi i7 Cm ****I ue w . bevindt zich op loopafstand. HUURPRIJZENvan ongeveer f 650,- per
! 9esiti?rin9en zi Jnaan de rand van Heerlen _ maand.
I o|*9evir,rd ln een aantrekkelijke "groene" De r""woningenbeschikken over een hal en ..... T.. . .CCD IMcr.QK.,.-ril. 0r...... _ ..I aeving en centraa| ge|egent0v een aanta| werkkamer op de begane grond, keuken en WILT U MEER INFORMATIE OF WILT Ulp**---_ woonkamer op de eerste etage, terwHl de«bad- UW TOEKOMSTIGE WONING WEL EENS

-jj . ] kamer en de 3 slaapkamerszich op de tweede BEKIJKEN?
É WILT I I MCCD ikimnn-la Tin Stage sevlnden5evlnden-Beide verdiepingen hebben Dat kan! Een telefoontje (045-71 20 40) is vol-f . "- 1 U MEER INFORMATIE? bovendien een royaal balkon, ledere woning doende. We maken dan graag een afspraakw vuiri heeft een eigen tuin met forse afmetingen. metuvandeze bon in!

Sn i KOK BEHEER BV W

P^.d
k
er> aan Kok Beheer BV, mmW mmm,

6401 DB Heerlen. I Akerstraat 23,6411 GW Heerlen, KOK GROEP °

Te huur, centrum Heerlen
zeer ruim, modern appartement, living
53 m2, aparte keuken met apparatuur,
grote en kleine slaapkamer, badkamer

met bad/douche, grote hal, nieuw
sanitair, lift en kelder.
Huurprijs ’ 820- p.m.

Tel. 045-716055,
dhr. R. van der Sommen.

I TE KOOP:
I "888 HOENSBROEK Slot Hillenradelaan:

fraai gelegen bungalow met inpandige garage.
md. 0.a.:repr. hal, ruime living, keuken met div.
app., 3ruime slaapk., badk., prov.kelder,
berging.
Vraagprijs ’335.000,- k.k.

I "888 OIRSBEEK: op goede locatie gelegen
repr. kantoorruimte (ca. 150 m 2) in goede staat
van onderh. is event. te gebruiken als woonhuis
met inpandige garage, loodsen (ca. 450m2).
perceelsopp. ca. 1450m*. het terrein is geasfal-
teerd en goed omheind.
Vraagprijs ’255.000,— k.k.

I 1888 OIRSBEEK: op goede stand gelegenvrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450m 2), vrijbl.
uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m2),
keuken met div. app., studeerk., 4ruime slaapk.,
2badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandige
garage.
Vraagprijs ’390.000,— k.k.

I ■■■ ULESTRATEN: vrijst. herenhuis
(bouwj. 1988) geschakeld met garage op groot
perceel grond. md. 0.a.: living met marmeren
vloer, moderne keuken met div. app., 3slaapk.,
badk. met ligbad, vaste trap naar zolder, mog.
ruime 4e slaapk., voll. geïsoleerd, h.h. kozijnen.
Vraagprijs ’249.000,—k.k.

I TE HUUR:
I ■■Bi MAASTRICHT St. Amorspln: winkel-

ruimte ca. 100m2, div. kelders. Huurprijs op
aanvraag, aanvaarding n.o.t.k.

(bezichtiging van panden na afspraak!)
deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille,
documentatie van bij ons in verkoop zijndeI panden sturen wij u gaarne op aanvraag toe.

I IVWKELAARSKANTOOR O.G.I DRS.SCHREINEMACHER BV.fPÖII kommel 22, maastricht |||
| telefoon 043-219157. tel, b.g.g. 216822. [uiwvmJ

' MW kWMM ALS U SOMS DACHT: "IN HET /fffMW MAASTRICHTS BUSINESS CENTER i&fIV ZAL NOG WEL RUIMTE GENOEG J§ï
mW ZIJN" HEEFT U HET GOED MIS. JsJM

JOp
de 8e etage is nog één halve k%*3^^^^vleugel onbezet. En datkomt _T%T

neer op nog geen 2%van de J'Am^vtotale ruimte in hetbruisende M iy&f
Maastrichts Business Center, _Bf—E^»
"etnieuwe zakencentrum van AwWAmZw'emationale allure, midden in _BW —rwaTdynamiek van het grote __Bf ——^#
jres-en tentoonstellings- mmmmR mm
L/m: het MECC. AWAWÊf^Mtekent dat al heel veel AWWmT^SF Wilma
>n het profijt hebben Am MéSm Wllma vastgoed b.v
van de voordelen die A\ WAKST Kwms<»36binnen het presti- m mm mwCC-complex met zich Am Mnw ■ er
Voordelen die meer A\ MMfmm )WOffCfJmmMS
an riante en efficiënte A\ VË9SÊ m"u>**ra')a*,H (fik
alleen. Als ude ArSmAuSm 62,TI"Maasmcnf^ i
dan is snelheid AfiwMw Telefoon 043-217500 I

">deni mm^mf Mr^-m /
AC^mr AwktW IRÏI Makelaarskantoor f

Ah&Jmmmf IEJ DRS.RUUTERS /
idemij- MSmfMSW 6221 ED Maaswcm IAm mw mmmm Jeleloon 043*2894 /mmmm mmmm

-,^—^—— —^—■ -—

wMÉ/ÉtfïïMÊ/mA BBl^^^^^#v^#^^r7iO^'^^^^ÏMÉs'B

au s===s=s «s|?*-^ N **>swr

1b j| a — ■ 1 ■ =^
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In pacht aangeboden:
Vanaf 15 augustus 1989;

Café-Restauratiegedeelte van Tennisbal
de Heuf in Helden-Parmingen.

Voorzien van aparte vergaderruimte. Het geheel compleet
ingericht en in goede staat van onderhoud. Borg ’ 5.000,- +
horeca papieren benodigd.
Inlichtingen: 04760-71711. Dhr. Th. Schmeitz.

WVoor de opbouw van ons filiaal-
bedrijf in Nederland zoeken wij:

inkelruimten
ü Oppervlakten: kMilllf^TT^-MM-gB
van 130 m2 v.v.o. tot ca. 250 m2 v.v o
ü Verzorgingsgebieden: ESSSmBS
Stadscentra, stadsdeclcentra en woonwijken IniÏMH&WftïïnfMËdHin gemeenten vanaf ca. 2000 inwoners.
M Winkelstand:
Voetgangersgebieden ot gelijkwaardige stand,
B-stand, winkelcentra in woongebieden van de ITfcJc^^^^Rï^^r^r^^—rJ^rrtSgrote steden,langs drukke verkeerswegen van / PfBtPTT.WSïVT-VS'lT-fl_M___tfj
naar centra van grote steden uétÊ^SfltliliilÊKÊliÊéU
® FrOnt vanaf 6 m BÉ|É^ytt^
Uw aanbieding wordt vanzelfsprekend BPMli^Nvl^MMHM^BE_l
discreet behandeld. B»l«j|T]ïï«l5Mnii«P

SCHl ECKERPostbusi052i60ACus3e
'■■■■■■^^■^fc—■ ■ Fax:02521-13337



Onroerend goed te huur gevraagd
JAjor onze klanten zoeken

3- en 4-slaapkamerwo-
""Ringen va. ’ 1.000,- p. mnd.
sïiefst Oostelijke Mijnstreek,
rfiii. Bem.buro Silvertant, tel.5^45-311286, 9.00-17.00 u.

£ Het adres voor
al uw

g verzekeringen.
'^Gezocht WONING met ei-
>§en terras/tuin, huur tot plm.
«1.000,- per mnd., in Ne-
Slerland op minder dan 15

van Vaals. Tel.
309.49.241.6003708.
sje h. gevr. WONING metgarage voor ouder echtpaar,
"^feen kinderen of huisdieren,
Ihoge huur geen bezwaar.
"Cel. 045-454087.
""Je h. gevr. voor gezin 3-
>ers., WOONHUIS met wei-

d of woonruimte op boer-
ij. Tel. 045-411123.

Met spoed gezocht ETAGE-
WONING of app. omg.
Maastricht/Sittard. Tel.
04490-45459.
Te huur gevr. WONING omg
Geleen/Beek/Meerssen, plm

’ 700,-. Tel. 04490-47380
EENGEZINSWONING mei
tuintje gevr. in of rond Sittard
huurpr. ca. ’ 600,-. Tel.
04492-1912.

1

Arts en gezin met 3 kind.
zoeken ruim huurhuis in
HEERLEN-Douve-weie,
Sittard-Kolleberg of Voeren-
daal. Tel. 033-622968.
Te h. gevr. voor personeel
van bedrijf: woning of ruim
appartement in HEERLEIN
of omg. 045-727342.
Te k. gevr. WOONHUIS om-
gev. Roermond-Herten-Lin-
ne-Maasbracht, hoge huur-
prijs geen bezwaar. Br.o.nr
B-1292, LD, Postbus 3100
6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden
Luxe 3 kamer appartementen te

Heerlen, De Heugden.
?0e woningen hebben een ruim balkon, een open of geslo-
Qen keuken en een badkamer met ligbad. Aparte berging op
;<Je begane grond. Parkeerplaatsen aanwezig. Huurpr.
.Janaf ’581,95 p.m., excl. ’ 120,- sevicekosten p.m. Bel

*" voor meer informatie tijdens kantooruren: 045-712040.
Kok Beheer BV

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

Kamers te huur
\ Kerkrade, Schaesbergerstraat 2,
I Nog slechts 2 woon/slaapkamers met medegebruik van

keuken, douches en toiletten.
Huurprijzen vanaf ’ 370,- per maand mcl. voorschotten

►" energie- en servicekosten. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

'Z BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
i Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur
9 Te Sittard; 337,5 m2representatieve kantoorruimte met

"turn key" opleveringsniveau
Voor inlichtingen: Managment Onroerend Goed

Tel 013-359083

Te huur
Studentenappartementen

Heerlen, Weltertuynstraat 67, diverse studenten-
"'Jappartementen met woon/slaapkamer, kitchenette, doucheX en toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl. voorschot stook- en

servicekosten. Huursubsidie mogelijk.
Be Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel, kantoor 045-417085.

Te huur aangeboden
in Hunsel

"■-Werkplaats met kantoren, opp. ca. 600 m2, eventueel met
woonhuis. Inl. 04756-5323.

. -Te huur vrijst. woonhuis met
-ïjarage en cv., geh. gestoft.,
"Voor- en achtertuin. Kas-
.tanjeln. 114 HOENS-
-"BROEK. Huurpr. ’ 950,-
-" p.mnd. Inl. 043-431371.
Te huur te KERKRADE-. WEST kamer met keuken,

" douche, wc en slaapkamer.
■"-Tel. 04748-2679.
'*Te huur APPARTEMENT v.
"alleenst. of paar te Kerkra-

■,de-Vink. Tel. 045-725667.
- Te huur mooi appartement
'gel. te KERKRADE. Tel.
04492-1822.
Te huur in KERKRADE; rus-
tig gelegen goed onderhou-
den appartementen-com-
plex, ook zeer geschikt voor
ouderen. Een-kamerappar-
tement ’ 322,52 mcl. servi-
cek.; Twee-kamerapparte-
ment ’ 456,32 mcl. servicek.
en ’510,42 mcl. servicek.
De appartementen zijn
voorzien van een individuele
CV-installatie en goed ge-
ïsoleerd. Afspraak voor be-
zichtiging: Dhr. Savelberg,
tel. 045-462605. Inschrijving
onder vermelding van naam,
adres woonplaats en ge-
zinssamenstelling naar:
N.S.A.W., postbus 741,
6201 AS 's Hertogenbosch,
tel. 073-120911, Mevr. A.

" Oerlemans.
'Të h. in SCHINVELD 1-, pers. gemeub. zit/slpk., keu-

-Tk-sn, douche, wc. Tel. 045-
->254408.
" Wie wil met mij en nog een
pander een flat in SITTARD
\ delen. Tel. 04490-24398.
*lTe huur APPARTEMENT in

ilkenburg. Tel. 04406-
-.178.
ca 80 m 2MAGAZIJN-

.*, in centrum Hoens-
'. broek met eigen oprit
'’350,- per mnd. Inl. 0450-

-4509.

Heerlen Centrum

Bongerd
Te huur winkel/woonhuis.
Verkoopruimte ca. 80 m2,

onderkelderd, 3 woon-
etages. Voor ml. Br.o.nr.

B-1273 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Te huur
Heerlen-Zuid

Winkelruimte plm. 100 m2,
magazijnruimte plm. 50 m2
kelderruimte 150 m2, huurpr
p.mnd. ’ 3.000,- mcl. gas,
water, licht en stookkosten.
8r.0.n.r B-1328, LD, Post-
bus 3100, 6401DP Heerlen.
APPARTEMENT te h. te
Schaesberg-Centr. kale
huurpr. ’ 750,- p.mnd. Tel.
045-455888 na 18.00 uur.
VALKENBURG 1 pers. app.
’475,- excl. geen huisd.
Heek 1. Tel. 04406-13155.
Te h. aangeb. voor net
MEISJE of jonge vrouw
mooi appartement met ei-
gen ingang tel. 04748-2679
Te huur gestoffeerd AP-
PARTEMENT, liefst oudere
personen, tel. 045-453975.
Te huur 1 of 2 pers. app. te
VALKENBURG. Tel. 043-
-623042.
Te huur Geleen, FLAT, H.
Hermanslaan, ’ 700,- p.
mnd. 04490-53960 na 18 u.
KAMER te huur voor alleen-
staande, gebr. v. keuk. en
douche all in ’ 450,- p.mnd.
045-420576. Kerkrade-W.

ZAKENPAND in het cen-
trum van Aken (uitstekende
ligging, bij het Stadttheater)
te verhuren, ca. 170 qm. Br.
o.nr. B-1308 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop:

Winkelpand met boyenwoning
te

Landgraaf (Waubach)
Commercieel goed gelegen.

’ 125.000,- k.k.
Informatie; Br.o.nr. B-1320, Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

£ Hamar Info: tel. 045-210719
!!! !!! !!! Open huis !!! !!! !!!

Zaterdag 1 juli 1989, 14.00-15.30 uur, Lokerstraat 50,: Heerlen. Ruime tussenwoning m. erf, grote woonk., luxe> keuk., 3 slpk., zolder. Vr.pr. ’ 107.500,-k.k. Dit pand moet
u beslist van binnen gezien hebben!!! Van Oppen BVJ» Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Schaesberg vrijst. bungalow- Uitst. gel. zeer ruim, met grote achtertuin en alle moderne
■ comfort, pr. ’ 285.000,- k.k. Tel. 045-314754.

Wij kunnen steeds weer terugzien op snelle en goede
verkoopresultaten. Daarom worden door ons

j huizen ter bemiddeling gevraagd
Géén verkoop, géén kosten

j Directe aankoop van pand is bespreekbaar!!

: Livac BV
\ Brugstr. 19 Sittard. 04490-10855.

(buiten kantooruren 045-220550).

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)
i' zonder ervaring onnodig te reageren.

' Tel. 09-32.11716925.
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VODLPM-VANDEPAS öfl \
tV MAKELAAR/TAXATEUR O.G. —» m

Frans Erensstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Wonen in het vijverplan? Kan!
Haltvrijstaande premie A-woning in Roermond.

Leuk ingedeeld metveel ruimte, fraai gelegen vlakbij vijver.
Ruime kavels met mogelijkheid voor garage.

NETTO MAANDLASTEN V.A. ’ 565,-
Inlichtingen: Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

(077) 541945 en Jack Frenken Makelaardij (04750)35225.

Limburgs
OTGDaD^HUBII

Heerlen-Noord
Karakteristiek landhuis

op ca. 1200 m2grond, bwj. '85, centrale ligg., bouwgrond
en of gesch. huis in te ruilen. Inl. na 18 u. 045-222933.

Brunssum
Ruime en uitst. onderh.

woning m. tuin/hardh. koz./
dubb.gl./daken 2 j. gel.vern.

Ind.: woonk., keuken m.
app. (gasc./el. oven/grill/

afz.k./koelk.), toil., badk. m.
douche/ligb., 3 slpks. (2m.

wast.) en zolder. Vr.pr.

’ 123.000,- k.k.
Linders Ass./OG

(04493) 1854
DRINGEND GEVRAAGD

woonh. ter bemidd.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Puth-Schinnen

’ 175.000,-k.k.
Vrijstaand woonhuis

met cv, tuin en garage.
Indeling:

entree, Z-vorm. woonkamer
keuken, 3 slaapkamers,

badkamer, zolder m. kamer.
Troost OG,

Heerlen
045-717976.

Stem
Woonhuis met prachtig

zwembad (gel. op zuiden).I Ind.: Kelder, woonk., keuken
I serre, zwembad 7.5X3.75, 3

slpks., badk. met ligbad en
v.w., zolder. Aanv. i.o..prijs

’ 138.000,-k.k.

Stein/Maasband
Uitstek, onderh. vrijst.

woonhuis. Ind.: woonk. m.I keuken (12X4), 2 slpks., lu-
xe badk., vliering. Fijne ach-
tertuin. Geh. gerenoveerd.

Aanv. i.o. Vraagpr.

’ 139.000,-k.k.
Stem

Vrijst. woonhuis op perc.
1390 m 2.Ind.: Kelder,

woonk., eetkeuken, 4 slpks.,
badk. met ligbad en v.w.,

vaste trap n. zolder. Grote
garage. Uitstek, staat van

onderh. Aanv. i.o. Vraagpr.
’169.000,- k.k. Makelaarsk
L. JanssenBV Tel. zaterdag

van 10.00 tot 12.00 uur,
04490-35840.

Te koop MEERS (gem.
Stem) halfvr. woonhuis, gar.,
landel. gel. Ind.: woonk. m.
parketvl., keuken m. app.,
badk., 3 slpkrs. Koopsom

’ 127.500,-k.k. Inl. tel.
04490-36364, na 15 uur.
Te koop gevr. WOONHUIS
met tuin te Kerkrade-Holz
Br.o.nr. B-1261 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Bilzen-MUNSTERBILZEN
(België) mooi huis op 9,35 a.
4 slpks, badk. 2 wc, CV ma-
zout, living, bureel, zitpl.
keuken, waspl. siertuin en
hof. Te bez. op afspr. tel.
09-3211411744.
Te k. Halfvr. WONING te-
Palemig Hrln, ’155.000,-
-k.k. tel. 045-720324.

Nieuwstadt
Harmoniestr. 18

heden open
1 huis

van 13-16 u.
Geschakeld woonh. met

ruime tuin, garage, 3 slpk.,
zolder, woonk. m. park. en
dubb. gl. Pand moet binnen

i gezien worden ’ 129.000,-
-l k.k. Kom vandaag kijken.

Geleen
H. Hermanslaan 450
Heden open

huis
van 13-16 u.

Perf. onderh. appartem., 4e
woonl., alles wit nieuw sani-

tair, nw. vloeren (tegels)
witte keuken. Moet beslist

binnen gezien worden.
’69.000,- k.k. Kom kijken
vandaag. Tel. 04490-42550.
Jos Storms O.G. Geleen.

Kerkrade-W.
Woonhuis met garage en
tuin md.: 2 kelders, gr.
woonk. met parket, eetk.
met app., wask., 3 slpkrs.,
badk. met ligb., gedeelt. dub
gl., roll. kunst, kozijnen,
’126.500,- k.k.

Hein Driessen, Ass.
Tel. 045-421220.

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.
Te k. in Eksel België, prach-
tig gel. in bos, mcl. visvijver
80X20 mtr., en stacaravan 6
pers. totale opp. 30 are. Info;
09-32.12451679.
Tek. grote BOERDERIJ met
plusm. 1 ha grond bij bos
Oostelijke Mijnstreek, tel.
045-251721.

SITTARD: Te k. halfvrijst.
huis m. gar., opp.: ong. 475m2, kelder, Iste verd.,
3 slpks., badk. m. ligb. en 2e
toilet, vaste trap naar zolder
en 4de slpkr. Tel. 04490-
-10965.
Te k. groot winkel/WOON-
HUIS met veel bergplaats
en grote tuin te Stem, tel., 04490-31248.
Te koop te WELTEN gunstig
gel. modern inger. drive-in
woning. De Thun 83, pr.n.o.
t.k., aanv. in overleg. Tel.
045-437484 of na 18.00 uur
045-711106.
WIJLRE. Vrijst. huis, opp.
400 m2, 4 slpks, met souter-
rain. Koopprijs ’220.000,--, Tel. 04405-2141.
Te koop gevr. in Zuid-Lim-
burg oude, op te knappen
BOERDERIJ of i.d., bij voor-
keur enigzins vrij gel. met

1wat grond erbij. Br.o.nr. B-
-1264, LD, Postbus 3100,. 6401 DP Heerlen.
Te koop LANDHUIS met
dubb. gar. en paardenst.
mcl. buitenmanege. Totaal

" opp. ca. 5800 m2, pr.n.o.t.k.

* Bevr. 043-642866.
J Uitst. onderh. halfvrijst. HE-,RENHUIS. Grote woonk. 55m2, open haard, serre. 1e
verd.: 3 slpk. en grote badk.
2e verd.: grote slpk., zolder.

* Veel extra's, grotendeels. geïsoleerd. Aanv. 1e kw.; '90. Vr.pr. ’189.000,-.
Burg. Luytenstr. 37, M'ge-
leen. Tel. 04490-18383.
Te k. STADSBOERDERIJ
(Maastricht). Info. n. Br.o.nr.
B-1284, L. D., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
MERKELBEEK vrijst. woonh
m. garage, md: kelder, L-
woonk., keuken, serre, 3 sl-
pk, badk. m. ligb. v.trap naar
zolder m. ruime slpk. Vr.pr.

i ’ 135.000,- k.k.045-256907
Te k. halfvrijst. HUIS met
kelder, beg.gr.: woonk. 40m2, luxe keuk. 20 m2, was-
bergruimte, gar 10 m. 1e
verd.: 3 slpks, ruime-geh.
bet. badk. Gehele huis
voorz. v. rolluiken, hardhou-
ten kozijnen en therm. luxe
afw. Besloten tuin, veel pri-
vacy. Gel. 120 m. vanaf win-
kelcentr. Op de Kamp-
Nieuwenhagen, vr.pr.

’ 155.000,-045-313625.
OIRSBEEK, te koop moder-
ne gr. hoekwoning, 5 slpks.,
veel extra's, vr.pr. ’ 164.000
k.k. Info 04492-2088.
RANSDAAL, te koop woon-
huis met cv en garage, 3
slpks, woonk, keuken en
kelder. Geh. voorz. van
kunstst. kozijnen en dubb.
beglaz. Vr.pr. ’147.500,-
-k.k. Tel. 04459-2775.

Jaarlijksworden4o.UoÜ
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom ditonvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk is gebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uw giftzorgt ervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HART SPREKEN!
(V) MdMtndH hartstichting\L{ vrienden van dehartstichting
«OM.L.W« Uil, 1 CKtwu «o n MNmo«0«O.0D

* "

"Uw ideale hypotheek
staat nooit in dezekrant"

_♦ Objectiefkunnen kiezen uit de ruim 500 hypotheek-varianten,
behoeft een passie voor de kleine lettertjes. Schakel daarom

>^ Hij biedt u op één adres een verrassend helder overzicht van
alle hypotheekvormen en -aanbieders. En hij rekent u gratisW voor welke hypotheek het predikaat ideaal verdient. Op basis van1 I^^^^pbiu^)^ kennis en ervaring. Want de jaarlijks ruim 50.000 hypotheek-VLm adviezen zijn daarvoor een onmiskenbare garantie.

De Hypotheker Heerlen, 045-715354I Jb^ 1 F.H. Olfen, Akerstraat 21

"KV-M DeHYPOTHEKER
* w . PAS DAN WEET U HET ZEKER HT

De Hypotheker. De grootste onafhankelijke hypotheekadviseurvan Nederland
■ i i

Kerkrade, Kaffebergsweg 63
Vrijstaand herenhuis met garage en tuinhuis, grondopp.
1150 m2, blijvend vrij gelegen met achteruitgang in bos. 7
minuten lopen van station Chèvremont. Geheel gereno-
veerd, luxeus afgewerkt, 3 kelders, hal, woon/eetkamer 35m2, 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.

Centraal gelegen
kantoor/winkelpand met

privéwoning,
ruime kelder plus parkeer/werkplaats,
scherpe prijsstelling.

Rinckens, Heigank 149-151, Landgraaf. Tel. 045-319846.

Vrijblijvende informatie
over huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de ver-
koop van uw woning, bungalow of landhuis. Wij vertellen udan welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal reke-ning mee dient te houden en hoe wij een eventuele ver-
koop geheel voor u kunnen begeleiden.

Bel meteen voor een vrijblijvend gesprek

Makelaardij 0.g.. Taxatiea. L- 9 -i
Hypotheek — Adviescentrum

CICIUinCI 64U[!SeBBHeeeerrlerUOklMn2B NVIVÏ■ m*9mm Te] . (045)7155 66 MAKELAAR

Kerkrade ,
Akerstraat 150E Heerlen

1-persoons appartement op Kruisstraat 53.
3e verdieping. Indeling o.a.
beg.gr.: berging en parkeer- Centrum. Royaal woonhuis

plaats. 3e Verd.: entree, met cv. en tuin. Ind.: 3kel-
woonkamer/keuken (ca. 28 ders, vestibule, gang, toilet,m2), 1 slaapkamer, badka- keuken, woonkamer m. par-
mer en bergkast. Voorzijde ketvloer, tuin 15 meter diep.
dubbele beglazing, dak- en 1e verd.: ovelroop, 3 slpks,
spouwmuurisolatie. Servi- badkamer m. ligbad, toilet

cekosten ’ 65,- p/mnd. en v.w. 2e verd.: mansarde-
Overname rijkspremie kamer, zolder, 2 bergingen,

eventueel mogelijk. Geen Bwjr. ca. 1903. Aanvaarding
lift. Prijs ’ 69.000,-k.k. direkt. Prijs ’ 107.000,- k.k.

/ \ fmmm7mmm\m ra
NVM NVM

aquinoaquina
045-715566. 045-715566

hhQhHE
Kerkrade
Rukkerweg 287.

Hoekwoning met cv., ber-
ging en tuin. Ind.: kelder.
Beg.gr.: L-vormige woon-

kamer, keuken, douche. 1e
verd.: 2 slpks. 2e verd.: via
vaste trap met kamer en
bergruimte. Dak en cv. 3

jaar oud. Mogelijkheid voor
garage achterom. Perc. opp.
397 m2. Bwjr. ca. 1930. Prijs

’ 79.000,- k.k.ra
NVM
WAKELAAR

aquino
045-715566

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%., Spaarhyp. va. 7,7%. Ook

I hypotheken tot 130% e.w.
i Tel. 077-519775.

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.

OG te koop
HEERLEN-Noord te k. mooi
halfvr. woonhuis, bwj. 1974,
met cv.,. L-vormige woonk.
plm. 35 m2, met marmer
vloer, mooie aangeb. keuk-
en, 4x4 mtr.(merk "Rose", kl.
blauw/wit), 3 slpks. met es-
senhouten parketvloer, luxe
badk., vlizotrap n. zolder,
garage met cv., tuin. Ged.
voorzien van rolluiken en
thermophane. Vr.pr.

’ 145.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen. Te bez. na tel. af-
spr. 045-217425.

Riante vrijst. BUNGALOW
met garage, voor en achter-
tuin. Ind.: Hal, kamer, eetka-
mer, keuken, badkamer, toi-
let, 2 ruime slpks., zolder,, kelder, cv., totale opp. 1200m2. Ligging Berneau België,
2 km na Belg./Ned. grens-
overgang Eijsden. Tel.| 04408-1675, na 18.00 uur.
BOCHOLTZ te k. woonhuis
m. gar., woonk., kkn., met
parket, 3 slpk. douche, 2e w.
c tuin op zuiden ’ 137.500,-
-k.k. Tel 045-440658.
BOCHOLTZ: halfvrijst. huis
m. gr. garage en tuin, o.a.
L-woonk., 3 slpk., kelder,
rolluiken therm. glas. Inl.
Enava OG 045-452946.
Te k. BRUNSSUM tussenw.
md: kelder, woonk. keuken
m. aanb., k. tuin, met berg. 3
slpls, badk. m. douche, zol-
der m. vlizotrap, pr.

’ 83.000,- k.k. 045-259096
BRUNSSUM, Touwslager
37 tussenwoning met car-
port, woonk., keuk., berging,
tuin, 3 ruime slpkrs, douche
en verwarming, grote zolder
met vlizotrap. vr.pr.

’ 128.000,-k.k.045-272945.
Te koop in het centrum van
ECHT, Graaf laatste premie
-A woning, direct te betrek-
ken. Indeling woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers,
badkamer, zolder, garage
en tuin. Netto maandlast v.a.
’510,-. Tel. dhr. Claessen:
04749-2878.
Te k. goed onderh. halfvrijst.
WOONHUIS te Eys, Mes-
weg 16, met cv. en tuin,
’137.500,- k.k. Tel. 04451-
-1479/045-716672.
GRATHEM, Sportlaan perf.
onderh. vrijst. bungalow,
geh. onderkelderd, perc.
opp. 880 m2. Ind.: souterain:
garage, 2 hobbyruimten.
Parterre: hal, l-vormige
woonk. eiken keuken, bij-
keuken, badk. 2 slpks. Prijs
op aanvraag. Inl. Makelaar-
dij Peters & Partners, A.
Printhagenstr. 36 Geleen.
Tel. 04490-48191.
HEERLEN, De Erk. Te koop
vrijstaand woonhuis met u-
niek uitzicht. Riante ligging
en fraaie tuin op het zuiden.
Oppervlakte ca. 735 m2.
Souterrain: garage en twee
kelders. Begane grond: hal,
woonkamer, woonkeuken
en toilet. Verdieping: bad-
kamer met toilet en 4 slaap-
kamers. Zolders over het
gehele pand. Aanvaarding:
Herfst 1989. Vraagprijs
’380.000,- k.k. Telefoon:
045-411531.

KERKRADE-WEST, goed
onderh. Drive-in woning.
Ind.: gar. entree/hal, tuink.
woonk.l balkon, luxe witte
aanbouwkeuken, 3 slpks,
badk. m. 2e toilet, div. bergk.
Ged. voorz. v. rolluiken, vr.
pr. ’ 120.000,- k.k. Tel.
045-421407 na 17.00 uur.
HOENSBROEK te koop he-
le grote tussenwoning, i.pr.
st. met zij-ingang naar ach-
terom. Tot. opp. 324 m2.
Deze woning moet u van
binnen gezien hebben. O-
verbroekerstr. 25. Tel. 045-
-218026.
KÉRKRADE-W: Bungalow
m. gar. en m. tuin. Gr. woon-
k., 3 slpk. Uitst. Onder-
houdstoestand. ’198.000,-
Enava OG, 463686.
Te koop gevraagd vrijst. of
halfvrijst. , ouder WOON-
HUIS, min. perc. opp. 1000m2, binnen straal van 10 km
rond Schaesberg, pr. tot
’160.000,-. Tel. 045-
-318291, na 18.00 U. 319207
EINIGHAUSEN/Sittard, Hei-
str. 81. Te k. halfvrijst.
woonh., kelder, keuken, bij-
keuken, woonk., 3 slpkrs,
douche, zolder, cv, gar.,
werkpl., berging, ruime tuin.
Aanv. direct. Pr. ’ 149.000,-
-k.k. Tevens eiken slpk. en
kast e.d. Tel. 04493-4229,
na 20.00 uur^

Bedrijfsruimte

Kantoorruimte
in het centrum van Heerlen,
aan de Promenade gelegen.

De ruimte is gelegen op de derdeverdieping ca. 110 m2groot en de indeling is nog nader overeen te komen.

De basishuur bedraagt ’ 1.250,- per maand, excl.
voorschot servicekosten en BTW.

Voor verdere inlichtingen:
Kok vastgoed Makelaars BV

Heerlen
Tel. 045-712040 of 04451-2131.

mNVM
MAKELAAR

Te huur een BEDRIJFSHAL |
1320 m2, gel. aan de Kissel;Met een PICCOLO in het
te Heerlen, totaal geïsol.' Limburgs Dagblad raakt u
voldoende park. gelegenh.,iuw oude spulletjes 't snelst
5 jr. oud. Inl. Biallass BV. jkwijt. Piccolo's doen vaak
Tel. 045-412189 b.g.g G45-1 wonderen... Probeer maar'
310557. | Tel. 045-719966.
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KERKRADE

; Op donderdag 4 juli 1989 's middags om 15.00 uu

" notaris A.L.J.M. Muris te Kerkrade op verzoek van
opdrachtgever in café van der Heijden, Chevremo
30 te Kerkrade in het openbaar bij opbod en afsla. art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek verkopen:

Woonhuis
met ondergrond en tuin te 6464 HD Kerkrade, Bern
Pothaststraat la, kadastraal bekend als gem?
Kerkrade, sectieL nummer 874, groot 1,27 are, alsr*
het 1/30 onderverdeeld aandeel in de buurtweg ka
traal bekend als gemeente Kerkrade, sectie L nutf
903, groot 2,90 are.
Het pand bevat: begane grond: woonkamer, open
ken, hal toilet en berging. 1e etage: 3 slaapkamer
badkamer.
Aanvaarding: koper kan na betaling van de kooi*
het gekochte vrij aanvaarden.
Betaling: de koopsom dient te worden voldaan op"
lijk 18 augustus 1989.
Bezichtiging: in overleg met genoemd notariskanf i
Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantors! =
notaris A.L.J.M. Muris, Grupellostraat 6teKerkrad» Ï
045-457251. :

BEEK (L)
Notaris

mr. J.N. Sluypers
te Beek (L)

zal op donderdag 13 juli 1989 des nam. om 15 uur
hotel Kexnpener, Prins Mauritslaan 22 te Beek (LM 5
zijn principaal, ex art. 1223, lid 2 8.W., in één zittirf :
opbod en afslag in het openbaar verkopen:
appartementsrecht 31, plaatselijk bekend Irenes =
50, kad. bekend sectie G no. 740-A-31, zijnde wo" [
op de tweede verdieping met bijbehorende kelder' =
te, uitmakende 2V2% in het eeuwigdurend zakelijk' =van erfpacht.

Indeling: hal met meterkast en garderobekast
keuken, badkamer (douche), twee kleine slaapka"" §
ruime zitkamer, ruime slaapkamer met toegang to' =
kon, kelder. =
Aanvaarding: na betaling van koopsom en koste' =
nodig met behulp van en krachtens de grosse de'
van veiling.

Betaling: uiterlijk op 24 augustus 1989.

Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepa* =de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend
1987 van de Koninklijke Notariële Broeder* :
(A.V.V.), voor zover uit bijzondere voorwaarden ni* =
ders blijkt. :

Bezichtiging: uitsluitend na en in overleg met óef. \
ris. =
Nadere inlichtingen ten kantore van de notarisj
noemd, Marktstraat 1 te Beek (L), tel. 04490-790Ö'

GEMEENTE BEEK
Notaris L.L.M. Haanen te Beek (l

zal op woensdag 5 juli 1989 om 15.00 uur in hotel KiJner, Pr. Mauritslaan 22 te Beek, krachtens art. 1223 V :
Burgerlijk Wetboek in het openbaar bij opbod en afsla? =kopen: :

vierkamerappartemeK
plaatselijk bekend als Oranjesingel 26 te Beek, kad*-}
bekend als gemeente Beek, sectie G nummer 149*
De koper kan het appartement vrij van huur aanvaard',
betaling van de koopsom, welke betaling uiterlijk °*augustus 1989 dient te geschieden.
Bezichtiging: dinsdag 27 en donderdag 29 juni en dr j
4 juli as., telkens van 14.00-16.00 uur, op vertoon va. :
toegangsbewijs, verkrijgbaar ten kantore van notare-
nen voornoemd, Maastrichterlaan 45, Beek, tel
72454. i

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 c**|Sjoester, Mgr. Buckxstraat 3 te Bom, ex artikel
B.W. in één zitting bij opbod en afslag in het opfif
verkopen:
appartementsrecht, gelegen te Bom, Graetheide |
kadastraal gem. Bom, sectie I nummer 1069-A-&' |
Indeling: woonkamer met balkon en keuken, hal'
2 slaapkamers en badkamer met douche;
berging in het souterrain.
Verder behoort tot het appartementsrecht een & men tuin.

Aanvaarding: na betaling van de koopprijs, welkfl;
ling moet plaatsvinden op uiterlijk 15 augustus 1'

Op deze veiling zijn van toepassing de Algemen',
lingvoorwaarden Onroerend Goed 1987, vast<r
door de Koninklijke Notariële Broederschap, \ioo('
daarvan in de veilingakte niet is afgeweken.

Bezichtiging op maandag 3 juli 1989 van 16.00**'

Geïnteresseerden wordt geadviseerd vóór de *■-.
contact op te nemen met het notariskantoor om inf
tic te verkrijgen betreffende eventueel te verkrijgen
premie.

Notarissen Huyben & Wagem'
Kummenaedestraat 43 te Gel*
04490-47175.

' Specialist in geborsteldeplanken

" Lamelparket van ’ 119,- voor ’ 95,-
-I*B mm massief parket ’ 59,-, gelegd

" Opknapbeurt van uw parket nu
20% korting

" Nu bestellen, prijs vast tot M-1990I " Vakantiekorting ’ 200,- tot ’ 300,-
I " Formicavloeren

(Starkett en Lamett)

Bezoek onze j*Tw*
showroom X&P &'-mmmmmmmmmmmmm \n**e^
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== HEERLEN(De Erk) == *-! ’ 249.000-k.k. =j

=S mwf&-.P<mWs-~. ' H4O m2' 9oed 9eout. keu- ===S -"" ■'"■»-'""»-"»" ken; terras , tuin; 1e ==S verd.: 4 slaapkaers en fraaie badkamer. Aanvaarding vrij- ==Ü^ wel direct. " ==

3§ ..fm » JjÊ*''7?yË Bernhardlaan. Ind. sout.: [=

"fei—^_.. ~ "i" '»■■» keuken; terras met mooi ==
aangelegde tuin; verd.: 3 slaapkamers + luxe badkamer ==

■^ met ligbad en dove. Het huis heeft veel extra's. ==
fiSOS'L KERKRADE-WEST

!S gjgggjte ’ 97.500,- k.k.
I 16*02^*1 Degelijk gebouwde wo- =
I^^B*faÉfeHtv nln9' lnd sou' : kelder* =Eatg'%,, ruimte; beg.gr.: hal, =*r3=* iSti woonkamer =i^^Ssiill IHUI « 8 50x480= 40 nl:- keu- =i HHN ken 400x3u°. badka- =I LjS| mer + binnenplaats; 1e =z

verd.: 3 slaapkamers; 2e ===
*^ verd.: 2 slaapkarrs + zolderruimte. Aanvaarding direct. ■**=

" s|aapomers- alderruimte. Aanvaarding in overleg.

~' mmd terras en rondom tuin; 1e S

■^ verd.: 3 grote slaapka-mers+goed«out.0ed«out. badkamer; 2e verd.: zolderruimte. Aan- =
"^ vaarcing vrijw direct. =

"Zmm VOERENDAAL

i^ te"~ —^mmmrn slaapkamer + badka- ==, mer; terras +30 m diepe =niinz.w.), gate + tuinhuisje; 1e verd.: 4 slaapkamers + ===■""g badamer. Grdopp. 700 m*. Aanvaarding direct. ===
SS Mi, ftM (Weustenrade) =
H|P Vnlst woonhuis met cv. =Ie aIM I L Ben ,vin 'nc-': hal' woon* ==
mmaT^mmmmmt I kamer met halfopen keu- ==I I ken 32 m 2,keuken mo- =i I dern, terras + tuin; 1e| jjjf*tf~*i I verd.: 3 slaapkamers. =§ T^^**m9mmmmmmmm luxe badkamer; 2e verd.: ==«Ierruimte, toereiken via vaste trap. Aanvaarding in ***=

| Voning f bedrijfspand verkopen? |
Maelaar Ernens kan u

/an dienst zijn.
Geen erkoop - geen kosten.
/laak vjblijvend een afspraak. ||

«Makelaao.g. " Taxaties
* Bedrijfsojecten " Hypotheken
«Wonlngn " Verzekeringen

| iiakelaardy W _|
Hoolg-aat 42, Voerendaal

Tsl. 045-752142
jjjgllllllll

jr" """"■" -*i

È I HEERLEN: „Moderne woning met garage, in leuke: I woonomgeving!"
Ind.: hal, ruime woonkamer, keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer, zolder bereikbaar via vaste trap,
geïsoleerd en ged. dubbel beglaasd. Geen bebou-
wing achterzijde. Subsidie ’3000,-. Prijs

’ 125.000- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Leuk perceeltje bouwgrond voor het
bouwen van een eigen woning!"
Perceelopp. 122 m 2, voor vrijst. woning, winkel,
e.d. Prijs ’ 15.000,-k.k.

HEERLEN: „Modern, geschakeld woonhuis voor
interessante prijs!"
Ind.: hal, ruime woonkamer(38 m 2) met open haard,
open keuken, berging, 3 mooie slaapkamers, bad-
kamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. Pand is geïso-
leerd. Bouwjaar 1976. Vraagprijs ’105.000- k.k.
Aanv. in overleg.

VOERENDAAL: „Op 1e stand gelegen vrijstaand
herenhuis op 870 m 2grond!"
Ind.: 3 kelders, hal, woonkamer met inzetopen-
haard, dichte keuken, garage/berging (8.00x3.50)
met douchecabine, verwarmd en in spouw uitge-
voerd, tuinhuisje, 4 slaapkamers, badkamer met
ligbad, v.w. en 2e toilet, vliering. Alle ramen/kozij-
nen in aluminium met dubbele beglazing. Geen be-
bouwing aan de achterzijde. Vraagprijs ’ 298.000-
-k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Nabij centrum gelegen, zeer ruim he-
renhuis met prachtige tuin!"
Ind.: prov.kelder, kamer-ensuite (9.50x4.10) en
aansluitend serre, dichte keuken, berging, over-
loop met 2e toilet, 3 ruime slaapkamers en 2 man-
sardekamers, badkamer met ligbad en v.w., kleine
doka, zolder, mooie diepe achtertuin met optimale
privacy. Koopprijs ’172.000- k.k. Aanv. in over-:■ leg.

HEERLEN: „Op uitstekende lokatie gelegen vrij-
staand landhuis!"
Ind. souterrain: hal, toilet, prov.kelder, waskeuken,
grote hobbyruimte; beg.grond: hal, woonkamer
met vloer in Noorse leisteen, keuken, 4 grote slaap-
kamers, 2 badkamers, vliering. Perc.opp. 740 m 2.

Zeer sfeervol, representatief pand. Voorz. van
alarminstallatie. Vraagprijs ’ 395.000- k.k. Aanv.
in overleg.

HEERLEN: „Ruim en degelijk herenhuis met zeer' diepe achtertuin!"
Ind.: 2 kelders, grote woonkamer, ensuite, keuken,
tuinberging, 4 slaapkamers, badkamer met douche
en v.w., zolder, geen bebouwing aan de achterzij-
de. Pand moet gedeeltelijk worden opgeknapt. In-
teressant object voor doe-het-zelver en belegger.
Vraagprijs ’ 95.000- k.k. Aanv, direct.

HEERLEN: „Nabij centrum gelegen mooi apparte-
ment met flinke tuin!"
Ind.: entree, woonkamer (27 m 2), met vloer in blan-
ke houten delen, woon-eetkeuken, berging, 1 rui-
me slaapkamers (4.10x3.85), 1 mansardekamer,
badkamer met douche en v.w., vliering; tuin ±
15x5. Vraagprijs ’ 82.500,- k.k. Aanv. in overleg.

TV 'S ZATERDAGS I/>\ TUSSEN I -/ \\ 10.00-13.00 uurr TEL. PRIVÉ:
i MFnu °4547949 *— TELEFOONbeheer o.g. MA. t/m VR
I makelaardij 045-710909

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

Perceel grond
te koop, 312 m2, in centrum
Landgraaf-Schaesberg.
Zeer gesch. v. zakelijke doeleinden.
Inl. 04756-5757, tijdens kantooruren.

Ihijlsberc^laÏP'dg^

De*, vrijesedorwoningen hebben of een garage of een berging. De ruime woonkamer metop-i keuken staat in verbinding met de tuin door middel van een grote pui met 2 deuren"Pc verdieping treft u aan 3 slaapkamers met een grote badkamer en een zolder. I
i ' ~ —i aaaaajaj Stuur deze bon naar:erkoopprijs vanaf ’ 129.000,- v.o.n. Gelre Güiick vastgoed bv— — 1 »^aal antwoordnummer 20004

Voor meer informatie: 6100 AA Echt
stuur bijgaande bon in of bel: f\ |k |
maandag t/m vrijdag van EaS IM

_. 9.00-17.30 uur,
/AWJ-Wjf//mßj//AW7 2aterc)ag van
ImHIIv 10.00-13.00 uur. Naam:
mfAW^m]mm/ Echt: 04754-85999 AH roc-\B9E/ b.g.g.: 043-646313. rtares

S-"rs=s«in^is^rbi- Wo°n-*a,s: %... ■ Postcode: 4 II■ uit een project van:IM(projectmanagement B.V. Heerlen l Telefoon: | ■

GELEEN
Riant gelegen RUIME HOEKFLAT met cv. (eigen ketel).
Ind.: hal, keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapks.,
douche, w.e., ruime berging, ’ 69.000,- k.k.
BERG EN TERBLIJT
Prima onderh. HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-c.v., garage en tuin. Ind.: hal, woonkamer in L-vorm m.
parket en fraaie inbouwkeuken, 3 slaapks., badkamer, rui-me zolder. Overal thermopane beglazing, ’ 159.000,- k.k.
EIJSDEN/WITHUIS j,

apart bovenhuis, ’ 245.000,- j ÉL»^ Irt;
KLIMMEN
Ruim HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met cv., oprit en
2265 m 2 grond. Ind.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken,
riante living in L-vorm (54 m 2) m. open haard en stenen
vloer, 5 slaapk., grote zolder, ’ 245.000,- k.k.
ECKELRADE
RIANT LANDHUIS met gas-c.v., garage en tuin (850 m 2).
Ind.: kelder, hal, eiken inbouwkeuken, royale living m.
open haard, vide en entresol/werkhoek, 4 slaapks., luxebadkamer. Aparte 2e woning voor gastenverblijf, dubb.
bewoning e.d. Prijs n.o.t.k.

WIJNANDSRADE

SITTARD-KOLLEBERG
VRIJSTAANDE BUNGA-
LOW - perfect gebouwd en

extra ruimte in het souterrain, voor vele doeleinden ge-
schikt. Prijs n.o.t.k.

INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT
Op uitstekende locatie in Zuid-Limburg, met prima rende-
ment en goede staat van onderhoud. Verdere gegevensen prijs op aanvraag.

I t I I m I I mm Bi 1 m^ 1

NU SPAARHYPOTHEEK
Hypotheekrente 0,7 /o

30 jaar vast
afsluitprovisie 1,25%

Bel voor informatie of vrijblijvende offerte
Atturantlekantoor en Financieel Advletburo L.G.M. WïertzB.V.
Kluis 68, 6165 EN Geleen, telefoon 04490-4 44 03
Postbus 305, 6160 AH Geleen telefax 044 90 - 55670

Verzekeringen * hypotheken ★ financieringen

lIJJ W'ERTZ

een Natecigt"
achter *g|
de meter f

ontkalkt lic/
uw waterleiding

en stopt
korrosievorming

zonder energieverbruik en zonder
chemische middelen.
Wilt U gratis de informatiebrochure,
stuur dan de onderstaande bon
naar: Klimaatgroep Nederland BV,
P/A Hogeweg 30, 6367 BD Voerendaal

I i 1 I
naam:

straat: nr.:

postnr.:

gemeente:

tel.:

wenst de informatiebrochure over de

SWISS ENGINEERING
mmmm mmmm mmmm aaaaaa aaaaaa mmmm Maaaa aaaaaaai aaaaaaai

■üMnHHHHIHHH.^B.-jjj^liMHHHB
■PnTTTTTI^^M ning met rondom tuin. Ind. Ind. 0.a.: woonkamer met keuken, 3 slaapks., vastdj;mmmmmmMiJAililèmmmmmm 0.a.: woonk. met serre, 4 open keuken (ca. 48 nr met trap zolder.

Roebroekweg 61 slaapk., vaste trap zolder, parketvloer, 3 slaapk., Prijs ’ 155.000,-k.k.
Ruim, goed gerenoveerd cv. Koopprijs ’ 165.000,- badk. met ligbad en toilet,
sfeervol woonhuis met tuin. k.k. zolder. Dit pand moet u be- Vosdaalstraat 28Ind. b.g.: hal, zitkamer, eet- slist van binnen zien. Schitterend gelegen (metkamer, portaal, keuken.toi- Prijs ’ 135.000,-k.k. Vrij uitzicht) vrijst. woning
let waskeuken. Verd.: met ruime garage en tuin.badk., 3 slaapk., vaste MoUwe I 58 |nd 0a . woonkamer met
trap, zolder alwaar 4e Keurig onderhouden half- —■——_~,,»_ parket.grote eetkeuken 4slaapk., cv vrijst. woning met garage ■Üilll.'r.-SHI/.M slaapkamers, badkamerPr„s ’ 112.000,-k.k. en tuin. Ind, hal, toilet, kei- met ligbad, zolder, cv.....„,,„„.„„ der, L-vorm. woonk., uorpstraat 12A Prüc ?1 qh nnn kkNautiluserf 29 geïnst. eetkeuken, 3 slaap- Goed gesitueerd, ruim Pnjs ’ 198.000,-k.k.
Halfvrijst. keurig onderhou- kamers, douche met v w Pand met °P b-9 120 m 2den woonhuis (bj.'Bs) met c v Prijs ’ 128 000 -k k ' bedrijfsruimte, kantoortje, "■Mimi iiiii i mmverbouwde berging en tuin. ' toilet, verd. middels aparte BtJ^jJU^j^aaUèfl
Ind. b.g.: hal, toilet, w.k. ■MB^TTTTTHHH °P9ang te bereiken: hal, Rn,Anhr>f 19met open keuken. Verd.: 3 (j( . bac,cei 3 ciaank<; "SS^Sftb 1!?-CV' ;ikl2enl2A fo^'me, t&Pr„s ’ 119.000,- k.k. 2 goed gelegen nieuw- ken Mlderslaapk cv. ?79) met garage en tv.n.
.jj————^,^^ bouwwoningen (momen- Prijs ’ 155.000,-k.k. Ind. o.a: L-vormige woon-■ .M^U,Kll:li^ teel in afbouw), beide met kamer moo, ge,nstaU. keu-
Gelders Overkwartier 16 ,U'n en 9arage' woonkamer ken, 3 slaapk.
Recent Gebouwde half T' °,pen

uk*! uken* 2 ruime Hazenkampstraat 4 Vraagprijs ’ 215.000,-k.k.r?=f L".;T . slaapks., badk., zolder, cv. Rustig gelegen woonhuispn'tiinin in
9
n mt' f'396 Priizen / 130.000, en me. berging en tuin (ach*

de, k^Zwr mdVnen" /^5.000,-v.o.n. terom carnet auto bereik-
Pnjs / 139.000),-,k. Overh n7baar).^. hj. ke,den

?'K Sed S.. S l6t <W f<keUk
hen' b3dka' wonlnc ,&*& H*,'*1

MH
kplkantonr mPt kPiriAr r,,i mer met douche, v.w. en woning (bwj. 74) met gar.

Rijksweg Noord 213 mTKnwoning Jo e *** **■■ 3 slaapka- <>■■"■
staat van ondprhnlid mers' cv. woonk. met leisteenvloer,

EgßßTlr.^M Pnjs in ove'eg Pri,s f 105000*-kk' £ f'douchemetT'.l *
liJl^' Walramstraat 6 Prins Hendriklaan 180 keV'*" Z°'

.Jj M \ Nabij centrum een prachtig Vraagprijs ’ 150.000,-k.k.

Karakteristieke vrijst. w7fi^^^f^ Ëïiï^ IMMI■ _ ",*?n
y

nn
c
ng' |iaapk. Pr. a» gaj en rondom tuin ,nd . h ,

rame m» ’27 9M-°Ver' S" toilet, L-vorm,ge living,

■eeearrTTTrr^TT--^^i^ eetkeuken, bijkeuken, 3
m^mm%. mAl\\\\l\n-*m Goed gelegen ruim voor- slaapk., badkamer met lig-*f| Ni^nr.n.

malig horecapand met tuin bad, douche, v.w. en toilet.

111lOr Dl I KmSSES pand fe^ar^aS Tn %»?* 3TÏÏJLlUM DU met ,uln' voormall'3winke|- souterrain, voor velerlei ken d"afgewet aanoebt2 ****** Pand met woning. Prijs doeleinden geschikt. aen voófde koooorns vanBT slechts ’ 69.000,-k.k. Prijs ’ 95.000,-k.k. f&ZZo%T
—WW Weegbree 4 Vriendenkringstr. 53 B>^«*«^*«« n iill'lß

AB Keurig onderhouden ge- Mooi gelegen halfvrijst. Wo- Bouwgrond voor de bouwAW schakelde woning met ga- n ing met garage en tuin van een vrijst. woonhuis
AU A rage en tuin in rustige, met veel privacy. 1nd.0.a.: 900 m 2 op mooie ligging.I Am m kindvriendeijke, woonwijk. woonk. met parket, open Prijs ’ 40.000,- k.k.

|| BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

/ H^fltt mmtÊfS^Bjf^f Sr^- Johan L kreeg als gepensioneerd
= » H. «SBv^aß mmmmmm cnau,,eur een hersenbloeding ZijnMl HaÉS mwMT^ !ie,sle wens was om toch zijn weke-

a*w| BP* *wW^''*^^99t mAwr |,jks ult|6 (e p|jjven houden Dankzij
= 5» im\. , een aanvullende bijdrage van AVO-

\^mmm\ \m\ mt W> BB 1 Nederland heeft hij nu een rolstoel== ■a^BA 4mm\ \m I waarmee hij naar zijn harmonieclub
= |Bw Hl wm I kan 9aan ~~
= I M lt 9m I Als wettelijke regelingen niet toe-== V 'i- re'ksnd blijken, kunnen vele gehan- == mSmmmMMmm MIÊ W\\ <jyg "^ | dicapten op AVO-Nederland reke-

, _ nen. Steun ons werk. Word lid'= Stuur mij nadere informatie ' Steun tm*

UZ | Woredrliid AVO-Nederland
s^ Postcode-plaats | vereniging voor arbeid en welz«|n voor mensen— „ ' met een handicap —^— Deze bon in gesloten envelop zenden naar AVO I= | Nederland, postbus 850, 3800 AW Amersfoort Postbus 850,3800 AW Amerstoon. Tel (033) 75 33 44 Giro 625000

'^*Imlllli^B IL Ju i -5^ ♦13

mßm^ CTf I 111 1111 I' |||l I) W^^*t J'^^^Tmmmm^^^^ * \\mwtC* i""*''*" >^m9mW -4^fe

I*2*
♦ Binnenkort zullen aan de Oude Landgraaf e.o. te Nieuwenhagen 15 van deze 3

fraaie woningen gerealiseerd worden. "**"De woningen hebben een berging (garage is mogelijk), ruime tuin en een ruime

♦ Verkoopprijs vanaf ’ 128.400,-V.O.n. ■■■ Gelre Gülick Vastgoed bv 2I——— 1 fmm, antwoordnummer 20004 2

■mm* stuur bijgaande bon in of bel: I Bkl
-♦ maandag tm vrijdag van ym^mmmmmr m% M 9 +m

X SÊSÊMM |^ 1 5
3 awlirlyf' 10.00-13.00 uur. Naam: <2
X Vfl/Vaf^laV/ Echt: 04754-85999 -m..BW b.g.g.: 043-646313. Adres-'

5 Celre CiiHch Vastgoed bv Woonplaats: \^±
♦ MC Projectmanagement B.V. Heerlen I Telefoon: I T

■'■"^^■■^■■■■^^^^■^^■^^■'■"■-^^i^aaaj'ij^-ij^BjMiiiiiiiiiiiii^iiiiijiiiiiiiißii^iiiii» ***>a''aa'a«i--^Hi»«B*M^HißHßr'''''*jj^iaa^Hal*il^^MHiMM*V 'aV-^H^^HHHHBNaaa^C



r^»jjjjjk Cycles John Willemsen
'( Julianastraat 2

,JL\ 6351 GC Bocholtz
rW^JÊl mmm* Telefoon 045-440169

Wij vragen voor ons dynamisch jong bedrijf een
zelfstandige

RIJWIELHERSTELLER
full-time c.g. verkoper

Taak:
hef zelfstandig kunnen functioneren op het
gebied van verkoop en reparaties.

Functie-eisen:
LTS-C niveau/MAVO
Vakdiploma Rijwielmonteur
Liefst ervaring in de rijwielbranche
Leeftijd tussen 20 en 30 jaar.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan
bovenstaand adres t.a.v. J. Willemsen. 209235

eORIOVALLUMOLLEGE

Lyceum
School voor HAVO
Klompstraat 30
6411 KT Heerlen
Tel. 045-712045

vraagt met ingang van het nieuwe schooljaar een

docent
NEDERLANDS

(bij voorkeur 1e graads, schaal 10), voor een
onbepaald aantal uren, maar minimaal 9.

Per 1 maart 1990 kan de taakomvang worden
uitgebreid met 12 uur.

Sollicitaties zeer spoedig te richten aan de heer
A.A.J. Wegman, voorzitter van de directie. _„209233

ATRO Automobielbedrijven met Renault-dealer
vestigingen te Heerlen en Venlo, wenst voor haar
vestiging te Heerlen in kontakt te komen met
gegadigdenvoor de funktie:

allround receptionist werkplaatschef
Zijn werkzaamheden zullen bestaan uit:
het leiding geven aan het technisch personeel
korrekte opvang van klanten
het afwikkelen van claims op importeursniveau
het plannen van extern reparatie- en
onderhoudsaanbod, alsmede dat van de afd. verkoop
periodiek verslag aan de direktie

Deze toekomstige medewerker dient bij voorkeur te
beschikken over:
patroonsdiploma
bevoegdheid tot het verrichten van APK-keuringen
goede kontaktuele eigenschappen
kommerciële feeling voor de after sales
Geboden wordt:
uitstekende salariëring
prettige werksfeer
leeftijd 28-36 jaar

Kandidaten worden verzocht hun schriftelijke
sollicitatie, welke uiteraard discreet behandeld, met
uitvoerige omschrijving van reeds opgedane ervaring
te richten aan:

\Oedirectie van
ATRO-Heerlen

DruniiiT a,d- PersoneelszakenKr.N/tUL.I Postbus 3061
...* 6401 DN Heerlen

\ Aho

Aldi is één van de grote supermarkt-organisaties in
Nederland en bekend door een geheel eigen vorm

van presentatie en sterk concurrerende prijzen voor
hoogwaardige merken.

Voor ZUID LIMBURG zoeken wij een

filiaalleider
(m/v)

■ Uw taak: -- leiding geven aan en motivatie van een team
van vijf tot tien medewerk)st)ers;- omzetbevorderende verzorging van uw filiaal en
bewaking van dekosten binnen de richtlijnen
van onze onderneming;- enkel administratiefwerk.

■ De juistekandidaat- opleidingop middelbaar niveau;- leeftijd tot 30 jaar,- klantgericht, resultaatgericht, zorgvuldig en
betrouwbaar,- kan leidinggeven en weet zelfvan aanpakken;- ervaring in de branche is niet direct vereist

■ Wij bieden:- een gedegen interne opleiding
die ca. 3 maanden in beslag neemt;- naast een voor de branche hoogbasissalaris,
een aantrekkelijke provisieregeling;- bij gebleken geschiktheid uitstekende
promotiekansen.

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie- met name ook van
vrouwelijke kandidaten - met persoonlijKe gegevens

en vermelding van uw ervaring sturen aan:
de heer L.W.F, de Cock, verkoopleider van

Aldi Best 8.V.,
■""«w Poatbua 304, 5680 AHBesta»^»^ tel. 04998 - 9 88 85

Holland Casino's is een organisatie metcasinovestigingen in Amsterdam, Breda,
Groningen, Rotterdam, Scheveningen, Valkenburg, Zandvoorten een hoofdkantoor in

Hoofddorp.
Op 12 augustus 1989 zal in Nijmegen het8e officiële casino van Nederlandvoor het

publiek worden geopend.

VoorHolland Casino Valkenburgzoeken wij contact met kandidaten voor defunctie van:

Barman/Kelner (m/v)
Aan dekandidaten stellen wij de volgende eisen:

- MAVO-diploma of Geboden wordt: Sollicitatie:
gelijkwaardig; - 40-urige werkweek; - Schriftelijke

- vakdiploma café- en - goede salariëring sollicitatie, voorzien van
restaurantkelner en volgens eigen bedrijfs- een curriculim vitae en
enige jaren CAO; een recente pasfoto, te
praktijkervaring; - goede secundaire richten aan de Chef- redelijke arbeidsvoorwaarden Personeel eu
spreekvaardigheid in waaronder 25 vakantie- Organisatie Casino
demoderne talen; dagen, 8,3% Valkenburg,de heer

- representatief voor- vakantietoeslag en een L.M. Humblet.
komen; 13e maand;- bereidheid tot het - reiskostenvergoeding;
verrichten van - deelname in
wisseldiensten inclusief premiespaarregeling,
weekenden.

Holland Casino valkenburg
Afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 807,6300 AV Valkenburg.

WPM biedt werkgelegenheid aan Het houtbedrijf, gevestigd te
ongeveer 1.000 mensen in de regio Haanrade (gem. Kerkrade) voert
Oostelijk Zuid-Limburg. vrijwel alle machinale *"'*JaßjjJ te
Met behulp van moderne machines houtbewerkingstechnieken uit.
en technieken ontwikkelt en Het machinepark van dit bedrijf Aw^kproduceert WPM reeds jaren (met circa 220 medewerkers) is aaaaaaaaaaaaaahalffabrikaten en eindproducten in onder andere uitgerust met: aHH^H
massief hout, MDF en metaal. - een CNC-gestuurde bovenfrees;
Daarbij wordt het gehele skala van - moderne zaag-, schaaf-, frees- en
hout- en metaalbewerkings- schuurmachines;
technieken bestreken. - lak- en spuitinstallaties; ~*mm^^L
Wij zoeken in verband met de pensionering van de huidigefunctionaris een

chef spuiterij / afwerkerij m/.
Zijn/haar taak zal onder meer Naast een passende salariëring
bestaan uit: bieden wij goede secundaire- leiding geven aan en begeleiden arbeidsvoorwaarden, zoals een

van de circa 50 medewerkers in pensioenvoorziening en
de afdeling; studiefaciliteiten.- zorgen voor tijdige realisering Gezien de omvang van de totale
van de geplande productie zowel organisatie en de leeftijdsopbouw
kwalitatief als kwantitatief; van het leidinggevend kader zijn- zorgen voor optimalisering van op langere termijn groeikansen
de toepassing van productie- aanwezig.
middelen en product- «
technologieën; Sollicitaties binnen 1 week- in het kader van de arbeids- te richten aan:
omstandigheden toezien op WPM, t.a.v. G. J. Quaedvlieg,
veiligheids- en gezondheids- Hoofd P & O, Postbus 2611,
aspecten. 6401 DC HEERLEN.

Aan genoemde medewerker/ster
stellen wij de volgende eisen:- leidinggevende ervaringen in een

productie-afdeling van ongeveer
gelijke omvang;- technische kennis op MBO-
niveau;

- contactuele en sociale
vaardigheden om als
groepsgericht leider te kunnen
optreden, waarbij met name het
kunnen stimuleren en motiveren
van medewerkers een vereiste is;- leeftijd 30-40 jaar;

- kennis van verf- en laktechnieken
is een pré, echter geen absolute
vereiste.

PSYCHIATRISCH CENTRUM
WELTERHOF

een algemeen ziekenhuis. - Bent u geïnteresseerd in DAN IS 4 SEPTEMBER 1989 EBJ
Het heeft een kapaciteit mensen? BELANGRIJKE DATUM VOOR U
van 349 klinische behande- - Gaat uw voorkeur uit naar
lingsplaatsen en 73 dagbe- werken in de gezond- .. K . INT nAN uw TOFK oM«iTrSErArHTt=iM imhandelingsplaatsen voor kin- heidszorg? U KUNT DAN UW TOEKOMSTGECACHTEN IN
deren, adolescenten, vol- - Wilt u zich met name DADEN OMZETTEN.
wassenen, geriatrische pa- inzetten voor mensen, die P.C. Welterhof start alsdan met cci opleiding
tiënten en een verslavings- een beroep doen op de tot psychiatrisch verpleegkundige.B-verpleeg-
afdeling. P.C. Welterhof geestelijke gezondheids- kundige).
heeft een uitgebreide zorg? Het betreft een inservice-opleidinj. Dit houdt in,
polikliniek. - Bent u kreatief en dat opleiden en werken binnen htt psychiatrisch

inventief? centrum geschieden.
■^—^i— —— —— ■ i -

WAT VRAGEN WIJ? WAT BIEDEN WIJ? WAT HOUDT DEZE OPLEIDING N?
U moet minimaal 17 jaar Als leerling verdient u bruto De totale duur van de opleiding i; 3 jaar
zijn. Tevens dient u te per maand fl. 1.170,-- en 4 maanden. Gedurende die p«riode komt u -beschikken over een MAVO- (1e periode), fl. 1.382,- al lerend en werkend - alles te w«ten over het
diploma (met alle vakken op (2e periode), fl. 1.785,- beroep van psychiatrisch verplegkundige.
D-niveau), een MDGO-diplo- (3e periode) of het minimum
ma of een overgangsbewijs (jeugd)loon als dat voor uw De opleiding begint met een voortereidende periode
naar het vijfde leerjaar leeftijd hoger is. van 30 weken, waarin u theoretijch onderwijs volgt
HAVO/VWO of u dient een Daarbij ontvangt u nog een (inkl. 4 weken stage en 3 weken vakantie).
vergelijkbaar opleidings- toeslag voor onregelmatige U ontvangt dan een zakgeld van I. 395,- per maand
niveau te hebben. diensten en 8% vankantie- als aanvulling op de algemene voorzieningen

geld. (zoals bijvoorbeeld kinderbijslag. Daarna bent u
De arbeidsvoorwaarden zijn leerling-verpleegkundigeen krijg, u een leer/arbeids**
geregeld in CAO voor het overeenkomst voor onbepaaldetijd. Er volgen dan
Ziekenhuiswezen. 3 leerperiodes van resp. 12, 12en 9 maanden,

waarin u vooral praktijkervaringopdoet op de
diverse verpleegafdelingen, afgewisseld mettheorie-
onderwijs (de zogenoemde blolweken).

Naam: , m/v Wanneer u belangstelling heeftvoor deze opleidinfl
Adres: . C-Q- dit beroep, wilt u dan neveistaande bon
u, , t o ♦~ m invullen en sturen aan mevr. G. Deserno,woonplaats: HostKoae personeelskonsulente, stafafdeing personeelsza-
Geboortedatum: ken, P.C. Welterhof, J.F.Kennedylaan 301,
Opleiding: 6419 XZ Heerlen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij genoemde
Telefonisch bereikbaar onder nummer: funktionaris, tel. 045-718180, toestel 2086.
Handtekening:

welterhof I i
Psychiatrisch Centrum ||

Goedlopende FRITURE in Abdissenbosch ter over-
name aangeboden, huurprijs pand ± 750,00 per
maand. Te bevragen Van Oppen BV, Brunssum, 045-

-] 254543.
Brunssum, Semmelweisstraat 4, ruim halfvrijstaand

j woonhuis met garage annex bijkeuken, voor- en ach-
tertuin, kunststof kozijnen, beneden thermopane.
Ind.: kelder, hal, toilet, woonkamer, keuken, serre,
hobbyruimte, badkamer met ligbad, 4 sl.k., zolder met
cv. + gasboiler, is als zakenpand te gebruiken.
Opp.: 380 m2. Vraagprijs ’ 154.000-k.k.
Brunssum, Hertogstraat 29, geheel onderkelderd ruim
woonhuis met garage en tuin.
Ind.: kelder, waskelder, hal, toilet, woonkamer, keuken
met complete aanbouw, 3 ruime sl.k., badkamer met
ligbad + v.w., beschoten zolder met vliezotrap. Vraag-
prijs ’ 135.000- k.k.
Brunssum, Venweg 98, tussenwoning met tuin en
carport.
Ind.: kelder, woonkamer, keuken, badkamer, toilet, 3
sl.k., berging.
Vraagprijs: ’ 89.000- k-k.
Brunssum, Ringoven 19, ruime tussenwoning met
tuin en garage.
Ind.: ruime woonkamer met half-open keuken, ruime
berging, badkamer met ligbad + 2e toilet, 3 sl.k., zol-
der.
Vraagprijs: ’ 139.000- k.k.

Assurantie-, financiering*- en adviesburo

Jwj£kXwSSimoz£r Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

i

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30an 13.30- 17.30uur
donderdagavond 18.30 ■ 30.30uuran zaterdag 9.00 ■ 12.00uur

HEERLEN-Varenbeukerweg 27 ’ 65.000-

W Ouder, deels te renoveren woonhuis met
veel ruimte en grote tuin.
TERWINSELEN-Callistusstraat 66

&’79.000,-
Eengezinswoning met veel extra's.
HOENSBROEK-Akerstraat Nrd. 326

Pf98.000,-
Nieuwbouwwoning met 4 grote
slaapkamers., direct gereed voorI bewoning. Moet van binnen gezien worden.

NIEUWENHAGEN-Nieuwenhagerheidestraat 63

’ 102.000,-
Hoekhuis met dubbele garage. Verkoper stelt een
verhuispremie van ’ 2000- beschikbaar.
HEERLEN-Koraalerf 63

prijs nader overeen te komen
Premie-A-woning met mogelijk overname van
resterende premie-A-regeling.
TREEBEEK-Servatiusstraat 2 ’llO.OOO-
Winkel-woonhuis voor vele doeleinden geschikt.
Pand is direct te aanvaarden.
MUNSTERGELEEN-Julianalaan24 ’125.000-
Prachtig onderhouden woning met mooie tuin in
rustige laan.
HEERLEN-Tuinstraat 10 ’ 142.000-
-2-onder-een-kapwoning met veel luxe.
HEERLEN-Hondsrug 8 ’ 159.000-
Boerenwoning met paardestallen en landelijke
ligging.

Voor informatie en/of bezichtiging:

WIJMAN & PARTNERS
VASTGOED
Schelsberg 149, Heerlen

tel. 045-728671
Zaterdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur

PUTH-SCHINNEN ’ 175.000,-k.k.
Mooie, vrijstaande woning met cv., tuin en garage. O.
a. 4 slaapkamers en zolder met kamer.

SCHIN OP GEUL . ’ 230.000,-k.k.
Leuke, vrijstaande semi-bungalow In landhuis-stijl.

MHEER ’300.000-k.k.
Rustig gelegen semi-bungalow met ruime indeling.

GEVRAAGD WOONHUIZEN EN
BUNGALOWS:

HEERLEN: bungalow landhuis tot ± ’ 350.000-
HEERLEN-ZUID/WELTEN: prijs tot ± ’ 300.000,-
LANDGRAAF: (semi-)bungalow tot ± ’ 300.000-
ZUID-LIMBURG: rustig gelegen tot ± f 250.000,-.
Ook andere aanbiedingen zijn zeer welkom.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met eigenaren, die nu of op langere
termijn hun pand willen laten verkopen de prijs- en

verkoopmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED,
HEERLEN. TEL. 045-717976

1 Raak in
vuur en vlam!
Elke zondag open van 13.00- 18.00 uur.

AANSTEKELIJK». . P
DESIGN holen

SIGNATUUR VAN I il
Graus open haarden
Centrum Cocarde, Passage 1
(bij Casino) Valkenburg
04406-15400, open: vrij., za., zo. en ma. van

I 13.00-18.00 u. en volgens afspraak.

BEEK
Deels vrijstaand herenhuis gel. in centrum met garage,
doorzonwoonk., keuken, kantoortje, 3 ruime slaapks.,
badk. m. ligbad, vaste trap grote zolder en tuin met pri-
vacy.
Vraagpr. ’ 195.000-k.k.
BEEK
Ruim halfvrijst. woonhuis op groot perc. (768 m2) met
o.a. woonkamer mcl. aanbouw (tot. 10 mtr. lang) m.
open haard en parketvloer, woonkeuk. m. luxe aan-
bouwkeuken en app., bijkeuk., 3 slaapks., badkamer,
vaste trap zolder m. 4e slpk., grote garage, kelder en
tuin m. ruime huiswei.
Vraagpr. ’ 174.000-k.k.
BUNDE
Ruime goed afgewerkte vrijst. woning, modern van op-
zet. Geh. onderkelderd met o.a. woonkamer, mooie
keuken m. app., 3 slaapks., badk. m. ligbad, douche en
2e toil., vaste trap 2e verd. m. 4e slpk. en berging. Ga-
rage m. bergzolder en tuin.
Vraagpr. ’ 295.000- k.k.
ELSLOO
Halfvrijst. woonhuis met garage en tuin.
Ind.: woonk. m. plankenvl., witte keuken, 3 slaapks.,
badk. m. ligb. en 2e toilet, vaste trap zolder (mog. 4e
slpk.).
Vraagpr. ’ 159.000-k.k.
ELSLOO
Geheel verbouwde en gerenov. halfvrijst. woning met— diepe aangelegde tuin, kelder, woonkamer m. parketvl., serre, eiken keuken met app., witte badk. m. ligbad,

■1 douche, 2 v.w. en toilet, 3 slaapks., vaste trap zolder
met 4e slpk.
Vraagpr. ’ 179.000-k.k.
GELEEN
Groot halfvrijst. woonhuis met garage, tuin. Souterr.
onder de geh. woning, roy. keuken, 1e verd.: 4 slpks.,
badk. m. ligbad, vaste trap 2e verd. (event. 5e slpk.)
Vraagpr. ’ 167.000-k.k.
GELEEN
Goed gerenov. vakwerkboerderij met ruime garage en
tuin, gelegen in rustige woonomgeving.
Pr. / 199.000,-k.k.

Voor uitgebreide informatie
en adressen na kantooruren,
zie ons pandenbestand in

kantooretalage.

jSKSflMnfev»! Halfvrijst. sfeervol heren-fc3****jcwl huis met garage, ruime L-
jmm/m/ÊLHB H^.. vorm. woonk. m. erker,

fj£ff(^B KL t. parketvl. en open haard,
mJÊË EdjLw serre, keuken, bijkeuken,

mrmm
mm\ 3 slaapks., mooie badk.I ■lüll m' ''9Dad' douche, toilet,

vaste trap zolder alwaar 3
WmÊ zolderkamers en tuin.

fmmWÊWSrI Vraagpr. ’ 369.000- k.k.
HEERLEN
Mooi halfvrijst. herenhuis met garage en mooie tuin
met o.a. kelder, verbouwde keuken, royale woonka-
mer, 4 slpks., badk. m. ligbad en 2e toilet en een zol-
der.
Vraagpr. ’ 285.000- k.k.
SCHIMMERT
Goed verbouwde boerderijwoning (speels van opzet),
woonkamer (40 m2), plavuiz.vl. en schitt. open haard,
witte keuken m. app., werkpl./garage, 3 slpks., zolder
(hobbyr. of 4e slpk.), badk. m. ligbad en 2e toilet, patio
en atelier/tuink.
Vraagpr. ’ 179.000-k.k.
SITTARD
Ruime halfvrijst. woning, rustig gel. met o.a. kelder,
woonk. m. erker, serre, woonkeuken, dubb. garage c.
g. hobbyr., badkamer, 3 slpks., vaste trap zolder (mog.
4e slpk.), tuin m. tuinhuis.
Vraagprijs ’ 179.000,-k.k._ STEIN
Halfvrijst. woning, goed onderh. m. garage en o.a.
woonkamer m. tegelvl. keuken m. app., 3 slaapks.,
badkamer en tuin.
Vraagpr. ’ 129.500-k.k.
VALKENBURG
In centurm gel. voorm. nostalgisch pakhuis. Uit mergel
opgetr. en geh. verb. tot kantoorruimtes. Ook gesch.
voor bewoning/winkel en/of kantoor.
Vraagpr. ’ 340.000- k.k.

TE KOOP IN
HOENSBROEK

premie-A
drive-in-woningen

- n a TTïï'YmMJÊLMI PQEJI g":TtoOO
Vlak bij het centrum van Hoensbroek, aan de
Kouvenderstraat, worden fraaie drive-in-woningen
met tuin gebouwd.
De indelingvan deze woning is op de beg. grond:
hal en garage/berging. 1e verdieping: dichte
keuken, woonkamer. 2e verdieping: 3
slaapkamers, badkamer, cv.-kast.

Kosten ’ 138.900,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 41.000,-*
Netto maandlast ’ 594,-*
'Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm.

Inlichtingen/verkoop: Van maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur en volgens afspraak,
's Zaterdags volgens afspraak.

RIKSEN
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222.

LimburgsDagblad
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Limburgs



18.50 MacGyver. Afl.: TheThief 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: Blting The

Hands. Komedie.
23.55 Floyd on TV. Humor
00.20-12.45 Soap. (Herh.)

Sky Channel
Nederland 3

00.00-02.00 Gunfight at the O.K. Co-
ral. Amerikaanse speelfilm uit 1957
van JohnSturges met Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Rhonda Fleming e.a.
De bordeeleigenaar Wyatt Earp en de
tandarts Doe Holliday helpen elkaar
altijd uit de nood, dus wanneer
Wyatt's broer hem vraagt om hulp bij
het uitroeien van een bende, besluit
Doe mee te gaan.

17.00 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: Vaders zonde. Blake vertelt Dcxen Sable het vreselijke geheim over
de kunstschat die in het meer begra-
ven ligt. Daarmee bekent hij ook wie
Roger Grimes vermoord heeft.

17.45 (TT) Superchamps. Spelpro-
gramma voor kinderen om de Super-
champs Trophy 1989. Presentatie:
Chiel van Praag en Bart de Graaff.

18.35 "" Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel. *19.25 De heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Beauty & The Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Moord op de
kroongetuige. Bij een onderzoeknaar
het illegaal kopiëren van muziekban-
den, stuit Catherine op de moord van
haar kroongetuige.

21.20 (TT) Koos Postema: Op leven
en dood.Talkshow met Koos Poste-
ma over de verantwoordelijkheid die
mensen in hun beroep dragen, ge-
paard gaande met risico en gevaar.
Afl.: De zee.

22.05 Shaka Zulu. 5 delige miniserie
met Henry Cele, Edward Fox, Robert
Powell e.a. Afl. 1. In het begin van de
19e eeuw rijst er grote bezorgdheid
bij Lord Charles Somerset, bestuur-
dervan de Engelse koloniën in Afrika.
Zijn bezorgdheid betreft de bedrei-
ging van de Zulu's, een groeiend volk
van trotse krijgers, met als aanvoer-
der Shaka Zulu.

23.55 Journaal.

06.30 The Flying Kiwi. Avonturense-
rie.

07.00 The UK Top 50. De Britse hitpa-
rade.

08.00 Fun Factory. Kinderprogram-
ma.

12.00 Transworld Sport.
13.00 Worstelen.
14.00 Saturday Movie Matinee.

Speelfilm.
16.00 Sara. Avonturenserie.
17.00 The UK Top 50.
18.30 Eurosport overzicht.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Tour de France. Een vooruitblik

op de komende Ronde van Frankrijk;
die in Luxemburg van start gaat.

20.30 World cup diving.
21.00 Nice triathlon.
22.00 2nd Rugby union test. Nieuw-

zeeland - Frankrijk.
23.30 US Seniors golf.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. Kunstprogram-

ma's.
04.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Franse speelfilm uit 1948 van Jean
Grémillon met Suzy Delair, Femand
Ledoux, Paul Bernard e.a. Jock wil
trouwen met de stadse Odette. De
Graaf wil haar verleiden en de bas-
taard Maurice en een dienstmeisje
willen haar om het leven brengen. In
Odette's huwelijksnacht vindt zij de
dood.

21.40 Monsieur René Magritte. Do-
cumentaire over het werk van de
schilder Magritte. (herh.)

22.25 Pier Paolo Pasolini. Portret van
de schrijver en regisseur Pasolini.
(herh.)

00.25-00.30 Laatste nieuws.

SAT 1

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-15.00 150 Jaar NederlandseSpoorwegen. Live-uitzending rond

het 150-jarig bestaan van de Neder-
landse Spoorwegen. Met om 13.00
uur Nieuws voor doven 6n slechtho-renden.

16.30 Studio Sport. Rechtstreeks
verslag van de vandaag te rijden
etappe in deTour de France.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.

18.45 (TT) Jeugdjournaal.
19.11 Malvira. Belgische poppense-

rie.
19.24 Studio Sport. Samenvatting

van devandaag gereden etappe in de
Tour de France.

19.54 Trekking van de Lottogetal-
len.

20.00 Journaal.
20.29 Het oude Rusland. Speelfilm

uit 1986 van Gennady Vasilyev met
Vladimir Antonik, Boris Nevzorov, In-
nokenty Smoktunovsky e.a. De angst
van de Byzantijnse keizer Justinian
werd opgewekt, toen de Slavische
stammen zich verenigden om uitroei-
ing door hun vijanden te voorkomen.

23.05 Studio Sport.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Burt Lancaster, Rhonda Fleming en Kirk Douglas in ='Gunfight at the O.K. Corral'. (Nederland 2 - 00.00 uur) =

08.00 Konfettl.Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff, der Kater.Teken-
filmserie. Afl.: Das Katzen-Fitness-
Center.

08.55 Die Holidays aus Rom.Teken-
filmserie. Afl.: Brutus im Showbusi-
ness.

09.20 Die Jetsons.Tekenfilmsene.
Afl.: Der Neffe aus dem All.

09.45 Klack.Kinderspelprogramma
met Nicole Bierhoff.

10.15 Califomia Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

11.00 'Explosiv'. Magazine met Olaf
Kracht.

11.40 Tour de France - Spezial. Re-
portage over de startvoorbereidingen
van de Tour in Luxemburg.

12.05 Die Jetsons. Tekenfilmserie,
(herh.)

12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het
RTL-orkest.

13.00 Dennis. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Dennis' yard sale.

13.25 Rapido. Muziekmagazine voor
de jeugd.Presentatie: Ingo Schmoll.

14.10 Buck Rogers. Amerikaanse sf-
serie. Afl 5: Gefahrliche Umarmung.

15.00 Wimbledon - live. Internationa-
le tenniskampioenschappen van En-
geland. (De programma's kunnen
vanaf 18.45uur later beginnen, uitval-
len of qua volgorde veranderen.)

18.45 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

19.00 Anpfiff - Sport am Samstaga-
bend. Sportprogramma.

19.50 Der Hammer. Amerikaanse se-
rie. Afl 4: K.O. in der Hochzeitsnacht.

20.15 Gelati und Amore. Italiaanse
speelfilm uit 1983 van Carlo Vanzina
met Marina Suma, Jarry Cala, Chris-
tian de Sica e.a.

22.00 Dall-As. Talkshow.
23.00 Frau Wirtin blast auch gern

Trompete. Duits/Oostenrijks Italiaan-
se speelfilm uit 1969 van Franz Antel.
Met Terry Torday, Harald Leipnitz,
Glenn Saxson e.a. (herh.) Susanne
en Ferdinand ontkomen op het nip-
pertje aan een groep verwaarloosde
soldaten.

00.40-00.45 Betthupferl.

" Huckleberry Fox en Pe-
ter Coyote in

'Reis door de tijd.
(Nederland 1 - 15.30 uur)

■tt-00-13.05 Nieuw voor doven en

""5-30 Re| s door d(t|jd Amerikaansew-film van Walt Diney. Met Huckle-
Fox, Art Caney, Peter Coyotee-a. Jonathan gaat/ia de tijdmachine»an zijn buurman Drug in de tijd om

j 1'!" grootvader Ma, een beroemdeluchtvaartpionier, ut een levensge-
-17 narli'ke situatie te eiden.,;*M Vrouwtje ThKlepel. Teken-"rnserie gebaseerc jp de boeken
17«Alf Pr°ysen. (herl.)17^ Journaal.
7k

Back Beauty. Serie. Afl.: Deverborgen schat. Vick en Albert ho-'»n van een oude stiknecht dat op!„" 9foot landgoed ii de buurt een
schat verhoren is. Maar er18'n "jeer kapers op d kust...

"uo De tuin van Een. Britse na-
Afir|ene van Sir DaviiAttenborough.

19 ir rS? 9°den bedongen.
d« i'^ Wefl van ° snelweg Ne-
"»"and. Toeristischeserie. Afl. 10:y*l gebied van de Komme Rijn en

I*3l cilvelru9 in de provicie Utrecht.*fi Murder She Wrte. Amerikaan-

"^ misdaadserie. Af: Giftig decor,
ver V^ bi' een bevrind toneelschrij-
zopk r? 1 Jessica ca huwelijksaan-
iSl.' an vindt er ehter een moordP'aats...

20H r<ae P*1*»1 Tekenfilm.DrS.** Goud en nieuw. Muziek-
Fra rL.arnma g^Preenteerd door

21 ,e Masneije*.
"J5De Puz*»lfa»oriet. Spelpro-a anima gepreenberd door Peter

220nSerti'fP Ho<>P«rmn. Amerikaanse poli-Hrf,?rie- Al: i search of Bijoux.
v 6 °pe.rmar met zich als travestiet
den 311 Jen travestriet-moor-«naar te omaskeren. Bij " thuis-

houden en Pike moet de voorraad
verkopen.

23.35 Die Flucht von Alcatraz. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1979 van Don
Siegel met Clint Eastwood, Patrick
McGoohan, Robert Blossom e.a. De
misdadiger Morris komt op Alcatraz
terecht omdat hij te vaak uit gevange-
nissen wist te vluchten. Ondanks het
strenge regime is hij vastbesloten uit
te breken. Met drie andere gevange-
nen bereidt hij zich voor op hun ont-
snapping.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2

11.00 The Mix. Pop.
12.00 Touristic Magazine. Reisma-

gazine.
12.30 The Mix. Pop.
13.00 Hollywood Insider. Hollywood-

nieuwtjes.
13.30 The Mix. Pop.
14.00 Flame trees of Thika. Avontu-
renserie.

15.00 Flying High. Komische serie.
16.00 Wanted dead or alive. Wes-

ternserie.
16.30 The Mix. Pop.
17.00 Dick Turpin. Britse avonturen-

serie.
17.30 Eurochart.
18.30 NBA Basketball. Sportreporta-

ge.
19.30 Videofashion. Modemagazine.
20.00 Glorifying the American glrl.

Amerikaanse musical.
22.00 Assassination Run. Thrillerse-

rie.
22.55 Roving Report. Actualiteitense-

rie.
23.30 Blue blood. Brits drama.
01.30 The Mix. Pop.
03.00-07.00 Gevarieerd Italiaans

programma.

07.00 Boogaloo pooper doo. Teken-
films.

ven van inspecteur Clouseau ge-
munt, maar Clouseau overleeft alle
aanslagen. Verkleed als gangster
probeert Clouseau de bende af te
troeven, maar zijn acties lopen be-
hoorlijk uit de hand.

01.00-01.05 Heute.

Duitsland 3 West

88 >«■ioSSP°rseh"-<Hern-)

!$ ÏSSf l,le!

1345 arr,rr>ioverzicht.

3-d i *ur9- erste deel van een■aeiige docurentaireserie over
14 3ne lwaki'ean 1918 tot 1938-
-15 00 esmstrase-

taf. *" fermer römitz. Documen-Jjwe overiebadpats Grömitz, waar

*'"""'" vee festivaiten in het hoog-
aan n redewerng wordt verleend

15te de loterij D Goldene!VanHStei des -*18108868- Portret<toi? 5e Tiechisch Kardinaal Franti-
-15 4C omsak-

fiin? Ge9n dieR9el- Duitse speel-
>*P met iünther kmprecht, Helmut

17 2-ï u iCael Kleire-a. (herh.)
tg 'fz fleund Hem unterwegs.
I93n ait-ter.kDut Tales Neues aus En-
-1958 d"8"- AfL: Di Pantzerknacker.
J 0 on !l!2'amma-o*erzicht.
20'ir (TTTagesscau.

Qra pil onne Ganzen. Spelpro-aa/nma. Preseratie: Michaelj^hanze.
I,n

a "" ekking vn de lottogetal-

-22.S lasischaum"Ia5ischau-m" (TTlDas Worzum Sonntag., "aitatiedoor pati* Dr. KlemensJ£os r 9
l Hennef-sdo»,?'8' pi*«- AmerikaanseCtTmit 1972 vn Bill L. Norton

Ge ' j^nsiristoffers-n, Karen Black,
Ciscn o 3"713" e.a.De drugsdealer
2arvf wil z'Jn oldar DeroeP van
drvj9er w»r opneme), maar hij wordt
rje aerpolitie-ageit gechanteerd.agenieeft mariluana achterge- 17.05 Meln Name ist Hase. Teken-

filmserie.

09.30 "" Programma-weekover-
zicht.

10.00 Zie Duitsland 1
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazin.
13.40 Diese Woche. Weekjournaal

met ondertiteling.
14.00 Das Ratsel der Gefühle. 6-deli-

ge serie over menselijke gevoelens.
Deel 2: Die Arbeit an der Traver.

14.30 ■ Unter Piratenflagge. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1935 van Mi-
chael Curtiz metErrol Flynn, Olivia de
Havilland, Basil Tathbone e.a. In
1962 helpt een arts een gewondere-
bel en hij wordt hiervoor als slaafnaarWest-lndië verbannen. Hij weet te
ontsnappen en als piraat maakt hij het
Caraibische gebied onveilig.

16.05 Lolek und Bolek. Tekenfilmse-rie. Afl.: Am Anfang war Olympia.
16.15 Die Welt der Marionetten. Por-

tret van de poppenspeler Albrecht
Roser.

17.00 Heute.

22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
Gepresenteerd door Günther Jauch.
Aansl.: Lotto-trekking.

23.25 (TT) Inspektor Clouseau: Der
irre Flic mit dem helssen Bliek.
Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
Blake Edwards met Peter Sellers,
Herbert Lom, Dyan Cannon e.a. Een
gangstersyndicaat heeft het op het le-

19.30 Die Pyramide. Spelprogramma
met Dieter Thomas Heek.

20.15 Grand Prix der Volksmusik
1989. Muziekprogramma met Patrick
Lindner, Vreni & Rudi, Kitzbüheler
Dirndln und das Hahnenkamm Trio
e.v.a. Presentatie: Carolin Reiber.

22.00 Heute.

17.15 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse tv-serie. Afl.: Zukunfts-
musik spielt leise. Met Ted Shackel-
ford, Joan van Ark, Michele Lee e.a.

18.10 Landerspiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

MTV Europe

"" wit Programma
oe « tsteo geluidsweergave
TT ~ l^talig bij stereo-app.~ 'Glekst ondertiteling

TELENSIE
.^■[■""W 5. 26. 2S, 46. 51. 53 en 57

TV-PANALEN, GOLELENGTEN
voor Ja9n .^-abonnees■nal zie schemj exploitant

RADIONederland 2: 31, 33, 35, 49, 54 ss Rn Rn
Nederland 3:23, 32, 34,43, 48' 52 en v>Dultelandl:9. 12, 24en 46
Duitaland2: 21, 29, 35en37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
Belglé'Tele 21: 28 en 42
RTL Plua: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europa: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channal: satelliet.
Super Channal: satelliet
TV 5: satelliet

Radio 1:95,3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroap 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)
Balg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 530-19.00) " FM 6 en?3 (88.9 en 97 mHz) " KG 49.26 m (6090 kHz)WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

12.35 Teletekstoverzicht.
13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits.

(herh.)
13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

(herh.)
14.00 Der Traurn vom freien Vater-

land. Polen in 2000.
14.45 Höhlenabenteuer. Afl.: lm

Reich der Dunkelheit.
15.30 Wieso ausgerechnet Weimar.

Reportage.
16.00 Paradiese im Diesseits. Docu-

mentaire over Europese tuinen en
parken.

17.00 Rund ums Zwiebelmuster.7-delige serie . Afl. 1: Chinesische
Vorbilder für Meissener Porzellan.

17.15 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Vitamin B. Met Dagmar Hessenland,
Ludwig Haas e.a.

17.45 Jacques Cousteau: Wiederse-
hen mit der Welt. 8-delige serie. Afl.
1: Unter dem Wind.

18.30 A-Z Llfeshow. Magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.30 Sport im Westen.
20.00 ■ In welssen Gamaschen.

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 Erbschaft. 10.50 Teletip Geld.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Piefke, der
Schrecken der Kompanie. Duitse ko-
medie uit 1958 van Wolfgang Werhum
met Harald Juhnke, Hubert von Meye-
rinck, Erich Fiedler e.a. 12.35 Pfeile in
der Dammerung. Amerikaanse western
uit 1954 van Lesley Selander met Ster-
ling Hayden, Coleen Gray, Keith Lar-
sen e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 14.05 Familie
Feuerstein. Afl.: Damentag. 14.30 Mis-
ter Ed. Afl.: Ab heute wird gespart.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Die
Waltons. Afl.: Jody sucht seine Zukunft.
15.50Teletip Garten. 16.00 SAT 1 - Te-
leshop. 16.25 Der goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Das Madehen aus
den Bergen. 17.25 Teletip Reise.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Das Imperium - Die
Colbys. Afl.: Mit Hass und Tücke. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Kmo News. 19.30
MacGyver. Afl.: Der letzte der Familie
Chung. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Ma-
ke-up und Pistolen. Afl.: Ein Fall für das
F.8.1. 21.25 SAT 1 Sport. 21.30 Der
Teufel kommt urn vier. Amerikaanse
actiefilm van Mervyn Le Roy met Spen-
cer Tracy, Frank Sinatra, Kerwin Ma-
thews e.a. 23.35 SAT. 1 Bliek. 23.45
Dracula jagt Frankenstein. Spaans-
Duits-ltaliaanse horror van Tulio Demi-
chelli met Michael Rennie, Karin Dor,
Craig Hill e.a. 01.15-01.25 Programma-
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.

10.55 The lone ranger. Nieuwe serie.

21.00 Party Zons. Clips.
00.00 Your scène - Erotica. Een uur

video kijken voor nachtuilen.
01.00 Club MTV. Dansmuziek uit New

Vork.
01.30 Klno. Filmrubriek.
02.30-07,00 NightVideos.

Alle programma's in stereo.
07.00 MTVI Non stop pop.
10.00 Yo! Mix.
10.30 Club MTV. Dansmuziek.
11.00 VJ Malken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown. De po-

pulairste platen uit de V.S.
19.00 Week In Rock.
19.30 Club MTV. Dansmuziek.
20.00 MTV's half-hour comedy. Hu-

mor.
20.30 Just say Julle. Serie.

15.15 Die Liebe der Charlotte Lö-
wensköld. Zweedse speelfilm uit
1979 van Jackie Soederman met In-
grid Janbell, Lars Green, Gunnel
Brostoem e.a. Aan het einde van de
19e eeuw wordt de jonge Zweedse
Charlotte Löwensköld verliefd op de
geestelijke Karl Artur. Wanneer Karl
de indrukkrijgt dat haar motieven niet
zuiver zijn, zweert hij met de eerste
vrouw die hij tegenkomt te trouwen.

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits,
(herh.)

17.30 Elf Lander, ein Land-Die Bun-
desrepublik. Schrijvers vertellen
over hun land. Afl. 12: Niklas Frank -Schleswig-Holstein.

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Vitamin B. Met Ludwig Haas,
Dagmar Hessenland, Andrea Spat-
zek e.a. (herh.)

18.30 Dem Licht entgegen. Docu-
mentaire over de stad Konstanz aan
de Bodensee.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakenkreuz.

Stadte und Stationen. 13-delige do-
cumentaire serie over Europa in de
tijd van het Derde Rijk. Afl. 3: Mün-
chen - Vom Bürgerbrau zur Feld-
herrnhalle. (herh.)

20.15 40 Jahre und noch immer
Hüsch.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Sergiu Celibidache probt.

Symfonie ciassique van Prokofjev.
22.50 Notenschlüssel. Sergiu Celibi-

dache in gesprek met Peter Wap-
newski.

23.35 W.A. Mozart: Elne kleine
Nachtmuslk. Uitgevoerd door het
jeugdorkest van de Europese Ge-
meenschap 0.1.v. James Judd.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

Belgi/TV 1
10.00 |7^
maar ■*■*"** donken. Je moet er

"-0.30 «PP^en. (heih.)
totL. 0cli» Mkertreld. Van dewieg

Bru.r? ***** Bsljen. Dwars door

ca»n ,for,t Les 5: A che ora torna aIj^Mheri-
nan»al enoris. (heti.),7 00 ph»

Af| " iT. 'PP* Amerkaanse serie.I?.»s h 'PPerodyssee

7*30 w-krriet ê D,r- Ameikaanse serie
Lewis, Susan Clark,Wl^'e-a. Afl. 1. (herh.)IB.OQ Tlk Tt Animatiaserie. (herh.)

i8üQ J?oblrbn Crusoë. 13-delige
Bchir,h le )ver de legendarische
Cr üs

p°reuk,»ig met Nolle Versijp als
6a Th eun bnald Carrilho alsVrijdag

,ek 6nfMr Rlsl' 12-delige Italiaanse'"iirnse} van Bruno Bozzetto.

sch°e Boeklie Vlaanderen. Toeristi-
tret , met: Toeristisch por-
ren,' ,?.loemiroute in Oost-Vlaande-
ta.tje. i; leu» land. Agenda. Presen-
d6rs 'pertvcuristoffels vanuit Flan-
B-2o *7xPO IGent n.a.v. Jeugdrijk.
d6de| oker*ri lotto-trekking. Me-'hgenjrogramma-overzicht en

paardenkoersen.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Eileen wil George een lesje leren. Jim
erkent zijn ongelijk en geeft Scott een
oude schrijfmachine.

20.25 De Cosby Show. Amerikaanse
serie van JaySandrich. Afl. 2: Stof tot
nadenken. Cllff moet op dieet, wat denodige problemen veroorzaakt. De
hele familie staat Denise bij met de
voorbereidingen voor haar vertrek
naar het Hillman College.

20.50 Blus Grass. Amerikaanse tv-
film in twee delen. Deel 1. Met Cheryl
Ladd, Wayne Rogers e.a. (Deel 2:
zondag 2 juli).Maude Sage Breen wilde belangrijkste raspaardenfokkerij
ter wereld opbouwen maar komt hier-
door onmiddellijk in conflict met de
plaatselijke elite, die geen kapers op
de kust willen aanvaarden. Vanaf dat
moment raakt Maude in bittere strijd
met gevaarlijke en soms wrede te-
genstanders.

22.30 Journaal.
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.: Vreemde-
ling in de stad.

23.45 Poolshoogte. Astronomishce
rubriek van Dr. G. Bodifée. Vandaag:
drie reuzen op een rij.

23.55-00.00 Coda. Guten Morgen',
van Schubert, uitgevoerd door Cathe-
rine van Loo, piano.

België/TV 2
16.30-17.30 Ronds van Frankrijk.
Rechtstreekse reportage van de pro-
loog in Luxemburg, een individuele
tijdrit. Commentaar: Mark Vanlom-
beek en Mark Uytterhoeven.

België/RTBF 1
15.30 La pensee et les hommes. 16.00Kapers op de kust. Cursus Nederlands
voor zakenlui. 17.00 Jane Eyre. Britse
serie naar de roman van CharlotteBronté met Zelah Clarke, Timothy Dal-
ton, Andrew Bicknell e.a. Jane ontdekt
dat haarverloofde Thornfield reeds ge-
huwd is. 17.50 Noubanimé. Tekenfilms
met de Smurfen. 18.15 Génies en her-
be. Internationale ontmoeting. Scholie-
renquiz. Vandaag: Benin - Canada.
18.45 Télétourisme. Toeristisch maga-
zine. Presentatie: Guy Lemaire. 19.20
Trekking van de joker en lotto. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Wiel-rennen. Korte samenvatting van de
Tourproloog in Luxemburg. 20.10 Va-
riétés a la une. 20.15 Le jardin extraor-
dinaire. Natuurmagazine. 20.45 Besoin
d'amour. Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Jerry Schatzberg met GeneHackman, Henry Thomas, Rip Thorne.a. Na de dood van zijn vrouw is Nedzo met zichzelf bezig dat hij niet merkt
dat zijn zoons, vooral Andrew, ook veel
aandacht en begrip nodig hebben.

22.10 Portrait: Henri van de Velde.
Filmportret. 23.25-00.00 Lotto- en jo-
keruitslagen. Laatste nieuws, weerbe-
richt en paardenkoersen.

Belaië/Télé 21
16.30-17.30 Wielrennen. Rechtstreek-
se reportage vanuit Luxemburg van de
proloog van de Tour de France. Ver-
slaggevers: Theo Mathy en Frank Bau-
doncq. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

«'"iiiliillllilliillliliiilliilluillllliHiiinillllllllllllllllllllUlllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiimi

TV5
16.00 Thalassa. Maritiem magazine.
17.00 Visa pour le monde. Reportage-
spel. Van de Zuiderzee tot Flevoland.
18.25L'homme et l'arbre. Verhalen van
het woud. 18.35 Lépinge noire. Serie.
19.30 Arts magazine. 20.00 Femmes
des bidonfilles. Documentaire over een
groep vrouwen in Lima, dieeen kantine
openhouden waar kinderen gratis
voedsel kunnen krijgen. 21.00 Alice.
Europees magazine. 21.45 Télétouris-
me. De Ardèche. 22.00 Journai télévi-
sé. 22.35 Coeur et piqué. Variété.
23.40 Supersexy. Erotisch magazine.
00.30-01.00 Papier glacé. Modemaga-
zine.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Nieuws
Show. 11.04Music Phone in. 12.04
Oud plaatwerk met Herman Em-
mink. 13.07 Aktua. 13.30 Country.
14.40Radio Tour de France. 18.07
Coulissen. 19.02 De Samenloop.
22.10 Metro's Music. 23.05 Met hetoog op morgen. 0.02 Eenzaam
avontuur. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Vrije
Zaterdag: Non-stop oude hits. 8.04
De Opening. 11.04 Bal op 't dak.
12.04 Klap eens In je handjes.
13.04 Wie in 't Nederlands wil zin-
gen. 14.04Typisch Hollands. 16.04
Zin in muziek. 17.04 Glas In lood.
18.04 QuartlerLatin. 18.15 Levens-
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 Dnes-
poor. 19.03 Koploper. 20.03 Harro
de Jonge: Elpee Pop Special.
21.03 Elpee- en CD Pop. 22.03
Country Style. 23.03-0.00 Late
Date.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Wakker worden
met... (8.00 Nieuws.) 9.00 Toppers
«an toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert: Gregorio
Nardi, piano. 12.02 Strauss & Co.
13.02 Veronica klassiek. Filharmo-
nisch Orkest van Straatsburg met

radio

" Jan Pelleboer
(Radio 1 - 7.20 uur)

cello. 14.35 Veronica Kamermu-
ziekserie 88/89. Muziek voor klari-
net, piano, viool en altviool. 15.13
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen. 16.00Lang leven de Opera!
18.00 Nieuws. 18.02 Avondstem-
ming. 20.00 Nieuws. 20.02 Klas-
siek op zaterdagavond: Orgelru-
briek. 22.20 Laudate. 23.00-0.00
Camera Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS-Spor-

tief. 9.25 Waterstanden. 9.30 Meer
culturen in een land. 10.00Holland-
se nieuwe. 10.15 De muzikale fruit-
mand. 11.15Tijdsein thema. 12.00
Nieuws. 12.05 Meer dan een lied
alleen... 12.45 Vragen naar de
weg. 13.00 Nieuws. 13.10 Hallo
Nederland. 13.30 Opo Doro. 14.00
Jazzspectrum. 15.30 Mlnjon. 16.30
Homonoa. 17.00 Licht en uitzicht.
17.46 Postbus 51: Nederlandse
Antillen en Aruba. 17.55 Medede-
lingen en Schippersberichten.
18.00 Nieuws. 18.10 lyi Haberler.
18.25Kayen Raaja. 18.40Arabisch
programma. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 Metterdaad-hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.30-22.00 Popu-
laire orgelbespeling.

Omroep Limburg

9.03 Plateweg: 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-berich-
ten, 7.45 In het spionnetje). 8.00
Nieuws. 8.10 Wat doen we met het
weekend? 10.00 Nieuws. 10.03
Buitenspel. 11 30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05

Vandammes Beatbox 20.00 Do-
mino. 23 30-6.00 Nachtradio (0.00
uur Nieuwe).

Balg. Rundfunk
6.35 Radiotrühstück. 7.15 Wunach-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
dar. 8.30 Beainnliche Worta. 9.05LP-Markt. 10.00-12.00 'Hit oder
Niata'. 12.00 Veranetaltungskalen-
der. Musik bei Tiach. 12.15 Veran-
staltungskaiender. 13.00-16.00 Hit-
parade. 16.05 Contra-Re " Jugend-
magazin. 17.05 FORUM -Du Kul-
turmagazin. 18.10 BRF-AktuaH.
18.45 Philoaophie und Ethtk.
19.00-21 00 Saturday Night RockShow. 21.05 Lottogetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tred nach
EK. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubl,-
che Geschichten. 19.00 Neunzehn- Vierundzwanzig: Charta. 20.00Dance door. 21 00 Rock Pop Con-
nection 22.00 Musik Non-Stop.
0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 8.05 In unserem Alter.
9.05 Musikpaviljon. 12.05 Pop-Re-
port. 14.05 Orchester der Welt.
15.00 Café Carlton. 17.00 5 Uhr-
Tee. 19 05 Das Samstagskonzert.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30
Nachtexpress

Nederland 1
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RTL Plus

Nederland 2

Duitsland 1

Super Channel

Duitsland 3 SWF

" Carolin Reiber in 'Grand Prix der Volksmusik 1989.
(Duitsland 2-20.15 uur)

komst blijkt zijn hond Bijoux verdwe-
nen te zijn...

22.30 Journaal.
22.41-23.20 St. Elsewhere. Ameri-

kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Re-
quiem for a heavyweight. De ge-
schorste dr. Craig kan niet helpen
wanneer dr. Axelrod door een hart-
aanval wordt getroffen. Ellen Craig
beëindigt haar verhouding met dr. Gi-
deon.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO

11.20 Defendere of the earth. Afl.:
The Mystery of the Book.

11.45 Cartoon Time.Popeye.
11.55 Grandstand. Met o.a. cricket en

tennis.
18.05 News and weather.
18.15 My Secret Desire. Nieuwe se-

rie.

satelliet
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Limburgs Dagblad
In verband met het vertrek van onze huidige functionaris, zoeken wij op korte
termijn een kandidaat voor de functie van

Uitgeversmaatschappij Limburgs CilQI dUlXLllllSlTcitlQ Iïl/V
Dagblad B.V. is de uitgeefster Tmak
van het geyknamige dagblad U j^ rechtstreeks rapporterend aan de directie, de leiding over deen van Limburgs grootste totale administratievan onze onderneming. U weet zowel vakinhoudelijkhuis-aan-huisbladDe als bestuurlijk leiding te geven aan de diverse administratieve
Trompetter. disciplines, zoals de abonnementen-, order-, debiteuren-, crediteuren- en

loonadministratie, de boekhouding en de financiële verslaglegging.
Voor deze uitgaven, alsmede Bij de uitvoering van uw functie wordt u ondersteund door een aantal
voor het drukkenvan andere deskundige medewerkers. Bovendien kunt u gebruik makenvan een
dag- en weekbladen, aantal toegesneden softwarepakketten.
waaronder de Europese edities verwachten van u dat u het operationeel functioneren van uw afdeling
van The Wall Street loumal" en verder uitbouwt en dat u met name invulling geeft aan het verder
delaioanse .Niho Xe ontwikkelen van kencijfers waarop beleidsbeslissingen genomen kunnen
Shimbun", beschikt de
onderneming over de meest Uw profiel:
geavanceerde persen en - *** afgeronde HEAO BE- of SPD u-opleiding;
teksrverwerkinastechnieken " eiulis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;- een ruime administratieve ervaring;
Een andere belangrijke ~ van aard resultaatgericht en kostenbewust;
«ui ««u«» _ u beschikt over leidinggevende capaciteiten;
acnviteit ten oenoeve van _ u j^,klantgericht (flexibel), maar tegelijkertijd consciëntieusin uwderden, is de uiterst modem opstelling;
geoutilleerde offsetdrukkerij - goede schriftelijke en mondelinge -uitdrukkingsvaardigheid.
Eldee Offset, gespecialiseerd in
full-colour-drukwerk, Wij bieden:
voornamelijk in grote oplagen aen *°"°""Vovereenkomstig de zwaarte van de functie en goede

"" ■**■*"*»" « v*********** *"F«"w-«'- secundaire arbeidsvoorwaarden.De onderneming is gevestigd in
Heerlen en er werken in totaal Uw -sollicitatie:
ca. 800 mensen. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Uitgeversmaatschappij Limburgs

Dagblad 8.V., postbus 3100, 6401 DP Heerlen, t.a.v. de heer A. Robbe, hoofd
personeel & organisatie, bij wie u ook verdere inlichtingenkunt krijgen. Telefoon
045-739321 of 043-256639 (privé).

/r Rabobank Born-Buchten
is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gerichtop het behartigenvan
de financiële belangenvan ledenen cliënten. Het coöperatief
bankierenvraagt medewerkers diezich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

hoofd beheerstechnische
zaken (m/v)
De Rabobank Born-Buchten is - het coördineren van het DeRabobank biedt een goede
gevestigd in een streek, dieeen beheer, de beveiliging en de honorering en uitstekende secun-snelle structureleontwikkeling exploitatie van roerende en daire voorwaarden, waaronderdoormaakt.Wij spelen daarop in onroerende goederen van de een dertiendemaandsalaris en
dooreen actief commercieel bank. een premievrije pensioenregeling,beleid. Mededaardoor isonze
bank de laatste jaren sterk Voor dezefunctie denken wij aan Een psychologisch onderzoekgegroeid. kandidaten vanafcirca 24 jaar kan deel uitmakenvan de

met een bedrijfseconomische sollicitatieprocedure.
Het hoofd Beheerstechnische opleidingopHBO-niveau (HEAO-
Zaken maakt deel uit van het BE of SPD I en II). Voor deze Wilt u meer weten over aard en
managementteam van de bank en functie zijn een goedekennis van inhoud van dezefunctie, danadviseertals zodanig de directie en affiniteit met automatisering, kunt u bellenmet de heerover het te voeren beleid. Tot zijn alsmedeorganisatievermogen en J.J. Velraeds, directeur,
of haar taken, respectievelijk leidinggevendekwaliteiten van telefoon 04498 - 52323.verantwoordelijkhedenbehoren groot belang,
onder meer: Van kandidaten verwachten wij CJw schriftelijkesollicitatie- het analyseren van en een actieve instelling om vanuit wordt met belangstellingadviserenover definancieel- dezefunctie mee te denken en te verwacht door de directievan de

economische bedrijfsvoering; werken aan de commerciële bank, Postbus 67,6120 ABBom.- het analyserenen coördineren taakstellingvan de bank.
van de interne informatievoor- Een goedemondelinge en
ziening; schriftelijke uitdrukkings- mmmm- hetcoördineren van het vaardigheid zijn onontbeerlijk
beheer, de implementatie en voor een goedeuitoefening van
de beveiliging van (geautoma- de functie. Kandidaten met
tiseerde) administratieve ervaring in een soortgelijke
systemen en toepassingen; functie genieten de voorkeur.

Rabobank CS

Polec zoekt jongebedrijfskundigen (HTS) ï
diejaun doel snel willen bereiken. ;

!De techniek ontwikkelt zich in snel- NA/erken bij Polec. Stuur de coupon naar:
treinvaart, waardoor een steeds Dit betekent in het algemeen project- Polec Maastricht, Scharierweg 88,
groter beroep wordt gedaan op de matig functioneren. Dat wil zeggen 6224 JJ Maastricht.

5*3 creativiteit van technici. U weet daar dat u - van begin tot eind - nauw Telefoon 043-633833.
natuurlijk alles van. U probeert daar- betrokken bent bij de realisatie van
om uw kennis up-to-date te houden. het door ons aangenomen project. 1
U volgt cursussen, leest de vaklitera- .. W^ U-\/~\ I f~\ê^\tuur en probeert een zo breed moge- Wat Wij bieden. jf JIÉ-Jf
lijke ervaring op te doen. Juist dat Polec biedt een salaris met goede JJ P-^ Wmmmvm^^*^ 1

"taaiste is nog wel eens moeilijk. Op secundaire arbeidsvoorwaarden, dat .^ i "een gegeven moment zijn de moge- perfect in balans staat met de aan- anTWOOrdCOUpcn
lijkhederLhianen een functie uitgeput, geboden functie. MHL
Dat is het moment waarop uom u Polec garandeert u een afwisselende Naam: JB m/v
heen kijkt naar wat anders. Naar baan met toekomstperspectief. Kortom, Mres . Sfc-.
een baan waarin ude kans krijgt op er is bij Polec ruimte voor professio-
een breed terrein ervaring op te nele technici, die zich op korte termijn Woonplaats: Edoen en waar uw creativiteit volledig kunnen ontwikkelen en specialiseren. *%.
tof zijn recht komt. In dit geval biedt ,-.. Telefoon: "v"««!£SEÉHE|^>.
een projectenorganisatie de oplos- Reageer vandaag nog! S||||
sing. Want juist daar kunt u, van De volgende stap in uw carrière Opleiding: ...„I^HQL
project naar project, uw kennis en begint met het in-y-yllen van neym- Fervaring verbreden en verdiepen. staande coupon. Of 0 ny tekenaar, ervaring: 1
Kom daarom snel praten met de calculator, constructeur of projectleider <%
mensen van Polec over uw mogelijk- bent, reageer! Polec heeft dè pas-— heden. sende baan voor u. I

2
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Nog vindbaar in Zuid-Limburg?

APPLICATIE-ONTWIKKELAARS
EN SYSTEEMBEHEERDERS

DIE DE HANDEN UIT DE MOUWEN ;
WILLEN STEKEN!

1!
Mediaan/abs is een groeiend automatiseringsbureau dat In de sector applicatie-ontwikkeling:
bedrijven en overheidsinstanties probleemoplossingen
biedt met behulp van de toepassing van informatietech- r^fc^Bc*W^TU^.^^L^ff^Wl3 yW^E
De ontwikkeling van tailor-made applicaties, onderhoud „.. ~ ..

t, . ~ , . .. . .
van dergelijke applicaties, systeem- en netwerkbeheer, "g zal breedfzetbaar rite in het hele systeemofwikkel- <alsmede consultancy zijn onze diensten. We zijn gespe- ra)ect: van

f
jnformatie-analyse, systeemontwemproto-

cialiseerd in VAX/VMS en Oracle en we hanteren bij de tvPin.B" Oracle, vierde generatie hulpmiddeln tot en
systeemontwikkelingonder andere de methode van de f"* 31 derealisatie van systemen. Voorlopig zal dmadruk
Information Engineering. h gSe" °P. de laatstetwf** asP?c!en:.De on!^kken8 vindt
Onze cliëntenzijn grote bedrijven en overheidsinstellin- Praats ,n kleine PTOracttearns bij cliënten of bi, Mdiaan/abs
gen,waaronder enkele ministeries. Zij waarderenonze in imaniervan aanpak; datblijkt uit het groeiend aantal Vereist- 'projecten. Dit is ook de reden waarom we versterking HRr; - ," j. D.. . . ~. Ifi
zoeken voor ons team van informatie- en automatise-

8 " 00^ "chting
rintzsdeskundieen informatica of bedrijfskunde met informatici 18» * ■ - enige jarenervaring met systeemontwikkelig, bij l8voorkeur met gebruikmaking van 4GL hulpaiddelen in
Op korte termijn kunnen bij ons zowel mannen als interactieve omgevingen. Oracle-ontwikkel-»rs in een 19
vrouwen aan de slag. VAX/VMS-omgeving hebben een pré; c- doorgroeicapaciteitenvoor project-respectivelijk 19
In de sector systeem- en netwerkbeheer: teamleider; t
■■HHMaBHBHaBBBBB|HBa||^H| - goede contactuele eigenschappen, zakelijk iizicht en 19

3^ 5h7» klantgericht denken; T9HggHJfcÉÉm^gÊ^ajflfc^gÉlfcflgll^g^lßlßTßT^^^H _ zelfstandig en planmatig kunnen werken; 2o
— Deze zal belast worden met het operationeel systeembeheer ~ leeftlJd 25 tot 30 jaar. 0

in VAX/VMS-omgevingen en meewerkenaan de ontwik- w-. vj-j .
keling en implementatie van dienstverleningsproduktenop *' 0.":, , „ F■ het gebied van systeem- en netwerkbeheer. K ' fn s»m"lerendewerkomgeving voor menen diever- | J0 ' oer willenen alleen genoegen nemen met ret allerbeste; 1
Vereist* ~ verder opleidingsmogelijkheden, ook in eign huis;
- HBO-opleiding (of hiermee vergelijkbaar), bij voorkeur " goede salariëring en moderne secundarearbeids-

richting (technische) informatica; voorwaarden. h- ervaring met systeembeheer in een DEC-omgeving en u,.. i. *-2-
met name metVAX/VMS en DECnet is een pré; Wij verwachten: { s|- goede communicatieve eigenschappenen teamgeest; ~ mensen met hart voor hun vak; mensen dieop de hoogte e,

- leeftijd 22 tot 25 jaar zijn van de stand van zaken en diezich daar ookverder te' ' in willen verdiepen; 22 ,
VPHM^P^MBaVIMII-pjfHinilßp^^ - kandidaten met ambitie en teamgeest, die alleen en in Ï2.«

teams willen werken voor deverlegging van grenzen, d;
zowel voor henzelf als voor Mediaan/abs; Lc

Hij zal zorgen voor systeem- en netwerkbeheer bij cliënten _ informatietechnologen voor wie de wensen van de cliënt fc,
en in huis, terwijl hij ook belast wordt met consultancy en en de kwaliteit van de toepassing voorop staan.Kandi- ntrainingen op dit gebied. Daarnaast zal hij meewerken aan daten dusmet een hoog kwaliteitsbewuste jn.
dienstverleningsprodukten op het gebied van systeembe- g
heer. Kortom: we zoeken enthousiaste, ambitieuze en deskun- e!digemensen die zich thuis voelen in een klimaat van hard egVereist: en wetenschappelijk werken voor de toepassingen die de vv-- minimaalHBO-opleiding, bij voorkeur richting (techni- cliënt wenst en nodig heeft. Mediaan/abs biedtgeen jobsche) informatica; from 9 to 5. Mediaan/abs biedteen boeiende e» uitdagende- enige jaren ervaring met systeembeheer in een DEC- baan voor hen die meer willen. 'omgeving, in het bijzonder met VAX/VMSen DECnet. r"*

Kennis en ervaring met PC's. Wanneer u zich herkent in onze manier van werken, schrijf t- brede kennis van en belangstelling voor informatisering dan een brief met curriculum vitae aan de directie van *^en automatisering, met name op het gebied van bestu- Mediaan/abs b.v., postbus 8006, 6401 VA Heerlen. Uw r~
ringssystemen, datacommunicatieen de organisatie van brief wordt uiteraard striktvertrouwelijk behandeld. S 9-'- rekencentra. Bereidheid zich verder daarin te °9"
ontwikkelen; Voor meer informatie over de vacatures in de sector sys- d£- zelfstandig en planmatig kunnen werken; teem- en netwerkbeheer kunt u bellen met )Jlr- in staat om goede contacten met cliëntente onderhou- ing. Theo van Dort: 045-718355, of privé: 043-(47982. ''den (contactuele eigenschappen, zakelijk inzicht en Voor informatie over de vacature in de sectorapplicatie- jo n
klantgericht denken); ontwikkelingkunt u bellen met ing. JohnCoumans: 045- | o *^- leeftijd 25 tot 30 jaar. 718355, of privé: 04490-74366 (tussen 19.00 en20.00uur). Q

1-°Mediaan/abs b.v., Frankenlaan 5, 6419 BT Heerlen, telefoon 045-718355 °n
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l>M|tl»^M^^^M*f^M«lr^«'jji KiïIaT??P?S?T?^ televisie en radio

Nederland 1
H3.00-13.05 Nieuvs voor doven en«slechthorenden.;Vara
!'7-01 Thuis in de dierentuin. Austra-'ische serie. Afl. : Even kennisma-| *en. Dokter Mitchïll is dierenarts enpU werkt in de derentuin van Mel-oourne. Hij woont er ook, samen metzyn kinderen Nick en Suzie.F.30 Journaal.|17-36 Nederland museumland. Van-

daag: Provincie Noard-Brabant Pre-sentatie: Hanneke Kappen. Gast:JohnLeddy. (herh.)
] '■»* De verzameling Verzamelingu« eerdere afleveringei van De Kunst''9' op straat.8-06 De grote meieer Kaktusshow (herh.)

ia hi
het land vande Minikins.gelige jeugdserie.fil 2: In de val.

hebben Paul Herman
iq i!a .nd tot hun eigerafmetingen.'3-uo Journaal

1 907 Tot elke prijs. B-delige Cana-dese serie. Deel 4. Dqournaliste Lm"-a Hébert ziet Pierre >p het reserve-bank-e zitten en ruik een sensatio-neel verhaal...a-54 Durrell in Rusknd. Serie na-wurdocumentaires vin de Engelse: rw^ en natuur>enner Gerald■ uurren. Afl. 4: Van Tim Sjan naar Sa-
-20 «a en de RodeWoestijn.

■«■* Avonduur metKappen. Talk-I tu2" umet Hameke Kappen vanuitgeembad oe P-piemolen in Gronin-
-21 -33 Philip Ma-lov». Privé-detecti-

«" tngels-Am«*ikaanse serie. Afl. 5:"e uitgekookt, moordenaar. Wan-

" J^!Leen cod' filmster aangetroffenwordt met het -stool nog in zijn hand,

" Martine Bijl.
(Nederland 1 - 22.49 uur)

is voor de politie alles duidelijk. Maar
waarom zou je, als je zelfmoord wilt
plegen, het pistoolnummer wegvij-
len? (herh.)

22.24 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.49 Bijl. Hoogtepunten uit de twee-
genomen in het nieuwe De la Mar
de theatershow van Martine Bijl, op-

theater in Amsterdam, (herh.)
00.04-00.09 Journaal

■■,—■-■ — i
Nederland 2

VPRO
09.00 De Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Snoopy's
truc/Snoopy's vlucht, (herh.)

09.10 ■ Laurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: Habeas corpus.

09.30 Kikker gaat uit eten. Kort film-
pje van Gary Templeton.

09.45 LeporeUo. Programma waarin
een thuisreiziger vanuit zijn linnen-
kast 's werelds wonderbaarlijkste mo-
numenten bezoekt. Afl.: De Niagara-
watervallen.

09.50 Vanessa de speurneus. Fran-
se jeugdserie. Afl.: Heb je mijn pla-
neet niet gezien.

10.05 Knutsel je mee? Ja . 0f... nee?
Doepra (doen/praat)-programma.
Presentatie: Skip.

10.25-11.00 Hals over kop. Duitse
serie. Afl. Weggesleept.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Fietsen doo .de jaren '80.

5-delige serie over de ontwikkelingen
in het Nederlandse taalgebied tijdens
het afgelopen decennium. Afl.: Fuck
the world.

21.47 Sid & Nancy. Engelse speelfilm
uit 1986 van Alex Cox over de fatale

romance va* Sid Vicious, de bassist
van The Sex Pistols en één van de
groupies van deze beruchte Britse
punkband, de Amerikaanse Nancy
Spungen, afgezet tegen de opkomst
en de ondergang van de punk. Met:
Gary Oldman,. Chloe Webb, Drew
Schofield.

23.38-23.43 Journaal.

" Maxim Hartman als Skip en Robert Laurer als het i
Knutselmonster in 'Knutsel je mee? Ja... of ...nee?'

(Nederland 2 - 10.05 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.30 Studio Sport. Rechtstreeks

verslag van de Tour de France.
12.45-13.35 Milieu. Documentairese-

rie. Afl.l.
16.30 Studio Sport. Tour de France.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.48 Malvira. Belgische poppense-

rie. Mormelonie is een onooglijk klein
koninkrijk, dat met ijzeren hand gere-
geerd wordt door de vreselijke konin-
gin Clothilde.

19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Verdacht. Serie. Afl.2: Radiopi-!

raterij. (herh.)
20.40 Panoramiek. Achtergrondinfor- [

matie bij actuele ontwikkelingen in de[
politiek.

21.10 Nachten van de revolutie. [
7-delige serie geïnspireerd door de:
Franse revolutie. Afl.4: Verkrachters "van de Vrijheid, de nachten vooraf- [
gaand aan 17 juli 1791.

22.03 Werken aan werk: De prijs van ïeen rug. (herh.)
22.33 Geschiedenis en instellingen =van de Sovjetunie. Les 9.
23.52 Jourriaal.
23.57-00.02 Nieuws voor doven en ï

slechthorenden.

Duitsland 1
10 on Pro9
U7c hute' Pürstenhochzeit

11 o„ * Hlsto 'schoneelspel.
"Ou Die Sendog mit der Maus.*'nderprogamrr.. »

12 22 "' p^se«ub. *
13 in Ta9eschs/Wochenspiegel.■u Magaiin er Woche. Regio-
13a?, ma9a;jne.

rir am
Dlese Woce im Ersten. Pro-

-134R Ta"W,ekoV6ZiCnt-
-s"rt ,- ~eir duro d'® Wildernis.
choD9e Jögdsen. Afl. 2: Unheimli-I^Begegjung.
""o "" S>ruchrif. Talkshow voor

Ige leugd.
se°io?ie fentlemn bitten zur Kas-
lar-, i' 3"G|*9 tv"sel van Henry K°-"z Met: lorst Tapert, Hans Cossy,
riP nther Nutze e., (herh.) De ben-J: °ve"a de pettrein. De politie
"Wdt gevtarschud en er ontstaat

16 5*! ni9hei(tussen e overvallers.■*u vesp-Fieber Documentaire
17 nn . °r:omst vn de scooter,

te ARD*tetgebe: Heim und Gar-
n,o,uPres <itatie: Gbriele Vocke en

17 an lr Efeler
ln

J° t'ngaden zi Gott - Gesandt
van, , W<* Protesintse kerkdienst

18 nn l aindau beGöppingen.
is:o!i wai?£,fchau-
-18 in e ">er Uns-la'ln pP°T'Chau.

S," ,Llndistrasse Serie. Afl.:
irT eik.19 no -..

de Aorf oldene 1 Winnaars van
;19-10 vu tVoterii-

bujt„ | e,t»iegel. Reportages van
19 SQ "'andorresponlenten.
19 sn porchau-Tesgramm.
20'll rjeutim Erstet.
2q-15 r> ' 19esschaj-

I film i .er 'ou- Ameikaanse speel-
i Met- o IS3 van Gor9e R°y HilL
! fiober.aul|ewman' ,obert Redford,

er enp v ca* De 'Pachters Hook-
Lonnp probeen de gangster
vais tt?anii' te ranceren door een
waar erskan,'or ,e beginnen,
hanrt?166 J Lonnegón veel geld af-feS lwih maken
s|aQ mst Müneten 1989. Ver-

len ds -*1 Filmfesti/al te München
teUrSprj

Ultiking van de Duitse ac-

-82.55 la9**chau-
daan pn<rt Meisterwerke. Van-
Louvre o*>sieansJcnt der 9rossen

13.05 D , £"e a'S Rune'
nijgt Aiv Rock,«d: Anruf ge-

f Af| - k Al>ikaanse detectiveserie.; Gai'ner erÜ,karusse" Met: James
! e.a R' n Beery« Julie Sommars

een rn^rf1* 1 moet de vnendin van
WaardJ,S ,39er onsPoren, die een

in. irelsnoer bezit. RockfordI lllllinii.

" Hans Albers en Armemarie Düringer in
'Vor Sonnenuntergang'.
(Duitsland 2-15.10 uur)

is echter van plan de ketting aan de
verzekeringsmaatschappij te leveren.

23.50 Tagesschau.
23.55-00.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachirr Ku-
lenkampf.

Duitsland 2
09.00 "" Programma-weekover-
zicht.

09.30 Die Blüte des Lebens. Protes-
tantse kerkdienst vanuit Gudensberg-
/Hessen.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren. Vandaag: Am Goldenen Hom
und am Mosesbaum. Documentaire
over bejaarden in Turkije.

11.00 "" ZFD-Fernsehgarten. Amu-
sementsshow. Gasten: Peter Kraus,
Volker Lechtenbrink, Ralph Paulsen
e.a. Presentatie: Ilona Christen.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.

13.30 Guckloch. Blik achter de scher-
men over de voorbereiding van kin-
der- en jeugdprogramma's.

13.45 00 Gruey - Der Held, der im-
mer fallt. 6-delige jeugdserie. Afl. 1:
Der Laufer mit der Maske.

14.10 Neues aus Uhlenbusch. Duit-
se jeugdserie. Afl.: Der Waldgeist.
Met: Erich Will, Bernhard Beith, Hilde-
gard Wensch e.a.

14.45 Wo Berlin Begann. Aus der
Frühgeschichte einer Grossstadt. Do-
cumentaire over het ontstaan van
Berlijn.

15.10 ■ Vor Sonnenuntergang. Duit-
se speelfilm uit 1956 van Gottfriend
Reinhardt. Met: Hans Albers, Arme-
marie Düringer, Martin Held e.a. Na
de dood van zijn vrouw wordt de on-
dernemer Clausen verliefd op de jon-
ge Inken. Zijn dochters en schoonzo-
nen proberen de nieuwe erfgename
het huis uit te werken, maar Clausen
wordt zo boos dat hij sterft net nadat
hij een nieuw testament gemaakt
heeft.

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. Vandaag

0.a.: Paardesport: Duitse derby in
Hamburg; Wielrennen: Tour de Fran-. Ce; Roeien:internationale regatta in
Essen. Presentatie: Christa Gierke-
Wedel.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 (TT) Wunderbare Planet. 7-de-

lige Japanse documentaire serie. Afl.
1: Die Wüste wandert.

20.15 Fackeln im Sturm. 12-delige
Amerikaanse tv-serie. Afl. 4: Liebe
und Hass. Met: Patrick Swayze, Ja-
mes Read, Lesley-Anne Down e.a.
Ashton wil om materiële redenen de
politicus Huntoon trouwen. Intussen
ontdekt Madeline dat haar vader haar
huwelijk met Orry verhinderd heeft.
Orry geeft nog geen toestemming
voor het huwelijk tussen Billy en Brett.

21.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.00 Die Verfolgung und Ermorde-
rung Jean Paul Marats. Hergestellt
durch die Schauspielgruppe des Hos-
pizes zu Charenton unter Anleitung
des Herrn de Sade. Engelse speelfilm
uitti 1967 van Peter Brook. Met: Pa-
trick Magee, Glenda Jackson, Clifford
Rose e.a. Markies De Sade organi-
seert met de bewoners van een zie-
kenhuis toneelvoorstellingen. Deze
keer voeren ze de moord op de Radi-
cale Jacobijn Jean-Paul Marat op,
met als hoogtepunt de discussie over
de revolutie.

23.55 Brief aus der Provinz. Reis per
postkoets langs de Niederrhein.

00.00-00.05 Heute.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 25. (herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-

formatie.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 25. (herh.)
10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 12. (herh.)
14.25 Teletekstoverzicht.
14.50 Sport im Westen extra: NK

paardespringen in Berlijn; finale EK
voetbal voor dames; motorrijden - GP
van België.

17.00 Hollymünd.
18.00 Die Besucher. 16-delige jeugd-

serie. Afl. 3: Kontakt!
18.30 Xerxes. 6-delige jeugdserie. Afl.

1. Drie vrienden hebben met veel
moeite de schooltijd achter zich. Hun
belangstelling richt zich nu vooral op

vrouwen. Voor Xerxes betekent dit de =ene mislukking na de andere.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal [

magazine met nieuws. (19.30 uur [
Sport im Westen.)

20.00 Musik im West 3: opera- en :
balletgala vanuit het Royal Opera j
House in Londen.

21.15 West 3 aktuell.
21.20 Ich stelle mich: Otto Flimm. j

President van de ADAC.
22.50 Puzzle. Spelprogramma.
23.50 Sommer Jazz: 11. Kölner Jazz- j

haus-Festival.
00.50-00.55 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans. =Les 12. (herh.)
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, j

Mathematik Analysis. Les 6. (herh.)
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels. 5

Les 25. (herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Informatief :

sprogramma.
10.00 Pontificale mis vanuit de dom j

van Konstanz n.a.v. het 900-jarig be- j
staan.

11.45 Sehen start Horen. Weekma- j
gazine voor doven en slechtho- I
renden.

12.15 Telekolleg 11. Cursus scheikun- ■de, Chemie. Les 25. (herh.)
12.30 Tele-Akademie: Dr. Dieter Gö- j

bel - DieKunst der modernen Medien. j
13.30 Telekolleg 11. Cursus economie. ;

Les 12. (herh.)
14.30 Sport im Dritten extra. Met ;

voetbal: finale EK voor dames; NK j
paardespringen in Berlijn en motorrij- |
den: GP van België.

17.00 Das Beste aus Prominenz lm j
Renitenz. Met: Elisabeth Volkmann, j
Bruno Jonas en Mike Krüger.

17.15 Wandertip: Der Donon.
17.30 Nimm's Dritte. Programma- j

overzicht. j
18.00 Touristik-Tip. Informatie voor j

vakantiegangers. Vandaag: 1. Cam- I
pingvluchten. 2. Vakantiewoningen. I
3. Toeristisch nieuws.

18.15 45 Fieber. Berlijns magazine.
19.00 Abendschau Bliek ms Land i

am Sonntag.
19.30 Solo für 12. Spelprogramma j

gepresenteerd door Leska ■ Kauf- \
mann. i

19.55 Musik für Sic. Aansl.: Europa-;
brücke.

20.15 George Grosz. Portret van de j
karikaturist George Grosz.

21.45 Südwest Aktuell " Neues.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.45 Edgar Briggs. Das As der Ab- j

wehr. 11-delige Engelse comedyse-;
rie. Afl. 1.

23.10-23.15 Laatste nieuws.

satelliet
RTL Plus

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met: Heath-
cliff, tekenfilmserie.

09.15 ■ Das Madehen aus der Süd-
see. Westduitse speelfilm uit 1950
van Hans Muller. Met: Angelika Hauff,
Madeion Truss, Hardy Krüger e.a. Ar-
nold Pieper, een kokosnootplanter in
de Zuidzee iaat via de radio een op-
roep plaatsen: hij wil zijn dochter voor
een zacht prijsje uithuwelijken...

11.00 Bornemanns Nahkastchen.
11.10 Heathcliff, der Kater, (herh.)
11.40 Dennis. (herh.)
12.05 Die Holidays aus Rom. Teken-

filmserie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Buck Rogers. Sf-serie. (herh.)
14.00 Gur schmeckt's uns. Culinair

magazine.
14.30 Tekenfilm.
14.40 Johnny schiesst quer. Roe-

meense western uit 1977 van Dan
Pita. Met: llarion Ciobanu, Ovidiu luliu
Moldovan, Mircea Diaconu e.a.
Traian is samen met zijn broers John-
ny en Romi getuigevan een roofover-
val op een trein. Kort daarna wordt hij
verliefd op de mooie Annabelle.

16.00 Unser kleines Theater: Liebe
macht blind. Klucht van Ridi Walfried.
Met: Anton Feichtner, Florian Kern,
Eva-Maria Weiser e.a. Regie: Lothar
Kern. Om de liefde van een rijke we-
duwe te winnen, wenden Hannes en
Lechner zich tot een wijze vrouw.

17.40 Kunst und Botschaft. Die
Heimsuchung. Van Rogier van der
Weyden.

17.45 Musikrevue. Schlagers.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Ich will Manhattan. 8-delige se-

rie. Afl. 3.
20.00 Wimbledon - Spezial.
20.15 Lass das, ich hass' das. Duitse

speelfilm uit 1983 van Horst Hachler.
Met: Michael Schanze, Beatrice Rich-
ter, Gunther Philipp e.a. Beate, een
milieubewuste studente biologie ont-
fermt zich in haar landhuis over alles
wat dreigt uit te sterven. Niet iedereen
is daar gelukkig mee...

21.45 Spiegel TV. Actualiteiten.
22.20 Glitzernder Asphalt. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1987 van Jerry
Schatzberg. Met: Christopher Reeve,
Kathy Baker, Mimi Rogers e.a. Jona-
than Fisher, een eerzuchtige journa-
list, wil een verhaal schrijven over de
prostitutie in een wijk in New Vork.
Maar zowel de meisjes als hun soute-
neurs willen niet praten...

00.00 Catch up. Amerikaanse show-
gevechten gepresenteerd door Joe
Williams.

00.30-00.35 Betthupferl.

SAT 1
08.05 Mister Ed. Afl.: Ab heute wird ge-
spart. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.:
Damentag. 08.55 Ihr Horoskop. Aansl.:
Programma-overzicht. 09.00 Die Wal-
tons. Afl.: Jody sucht seine Zukunft.
09.50 Teletip Tier. 10.00 SAT.I Sport.
10.30Auf Videosehen. 10.55 So gese-
hen. Kerkelijke uitzending. 11.00 Pro-
gramma-overzicht. 11.05 Bill McKay -Der Kandidat. Amerikaanse speelfilm
uit 1972 van Michael Ritchie met Peter
Boyle, Don Porter, Robert Redford e.a.
12.45 Zeitzeugen. Armin Halle in ge-
sprek met de Bundestags-vicepresi-
dent Armemarie Renger. 13.15 Die
Waltons. Afl.: Der Hühnerdieb. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05 Teletip Koehen. 14.15
Tier + Wir. Afl.: Körpersprachen. 14.45
Der Goldene Schuss. 15.00■ Paris urn
Mitternacht. Engelse misdaadfilm uit
1949 van Anthony Darnborough en Te-
rence Fisher met Dirk Bogarde, David
Tomlinson, Jean Simmons e.a. 16.30
Auf und davon. 17.00 Der Goldene
Schuss. Aansl.: Programma-overzicht.
17.10 Die schwarze Isabell. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1952 van Ralph
Murphy met Louis Hayward, Patricia
Medina, John Sutton e.a. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Gewinn in SAT.I Aansl.:
Programma-overzicht. 19.10 Kampf
urn Yellow Rose. Afl.: Ausgebeutet.
20.00 SAT.I Wetter. 20.10 lm Prater
blüh'n wieder die Baume. Oostenrijkse
komedie uit 1958 van Hans Wolff met
Gerhard Riedmann, Nina Sandt, Jo-
hanna Matz e.a. 21.50 SAT 1 Sport.
22.00Klassik aus der Waldbühne. Ver-
slag van het enige Oper-Air-Konzert

van het Berliner Philharmonischen Or- gi
chesters dat gisteren gehouden werd. l
23.30 SAT.I Bliek. 23.40 Mordge-"
schichten. Franse speelfilm uit 1967 5
met Alain Jessua met Claudine Auger, I
Jean-Pierre Cassel, Michel Duchaus- ■
soy c.a. 01.15-01.25 Programma-over- Z
zicht.

SSVC
12.35 Children's SSVC. Afl.: Hugo, 3

the man of the Snows.
12.50 Jimmy Cricket's Joke Machi- ;"

ne. Komische serie.
13.00 Highway. Harry Secombe be-

zoekt de Orkney Islands.
13.30 4 What it's worth. Consumen- a

tenprogramma gepresenteerd door 't
Penny Junor en Kieran Prendiville.

14.00 News and Weather.
14.10 Bullseye. Dartboardspel.
14.35 Sunday Grandstand. Hoogte- h

punten uit: Atletiek, racing en cricket. J
19.45 Catchphrase. Spelshow voor]

de hele familie gepresenteerd aoor*
Roy Walker.

20.10 Watching. Serie. Afl.: Wedding. J
20.35 Eastenders. Serie.
21.30 Local Overseas Allowance.
22.45 News and weather.
22.00-23.35 The Two Mrs Grenvilles.

Nieuwe serie.

1
Sky Channel

06.30 Bailey's Bird. Avonturenserie. ;
07.00 Hour of Power. Religie en gas- «ten. I
08.00 Fun Factory. Ontspanningspro- E

gramma.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Motor Sports News.
13.30 Fashion TV.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en;:
techniek.

17.00 Big Valley. Western.
18.00 Eurosport.
19.00 Irish Derby.
19.30 Tour de France.
20.30 Rugby union.
22.00 Mororcycling.
23.00 Golf.
01.00 Eurosport overzicht. S
"-""■-— |

1
Super Channel

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-»!
stop tekenfilms.

11.00 Coca Cola Eurochart. Popmu-j;
ziek.

12.00 Video Fashion. Modemagazi- 1
ne.

12.30 Documentary TBA.
13.00 It's written. Literaire reeks.
13.30 Blake's Seven. Sf-feuilleton.
14.30 Salvage One. Komische serie. "15.30 Euro Magazine. Informatiema-;.

gazine. J*
15.45 The Mix. Pop.
17.30 The World Tomorrow. Reli-Ï

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.;

Zakelijk nieuws.
18.30 Roving Report. Actualiteiten.
19.00 Tracking Music. Pop.
19.55 Weather.
20.00 The UK Top 50. Hitparade.
21.00 Shoestring. Detectiveserie.
21.55 Weather Rerpot. *22.00 NBA Today Basketbal.
22.25 A far Cry from Home. Ameri-

kaanse tv-film uit 1980 van Gordor*» .
Pinsent.

00.30 The Mix. Entertainment.
02.00-07.00 Gevarieerde Italiaans*»

amusementsprogramma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Marcel Vanthilt.
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun European Tojfr

20.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics. Clips uit het aE

chief. K
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo. H
20.30 MTV Spotlight. Rod Stewart.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00-07.00 Night Videos. Clips

België/TV 1
l!9-°o r"^ '"915 pertiColargol. Kinderserie,

daan proPse volksverhalen. Van-dop rchvoge. Tjechische bij-
"9.25 v n J Brdecla. Lenartowicz.
LonknyouWe Theelepel. Afl.: Bash»d«dans.lo.oq coes- 3kenfilrrserie.

kerk m ha-itievierin9- Vanuit de
11.0Q.i3n is,and t* Brussel.
Bnoth »?° 'aëlitische Eredienst.
Syna"~Mltewifeest- vanuit de Grote

S-15 R°. 9e bussel.
ter v?"1* T*. het dikste studentje
■^an uere,d-Nederlandse jeugdfilm
do0r m vs der Linden. Billy wordt

i dutjerteesteKwel be,raPt a's hij een
's hetn' ,linke Portie strafwerkioefen?ev °-9n Billv 2int °P wraak. Hij

"'iseren "iekünst van net nvPno-een h=L°m c deze manier de leraar
16.40nak te -sten.

Serie^f (
sP*'vogels. Amerikaanse

tis. Afi 7 q^ Moore en Tony Cur-
bare l_T- Br< belandt op onverklaar-
A|s biml'i^f "een soort ziekenhiuis.

'dat h' l geen ziekenhuis is en
*'ch a,m ni(« mankeert, vraagt hij

tfherh 1 Wat *' te betekenen heeft.

7-5 s JJ.alviraPoppenserie. (slot.)
6.00 ïleuws
B.o s ''* tak^nimatieserie. (herh.)
Plons leuterprogramma. Afl.:8.10 fjen hetjssersmeisje. (herh.)
Illn kindren van Bolderburen.
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7-delige Zweedse jeugdserie van
Lasse Halström naar de boeken van
Atrid Lindgren Afl. 2.

18.35 De collega's. Serie. Met: Bob
Vanderveken, Nelly Rossiers, Tessy
Moerenhout e.a. Afl. 7: De ideeën-
bus, (herh.).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip: Kinderen spelen op straat.
20.15 Bluegrass. Amerikaanse tv-film

in twee delen. Deel 2. Met: Cheryl
Ladd en Wayne Rogers.

21.45 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith. Afl. 1: De vieze
bende. De succesvolle Adam Gard-
ner wordt gearresteerd wegens
moord op een filmsterretje iii Holly-
wood. Matlock heeft de indruk dat
men Gardner in de val wil lokken en
gaat naar Californië om de ware
schuldige op te sporen.

22.30 Nieuws. Aansl.: Ritverslag Ron-
de van Frankrijk.

22.50 Triomf van het Westen. 13-de-
lige Britse documentaire van Chris
Martin over de invloed van de Wes-
terse beschaving op de hele wereld.
Afl. 9: Pijlers van de vooruitgang.

23.40-23.50 Coda. Plastische kun-
sten.

België/TV 2
11.30-12.45 Wielrennen. Ronde van

Frankrijk, rechtstreekse reportage
lllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll 11111111111l

van de eerste (halve) etappe: Luxem-
burg-Luxemburg.

16.30-18.00 Wielrennen. Ronde van
Frankrijk, rechtstreekse reportage
van de eerste (tweede halve) etappe:
Luxemburg-Luxemburg. Commen-
taar: Mark Vanlombeek en Mark Uyt-
terhoeven.

België/RTBF1
11.20 Motorsport: Grand Prix van Bel-
gië vanuit Francorchamps Verslagge-
ver: Michel Lecomte. 12.20Actualités a
la une, actualiteiten. 12.45 Autosport:
Grand Prix vanuit Chimay. 13.00 Mo-
torsport: Grand Prix van België vanuit
Francorchamps. Verslaggever: Michel
Lecomte. 14.10 Monty Pythons flying
circus, Engelse serie. Met: Graham
Chapman, John Cleese, Terry Gilliam
e.a. 14.40Variétés a la une. 14.45 Mo-
torsport: Grand Prix van België vanuit
Francorchamps. Verslaggever: Michel
Lecomte. 16.00 Tekenfilms, (onder
voorbehoud). 17.45 La fièvre des
Mayas, documentaire over de cultuur
van de Maya's. 18.15 Cinémaa la une.
18.20 Papa bonheur, Amerikaanse se-
rie. Afl. 9: Rimmel et rouge a lèvres.
18.45 Noubanimé, tekenfilms met de
Smurfen. 19.00 Le week-end sportif,
sportmagazine. Presentatie: Gaëton
Vigneron. 19.25 Voorbeschouwint
paardenkoersen. 19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00 Wielrennen, Tour
de France, samenvatting van de 1e en

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

2e etappe. Verslaggever: Frank Bau-
doncq. 20.10 Cinéma a ia une. (herh.)
20.15 Saga de la Chanson Francaise:
Charles Aznavour, portret. 21.15 Les
poneys sauvages, 5-delige serie naar
de roman van Michel Déon. Met: Jac-
ques Weber, MichelDuchaussoy, Yves
Beneyton e.a. Afl. 5: Terres promises
(1968-1969). 22.45-23.20 Laatste jour-
naal en weerbericht.

België/Tele 21
11.30-12.45Wielrennen: Tour de Fran-
ce, 2e etappe Luxemburg-Luxemburg.
Verslaggevers; Theo Mathy en Frank
Baudoncq. 16.20-18.00 Wielrennen:
Tour de France, ploegenklassement
Luxemburg. 19.30-20.00 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV5
16.00 l'École des fans. Francois Valéry.
16.45 Immédias. Jeugd. 17.15 Apostr-
ophes. Literair magazine. 18.35 l'É-
pingle noire. Serie. 19.30 Flash'Varicel-
le. 20.00 Avis de Recherche. Philippe
Lavil. 21.30 Histoires Naturelles. Jacht-
rubriek. 22.00 JournalTélévisé. 22.35 7
Sur 7. Aktualiteitenmagazine. 23.30
Sport. 00.30-00.45 Le Quart D'heure
Du Procope. Geschiedenis. .

Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Tour de
France Extra. 10.02 Wegwezen.
11.02 VARA Radio 1 zondageditie.
12.02 Ophef en vertier. 13.05 Hier
en Nu. 14.02 Langs de lijn, sport en
muziek. 18.02Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again 22.02 Now's
the time. 23.05 Met hetoogop mor-
gen. 0.02TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Josepha Mendels (2). 10.30
Muziekmozalek. 12.02 AVRO mu-
ziektheater. 13.02 AVRO's radio-
journaal. 14.02 Nederlands op
AVRO 2. 15.02 Muziek met Meta.
16.30 Kom 's langs in Stillness
18.02 Dat zoeken we 0p... 19.02
Leuterkoek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30 Hersengymnas-
tiek uit Egypte. 20.00-7.00Zie radio
1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-0.00 Op slag van maandag.

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiii

radio
Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder
de GroeneLinde. 9.15 Musica Reli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-
overz. 10.00 Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11 00 Zomeracademie
1989: opnamen van de Nederland-

se Mozartweek 1988. 13.00 Nws.
13.02 Opera Matinee. 14.00 Con-
cert op de zondagmiddag. Concert-
gebouworkest met piano. (In de
pauze: ca 14.40 Praten over mu-
ziek). 16.00 NOS Jazzgeschiede-
nis. 16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Continu Klassiek. 20.00
Nws. 20.02 Specialiteiten a la car-
te.22.oo Kamerconcert. Theo Olof.
viool. 23.21-0.00 Opgeruimd staat
netjes, hoorspel.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 900 Nws. 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. 16.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 17.00Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nieuws. 18.10Litur-
gie en kerkmuziek. 18.40 De onbe-
kende Islam 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
19.20 Suara Maluku. 19.55Tambu.
20 30 Zorg en Hoop. 21.20 Mede-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

landers Nederlanders. 22 10-2240
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
DSM - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten. ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00Sport.

BRT 2
6 00 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 00 Fies-
tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met gesloten deuren, (om
18.00 Nieuws). 20.05 Vragen staat
vrij (om 22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (000, 5.00 en 530
Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.3 bFrohlicher Auttakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender 8.05 Fröhti-
cher Auttakt 8.30 Glaube und Kir-
che 9.05 Mundartsendung: Üver

1111111111111111111111111111111111111111111111111 l

d'Land on d'Logt - van domols on
,hogt Echo Nord: Alles watt daer att
ömmer over Keiemes an et Jöhltal
weete wollt 10.00 Votkslieder
11.05 Schlagersouvenirs 12.35

Rückblick. 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 16.05 DOMINO -
die Schielshow des BRF. 17.05
Sportmagazin. 18.40 Senioren-
funk 19 00 Wunschkonzert. 21.05Sportresultate von Wochenende
und Sendeschluss

Luxemburg RTL
4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 900 Sonntagsfrühstück.
1100 Rückblick - Oldies 12 00
Musikparade 14 00 Wunsch Dir
was. 17.00Sportshop 18.00 Nach-
gefragt. 19 00 Volkstumliche Hitpa-
rade 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig Musik
Non-Stop 0.00-1.00 Traumtanzer

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das groose Plats-
konzert 10.05 Operette nach
Wunsch 12.05 Musik ist Trumpf.
13.00 Heimatmelodie 14.05 Was
dart es sein? 17.00 Chore der Völ-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00 Erinnerung. 2100 Musik
zum Traurnen. 2230 Nachtex-
press
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Hij is een gezellig verteller, deze
geboren en getogen Maastrichte-
naar. Maar jekunt hem niet ver-
leiden om een van zijn kunstjes
aan de openbaarheid prijs te ge-
ven. Bijvoorbeeld hoe hij het
klaarspeelt om de op de bühne
een kist - met daarin een daarin
een dame- door te zagen. En wat
te zeggen van die truc waarbij
met de duiven zo maar uit de
mouwen van je jasje vliegen?
Goochelaar, hypnotiseur, ma-
giër,kwakzalver. Noem ze niet in
één adem, want daarmee kun je
de 47-jarige vitale Jo Mathijsen
goed kwaad maken. Laat hem
daarom eerst maar eens uitleg-
gen wat hypnose dus duidelijk
niet is.

Middeleeuwen
„Kwakzalverij heeft bijvoor-
beeld niets met goochelen te ma-
ken. Wanneer je gelooft dat met
een strijkje over de rug je pijn
kwijtraakt, dan is dat gewoon
suggestie. Toegegeven, het is na-
tuurlijk wel prima wanneer het
helpt. En ook hypnose heeft in
principe niets met ons vak te ma-
ken. Kijk als iemand door de
lucht zweeft, dan is dat gewoon
een bepaalde presentatievorm.
De 'clou' van een clown in aktie
bijvoorbeeld kun je eigenlijk op
voorhand raden".
Begrippen als illusie en magie
komen wat dichter bij die van
het goochelen, een kunst diezijn
opkomst vooral dankt aan de
jaarmarkten tijdens de middel-
eeuwen. „Overigens in de bijbel
kom je de goochelaar al tegen",
zo weet Jo Mathijsen met stellige
zekerheid te weten.
Reeds als kind imponeerde hem
de kunst van het goochelen. „Na
een televisie-uitzending dacht ik,
dat wil ik ook worden".
Maar toch nog even doorvragen
over de fijne 'kneepjes' van het
vak. Mathijsen: „Je moet ervoor
zorgen het publiek vóór te zijn,
steeds een slag eerder dus. Goo-
chelen heeft alles te maken met
snelheid, mensen even in ver-
warring brengen en zelfs een
beetje manipuleren. Het gaat om
het magische, het schijnbaar
doen van iets dat hetpubliek niet
kan zien of begrijpen".

Veranderingen
Dertig jaar geleden stond Mathij-
sen met zijn goocheltrucs voor
de eerste maal op de bühne met
konijnen, witte muizen, duiven,
kraaien en noem maar op. Nie-
mand - behalve hij zelf natuur-
lijk - die wist waar die beestjes
vandaan kwamen. Het geheim
van het vak zogezegd. Is er wat
veranderd tussen vroeger en nu ?
Jo Mathijsen: „We leven anno
1989 ontegenzeggelijk in een
computer-tijdperk. Maar de
trucs en de kunstjes blijven na-
tuurlijk sterk aan de persoon - de
goochelaar dus - gebonden. lets
is in al dietijdnatuurlijkwél ver-

Nieuwe show
voor Adèle

Bloemendaal
AMSTERDAM - Cox Habbema,
directeur van de Stadsschouw-
burg in Amsterdam en in haar
vrije tijd nog steeds actrice, re-
gisseert de nieuwe theatershow
van Adèle Bloemendaal. Haar
derde soloprogramma krijgt als
titel 'Adèle in Casablanca'.
Casablanca is vooral bekend als
een uiterst levendige stad in
Noord-Afrika. Maar Casablanca
staat ook voor de roemruchte
studenten-, dichters- en pooiers-
club op deAmsterdamse Zeedijk
in de jaren vijftig. Deze beide fa-
cetten vormen de basis voor de
show van Adèle Bloemendaal.
Het komend seizoen speelt Adè-
le in een klein aantal grote
schouwburgen in het land en
verder is ze gedurende eenruime
periode in het Koninklijk Thea-
ter Carré in Amsterdam te zien.
Het nieuwe programma is ge-
schreven door Jan Boerstoel,
Hans Dorrestij n en Willem Wil-
mink en geproduceerd door de
stichting Carré Theater Produk-
ties van directeur Bob van der
Linden.

'Je moet het publiek steeds een slag voor zijn'

Jo Mathijsen dertig
jaar goochelaar

Het zit wel
'snor' met

Giel Montagne
BRUSSEL - Giel Montagne is
in België uitgeroepen tot 'pre-
sentator met de meest promi-
nente snor' van alle presentato-
ren in Europa. In september
krijgt hij tijdens een groot
showprogramma bij deBRT de
prijs uitgereikt. Aan het pro-
gramma zullen in dit geval
vooral veel Vlaamse artiesten
meewerken.

Van onze showpagina-redactie

VOERENDAAL - Bud & Bud, het Gussini Kinderfestival,
Guss Herlee. Achter elk van deze artiestennamen schuilt
één en dezelfde man. Alléén: het repertoire is steeds an-
ders. Vraag JO MATHIJSEN uit Voerendaal welk beroep
hij uitoefent en jekrijgt prompt als antwoord: „Noem mij
maar een entertainer, maar dan wél met het accent op goo-
chelen". Dertig jaarzit hij dit najaar in het vak. Waar zitten
ze eigenlijk, die professionele goochelaars, die beroepshal-
ve het ene kunstje na het andere en de ene truc na de ande-
re uithalen? Je moet ze zoeken als een speld in een hooi-
berg. Maar Jo Mathijsen is er in ieder geval één van.

anderd. Tegenwoordig slepenwe
complete decors, geluid- en licht-
bakken met ons mee. Dat welja".
De Nederlandse goochelaars
staan internationaal aan de top.
Hoe zit dat nu met die briljante
ideeën, waarop je een patent
kunt aanvragen, dus; vindingrijk
als de goochelaar is, laat hij of zij
dat kunstje even registreren en
de truc blijft dan zijn of haar
eigendom. „Een aardig onder-
werp waar jeeen hele boom over
kunt opzetten," glundert Mathij-
sen. Maar hij doet het niet en
zegt: „Een patent mag je inzien.
Achteraf kun je dan zelf bijvoor-
beeld ook de bedenker van zon
truc geweest zijn. Kijk, wie
maakt nou uit ofik als eerste met
het idee kwam of mijn collega ?
Kortom, voor mij hoeft dat dus
niet. Mijn stelregel blijft: een
truc moet ongelooflijk simpel
zijn, maar perfect. Dat is het al-
lerbeste. En denk daarbij vooral
niet dat het bedenken van een
simpele truc gemakkelijk is. In-
tegendeel!"
En passant valt het woord 'zak-
kenroller. Wie en wat moeten we
ons daarbij voorstellen? Jo Ma-
thijsen: „Je moet onderscheid
maken tussen de 'show'-zakken-

9 Jo Mathijsen: „Tegenwoordig slepen we complete decors, geluid- en lichtbakken met ons
>>

roller en de slechterik. De eerste
is jete snelaf en jekrijgt je spul-
len terug. De tweede is net als de
eerste ook snel, maar hij is een
crimineel, eigenlijk een ordinaire
dief. Jekunt fluiten naar je spul-
len, maar is het al te laat voor je
daar achter komt".

Drie namen
Waarom drie namen: Budd &
Budd, GussiniKinderfestival en

Guss Herlee? Jo Mathijsen doet
uit de doeken: „Guss Herlee (ooit
woonde ik in Heerlen - ze zeiden
'Guus uit Heerlen' - en vandaar
de verbastering van het woord) is
de goochelaar dievoor volwasse-
nen optreedt. Gussini, voor de
kinderen, werd de naam omdat
ik 'in' tenten werd gevraagd om
te goochelen. 'In' heb ik dus ach-
ter Gus gezet en omdat dat niet
klonk heb ik er nog meer een 'i'
aan toegevoegd. Overigens se-
dertkort ben ik met een Gussini-

kinderkwis onderweg. Tenslotte
Budd & Budd. Die naam is door
mij bedacht voor het carnavals-
seizoen".
Niet alleen in het hele land, maar
ook in bijvoorbeeld België,
Duitsland enEngeland is Mathij-
sen met zijn goocheltrucs een
graaggeziene en vooral gewaar-
deerde gast. „Taalproblemen zijn
er niet", legt hij uit, „dat is het
prettige wanneer je een visueel
programma brengt".

show/rtv
redactie:harriecremers

Acht Bingo-shows
op het scherm

Van onze rtv-redactie

TILBURG - De TROS wil vanaf
dinsdag met acht wekelijkse
spectaculaire bingo-shows op ra-
dio en tv tussen de 6 en 8 miljoen
gulden inzamelen. Het grootste
deel van de opbrengst van deze
'Dierenbingo's' gaat naar de 125-
-jarige Nederlandse Vereniging
tot bescherming van Dieren. Om
boetes wegens het makenvan re-
clame te voorkomen heeft de
TROS in advertenties en in het
TROS-kompas logo's van de uit-
zending en merknamen weggela-
ten.

Vorige zomer kreeg de TROS
wegens het maken van reclame
voor leveranciers van produkten
tijdens de 'Way of Life'-shows
van Ron Brandsteder een boete
van een ton. Het beroep bij de
Raad van State, het hoogste
rechtscollege in Nederland, heeft
nog geen uitslag opgeleverd.
TROS tv-directeur Cees den
Daas: „Voor alle zekerheid heb-
ben we nu maar de maatregelen
genomen, diehet Commissariaat
van de Media eiste".
Maar bekent de TROS daarmee
dan niet het ongelijk tijdens de
presentatie van de 'Way ofLife'-
shows?
Den Daas: „Nee. We wachten het
resultaat van ons hoger beroep
af. Omdat we de uitslag echter
nog niet kennen nemen we het
zekere voor het onzekere".

Rechtstreeks
De acht bingo-shows worden
door Linda de Mol rechtstreeks
gepresenteerd vanaf de terreinen
van hét safaripark De Beekse
Bergen bij Tilburg. Deregie is in
handen van Bob Rooyens, die in
het verleden ook een seizoen
lang de circus-shows van Ruis
voor de VARA-tv regisseerde. De
TROS laat de serie showsmaken
door de produktie-maatschappij

Tv-programma's rond zwembad, dierentuin, strand en autocircuit

Met Hanneke
op avontuur
tijdens het
'Avonduur'

Van onze showpagina-redactie
GRONINGEN - Hanneke Kap-
pen heeft de smaak van televisie
te pakken. Was haar beweegre-
den tot voor kort nog „zolang ik
gevraagdwordt en het leuk vind,
blijf ik het doen", tegenwoordig
bedenkt en maakt ze zelf pro-
gramma's. De formule van
'Avonduur met Kappen', het
nieuwe avontuurlijke program-
ma dat de VARA nog drie achter-
eenvolgende zondagen uitzendt,
is door haar bedacht. „Het uit-
gangspunt is mijn idee. Ik was al
langer geïntrigeerd door zomerse
lokaties die overdag door duizen-
den mensen worden bezocht,
maar 's avonds een aparte sfeer
uitademen omdat ze dan leeg
zijn. Een dierentuin met alleen
dieren, een rustig zwembad, een
stil circuit en een leeg strand; het
is vreemd. Dat zijn meteen de
thema's van de programma's".
Hanneke ging met haar idee naar
hoofd amusement van de VARA,
Anton Smit. Die was meteen en-
thousiast. „We hebben daarna
een redactie van jonge mensen
samengesteld en zijn aan het
brainstormen gegaan. Elke red-
actielid heeft zijn verantwoorde-
lijkheid. Qe één is chef dieren-
tuin, de ander chef strand en de
derde chef zwembad. Er zijn hele
leuke ideeën uitgekomen".
Na een bezoek aan de dierentuin
'Artis' - afgelopen zondag - komt
de tweede uitzending van mor-
genavond (om 20.43 uur op Ne-
derland 1) vanuit het zwembad
'De Papiermolen' in Groningen.
„Een prachtige lokatie is dat,
maar daarvan heb ik ze wel moe-
ten overtuigen in Hilversum,"
zegt Kappen. „De algemene ge-
dachte was: 'daar heb je haar
weer met Groningen', maar toen
ze het eenmaal gezien hadden,
waren ze overtuigd. Hetvoordeel
van De Papiermolen is de ruim-
te. Echt een jaren vijftig zwem-
bad".
Eén van de onderdelen aan dat
programma is het te water gaan
van een auto. Hanneke: „Een
man, die ooit met zijnvrouw met
de auto het water ingereden is,
gaat onder begeleiding nog een

keer. Hij wil dat zelf, want hij wil
van zijn angst af. Verder komt
natuurlijk de algemene angst
voor water aan bod. Zo hebben
we een gesprek met twee volwas-
sen mensen die ooit als kinderen
jankend van zwemangst in een
film van Bert Haanstra figureer-
den. En er is natuurlijk ook een
interview met een badmeester.
ledereen heeft zo zijn ervaringen
met 'de badmeester'.
De derde aflevering speeltzich af
op het circuit van Zandvoort
(„Wist je dat er een antikidnap-
cursus bestaat? Wordt daar gege-
ven!") en de vierde wordt uitge-
zonden vanaf een leeg strand na-
bij Bloemendaal („Daar praten
we met een echtpaar dat elkaar
leerde kennen door middel van
flessenpost").
HannekeKappen werkte de laat-
ste maanden niet alleen aan
'Avonduur metKappen. Ze pre-
senteerde ook Kinderen voor
Kinderen Regionaal, een zang-
wedstrijd voor scholen met de
bekende 'Kinderen voor Kinde-
ren-liedjes. „Er zijn vier pro-
gramma's opgenomen, drie voor-
rondes en een finale, die vanaf
september worden uitgezonden.
De winnaar mag in de 'echte'
Kinderen voor Kinderen-uitzen-
ding het beginlied zingen. De an-
dere liedjes blijven gewoon ge-
zongen worden door het koor uit
Hilversum. Er waren trouwens
hele goede scholen bij. Sommi-
gen met een Fries accent, maar
ook hoorde jede bekende Hilver-
sumse 'r' soms klinken. Hadden
ze van de plaat overgenomen".
In september wordt ook Het Be-
jaardenzangconcours uitgezon-
den. Hanneke: „Dat is inmiddels
al opgenomen. Koos Huizenga
en Wouter deKoning werkten er
aan mee. Heel gezellig".
De VARA start in september te-
vens een tv-versie van het mi-
lieuprogramma Vroege Vogels.
Presentatie: Hanneke Kappen.
„Dat programma wordt om de
twee weken op zondag van half
zes tot zes uur uitgezonden en
dezelfde dag in het Vroege Vo-
gelsbos in Almere opgenomen.
Er zijn zestien uitzendingen ge-
pland".

" HannekeKappen: „Veel op tv dekomende tijd, maar het programma 'Natuurmonumen-
ten' heb ik laten vallen".

In december en januari volgen
tenslotte nog zes grote Wereld-
wijs-uitzendingen. Net als de
voorgaande reeks zal Hanneke

Kappen deze shows samen met
Robert ten Brink presenteren.

Hanneke: „Ik ben inderdaadveel

op tv de komende tijd, maar het
programma Natuurmonumen-
ten heb ik laten vallen. Dat gaat
een ander doen".

van John de Hol. De „Way of Li-
fe'-shows werien vorig jaar nol
geproduceercdoor Joop van de"
Ende, nu ilgemeen-directeul
van TV 10.
De Verenigirg tot bescherming
van Dieren wl van de opbrengs'
in ieder gevaleen landelijk infor-
matie-centrun gaan inrichten e"
exploiteren. )aar is naar schat-
ting zeker vjf miljoen gulden
voor nodig, /an de opbrengs*
van dit soortacties gaat 60 per-
cent naar het'goede doel' en 4'
percent is voor TROS en produ-
cent om de keten te dekken.

Er worden in edere negentig ntf
nuten durence aflevering vi&
bingo-spelletje gespeeld. Vet'
der treedt een nationale of intef'
nationale vedette ep, is er cc*
showballet aar het werk, zinif
presentatrice Lindt soms o&
zelf en treedt je goep Frizzk
Sizzle op. Met de bngo kunne'
prijzen tot f 25.000worden ge
wonnen.

TV 10 enVTM
brengen simen
Wedden Dat...?

Van onze rtv-rdactie
HEERLEN - Het .ommerciëU
satellietstation TVIO en d«
Vlaamse commeriele zende'
VTM brengen vana'l6 cecembel
gelijktijdigacht afVeriigen vaU
Wedden dat...? op het scherm
Presentator van deuitzendingeC
is Jos Brink. Wie hm ii de pre-
sentatie zal bijsta-a is tog niel
bekend.
Wedden Dat...? w»rdt -anaf ló
december acht zatrdag^vondefl
lang op 'prime tme' ütgezon-
den. Elke afleveriig duut honj
derd minuten en al woden aan-
gekleed met een ballel en eeö
buitenweddenschp. lat pro-
gramma gaat zijr vijfdeseizoeO
in.
In een reactie zeg Jos frink het
fantastisch te vinien dahij weefj
eens „groots kar gaan ütpakW
ken".

Actualitenrubieken
Omroepen aan
samenwerlen

HEERLEN - Ie aetu,iteiten*
rubrieken van ce VAR, KRO,
NCRV en AVR) zulleivafiaf 1
oktober op Radio 1 niddef'
golf) meer lijn brenge in huf
presentatie.

De vier rubrieten zijnan pla*l
op de halve u.'en niewsovef'
zichten te brergen, di«wat be"
treft vorm en hhoud o elkaa*
worden afgestemd. Verde'
werken de actualiteiUrubrie*
ken van de vier omrooen aal1
vaste momenten vor vef
keersinformatie, het rerzicW
van de kranten, hetveerb*?
richt en sportnieuws.

In het college van proramma
leiders radio (Copra)s afge
sproken dat de vier ctroepe'
van maandag tot en et dof
derdag van 07.00 - 030 uu'
van 08.00 - 08.30 uur, vi 12.00
12.30 uur en van 13.( - 13.3
uur consequent. actiliteite'
zullen uitzenden. O] vrijda
zendt de VPRO uit, aar od
deze omroep zal zich aar ve'
wachting soepel ops'llen ot
de vaste momenten ï de ac
tualiteiten-programmring aal
te houden.

Zalige
liefdesljn
met Jeoen
Kosteman

Van onze rtv-rdactie

HILVERSUM - Vaaf zond'
wordt het KRO-racbprogra*
ma 'De zaligeliefde:ijn' gep'
senteerd door Jercn Kost*
man. Kosterman (2) is wer
zaam als video-editr en caf
raman bij een bedjf dat d
dermeer bedrijfs- e intrucf
films maakt. Hij vrgt als p'
sentator Erna Sassa en Ti*1
Tiel Groenestege oj

Kosterman is al j.-en me'
werker van de lokle omrO
in de Haarlemmeneerpold
Hij heeft voor de !RO Ra<
3-programma's al en aal>
spotjes gemaakt erverving
afgelopen twee wefen, op z'
dagochtend, Jeane Ko1
mans als presentator van ''wakkere wereld.
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5 tafels -36 nummers |
★ Minimale inzet 1 gulden
★ eten en alcoholvrije drank gratis
★ U kunt bij ons genieten in een

ontsoannen sfeer waar de
hpHipninn hnvfinHion 7óór

d 'kvnenaeiljK IS.

Hét Casino VOOr iedereen

DE NIEUWE VORM VAN UITGAAN

binnenkomt zie je een niet alledaagse vorm
Van amusement. Je kunt een hapje eten.
Wekelijks genieten van het optreden van een
bekende nationale of internationale artiest en
meespelen op een der 18 tafels bij het
observatiespel „Golden Ten"

Opvallend is de komplete service: parkeren
op de Dewaakte parkeerplaats is gratis;
entree gratis; het optreden van de artiesten is
gratis, alsmede het Amerikaans ontbijt en de
(alcoholvrije) drank hoeft ook niet betaald te
worden.

L^n^wÉl
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Moltweg 82 (N.L.), Schaesberg-Landgraaf
045-315080

n&n\anri "yepidnu.
Zakenmensen vinden er na een drukke werkdag de nodige
ontspanning. Ook paartjes of een groep dames brengen
's middags een bezoek aan het casino waar een ingetogen
sfeer heerst. „Wij hebben voor lederen wel iets te bieden."
Er zijn al fiches te koop voor 1 gulden. Golden Ten is een
observatiespel. „U kunt tijdens het spel aangeven waar het
balletje terechtkomt. Er zijn tafels met 24 en 36 cijfers. U

3kunt uw kansen verdelen over één, zes of zelfs 12 nummers.
Onze deskundige en vriendelijke hostessen zullen u graag
vertrouwd maken met de spelregels. Alleen personen boven
18 jaar hebben toegang tot het casino. Een legitimatiebewijs
is verplicht".
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ledere donderdagavond
een optreden van
nationale of
internationale artiesten
cnti-oo «Mtie "*Cmree grailS
alsmede
(alcoholvrije) drank gratis

131 iJiBinruil.
Jog RESTAURANT
Mi PIZZERIA

Uw adres in het hartje van Kerkrade voor
ONTBIJT - LUNCH - DINER

maar ook voor een kopje koffie, Limburgse vlaai,
originele zelfgemaakte Italiaanse pizza's,

ijsspecialiteiten en König pilsener en Brand bier
... TAPVERS ...

Geopend dagelijks vanaf 8.00 uur
MARKT KERKRADE 045-454700

Restaurant

Palenbergerwcg 4-6-8 Rimburg-Landgraaf, tel. 045-324445
Uw adres voor: - lunch;

- gezellig tafelen;
- aparte zaal voor vergaderingen;
- bijscholingscursussen, feestjes, koffietafels etc;
- Zwitsere en internationale gerechten;
- donderdags ook geopend voor groepen.

Maandag t/m zaterdag 12.00-15.00 uur, 18.00-22.00 uur
Zondag 12.30-22.00 urn-
Zaterdags geen lunch.
Donderdags gesloten.

\ 'riendelijk uitnodigend,
a-w Daan en Anita Kruger-Deuss.

Café-bar-dancing

't Wolfje
Kasperenstraat 54 045-413662
Kerkrade-West Uw gastvrouw: Inge Herinx

Voorlopig «V JwL\ Uw adres

dinsdag la koffietafels,
kienen en . *■ bruiloften,

★ 's Maandags gesloten
★ Alle andere dagen

geopend va. 11.00 uur

f§§cotd) gi)J)
"**--r»»-Jj)i% Te'txuggen 5 EVGEISHOVEN lel 045-353133

Êai'J

Tijdens de WMC-weken
geopend va. 20.00 uur

„Gezelligheid is bij
ons altijd troef"

Chinees-Indisch Restaurant

'Chung-Hua'
Hoofdstraat 59, tel. 045-458253, Kerkrade

Ook tijdens de WMC-weken
zijn wij u graag van dienst

Chinees-lndische en
Hollandse gerechten

Wij bieden u een zeer
gevarieerde menukaart aan

Tot ziens aan de ...
Hoofdstraat

* i i
Stichting Promotie Bleyerheide DE STERREN STRALENin het feestpaviljoen op het Dr. Ackensplein in Kerkrade
VRIJDAG 7 JULI Aanvang 20.00 uur Vrij entree Paviljoen open 18.00 uur

KIRCHROATSJER HEMETOAVEND
MET MEDEWERKING VAN: Dr Sjelleboomkloeb, De jonge van Banneux, Harmonie St. Loaresje, Grater-
stroase Sengere mit de ROJO's, De Stechneelcher, Dr Kirchroatsjer Kaniesterkloeb, Slaagboomkapel
en dr Kirchroatsjer Brazil Tropical. ORKEST: DE PRIMARIO'S
ZATERDAG 8 JULI Aanvang 20.30 uur Vrij entree Paviljoen open 17.00 uur
JOHN QUADFLIEG WURMTALER MUSIKANTEN
Bekend van radio en T.V.
zondag 9 juli Aanvang 20.00 uur De sensatie voor Bleyerheide mmmm

PIET VEERMAN -yl
en cannonball
Voorverkoop I 10,- Avond kassa f 12,50 C^» .1

Donderdag 13 juli - Feestpaviljoen - Aanvang 20.00 uur
Modeflitsen van boetiek Elysee, muzikale omlijsting

VRIJDAG 14 JULI Aanvang 20.00 uur Vrij entree Paviljoen open 13.00 uur
Vanaf 14.00 uur GROTE BRADERIE rond het feestpaviljoen

Het duo met de Big Band Sound: \J O Gil I I©Cl ClVen als klap op de vuurpijl het beste en gezelligste trio dat er is: *

HET HENKIE PENKIE TRIO
ZATERDAG 15 JULI Aanvang 20.30 uur Vrij entree Paviljoen open 17.00uur

J?MQUADFLIEG WURMTALER MUSIKANTEN
ZONDAG 16 JULI Aanvang 20.00 uur Vrij entree Paviljoen open 17.00 uur
surprise avondü! JOHN QUADFLIEGOptreden van Mien Tebbee fc} „miVut». ü .m^H?Pu
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Sinds 25 jaar jjk

&&&"% |
Chinees-Indisch restaurant \^^U

■rui*^ ssSTLnina -yJSEgg%Li?
Nu nieuwe -aJslilL^

Markt 20, centrum Specialiteit uit
tel. 045-455108 Mongolië, aan tafel _ .r 'Kerkrade afeewwtt P Z°""en fees*da9,en

aiyewvi'"- reserveren aanbevolen
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Weekend UW Zaak
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Vrijdag, Zaterdag, Zondag

l en maandag geopend
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VIDEO-DISCO I
GARAGE ,x;■."-$

Geopend: \-'/', (yV' :>
vrijdag met D.J. Triple-D *? O*"'
zaterdag met D.J. Triple-D
zondag Hip Hopavond met

D.J. Triple-D
18 augustus: funk en soul met
Somethin Fresh
Wilhelminaplein 17, Schinveld 205726

DISCOTHEEK '

Las Vegasl
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
gezelligheid met

DJ TOTO I
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

f Tl . Cm. mroSKMTUit? . .sTpUjéL^ H

Hoofdstraat 4s*fe \^i^!ï
% so*==Ac* W \*i"*"'*__^l«au NV V, \ \ aft rlw»' 'Kerkrade! xffs

Tijdens de WMC-weken
iedere dag geopend van

12.00 tot 04.00 uur

/éSw- - *": - - . " *BK\
I WL7 *9m SBKxniA^AJtlgrTr'Cjiß f
V^MU*-%fcJÉyfc. i^l X -vJa ***>*%^mmWJ

Ook zijn wij aanwezig in het
feestpaviljoen aan het station
Lekker smullen en zelf
uw pizza samenstellen... dat kan alleen in ... |

Marcel's snackbar-friture-pizzeria
Hoofdstraat 53, tel. 045-458580, Kerkrade

40 zitplaatsen

CAFÉ-PIZZERIA-GRILL

fKIRCHRQAm^a§mM%m%F

Riet en Giovanni
Hoofdstraat 34A

KERKRADE
Tel. 045-451667
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Tijdens de WMC-weken
iedere dag

va. 12.00 uur geopend
Wij bieden komende weken dagelijks een

zeer gevarieerd programma aan

IL ,
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V *?oe"e^ MUZIEK-CAFÉ

««l| tr'r Uonöcncr
éma mT*r 9* Hoofdstraat 34 Ksffcrad» t«4>.4«1«02

WMC-weken
' <r?l Vo'°P 'n

jJI I live-muziek
I Altiid I Uitvrij yy'1 """I entr^e 1 goed voor u

Generaties lang
uw vertrouwd adres e
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M HUBERTUSHUIS
MjfSL Hoofdstraat 55 Tel. 045-453650 et6
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Tijdens WMC f
dagelijks live music

Gezellig tlêt/tCintt \x\

HOOFDSTRAAT 30KERKRADE
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Hel Wereld Muziek Concours, dat de komende drie treken het
voormalig mijnwerkersstadje volledig zal beheersen, heeft in de
eerste plaats gezorgd voor de reputatie ran Kerkrade als
Klankstad. Ken jaam. die de stad in de rier jaartussen hel
mondiaal evenement maar moeilijk kan waarmaken.

Il 'at ooit als een muziekfestijn èn een rerbroederingsfeest werd
geboren, heeft zieli ontwikkeld tol een muzikaal evenement run
internationale (dlure. waarbij begrippen als niveau, prestalie en
prestige het verbroederen naar de achtergrond hebben geschoren.
Het WereldMuziek Concours is wat dal belieft meegesleurd in de
maalstroom ran niveauverbetering en professionalisering, die de
blaasmuziek op mondiaal gebied in beweging heeft gezet. Sterker
nog. het ll MC heeft zelf in belangrijke mate bijgedragen 10l de
spektakulatre opgang ran een muzikaalfenomeen, datjarenlang
in de muziekwereld een stiefmoederlijke behandeling kreeg
toebedeeld.

Natuurlijk, liet II MC is door zijn unieke formule bij uitstek
geschikt om nationale en internationale contacten te leggen en om
vrienden te maken maar de hele opzei ran hel evenement is dit
jaar-meer dan ooit - op de eersteplaats gericht op kwaliteit. Zo
zullen de 'Leider kent Preis '-verenigingen, die volgens reien het
II MC zijn aparte charme gaven, dit jaar ontbreken. Kn
voorgoed...

Ondanks de niet altijd even soepele organisatie - dat een
handjevol vrijwdligers een steeds groter wordend evenement als
het WMC in goede banen moet leiden is eren eerbuzingwckkeiid
als onvoorstelbaar - is men er in Kerkrade in ttesluagd een
bijzonder gevarieerdprogramma samen te stellen., waaraan dooi-
de aanwezigheid run de WASIÏK-conjëreiilie. het internationaal
platform op het gebied ran de blaasmuziek, een extra dimensie
wordt toegevoegd.

Het II MC is een evenentent, dat steeds opnieuw zijn schaduwheel
nadrukkelijk vooruit werpt, liet Limburgs Dagblad haakt
daarop tn na deze speciale bijlage, die ingaat op datgene, wal er
leeft onder de mensen nog voordat deeerste noten in deklankstad
weerklonken hebben. Kn dal iv Limburg en de rest ran
Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen. Hoe bereiden de
Belgische korpsen, de grote verrassing van vier jaar geleden, zich
voor op het WMC en hoe zit dat nou precies met die
niveauverbetering bij onze zuiderburen}'En wat doet de Spaanse
armada? II at gebeurt er iv de maanden roora/'gaande aan hel
II MC br. in Bunol, hel 'Spaanse Thorn'. waar twee korpsen hel
economische, culturele en sociale leren volledig bepalen? Ken
greep uil de tragen, waarop de H.MC-redacteuren ran het
Limburgs Dagblad in deze special antwoorden zullen geren.
Maar ook de lIASBK-conferentie. de internationale meeting
tijdens het WMC. de heer Jan Mans. de nieuwe
'lI MC-burgemeester' en onze eigen Limburgse korpsen komen
aan bod. Zo kunt l lezen hoe men in Bocholtz probeert zijn
'wereldtitel' te verdedigen en hoe zich de twee harmonieën ran
II o/der opmaken voor de strijd in Kerkrade.

Vanafkomende maandag zult l dagelijks door een zeshoofdige
redactie, die beslaat uil JeJ Brauers. Jos ran de ('ump, II im
Dragstra. Joos Bhilippens. Hans Toonen en ondergetekende, op
de hoogte worden gehouden ran de activiteiten in deRodahaL, het
Sportpark en alle andere plaatsen, waar de IIMC-bedrijvigfteid
in alle herigheid zal losbarsten. Dit aan de hand ran recensies,
achtergroiidrerha/en. interviews, commentaren en bespiegelingen,
die l meer dan alleen een blik gunnen in de keuken ran deze
immense 'muziekfabriek'. Hel Limburgs Dagblad zal daarbij
optimaal gebruik gaan maken ran zijn mogelijkheden, om dit
kleurrijk evenement zokleurrijk mogelijk in zijn kolommen op te
nemen.

Namens het WMC-teum ran het Limburgs Dagblad.

Jos Frusch

ür9emeester Jan Mans:„ Wij hebben met hetWMC iets groots...".I foto: Dries Linssen

Gerd Albrecht.

Vrijdag 30 juni: 19.30 uur Roda-stadion openingsmanifestatie
Zaterdag 1 juli: 11.00 uur Rodahal openingsmis

20.00 uur Rodahal concertgePouworkest
Zondag 2 juli: 10.00 uur Rodahal concertwedstrijden

10.00 uur Wijngracht mandolinewedstrijd
11.00 uur Roda-stadion mars-en showwedstrijden
11.00 uur Hof van Erenstein koffieconcert door En-

semPles Maastrichts Conservatorium
Maandag 3 juli: 20.00 uur Rodahal Banda Sinfonica Municipal de

Madrid
20.00 uur Wijngracht Muziekscholenfestival

Dinsdag 4 juli: 20.00 uur Rodahal Orchester Walter Scholz
Woensdag 5 juli: 20.00 uur Wijngracht Euregio Harmonieorkest, De

Oud Heivinken, Chèvremonts Mannen-
koor 1912

Donderdag 6 juli: 20.00 uur Rodahal Kon. Kerkraads Mannenkoor
St. LamPertus, Kon. Zangvereniging Ven-
lona, LimPurgs Symfonieorkest

13.00 uur Wijngracht 2e Test Internationale Diri-
gentenwedstrijd

20.00 uur Wijngracht Brno Brass EnsemPle
Vrijdag 7 juli: 20.00 uur Rodahal Finale internationale dirigen-

tenwedstrijd Conservatorium Harmonie
Orkest

20.00 uur Wijngracht Metropool Orkest
Zaterdag 8 juli: 10.00 uur Rodahal concertafdeling

11.00 uur Wijngracht accordeonwedstrijd
20.00 uur Wjngracht Cantus ex Corde en Ensem-

Ple Andrei SerPan
15.00 uur Roda-stadion mars- en showwedstrijden

Zondag 9 juli: 10.00 uur Rodahal concertafdeling
11.00 uur Wijngracht accordeonwedsstrijd .
11.00 uur Roda-stadion mars- en showwedstrijden
11.00 uur Hof van Erenstein koffieconcert

Maandag 10 juli: 20.00 uur Rodahal Groot Harmonieorkest van de
Gidsen der Belgische Krijgsmacht

20.00 uur Wijngracht folklore-avond
Dinsdag 11 juli: 20.00 uur Rodahal Orchester Pepe Lienhard
Woensdag 12 juli: 20.00 uur Rodahal The London Brass

20.00 uur Wjngracht Oriando Kwartet
20.00 uur Roda-stadion Taptoe

Donderdag 13 juli: 20.00 uur Rodahal LSO
20.00 uur Wijngracht Staatsharmonie orkest

Oekraine
Vrijdag 14 juli: 20.00 uur Rodahal Jazznight

20.00 uur Wijngracht Presentatieconcert dirigen-
tencursus

Zaterdag 15 juli: 10.00 uur Rodahal concertwedstrijden
15.00 uur Roda-stadion mars- en showwedstrijden

Zondag 16 juli: 10.00 uur Rodahal concertwedstrijden
11.00 uur Wjngracht koffieconcert
11.00 uur Roda-stadion mars- en showwedstrijden

Maandag 17 juli: 20.00 uur Rodahal Bohemia folklore CSSR
Dinsdag 18 juli: 20.00 uur Rodahal American Waterways Wnd Or-

chestra
20.00 uur Wijngracht Kamerorkest Orpheus

Woensdag 19 juli: 20.00 uur Rodahal Royal Liverpool Philharmonic
Donderdag 20 juli: 20.00 uur Rodahal Tokyo Kosei Wind Orchestra
Vrijdag 21 juli: 19.00 uur Rodahal concertafdeling
Zaterdag 22 juli: 10.00 uur Rodahal concertwedstrijden

15.00 uur Roda-stadion mars- en showwedstrijden
Zondag 23 juli: 10.00 uur Rodahal concertwedstrijden

11.00 uur Hof van Erenstein koffieconcert
11.00 uur Roda-stadion mars- en showwedstrijden

WMC op radio

Pablo Sanchez Torella.

Boheemse folklore...

"Hu-fei, uitstraling van het Wereld
iQu Concours buiten de provin-
Bel ren*zen blijft volgens Manste-
WspPerkt tot de echte liefheP-
'Pna mensen dieer 'toevallig' te-
Voq?P '°Pcn' "De beeldvorming is
Jrn 'rout- Nu ookweer metdie do-
.^jentaire van deKRO. Alleen
iUr

n van de marswedstrijden.eenzijdig, terwijl het WMC zo-
B

Te bieden heeft. Daar moeten
iy met die omroep over pra-■ ventileert Mans zijn ergernis.

>rlfr n Umb*jra heeft men volgensaads eerste burger geen idee
j /«t WMC betekent. „Let wel, ik
■Oni-i?k enkele reacties die ik per-"Jk heb gekregen. Als ik men-
"fe! i e Randstad over het festijn

*" luidt dereactie vaak: 'Nooit9ehoord, echt gebeurt dat al-
in Kerkrade?'", aldus Mans.

Mer °motie buiten Limburg kanCr- k zie wel wat in de Holland-
Jc^''benadering. We gaan
1 r^

Ver eens een keer met zn al--onci de tafel zitten".
IL
>tirn T 'eren' °m Kerkrade nóg
»t Vr,, er te kunnen promoten bij
Q °'9ende WMC. Dat stelt Jan
Jkkß ten doel-Wantals n|euw-

iViQ n burgervader bevat het
Mi. v°°r hem nog vele onbegrij-
w "^elen en symbolen. Hij her-
I ion'Ch wel n°9 dat h'J als ] I_ia-
'ai vo?"8 bij het eerste WMC to"
kria Jsterd was door het veel-
Pen u Wcrterorgel. „Er was nog
k K'euren-tv of niks, dus datwasr»ai iets!„

aQreboren inwoner van Heerler-
fetQ^ol9de het WMC vanop een

Qn raakte hij er op een ge-
i>kkenrT*onr|ent 'relationeel' bij be-

ÊKsru°°r verliefd te worden op
rkraads^ die nu zijn geres-

f ®rde echtgenote is. „Maar het
teken Brkt tot 'n concertje be-
Dan nen naar een marswedstrijd
i^rtigTf vorige keer was ik als bur-
löd w Van Meerssen uitgeno-

v°or de opening."

F nirSecle^en voorPereiding valt
irrjn ln decategorie 'overPodig'
rieQp-^hikken. Zijn voorganger
6n tjjri en d'ens secretaresse kre-
bn gT80-5 een speciale 'audiëntie'
ihoS de hamvraag voorge-a-„Het is vrijdagavond 30 juni

zeven uur. Wat doe ik en wat doe ik
niet?". Het geruststellende antwoord
luidde dat er slechts enige woordjes
van hem verwacht worden. En dat
is voor Mans nog nimmer een pro-
bleem geweest.

Mans krijgt een koningshuisachtige
functie. Permanente, representatie-
ve aanwezigheid is vereist om alle
'eregasten te kunnen ontvangen.
Van amPassadeurs, ministers, con-
suls tot juryleden.Want tja, hetWMC
kan ook zakelijk voordeel opleve-
ren. Voor een bustochtje naar indu-
strieterrein Dentgenbach schrikt de
burgemeester niet terug. .We heP-
ben met het WMC iets groots en dat
gebruiken we ook. We zoeken die
mensen uit waar we in detoekomst
iets aan denken te hebben", zegt
Mans eerlijk en duidelijk.

Maar hetWMC moet hem natuurlijk
ook gewoon 10l opleveren. En ge-
lukkig kan Mans zijn programma
zelf bepalen. Hij laat geen topper in
de Rodahal aan zich voorbij gaan.
De grote orkesten volgt hij, allicht.
Speciale krenten in zijn pap zijn
zangkoor Cantus ex Corde, het Or-
landokwartet en de Jazznight met
Pim JacoPs.

En op 16 juli legt Mans zijn oor te
luister Pij 'de groenen en de blau-
wen' uit Wolder, waar hij gewoond
heeft. „Wat 'n rivaliteit! Ze repeteer-
den in hetzelfde gebouw.Eerst de
groenen. Die bouwden alles op en
braken het weer volledig af, zodat
de blauwen ook weer het hele in-
strumentarium gereed moesten zet-
ten, prachtig!"

Tot slot devraag wat hij in het voor-
woord van het programmaboekje
heeft geschreven. .Poeh, datkan ik
me niet herinneren. Heb ik dat wel
geschreven?" Zijn secretaresse
wordt geraadpleegd en die meent
van wel, maar ze komen er niet uit.
Na enig gedelibereer brengt een
telefoontje naar hetWMC-kantoor
duidelijkheid. Geen enkele burge-
meester van Kerkrade heeft ooit
een voorwoord in deWMC-gids ge-
schreven. Weer een stapje in het
leerproces van een debuterend
WMC-burgemeester.

Joos Philippens

Vermaak rondom de wedstrijden

Mezzo-sopraan SusanKessler.

van Tjechisch
Staatsensemble.

Qrsw ~ 8 concert-, show- en
ir orHec*striJden vormen de basis
>He draadvan het WMC- Maar
>sa nemen een
>b6fPelan9riJkere plaats in. Het is
id! hlin9 dat het Publiek gedu-
*c6r?i8t WMC verpozing vindt in
iWsh van de stad'ook buiten
n astrijden om. De Markt wordt, «ropt terras, de Kapellaan
661+ ? met allerlei stands. Muziek

aaarbij natuurlijk de hoofdrol.

tro^6rda9- en zondagmiddag
iQr ook op vele middagen
hst

8 WBek is er °P de markt en
tiQ Paviljoen bij het NS-station

ro||l)(tie-POp, blues, country, rock■ carriPean muziek, dansor-

Een heel uitgebreid programma,
waar we hier een selectie uit pre-
senteren.

kesten, bigband, maar ook het Kui-
tuur Avontuur en vermaak voor de
jeugd, ja zelfs elke woensdag om
14.00 uur een IVN-wandeling naar
de Groene Long. En dan zijn er op
verschillende lokaties ook nog ten-
toonstellingen, bijvoorbeeld World
Press Photo in zwembad dr Pool.

ook in het paviljoen, jazz, jazz en
nog eens jazz met tien Pands,
waaronder de Circus Square Jazz-
band en de big band Jatzwerk.

De Markt is op woensdagmidda-
gen gereserveerd voor jeugdtoneel
van hetBolhoed Kindertheater. Zon-
dag 2 juliwordt op dezelfde plaats
een Bourgondische avond gehou-
den. In het paviljoen treedt op
woensdag 5 juliRené Shuman op
met de René Krans Band. Precies
een week later Pegeleidt deze
groep Benny Nijman. Maandag 10
juli treden in het paviljoen drie Lim-
burgse popgroepen op, te weten
The Clue, Chief's Gang en ATV-
Pluesband.

In het paviljoen wordt woensdag 5

De vrijdagen op de Markt staan in
het kader van een thema. Op 30
juniwordt het swingen metAfri-
kaanse muziek van de groep Fata-
la, een show- en een dansorkest en
een drumband. Op 7 juli is er een
grote country-avond met maar
liefst acht bands. En op 14 juli is het.

juli een wagenspel gehouden, ter-
wijl op dinsdag 11 juli in het stads-
park schilderclubs aan het werkzijn.

De donderdagavonden5,12 en 17
juli bieden in het paviljoen respec-
tievelijk TROS-popformule, AVRO-3
Roadshow en René Froger. Een
Carribische nacht houdt op vrijdag
21 juli zowel de Markt als zwembad
dr Pool in de greep. Als afsluiting
treedt op zondag 23 juli op de
Markt de Belushi Memorial Blues
Brothers Band op.

Voor elkwat wils dus, maar er is nog
veel meer dan hier werd opge-
somd. We het complete program-
ma wil weten, kan het beste de
WMC-gids er op naslaan.

Van dag tot dag

De KRO en Radio Limburg werken tijdens hetWMC nauw samen. Er is in deboyenfoyer van de Rodahal speciaal daartoe een registratiekamer met
omroepcel ingericht. Daarnaast staan twee opnamewagens bij deRoda-
halen het Wijngrachttheater continu ter beschikking van de programma-
makers Roy Schijff van de KRO en Ed Gerits van Radio LimPurg.
Dagelijks zal Radio Limburg tussen 12.00 en 13.00 uur een WMC-journaal
uitzenden.
Het uitzendschema:
Zaterdag 1 juli 12.02 - 13.00 uur Radio Limburg

16.04-17.00 uur Radio 2
20.02 - 22.00 uur Radio 4

Zondag 2 juli 12.02 - 13.00 uur Radio Limburg
15.45 - 16.30 uur Radio Limburg

Maandag 3 juli 11.30 - 13.00 uur Radio 4
15.30-16.00 uur Radio 4
20.02 - 22.30 uur Radio ümburg

Donderdag 6juli 20.02 - 22.30 uur Radio Limburg
Vrijdag 7 juli 20.02 - 22.30 uur Radio Limburg
Zaterdag 8 juli 12.02 - 13.00 uur Radio Limburg

16.04-17.00 uur Radio 2
19.00-22.30 uur Radio Limburg
20.02 - 22.00 uur Radio 4

Zondag 9 juli 12.02 - 13.00 uur Radio Limburg
14.00 - 17.00 uur Radio Limburg
19.00-22.00uur Radio Limburg

Maandag 10 juli 11.30 - 14.30 uur Radio 4
20.02 - 22.30 uur Radio Limburg

Donderdag 13 juli 20.02 - 22.30 uur Radio Limburg
Vrijdag 14 juli 20.02 - 22.30 uur Radio Limburg
Zaterdag 15 juli 12.02-13.00 uur Radio ümburg

16.04-17.130 uur Radio 2
19.00 - 22.00 uur Radio Limburg
20.02 - 22.00 uur Radio 4

Zondag 16 juli 12.02 - 13.00 uur Radio ümburg
16.00 - 18.00 uur Radio Limburg
19.00-22.30 uur Radio ümburg

Maandag 17 juli 11.30 - 14.00 uur Radio 4
Dinsdag 18 juli 20.02 - 22.30 uur Radio ümburg
Donderdag 20 juli 20.02 - 22.30 uur Radio Limburg
Vrijdag 21 juli 19.00 - 23.30 uur Radio ümburg
Zaterdag 22 juli 12.02 - 13.00 uur Radio Limburg

16.04-17.00 uur Radio 2
19.00 - 22.30 uur Radio Limburg
20.02 - 22.00 uur Radio 4

Zondag 23 juli 11.00 - 13.30 uur Radio Limburg
16.00 - 22.00 uur Radio Limburg
22.02 - 24.00 uur Radio 4

Maandag 24 juli 12.00 - 14.00 uur Radio 4
15.00-16.00 uur Radio 4

(ADVERTENTIE)

Voor wie wonen goed moet zijn
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Burgemeester Jan Mans en thousiast en benieuwd
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'Promotie WMC buiten
Limburg kan beter'

Orchester Pepe Lienhard.

terst RADE ~ -Er is 9een enkele Kerkradenaar die niet zegt: 'Hetrsre WMC, hè burgemeester? Dat wordt tlink aanpoten!' Het leefthier al, ja het gonst gewoon van het WMC", zegt Kerkraads, burgemeester Jan Mans glimlachend over het haast
samenzweerderige' gevoel dat het WMC tussen hem en zijn

burgers tot stand brengt. Dat zit wel snor.

World Saxophon Ensemble.
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Industriegebied
In de Cramer Heerlen

i r lm
Parallelweg 4, 6411 ND Heerlen. Tel. 045-711052.

# Centrale administratie
iLEKTRO GROEP SKag m-,, Telefoon 035-23 25 02

Telefax 035 - 28 49 35, Telex 43169

De SCHOTMAN ELEKTRO GROEP is een landelijke groep van
groothandelsbedrijven in elektrotechnische materialen voor de
installateur, detailhandel en industrie.
Enkele kenmerken:- een degelijk bedrijf, gegrondvest op produktkwaliteit en

betrouwbaarheid;- hoogwaardige technologie, met veel eigen knowhow, up to date markt-
en produktinformatie en moderne voorraad- en distributiesystemen;- toekomstgericht;- grote kapaciteit, sterk en in staat tot snelle levering van een breed
assortiment;- produkten van hoge kwaliteit van vooraanstaande, gerenommeerde
fabrikanten;- een divisie SCHOTMAN TECHNIEK, technisch hoog gekwalificeerd,
voor besturingspanelen, industriële automatisering en
verdeelinrichtingen.

Vestigingen te:

Schotman Techniek
Aatsterdam 020-6650681 Rotterdam 0104360666 Amsterdam 020-6650681 Rotterdam 010-4360666
Groningen 050-165017 Tilburg 013-675933 Groningen 050-143066 Tilburg 013-636990
Heerlen 045-714741 Zutphen 05750-17451 Heerlen 045-714741 Zutphen 05750-18404
Hilversum 035-47341 Hilversum 035-283880 205279

Limburgs Dagblad
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.
is de uitgeefster van het gelijknamige dagblad
en van Limburgs grootste huis-aan-huisblad De
Trompetter.

Voor deze uitgaven, alsmede voor het
drukken van andere dag- en weekbladen,
waaronder de Europese edities van „The Wall
Street Journal" en de Japanse „Nihon Keizai
Shunbun", beschikt de onderneming over de
meest geavanceerde persen en
tekstverwerkings- technieken.

Een andere belangrijke activiteit ten behoeve
van derden, is de uiterst modern geoutilleerde
offsetdrukkerij, Eldee Offset, gespecialiseerd
in full-colour-drukwerk, voornamelijk in grote
oplagen.
De onderneming is gevestigd in Heerlen en er
werken in totaal ca. 500 mensen.

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon 045-739911

* industrieprogramma * Bosch-elektrodienst
* SKF-kogellagers voor alle voertuigen
* Remmen-diensten voor * Blaupunkt-hifi

vrachtwagencombinaties inbouwstation
* automaterialen * handgereedschap

J In de Cramer 31 Heerlen. Tel. 045-716951

Voor 'ii deskundig advies
ensnelle levering uitvoorraad ...

tothens
in onze vernieuwde showroom!

industriële gassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen :« werkkleding
Nu al 25 jaareen begrip Sm voor kwaliteit en service!
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WEVA bv
automaterialen

The sound makes
the difference

zowel voor het WMC als voor uw

PHILIPS CAR STEREO
digitale geluidstechniek in de auto
WEVA bv, off. Philips-dealer
In de Cramer 21, 6411 RS Heerlen
045-719533

207865

| elektrotechnische groothandel
j.w. bernard & zn b.v. 'J.W. Bernard & Zn. B.V. is één van de grotere elektrotechnischegroothandels in Nederland.
Via elf regionale vestigingen en vier werkplaatsen wordt een breedskala van produkten geleverd aan installatiebedrijven en industrie.Service aan de afnemer staat bij onze medewerkers voorop.

_
J.W. Bernard & Zn. B.V. ||||
elektrotechnische groothandel hV^a». ■iH^rton ||||3 ■

11 OM TELEURSTELLING TE
VERKOMEN, KOOP NU UW

WMC-VLAG
(’ 75,- per stuk) h^^^L
Alleenverkoop: kV fipßysS^
Nic. Hommel B.V. #/t! R[\
Holzstraat 7, Kerkrade #afa-rnfff!ftfr\

?07873

V>\\tók ROLLUIKEN " ZONWERINGEN
|\P; Venetian fclinds
"a* i** Kerkrade.

Kipstraat 30-32 - 6164 GW Kerkrade
Telefoon (045) 45 34 16

zonwering constructies
markiezen
rolluiken in aluminium, '
staal en P.V.C. c

b
jalouzieën r

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

Bel of schrijf:
Stichting
het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen
postbus 4301

5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

cl

GROOTS
BMW-AANBOD
IN LIMBURG

Demo's L
BMW 316i4-drs. lachssilber w.w. glas 13.000 km 3-1989 ï*BMW 316i2-drs. lachssilber sportvelgen 8.500 km 3-1989
BMW 316i2-drs. alpinewit shadow-lme 12.000 km 3-1989
BMW 320i4-drs. diamantzwart veel accessoires 08.000 km 1-1989*36BMW 325i2-drs. lachssilber sportvelgen, centr. slot etc. 14.000 km 2-1989
BMW 730iaut. lachssilber veel accessoires 1-1989 floBMW 735iaut. malachitgroen lederen interieur 4-1989 (

Één jaar se
BMW3I6i malachitgroen w.w. glas, centr. slot 20.000 km 4-1988'^BMW3I6i lachssilber sportvelgen, shadow-uitv. 13.000 km 9-1988 3
BMW 316 rood 48.000 km 1-1988
BMW 320iTour lachssilber div. accessoires 20.000 km 9-1988 "'e
BMW 324 D delphinemet. w.w. glas 40 000 km 1-1988 &te
BMW 520i bronsmet. schuifdak 50.000 km 4-1988 lta
Occasions er
BMW 316 beige sportvelgen, 5-bak 70.000 km 4-1985 C
BMW 316 bronsmet. w.w. glas 65.000km 3-1986 y
BMW 316 groenmet. w.w. glas 30.000km 1-1986 JLBMW 316 4-drs. blauwmet. w.w. glas, LPG 56.000 km 6-1986 J^BMW 316 lachsmet. w.w. glas 68.000 km 9-1987 f<BMW 320i alpine sportvelgen + div. ace. 19.000 km 9-1986 t)C
BMW 324 D alpine 4-drs. 98.000 km 5-1986 *»CBMW 318i lapisblauw 65.000 km 1-1987 %n
Occasions met prijsvoordeel N
BMW 316 savannabeige ’12.500- 90.000 km 4-1984 CBMW 316 lapisblauw ’19.500- 80.000 km 6-1985BMW 316 bordeauxrood ’19.500- 90.000 km 6-1985BMW 318i savannabeige ’ 15.000- 80.000 km 8-1983
BMW 324 D alpinewit ’29.750,- 48.000 km 8-1987

K = Kera Kerkrade -. G = Gelca Geleen
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\ï ïkk KERKRADE )) \
Porsche 911 SC 3.0 coupé, kl. rood, perf.st 1979VW Golf cabriolet 1e eig. in nieuwst, metallic ... 1982Ford Escort cabriolet XR3 zeer mooi 1984 'er,
Talbot Samba cabrioletkl. rood, zeer apart 1984 "fieVWKever S cabriolet blauwmetallic 1980 .wMercedes 190 SL cabriolet wit 1960 Lr!Mercedes 190 Diesel zilvermetallic alle opties 1984 ~Mercedes 190 Diesel zandgeel 1985 !jQMercedes 190 E automaat showroomst 1982 . r
Alfa Romeo Quadrifoglio klaver 4rood 1983 Fl8MW3161.8 sedan kl. rood, zeer mooi 1986BMW 3161800met LPG veel ace " 1985 fer8MW3161800 goudmetallic schuifd. enz 1985 BdBMW 630 CS coupé automaat ... 1977 w
8MW315 1.6 ltr. 1e eig. bruin " 1983 ÜT
BMW 316 blauw div. extra's ... 1981 , r̂
Citroen BK TRS sportrood 1983 VtBHIW WMaaafTCitroen BK RE wit 1e eig. zeer mooi . 1985 \^BV WmmmWl^Ford Escort Laser goudmetallic 1986 \^BV WmmmW / 'n'Ford Sierra 2.0 5-drs zwartmetallic.. 1986 \ WmmW IFord Sierra 2.0 5-drs zilvermet. LPG 1983 \ WT 0SFord Taunus Clasic XL coupé 1972 \ mW I r rFord Mustang sedan 5.0 ltr ""

1979 \ W~ /Ford Fiësta kl. rood zeer mooi 1982 «Fiat Uno shopping goudkleur 1988 *■■*«
n

Honda Civic 1300 GL goudmetallic 1986 A^^^m^^\. 'Honda Civic 3-drs luxe roodmetallic 1980 M W m.Honda Accord EX sedan zilver 1983 "iQt
Mitsubishi GalantGLX turbo 2.3 diesel 1! 'Ql— _ Jj I Nissan cherry 1300 GL 1e eig. 50.000 km 1!3ii

m\ |■ *» gf\ mm. m\ mé-m. \r Opel Manta 2.0 injectie irmscher uitv 1!h©
mm\ I 11111/Hrr_K °Pel Kadett stationwagen Luxe LS 1300 f e|f*»*%»■ IVMUI Vil OpelKadett stationwagen oranje f F_ _ ■ Opel Ascona 16S4-drs goudmetallic 1!|X mm. mMMwmmamm ml mm. OpelKadett HB 13S limited 5-drs 1!l\PrKri^lllM Opel Kadert 13 S 4-drs GLS kl. wit 1 \\\IWI IMUVIV OpelKadert 13 S Sedankofferbak metallic 1 "

OpelKadett limited blauwmetallic 3-drs 1 j.

A
OpelKadett 1600 Ssignaalrood 1e

" 3 maanden garantie Opel Rekord 4-drs 2.0 S zilver automaat 1 6I
" 12 mnd garantie mogelijk Opei corsa trs roodmetallic ;

(auto's van max 4 iaari Peugeot 309 XE S6blauw nieuwst 1 Sni,dUio S Van .*S Renault STRS6vuurrood nieuwst 1 arr" Financiering tot 1 00% . Renault SGTorig. Turbo kl. wit .. Qr'" Reparaties, onderhoud, alle Saab 900Turbo Sedan zilver APC syst 1 w
keuringen. IÖ^ÖS».^ fe

Geopend van 10.00-19.00 uur t^S^Ze sera": ! *Donderdags tot 12uur. Toyota TercelX9l3ookl. wit striping enz 1 D<3
Toyota Carina luxe diesel stationwagen "^LOCht 44 Kerkrade Volvo74oGLDieselzilvermetallic 'telij__. __^-N., _._ .«„_„- Volvo 240 luxe 4-drs. LPG kl. wit %iTELEFOON: 045-426424 VWJettaCL55 kwl6oogoudmetallic Ijnt
VWGolf automatic GL 1800 cc grijskent * "'s zondags kiikdaq van 10-17 uur vw Golf Memphisroodmetallic K 61

I a ' a VW Passat 5-drs diesel zilver
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Op 19 mei van dit jaar is in
Bunol al de koorts voor de
'Mundial' want zo wordt
het Wereld Muziek Con-, Urs hier genoemd, duidelijk merk-

ro*^ Extra repetities, voornamelijk
9roepen. In het gebouw van de

' ereniging vertellen de affiches
yß' het WMC en de mogelijkheid
'm °! om dereis meete

'aken. Behalve de 160 muzikanten
J^en ook nog ongeveer 250 be-

geleiders naar Kerkrade. Een gi-
«jntische organisatie waar het be-
i u[van devereniging handen volJp aan heeft. „Maar dat hebben
l er graag voor over, want we ho-
., J* Natuurlijk op net zon goed re-
Uik als in 1981-" 2eaT voorzitter'«es Ponce Ferrer. In 1981 behaal-
het h Armonica. tijdens het WMC, | hoogste aantal punten van hete concours. „Toen we terugkwa-
u n nebben we hier een week
£bk 9evierd-Tafels en stoelen uit dit
Ep>uw hebben we op straat ge-
«. ®n daarna werd er gegeten en
«aronken en gefeest. Later heb-

|C n we de behaalde prijzen aan

»^'
na Juan Carlos in zijn paleis te

aand laten zien. Hij ontving ons in
,t7o ?peciale audiëntie. Dat was
"achtig. Kijk maar defoto's van het
.^zoek aan dekoning hangen hier»'an de muur. Ik hoop dat zoiets
??r aebeurt." Antonio Valiente is

l^stuurslid van la Armonica en hij
pernt zichzelf een 'fanatico',

die bezeten is van de ver-
C'9'n 9 en er van 's morgens vroeg

s avonds laat voor bezig is.
■

mv,°' voor feestvieren is het nog te
«K^g. Laten we eerst eens in BunolittrM k'Jken. een klein wat dromerig
jSaje met ] o oon inwoners op dehetns Van devallei van Valenciaen
j. °mringende bergland met top-
jC?n tot 1500 meter. Het stadje ligt
itorn 9eveer 40 kilometer van de
pr a,valencia in de gelijknamige
*osr[nc'e Een oude slingerweg
jw1/van de sinaasappelstad naar
b. k|eine, maar ozo muzikale plek-
jen de bergen. De oude burcht,

ïrJif ooit nog Arabieren heer en

Bister waren, en de oude smalle
riQrr3*'6*** er omheen vormen het
fe van Bunol. Vanuit de hoog ge-
L«®n burcht kijk je uit over het cen-
tee1 Van her stadje met de kerk en
ije ' Prominent, precies tegenover
k, erl< aan de hoofdstraat het ge-w van Centro Instructivo Musi-
,w Q Armonica'. Een gebouwmet
j^ concertzaal annex bioscoop,
Üe hCQfetaria, oefenruimten voor

ÈfQrhrnnonie en 9r°epen, een
chtige bestuurskamer met Va-

(Je 'Q.Qns aardewerkversierd, waar
ltesHZen ooit gewonnen staan uit-
jgn Q'd, een kantoor, archiefruim-
"jq etc- „En hierachter hebben we
torn 6en 9r°fe h-1""1 waar we in de;VQr^r oefenen, want dan is het te
Si0 IJ1 om binnen te zijn," vindtAnto-

VQliente die ons rondleidt.

Twee
■Wrnnonica' is niet de enige har-
Kekv VQn Bunol. Er is nog een mu-
6en 6fehiging, namelijk La Artistica.
'Srerv even arote en imposante
fhorr?9ina die Henri Adams uit
Jent aangetrokken heeft als diri-
ïw ' w°ont nu in Bunol en geeft

k Qql leidingaan devereniging,
feren■■ Artistica' heeft een groot
tiet 9ln9sgebouw (te vergelijken
kris) n gemeenschapshuis bij
Lq Ar ar de bestuursleden van
fQQft °nica' moet Je niet te veel
3en?nover'La Artistica'. Daarwor-
Sjn Q

e zenuwachtig van, want het
Qrdsconcurrenten van elkaar.

n f"° Valiente: „Vroeger was er
Bden s hier-Dik nonderd jaar ge-
W' °m precies te zijn in 1888
<0n d

er een afscheiding plaatsge-
y*6n m'"De ruzie is ontSTaan over
/ken e|sje. Er kwamen twee kam-
Jiiw n tQen zijn ook twee vereni-
fionb ,°ntstaan. Onze club 'La Ar-
tes' (-pp kree 9 de bijnaam 'Los Li-
ïr dg liters) omdat de muzikanten
iq a 9ewoonte op nahielden om
en ®rePetilie samen wijn te drin-

t/Ordß 6en 'ife^aat. De anderen
"ïoerY^ 'Los FeJ°s' (-de leliJken) ge"

rt
en waarom dat is hoef ik je

I 'aiiin* niet uit te leggen," lacht
l! üjn nte' Het is toch opmerkelijk dat
|!nete '' hemelsbreed 1600 kilo-
ifeifdp VQn Limburg, praktisch de-
%Th VernQlen hoort als in Eijsden

Niveau
% rSfseliJke concurrentie heeft
ito ef muziekkorpsen van Bunol
ljen pf? ongekend niveau gedre--IFhWLft meer dan 140 muzi-
W. Qevolg is dat het stadje
Irïdo °de muziek- Praktisch elke
jteit wordt er een con-
kjite^ e9even. Daartoe is er even
I-faal dorDJe bij een kapelletje
iff^nh !id ls aan SanLuis een aroot
i^er ri

C eater aebouwd waar
'Nik vn mensen te-
ifek , *Unnen luisteren-naar de mu-
ntjes de buurt ziin ook restau-fe vinden waar wat gedron-

Spaans bergstadje
loopt warm voor WMC

„En dan nog het
volgende...." roept

dirigent Roberto Fores
Asensi. „Maandag
repetitie voor de

houtgroep, dinsdag de
celli, woensdag klein

koper, donderdag
weer klein koper,
vrijdag algemene

repetitie. Wacht dat is
te weinig, nee dan

moeten de cellisten
morgen, zaterdag, ook
nog komen." Niemand
mort, niemand roept
dat ie huiswerk moet
maken of ergens een

'feestje heeft. De leden
van La Armonica uit

Bunol in Spanje weten
dat er een geweldige

prestatie van hen
verlangd wordt; ze zijn

er toe bereid.

Bunol
barst
van de
muziek

ken en gegeten kan worden. De
muziektraditievan een eeuw heeft
ervoor gezorgd dateen hele reeks
beroepsmusici uit Bunol afkomstig is
en dat de pastoor geen klagen
heeft over muzikale omlijsting. De
feestelijke processies diemet dere-
gelmaat van de katholieke kalen-
der door het stadje trekken, zijn niet
alleen een lustvoor het oog (omdat
veel heiligenbeeldenworden mee-
gevoerd) maar vooral ookvoor het
oor. Want wat is mooier dan een
goed muziekkorps processiemar-
sen te horen spelen in de smalle
mooie straatjes van een oud
Spaans stadje?
Er zijn in de regio Valencia drie
plaatsen te vinden waar de con-
currentie tussen Iwee vereniging tot
een zeer hoogstaand muzikaal peil
heeft geleid. Bunol dus, Liria ten
noorden van de stad Valencia en
Cullera de charmante badplaats
ten zuidenvan deze stad. 'La Armo-
nica' won in 1981 tijdens het WMC
met een halve punt (345,5 tegen
345) van 'big brother' Santa Cecilia
uitCullera. Hettoeval wil dat dit jaar
tijdens het elfde WMC, Bunol en
Cullera weer tegen "elkaar in het
strijdperk treden. Diezelfde 'La Ar-
monica' moet het nu opnemen te-
gen het andere grote korps uit Cul-
lera, namelijk 'Ateneo'. Met meer
dan 150 muzikanten gaat 'Ateneo'
in de concertafdeling als éénvan

de keuzewerken 'El Sombrero de
TresPicos'van Manuel deFalla spe-
len. Daarmee gooit het korps beslist
hoge ogen. Maar dat gaat 'La Ar-
monica' in diezelfde concertafde-
ling ook doen. Dit korps speelt on-
der andere het derde deel uit de
derde symfonie van Gustaf Mahler,
door de dirigentzelf gearrangeerd.

Mahler
Waarom ditwerk? Een vraag aan
de vriendelijke dirigentRoberto Fo-
res: „Dit stuk is een compleet mu-
ziekstuk in deze symfonie. Een afge-
sloten geheel dat zich uitstekend
leentvoor een bewerking voor har-
monie-orkest. Dit stuk is ons op het
lijf gechreven; de romantische
sfeer, de uitwerking van allerhande
thema's op diverse manieren laat
de klankkleur van het korps goed
naarvoren komen. Het militaire ele-
ment zit er in en dat contrasteert
mooi met de lyrische gedeelten."
Fores heeft goed in de gaten dat
van hem een volledig concert ge-
vraagd wordt in de concertafdeling
van het WMC. Behalve Idd Got-
kovski (verplicht werk) dat technisch
moeilijk is en het klankrijke stuk van
Mahler komt hij ook nog met een
typisch Spaans werk van Luis Alon-
so.
„Ik hoop, datde jury en het publiek
in Kerkrade onze opvatting van de

" Foto links boven:

Dirigent Roberto Fo-
res Asensi vraagt
om staccato.

" Foto midden:

Het oude gedeelte
van Bunol gezien
vanaf de burcht.
Links onder de ge-
bouwen van har-
monie 'La Armoni-
ca'.

" Foto rechts:

Hoornisten van 'La
Armonica' aan het
werk tijdens de re-
petitie.

muziek zal accepteren en zal waar-
deren," zegt de 43-jarige docent
aan het Valenciaans conservato-
rium. Hij is ooit als klarinettist van de
Banda Municipal de Valencia (het
gemeentelijk harmonieorkest van
Valencia) in Nederland en ook in
Kerkrade geweest. „Maar een We-;
reld Muziek Concours heb ik nog
nooit meegemaakt. Ik stel me er
veel van voor."

Siësta
In de middaguren blinken de witte
huizenvan Bunol in het felle zonlicht.
In mei is het uit te houden, in juli
wordt het rond het middaguur snik
en snik heeljn de smalle straatjes is
het stil. Hier ën daar een oude
vrouw die in een deuropening zit.
De winkels zijn gesloten, tijd voor
een sièsta. Ver weg klinkt een trom-
pet, een jonge muzikant heeft de
hal van de bioscoop gekozen als
oefenruimte. Het karakter van Bunol
verandert als je in de buurt van de .
grote cementfabrieken komt. Het 'stadje leeft van deze industrie (af-
gezien van nog enige kleine pa-
pierfabrieken). Die werkgelegen-
heid is voor burgemeester Chismo
Masmaner het grootste probleem.
„Spanje kampt met een werkloos-
heidscijfervan 19 tot20 procent. Wij
zitten daar onder met 14 tot 15%.
Toch is dat nog erg hoog. Wij beste-
den daar veel aandacht aan."
Masmaner is 35 jaar.Tien jaargele-
den werd hij als jongste burge-
meester van Spanje gekozen. De
gemeenteraad in Bunol telt 13 le-
den waarvan zes communisten en
vijf socialisten (PSOE), één van de
Partido Popular (rechtse partij) en
nog een lid van de centrumpartij
RC. Masmaner is zelf ook commu-
nist. Tien jaar geleden een felle met
een baard, nu een watrustigere en
de baard is ook verdwenen. „Nog
twee jaar en dan zet ik een punt
achter het burgemeesterschap,
dan heb ik het lang genoeg ge-
daan," zegt hij. De muziekkorpsen,
daar hecht hij groot belang aan.
„Daardoor wordt de naam van Bu-
nol bekend doorheel Europa, dat is
een goede zaak."

Ouderen
In de namiddag loopt het cafetaria
van de muziekvereniging vol met
oudere mannen. Ze gaan een
kaartje leggen en babbelen wat
met elkaar. Ongetwijfeld is dit mu-
ziekhuis hèt sociale centrum van de
plaats. Een' combinatie van jeugd-
werk, bejaardenzorg, muziekvereni-
ging, filmhuis, niet weggedrukt in al-
lemaal aparte hokjes, maar in één
gebouw.
De Spaanse namiddag duurt lan-
ger dan die bij ons en gaat bijna
ongemerkt over in de avond. Als de
zon aanstalten maakt afscheid te
nemen, krijgen de Spanjaarden
weer wat meer energie. Het lome
valt van hen af en het wordt tijd iets
te gaan doen.

Inmiddelsrepeteert 'La Armonica' in-
de kleine bovenzaal van het mu-
ziekhuis. De grote concertzaal kan
voor deze algemene repetitie niet
gebruiktworden. De sociaal-demo-
craten (PSOE) houden er namelijk
een bijeenkomst in verband metde
naderende Europese verkiezingen.
De president van de Generalidat
van Valencia (te vergelijken met de
gouverneur van Limburg) is daarbij
aanwezig. Als de politieke bijeen-
komst voorbij is gaat hij naar dere-
petitieruimte. Beleefdheid, verkie-
zingsstunt, interesse voor blaasmu-
ziek? In ieder geval weet president
JoanLlerma y Blasco dat je in
plaatsen als Bunol rekening hebt te
houden met 'de muziek.

Roberto Fores laat zich niet door het
hoge bezoek van de wijs brengen.
Hij dirigeert on-Spaans, erg be-
weeglijk, roept tussendoor naar de
muzikanten, geeft aanwijzingen en
doet allesom oogcontact tekrijgen
met zijn muzikanten. Die zijn stuk
voor stuk erg jong. Slechts een en-
kele oudere muzikant is in derijen te
vinden. „Sorry," zegt Fores, „dat we
maar met zo weinigen zijn deze re-
petitie, Toevallig zijn erg veel leden ■afwezig." Er zitten zon tachtig man
in de zaal, menige Nederlandse di-
rigent zou dat meer dan genoeg
vinden. Mahlerklinkt nog als Zwitser-
se kaas: veel gaten omdat solistisch
werk niet ingevuld wordt. Maar wat
er om die gaten heen zit is om van
te smullen. Dat belooft wat als dit
korps op volle oorlogssterke aan-
treedt op het WMC-podium inKerk-
rade.

door
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HOENSBROEK Nijverheidsstraat 9 - 6433 JZ HOENSBROEK
Telefoon 045 - 22 38 00 - Telefax: 045 - 228470

EINDHOVEN Doornakkersweg 12 - 5642 FP EINDHOVEN
Telefoon 040 - 81 42 75 - Telefax: 040 - 814285

ij[TV~» moonen - wanders bv

steenhouwerij
natuursteen, marmer en graniet
vloeren, dorpels
en vensterbanken

: wijngaardsweg 10 - 6412 pj hoensbroek-heerlen
telefoon (045) 227700 208003

\ STEMAT HUURMATERIEEL,
'N VERSTANDIGEKEUS

/ STRATEGISCH I J/ VOOR HEELNEDERLAND! I B—\ 9.

handel- en verhuurmaatschappij \

VStationsstr. 142 Hoensbroek. /\^ JammmTel. 217458/217528 / X. C WW

Voor al uw
oudpapier

-*^ï \IAH fit IV IIllia— «al t) lalii

van Dijk
Papierhandel B.V.

archiefvernietigingIJ containerservice

u/f deKoumen 132
fr P | 6433 XE Hoensbroek

Tel. 045-213685

Als op Mevr spuiten ook echt
de juistekleur moet zijn....

Zoals er garages zijn om panne aan veren alléén verschillende kleuren
de moter te verhelpen, zo zijn er af, als het zo hoort. Maar als het éénFOCWA bedrijven voor lakherstel. kleur moet zijn, dan krijgt u van ons
Wij zijn zon FOCWA bedrijf. Speciaal geen kleurverschil te zien. Kijk, dat is
opgeleide vakmensen. Moderne ap- een van de verschillen tussen een
paratuur. Lakherstel laag na laag FOCWA lakhersteller en zomaar een
volgens fabrieks-specificaties. Wij le- spuiter....

Autoschade
iQi Hub van Well B.V.
tj f'" Wijnqaardsweg 6,
"FOCWA KENMERK VOOR VAKWERK Hoensbroek-Heerlen. Tel.1 045-212675 b.g.g. 04492-5365
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Afhaalcentrum voor bouwstoffen
en tuindecoratie

" zand, grind, maaskeien, bosgrond,
teelaarde enz.

" enorme collectie siertegels en
-stenen

" gebruikte en nieuwe
bestratingsmaterialen

" tuinhuisjes, bielsen, pergola's en
carports

" div. maten en modellen vijvers en
vijvermaterialen

GEBR. CREUGERS |

" pompen " tuinstenen

" vijvers " tegels

" vijverfolie " maaskeien

" grindtegels " betonplaten
u * i enz.

" betontegels

Economiestr. 46 tel. 213877I ,
4. ; „ ,

J Industriegebied

I DE KOUMENI
I Centrum van bedrijvigheid

_

Uw specialist voor
warme en koude
buffetten, barbecue,
gourmet, fondue en
catering service.

Partners van Melik & van Melick
Party-Service en Catering
Postbus 5224
6401 GE Heerlen
De Kournen 150
6433 XE Hoensbroek
tel. 045-229244
fax 045-228616
b.g.g. 045-212651

I iica GARSI
G. Arnts O (045) 220490
Industriestr. 7, 6433 JW Heerlen-Nrd. (NL)

' Fax 045 - 226356

■ onderdelen

■ gebruikte (nieuw & gebruikt)
Amerikaanse
Automobielen ■ h'9h performance

parts

■ classic cars
■ alle reparaties en

onderhoud

autospuit inrichting
JAN HOEKSTRA

Industrieterrein DE KOUMEN 48
6433 KD HOENSBROEK

Telef. 045 - 216728
VOOR AL UW SCHADE

EN SPUITWERKZAAMHEDEN
'L

mm*

... „Niet de eerste de beste!" ... I
2x in Heerlen met 30 opstellingen @

" Exclusieve keukenontwerpen WMmf^M WT
" Deskundige adviezen en planning LtlvH ERKEND KEUKENSPECIALIST lid A.N.V.11
" Complete installatieverzorging Die Markenküche s-r\
" 5 jaar volledige garantie \ fffT§jjrf^L ijb!jihiiiiiiiii| 9 99 lMm9mwl99Wmmmmmmmmt^9
Modern design uit Duitsland, Italië en België sdMÊ LM \ Èm^mimAmmmmFranse stijlkeukens van MMC en Keiler \ V KfiUKGIB

Meer dan 60 iaar 1 Ge°Pend showrooms:IHCCI Udll u"l"°' di. I m vrijdag DESIGN-STUDIO: FTEVREDEN KLANTEN 10 00-1S OO uur Glaspaleis-Kerkpleln FRANSE STIJLKEUKENSI — 1 2a. 10 00-17 00 uur telefoon 045-717555 Eikenderweg 77, Heerlen| ——^ . 20jjJB



\ veelzijdig als het WMC \\Ym PI ijfff Ww ] iTlt 11 i »*i%lP
- Norton maakt slijpprodukten en

schuurmiddelen

!n vrijwel ieder industrieel l.-'^*^,^|y&jftVs ~&r--tabricageproces moeten Ik -**3jF' "*S^**^ * >--'—- A
bewerkingen uitgevoerd I7H ''^\--pti^i\CM(£wËËmm\
worden met behulp van slijp- §*% ,^üS^MXmï&men schuurtechnieken. Deze |nf»^i«i^\.-..« '"v.iT '*aB
technieken zijn zeer l-1 ''''*t&~Pz\i^!?\
eisen daarom aangepaste I « " j T'S.'Z^fé?'* ■ ''■*s*^lg**^j
gereedschappenen I «■' ’hulpmiddelen. Het Norton I «/ / ■ ■'■ 'J^^jM^llM^v'^^SM
leveringsprogramma omvat ,LlllBlltll^aij§y^HU| l̂lj l̂fi-É2^gj
nu een compleet pakket slijp- Enkele voorbeelden uit diten schuurprodukten dat leveringsprogramma:
volledig tegemoet komt aan slijpstenen en stiften,deze specifieke eisen, en diamantschijven,gebruikt wordt in de meest schuurbanden enuiteenlopende industrieën. doorslijpschijven.

AmmmmmmmmW
f L NORTON 8.V., Wijngaardsweg 73, Hoensbroek, tel. (045) 218333

i VAN WIJNEN m. '
TECHNIEK

i De Koumen 45-47 6433 KG Hoensbroek Tel.: 045-227080 Telefax: 045-228188

y Uw specialist voor: "^FAG Kogellagers
j GATES Aandrijfriemen
f HAZET Handgereedschap
t, IKAT Lager inductieverhitters

MORELISSE Welding Equipment
NORTON Slijp en schuurmaterialen
PAT Trekkrachtmeter

\ RENOLD Aandrijfkettingen
SCHREM Lagertrekkers
SECO Verspanende gereedschappen
SPM Schokpulsmeetapparatuur

\ TSUBAKI Aandrijfkettingen

AUTO TASCO
in ons servicecenter bent
U als niet Audi/vw-rijder

I nèt zo welkom
< aar! S

h
trevener naar dat elkeAudi &VW rijder, na het laten verrichten van een beurt of reparatie

hun auto. geheel tevreden ons bedrijf verlaat en daarom een volgende keer weer graag
lyi naar ons bedrijf terugkeert.

Ga d ""*'w'"en ook u«als rijder van een ander merk auto, graag in ons service-centerbegroeten,aarom gerust de vergelijking aan en ervaar wat AUTO TASCO onder service verstaat.

wat AUTO TASCO U biedt:
auto, van welk merk danook, wordt uitsluitend met originele onderdelen gerepareerd enmet reparatiegarantie. Vooraf vertellen wij u wat de beurt of reparatie kosten aaatIPr|,sgarantie).

wordt gratis gehaald en gebracht (van/naar huis, van/naar uw werk).
9en een kleine vergoeding krijgt u desgewenst een vervangende auto mee

mmm AUTO TASCO B.V.
"Sconomiestraat 47 - hoensbroek-heerlen - Telefoon 045-220955L W VERGELIJKING WAARD

Ml globe globon

- Witveldweg 40, 5951 AV Belfeld, tel. 077-769444
- Loozerweg 90, 6006 SR Weert, tel. 04950-36636
- De Koumen 2, 6433 KD Hoensbroek, tel. 045-217171

Globe/Globon produceert op industriële
wijze, in opdracht en volgens
specificatie van over geheel
West-Egropa verspreide afnemers,
gietijzeren onderdelen voor bijv. de
automotive-industrie, machines,
graafwerktuigen, compressoren,
pompen enz. Gerenommeerde bedrijven
op deze en vele andere gebieden mogen
wij tot onze vaste afnemers rekenen,
omdat wij aan hun eisen van kwaliteit,
maatprecisie en levertijdbetrouwbaarheid
kunnen voldoen. Het gietwerk kan
indien gewenst volledig bewerkt
geleverd worden. De Globe heeft de
gietwerkproduktie uit de ambachtelijke
sfeer gehaald en er een proces-industrie
van gemaakt.

Werken bij Globe/Globon betekent voor bijna 1000
mensen: sociaal- maatschappelijke zekerheid in een
omgeving, waar aandacht is voor menselijke condities.

Hoofdkantoor: "De Globe 8.V.",
Postbus 1021, 5950 AA Belfeld.

**»> Tel. 077-769444 - telex: 58055 - telefax: 077-734848.
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Jeugd

Staf Devolder

Talenten
Sprookje
Het verhaal van Concertband" Twee 'amateur-muzikanten voor het conservatorium van Antwerpen

Kreeg het wereldbeeld in de ja-
ren zestig op vrijwel elk terrein
een ander aanzien, in Harelbe-
ke zorgde in die jarenene Gus-
taaf Devolder voor een regel-
rechte muzikale revolutie. Onder
zijn leiding was het snel gedaan
met het wat sluimerend bestaan
van het korps en vanaf 1964

Verschaeve en Devolder ken-
nen hun muzikanten door en
door. Als leraar aan de muziek-

HARELBEKE - 'De Verleiding',
zo luidt de titel van de eerste
compact-disc van de socia-
listische Concertband Voor-
uit uit Harelbeke. Toeval zal
die titel zeker niet zijn, want
op 23 julihoopt men in Kerk-
rade ook de WMC-jury te
verleiden. Wat de Belgische
muzikanten onder leiding
van dirigent Geert Verschae-
ve ook bedoeld mogen heb-
ben met de uitdagende titel,
het feit dat de presentatie
van dezeCD nauwelijkstwee
maanden voor de slotdag
van het WMC plaats vond,
zegt veel over hetzelfvertrou-
wen in Harelbeekse kringen.

Vooruit lijkt op een sprookje.
Vanaf de oprichting in 1923 tot
begin zestiger jarenvervulde he
orkest een vrij bescheiden rol in
het stadje. Muzikaal gezien is
Harelbeke vooral bekend als de
geboortestad van de beroem-
detoondichter Peter Benoit. Ver-
antwoordelijkvoor de oprichting
van Vooruif was de Socialisti-
sche Partij. Waar woorden tekor
schotenom de ideologievan d€
partij te verkondigen, daar
moest de muziek maar spre-
ken...
Politiek speelt vandaag de dag
geen rol meer, al vinden enkele
ouderen het feit dat Harelbeke
eind 1988 voor het eerst sinds
vele jaren een burgemeester
van CVP-huize kreeg niet echt
leuk. Slechts één keer per jaar
herleven de vervlogen dagen:
op 1 mei, de dagvan dearbeid
gaat ook Vooruif nog steeds de
straat op!

De Belgen voelen zich duidelijk
geen underdog. Zij verheugen
zich op de titanenslag die de
laatste concoursdag geleverd
wordt met de roemruchte korp-
sen uit Bocholtz en Bunol als te-
genstander. In Harelbeke is mer
overtuigd van een goede pres-
tatie. Over winnen praat men
(nog) niet, men weet dat de
concurrentie even goed is. Of ir
elk geval bijna even goed.

De dirigeerstok wordt nu met
verve gehanteerd door Geert
Verschaeve, trombonist van ori-
gine en volledig gevormd door
zijn voorganger. „Er staat een
ander persoon voor het orkest,
maar in denkbeelden, stijl en
werkwijze is er niets veranderd",
vindt Mesdag. Geweldige pres-
taties in 1987 en 1988tijdens de
Certamen Internacional in Va-
lencia tonen aan dat het orkest
sindsdien alleen maar sterker is
geworden.

„Een zeldzaam gedreven man,
onze Staf, zegt secretaris Marnix
Mesdag. „Wij praten hier in Ha-
relbeke ookover Concertband
Star. In de 25 jaren, dat Devol-
der de directie voerde, behaal-
de het korps talloze landstitels, in
1985 volgde in Kerkrade de we-
reldtitel in de eerste divisie. Gus-
taaf Devolder heeft zijn plaats
vöör het korps inmiddels verruild
voor een plek achter de muzi-
kanten. Letterlijk, want de voor-
malige dirigent maakt tegen-
woordig deel uit van de slag-
werksectie.

werden alle muzikale toppen
met groot succes bestormd.

Als de band over enkele weken
in de volgepakte Rodahal het
podium betreedt zou de indruk
kunnen ontstaan dat Harelbeke
een jeugdkorps heeft afgevaar-
digd. Wees er echter van over-
tuigd, dat de bijna honderd mu-
zikanten van gemiddeld net
twintig jaar klaar zijn voor een
fantastische muziekavond. Met
een programma dat er wezen
mag: Toccata Marziale van
Vaughan Williams, Symphonic
Variants for Euphonium van Cur-
now, Symphonic Dance music
from WestSidevan Bernstein, het
verplichte Brillante Symphonie
van Ida Gotkovski, Adagietto uit
sde Symphonie van Mahler en
Estructuras Isorritmicas van Mon-
tesinos Comas. Wie sprak daar
over de grote verleiding...?

HARELBEKE/WILLEBROEK - Nauwelijks twintig jaar
geleden was het slagen van een concertavond in
België in grote mate afhankelijk van drie factoren:
een Duvels goed glas bier, een stevige bokworst
met frieten en de muziek zelf. Waarbij de kwaliteit

van die laatste factor meestal maar minimale
betekenis had voor de bezoekers in de veelal

gammele feesttentjes.

Academie kweekvijver van Belgisch talent

Muziek nu belangrijker
dan bier en bokworst

Bedreiging

Academie

enigingen. „In Willebroek ontmoe-
ten we inderdaad veel tegenstand
van de fanfares uit onze gemeen-
te", geeftFrans Violet onomwonden
toe.

De tijden zijn inmiddels drastisch ver-
anderd. Het muzikale peil in Belgiè
steeg de laatste tien jaar sensatio-
neel. Vier jaar geleden werd die
vooruitgang ook tijdens het WMC
nadrukkelijk bevestigd met een
aantal puike prestaties. In diverse
afdelingen legden Belgische korp-
sen beslag op detitel. Toen al lieten
de Belgen optimistisch weten:
Wordt vervolgd. De tijd dat er in
Kerkrade meewarig gegniffeld kon
worden over de 'prestaties' van
onze zuiderburen behoort definitief
tot het verleden.

En ook in Harelbeke wordt volmon-
dig erkend dat Vooruif niet écht
populair is. „Wij vormen een bedrei-
ging voor de andere verenigingen
uit onze omgeving. Daarvan is 95%
conservatief ingesteld, valt in de ca-
tegorie die van toeten en blazen
op de kermis houdt. De jeugd die
muziek studeert en daarin gestimu-
leerd wordt door kundige mensen
kiest voor kwaliteit. Die heeft geen
behoefte meer aan een kennis-
concert. Zij wil goede muziek ma-
ken, liefst op het allerhoogste ni-
veau", zegt Mesdag.

Dat alles leidt tot een concentratie
van veel goede muzikanten bij een
beperkt aantal korpsen. In Harelbe-
ke spreekt men dan ook zonder
schroom over een regionaal orkest.

Telt hier in Limburg elke gemeente
wel een of meer goede korpsen, de
Belgische topkorpsen hebben in
eigen omgeving weinig concurren-
tie. In de breedte is er, hoewel de
Belgische blaasmuziek in de lift zit,
nog veel te doen. In Kerkrade
maakt men dan ookvooral kennis
met de blaasorkesten, die op het
juiste moment hebben begrepen
dat het enorme potentieel aan ge-
schoolde Academiemuzikanten
schier onbeperkte mogelijkheden
biedt.

WILLEBROEK - „Eenmaal besmet
met het brassband-bacil kom je
er nóóit meer vanaf. Je wilt
steeds beter worden, net zo
goed als de toppers uit Enge-
land. In dat kader past het je
krachten te meten met ande-
ren". Frans Violet, dirigent van
Brassband Willebroek (BBW),
verheugt zich op het komende
WMC. Het wat tegenvallende
resultaat bij het Vara-blaasfesti-
val (zesde plaats) dit jaar tem-
pert het optimisme niet echt.
Willebroek hoopt op 16 julieen
grote slag te slaan.

BBW bestaat pas tien jaar. Het or-
kest is vrijwel geheel samengesteld
uit leerlingen van de koperklassen
van de MuziekacademieWille-
broek, waar Violet les geeft. „Uit-
gangspuntwas het omhoog drijven
van het peil doorveel aan con-
coursen deel te nemen. We zijn dan
ook een echte competitieband".

Het uitstekendepresteren van de
Belgen komt natuurlijk niet zomaar
uit de lucht vallen. Bij een poging
het succes te verklaren keert eén
aspect telkens terug: de Muziek-
academie. In Belgié is men, met
recht, trots op het vrijwel gratis mu-
ziekonderwijs. Vele honderden jon-
ge mensen maken daar dankbaar
gebruik van. En waar muziekaca-
demies nauw samenwerken met
verenigingen zijn uitstekende korp-
sen ontstaan.

Model

" De dirigenten Frans Violet w
van Willebroek (I)
en Geert Verschaeve.

foto: FotoPersßuro Widdershoven k

Willebroek in favorietenrol in eerste divisie

Frans Violet besmet
met brassband-bacil

Kerkrade. In de klasse waarin men l§,
thuishoort, de eerste divisie.
Violet hoopt het hoge peil in de ko-
mende jaren nog verder te verho- g,:
gen. In de toekomst zal de selectie
nog strenger worden. Eerste aanze' >-
daartoe is de oprichting van een
tweede brassband Willebroek, die
mogelijkheden biedt door te stro- v\,
men naar 'het eerste team' van _
Frans Violet. Valt hij ooit nog eens
van zijn brassband-geloof? „Ik ben flirj
echt niet bang om met wat anders
te beginnen, maar één ding staat °vast: de brassbandmuziek zal ik >*!("■
nooit opgeven..."

Concertband Vooruif uit Harelbe-
ke en Brassband Willebroek staan
model voor de evolutie van de
blaasmuziek in Belgiè. Een evolutie
die, zegt Marnix Mesdag van Voor-
uif, nog lang niet is beéindigd. „Wij
zijn nog een heel eind verwijderd
van het eindpunt. Bij Nederlandse
en Spaanse korpsen daarentegen
zien wij geen échte vooruitgang
meer. Daarom denken we de strijd
ook aan te kunnen", meent de
voormalige hoornist, die in 1986zijn
instrument heeft verruild voor de se-
cretarispen.
Diezelfde ambitie kent ook Frans
Violet, dirigentvan de Willebroekse
brassband. „We zitten nu in de sub-
top van de brassbandwereld, we
willen doorstoten naar de absolute
top".
Willebroek en Harelbeke tonen het
enorme belangvan deMuziekaca-
demie perfect aan. Beide korpsen
recruteren immers vrijwel al hun
muzikanten uit het areaal van die
instituten. Een enorme troef derhal-
ve, dienog eenextra dimensie krijgt
als men weet datde dirigenten van
beide korpsen zeer nauw verbon-
den zijn aan de academie in hun
plaats.

Tegenstand

door I
MmKSL^B,

wedstrijden deelneemt - steeds
met een vernieuwd programma -
heeft simpelweg geentijd voor een
maandenlange voorbereiding.

zegt de aan het Conservatorium in
Antwerpen afgestudeerde dirigent.
Naast zijn werk in Willebroek do-
ceert hij sinds 1988 decursus HaFa-
Bra aan het Lemmensinstituut in
Leuven.

De voorbereidingen op het WMC
hebben pas in de laatste maand
gestalte gekregen. Een orkest dat
zon drie keer per jaar aan grote

aemie en de vakanties. Vanaf half
juni zijn we écht intensief met Kerk-
rade bezig. Dat moet voldoende
zijn voor een goede prestatie".
Brassband Willebroek heeft in tien
jaartijd een imposante erelijst bij el-
kaar gespeeld. In eigen land re-
gende het eerste prijzen en landsti-
tels en inmiddels heeft de band uit
het nabij Mechelen gelegen stadje
ook in het buitenland naam ge-

maakt. Het Vara-blazersfestival
werd in 1985 met glans gewonnen,
en in datzelfde jaar speelde men in
de tweede divisie tijdens het WMC
346 punten bij elkaar.
Een zevende, vijfde en opnieuw ze-
vende plaats tijdens de Europese
kampioenschappen completeren
de indrukwekkende palmares.
Geen wonder dus dat Brassband
Willebroek dit jaar terugkeert in

„Ik zie dat ook niet als een pro-
bleem. Als je meer dan een jaar
aan één werk moet repeteren lijkt
het me niet echt plesant meer",
zegt Violet. „Na het Vara-festival
volgden de examens aan de Aca

Nu is het natuurlijk ook in Belgiè niet
alles goud wat er blinkt. Het feit dat
enkele korpsen vrijwel alle talent-
volle muzikanten in huis halen, moet
wel haast tot onvrede leiden bij an-
dere, minder gerenommeerdever-

WMC 1989
Zaterdag 1 juli 1989 "8..

Aandacht voor 'mens ach ter de muzikant' basis voor succes

Harelbeke rekent op
de grote 'Verleiding'

academie hebben zij alle gele-
genheid te 'sturen. „Toch is het
feit dat vrijwel alle muzikanten
van de Academie komen niet
echt de verklaring van het suc-
ces van de band. Een verzame-
ling talenten alleen is nog geen
garantie voor resultaten". De
aandacht die in Harelbeke
wordt besteed aan de 'mens
achter de (jeugdige) muzikant
is, aldus Mesdag, de ware es-
sentie van het succes.



WASBE, het internationale
aanzien van de blaasmuziek

Voorzitter Jan Molenaar: 'Het is pionierswerk, ook nu nog.'

Forums

Het paradepaardje
van de
Boedhistische
Kosei-organisatie

Ford, de Belg Francis Pieters en de
Amerikaan John Pointer de vierde
voorzitter van de vereniging. Na de
conferentie in Kerkrade heeft hij zijn
tweejarig voorzitterschap erop zit-
ten en wordt hij opgevolgd door de
Canadees Miller. „De president van
WASBEvervult tevens defunctie van
secretaris", aldus Molenaar. „Het is
enorm intensief werk. Je kunt niet
langer dan twee jaarde kar blijven
trekken, daarna mdét je het door
iemand anders laten doen."

de conferentie meewerken, wat -met uitzondering van het TOKWO -
ook geldt voor de andere ensem-
bles. „Zonder deze belangeloze in-
breng zou een congres als dit niet
mogelijk zijn", licht Jan Molenaar
toe. „Dan zou het voor een vereni-
ging als WASBE, ondanks de subsi-
dies van de Provincie Limburg,
WMC en het Prins Bernhard Fonds,
gewoon onbetaalbaar worden".

Tijdens de WASBE-conferentie zullen
er in het Rolduc Conferentiecen-
trum, de thuishaven van het con-
gres, enkeleforums en paneldiscus-
sies gehouden worden, waarvan
de internationale standarisering
van uilvoeringsrechten door Jan
Molenaar bijzonder belangrijk
wordt geacht. Jemoet ergens be-
ginnen om grote dirigenten en
componisten geïnteresseerd te krij-
gen in blaasmuziek", is zijn mening.
„Op dit moment krijgt een compo-
nist vijf d tien gulden per uitvoering.
Voor de symfonische muziek ligtdat
bedrag tussen de 400 en 800 gul-
den. En dan te bedenken dat het in
het buitenland nog veel slechter is.
Daar willen wij verandering in bren-
gen. Dit thema is bij ons al vaker
aan de orde geweest, maar nu
moeten er eindelijk eens resultaten
komen. Wanneer wij erin zullen sla-
gen een internationale pressie-
groep te krijgen, dan moet het luk-
ken." Dat de blaasorkesten zelf om
een dergelijke spektakulaire verho-
ging niet staan te springen mag
duidelijk zijn. „Op dit moment be-
slaan de uilvoeringsrechten bij het
gemiddeld orkest amper drie pro-
cent van de totale begroting. Dat
mag best hoger", vindt Molenaar.
„Wij zullen die zaak van binnenuit
gaan aanpakken."
Een ander belangrijk gespreksthe-

Het laatste weekend van het Wereld Muziek Concours
1989zal voor een belangrijk gedeelte in het teken staan

van de vierde conferentie van WASBE, de World
Association for Symphonic Bands and Ensembles, die
niet alleen vele beroemdheden uit de internationale

blaasmuziekwereld in Kerkrade bij elkaar zal brengen,
maar ook een keur van befaamde orkesten en
ensembles uit binnen en buitenland. De ware

blaasmuziekliefhebber zal watertanden van klinkende
namen als het Nationaal JeugdHarmonie Orkest het

American Waterways Wind Orchestra van Robert
Boudreau en het Tokyo Kosei Wind Orchestra (TOKWO)

onder leiding van de Amerikaanse dirigent Frederick
Fennell, dat door insiders wordt beschouwd als het beste
blaasorkest ter wereld. Daarnaast zijn er forums, panels
en clinics voor de leden van WASBE, waarin belangrijke

aspecten van de blaasmuziek aan de orde zullen
komen. Verantwoordelijk voor de invulling van het
programma is een speciale WASBE Programma

Commissie onder leiding van blaasmuziekuitgever Jan
Molenaar, de voorzitter van WASBE. Met hem kijken wij

vooruit op het congres, dat de 'groten van de
blaasmuziek' naar Kerkrade zal halen en het prestige

van hetWMC in de wereld nog eens extra impulsen zal
geven.

WASBE is een organisatie van com-
ponisten, dirigenten, uitgevers, or-
ganisaties en andere liefhebbers
van blaasmuziek, die in 1981 in
Manchesterwerd opgericht met als
doel deblaasmuziekover de gehe-
le wereld te stimuleren en te ver-
spreiden. Maar dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan,vindt JanMo-
lenaar, die samen met zijn broer in
het NoordhollandseWormerveer
de grootste uitgeverij ter wereld op

het gebied van blaasmuziek runt,
„Het is pionierswerk, ook nu nog",
zegt de 53-jarige uitgever, zelf af-
gestudeerd pianist en verwoed
jazz-liefhebber. „Voor je in zon or-
ganisatie lijn hebt, moet er heel wat
worden vergaderd. En vergeet de
taal- en afstandsproblemen niet.
Bovendien heeft WASBE geen
eigen middelen, dus het is allemaal
liefdewerk oud papier." Jan Mole-
naar is na de Engelsman Trevor

Maar voor het zover is wil Jan Mole-
naar nog een daad stellen: de we-
reld laten zien wat Nederland op
het gebied van de blaasmuziek
vermag. Zijn eigen prestige staat op
het spel, maar als rechtgeaarde
blaasmuziekliefhebber is hem er al-
les aan gelegen ook het aanzien
van de blaasmuziek te verbeteren.
„Het is voor de mondiale blaasmu-
ziek, maar ookvoor WASBE zelf van
groot belang, dat we spektakulaire
resultaten bereiken. Pas dan kun je
sponsoren ertoe bewegen ons te
gaan steunen. Echte belangrijke re-
sultaten, bijvoorbeeld dat nieuwe -
uit de symfonische wereld bekende- mensen voor blaasmuziek gaan
schrijven, hebben wij tot nu toe niet
kunnen boeken, al is er doorWASBE
wel een betere kennis van eikaars
repertoire tot stand gebracht."
In zijn betrekkelijk korte bestaansge-
schiedenis isWASBE er bovendien in
geslaagd meer dan500 betalende
leden te werven, nietalleen inAme-
rika en West-Europa, maar ook in
het Oostblok, Nieuw-Zeeland,
Australië, Japan en sinds kort Zuid-
Amerika. Het feit, dat ookeen orkest
uit Venezuela, de Banda Marcial
Caracas, op het congres in Kerkra-
de van de parij zal zijn, is voor Jan
Molenaar dan ook een geweldige
opsteker. Het orkest zal overigens
zonder geldelijke vergoeding aan

Prestige

ma is detoekomst van deblaasmu-
ziek, benaderd vanuit de PR-kant.
Jan Molenaar licht toe: „De gemid-
delde Nederlander weet niets van
blaasmuziek en in vele steden en
dorpen zijn zelfs geen blaasorkes-
ten meer te vinden. Wij hebben eer
enquête laten houden, waaruit
blijkt dat de blaasmuziek een veel
te geïsoleerd bestaan leidt. De re-
sultaten zullen ongetwijfeld een
shock-effect teweeg brengen. Dat
deze situatie zo gegroeid is mogen
zich de federaties best aantrekken

Zij hebben in het verleden niets ge-
daan aan de uitbreiding van de
blaasmuziek. Wij zullen een model
laten zien hoe je deze situatie in
eigen land zou kunnen aanpak-
ken."

Daarnaast zal ook het sociale as-
pect van de blaasmuziek aan de
orde komen in de vorm van een
project van Henk van Lijnschooten
met een ad-hoe seniorenorkest, ter-
wijl bovendien een typisch Neder-
lands/Belgisch blaasmuziekfeno-
meen, het fanfare-orkest, aan het
internationale publiek wordt ge-
toond. Jan Molenaar: „Wij zullen de
congresleden een fanfare-orkest
aanbieden (fanfareConcordia van
Ulestraten, red.) en ze zodoende
een mogelijkheid laten zien hoe het
surplus aan koperblazers, waarmee
de Amerikaanse universiteitsorkes-
ten veelvuldig te kampen hebben-
kan worden weggewerkt. Hopelijk
dat op deze manier aan de fanfa-
re, die de laatste jaren uit de be-
langstelling is verdwenen, nieuwe
impulsen gegeven kunnen wor-
den." De vierde WASBE-conferentie
zal geschiedenis maken, daar is
Jan Molenaar van overtuigd. Ge-
zien zijn onmetelijke dadendrang
en enorm enthousiasme ben je ge-
neigd hem op erewoord te gelo-
ven.

afgelopen jaren hebbenAmeri-
kaanse grootheden alsAlfredReed
James Bardhal,Robert Jageren Ar-
nold Gabriel als gastdirigent bij hei
orkest gefungeerd en sinds 1984 is
Frederick Fennell de vaste dirigent
Hoewel Fennell ook op het symfo-
nisch gebied en dat van de opera
bekendheid heeft gekregen, moet
zijn naam toch vooral in verband
worden gebracht met het fameuze
Eastman Wind Ensemble, dat hij in
1952 oprichtte en waarmee hij vele
opnames maakte, die de blaasmu
ziek niet alleen in Amerika grote be
kendheid hebben gegeven.

Internationaal
Door deze Amerikaanse invloeden
en het ongekend hoog peil van de
individuele musici, is het Tokyo Kosei
Wind Orchestra in staat een inter- :
nationaal hoogstaand programma
uitte voeren, dat bestaat uit origine-,
le blaasmuziekcomposities, arran--,
gementenvan symfonische werken-
en experimentele werken, waarin:.
modern instrumentarium als synthe-,
sizerwordt voorgeschreven. Ook
het programma, dat TOKWO don-
derdag 20 juli in de Rodhal van
Kerkrade zal uitvoeren, getuigt
daarvan: de Toccata en Fuga in d
van Bach in een arrangement var\
Fujita; Theme and Variations opus*43a van Schönberg; II Fiume van 'Jurriaan Andriessen, het verplicht
werk eerste divisie van het WMC
1985; de razend moeilijke Sympry>'
ny nr. 6 van Persichetti; Japanese'
Folk Song Rhapsody van de Japan-
ner Toyama en delen uit deSuite of
oldAmerican Dances van Robert
Russel Bennett. Een bijzonder
boeiend programma, dat alles te
bieden heeft, wat blaasmuziek zijn
aparte bekoring geeft.

Tijdens dit ongetwijfeld hoogstaand
concert zult U er zich zelf van kun-
nen overtuigen, dat „muziek, de uni-
versele taal van de mensheid, aan
vrede en vriendschap extra dimen:
sies kan geven, de geesttot rust
brengt en de levenskracht verrijkt":
zoals managerFurusawa mij bij ons
afscheid filosofisch, maar oprecht,
toevoegt.

door|

"Het Tokyo Kosei Wind Orchestra.

Tokyo Wind Orchestra
Concertgebouworkest
van de blaasmuziek

groot aantal muzikale activiteiten,
niet alleen in Tokyo zelf, maar door
geheel Japan. Naast de reguliere
concertseries staan geregeld
plaatopnamen op het program-
ma, alsook workshops en 'appre-
ciation classes' (een soort kennis-
makingsconcerten) voor kinderen.

pziek verbroedert; deze
Wereldwijsheid vormt - in
pï notedop - de ideéle

drijfveer van de
2j Boedhistische

e!<enorganisatie Rissho
ö Kosei-kai voor de
3 van het Tokyo
jj Wind Orchestra
j één van de

T^e, misschien wel het
w beste, blaasorkestter

J re ld. De fundamentele
L fÜosofie van dit
I . essioneel ensemble is
j Qn ook niet alleen het
9 lnQstreven van een zo

mogelijk muzikaal
Qu' -71001" ook van een

Th fQnte verbetering van
,Qet Persoonlijke karakter

beroepsmusici, die
J erin spelen. Onder het| 'Spelen om te

dienen, niet om te
! dienen' dragen zij hun

u*iek uit om menselijke
v°elens te cultiveren en, °P die manier een

>e
e|Qngrijke bijdrage te

"Ver©n aan een betere,

1te nneer harmonieuze
K

re|d. Zo ook in Kerkrade,- arhet orkest-voor het
g erst op tournee buiten
Jt jQPan -de absolute

" w!°PPer is tijdens de
■^SBE-conferentie en

IL. v- 2'Jn Amerikaanse
l n9ent Frederic Fennell,

f tl
°n9etwijfeld voor een

hoogtepunt vande eerste orde gaat
| zorgen.

J-vJ^0?1-^ met manager Furu-■rrJ^n TOKWO, zijn tolk Yasuhiro
i**) ®n de vertegenwoordiger
**JVo<<K°Tei"bewe9in9 in Eur°Pa«
fel j*1;1 Tanakd - ergens in een
r||i|. ' Amsterdam - is een won-ö ervaring. De beleefdheids-

formule, waarmee deze beminnelij-
ke Japanners mij tegemoet treden,
blijktde inhoud van de antwoorden
op mijn vragen in kwaliteit verre te
overtreffen. Een langdurige mono-
loog van de manager - in het Ja-
pans - ontlokt detolk slechts enkele
nauwelijks verstaanbare (Engelse?)
kreten en het wordt mij al snel dui-
delijk, dat het weinig zin heeft hen
proberen duidelijk te maken, dat
daarmee mijn vraag niet beant-
woord is. Gelukkig blijkt men over
uitvoerig documentatiemateriaal te
beschikken, dat mij omzichtig en
met de nodige trots ter hand wordt
gesteld.

Hoewel het orkest ook op religieus
gebied actief is, bijvoorbeeld ter
opluistering van diensten, staat het
muzikaal functioneren voorop. „Het
orkest is financieel onafhankelijk en
kan zich volledig concentreren op
het muziek maken", aldus Furusa-
wa. Deze opmerking zal Neder-
landse orkestdirecteuren met ver-
bazing en bewondering vervullen

"Dirigent Predehc Fennell.

van deze Boedhistische organisatie
een vreedzame wereld te stichten
volgens de leer van Boedha. Maar
waarom werd nu juisteen blaasor-
kest hiervoor uitverkoren? „Dat was
een keuze van de musici zelf, laat
manager Furusawa via zijn tolk we-
ten. „In Tokyo waren reeds zeven
symfonie-orkesten, de musici beslo-
ten daaromeen harmonie-orkestte
vormen, dat het beste van de we-
reld moest worden". Mijn vraag of
ze daarin geslaagd zijn, veroor-
zaakt algehele verlegenheid. „TO-
KWO bestaat uit de beste Japanse
musici", is de enige reactie, die als
een volmondig 'ja' geïnterpreteerd
mag worden. Dat wordt trouwens
ookbevestigd door de diverse CD's,
die ik inmiddels van het orkest heb
beluisterd. De weergaloze techni-
schekwaliteiten en de uiterst subtie-
le en transparante klank van deze
symphonic band doen de meest
verwende Europese blaasmu-
ziekliefhebbers watertanden.
Het TOKWO ontplooit jaarlijkseen

Vreedzaam
Het Tokyo Kosei Wind Orchestra,
toen nog Tokyo Kosei Symphonic
Band geheten, werd in 1960 opge-
richt door de bijzonder kapitaal-
krachtige Rissho Kosei-kai om extra
luister bij te zetten aan het streven

Door deze financiële onafhankelijk-
heid is TOKWO in staat de beste
Amerikaanse dirigenten naar Ja-
pan te halen. In eigen land blijken
die te weinig voorhanden, aange-
zien de meesten worden opgeleid
voor de symfonische muziek. In de

WA£BE-voorzitter Jan Molenaar.
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Oostenrijk is naast vakan-
tieland muziekland bij uit-
stek, dat trots kan zijn op
een bijzonder lange en rij-
ke traditie. De bevruchten-
de invloed, die Wenen op
het Europese muziekleven
heeft uitgeoefend, is
enorm: immers niet alleen
de coryfeeén Haydn, Mo-
zart en Beethoven, maar -
in het begin van deze
eeuw - ook Schönberg,
Webern en Berg hebben
muzikale initiatieven ont-
plooid, waarvan de uitwer-
king zelfs in onze tijd nog
merkbaar is. En wat te
denken van de walsen
van Strauss, de onvergete-
lijke operettemelodieén
van Stolz en Léhar en de
uitstraling die de Wiener
Staatsoper of de Salzbur-
ger Festspiele over de hele
wereld hebben. Muziek is
een belangrijk exportmid-
del in Oostenrijk; degene,
die in Salzburg met Mo-
zartkugeln, Mozartküchen
en Mozartteller om de
oren is geslagen, kan
daarover meepraten.

Het is des te verwonderlijk, dat ons
beeld van de Oostenrijkse blaas-
muziek voor het grootste gedeelte
wordt bepaald door dijenkletsers ir
Lederhose, die jodelend op de
feestelijke klanken van Tiroler Blas-
musik, devakantieganger tot een
nog hogere bierconsumptie pro-
berenop te wekken. Of doorkapel-
len als de Tiroler. en Viller Spatzen,
die in Limburgse feesttenten voor
de echte 'Heimatabend'-sfeer
moeten zorgen. Echter: in Oostenrijk
maakt men sinds enkele decennia
gedegen werk van de serieuze
blaasmuziek. Met aan het hoofd
derÖstenreichise Blasmusik Ver-
band en aparte bonden in de di-
verse deelstaten beschikt men over
een goed georganiseerd en ge-
structureerd apparaat, dat de
blaasmuziek een ander aahzien wil
geven en de aansluiting met het ni-
veau in andere Europese landen
tracht te bewerkstelligen. Aan de
handvan een orkest, dat represen-
tatief genoemd kan worden voor
de ontwikkeling van de blaasmu-
ziek in hetAlpenland, wordt in dit
verhaal een beeld geschetsvan
het nieuwe gezichtvan blazend
Oostenrijk: de Stadtkapelle Feldkir-
chen, die voor de tweede keer in
zijn bestaan aan het WMC gaat
deelnemen.

★ ★★
Feldkirchen, een toeristenplaatsje a
la Valkenburg, maar dan kleiner en
met minder Hollanders, telt onge-
veer 12.000 inwoners en ligt hele-
maal in het zuiden van Oostenrijk,
tussen Villach en Klagenfurt in Karin-
thiè. Het is een plaatsje, verscholen
tussen heuvels en Alpenweiden, dat
heelvroeg onlwaakten even vroeg
gaat slapen. Met andere woorden:
na acht uur 's avonds valt er niet
veel meer te beleven. Tijdens mijn
verblijfvan enkele dagenin ditOos-
tenrijkse stadje vallen mij de opmer-
kelijke overeenkomsten op tussen
dit Zuidelijk deel van Oostenrijk en
Limburg: naast de ligging de grote
muzikaliteit van de bewoners en
hun mentaliteit, die gezelligheidbo-
ven alles plaatst; ook boven hard
werken. Daarbij komen nog typi-
sche overeenkomsten op het ge-
bied van de blaasmuziek als de
strengere jurering op bondscon-
coursen en de problematiek van
jonge muzikanten, die bij de korp-
sen vertrekken, wanneer ze elders
gaan studeren.

★★★

De eerste contacten met de Stadt-
kapelle Feldkirchen komen tot
stand via de voorzitter - de 'Ob-
mann' - Ferdinand Gradischnig,
een 45-jarige leraar, die ook spe-
lend lid van de vereniging is en al
20 jaar de zakelijke leiding over het
korps heeft. Via hem krijg ik een dui-
delijk beeld van het korps en zijn
mogelijkheden, nog voordat ik één
noot gehoord heb. De Stadtkapelle
is een korps van 61 muzikanten met
een gemiddelde leeftijd van 22
jaar, waaronder enkele beroeps-
musici en een groot aantal muzi-
kanten, dat in Graz en Wenen stu-
deert. Een absoluut hoogtepunt in
de verenigingsgeschiedenis van
het korps is de deelnameaan het
WMC in 1981, toen tijdens de con-
certwedstrijden in de eerste dMsie
295,5 punten bij elkaarwerden ge-
speeld en bij de marswedstrijden
241 punten in de tweede dMsie.

Twee eerste prijzen, die een be-
langrijke plaatst hebben gekregen

"De Stadtkapelle Feldkirchen, voor de tweede maal naarKerkrade.

Oostenrijkse blaasmuziek
meer dan'Alphorn undTirolerhut'

"Dirigent Alois Vierbach. " Voorzitter Ferdinand Gradischnig.

in de prijzenkast in het verenigings-
lokaal. En devoorbeeldig bijgehou-
den kroniek van het korps besteedl
liefst vijftig pagina's aan de WMC-
deelname door middel van foto's,
juryrapporten, Oostenrijkse en Ne-
derlandsekrantenverslagen eneen
uitgebreid relaas van de kroniek-
schrijver. Men blijkt duidelijk onder
de indruk te zijn gekomen van de
gastvrijheid en de muzikale bedrij-
vigheid in Kerkrade, maar vooral
van de prijzen, die in dewacht wer-
den gesleept. 'Das Gefühl war un-
beschreiblich und überwaltigend'
staat er te lezen over de gevoelens
na het in de wacht slepen van de
eerste prijs in deRodahal. En na de
uitslag in het Sportpark: 'Eine zweite
Goldmedaille. Das dart doch nicht
war sein! Und doch es war kein
Traurn, es war die Wirklichkeif. Een
foto-onderschrift in een plaatselijke
krant spreekt van 'Die Weltmeister',
teruggekeerd uit Kerkrade, 'Stadt
der Musik und GastfreundschcnT.
Hoe zou de kroniek van een Lim-
burgs korps met hetzelfde resultaat
eruit zien?

★★★
De Stadtkapelle Feldkirchen is één
van de 127 blaasorkesten in Karin-
thiè en éénvan de ongeveer 4000
in heel Oostenrijk. Het orkest be-
hoort tot de leidinggevende en-
sembles in het land, niet alleen dooi
het niveau, maar vooral ook door
de vooruitstrevendheid op het ge-
bied van repertoire. „Tirol was lei-
dinggevend op het gebied van de
blaasmuziek", aldus Ferdi Gradisch-
nig, „maarKarinthiè heeft diepositie
nu overgenomen. Bij ons wordtveel
meer geëxperimenteerd, er wordt
ook avantgardistische muziek ge-
speeld." De programma's van de
Frülingskonzerte van de afgelopen

" Tijdens de repetities bereidt men zich intensief voor op het WMC.

chen - die nog altijd vriendschap-
pelijke contacten onderhoudt met
Bleijerheide, waar men in 1981

meentebesturen willen alleen dd
de orkesten in de processie spele"
In een blaasmuziekcultuur heeft
men echter geen interesse. Dat t#
tekent, dat de blaasmuziek zich Jeigenlijk veel te langzaam ontwik'
kelt. De opleiding van dirigenten
vormt nog een groot probleem, j
Vele collega's van mij hebben drf
ook geen literatuurkennis of inter**
seren zich er niet voor. En wat is I*
resultaat: ze spelen oude transcriP
ties en vergeten de originele blatf
muziek."

★★★
Alois Vierbach noemt Kdrnten cm
positieve uitzondering op deze si*!
tuatie, wat hij bewijstmet diverse c
gumenten: de snellere doorstro-
ming van deblaasorkesten naaic
hogere afdelingen, de bereidhe*
om het progressiever repertoire *spelen en de deelnamevan zijn[
kest aan belangrijke Europese n*
nifestaties op het gebied van
blaasmuziek als de Uster-Musiktaf
en het WMC. „Deelname aan ré
WMC is niet alleen een uitdaging
voor ons, het is ook een mogelijk
heid bij uitstek om internationale
contacten te leggenen je plaats
bepalen in de internationale blac
muziekwereld. Hopelijk kunne
bovendien iets doen aan ons irtl'
ge, dat doordeVW's en hun hO1
naar het biedenvan Oostenrijke
gezelligheid zo eenzijdig wordt 9
vormd. Het is toch een naïef ide*
datwij hier alleen maar Unterh*^
tungsmusik zouden spelen." Alois
Vierbach is bezeten van blaasri*
ziek. Hem gaat de Oostenrijkse
mentaliteitsverandering ten op*
te van de blaasmuziek nog veel
langzaam: „Het duurt zeker nogv'
tien jaar voordat de blaasmuzie*
een eigen cultuur is geworden. !■
maakt zij nog geen feitelijk be-
standdeel uit van het culturele lev
in Oostenrijk. Toch zou de ontwik
ling veel sneller kunnen, maar ie
de mensen in de federaties zijn
slechts heel langzaam voor nieu*
denkbeelden te winnen." „.Df.

★★★ Ni(
Heteerste auditievecontact mepi
Stadtkapelle Feldkirchen - in dCb(
veel tekleine repetitieruimte — is nEn
echt opzienbarend. Het slechtt'Jp's
zet orkest repeteert aan een P°T*U(

lair programma en etaleert da^ceen orkestklank die het best als j*
pisch Duits dik' zou kunnen wo^oomschreven. Maar wanneer AX>
Vierbach mij devolgende mor^o- in de directiekamer van de rC
ziekschool - de bandopname *het Frülingskonzert laat horen, tA
ik blij verrast: de beide WMC-v^ken - het verplicht werk van BHik^'de door Vierbach zelf gearran-, 6

geerde Metamorphosen van HJ: "demith - klinken heel transpar< r̂en worden gespeeld met een s
pelheid, die ik bij dit orkest devO j"
dag voor onmogelijk had geW
den. „Mijn orkest heeft twee gez , c
ten", verduidelijkt de dirigent, o '"mijn verbazing gemerkt heeft. >de traditionele muziek willen W j?1
onze eigen identiteit, onze typi-^k fbrede, weke klank handhaven^ e
Maar bij het hedendaags repe^ c
re is dat niet mogelijk. Daar Q^^het om transparantie, om bewö'
lijkheid. Onze bugelgroep. die €

onze opvatting belangrijk is vooL c
klankleur binnen het orkest, he<Se 'dan ook een veel slankere
dan je zou verwachten." VQ

★ ★★ 3o0

Overigens verloopt de voorberg c
ding op de WMC-deelname z£Pc
moeizaam. De repetities zijn sl^ ei
bezet, de uitstedige muzikantej^
voegen zich pas na het studie^ "bij de groep en de animo bij <K, °'den die wel aanwezig zijn lijkt J* °'bijzonder groot. Zo blijven op z^*r ls.dagmiddagtot halfvier muzikd'j: t(
binnenkomen in de zaal, waa[?er
repetitie om twee uur begonn^-
VoorAlois Vierbach schijnt diey£z<
tic normaal te zijn. „Het enige v£r 9*
kunt doen is rustig blijven en v*^ 9l=
groepsrepetities geven", zegt I-*-
-enigszins berustend. „In de lao*
twee weken voor het concours,
gaanwij iedere avond en ooktf
weekeindenrepeteren. Dan hvh

r
tenminste het orkest ccmpleetj**^0!Dan zal Alois Vierbach ookku^' is
beschikken over de Engelse r*K~rs.
nist, de contrabassist, de baskj^00
nettist en de contrafagottist, nd
moeten worden ingehuurd, oij/1 7
de Stadtkapelle ze zelf niet hevCIC
„"Het laag hout is nog een pröfsCe
bleem in Karnten", vereucht ó\ re|(

gent. „Daar wordt hard aan 9ySo
werkt." Er is nog veel te doen 'sQrh
blaasmusicerend Oostenrijk... Hl^reef.

BkWÊÊKn^

jaren, het muzikaal hoogtepuntvan
het seizoen, tonen inderdaad een
groot aantal werken van heden-
daagse componisten; originele
blaasmuziek veelal, niet zelden mei
een experimenteel tintje. „Op die

concerten komt geen 'Normal Ster-
blicher', alleen kenners", zegt Gra-
dischnig met enige trots, om er ech-
ter meteen aan toe te voegen: „Hel
is moeilijk om je enerzijds muzikaal
te manifesteren en anderzijds aan

de bevolking te denken. Dat moet
in een goedeverhouding tot elkaar
staan, wij worden per slotvan reke-
ning door de mensen gesteund."
De man achter de muzikale ontwik-
keling van de Stadtkapelle Feldkir- slechte status in ons land, de ge

werd ingekwatierd - is Alois Vier-
bach, sinds 1972 dirigent van het
orkest. Hij is tevens directeurvan de
districtsmuziekschool in Feldkirchen
en sinds kort Landesjugendreferent,
in welke functie hij belast is met de
jeugdopleidingin Oostenrijk op het
gebied van blaasmuziek. Trompet-
tist van huis uit, blijkt hij behoorlijk
goed thuis te zijn in de internationa-
le wereld van de blaasmuziek. Hij
praat metverstand van zake netzo
gemakkelijk over het Certamen in
Valencia of de Uster-Musiktage als
over het conservatorium harmonie-
orkest van Maastricht 0.1.v. Sef Pij-
pers en de KMK van Pierre Kuypers.

★★★
Hij was het, die het orkest helemaal
opnieuw opbouwde en via Mittel-
stufe en Oberstufe op het hoogste
niveau, de Kunststufe bracht. Vier-
bach komt reeds voor de derde
keer naarKerkrade; in 1985 maakte
hij als trompettist deel uit van het
Kdmtner Landesblasorchester, dat
in deConcertafdeling uitkwam. „De
Oostenrijkse blaasmuziek stelt inter-
nationaal nog niet erg veel voor",
aldus de dirigent. „Dat heeft alles te
maken met de slechte opleiding.
Buiten centra alsWenen en Salz-
burg was er jarenlang nauwelijks
iets op dat gebied. Hier in Karinthiè
bijvoorbeeld is pas sindstwintig jaar
een muziekschool.Bovendien is
men in ons land op dit gebied erg
traditioneel ingesteld. Er is te lang
gekeken naar de militaire muziek,
die te zeer op traditie werkt. Maar
ook de politiek wil nog niet echt
meewerken. Muziekschoolleraren
bijvoorbeeld hebben een erg
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" Dave Rogers

si-

De
beminde
bullebak
van
Bristol

nieuw Mnet stokst'Jf aan de liPPen En met ogen vol tranen wordt Lucy op-
jtJOf 2q °P noar nummer gezet door Dave Rogers.
J'biirv„je,nc'e''i,< 9el'ik °P wil lopen met de andere klarinettisten, bast deIfiEn of asterschor
ttoers 2e' net als derest' ook mee wil doen aan net 'staccato', beveelt Ro-

|£ycornsdt^ nauwelii|<s te knikken. Ook deandere 104 leden van deBristol Unistaan als pilaren. Zelfs de muggen houden even op met steken, die
rd^ogepu|?vond OD het oefenterrein nabij de hangarsvan British Aerospace.
IflNt vni

nden in de ziials een drilmajoor: „Lucy! En dan moetje ook nog
rflHonr 9ende goed in je oren knopen!... I still love you."
rrf evl.Verdriet dro°9t zienderogen op.'1 vehs einde oefening.

Zelfs gedrilde
highschoolbands uit
Amerika steken over
hen de loftrompet. In
hun eigen Engeland

spelen ze met de
concurrentie. Al jaren.
En toch komen de 105
Unicoms uit Bristol met

het zweet in de handen
naar Kerkrade.
Wat heet, de

wereldkampioen
onder de showbands
1985 is zo gespannen

als een pas gestemde
piano.

Vier jaar geleden
stonden de Unicorns er
zelf ook van te kijken

dat hun tintelfrrsse
optreden beoordeeld

was als een
weergaloos

wereldnummer. Nu is
het noblesse oblige.
Twee lange avonden
per week blaast en

marcheert de
wereldkampioen zich
dan ook bijna buiten
adem. Want op de

laatste zondag van het
Wereld Muziek

Concours willen de
Bristol Unicorns laten
horen en zien dat zij
hun mondiale titel

waardig zijn.
Hans Toonen rukte

onlangs uit naar Bristol.
Op een ruig rugbyveld

zag hij hoe een
wereldkampioen op

weg is naar een
perfecte balans tussen

show en muziek. En
praatte hij na met

oprichter en
bandleider Dave

Rogers, de innemende
'bullebak van Bristol'.

Stampen en strelen houdt
Unicorns op wereldniveau

frvj ee'fde rugbyveld, maar dan dik
V-nicon?/ 6erder' De ru 99envan de
JjCers ,t 2ljn dan n°9 droog. En Ro-
ïiterno minder schor.
r>erd on h °r.dt er Stevi9 9erePe"
óoq QTrP ac twaalf minuten duren-
'jfeidkom aarmee deregerend we-
HiPe shn en dadelijk in Kerkrade

l6r vekï stelen' Aan derand van
J ?rj!i an genummerde pion-

t + eenederzelf kan beoor-
i :h©ren *

°ever hi'/z'J ma9 °Pmar-
rf°Or oo ,n de zijlijn, geflankeerd
nPeert h

U nen een xylofoon, pro-
Qf Z!9ent Charlotte Brownlea

üfeer Q
*n h°uten sokkel de steeds

w^de £ andere plekken parade-
joelen U2lkanten in de maat te

31WprJe VQn de Unicorns, ofwel de
Vorcft tv Rifle en Colour Guards,
a°°r tw'J9epunt en recht gekamt

«regaar d
66 nerveuze (huis)moeders.

\è Dave r,9eneraal °P dit 'slagveld'
lestent p 9ers. Samen met zijn as-
g^an dro ï°9aPPel Richard Lorri-
-je Rovoik de oud**trompetist van
-tf'oor yC. 'Marines langs en dwarsf>o, n Jn Unic°ms.
z^eisjes'n?°t' schreeuwt hij tegen
af*et terró saxofoon als hunrij over
"Jf I** e'nHmeandert- "Ki)k uit Je
i(3en" knr>rtn! w 'e trompet naar vo-

ave tegen de strakke
r9eet rv <?Chter het k°Per Maar

/ Qeven ZS eVen later een pluim
'

***h^arT 6n strelen* Discipline zon-
»t.'^QD En enkelend vakman-'if^t is h

ljpt en Duur als whisky.
*jf*% sge -^kracht van Dave Ro-
k^Oor o

Jaa.' s?cv|g getrouwd maar
Hi^nd' rP Zl**n 'show and marching
,d°n 7 +°P9etrokken uit BristolianengiscirJ 21 jaar-Jcce!^i$ de betonvloer onder de
e^ein;B.^*3 ni sinds de WMC-titel%tS^Ó

tboekt' Als zoon van een>^£d hWt? Strikte Sehoor-dhetkompasdathemon-
,ee weiijk naar de Royal MarinesD3en^a,ar *?'' diende op oorlogs-
hvoornfKaldeVan9uard'°ok'QQrhiH biJhetmarinierskorps
K lÜetromPet blies, was disci->ier^ VerV strict' Dave grijnst:

J>luch?^mPndant beval: spnng inJnedindU^de je niet eerder naar1het ze) " dan wanneer

Natuurlijk is er rebellie, of een po-
ging daartoe, uitgebroken tegen
zijn ijzeren vuist. Twee jaarna de op-
richting begonnen zekertwintig Uni-
corns te steigeren. Zodra ze ook let-
terlijk uit de pas liepen heeft Rogers
ze weggestuurd. „Toen ik merkte da
de rest van de band vreesde dat
het nu ook gedaanwas met de Uni-
corns, heb ik ze bijeen geroepen ir
het repetitielokaal. En zei: pak je in-
strumenten en speel! Toen hoorden
ze zelf dat 'that sound' er nog altijc
was. En dat de rebellen muzikaal
niet gemist werden."
Wat er van die twintig verbannen
Unicorns terecht is gekomen
weten.
De 'bullebak' recht even de schou-
ders. „Die zijn toen naar andere
marchingbands overgestapt. En
daar hoor je niks meer van..."
Wie eenmaal weggestuurd is, blijft
uit de gratie. Ook al liggen ze op
hun knieèn. Of steken ze Louis Arm-
strong posthuum naar de kroon -weg is weg. Rogers: „Een tijdje terug
heb ik een veelbelovende jonge-
man de laan uitgestuurd, omdat hi
toch vlak voor een optreden waß
pilsjes had gedronken. Niet dat i»>'
iets tegen drank heb. Maar een *show & marchingband van ons ni-
veau weet dat net dat ene pilsje '.
voor fouten kan zorgen. Weg er-^mee dus. Voorzijn smeekbedesom
weer in genade te worden opge-
nomen, ben ik doof gebleven.
Want anders denken de Unicorns
dat mijn discipline uitzonderingen
kent voor wie muzikaal boven an~.
deren uitsteekt."

*★*

Terug naar het rugbyveld. Naar de
inmiddelsnatte ruggen van de Urn%
corns. De schor geraspte bevelen
en, niet te vergeten, de 'pace stick'
van Rogers. Deze meterlange, met
zweet geïmpregneerde stok blijkt
een heuphoge passer, die hij over-
gehouden heeft van zijn 'tropenja-
ren' bij de Royal Marines. Met deze
passer kan hij precies de afstand ,
uitzetten, waarop de Unicorns huji"passen moeten leren maken.
Dave klapt de passer open, zet de
maat op 35 cm. Plaatst hem achter
zich en gaat op deze maat wijd-'
beens staan. Discipline op maat.
Dan stuift hij weg, richting drie sou-
saphoons die er scheefbij hangen.
„For Godsake, use your eyes!"
Even later is het pauze.

*★*

Instrumenten blijven keurig o;.
veld achter. Op het parkeerterrein
blazen de muzikanten uit. lan WC
mack (trombone) wrijft zijn nek
droog. „Inderdaad, mister Rogeflj
een slavendrijver. Maar hij is oo
'one of a kind. Want juist door zijf>
harde aanpak scoren wij het ene
succes na het andere." Arleen (te-
nor sax) vult aan: „Daarom zi
ook al vijf jaar op rij Brits kampioen'
En hangen de bands waar niet zo
strak op discipline wordt gekeken,
er maar slonzig bij."
Waar je je oor die dinsdagavond
ook te luister legt. geen kwaad ■woord over mister Rogers. Ook nie"van de ouders. Sommigen van her
zijn zelfs blij met Rogers aanpak -
Van hem leren ze iets waar oud^
noch school aan toe komen.

*★*

Trouwens, de regerend wereldkarö-
pioen showbands mag niet ver-
slappen. De concurrentie loer

zozeer vanuit eigen land. Maar \B
uit Canada. „De Stampede Bandijl
Calgary is 'after our blood' sinds vtnj
hem vorig jaarnota bene op eigeö
terrein met een punt verschil hetjß
ben verslagen." voorspelt David ■Fear. De baas zelf verheugt zich 'M
het komende duel in Kerkrade nH
de Canadezen. „Mij is ter ore gein
men dat de Stampede Band nu9
Amerikaanse instructeurs heeft irw
gehuurd om op ons revanche taK
kunnen nemen." Uiteraard heef»
ook hij ontzag voor het vakman»
schap van Amerikaanse instruc-^5
teurs. Per slot van rekening ligtaB
de overkant de bakermat van an
showbands. Maar een Amerika»
se 'huurling' is zijn eer te na. „Dat<p
Canadezen, met wie we buiten fi
veld overigens goed bevriend zN
op ons willen gaan lijken, be-
schouw ik weliswaar als een corik
pliment. Maar zelf zal ik nooit cc»
andere band kopieren. Ik probeer
zo origineel mogelijk te blijven, *»wel wat betreft de muziek als dfl
choreografie. Krijg ik in de gateri*^
dat een andere band een 'acf**
heeft die op die van ons lijkt dan
streep ik hemvan het programmq."
Of het naderendeWMC-festijn rvmn
's nachts in het kussen doet bijten?
Rogers lacht: „Dat zouden ze in GJjfc-
nada graag lezen. Toch moet iIJB
teleurstellen.Wij zijn ons zeerbevß
van onze wereldtitel. Wie die vaß
ons afpakt, moet eerst diep oóem-
halen. Maar mochten we de titfl
kwijtraken dan vinden we 'secoß
best ook een geweldige eer." j
Het kwartiertje op adem komen»
erop. De drilmajoor staat klaar. Mfzijn passer. En zijn adjundanten. n
Klaar voor weer een uurtje bloed,
zweet. En Lucy's tranen.

door

ook teveel 'gentleman.
„En vadervoor zijn band,"vult David
J. Fear aan. „Achter de bullebak die
hij tijdens de repetities moet zijn,
schuilt een buitengewoon oprech-
te, gevoelige man, dievoor zijn Uni-
corns door het vuur zal gaan."Zeker
dit laatste schouderklopje geldt ook
voor 'executive officer' Fear. Hoe-
wel de Bristol Unicorns jaarlijks kan
rekenen op 5000Britse ponden (vlot
18 mille) van hoofdsponsor British

Aerospace, slooftDavid Fear zich uit
om de bodem van de clubkas be-
dekt te houden. Want van de £ 13
contributie per jaar ofwel nog geen
vijf tientjes per lid, kan een wereld-
kampioen zijn verplichtingen niet
nakomen.
Ook al is een contributieverhoging
best teverdedigen- per saldoword
je opgeleid tot topmuzikant in een
wereldband - toch zal Dave Rogers
er principieel nee tegen zeggen.
„Toen ik tien jaar geleden deze
'marchingband' oprichtte, wilde ik
wel een elite-band. maar niet voor
de 'happy few. Vandaar deze billij-
ke contributie, die ook voor minder-
draagkrachtige gezinnen is op te
brengen."

★ **
Wie aanklopt bij deze groen-witte
showband, hoeft geen sol van een
la te kunnen onderscheiden. „Dat
leren we ze wel in onze kweekbak",
verduidelijkt Dave. Zijn aanpak is
eigenlijkvoor de hand liggend:
eerst een muziekinstrument beheer-
sen. Dan leren marcheren. En ver-
volgens moet blijken datde Unicorn
in spe zonder te struikelen beide
vaardigheden weet te combineren.
Dat lijkt een fluitje van een cent.
Maar de 'bandmaster' weet beter.
„Ik heb prima muzikanten naar huis
moeten sturen omdat ze absoluut
geen gevoel haddenvoor deritmi-
sche combinatie van tempowisse-
ling tijdens het lopen."

En dan komt de derde eigenschap
op tafel: zonder tegenspraak in-
structies uitvoeren. Discipline dus.
„Pas na elke repetitie sta ik open
voor kritiek. Dan zal ik ook uitleggen
waarom ik er hard tegenaan moet
gaan. Maar 'no arguments on the
field. En zeker niet waar iedereen
bijstaat. Daarin ben ik onverbidde-
lijk. Moet ook wel. Vergeet even
niet, dat de band is opgebouwd uit
jongensen meisjes die sterk in leef-
tijd uiteenlopen. Wil ik dieverschillen
letterlijk en figuurlijk op één lijn krij-
gen dan moet ik geen loopje ne-
men met de discipline."

!iï ai^ggen-en-bibberen-beve-
>to j^atuurliJkuit den boze bij den unicorns. Daarvoor is Rogers " Wereldkampioen Bristol Unicorns, op zeek naar een perfecte balans tussen show en muziek

" Hele opluchting. De drumsectie staat bijna op één lijn
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AUTO KLEUNEN^
Locht 193, Kerkrade, 045-425555

Passartweg 35A, Heerlen-N.
L. 045-212035

Molensingel 1
Maastricht
043-612323

. fl Jè==,%#L(,

Meer dan
aardgas alleen!
De Limburgsche Maatschappij voor Gasdistributie (Limagas) NV
brengt dagelijks het gemakvan aardgas binnen het bereik van ruim
een kwart miljoen verbruikers in industrie, ambacht en huishouden.
Zij voert een aktief beleid om deze dienstverlening verder uit te
bouwen en storingvrij in stand te houden.

Doelmatig
De voorraden aan aardgas zijn eindig. Daarom is het in uw belang
en het onze er zo doelmatig mogelijk mee om te gaan.

Veilig
Een belangrijk middel daartoe is een goed en deskundig onderhoud
van uw toestellen door de erkende vakman.
De levensvan u en deuwen zijn te kostbaar om aan uw gasapparaten
te doe-het-zelven!

Eenvoudig
Voor gebruik in huishoudingen heeft Limagas een groeiend bestand
van meer dan 95.000 warmwatertoestellen in verhuur, dus ook in
onderhoud. Dat maakt het voor de verbruiker wel heel eenvoudig.
Misschien ook iets voor u.

Veelzijdig
Limagas ontwerpt -geheel naar de behoeften van dekliënt- en bouwt
ook zuinige gasgestookte ovens; zowel voor de broodfabriek en de
keramische massa-producent als voor de amateur-pottenbakker.
Deze aktiviteit van het bedrijf reikt over de grenzen heen.

Limagas NV
Minckelersstraat 2, Postbus 30200, 6370 XE Landgraaf,
Telefoon (045) 329999, telex 56431 limag, fax (045) 329598.
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* Als toonaangevende modezaak van Kerkrade sponsort ELJO dames-
en herenmode de hostesses van het WMC.

* Tijdens het WMC geeft ELJO dames- en herenmode prijzen die als
muziek in de oren klinken. Kortingen van 30-50%; ook op de
bijpassende modeschoenen

I <Ê!m. Niersprinkstraat 9 Akerstraat 47 jfi
%*" mL Kerkrade-Centrum Spekholzerheide IL*, m
£- 045-452893 045413324 \ Xj
&Bj3fflW Geopend ma. 13.00 - 18.00 uur, di. t/m vr. 9.30 - 18.00 uur, ""SSSmf^^ zat. 9.30-17.00 uur; donderdag koopavond.

Voor uw nieuwe en gebruikte auto naar^
Jk Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424
b

dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken
h

i nr

Serenade voor Bergstein p[

f Het opruimingsconcert kan beginnen.
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.. Taxateurs- en
JfkfÊk makelaarskantoorWli%f VAN WERSCH B.V.

Stationsstraat 54
Kerkrade

I 045-452234 |
Uw vertrouwd adres voor:
* taxaties van onroerend goed;

* bemiddeling in aan~/verkoop van
huizen en hypotheken.

kJ.G. van Wersch /
mej- Mi

LM, van Weisch/^>V»
XERANDA* mft t IHSRMO^^'
schuifdak r-t-^^. ,—„

iii :i:;rr::: 'i'-jJ"jj llf:Ü Ge9arandeerd onbreekbaar, blijvend
": iiJipi^^ST" lij nelder, met bijpassend

UrttxxXoo ia oor cornpfete /l >«-CTrTV-*.». n, »
nranchOokdakanmM /VESTEROfSMJUNDE
«..doa-h^-zcr-pakkat. Pr. Ireneweg 6, 043-645959

De Rijkshogeschool Maastricht,
afdeling conservatorium, en het

Jeanne d'Arc College
ontwikkelden Haco:

een speciale vooropleiding
muziekvakonderwijs in
Combinatie met HaVO.

Voor inlichtingen: bel 043-612200.
j07864

3
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Bosch keuken-Studio
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'n unieke kans om een kunstenaar aan

het werk te zien bij:
Wiertz geschenkenhuis

Hoofdstraat 48 Kerkrade

Gedurende drie dagen toont een
meesterschildervan DE PORCELEYNE FLESI
hoe het originele Delfts-blauw nog heden ten I

dage met de hand wordt geschilderd.
Tijdens deze demonstratie tonen wij v een groo' I

aantal ontwerpen van
DE PORCELEYNE FLES

(o.a. een aantal tegeltableaux en -platen.

Tijdens onze demonstratiedagenkunt u
profiteren van onze speciale

promotie-aanbiedingen.

Delfts Blauw je? v Delfts Blauw
wandbord & >k wandbord
18 cm, normaal/- SCSES*--- ' 22 cm, normaal ■
’145,- f -*5Si|L -f ’l9O,-
Speciale L .'fjF J Speciale
promotieprijs % ' ' Jf promotieprijs

’llO,- ’ 140,-
-"*****. *#***%

' -"-» <Jv *"1 *&&£ 4 %. ''' 'W- r JD'

JS -■j/ZDelfts Blauw wandbord 25 cm. «.;f\fc normaal / 235«- , ,Ü*
Speciale promotieprijs f I'erï

-^^dfe**^ *3r si
Alleen tijdens de demonstratie bieden wij cc* 1 tijrj,
aantal artikelen aan, uit de „blauw-collectie" h?

van DE PORCELEYNE FLES. ' «P
Enkele van deze aanbiedingen beelden wij ""<

hierbij af. Deze voorwerpen zijn in le kwalite'*u n'
en worden geleverd met een certificaat van 'echtheid. e^if

Natuurlijk weer bij: «i.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm fH
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Dirigent Heinz Friesen rusteloos zoekend naar nieuwe muzikale melkweg
Eörst voor in het café snel

l^en 'Schuss', witgekraagd.
F6n deurverder nog gauw

een plas.
Dan Strauss, Richard.

| Een contrabas zet'AlsoI sPrach Zarathustra'
dolce in.

Een paar maten later
bollen de ruiten van zaal

Harmonie.
Zie hier de entree van, Heinz Friesen, topdirigent

van de regerend
Wereldkampioen van

1 arTïateur-blaasorkesten,
de Koninklijke

filharmonie uit Bocholtz.
Kippevel krijg ik ervan.
Maar de maestro zelf is

Q^rnninst onder de indruk.0rridat de hobo-sectie
k|agend verdwaald is,
061 iedereen terug naar

nnaat 16 van dit
| meeslepende

6esterwerk van Strauss.
bn waarmee de 'Phil' op
I 23 juli mede haar

WMC-wereldtitel komt
verdedigen.

cferLerdedi9en?-''
sroek ' hemd acnter uit de
fèbroVQn tweeëneenhalf uur onaf-
Ükt c dirigeren en corrigeren,
k

°^ met de 'Phil' naar KerkradeKiritl te maken' 9een doe|-

''rvcüiEn 'k speel die mu2iel< zoals
'terrvi lnderdaad, de juryzal mijn
een u beoordelen- Dat is
3u,kWelling waar ik wakker van
gJVQnt de WMC-jury is capabel."
WSen Slok 'Scnuss'- En doceert:
Ootf PomP°s'tie van Strauss, diewij
J^ net verplichte werk zullen uit-
Icicht0' 6ist niet alleen veel aan"

£***"' maar daagt je ook uit tot .
ii w '^en manier van uitvoeren. ZoJve van plan om terwille van

on sndere klankkleur een deel
f'eien |ïomPetPartiJ met Pistons te
Ll n- Dat is, mag jewel zeggen,

De 'Phil' komt met
opgestroopte mouwen

% Heinz Friesen, de spil
van de 'Phil': .Ik kom
met Bocholtz naar
Kerkrade om muziek
te maken, geen doel-
punten".

Foto: Frans Rade

ongehoord. Maar ik stoei nu een-
maal graag met de balans van
een orkest."

"""Rusteloos het heelal aftasten naar
een muzikaal nog maagdelijke
melkweg. Dat durft Friesen (56) ook
en vooral met de zeker honderd
amateur-muzikanten van de Phil-
harmonie.
„Vier jaargeleden, toen we wereld-
kampioen zijn geworden, waren wij
niet klaar voor ditwerk van Strauss.
Nu wel, terwijl we toch nagenoeg
met dezelfde leden opnieuw naar
Kerkrade komen. De 'groentjes' van
toen zijn inmiddels gerijpt tot vol-
waardige muzikanten. Over de ge-
hele liniezijn we zelfs een klasse be-
ter geworden," verzekert voorzitter
Hein Zinzen, na 23 jaar uitgeblazen
als klarinettist bij de Koninklijke Phil.
De dirigent wuift wat wierook weg.
„Rijper?...Laat ik het zo zeggen, vier
jaar geleden was ditwerk niet bij
me op gekomen."
Nu zijn er in Nederland maar heel
weinig amateur-orkesten waar je
'Also sprach Zarathustra' zonder le-
denverlies op de lessenaar kunt
leggen. Eigenlijk maar bij hooguit
vijf: de kerkelijke en de koninklijke
van Thorn, die van Beek en Donk
die uitLoon opZand. En de 103-jari-
ge van Bocholtz. Dit quintet, waar-
van Friesen er maar liefst drie (Beek
en Donk Bocholtz en de 'Geiten' of-
wel de kerkelijke van Thorn) onder
zijn artistieke hoede heeft, is eenza-
meklasse in de Nederlandse blaas-
muziek. Waar de 'Phil' dan als we-
reldkampioen de toon aangeeft.

"""
Of ze dat wil blijven, mag dan een
voordehand liggende vraag zijn.
Toch wordt ze die repetitieavond
niet met een vanzelfsprekend ja
beantwoord. „Zon wereldtitel blijft
een lot uit de loterij, Tijdens die ene
uitvoering moet werkelijk alles mee-
zitten. Want de concurrentie, zeker
die uit Spanje, speelt minstens op
gelijk niveau. Anders mag je inKerk-
rade niet eens verschijnen. De uit-
voering wordt op twaalf rubrieken

beoordeeld. Wil je de beste blijven
of worden, dan is het zaak om tie-
nen te scoren. Een 9 is op ons ni-
veau een slecht cijfer. En een 8 is
ronduit een onvoldoende. Hoewel
vooral de jongere.leden staan te
trappelen om de WMC-titel te ver-
dedigen, houden wij ze toch voor

datje niet altijd roos kunt schieten,"
orakelt de voorzitter voorzichtig.—Toch repeteert de Philharmonie nu
met opgestroopte mouwen. Het
normale aantal van twee repetities
per week is opgevoerd tot vier. In

de laatste weekvoor 23 juli, de dag
der kampioenen, is eenieder zelfs
elke avond van de partij. Om Heinz
Friesen niet elke middagomvier uur
thuis in Oudenbosch (Brabant)
warm te laten eten zodat hij tegen
half acht in Simpelveld present is,
blijft de maandagavond zijn vaste,

I

uitputtende repetitie voor de gehe-
le harmonie. Óp de andere avon-
den bepaalt slagwerkdocent Pieter
Jansen uit- Maastricht - 33 waar-
van de laatste twee jaar bij de
'Phil' - dan klank en tempo.
Uiteraard in harmonie met Friesen,
wiens liefde voor muziek geen

maat kent. Want behalve dit mu-
ziekgezelschap, waaraan de oud-
Brunssummer in totaal al 21 jaar zijr
hart verpand heeft, is hij ook druk in
de weer als hoofd hobo-opleiding
aan het Conservatorium van Den
Haag. Verder dirigeert hij, naast de
twee eerder genoemde top-har-
monieén in Beek en Donk en Thorn,
ook het strijkorkest 'Concerto Rotter-
dam'en het Nationaal Jeugdorkest

'Is deze, in muzikale zin zelden tevre
den oud-hoboïstvan het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest het
geheim van Bocholtz?
Voorzitter Zinzen: „Dirigenten zoals
Heinz zijn zeldzaam in de amateur
sector. Helaas zijn onze leden zich
daar niet altijd van bewust. Dat juis
deze topmusicus voor de 'Phil' staal
vinden ze inmiddels gewoon."
Zinzens verzuchting slaat meer op
het die repetitieavond ontbreken
van twee jonge, getalenteerde
trombonisten. Friesen had al nors
gekeken naar de lege stoelen, mid-
den achter in het orkest. Terwijl de
'saxen' te horen krijgen dat ze de
melodie moeten vasthouden, fluis-
tert Zinzen: „Inderdaad, als je goec
bent, wordt ervan buitenaf ook aar
je, vooral jonge leden getrokken.
Helemaal niet erg. Tenminste, als e
met ons goede afspraken worden
gemaakt. Deze twee Bocholtze jon-
gensrepeteren en spelen ook mee
met het Kerkraads Symphonie Or-
kest. Maar vergeten dan dat de Phi
op de eerste plaats komt."
Dit verwijt slaat in de verste verte
niet op bijvoorbeeld het gezin van
Wel Huppertz. Wel zelf had als be-
roepsmuzikant stevig de kost kun-
nen verdienen. Want op de tuba
behoort hij tot de beste van Neder-
land. Maar Bocholtz en de 'Phil' klin-
ken hem beter in de oren dan ap-
plaus met een beroepsorkest. Zijn
zoon Wlly heeftechter welvoor eer
carrière als trompettist gekozen.
Maar blijft de Philharmonie trouw.
Hetzelfde geldt voor dochter Mar-
gret, muzieklerares in nota bene
Thorn. Ook zij blijft als eerste fluitiste
trouw aan dit muzikaal donders-
goede dorp.
Of neem Lilian Cleve. Op haar zes-
tiende in 1973 schoof ze vanuit
Brunssum aan bij de repetities van
de Philharmonie. Raakte in de
greep van de klarinet. Na het con-
servatorium verhuisde zij vier jaar
geleden als muziekdocent naar Nij-
megen.
Elke maandagavond zit ze als con-
certmeester en solo-klarinettistech-
ter op een klapstoel in de oeroude
zaal in Bocholtz. Netals derest tijdig
en ingespeeld voor de entree van
de maestro uit Oudenbosch. Ofwel
de spil van de 'Phil'.

hans toonen

Foto: WIDDERSHOVEN

L il et één dag tussenpauze
\/ I spreken we met P®"
y I schaafde bestuursleden
(rv D

, Var> Harmonie Wilhelmi-
iW^ blciuwe) en Harmonie Sint
i d6tn Pc"ulus (De Greune). Dat
d 6 J^y6o muziekgezelschappen
;h-tsß ° zielen tellende Maas-

'Hk Wolder. Beide harmo-
Sr sjr!?Tlen weer voor de eerste
tijde 966 uit in de eerste dvi"

ri kJ^ d© concertwedstrijden
SDftl C' LeeS Verder en nui-

""liJkT dop de zelfde dag, na-
Ö nit?]daa 16 Juli*En alsof dat

f,lfrU;3terend genoeg is: ze
n, w!, aar daar tegen het lijf 10-
-2e|f'?n|_ beide korpsen treden in
■ekte odanal °P- slecnts Qe"
öl n door de harmonie van

iQr snschen werden Brüder...
n.e Greune en deBlauwe nog

ei J? Al zouden ze best een
È|nQttn beel^e' willen- -Onze
nen, e aQn het Wereld Muziek
■♦eit u Wakkert de onderlinge ri-
k<*Weer aan". klinkt het uit bei-L_" nPen.

Rivalen voor het leven
Dat Harmonie Wlhelmina in 1908 is
ontstaan, heb ik toch echt hele-
maal verkeerd begrepen. Het ont-
staan van Wilhelmina gaat terug tot
1878, zegt voorzitter Louis Bastiaans.
Ja h00r... Hadden we 't niet ge-
dacht", reageren voorzitter Bèr Cas-
termans en secretaris Jules Vranc-
ken van Petrus en Paulus een dag
later op Bastiaens' poging een
claim te leggen op devroegste op-
richtingsdatum. Zo als datzo vaak in
dit leven het geval is: beiden heb-
ben een beetje gelijk.

In 1878 richtten enkele Woldenaren
een zangvereniging op die ge-
noemd werd naar deparochiehei-
ligen Petrus en Paulus. De zangers
moesten echter muzikaal worden
ondersteund en datgebeurde door

de oprichting van een harmonie
naast de zangvereniging: Harmo-
nie en Zangvereniging Petrus en
Paulus dus. In 1890 overlijdt Koning
Willem 111. Prinses Wilhelmina wordt
Koningin der Nederlanden, waarop
men in Wolder besluit de harmonie
naar de nieuwe vorstin te noemen.
In 1908 kwam het in de vereniging
tot een splitsing die voerde tot het
ontstaan van Harmonie Wilhelmina
en Fanfare Wilhelmina. De laatste
werd na de oorlog omgedoopt tot
Harmonie Petrus en Paulus, in de
volksmond beter bekend als de
Greune (met name boeren). Wil-
helmina heeft sinds jaaren dag de
bijnaam De Blauwe (van oorsprong
werklieden).

De onderlinge rivaliteit in Wolder is

niet mis. Maar waarin uit zich die?
Wat betekent het om een Blauwe
te zijn of bij de Greune te behoren?
Blauwe-voorzitter Bastiaens liep ja-
ren geledenop een zonnige dag in
een groen overhemd door Wolder.
Hij heeftdat geweten.Of hij datvan
zijn lang-zal-hij-leven nooit meer in
zijn hoofd wilde halen. Hij heeft het
nooit meer gedaan.

Aubade
Zelf zegt hij dat een echte Wolde-
naar met de paplepel krijgt inge-
goten dat je de rivaal uit de weg
moet gaan: Je moet wel een ver-
draaid goede reden hebben om
hetverenigingslokaal van de Greu-
ne hier in Wolder binnen te stap-

pen. Als we deronde door het dorp
maken met de donateurskaarten,
dan slaan we devoordeuren waar
achter de Greune wonen natuurlijk
over." Praten met elkaar gebeurt al-
leen als dat hoog noodzakelijk is.
„Denk trouwens maar niet dat we
een aubade gaan brengen als de
Greune tijdens het WMC kampioen
worden of enkele punten meer be-
halen danwij." De voorzitter kijkt wel
uit. Hij wil nog wat langer voorzitter
blijven.

Een vanzijn voorgangers heeft het
ooital zwaarte verduren gehad. Hij,
een niet-Woldenaar, stelde in het
verleden voor meer samen te wer-
ken met deGreune. „De man is ver-
guisd. Die rivaliteit is goed zo. Al was
er de laatste tijd sprake van iets

meer toenadering. Die zal door de
deelname aan het Wereld Muziek
Concours een stilstand bereiken",
aldus Blauwe-voorzitter Louis Bas-
tiaens, dievertelt dat 90 tot 95 pro-
cent van zijn muzikanten Wolde-
naar/Belfortenaar is.
.Hoe komt hij daar toch bij", ergeren
de twee bestuursleden van Petrus
en Paulus zich groen (..) en geel.
.We geloven daar niets van." Dus
niet alleen over het oprichtingsjaar
zijn de meningen verdeeld, ook
over het aantal échte Woldenaren
dat bij de harmonie speelt is men
het niet eens. Bij de Greune-be-
stuursleden Castermans en Vranc-
ken zijn overigens soortgelijke
anecdotes te beluisteren als bij de
Blauwe: .Onze harmonie loopt ieder
jaar met deprocessie achter hetAl-

lerheiligste. Wj zijn per slotvan reke-
ning de oudste harmonie van Wol-
der. We hebbeneen keer een pas-
toor gehad die voorstelde om de
Blauwe op dieereplaats te laten la
pen. 'Als jullie daarmee akkoord
gaan, dan vertrekken julliemaar uil
mijn harmoniezaal', reageerde de
eigenaar van het muzieklokaal."
Over één ding zijn beide partijen
het met elkaareens. Geen van bei-
de heeft de confrontatie voor zon-
dag 16 juli bewust opgezocht. De
ene wist niet van de andere dat ze
deel zou gaan nemen aan het We-
reld Muziek Concours. .Viaeen om-
weg kom je er dan achter dat hel
andere korps ook aan het Con-
cours deel neemt. Om die confron-
tatie heeft niemand van ons ge-
vraagd. Wievan de twee erook za
winnen. Het zal de komende jaren
in Wolder zeer nadrukkelijk merk-
baar zijn", laten devertegenwoordi
gers van beide harmonieën, onaf-
hankelijk van elkaar, weten.

jos van den camp
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Voor al uw balken, kepers,
panlatten, dakplaten, eiken balken

en tuinbielsen.
Tuinhout: planken, borderpaaltjes,
tuinschermen in vure- en eikehout.

Stookhout enz.

Buizerdweg 8, ind.terr.
Abdissenbosch-Landgraaf. Tel. 045-318518
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" Klassieke en moderne verlichting

Wij bezorgen gratis thuis en
zijn behulpzaam bij het
ophangen. y—v
Dan en Wies / \
Geilenkirchen / \
Niersprinkstraat Ba, M
Kerkrade ■ m
Tel. 045-463600 ■ mmW '

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Uw Ford-dealer met de spreekwoordelijke service

Weth. Sangersstraat 7 _p-fP*^PW__n_V_HHM9*9*_MHHB-a* Hamstraat 70
6191 NA Beek 6465 AG Kerkrade
Tel. 04490-75353 HÜM■LMMIn■MMMMiKMM■■W Tel. 045-423030

VERHUUR - LEASING - SCHADEHERSTELWERKPLAATS

_ts_- fc

een frisse wind
tentoonstelling van historische blaasinstrumenten

tekeningen van jazz-musici door Piet Klaasse

Rodahal KerkradeTT___. ma.-vr.: 14.00-17.00 uur

Bn I *- 'S*?

_»ai_WnrT L_L

Expositie
beeldende kunst

en
208280

blaasmuziek

30 juni t/m 23 juli

i«Rodahal mmm
ma- t/m vr.

rf^ 14.00-17.00 uur y^fx

Top HiFi 1
★ Denon * Revox * Dual
* JVC * Yamaha

Als het echt héél goed
moet zijn, kom dan naan

speciaalzaak

JO KREUT2
Kerkplein 39, Schaesberg. Tel. 045-31381

-I

Uhoeftnietkrap tezittd
als gelduitgeef!,

U will prijsbewust een imiu kopen, muur niel inleveren op hel gebiM
komfort en ruimte. Daarnausl siell u eisen mm veiligheid. ieeluuei\
tonermogen, rijplezier, uitrustingsniveau en de milieuvriemleln
van uw toekomstige auto De Hyundai Pony XP is dun uw juiste *%
Deze moderne, komfortubele gezinsauto
is er al vanaf 1 7. W.5, "en smal bij 1*L'J llll ■I■ 11onderstaande dealer klaar „.__.. „ "all 111 1 -laai J
voor een verrassende proefrit.WAT WEDOEKDOEN WEI
Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.=Jl>

Wattstraat 20 (nabij draf- en renbaan)
Landgraaf. Telefoon 045-321088I ~I 'Dentgenbach en De Beitel Kerkrade,

industriegebieden met toonaangevende bedrijven ,
■

[_^_&_föS@v^^^l
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mmmWi aaT* ' *W pOOSX
=t. M I; .'■ \mmm\mTmmm\\mmmmmm7... I DE NiSSAN 200 SX. OE KICK VAN HET PURE AUTORIJDEN START D€ SCHITTERENDE KRACHTBRON. HETVITALE GELUID VAN EEN 1.8LITER 16 KLEPPEN

I- TURBOMOTOR MET INTERCOOLER EN COMPUTERGESTUURDE TUNING MOEITELOOS (STUURBEKRACHTIGING IS STANDAARD) VOERT U HET COM--"£ MANDO OVER 16* PAARDEKRACHTEN WAARBIJ ABS EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE IS. ALS U TOE BENT AAN EEN ADRENALINE-INIECTIE,
ARRANGEERT DE NISSAN SPORTWAGENDEALER GRAAG UW PROEFRIT

Uw Nissan sportwagen dealer voor Limburg nodigt u uit:

31 JURGEN AUTOBEDRIJVEN
Langheckweg 36-40, Kerkrade, ind.terrein Dentgenbach, tel. 045-452570
JN 200 SX 5-bak ’ 60 995 - INCL BTW. EXCI. AFLEVERINGSKOSTEN. |\| |55/\l\l

® - A
MUVA GREETINGS 6 (l2Ïh) \

STUUR EENS P l^_su , Slw
EEN KAARTJE

MUVA GREETlNGS^^^^^^^OJ^hl^^
Muva Greetings B.V. - Imstenraderweg 21

6422 PM Heerlen - Telefoon: (045) 419341

HAMELEERS 8. V.
Nationaal- en
internationaal
transport
- koeltransport;
- volumetransport (tot 120 m3);
- open wagens met kraan.

Dagelijks transporten door geheel
Frankrijk en Duitsland
Op- en overslagbedrijf
Industrieterrein Beitel 17, 6422 PA Heerlen
Tel. 045-417147 - telex: 56447 hatra nl. - telefax: 045-424697

207008

i «*J! ""****_■■_» 'r'*'*'aa_B_S"_l
Ifc^L^HS *' ** _^_ifl

Voor al uw vakantie-, bedrijfs-, school- en clubreizen, o.a.
meerdaagse reizen naar alle landen en dagtochten en
familie-uitstapjes naar attractieparken en steden met
bezienswaardigheden in Europa.
Met ervaren chauffeurs en eersteklas touringcars, vanaf 22
personen t/m 50 personen.
En superluxe tourings met: tv, video, luchtvering, koelkast,
koffiebar, stereo-installatie en wc.
AUTOBUS- EN TOURINGCARBEDRIJF

Garage: Privé: Firmanlen:
Beitel 2 Eiswinkel 24 J.F. Holz
6466 GZ Kerkrade 6471 CC Kerkrade A. Holz-Janssen
lel. 045-456449 tel. 045-456449

REEDS MEERDAN20 JAAR Hl
Producent van alle soorten massiel parket en massief eiken

plankenvloeren

* tevens specialist in het leggen en opschuren van vloeren
* geborstelde plankenvloeren in 22 mm massief eiken

* profiteer van onze fabrieksprijzen!!!

NIEUW I
Kant en klaar afgewerkte massieve plankenvloeren en

strokenparket; ideaal voor de doe-het-zelver

Beitel 114 BEL 045-418989 Heerlenl
g»v^rj^tv«-^f.v^rri^MJ*ik'/ULii!>ik>-l

Ons nieuwepand aan de Beitel

Ruim 2000 m 2 \

Baby Margo, Beitel 11,Kerkrade.
Tel. 045-422339

Openingstijden: maandag 13-18 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag
10-18uur donderdag 10-21 en zaterdag 10-17uur

zondag 2 juli
geopend van

/m. 11 -OO - 1 7.00 uur 207005
J " * \ Hoe bereikt U ons?

LM oo' nielafe'ag Ba.iai

25 jaar Volvo-en/aring
verkoop financiering
leasing schadeherstel
onderhoud L.P.G.
onderdelen A.P.K.

KERKRADE STRIJTHAGENWEG 123TEL.O4S-458000

I - V

VERWARMINGSBEDRIJF
HAJNADIB.V. |

LANGHECKWEG 13 - 6468 EL KERKRADE
TEL. 045-451200 1

* alle systemen H
centrale verwarming WJ *£**

*24 uurs semafoongeleide SIJHI *&!%!£& Iservicedienst *^^_^
* vraag vrijblijvend offerte

Exklusieve accessoires inklusiel
GRATIS striping GRATIS zonnedak __ - ■—*"~~r~.._„_i«_________"' "j I
GRATIS stooStrips GRATIS spoikr /^ // \» """^^*"■* "rff I
Gratisbij proefrit I --^ — .t^Lm
rracklig m/uit cotour HL (X^B Hr^^H B_T
uiHeetorrd fotoaoek wam de Mt^B Baafal^t^aP^
OfympiKh* Spelen VHaaMM Hft1* _| HaaaW V* ' IStamt mieialle tmaninr XmmmZ" Wm\ aaaaP^^^^^^^^^^^^aaaaaaHaW ■hamKlepmmlem. !'^_l ibbbbbT^^^^^^^^^^^^^^^^bbbbbbbbv '' _F

Wanneer unukiesl voordeHyundai Pony XP.neemtu een verstandige jarenlangrijplezieren -komfort met de zekerheid van 2jaar«^'J
beslissing. rVant dePony XPis tijdelijk uitgerust met gratis if)opties fabrieksgarantie.Kom naaronze showroom en maak nueenprOv
als zonnedak, achterspoiler, stootsirips en eenfraaie exklusieve stri- want die ts inklusiefeen marmfwrwmfmmmumm^mmrwmping.Dil terwijidePonyXPmetz'nkrachtigelsooccschone(kalalysa- cxklusieffotoboek * I|] lj_ ||
torjmotor, modernevoorwielaandrijving, weldadige ruimte en lal van van deOlympische a
accessoires standaard tochal cm zeer komplete auto is. Goed voor Spelen! VM\T WEDOEN DOEN VC£GC^

Beitel 19, Heerlen, tel. 045-42401|i
I -^■

"W! \ Ym. nll imk hWi



r~ —---— L. —, _ a-aa-----------=-=-r----rT4 Wij wensen u veel plezier e§
\ i rffra nll iïTTfa ii irmTgTiïï^i;^! Tm" M wmC! 1

Hl

Als U wilt weten
hoe de muziek

in hun eigen land
klinkt... j
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CROMBAG ~
9 Heerlen oranje nassaustraat 45 045 - 740000js-erkrade hoofdstraat 27 045 - 463636
' c.ILEEN RIJKSWEG ZUID 1D 04490-53355i TEMPELPLEIN 7A 04490 - 26080

BLONDELSTRASSE 10 0241 -24646

-VAN DE BURGT
Heerlen passage 5 045-7i8400H '■■!■

~—«-■a«a—a—————————i__—_—"——■_—_—_———~—<~—~——————_i__^_—___—__—_____—___—_,

's iv öfMMf RAGE
"j^WT?! B» JBRILMONTUREN VOORf 300,-
-"^mmTZl^/ -L^jVaaaj F^^\ mcl* 1 'aar enke|voudige kunststof

bw-a*---» standaardglazen

im/^jjM^ gratis
WwuS r* __. (toeslag voor kleur en/of AR en
¥JWmm )ÊLw sterkte hoger dan + of -6)

HF GLAZEN ZELF VERWISSELBAAR
l|lS2s Tf^ leverbaar in 36 kleuren

WÉBJIII (Geldig zolang de voorraad strekt.B__ Geen andere kortingen mogelijk.)

Als "zonder auto bent

■■"' _———__^ ii i. .
Postzegel-Munten- \handel,,Le, Timbre _^j**#rf_EA_*-- -^i_4?«*JAkerstr 6 ±9 BLmm*%mmm3a\ BLIaV W ' i'nTJBM Tt\6AIIHA Heerlen E-wSÜMaaat-ïJTel o^s-718806 Bj 91

r^WR **tNiKH-iNDSO€EiWi/A/-\ "^^^^ w9^^^^WW wB _F^P|
,n,j^ra *§S|_ï Wf^M De postzegel en muntenwinkel met de SP Tlaaa—lW«E KjtH aK'flF"^_B»V ciale service in het „harf'van Heerlen *"**»_.^rßmmW

PJ_jg_sgPsiSt .%^y ..Le Timbre"is een begrip in Heerlen en om- Ti ; ;.i^^JJE'^^JSiSS-^^OTSaf' streken op het gebied van postzegels,mun- rlleA, i_J
4OT«Y2626si_^^»r2s!6sfiMÏÏliKl j>en e/i Nederlandse bankbiljetten ( V LllllbP1 JSÏÏJ afaC.» SM I '""*" Wu 00/r/eu/r gesorteerd in prentbriefkaar- >[_T^^~*\.

Ve/t/er leveren wij alle merkartikelen zoals.Davo,Leuchtturm,
Schaubek, Safe.Kabe, Importa, Eminent, Michel,Borek, Yvert etc.>3ê»| ®&_P 9—v '" ',e' bijzonder zijn wij gespecialiseerd in het merk„Lindner"

laaW vy een groot assortiment op voorraad hebben.>^j|HB BPl^^K^. "^kunt U bij ons terecht voor Uw abonnementen van FDC.
x§l I—Jtl'■—v postzegels en supplementen van de gehele wereldlßij afslui-

Kumx9r fin 9 van een a^° wacMU een leuke verrassing)
TSH fc^aTfcÜ [^r Komt U eens vrijblijvend binnen informeren over het verzame-

Tegen inlevering van deze advertentie
1 5,-KORTING

f------------—----------—-—.-—-———■--———————_»._"■_-_-_—_______■■______»_____________________________________________

Aanbieding t/m 31 augustus 1989:

20% KORTING
op alle schoolartikelen

Uitgezonderd: agenda's, aanbiedingen, calculators.
Uitsluitend contante betaling.

v U ILXvan hooren | kantoorcentrum b.v.
kantoorvakhandel - kantoormachines - kantoormeubelen - tekenkamerinstallaties
geleenstraat40-48 - telefoon 045-71 27 4r - 6411 HS heerlen

207856

\WfM II leyser en hermans

Ml__-_-_--l __—| pianospeelaalzaak sinds 1914

leverancier van het wmc
sinds het eerste jaar

leyser & hermans
vrijthof 15a, 6211 ld maastricht, 043-213761

207857————————————————————————______________________________________
C^^>-*'Vj/-' friture

&\^\ De Heister
vw<Ë__- Snack-Sjpecialiteiten

**^%^y**-* koude schotelsen buffenen
R.Gwu HtUKrbert 53 M3IJB Houuknck iel MS 224509

leverde de maaltijden voor de blazers
207860

I Kaalheid hoeft niet! I
Bekend van TV Avros Service Salon.

Emile. specialist in maathaarwerk voor dames en heren
is altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing zowel
in binnen- als buitenland
Daarom brengt Emile vanaf heden het revolutionaire
maathaarwerk Hef haar dat voelt wat u bedoelt:
9 definitieve bevestiging op het hoofd " verkleurt niet

" blijft dag en nacht op het hoofd 9 houdt vorm onder
alle omstandigheden " zeer comfortabel

" garandeert volledige vrijheid

Ook levering via ziekenfondsen.

É^
Verzorging van alle haarwerken.

Bel voor informatie.

J^emile rtW*
Haarverzorging-haarwerk naar maat-gezichtsbehandeling
Stokstraat 16, Maastricht. Telefoon 043-212767

i^H__l_RHp^rv -____■■
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GULPERS AUTO-
MATERIALEN
Wij leveren uit

voorraad:
Overzetplaten voor

elk merk auto.
Polyester plamuren:

grof, fijn, zeer fijn.
Sportsturen: echt

leer of houten.
Markt 12, Schaesberg-

Landgraaf
202797 045-313309

/§S AU,F, MATEN EN MERKEN
/<Y^ NIEUW EN GEBRUIKT.

J f^.gfr ■ Concurrerende prijzen.
UlifitÈ&è^, '>>-^"-^

H
B Specialist in het__\1I«I—~y BALANCEREN EN UITLIJNEN

lf lH^fc/ van uw waBen-Wm^EROUWETTEautobanden
Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286

[WMC
1 t/m 23

| ju»

BOWLING- & PARTYCENTRUM

HOEVE DE AAR
VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE UIT

Gourmet mcl. 1 uur bowlen ’ 29,50 p.p.

Gourmet bestaande uit:

KIPPEFILET, VARKENSFILET, KOGELBIEFSTUK,
3 VERSCHILLENDE SAUZEN, VERSE SALADES,

FRITES, STOKBROOD, UIEN, PAPRIKA,
CHAMPIGNONS

Aantal personen: minimaal 6
(Langer huren van de bowlingbaan is natuurlijk ook mogelijkl

Fondue mcl. 1 uur bowlen ’ 29,50 p.p.
Fondue bestaande uit:

KIPPEFILET. VARKENSFILET, KOGELBIEFSTUK,
3 VERSCHILLENDE SAUZEN. VERSE SALADES,

FRITES, STOKBROOD
Aantal personen: minimaal 6

(Langer huren van de bowlingbaan is natuurlijk ook mogelijk)

Vooraf reserveren s.v.p.!

U BENT HARTELIJK WELKOM!

Welterlaan45,6419 CN Heerlen,
A telefoon: 045-714432 J

Camping Kapelhof
gezinscamping nabij Valkenburg
Plaats voor stacaravans en toercaravans en tenten.

Tevens ingerichte huurstacaravans.
Grote kantine + kinderzwembad + speeltuin.
E. Lipperts, Valkenburgerweg 48. Voerendaal.

tel. 045-751588.
207862

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

|GOEDKOOP II GELD NODIG? I
Meestal binnen een dag geregeld.
GELD LENEN IS MAATWERK

Wij verstrekken alle soorten leningen,
DISCREET EN SNEL.■ I P.L., Financieringen, Continukredieten enz.I met gunstige aflossingen.
1e Hypotheken va. 7%
zeer gunstige
1e, 2e en 3e hypotheken

I mits overwaarde.
Wij bereken GEEN BIJKOMENDE KOSTEN,I eenmaal overeengekomen rente kan tussentijds
NIET VERHOOGD WORDEN.
Vervroegde aflossing is mogelijk.
Kwijtschelding bij overlijden.
Rente fiscaal aftrekbaar.I Strikte geheimhouding, geen informatie bijI werkgever enz.
Lopende leningen elders geen probleem.

I P.L EFFECTIEVE RENTE I
VA. 9,9% JAARLIJKS.

KIJK EN VERGELIJK, BIJ EEN
PROFESSIONEEL KANTOOR MET 25 JAAR
ERVARING. DISKRETIE, SNELHEID EN
UITERAARD SERVICE IS ONS DEVIES.

Uw intermediair:
ASSURANTIËN

H.M. GEURTS B.V.
Nieuwstraat 22-24, Hoensbroek

telefoon 045-211668 of 045-221090H Eigen parkeerplaats achter ons kantoor.



l_ Wij wensen u veel plezier 1\ \ 'rara fl i i nrrra atu ltkih i mm* 1 wens net wmC! i
I CURSUSSEN WAAR

MUZIEK IN ZIT
yJ^^L^^^SZmmmmmmmmlmmmmamwmJ Met cle 'n versnelcl tempo groeiende technologische

■ I ■ / ontwikkelingen is het bijscholen van technici van
\ V MM WkW m I miciclelbaar niveau meer dan ooit geboden.

\ ■ ■ ■■ W e Kijk maar om je heen en zie wat er bijvoorbeeld op
\ Wmw I net 9ebied van telematica en milieutechniek in de
\ ■ w^r I directe omgeving gebeurt. Daar en in vele technische
\ mr I bedrijfstakken werken jonge, goed opgeleide mannen
1- -J én vrouwen aan een kansrijke carrière.

JA^mm Xmmmmam^k De MTS Heerlen wil de helpende hand bieden aan
M de verbetering van het carriérepatroon. Daartoe

<_h J_L wordt een aantal vervolgcursussen georganiseerd dat
in nauw overleg met het bedrijfsleven tot stand is
gekomen.

Informatiegids en aanmeldingsformulier zijn op
school verkrijgbaar.

VERVOLGCURSUSSEN

" Bedrijfskundig assistent (VOA I)
Bedrijfskundig analist (VOA II)

" Meet- en regeltechniek/besturingstechniek

" Informatietechnologie
Informatica en/of technische informatica I

" Technische informatica II

" Milieutechniek

" Kaderopleiding (middelbaar management)

" PLC-techniek

""" " Personal-computergebruik
. " C.N.C.-gereedschapsmachines

HII MTS HEERLEN
Middelbare Technische School
Schimmelpenninckstraat 1, 6415 GH Heerlen
telefoon 045-720440

208285

\l
\l Wat doet het goed de loftrompet /
l te kunnen steken over /
I 350 kersverse ingenieurs '

Zon grandioos evenement als het WMC kan alleen in Kerkrade. Nergens
anders. De toon maakt immers de muziek en daarmee is succesverzekerd!

Dat laatstekunnen wij overigens ook met gerust hartzeggen over de studenten
van ons Hoger Technisch Onderwijs en Hoger Laboratorium Onderwijs. i
Dit jaar mochten maar liefst 350 geslaagden 'ing' voor hun naam zetten.
Zij blazen vanat nu een stevige partij in het bedrijfsleven mee, want in de

opleidingen van de Hogeschool Heerlenzit muziek 1 pp!
pure toekomstmuziek Il
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Interpolis is een van de schappelijke verantwoordelijkheden. Daarom
grootste verzekeraars van Nederland. Zowel' op maken wij er samen iets mooisvan...
het gebiedvan schade-, levens- ofpensioen-
verzekeringen.

Als grote maatschappij is HITIDDIII IQ C$ÖInterpolis zich terdege bewust van haar maat- InlLnrULlu üö
SAMENWERKING VERZEKERD

UITLIJNEN
L_Ml.._>___H_BnWlTf^nftfniTlT!!!M_B

m~~~^mÊmmTÊmmmmw^mwMmwnÉimÉÉi^
Bandenspecialist KiÉ_i_ißi__i_l I
muAmrb AtmmmAWbha ■ M—

VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707
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zegt de secretaris zonder enige
glimlach.

Wijken

had in Kerkrade plaats tijdens het
eerste WMC in 1951. De Frankfurter
Schutzkapel nam deel aan het
concours. Ze hadden gezien hoe
andere korpsen door de straten

konden doen. Ze hebben het ge-
daan. Het publiek gooide feest-slin-
gers en bloemen."

marcheerden. Fritz Ploum en ik heb-
ben de tambour-martre ervan we-
ten te overtuigen dat ook zij dat

Vergrijzing

Muzikanten uit landen die zo ver
mogelijk van Nederland verwijderd
lagen, waren de eerste WMC's bij
het publiek ookerg in trek. .leder-
een wilde onderdakverschaffen
aan een Amerikaan. Per slotvan re-
kening was de oorlog net voorbij.
Ze stonden te springen om iemand
in huis te krijgen."

Jo Hamers' relaas is oud. Zijn verha-len gaanterug tot 1950, toen hij sa-"ten met Johan Scholtes en de he-ren Ploum en Heuts het toenmalige
'roernationaal Muziek Concours
voorbereidde. Nu, anno 1989,
preekt voor hem het elfde Wereld

Concours aan. ledere keerweer maakte hij dat mee in zijn
van secretaris van de com-m|ssie huisvesting die er steedsnnaar weer voor diende te zorgen

oat duizenden muzikanten uit alleoeelnemende landen werden on-
dergebracht bij gastgezinnen. .Inac begintijd hoefden we geen op-roepen te plaatsen op TV-Gazet. Ofnoe heet die krant op de televisie?
"»Jaar is hetvoor het eerst dat wezover zijn moeten gaan", spreekt hij
*at onverschillig uit, alsof het hemn|et deert.Maar ondertussen.

Oorlog
"l->e verbroedering na de oorlog

Ondertussen' is er heel wat ge-
"eurd. En dat 'deert hem zeker: .Het

naerbrengen van de buitenlandse
J^zikanten in de beginperiode was
°en fluitje van een cent. In het eer-
nn^aar werden 1780 muzikanten
"ndergebracht bij de Kerkraadse
■^volking", weet hij nog precies.
"vat de mijnen in die tijd in volle
dp2? waren was het grootste voor-, ccl. Die werkten enorm mee. Dej^elkapellen' hadden zelf ook de"aas gelegd voor het Internatio-
nal Muziektreffen, dat nu is uitge-speld tot het WMC. Als er toenter-v<aleen bus met muzikanten arri-
«erde, dan stonden de mensen ze

ai op te wachten."

"Jo Hamers, voorzijn woningaan deHolzstraatin Kerkrade. „Ikheb er nu elf WMC's opzitten. Ik denkdatditmijn laat-ste is geweest in defunctie van secretaris van decommissie huisvesting." Foto: dries linssen

Maar hoe omvangrijker de deelna-
mevan buitenlandsekorpsen werd,
hoe meer behoefte er natuurlijk
was aan gastgezinnen in Kerkrade.
Het aantal beschikbare gastgezin-
nen liep volgens* Hamers terug als
gevolg van de mijnsluitingen. Een
deel van de Kerkradenaren dat al-
tijd muzikanten in huis had, verhuis-
de naar elders omdat men daar
werk had gevonden. Anderen uit
die groep zouden om economi-
sche redenen geen mensen meer
in huis hebben genomen. De groep
begontoen al tevergrijzen. .En nu is
dat al heel erg", aldus Hamers.

Liepen Hamers es in de beginperio-
de alle brievenbussen in Kerkrade
langs, begin jaren zeventig werd
muziekkorpsen uit Kerkrade zeer
nadrukkelijk opgedrongen muzi-
kanten in huis te nemen. Hamers
herinnert zich, dat het destijds zelfs
'zo erg is geweest dat korpsen die
onderdak verschaften aan Duitstali-
ge spelers, ook 'verplichf werden
totde opnamevan 'vreemde' muzi-
kanten uit bijvoorbeeld Frankrijk.
.Voor Kerkradenaren zijn Duitsers
natuurlijk de krenten in de pap",

Het aantal muzikanten groeide van
1780 in 1951 naar ongeveer 3.500,
begin jarenzeventig, naar 6.000 nu.
Muzikanten onderbrengen in alleen
Kerkrade is al lang niet meer moge-
lijk. Dit jaar zal de commissie huis-
vesting deelnemers aan het elfde
WMC moeten onderbrengen bij de
broeders in het Belgische Gemme-
nich en ook in Sittard heeft de stich-
ting niet tevergeefs aangeklopt. .In
de Kerkraadse wijken is men ook
niet te beroerd om zijn gastvrijheid ,
tetonen. Maar we horen daarvaak
-en naar mijn idee is dat terecht-
dat men zich opwindt dat er in de
wijken nietsvan WMC-activiteiten te
merken is. Alles speelt zich af in het
centrum. Dat motiveert natuurlijk
niet."

De 67-jarigeKerkradenaar beleeft
nu zijn elfde Wereld Muziek Con-
cours. De voorbereidingen werden
reeds driejaar geleden in gang ge-
zet. Mensen werden 'warm gehou-
den' om muzikanten in huis op te
nemen. Maar dat gaat allemaal
niet meer zo gemakkelijk. Of we
dan ook alsnogeen oproep willen
plaatsen voor mensen die gene-
gen zijn onderdak te verschaffen.
Dat ze zich kunnen melden bij de
commissie huisvesting of bij Jo Ha-
mers zelf die denkt dat hij dit jaar
voor het laatst optreedt als secreta-
ris van de commissie. Maar erg veel
tijd lijkt hij niet te hebben. Zelfs geen
tijd om even met defotograaf mee
te rijden en een foto te maken op
deplek inKerkrade waar zojuist500
bedden, ten behoeve van de huis-
vesting in wijkeentra en buurthuizen,
zijn gearriveerd. .Ik moet dft nog, ik
moet dat nog. Jekent datwel. Nee,
ik heb geentijd." Begintzijn hart dan
toch wat sneller te kloppen?

Jos van den Camp

wijze waarop ik daarachter kwam.
was nogal 'embarassing'. Toen zij
een prijs hadden gewonnen,heb ik
spontaan de jongenseven geknuf-
feld. Dat nu hoort absoluut niet. Ik
was danig in verlegenheid ge-
bracht."

Maar toen de dag van het vertrek
naderde, bekende een van de
knullen dat hij toch liever in 'ont-
dooid' Nederland wilde blijven. Te-
rug in Japan werden er nog wat
brieven gewisseld. Maar na een
tijdje kwam er geen 'fanmail' meer
uit Tokio.

.Is ook geen ramp," verduidelijkt zij.

.Het zijn en blijven allemaal schat-
ten die wij hier over de vloer heb-
ben gekregen."

Elisabeth van de Rijdt-Brouwer, bekend van Tokio tot Wyoming

Gastvrije 'Golden Girl'
°P een farm in Wyoming

's een bloemkool naar
haar genoemd.

Tot in Tokio herinnert men
2|ch haar spontane knuffel.
Er> vanuit Jeruzalem durft
"^en haar zelfs midden in

de nacht op te bellen.Even voorstellen: Elisabeth
van de Rijdt-Brouwer,

dertig jaar geleden metnc"ar man neergestreken
ln Kerkrade. En al even

'ar>g de deuren gastvrij
°Pen voor deelnemers
Qan het Wereld Muziek

Concours.

met^end 9eurt hun bungalow
boerd S Uteicht OD drie Duitse
Blog °enjen naar een vers afscheid.
schiiaTn' Napels boeken, een
neren zel' Pentekeningen herin-
wQar

Qan de avond daarvoor,
scheSPKde 9emeenteKerkrade af-
mQn neeft genomen van haar

Trots
EHsahl^eze geurende chaos bliktaanlok Van de "-J* terug °P de
stanrkr? Van een gr°te liefde: 'bij-
Oan m_?2cter'van hetWMO maar
den g>t charme van de 'Gol-

Winston Churchill is zon schat. In-
derdaad, zijn wortels lopen terug
naar Engeland. Maar zijn ouderlijk
huis is een farm in uitgestrekt Wyo-
ming,Amerika. Tijdens zijn verblijf als
WMC-deelnemer in Kerkrade was
hij niet uit haar keuken weg te
slaan. Haar 'home cooking' herin-
nerde hem aan thuis. Eenmaal te-
rug in Powel, een winderige plek in
Wyoming, noemde hij uit dank voor
de genoten gastvrijheid een
bloemkool naar Elisabeth.

Of haar leven verrijkt is door haar
bad & brood & bed-service, wil ik
tot slot weten.
Zonder aarzelen: .Als je ook maar
even wilt openstaan voor andere
culturen dan merk je dateen voor-
oordeel het slechtse is wat een
mens kan hebben."
Inderdaad, een 'Golden Girl' om te
knuffelen.

Hans Toonen

Schat

De vierde kende er hooguit zestig.
Maar taal is een barrière die bij
deze hartverwarmende gastvrije
dochter van een chef-kok in Den
Haag nooit lang overeind blijft.
De eerste misverstanden waren
meer het gevolg van stereotyp
denkenvan Elisabeth. .Japan was
voor mij een land met hele oude
traditie. Dat het land na De Bom
Amerikaanse geschoeid is, was ik
even vergeten. Pas toen ik 's mor-
gens zag hoe zij instant-rijst en in-
stant-soep kookten, was ik weer bij
de tijd. Ook aan de strakke discipli-
ne - elke ochtend gezamenlijk
wandelen en gymen - was ik snel
gewend."
Uiteraard duurde het niet lang of de
twee culturen wilden van elkaar
proeven. Elisabeth raakte verrukt "van rijst in een blaadje zeewier. En
de Japanners smeerden op een
ochtend toch maar eens een ka-
detje.
.Dat ik elke dag geen punt maakte
van een uit verse spullen klaarge-
maakte maaltijd, konden deze jon-
ge Japanners echter nauwelijks
geloven. Hun ouders werkten. Had-
den daarvoor geen tijd. Vandaar al
die instant-toestanden."

Knuffel
Trouwens, de Japannersbleken he-
lemaal niet gewend aan persoonlij-
ke, spontane belangstelling. .De

" Elisabethvan deRijdt-Brouwer, sinds 1958 gastvrij tijdens maarookna hetWMC. Foto: frans rade

knul van 16 die virtuoos cello speel-
de, zijn orthodoxe geloof praktiseer-
de."

trekken. Zadok zag er bovendien
heel verzwakt uit. Het orkest was al
wekenlang op toernee. En lang niet
overal werd rekening gehouden
met de strenge, religieuze leefre-
gelsvan Zadok. Die zaterdag heb ik
het telefoonboek gepaktom er-
genseen Joodse gemeenschap te
bellen. Nergens kreeg ik gehoor.

spijswetten, laat staan van een kos-
jere huishouding. Dat gemis heb ik
de volgende dag recht kunnen

Aan deze moederlijke zorg voor
een jongecellistheeft het echtpaar
Van de Rijdt in Israël vrienden voor
het leven overgehouden.

doeken mee. Plus het advies om
gedurende derest van de concert-
reis door Europa vooral goed te
eten.

twee vuurvaste schalen. Want or-
thodoxe jodenhebbeneen keuken
voor melk en voor vlees. Onderling
wordt het bestek dan ook niet ge-
wisseld."

Eindelijk kreeg ze in Maastricht een
rabbijn aan de lijn. .Die was onmid-
dellijk bereid persoonlijk een doos
metrabinaal verzegelde matses (=
ongedesemd brood, HT) bij mij te
bezorgen. Vervolgens ben ik met
Zadok zijn eigen bestek gaan ko-
pen, plus twee theedoeken en

t -ruS ven Haa9 1<?58. .Ik woonde
baan i 9' had een interessante
het ok

s d|rectie-secretaresse bij! eer*;, Stelljk Pedagogisch Studie-I net nTf n was verloofd met een
Limb,, 1P«

afgestudeerde Noord-
dus rI96/' m'Jn huidige echtgenoot
J B̂** brachten we de
KerkroH d°°r in Den Haaa en
Was o!X Waar miJn verloofde nettotar^ n?esteld Toen het voor mij-
deen £? k̂ende W^^I eindXTIJ mi< z°ver dat ik drie week-
toefde "°P Bén "j 'n Kerkrade ver-

iona?^ ?asten met wie het nogCe,Ieltemaken kreeg, warenJsun^elvan het IsraëlischDaar is de kiem ge-
w£?r Ben niet in te dammen4nKf^^n volk- waarvanNatvj,f Ŝ Qts de draagt.nieT^k^ Elisabeth haar ogen
Israël m„de negatieve kanten vanei. Maar haar ervaring met Za-

-1 cfen^ eerste WMC-gast. zit

I der£eW2rteldJk raakte vooral on-
ze wrf mk van de waardige wij-waarop Zadok een bescheiden Ik wist niks van Joods-orthodoxe

Bestek
Het was op een vrijdagnamiddag
dat het Israëlisch Jeugdorkest in
Kerkrade arriveerde. Eenieder ging
meteen repeteren, behalve Zadok.
Want deavond viel en Sabbath na-
derde. Dus moest Zadok zich voor-
bereiden op gebed en contempla-
tie.

Wat achteraf gezien ook niet zo
verwonderlijk is, want op Sabbath
neem je ook geen telefoon op."

Toen Zadok navier dagen afscheid
nam, kreeg hij het bestek metthee-

Instant
Even heftig, maar toch anders was
haar ontmoeting met vier Japanse
deelnemers aan het WMC. Drie van
hen spraken geen woord Engels.

(ADVERTENTIE)

Specialisten in het afdrukken van uw kleurenfoto's
1 uur fotoservice

- Geen massaproduktie ... elk negatief wordt apart bekeken, beoordeeld, indien nodig
gecorrigjerd.- Zoekraken is niet mogelijk, want uw film blijft in ons eigen fotolab

- Uw filmpje wordt doof ons DIRECT verwerkt, en vandaar dje snelle service.
Niet voor niets de grootste in Zuid-Limburg.

DIRECT FOTO LIMBURG
HEERLEN: Stationstraat 44, t/o ANWB
BRUNSSUM: parkeerplaats achter V&D
GELEEN: Groenstraat 8, t/o Hema/C&A
SITTARD: Rijksweg-Zd. 14, to hotel De Prins
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Secretaris Jo Hamers (67) betrokken bij alle elf WMC's

Commissie huisvesting
mist 'het leien dakje'

KERKRADE - Om nou te zeggen dat hij barst van de
dynamiek en zijn hart al vol verwachting klopt?

Nee. Daar is hij het type niet voor.
Hollend door Kerkrade op zoek naar gastgezinnen?

Ho maar.
Zittend op de bank in de voorkamervan zijn huis aan
de Holzstraat 50 in Kerkrade praat Jo Hamers over
hoe-het-was en waarom-het-nu-niet-meer -is-zo

als-het-vroeger-was.

Hamers is secretaris van de
commissie huisvesting
van hetWMC. Niet zicht-
baar bevlogen of gea-

museerd, zoals je datvan zon
functionaris, zeker zo kort vooraanvang van het elfde WMC,zou verwachten.



’’ Mijn ouders woonden in Eys-
den. Samen met mijn vader
bezocht ik heteerste WMC in
1951. Op houten bankjes in

een feesttent luisteren naar die
harmonieën en fanfares. Ik heb
de programmaboekjes nog
steeds. Daarin: tekeningetjes die
ik tijdens het luisteren naar de
muziek moet hebben gemaakt.

En dan nu
uw aandacht

voor Jack
Schiffelers

Ik ben een liefhebber geworden
van harmonie- en fanfaremuziek
en luister sinds jaar en dag ieder
weekeinde met veel plezier naar
de uitzendingen van Omroep Lim-
burg. Ik hoor niet of het allemaal
juistis, maar ik heb wel een 'luister-
gevoel'. Tijdens het laatste Wereld
Muziek Concours in 1985liep ik sta-
ge bij Jacques Heetman die toen
voor de laatste keer de presentatie
van de mars- en showwedstrijdenin
het Rodastadion voor zijn rekening
had genomen.

Improvisaties

dater weinig verschil zit in de pre-
sentatie zoals hij die deed en zoals
ik die ga doen. Misschien is er een
punt van verschil. Ik wil meer snel-
heid. Jacques Heetman had altijd
die rust in zijn presentatie. Hij kon zo
uitweiden.

Leuk toch. Dat ze mij, eenKerkrade-
naar, hebben gevraagd voor de
presentatie. Ik bedoel: ze hadden
even goed Hans van Willigenburg
kunnen nemen. Nietwaar? Toch wil-
len ze het in Kerkraadse handen
houden. Dat is goed.
Talen? De Engelse taal spreek ik
vloeiend, evenals het Duits. In het
Frans kan ik me redden. Maar wat
belangrijker en eigenlijk ook veel
leuker is, is dat ik denamen van ver-
re en vreemde korpsen goed moet
uitspreken:
'Nu treedtvoor u op: deRatchasimü
Wittha Yalaischool Symphonic
Windband uit Nakomratchasima-
/Thailand'.
En even kijken. Hier is er nog een: Pi-
halni OrkesterRavenskih Zelezarjev,
Ravne Na Koroskem uit Joegosla- j
wë.
Jawel... Dat lukt wel. mg
Daar kom ik wel uit. *

" Jack Schiffelers, 'the voice' van het WMC.

'Good luck'

Dames en heren. Achtenveertig lentes jongen opgegroeid als
'Kirchroatscher jong. Voortgekomen uit de school van Jacques
Heetman en nu dan, hier in hetRodastadion, staat hij op eigen
benen. Gesteund door zijn jarenlangeervaringen als acteur bij

hetamateurtoneel in dezeregio, zal hij de mars- en
showwedstrijden voor u op eigen wijze presenteren. Zijn

voornaam pleit al vast in zijn voordeel. Geachte lezers: graaguw
aandacht voor de 'speaker', 'the voice' van hetWMC: Jack

Schiffelers...

In dieweken heb ik bij de 'man met
de bronsgroen-eikenhouten stem'
veel geleerd. Ik houd wel van die
improvisaties. Dat wil ik ook gaan
doen. Vorige keer bleek er een
dorpsomroeper uit Engeland in het
stadion aanwezig te zijn. Die heeft
Jacques Heetman toen naar de
speakers-hoek gehaald. Hij bood
hem de microfoon aan, maar de
man weigerde die. Hij liep naar de
middenstip van het voetbalveld en
kondigde al schreeuwendin het En-
gels devolgende groepaan. Daar-
op reageerde iemand vanaf de tri-
bune keihard en in onvervalst Kerk-
raads dialect met 'wat zeg je?'. Kijk,
dat is deechte Kerkraadse humor.
Zoiets vergeet ik niet.

paal bleven staan, terwijl ze natuur-
lijk moesten marcheren. Niemand
kon het de muzikanten aan het ver-
stand peuteren dat ze punten mis-
liepen.

Kerkradenaren moeten meer be-
trokken worden bij mijn presentatie.
Je moet niet vergeten dat zon sta-
dion voor een groot deel vol zit met
mensen uit de stad en de directe

tevoren een babbeltje met haar,
zoals ik dat deze keer ook zal doen.
Dat stelt de mensen gerust. Maar zij
had echt 'klamme handjes', ze was
zó ontzettend zenuwachtig! Ze keek
me aan en zei: 'please wish me
good luck'. Ik bedoel maar. Dat
zegt toch wat.
Oh ja, en dan het verhaal van die
Spanjaarden die bij de marswed-
strijden stijf van dezenuwen als een

omgeving. Ik ben ook gastheer. De
mensen moeten zich op hun ge-
mak voelen. Ik vind het heerlijk om
te doen. Jarenlang,van mijn zeven-
tiende totmijn dertigsteheb ik ama-
teurtoneel gespeeld bij de Kerk-
raadse groepExcelsior. Daar heb ik
veel aan gehad. Dit werk ligt in het
verlengde. Maar die spanning zal
er altijd blijven. Ook in het stadion.
Dat is goed. Dan presteer jebeter.

juryformulieren bij mij inlevert. Dat ik
snel kan zien wat ik moet zeggen.
Ik ben echt een ander mens dan
Jacques Heetman. Hoe anders? Ja
dat weet ik niet. Jacques Heetman
was een begrip. Misschien zeggen
de mensen wel tijdens het WMC:
Waar is Heetman gebleven? Die
deed het altijd zo leuk?' Hij kende
het klappen van de zweep. Ik hoop

Spreken voor groepen is geen pro-
bleem meer voor mij. Ik ben direc-
teur van de scholengemeenschap
Brandenberg in Landgraaf. Daar
spreek in vaak in het openbaar. En
anderhalf jaar geleden heb ik in
Maastricht de taptoe gepresen-
teerd.
Ik zal goede afspraken moeten
maken met jurylidConjaerts. Hem
ken ik niet. Ik moet weten hoe hij de

En een andere anecdote: een In-
donesische muziekgroep werd
voorafgegaan dooreen vrouwelij-
ke tamboermartre. Ik maakte van

Ger Akkermans op
zoek naar erkenning

Hij draait al jaren mee in het wereldje van 'toeten en blazen', Ger Akkermans uit Elsloo, naast
dirigent muziekpedagoog en afgestudeerd klarinettist. Met korpsen als fanfare Juliana uit Holturn,
harmonie l'Union uit Bom en harmonie TOG uit Weiten behaalde hij op concoursen steeds goede
tot zeer goederesultaten, zonder echter tot de echte top door te dringen. Maar daarin hoopt de

44-jarige musicus op het komend WMC verandering te brengen. Met fanfare Eendracht uit
Nieuwenhagerheide neemt Ger Akkermans op 22 juli nl. deel aan de wedstrijd in de

Concertafdeling, het allerhoogstewat er opblaasmuziekgebied te bereiken is. „Een hele eer", vindt
de kalende, bijzonder sympathieke dirigent, die achttien jaar geleden zijn dirigentencarrière
begon in Grijzegrubben, „maar ook een hele uitdaging". Want Ger Akkermans wil optimaal de

mogelijkhedenbenutten dieeen topkorps als fanfare Eendracht hem te bieden heeft en met een
aansprekende prestatie erkenning afdwingen in Kerkrade. Over winnen praat hij niet, maar hij wil

wel met debeste meedraaien. Een hernieuwde vuurdoop dusvoor een dirigent, die door insiders al
jaren als een echte topper wordt beschouwd.

" Ger Akkermans, klaar voor het grote werk.

Ik tref Ger Akkermans in de
'catacomben' van de fanfa-
rezaal in Nieuwenhagerhei-
de, waar hij het zevenhoofdig

hoornregisteraan de tand voelt.
Moeizaam werk, saai, vreselijk
saai, maar o zo belangrijk. Noot
voor noot wordt Poème Sym-
phoniguevan Rob Goorhuis uit-
geplozen, het is voortdurend
zoeken naar de juistebalans en
goede stemming en vooral...
veel schrappen. Op de hem ty-
pische, heel ontspannen ma-
nier geeft Ger Akkermans repe-
titie, maakttreffende vergelijkin-
gen om de muzikanten duidelijk
te maken wat hij wil, knijpt zijn
ogen dicht of grijpt naar zijn
oren bij de geringste oneffen-
heid. Ger Akkermans is een har-
de werker, heel accuraat,
streng en veeleisend, maar met
het hart op de juiste (muzikale)
plaats. Een echte melomaan,
die ook op een repetitie kan
zwijmelen bij een breed uitge-
sponnen melodische lijn, maar
ook kan uitvallen als iets hem
niet bevalt. Niet voor niets noe-
men ze hem soms ©Akker-
mans.
★★★
GerAkkermans heeft het gevonden
in Nieuwenhagerheide. Dat wil hij
nog eens bevestigen, als we na af-
loop van derepetitie achter een
glaasje bier bijpraten. .Ik heb hier
een groep ervaren muzikanten tot
mijn beschikken, van wie je iets kunt
eisen en die het zelf ook belangrijk
vinden datje ietsvan hen eist." Hoe-
wel hij het niet met zoveel woorden
zegt, is hij zielsgelukkig dat hij zich
wat de bezetting en de kwaliteiten
van zijn korps betreft nu eens niet
hoeft te behelpen. Toch geeft hij
toe dat hij zo langzamerhand uitge-
keken raakt op de andere korpsen.

die nietzoveel mogelijkheden heb-
ben. .Ik blijf er uit fatsoen en omdat
ik er gehecht aan ben geraakt. Ik
wil het vertrouwen datze in mij heb-
ben niet beschamen". Ger Akker-
mans heeft hart voor de korpsen,
die hij leidt. -Zelfs TOG uit Weiten,
waar hij zeventien jaar dirigent is,
wilde hij niet laten vallen, toen bleek
datEendracht ookop vrijdagavond
repeteerde. In Nieuwenhagerheide
heeft men sindsdien op zondag-
morgen repetitie.
★★★

. Na de tegenvallende prestatie van
Nieuwenhagerheide tijdens het
WMC 1985 nam GerAkkermans de
dirigeerstok van 'fanfare-goeroe'
Guus Erkens over. Hij begon meteen
met het korps een andere speel-
manier aan te leren: .Ik denk vo-
caal, cantabel. Ik moet er nog
steeds op hameren om ze meer le-

het gebied van instrumentatie rM
vooruitstrevend is. Het middelde*^
ontzettend mooi." Ger Akkerman*
kijkt haast gelukzaligalsof hij wil J
beelden hoe mooi hij het vindt. )
raakt in een bepaalde roes. Dcrt'
net als bij deBolera vanRavel. He*
iederekeer hetzelfde,maar hetv*
veelt nooit." Qua karakter en idioo^
precies ertussen in ligt het verplic'*'
werk van Goorhuis, een progranl,
matisch werkover een zeeman, &
halfdronken in een kroeg sterke vO-"
halen aan het vertellen is. Ger Afkermans wordt haast lyrisch en $
ogen schitteren als hij vertelt ovöj,
datwalsje, dat je doetdenken aP
een draai-orgel met aapje. .Dit
werk biedt alle mogelijkheden cfT
er je eigen interpretatie aan te tf
ven", is zijn mening. Reken maar&
hij daar optimaal gebruik van g<>
maken.

Jos frus-s

gato te laten spelen, meteen d. Dat
is de enige manier om een mooie
warme fanfareklank te kunnen ont-
plooien." Juistdiemooie orkestklank
en de goedetechniekvindt Ger Ak-
kermans de sterke punten van Een-
dracht, hetsamenspel blijft nog een
zorgenkind. .De muzikanten zijn er
nog niet genoeg aan gewend om
exact te spelen, wanneer jeook in
je directie een werk symfonisch be-
nadert, duszonder precies de maat
te slaan. De vier jaar zijn niet vol-
doendegeweestom hetorkest ge-
heel naar mijn hand tezetten". Des-
ondanks verwacht Ger Akkermans
veel van de WMC-deelname. De
voorbereiding verloopt in ieder ge-
val op rolletjes. De muzikanten zijn
enorm gemotiveerd, gedreven
door de gedachte revanche te wil-
len nemen. Het repetitiebezoek is
uitstekend en de diverse groepen
van het orkestrepeteren ook zelffa-

natiek om hun partijen onder de
knie te krijgen. Extra repetities heeft
hij niet hoeven in te voeren. .Op
zondagmorgen repeteren wij van
half tien tot kwart voor één. Dat
werk ontzettend goed", aldus de
gedreven dirigent.

★★★
Het programma van Nieuwenha-
gerheide bestaat naast het ver-
plicht werk van Goorhuis uit The
Wayfahrer van Eric Bali, dat door
Akkermans werd gearrangeerd en
Nirvana's Touch van Hürdy Mertens,
dat door de fanfare ook op plaat
werd gezet. .Wij hebben gestreefd
naar evenwicht in ons program-
ma", verduidelijkt de dirigent. .The
Wayfarer is een vrij traditioneel fan-
farewerk, een echt symfonisch werk
met veel melodische lijnen. In con-
trast daarmee staat het werk van
Mertens, datvol effecten zit en op
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\irDe mens, zijn
muziek en zijn bank

daar achter.
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Wereld Muziek Concours 1989
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De speaker van het sportpark wil meer snelheid
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Sympathieke dirigent met Nieuwenhagerheide voor nieuwe vuurdoop



HENK VAN LIJNSCHOOTEN
.voorzitter van WMC-jury in de hoogste afdelingen.

te stempel op de uitslag. Het is
noodzakelijk dat er een goede
eenstemmigheid bestaat bij de jury
over wat verstaan wordt onder bij-
voorbeeld dynamiek frasering, in-
terpretatie etc," aldus Van Lijn-
schooten.

Henk van Lijnschooten staat royaal
zijn plaats achter het bureau op zijn
modern ingerichte studeerkamer
af. .Hier kunt U beter schrijven." Het is
een handigeplek in zijn huis te Hen-
drik-ldo-Ambacht. Piano bij de
hand, bureau, tweede schrijftafel,
kasten vol muziek. Hoe bereidt hij
zich voor op het komende WMC?

Hoe zit datnu precies met die pun-
ten in de concertafdeling? De jury-
leden samen kunnen maximaal
120 punten geven voor het ver-
plichte werk dat dus apart beoor-
deeld wordt, en nog eens maxi-
maal 240 voor het totale program-
ma.

Punten.Door de partituren te bestuderen.
De verplichte werken zijn ons be-
kend, die hebben we al goed be-
studeerd. Nu zijn we met de keuze-
werken bezig. We zijn al twee da-
gen met een commissie in Rolduc
bijeen geweestom dewerken uitte
spitten. Veel stukken ken ik uiter-
aard, maar er zijn er ook bij die ik
goed moet bekijken. Daar ben ik nu
vooral mee bezig."

Vlakvoordat de wedstrijden in het
kader van hetWMC beginnen wil
Henk van Lijnschooten metde twee
andere juryledenom de tafel gaan
zitten om een aantal zaken door te
spreken. .Ik trek daar ookweer twee
dagen voor uit. We moeten met zijn
drieën goede afspraken maken
over de terminologie die we bezi-
gen. De regels voor de concertaf-
delingzijn dit jaareen ietsje anders
dan vier jaar geleden. Net als in de
andere divisieszijn er maximaal360
punten te behalen, maar de inde-
ling is anders en depunten hebben
ookeen andere betekenis.Voor het
samenstellen van het programma
datin de concertafdeling wordtge-
bracht kan een korps al zestig pun-
ten verdienen (20 punten per jury-
lid). Dat programma drukt een gro-

Hij is al twee keer
juryvoorzitter geweest bij

de mars- en
i showwedstrijden van het
! WMC (in 1978 en 1981) en

dit jaar is hij de
belangrijkste van alle
WMC-juryleden. De

voorzittervan de jury voorde concertafdeling en de
eerste divisie is Henk van
Lijnschooten (61 jaar). Hij

werd geboren in Den
'; Haag, was muzikant van
I de «MX en naderhand

dirigent van de| Marinierskapel (1957 tot
1964), is musicus, dirigent,

componist, docent,

' muziekconsulent, maar dekomende weken vooralI Jurylid. Samen met de
Vr°egere dirigentvan de

I Gidsen uit Belgiè Yvon
Ducène en de Tsjech

I^en Zamecnik zal hij debetere korpsen' van een
e°ordeling voorzien. Een
9esprek met deze man

Qan devooravond van het
elfde Wereld Muziek

Concours.

In beide gevallen is een indeling
gemaakt in een technische realise-
ring en een artistieke realisering. Bij
de techniek wordt gekeken naar 1.
techniek ritmiek samenspel en arti-
culatie en 2. naar zuiverheid en
klankbalans. Bij de artistiekerealise-
ring gaat het om 1. interpretatie 2.
dynamiek en frasering en voor het
totale programma komt daar nog
eens 3. programmaopbouw en
concertvoordrachtbij. In alle geval-
len geeft een jurylid 10 punten per
onderdeel, behalve bij de artistieke
realisering voor het hele program-
ma, want daarwordt 20 punten per
onderdeel gegeven. Zodoende
komt Van Lijnschooten tot de uit-
spraak dat de samenstelling en de
presentatie van het programma
erg belangrijk is. Feitelijk is het zo,
dat men ervan uitgaat dat de or-
kesten in de concertafdeling een
bepaald niveau hebben (moeten
hebben) maar dat hetgeen hen

Buitenland
Van Lijnschooten heeft veel ge-
reisd. Hij is viermaal in Rusland ge-
weest en heeft er de grote muziek-
korpsen gezien van de fabrieken
en het leger. Hij is in Japan geweest
in 1974. In Ostrava in Tsjechoslowa-
kije heeft hij in de jury gezeten van
het internationale muziekfestival dat
daar gehouden Wordt. Hij was het
eerste buitenlandse lid van de jury
van het Certamen, het grote mu-
ziekconcours in Valencia, in 1985.

Ziet Henk van Lijnschooten, een
man met veel internationale con-
tacten, het Wereld Muziek Con-
cours als hét topconcours van de
wereld? .Nee, detop van de wereld
is het niet. Dan zou je uit elk land de
twee beste korpsen van dat land
moeten afvaardigen naar het con-
cours. Dat gebeurt in dit geval niet,
er is sprakevan een vrije inschrij- ■ving. Het kan dus zijn dat de beste
korpsen thuis blijven. Er komen dus
geen wereldkampioenen tevoor-

schijn op het WMC. Het gaat niet
om het wereldkampioenschap.
Maar hetWMC heeft wel een goe-
de naam. Het is prima georgani-
seerd, er wordt zeer goed beoor-
deeld. Dat brengt met zich mee dat
er een natuurlijke selectie plaats-
vindt. Alleen de beste korpsen gaan
haarKerkrade om zich daar te me-
ten en te laten beoordelen; men
weet zelf wel of men goed genoeg
is voor het WMC-podium."
Een echt topconcours bijvoorbeeld
op Europees niveau kan volgens
Van Lijnschooten alleen als de di-
verse federaties in de onderschei-

(ADVERTENTIE)

Ook tijdens het WMC zijn wij
gaarne uw gastheer voor lunch,
diner of overnachting.

ÉHotel-RestaurantKasteel Erenstein
Tijdens WMC keuken geopend voor diner vanaf 17.30 uur.
Lunch vanaf 12.00 uur Kerkrade 045-461333

Ho eiRestaurant Hotel Winselerhof/
|ijg^ restaurant Pirandello

_______-_KU <*&&

den landen, na nationale selectie,-korpsen afvaardigen naar een
Europees concours. Momenteel
gebeurt dat min of meer in de we-
reld van de brassbands, maar bij
andere secties in de blaasmuziek
nog niet. Er is echter een organisa-
tie die zich daar wel al mee bezig-
houdt, namelijk de Confederation
International des Société de Musi-
que, waar Henk van Lijnschooten
ook lid van is. Maar zover is het nog
beslist niet en daarom fungeert het
WMC toch als wereldpodium, ook
al worden er geen wereldtitels ver-
leend.

" Dirk Spoelstra is één
van de 'oude
getrouwen' van
fanfare
Harpe Davids in
Treebeek-Brunssum.
Een senior-muzikant
in hart en nieren die
momenteel de dikke
trom slaat.

Foto: FRANS RADE.

De samenstelling van de seniore-
norkesten is wel eens een beetje
merkwaardig. Omdat het erom
gaat oudere mensen bij elkaar te
brengen, kun je de standaard-be-
zetting van een harmonie of fanfa-
re niet aanhouden. Een sopraan-
saxofoon tussen de klarinetten of
iets dergelijks (mandoline erbij) is
dan ookgeen uitzondering. .Daarbi
is er vaak een overdaad aan bari-
tons en tuba's en een nijpend ge-
brek aan trompetten. En datkomt
gewoonweg, omdat de oudere
muzikanten minder goed met het
kleine mondstuk overweg kunnen.
Maar dat is allemaal niet erg. Soms
houden de orkesten het midden
tussen een fanfare en een harmo-
nie. Ik vind dat geen probleem, als
ermaar gemusiceerdkan worden,"
meent Van Lijnschooten.

Wat staat er op het programma
voor de senioren die 20 juli naar
Kerkrade komen? .Natuurlijk moetje
muziek nemen uit de tijd dat deze
muzikanten de belangrijke partijen
speelden. Maar niet alleen, ik vind
dat senioren-orkesten ook eigen-
tijdse werken moeten spelen, niet
alleen in het verleden moeten gras-
duinen." Zo staat er de Fehrbelliner
Reiter Marsch op het programma,
maar ook Holland Brass van Paul
Yoder, Viente Gerardo' van de
Spaanse componist Juan Mas Qui-
les, Vaudeville Suite van Pi Scheffer,
etc. .Het leuke is datveel van de
componisten die ik heb uitgekozen,
zelf in Kerkrade aanwezig zullen zijn
in verband met de WASBE-confe-
rentie. Als het enigszins kan wil ik ze
bij het programma betrekken."

Programma

Van 14.30 tot 15.30 uur geven de
senioren in het Wijngrachttheater
een proeve van hun kunnen, 's Mor-
gensrepeteren ze en in de middag
vindt dus de uitvoering plaats. .Nou
ia. uitvoering. Ik noem het liever een
openbare repetitie," zegt Van Lijn-
schooten. Als contrast musiceert na
het Nederlands seniorenorkest (zo-
als het in het WASBE-programma
staat) het Nationaal Jeugdorkest
van Noorwegen. Oud en jong op
één middag op één podium dus

Plezier belangrijker dan de muziek zelf

Seniorenorkest is
nieuw voor Limburg

ContactHenk van Lijnschooten leidt op 20
juli in hetWijngrachttheater een sa-
mengesteld seniorenorkest met
oudere muzikanten (ouder dan 57jaar)uit heel Nederland. In ons land
is namelijk in tegenstelling tot de
USA het verenigingsleven enorm tot
bloei gekomen en er wordt driftig
meegespeeld, ook door oudere
muzikanten. In 1975kwam Van Lijn-
schooten op het idee om in het ka-
dervan een in Utrecht te houden
muziekbeurs een play-in te organi-
seren voor oudere muzikanten. In
1971 was in de Zaanstreek al een
seniorenorkest opgericht en ook op
andere plaatsen in ons land
(Noord-Holland, de Veluwe) kwa-
men oudere muzikantenregelma-
tig bijeen om de 'Alte Kameraden'
nog eens op de lessenaar te leg-
gen.

Deze eerste play-in, maar vooral
ook deaandacht dieenkele senio-
renorkesten op de televisie kregen,
zorgden ervoor dat het fenomeen
'seniorenorkesf bekendheid kreeg.
In oktober 1984 organiseerde de
Gelderse Bond van deNederlandse
Federatie van Christelijke Muziek-
bonden (NFCM) een seniorenfesti-
val in Harderwijk. De zaal was te
klein, het succes enorm. Er waren in
1984 al zon veertig seniorenorkes-
ten. Henk van Lijnschooten ver-
moedt dat dat aantal inmiddels is
opgelopen tot in de vijftig. Meestal
zijn het orkesten van regionale
aard. Zo kennen we het Noordhol-
lands Seniorenorkesten, het Utrechts
Seniorenorkest, het Veluws Seno-
renorkest, seniorenorkest Zeeland,
etc.

: "^genlijk wil ik vooral onze
Amerikaanse vrienden
'aten zien, dat je niet

Q"een muziek kunt maken
ln je studietijd, maar dat je
°ok op latere leeftijd en

zelfs als je al tot 'de
°uderen' behoort nog kunt

Musiceren. In Amerika
bestaan alleen maar

Qar zijn er naar schatting
tot 40.000 van. Dat

ls toch een enorm
Potentieel, dat zijn

Ongelooflijke aantallen

Jnsen. Het is jammer dat
'® mensen geen muziek. b"iven maken. Als die

r^ n9elui van school zijn,ken ze geen instrument
aan. Gelukkig

)eginnen nu voorzichtig
°°1< buiten school om

■harmonieorkesten
(zogenoemde

bands) te
nTstaanindeUSA.lkvind
a
het onbegrijpelijk en

®'9enlijk ook wel zondeaQt er in dat land geen
°°t verenigingsleven totb|oei is gekomen.
Misschien komt daar

! randering in en daarom
i geloof ik dat het goed is
r^ vooral de Amerikanene laten zien dat je tot in

engte van jaren muziek
i kunt maken."

Het sociale contact staat bij deze
orkesten voorop. De ontmoetingop
de repetitiemiddag staat centraal.
.Oudere mensen hebben de. tijd, er
kan dus overdag gerepeteerdwor-
den. Ze komen ruim voor de repeti-
tie al bij elkaar, want het gezellig-
heidsaspect is van groot belang."
Aldus Van Lijnschooten, maar tij-
dens het seniorenfestival in 1984 zei
hij ook: „We (de seniorenorkesten)
mogen niet zelfgenoegzaam wor-
den. Het kan natuurlijk altijd beter en
de dirigenten moeten daar ook
voor zorgen."
De seniorenorkesten zijn geen doel
op zich. .Naast deeigenvereniging
waarin men speelt willen de oude-
ren echter- omdatze daar toch de
tijdvoor hebben - samen spelenen
dat is erg goed. Wat een prima
hobby hebben wij toch."
Het merkwaardige is dat de ontwik-
keling van het seniorenorkest een
beetje aan Limburg voorbij is ge-
gaan.Er zijn geen directevoorbeel-
den voorhanden waar in Limburg
seniorenorkestenzijn opgericht. Een
oorzaak hiervoor is niet direct aan
te wijzen. Het vermoeden bestaat,
dat de oudere muzikantentoch wel
blijven meespelen in deplaatselijke
harmonieën en fanfares. Maar ze
verhuizen dan vaak naar de twee-
de of zelfs de derdepartij. In een se-
niorenorkest kunnen ze de eerste
partij spelen. Een combinatie van
de eigen vereniging en daarnaast
een seniorenorkest, kan dus heel
prettig zijn.

..
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Henk van Lijnschooten, voorzitter van de jury:

'Het gaat niet om het
wereldkampioenschap'
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onderscheid van elkaar te zoeken is
in dat wat men ten tonele brengt.

.Dat wil niet zeggen dat men met
een overladen programma moet
komen, dat is niet nodig. Er is keus
genoeg op de markt aan goede
muziek. Daarbij wil ik niet zeggen
dat moeilijke muziek synoniem is
aan goede muziek. Ik vind zon con-
certafdeling een goedezaak, om-
dat het niet alleen meer gaat om
hoe men speelt, maar ook om wat
men speelt."



Perfekte Harmonie

Het bier waar Limburg trots op is.
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