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Subsidie
Opmerkelijk genoeg bood Frank-rijk veel meer overheidssteun, in to-taal 1,1 miljoen gulden. Dat is een
half miljoen meer dan Kerkradekon bieden. Ook wanneer de subsi-
dies buiten beschouwing werden
gelaten, bleekvestiging in Kerkradeongeveer twee ton duurder dan el-
ders.

Maar bij een objectieve vergelijking
tussen Kerkrade, Lorraine en dederde kandidaat Almelo kwamKerkrade glansrijk als winnaar uit
de bus.

" Zie verder pagina 13

Liof weet Amerikaans bedrijf OTC te strikken

Honderden banen op
komst in Kerkrade

Van onze redactie economie

Uif5 RADE ~ Het Amerikaanse bedrijf OTC gaat van-
Pa ~oerlcrade gereedschap verkopen in de rest van Euro-
OTp G SovJetunie> net Midden-Oosten en Noord-Afrika.
hei f Start op industrieterrein Dentgenbach de Europese
v °fdvestiging, die uiteindelijk een eerste investering
L, fneer dan’ 10 miljoen gulden vergt en op termijn en-
eJf honderden banen op moet leveren. Het bedrijf krijgt
§ülh premie van 562000 gulden en Kerkrade heeft 5aiuen korting gegeven op de grondprijs van 50 gulden.

banwen kondigde de Industrie- geven vóór de aanvankelijke kandi-
va K Liof met enig trots de komst daat, de stad Lorraine in Noord-Hol et Amerikaanse bedrijf aan. Frankrijk.
be^.w^ de Nederlandse overheid
ven k mmder subsidie kon ge- OTC is in de Verenigde Staten een
toe u eeft OTC na twee jaarzoeken leidende fabrikant van gereed-nde voorkeur aan Kerkrade ge- schappen en apparatuur voor on-

derhoudswerkzaamheden. Het be■drijf is een dochtervan de SPX Cor■poration, een met■7500

Na 27 Jaar terug op WMC

Droom komt uit
Van onze verslaggever

KERKRADE - Zevenentwin-
tigjaar geledenwas de Engels-
man Victor Grieve als hoornist
met de Schotse militaire band
'Gordon Highlanders' in Kerk-
rade tijdens het WMC. Hij ver-
gat Kerkrade nooit. Ook niet
toen hij in 1964 naar Australië
verhuisde en in de buurt van
Sidney ging wonen.
Hij richtte er een muziekkorps open dit jaar komt zijn grote droom
uit. Samen met zijn Hornsby Gol-
den Kangaroos, uit het kleine
plaatsje Hornsby bij Sydney, neemt
hij deel aan het elfdeWereld Muziek
Concours in Kerkrade.
„Hier hebik altijd van gedroomd en
dat wordt nu bewaarheid. Dit is de
top die ik me gesteld heb, de 'Olym-
pics' voor demuziek. Ik vind het ge-weldig."
Gistermiddag kwam het Australi-
sche korps aan in gemeenschaps-
huis Holz in Kerkrade. De leden zijn
ondergebracht bij de Auw Harmo-
nie van Kerkrade. Vandaag treden
de Australiërs op in de mars- en
showwedstrijden in het Rodasta-
dion.

Om de reis naar Europa te kunnen
betalen hebben de Golden Kanga-
roos een maand geleden een nieuw
wereldrecord gevestigd, door 65 ki-
lometer achter elkaar te marcheren.

„We werden gesponsord en de hele
actie leverde ons behalve een we-
reldrecord en pijn aan de voeten
ook nog zevenduizend Australische
dollars op. Dat hadden we nog netnodig voor onze reis. Daarnaast ko-
men we in het Guinnessbook ofRe-cords en dat is ook wat waard."

" Zie verder pagina 10
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Dader in Duitsland in laai geslapt

Chauffeur om
geld vermoord

Van onze verslaggever
HEERLEN/ERKELENZ - Roof is
waarschijnlijk het motief achter de
moord op de 36-jarige Duitse taxi-
chauffeur Horst W., die afgelopen
donderdag stierf nadat hij op een
doodlopende weg in het Heerlense
industriegebied de Kissel werd
neergeschoten door zijn Duitse pas-
sagier.
De politie trof in de witte taxi name-
lijk geen eigendomspapieren/porte-
feuille van de chauffeur aan en
moest bij taxi-bedrijf 'Funk-taxi'
aan de Antwerperweg in het West-
duitse plaatsje Erkelenz, waar Horst
W. sinds enkele maanden avond-
dienst draaide, terade om de identi-
teit van het slachtoffer te achterha-
len.
Volgens de bedrijfsleider van
'Funk-Taxi' pikte Horst W. donder-
dagavond om half tien de vermoe-
delijke dader op bij het station van
Erkelenz. Via de mobilofoon gaf de
chauffeur te kennen dat de rit naar
Übach-Palenberg ging, dicht bij de
grens met Nederland. Daar aange-
komen riep Horst W. opnieuw de
centrale per mobilofoon op, omdat
zijn klant door wilde rijden naar
Heerlen. Het was toen rond tien uur.
„Horst gaf door dat hij Nederland
inging. Hij klonk heel normaal. Het
was het laatste wat we van hem ge-
hoord hebben," aldus de bedrijfslei-
der.
In Heerlen aangekomen liet de da-
der de chauffeur naar een doodlo-
pende weg op het industrieterrein
De Kissel rijden, op een steenworp

afstand van de Vossekuilflats. Daar
werd de chauffeur uiteindelijkrond
half elf neergeschoten. Vermoede-
lijk van buiten, omdat de zijruit aan
de bestuurderszijde vernield was.
De dader vluchtte vervolgens te
voet verder, zijn slachtoffer zwaar
gewond achterlatend. Kort daarna
stierf hij in het ziekenhuis van Heer-
len. De dader is tot op heden voort-
vluchtig.

9 Zie verder pagina 13

Diesel en
LPG duurder

DEN HAAG - De accijns op diesel-olie gaat 1 december met 6,3 cent
per liter omhoog. Daarnaast zal de
motorrijtuigenbelasting voor auto'sdie op LGP rijden, omhoog gaan
met gemiddeld 170 gulden per jaar.

Het kabinet heeft dit gisteren beslo-
ten. Met de besluiten denkt het ka-
binet per jaar 350 miljoen gulden
binnen te halen. Dit geld zal onder
meer gebruikt worden om de belas-
tingverlaging volgens de plannen-
Oort, die op 1 januariaanstaande-in-
gaat, te bekostigen.
Volgens het kabinet is bewust niet
gekozen voor een verhoging van de
accijns op benzine. Deze ligt nu al
boven het niveau van dehele EG.

Uilnodiging voor nieuwfusie-overleg

Limagas wijst
bod Plem af

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Raad van Commis-
sarissen van Limagas heeft gisteren
in een extra vergadering besloten
het overnamebod van de Plem af te
keuren. Aandeelhouders van Lima-
gas die hun aandelen toch aan de
Plem willen verkopen, zal geen dis-
pensatie worden verleend. Bij de
stemming in de Raad van Commis-
sarissen van Limagas deden
J. Pleumeekers en F. van de Voort
niet mee en H. Riem was op vakan-
tie. Deze drie commissarissen be-
kleden eenzelfde functie bij de
Plem. Ze onthieldenzich van stem-
mingom de schijnvan belangenver-
strengeling te voorkomen.

Als belangrijkste reden voor de af-
keuring noemt Limagas 'de eenzij-
dige machtspositie' die Plem zou
krijgen. Verder wijst Limagas op de
lage prijs die Plem biedt voor de
aandelen van het gasbedrijf. Het
bod is gesteld op ’ 230 miljoen ter-
wijl de waarde van de aandelen Li-

magas 'minstens ’ 325 miljoen' be-
draagt.

i Tegelijk met de afwijzing doet Li-
i magas een beroep op de Plem om
i het verleden met rust te laten en■ weer tot overleg te komen over des voordelen van een 'horizontale inte-■ gratie' die met gesloten beurzen tot
! stand zou moeten komen. Het gas-■ bedrijf wil gelijkwaardig worden
1 behandeld en stelt voor opnieuw te
t praten over bundeling in een nog op
■te richten moedermaatschappij

" waaronder bijvoorbeeld drie of vier

" regionale werkmaatschappijen ko-■ men. Limagas belooft bij een nieu-■ we overlegronde vooraf geen on-
wrikbare standpunten meer in te
nemen.

■ Directeur G. Prieckaerts- van-de
i Plem had deafwijzing van Limagas■ wel verwacht, zei hij gistermiddag
! in een eerste reactie. „Maar ik weet
t niet goed wat Limagas nu weer van

" plan is. Zon afwijzing is wel heel ge-■ makkelijk."

Co-piloot in
paniek uit
vliegtuig

AHAUS - De politie van het
Westduitse Ahaus, even over de
grens bij Enschede, dacht giste-
ren even met een tweede MiG-af-
faire te maken te hebben. Een
boerin meldde telefonisch dat er
in haar keuken een piloot stond,
diezei meteen schietstoel uiteen
straaljager te zijn gesprongen.
Van het vliegtuig was echter
geen spoor te bekennen.

Uit het verhoor bleek datdevlie-
genier een co-piloot was van eenPhantom-straaljager van de En-gelse luchtrrfacht. Hij had tijdens
een oefening in paniek het vlieg-
tuig verlaten, omdat hij dachtdathet op een andere straaljagerzou
botsen. Uren later kwam deDuitse politie er achter, dat dePhantom was geland op de basisWildenrath in de buurt van Mön-chengladbach. De eerste piloot
zei dat er geen sprake was ge-
weest van een bijna-botsing. Watzijn co-piloot aanzag voor eenstraaljager bleken enkele vlie-gende zwanen te zijn.

Victor Grieve,
direct na aankomst

gisteren in Kerkrade
met op de

achtergrond de
uitstappende leden

van de Golden
Kangaroos uit

Hornsby in
Australië.

Foto:
MARCEL VAN HOORN
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België
pön monumentale sculptuur, die
meer dan twee ton moet wegen, in
fraai getinte Beauvillon-steen, geeft
aan waar vaart moet worden gemin-
derd. Het naar Maastricht gekeerde
?inde van het gebied wordt gemar-
keerd door objecten van beton en
ijzer van Hanneke Beaumont uit
Braine lAlleuden een Stele in kera-
miek van Emile Desmedt uit Jol-
iain-Merlin — maar het laatste staat
zo perfect geïntegreerd in de voor-
tuin van een bungalow dat het er al-
tijd lijkt te hebben gestaan. Zesen-

vijftig beelden, uit alle windstreken
van België aangevoerd, gehesen, ge-
takeld en op hun plaats gezet na
zorgvuldige verkenning van de lo-
caties — een taak waarvoor menig
museum zou terugschrikken. De
Keerder Kunstkamer — een snel tot
bekendheid gekomen galerie in Ca-
dieren Keer — bracht niet alleen dat
voor elkaar, bijna zonder geld en ge-
heel zonder ophef, maar toont bo-
vendien een klein honderdtal belgi-
sche kunstwerken in eigen huis - en
tuin.

Gigantisch
„De medewerking was gigantisch,"
zegt Joost Gadiot, galeriehouderen
organisator dankbaar; de medewer-
king van de vijf schilders en zesen-
dertig beeldhouwers, die hij per-
soonlijk bezocht heeft en uitgeno-
digd. Zij hebben hun werken zelf
aangevoerd en in de meeste geval-
len met plaatselijke hulp geïnstal-
leerd.

De medewerking ook van de ge-
meente Margraten, die in het initia-
tief terecht een stuk promotion zag,
naast een cultureel evenement,
waarvan de waarde nog werd ver-
hoogd door zijn plaats in de herden-
king van de 150-jarige zelfstandig-
heid van de beide Limburgen.

Maar vooral ook de medewerking
van de inwoners, die hun tuinen en
gazons beschikbaar stelden en zich
opwierpen als behoeders van wat -
niet eens expliciet — aan hun zor-
gen werd toevertsouwd. „Mijn
beeld" werd al spoedig een uitdruk-
king die iedereen gewoonvond. De
locaties werden spontaan aangebo-
den: „Wat dat betreft hadden we er
wel vijfhonderd kunnen plaatsen"
meent de Keerder Kunstkamer.
Wat in alle gevallen bij de organisa-

tic van tentoonstellingen van beel-
den-buiten een knelpunt, zelfs een
struikelblok blijkt, is de verzeke-
ring tegen derisicos. Zij blijkt hier
mogelijk op grond van de betrok-
kenheid van iedereen en de totale
ambiance.

expostiites

Limburg in kaart
en tekening
SITTARD - In het Kritzraedt-
huis, Rosmolenstraat 2 in Sit-
tard, wordt vanaf 15 juli tot en
met 26 augustus een tentoonstel-
ling gehouden met detitel 'Lim-
burg in kaart en tekening. De
openingstijden van deze exposi-
tie zijn dinsdagtot en met vrijdag
van 10-17 uur en in het weekein-
devan 14-17 uur.

De basiscollectievan de tentoon-
stelling wordt gevormd door de
beste tekeningen uit de histo-
risch-topografische atlas van het
Limburgs Geschied-en Oudheid-
kundig Genootschap, dat in
IJ3BB-1989 zijn 125-jarig bestaan
herdenkt. Deze collectie wordt
aangevuld met belangrijke
bruiklenen uit binnen- en bui-
tenland en daarnaast zijn er nog
enkele historische cartografi-
sehe documenten te zien die de
ingewikkelde staatkundige gecs-
hiedenis van Limburg illustre-
ren.
De getoonde topografische
schetsen en atelierherhalingen
zijn van groot belang als histori-

schebron. Bovendien illustreren
de tekeningen de stilistische ont-
plooiing van de individuele kun-
stenaars, die actief waren op dit
gebieden waarvan Josua de Gra-

ve, Valentinus Klotz, Adam
Frans van der Meulen, Jan de
Beijer, Joris van der Hagen en
Egbert van Dreilst op deze expo-
sitie vertegenwoordigd zijn.

" Olieverfschilderij van Kees van Bohemen, te zien in ga-
lerie Wansink.

sagarmatha

(c) Standaard Uitgeven] n.v. I Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. / 's Gravenhage

Figuratie
En er zijn beelden van een volstrekt
naturalistische figuratie, zoals het
naakt van Armand Loveniers uit
Edegem, dat in brons gegoten glim-
lachend op een stoel zit voor een er-
ker in de Limburgerstraat.
Van volstrekt naturalistische figu-
ratie is ook een nijlpaard van Bert
van Ransbeeck uit Waarloos, brons
voor zover het uitsteekt boven het
wateropppervlak dat door een sok-
kel van perspex wordt gesugge-
reerd: ook dit tafereel speelt zich af
in een voortuin.
Eerder in Limburg te Zien was Pier-
re Mertens uit Schoten. Hij beschil-
derde kassahokjes op de al eerder
genoemde tentoonstelling in Bruns-
sum. Hier verpakte en beschilderde

hij het bakstenen beeld dat perma
nent voor de poort staat van de gale

Ëen complex beeld, geheten „He-
rneldragers" van de jongere Willy
Peeters uit Heverlee, staat op het
plein voor hetraadhuis als om daar
te blijven.

kunst

Ontmoetingen met België in Cadier en Keer

Beelden in de buitenlucht
Ter.toonstellingen van grote collecties beelden in de buiten-
lucht worden schaars; gedenkwaardige gebeurtenissen waren
die in het park Sonsbeeck in Arnhem, al dan niet binnen de
perken, en de presentaties - ze zijn er nog - tussen de bloemen
van de Keukenhof is Lisse. Sneller vergeten zijn een aantal
kleinere manifestaties in de eigen regio — een jarenlang gele-
den ondernomen poging in het centrum van Maastricht, een
minder lang geleden mergelproject in Meerssen en een fraaie
presentatie in het vijverpark in Brunssum.

Zulke tentoonstellingen, gedenk-
waardig of niet, kunnen in de mees-
ie gevallen slechts met zodanige
Dudgetten worden gerealiseerd, dat
ce in tijden van bezuiniging niet
/oor herhaling vatbaar zijn: de ver-
achtingen in Brunssum — met een
neel laag budget — dwongen des-
:ijds al respect af. Motivatie en vin-
dingrijkheid vermogen veel. Dat be-
wijst andermaal de Keerder Kunst-
wanner: wat zij kan met een nog veel
ager budget, kan zij alleen — en
waarschijnlijk alleen in Keer.
genummerd van één tot zesenvijf-
.ig op kleine witte bordjes in de
»róene grond, staan daar evenzo-
/cel beelden, meest van kloeke for-
naten, buiten: in openbare plant-
soenen, maar meest in de voor- en
achtertuinen van de bewoners.
De rijksweg van Maastricht naar
fulpen gaat aan Cadier en Keer
/oorbij. Niemand weet waar Cadier
>phoudten waarKeer begint. Maar
vie tot dusver het riante dorp, dat
>p veel plaatsen het karakter heeft
/an een villawijk, is gepasseerd zon-
ler er acht op te slaan, moet weten
la.t het expositiegebied aan de lin-
kerkant ligt voor wie uit Maastricht
tornt — en aan de rechter- voor wie
ïit Gulpen komt of Vaals, het Ame-
-ikaanse oorlogskerkhof voorbij.

# Een van de beelden
van Pierre Mertens in
Cadier en Keer.

Jardin d'amis
Een greep uit een teveel om op te
noemen, uit veel meer onthoud-
baars.-Een bezoek aan Keer is altijd
passend. Behalve in de galerie,
Kerkstraat 10, wordt de bezoeker
opgewacht in twee auberges, die
hem " van een uitvoerige catalogus
met plattegrond kunnen voorzien
voor de som van ’ 12,50. Een gast-
ronomisch 'beeldenmenu' is iets
duurder: ’ 17,50. Tot en met 26
Augustus is het een bijzondere bele-
venis. Intussen is de tentoonstelling
er niet uitsluitend voor de bezoe-
kers van een toeristisch attractie-
punt, onder het motto, aangereikt
door de burgemeester van Margra-
ten in diens voorwoord: 'Proef de
rijkdom van ons heuvelland. Het
unieke van de formule die haar mo-
gelijk maakte ligt ook in de manier
waarop hier hedendaagse kunst in
het gemeenschapsleven van een
Limburgs dorp wordt geïntegreerd.
Misschien hebben de 'Chambres da-
mis' van Gent wel model gestaan
voor deze 'Jardins d'amis' en is de
formule niet in absolute zin uniek -de prestatie voor een twee-mans ga-
lerie — „wij hebben er een jaaraan
gewerkt" blijft ook bij alle „giganti-
sche medewerking" loffelijk.

pieter defesche

Overzicht
Wie nu Keer bezoekt op een zonnige
dag — en dat bij voorkeur te voet of
op de fiets — kan er leerzame en
aangename uren doorbrengen tus-
sen verzorgde tuinen en plantsoe-

nen en daarbij een kaleidoscopisch
overzicht krijgen van de actuele
beeldhouwkunst in België, waarin
de Keerder Kunstkamer goed moet
zijn ingevoerd. Dat dat overzicht
volstrekt volledig is zal geen mens
verwachten.
Er zijn jongere, hier nog weinig be-
kende schilders en beeldhouwers
en er zijn oudere coryfeeën als de
Gentse met de welluidende naam
Carmen Dionyse — haar kerami-
sche beelden zijn in de galerie —,
Jan Dries uit Zoersel met schitte-
rende marmersculpturen, en in het
bijzonder de overal ter wereld verte-
genwoordigde Octave Landuyt: zijn
schilderijen hangen in de mooiste
kamer, het hart van de Keerder
Kunstkamer.

Er zijn de ietwat bizarre, vaak hoog-
gepolijste schulpturen, die men ge-
neigd is om onnaspeurlijkeredenen
als typisch Belgisch te bestempelen
en er zijn constructies van pure geo-
metrische abstractie. Zoals de vier
monumentale van Corten-staal,
door Herman van Nazareth bijeen-
geplaatst in een plantsoen: van een
van de grootste, 'Balance', kan een
kinderhand het loeizware boven-
stuk doen schommelen.

Japanse
schilderijen
LANDGRAAF - In Galerij Ipo-
mal, Kerkberg 2 te Landgraaf,
zijn tot en met 30 julischilderijen
te zien van de uit Japan afkom-
stige Hiroshi Tsuji. De expositie
is woensdag, donderdag, zater-
dagen zondag geopend van 13-17
uur, en vrijdag van 13-20 uur.
Hiroshi Tjuji, in 1954 in Wakaya-
ma geboren, studeerde van 1974
tot 1978 schilderen, kunstge-
schiedenis en museumkunde
aan de MusashinoArt University
in Tokyo. Van 1979 tot 1985 zette
hij zijn studie aan de Staatliche
Akademie der bildende Künste
in Stuttgart voort.
Meestal op gegrondeerdekreton-
ne, soms op gegrondeerd ge-
scheptpapier, met acrylverf, gra-
fiet, kool en krijt laat Hiroshi
Tsuji wijdse penseellijnen,
kleurbanen tegen en met elkaar
over de ondergrond lopen. In
slechts drie kleuren, zwart, wit
en rood, voert hij zijn werk uit,
soms met enige afwijkingen naar
het grijs toe.
Gewoonlijk zijn er twee royale,
beeldbeheersende penseelstre-
ken op de schilderijen, begeleid
door vaak verborgen liggende
getekende structuren. Hiroshi
Tsuji combineert op een unieke
manier de Oosterse tradities en
de Westerse moderne kunst.

Afwisseling in
Galerie Wansink
ROERMOND - Galerie Wansink,
Neerstraat 76 te Roermond, sluit
het seizoen af met een expositie
van recente aanwinsten en een
keuze uit de eigen collectie. De
tentoonstelling is te bezichtigen
tot en met 22 julien de openings-
tijden zijn woensdag tot en met
zaterdag van 11-17 uur.

De kunstenaars waarvan het:
werk geëxposeerd wordt tijdens
deze tentoonstelling waren bijna
allemaal in de afgelopen jaren
met solo-exposities in de galerie
te zien. Schilders als Appel en
van Bohemen zijn aanwezig met
enkele olieverfschilderijen. Van
andere Cobra kunstenaars, zoals
Alechinsky, Brands, Constant en
Corneille, worden voornamelijk
oudere grafische werken ge-
toond. De Japans-Amerikaanse
kunstenaar Shinkichi Tajiri is
vertegenwoordigd met enkele
recente 'paper-knots' en een fo-
tografisch werk. Eveneens wordt
een bekend ijzersculptuur van
Carel Visser opgesteld in combi-
natie met een aantal werken op
papier.
Andere kunstenaars waarvan
werk te zien is zijn onder andere
Frans Peeters, Gerti Bieren-
broodspot, Roger Raveel, Ger-
brand Volger en Jan Wolkers.

recept
Kip met saus van

bier en champignons

Benodigdheden: 1 kip van VA kg,
zout en peper, 2 el boter, IV2 el olijf-
olie, 2 el notenolie. Voor de saus: xh
kop kleingesneden groene uitjes, 2
teentjes knoflook, 1 kop in plakken
gesneden champignons, V2U gehak-

te verse basilicum, zout en peper, 1
kop licht of donker bier.
Verdeel kip in 10 stukken. Wrijf in
met zout en peper en bak ze rondom
bruin in mengsel van boter, noten-
en olijfolie. Houd warm in een
schaal. Voeg voor de saus de uitjes
en de knoflookpulp aan braadvocht
toe en fruit dit al omscheppend 2
minuten. Doe er dan de champig-
nonplakken bij met basilicum en
naar «maak zout en peper en bak

nog 3 minuten en af en toe om-
scheppend. Doe de stukken kip er-
bij, giet er het bier over en draai hit-
tebron lager. Doe het deksel op de
pan en laat 30-40 minuten sudderen
tot kip gaar is. Doe kip over in
schaal en houd warm. Ontvet saus
en breng op smaak met kruiden en
lepel de saus daarna over de kip.
TIP: Serveer hierbij krielaardap-
peltjes, beetgaar en even geweld in
hete boter.

hub meijer

Nieuwe
dirigent

Roermonds
Mannenkoor
ROERMOND - Tijdens de
onlangs gehouden algeme-
ne ledenvergadering van
het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor werd Emma-
nuel Pleijers gekozen tot de
nieuwe dirigent van dit
koor, als opvolger van Jan
Hupperts, die per 14 okto-
ber zijn functie als dirigent
beschikbaar stelt. Emma-
nuel Pleijers (25) is afkom-
stig uit Noorbeek en stu-
deerde aan het conservato-
rium te Maastricht, waar hij
de opleidingen schoolmu-
ziek, kerkmuziek, koordi-
rectie en orkestdirectie
volgde.
Momenteel is hij dirigent
van het GemengdKerkkoor
van de Kluis te Geleen, het
Mannenkoor van Brands
Bierbrouwerij te Gulpen en
van de Mannenzangvereni-
ging St. Caecilia, eveneens
uit Gulpen.

Oplossing van gisteren
ADEMPAUZE
LAS-R-KEG
OS-HOK-ER
M-SLOOM-E
VOL-I-ENT
ADER-STER
TEE-P-REE
T-PLATO-1
EB-ARE-KG
NEP-E-MOE
DOORLOPER

puzzel van de dag

Horizontaal:
2. Familielid van een sukkel? (12); 8. Vech-
tende inwoner van een Belgische plaats?
(7); 9. Heeft hij meer vrucht van zijn aan-
deel? (7); 11. Geen prijs voor zon nageltje!
(4); 12. Plant Els ertussen! (5); 13. Tijds-
duur waarin het niet vooruitging? (4); 16.
Die lang te houden is schadelijk (7); 17.
Baas die het voorbeeld geeft (7); 18. Daarin
zit het vuurwapen van een hardloopster (7);
21. Die heeft dus meer weg van een kind
(7); 23. Wat een mop, er komt melk uit!
(4); 24. Reusachtig rund van een heks?
(5); 25. Scherpte van een boterham? (4);
28. Heeft de werkster 'r niet verteld dat ze
van die gravure moet afblijven? (7); 29. Die
bereidt moeder altijd (7); 30. Prelude-uit-
blinkster met een extra gave? (12).

Verticaal: »
1. Is hij in het bezit van een nota van
bank? (14); 2. Haarkleur om ze een kle"r 4geven? (7); 3. Vis in een voorkamer (4). I
Zulk een gemis kan geld kosten (7); *>" t
Gaat om een brief! (7); 6. Daarvan is **moeilijk leven (4); 7. Hij heeft geen werk*,
iedereen werkt! (14); 10. Wilde Marjo^.
met die plant geuren? (5); 14. Zelfs "Jkoek is dit onzin (5); 15. Aansporing "3
handvat weg te nemen? (5); 19. Heeft t

de naam van die stad in Engeland al gey a
den? (5); 20. Zulk een eend hebben wil.
ons dorp ook (7); 21. Duivel met diiC
van weinig waarde (7); 22. Gedrocht*",
proefstuk? (7); 26. In theorie erg taai! I*
27. Hier hebt v een dccl van de trap
(4).
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Geen harder standpunt over uitkeringen en defensie

PvdA legt Kok
niets in de weg

Van onze Haagse redactie

EN HAAG - PvdA-lijsttrekker WimKok heeftvan zijn partij-
l^gres duidelijke steun gekregen voor de gematigdekoers in
■richting van een regeringscoalitie met het CDA. Het PvdA-
J^gres zag er gisteren vanaf de passages in het verkiezings-r°gramma over de uitkeringen en de bezuinigingen op defen-
* aan te scherpen. Op beide, uiterst gevoelige, punten volgde
I» congres in overgrote meerderheid de lijn van Kok.

l PvdA-leider hekelde in een toe-J^ak de 'zelfvoldaanheid' van de"'netten-Lubbers, maar maakte

tegelijk duidelijkdatde PvdA na de
verkiezingen van 6 september per
se wil regeren. „Wij gaan het CDA
aanspreken op de werkloosheid, de
ongelijkheid, het bedreigde mileu
en het gebrek aan zorg diehet kabi-
net' achterlaat", kondigde Kok als
toon voor de verkiezingscampagne
aan. „En wij gaan de WD aanspre-
ken op de eenzijdige keuze voor de
beter gesitueerden".
Het tweedaags PvdA-congres
bracht op bijna geen enkel wezen-
lijk punt veranderingen aan in het
concept-verkiezingsprogramma,
dat was opgesteld dooreen commis-
sie onder leiding van Kok.

PvdA blaast
schoolstrijd

nieuw leven in
Van onze Haagse redactie

?£N HAAG - Het CDA heeft ge-
bokt gereageerd op een uit-
maak van het PvdA-congres om
£ financiële gelijkstelling tus-
-7n openbaar en bijzonder on-

aan te tasten. CDA-on-
?erwijsspecialist Van Leijen-
J°rst noemde deze congresuit-
'Praak 'een kwalijke zaak.
.'t Leijenhorst: „Dit maakt een
J.°alitie tussen CDA en PvdA er
et waarschijnlijker op. Als er

wordt, zal de
p'dA klare wijn moeten schen-
wel- Hier mogen we niet aan tor-
i,?' 1- Het is een heel principiële

i!6 PvdA meent overigens al lan-
jrr dat de huidige maniervan fi-

van het onderwijs
uitwerkt voor de bij-

scholen. Daardoor krij-
g 1 de scholen die niet door deReenten bestuurd worden,
v^ar de meningvan dePvdA, te-

geld en datmaakt het onder-
wijssysteem onnodig duur.
we huidige manier van financie-
-3 van het basis- en voortgezet
..Merwijs dateert al van het be-
r 1van dezeeeuw. Toen werd na?1 felle politieke strijd besloten
Qnbare en bijzondere scholen
v 'ledig gelijk te schakelen. Ze-
stig procent van het Neder-
j^dse onderwijs is bijzonder on-
tijs.

'Illusoir'
Kok zorgde er gisterochtend eigen-
handig voor dat het PvdA-congres
niet sleutelde aan de passages over
de koppeling van lonen en uitkerin-
gen. Een deel van de PvdA-achter-
ban wilde de kortingen op deuitke-
ringen van de afgelopen jaren ten
dele ongedaan maken, wat door
Kok als 'illusoir' werd bestempeld.
Ook gingen er stemmen op de kop-
peling te allen tijde toe te passen.
Maar beide wijzigingsvoorstellen
werden uiteindelijk met grote meer-
derheid afgewezen.
Het PvdA-congres sprak daarnaast
uit dat er een verbod moet komen
op reclame voor tabak en.alcohol.
Gemeenten moeten meer ruimte
krijgen om een eigen beleid te voe-
ren waar het gaat om ontwikke-
lingssamenwerking, anti-apartheid
en vrede en veiligheid.

In zijn verkiezingstoespraak wees
Kok erop dat CDA en WD samen
een regering kunnen vormen wan-
neer ze op 6 september een meer-
derheid behouden. „Voorlopig lijkt
de samenzang van CDA en VVD
verstoord", aldus Kok, maar de
PvdA is alleen bereid te regeren als
een flink deel van haar programma
kan worden uitgevoerd.

Harttransplantatie
in het ziekenfonds

Van onze Haagse redactie

£N HAAG -De kosten van hart-
sPlantaties worden in het zie-

iL l°ndspakket „ opgenomen.
Dees (WVC) heeft

kf^* Kamer in een brief laten we-l^| Ziekenfondsverzekerden krij-
k alleen aanspraak op een trans-
mutatie als voor de ingreepeen al-
tjij e^n aanvaarde medische indi-e bestaat.

\ S.ens Dees heeft harttransplanta-
tie0 inmiddels zodanig ontwik-

dat opneming in het zieken-
i^spakket kan. De kosten van de
k ?sp zijn niet langer een belem-
k ls er nog het probleem van eenL.^ aan donorharten, aldus Dees.
tals daarom zaak dater een goede
\ catie komt voor het overgaan

11 transplantatie. Hier ligt een
Visrijke verantwoordelijkheid
V de professie zelf, aldus de
Vl.Ssecretaris. Hij wil daarover in
veg treden met de beide centra
v harttransplantaties in ons

Socialist leidt
Europarlement
'tb *
A ri*SEL - De socialisten mogen»v^e christen-democraten betreftNo orzittervan net nieuw gekozen

parlement leveren gedu-
id *i» eerste helft van de vhfjari-
JC'ngsperiode. De EVP rekent
J^ flat de socialisten zullen toe-
W *iti■ voor e tweede nelft van
V . "ngsperiode de voorzittersha-H-dl 1 nanden komt van een chris-

land: Rotterdam en Utrecht. Dees
streeft daarbij naar het opstellen
van een gezamenlijk landelijk pro-
tocol.
In de brief zegt Dees verder dat
hart-long- en longtransplantaties
voorlopig niet in het ziekenfonds-
pakket moeten komen. Ten aanzien
van hart-longtransplantaties zegt
Dees dat er, gezien het tekort aan
donorharten, voorrang gegeven
moet worden aan harttransplanta-
ties. Over het feit dat hart-longtrans-
plantaties ook wel plaatsvinden
vanwege longziekten zegt Dees dat
op dit terrein nog te weinig bekend
is over de waardevan de ingreep.
Ten aanzien van levertransplanta-
ties schrijft Dees nog geenbesluit te
willen nemen over het opnemen
van deze ingreep in het zieken-
fondspakket. Dit kan pas in 1991 als
aanvullende onderzoeken afgerond
zijn. Voor dat onderzoek heeft Dees
geld gegeven aan de Erasmus uni-
versiteit in Rotterdam en de Rijks-
universiteit Groningen.
In zijn brief gaat Dees ook in op in
vitro fertilisatie (IVF, kunstmatige
bevruchting). Volgens de staatsse-
cretaris zijn er op zich geen inhou-
delijke argumenten om IVF buiten
het ziekenfodspakket te houden.De
behandeling is goed, terwijl de kos-
ten aanvaardbaar zijn.

Van de andere kant zegt Dees dat
het de vraag is of IVF gezien moet
worden als een basisvoorziening in
de gezondheidszorg. Hij acht een
nadere afweging terzake nodig. Een
besluit wil Dees daarom vooruit
schuiven. Wel wil de bewindsman
subsidieblijven geven aan instellin-
gen waar debehandeling wordt toe-
gepast. De subsidieregeling gaat op
1 oktober in.

Afluisteren
Het bestaande verbod om telefoon-
gesprekken die via het PTT-net lo-
pen af te luisteren, wordt uitgebreid

tot elke vorm van telecommunicatie
dievia hetPTT-net ofdaarop aange-
sloten apparatuur loopt. Tegelijker-
tijd krijgt de rechter-commissaris
de mogelijkheid om alle vormen
van telecommunicatie te laten af-
tappen als dit voor justitionele doel-einden nodig is. "

De politie krijgt bij huiszoekingen
de bevoegdheid om niet alleen de
gegevens te controleren die in com-
puters ter plaatse zijn opgeslagen,
maar ook gegevens te raadplegen
die in computers elders zitten, wel-
ke welvanuit decomputer ter plaat-
se rechtmatig te raadplegen zijn.

Ambtenaren zien
besparing op VUT

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG- De kosten van ver-
vroegde uittreding (VUT) bij de
overheid lopen uit de hand. Tus-
sen 1980 en 1988 zijn de kosten
gestegen van 560 miljoen tot 2,2
miljard gulden. Zonder maatre-
gelen zal de VUT rond de eeuw-
wisseling tussen 2,65 en 3,1 mil-
jard gulden kosten.

Dit staat in een ambtelijk rapport
over de toekomst van de VUT. In
het rapport worden zes mogelijk-
heden geschetst om op de VUT
te besparen. Het kabinet heeft

gisteren besloten geen besluit
meer over de plannen te nemen.
Dat wordt aan een volgende mi-
nistersploeg overgelaten.
De kostenstijging wordt veroor-
zaakt door het geleidelijk verla-
gen van de VUT-leeftijd en een
tegelijkertijd stijgende deelname

aan deVUT. De ambtenaren wij-
zen erop dat in het bedrijfsleven
de VUT steeds meer ter discussie
staat. Bij de overheid is er echter
volgens hen nog geen reden de
VUT af te schaffen.
De ambtenaren menen dat be-
sparingen, uiteenlopend van 8

tot 40 procent, op deVUT-kosten
mogelijk zijn. Mogelijkheden
zijn onder meer het gefaseerd be-
perken van VUT-aanspraken,
verlaging van netto VUT-uitke-
ringen, koppeling van VUT-
rechten aan dienstjaren, vervan-
ging van de VUT door flexibele
uittreding, deeltijd-VUT en ar-
beidstijdverkorting in plaats van
VUT.

Bij eventuele ingrepen in de
VUT vinden de ambtenaren wel
dat degenen die reeds kort voor
de VUT zitten, een overgangsre-
geling geboden moet worden.

binnen/buitenland
Levensonderhoud

iets goedkoper
M HAAG- Tussen medio mei en
F juni is het leven 0,1 procent
F-dkoper geworden doordat aard-
PMs en kleding voor kinderen en
F>Uwen in prijs omlaag gingen.
P ministerie van economische za-
F| heeft gisteren gegevensvan hetNraal Bureau voor de Statistiek
Pjubliceerd waaruit dit blijkt.
Ujds junivorig jaarzijn de prijzen
r*r het levensonderhoud met een
f*ent gestegen.

Stappen kabinet tegen
computercriminaliteit

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG- Het binnendrin-
gen in een beveiligd compu-
tersysteem, ook wel bekend
als 'hacken', wordt strafbaar.
Het wordt ook strafbaar om
onbevoegd wijzigingen of toe-
voegingen van computergege-
vens door te voeren. Hetzelfde
geldt voor het opzettelijk of
door nalatigheid beschadigen,
onbruikbaar maken of storen
van een computersysteem dat
voor het algemene publiek be-
stemd is.

De ministerraad heeft dit gisteren
op voorstel van minister Korthals
Altes (Justitie) besloten. Door de
maatregelen wil hetkabinet compu-
tercriminaliteit tegengaan. Daar-
naast wil men greep krijgen op alle
strafbare feiten die met behulp van
moderne middelen van informatie-
techniek worden gepleegd.

Justitie wilde niet vooruitlopen op
de strafmaat voor alle vergrijpen.
Een woordvoerster volstond met de
mededeling dat het om een 'forse'
strafmaat zou gaan met enkele jaren
gevangenisstraf en hoge boetes als
maximum.

" De woede van de Israëliërs over het door een Palestijn
veroorzaakte busongeluk donderdag, waarbij 14 passa-
giers omkwamen, kwam gisteren tot een uitbarsting toen
rechtse demonstranten in Jeruzalem de Israëlische vice-
premier Shimon Peres van de Arbeiderspartij aanvielen en
slaags raakten met de politie. De politie moest diverse men-
sen arresteren, diezich opArabieren probeerden te wreken.
De islamitische Jihad 'Beit al-Makdess' uit Jeruzalem heeft
gisteren impliciet de aanslag op de bus opgeëist. PLO-
woordvoerder Ahmad Aberrahmane verklaarde gisteren
dat de Israëliërs die omkwamen bij het busongeluk „het
slachtoffer zijn geworden van het beleid van Yithzak Sha-
mir (de premier van Israël) en Ariel Sharon (één van de
topfiguren binnen de Likoedpartij), die de vrede dwarsbo-
men".

Nieuwe getuige
in proces

moord Palme
ZWEDEN - In het proces tegen
Christer Pettersson die van de
moord op de Zweedse premier Pal-
me is beschuldigd, is een nieuwe 54-
-jarige getuige opgedoken die heeft
verklaard Pettersson aan een alibi
te kunnen helpen.
De nieuwe getuige zou de verkla-

ring kunnen versterken van Algot
Asell, deenige getuige die tot nu toe
iets ten gunstevan Pettersson heeft
gezegd.
De openbaar aanklager in het pro-
ces heeft gesuggereerd datAsell een
ziekelijke leugenaar is. De 68-jarige
conciërge heeft gezegd dat hij Pet-
tersson op het tijdstipvan de moord
in een treinstation van een voorstad
van Stockholm heeft gezien.
Het alibi van de nieuwe getuige zal
het vonnis van de rechters waar-
schijnlijk niet meer kunnen beïn-
vloeden. Maar in hoger beroep zou
het wel meegenomen kunnen wor-
den.

Militairen
Cuba ter dood
veroordeeld

HAVANA - De militaire rechtbank
heeft gisteren vier Cubaanse officie-
ren ter dood veroordeeld die be-
schuldigd waren van de handel in
verdovende middelen. De overige
tien verdachten kregen zware ge-
vangenisstraffen opgelegd.

Vorige week werden de topofficie-
ren al ontdaan van hun militaire
rang en onderscheidingen. Een aan-
tal van de veroordeelde officieren,
zoals ex-generaal Ochoa, staat be-
kend als trouw aanhangervan Fidel
Castro.
Ochoa was een held van de Cubaan-
se revolutie en tot januaricomman-
dant van de Cubaanse troepen-
macht in Angola. Volgens de aan-
klacht onderhield Ochoa banden
met drugshandelaren in Colombia,
Mexico, Panama en de Verenigde
Staten.
Generaal Juan Escalona, de militai-
re aanklager in het geruchtmakende
proces datzondag in Havana begon,
zei dat de militairenmet hun handel
in verdovende middelen „de geloof-
waardigheid van Fidel Castro heb-
ben aangetast".

Onderzoek naar
ex-kanselier

Fred Sinowatz
WENEN- Er komt een strafrechter-
lijk onderzoek naar de vraag in hoe-
verre ex-kanselier Fred Sinowatz
van Oostenrijk en twee vroegere mi-
nisters betrokken geweest zijn bij il-
legale wapenverkoop aan Iran.
De kans is groot dat Sinowatz, die
van 1983 tot 1986 kanselier was, en
de ex-ministers van binnen- en van
buitenlandse zaken, Karl Blecha en
Leopold Gratz, de neutraliteitswet
geschonden hebben en misbruik
hebben gemaakt van hun functie.
Directe aanleiding tot het onder-
zoek vormt het aan het licht komen
van tot dusver onbekende corres-
pondentie uit 1985 tussen Oosten-
rijkse ambassades in landen rond
de Perzische Golf en het ministerie
van buitenlandsezaken in Wenen.

Geen mannen
op bijeenkomst
Vrouwenpartij

DEN HAAG - Tijdens de tweede
bijeenkomst van de Vrouwen-
partij, zaterdag in Amersfoort,
zullen alleen vrouwelijke journa-
listen worden toegelaten, zo
blijkt uit een persbericht van de
partij.
Alleen aan het begin van de bij-
eenkomst wordt gedurende een
half uurtje een uitzondering ge-
maakt voor mannelijke fotogra-
fen. De persconferentie aan het
eind van de bijeenkomst mag
wel worden bijgewoond door
journalisten van het mannelijk
geslacht.
Tijdens de eerste bijeenkomst
van de partij, op 1 juli, mochten
in het geheel geen journalisten
aanwezig zijn. De Vrouwenpartij
meent dat zij, gezien haar oprich-
tingsfase, recht heeft op deze
vorm van privacy.
Overigens werd de vaststelling
van het partijprogramma en de
kandidatenlijst al van het begin
af aan 'overschaduwd door een
incident met een lid van de pro-
grammacommissie. Deze liet op
eigen gezag een paginagrote ad-
vertentie met haar versie van het
verkiezingsprogramma in een
ochtendblad plaatsen a raison
van 30.000 gulden.
Het bestuur probeert de vrouw
nu via een royementsprocedure
uit de partij te werken. De kosten
moet zij zelf dragen.

punt
uit

Goedkoper
Benzine wordt met ingang van
maandag twee cent per liter
goedkoper. Aan de meeste zelf-
tankstations gaan dan literprij-
zen gelden van 169 cent voor
super en 162 cent voor Euro
loodvrij. Een liter normaal gaat
161 cent kosten. Aan devrije- of
witte pompen blijft de Euro
loodvrij twee cent onder de ad-
viesprijs van de grote maat-
schappijen (dus 160 cent per li-
ter).

Student
De prinsen Maurits (20) en
Bernhard (19), zonen van prin-
ses Margriet, gaan komend jaar
in Groningen studeren; Mau-
rits bedrijfskunde, Bernhard
economie. Op de Rijksuniversi-
teit Groningen is*verheugd ge-
reageerd op de komst van de
prinsen.

Uit handel
Batterijenfabrikant Duracell
neemt enkele soorten xl li-
thium batterijen voor klein-
beeldcamera's uit de handel.
Het gaat om batterijen met het'
codenummer DL 123 a van 3
volt en DL223a van 6 volt en
met de vermelding 'Made in'
USA. Duracell heeft tot deze
maatregel besloten, nadat in
een aantal van deze batterijen
een constructiefout is ontdekt,
waardoor zware oververhitting
kan optreden.

Primeur
Ede wordt wellicht de eerste
gemeente in Nederland met \o-
kale teletekst op het kabelnet
PTT Telecom wil het voor ons
land nieuwe systeem op zeer
korte termijn introduceren. Het
is de bedoeüng dat de benodig-
de apparatuur gratis aan de ge-
meente Ede beschikbaar wordt
gesteld.

Verkiezingen
De Verkiezingslijn is vanaf 11
julidagelijks debeluisteren via
telefoonnummer 071-141644.
Het telefoonnummer geeft 24
uur per dag informatie over ac-
tualiteiten rond de komende
Tweede-Kamerverkiezingen
van 6 september. De Verkies
zingslijn wordt in gebruik ge-
steld doorminister Brinkman,
van WVC.

Afgetreden
De voorzitter van de PPR-jon-^
gerenorganisatie, M. Plugge, is'
wegens „een vertrouwens-
breuk met de meerderheid van
het bestuur" afgetreden.

Subsidie
De Landelijke Studentenvak-
bond Lsvb krijgt ’ 50.000 subsi-
die voor een ledenwerfactie,
kadervorming en voor het ma-
ken van een handboek en fol-
ders. Het gaat om een eenmali-,
ge subsidie.

Aids in VS
In de VS is het aantal gevallen
van Aids tot bijna 100.000geste-
gen, aldus de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO). Het
totale aantal geregistreerde
Aidslijders bedraagt 167.373.
De WHO schat dat het werke-
lijk aantal gevallen twee tot
drie keer zoveel is. De VS wor-
den gevolgd door Oeganda
Oeganda (6772), Brazilië (6421),
Frankrijk (6409) en Kenia
(5949).

Salmonella
Veertig ton bevroren kippen,
diemet salmonellazijn besmet,
zijn gisteren op het Griekspi
eiland Rhodos in beslag geno»;
men. De ladingen zijn afkom£
stig uit Frankrijk en Denemar-
ken. De kippen werden vorige
week op Rhodos geïmporteerd.

Uitspraak
Het Europees Hof voor Men-
senrechten in Straatsburg is te-
gen uitlevering aan de VS van
de Westduitser Jens Söring.
(23), die wordt beschuldigdvaar
een dubbele moord.De 18 rech-
ters bepaalden dat uitleverin-
gin strijd is met artikel 3 van de
Europese Conventie van dé
rechten van de mens, omdat-
Söring in de VS de doodstraf
riskeert en jarenlange opslui-
ting in de dodencel. De diplc-
matenzoon wordt ervan be-
schuldigd de ouders van zijn
vriendin te hebben doodgesto-"
ken.

" Ontknoping
Drie ontsnapte gevangenen dié
donderdag in het Braziliaanse
dorp Conceigeicao een bus mcC
46 inzittendenkaapten, zyn gis-
teren tüdens een vuurgevecht
met de politie gedood. Een
kind van elf jaar dat in de bus
werd vastgehouden, raakte ge-
wond bij de schotenwisseling.'
Ook enkele politie-agenten lic-«
pen verwondingen op. De zes;
kapers waren uit de gevangeni»
ontsnapt en eisten twee auto'»'
en 12.000 gulden voor de vrijla-
ting van de 46 inzittenden van
de bus.

(ADVERTENTIE)

\_J Els voor Andersdenkenden/'*ws3|
Zezijn allemaal Want 'n Elske hoort erbij, altijd. #A.

weer hier neergestreken; hotels, 'n Perfekt aperitief, 'n subliem digestief, IL t^^,
pensions en campings zitten weer gewoon een heerlijke kruidenborrel. m
vol. Rotterdammers, Grunningers, 'n Elske, altijd goed! Maakkennis met dit 1 |§Hgi!s!f!«&3jra| l
die uit Dokkum, uit Assen, West- typisch Limburgse produkt, vreemdeling, 1|Bp^\j3oH ',
friezen en Tukkers, Mokummers dan weet u waarom lltV^^iC?lien die uit Apeldoorn. Zij allen wij zijn zoals wij zijn. CS ~~ lil pPtf IfSjffl |
verbazen zich over dit goedeen En als u weer terug- JÈ WmÊBÊr^Ê ■mooie land, dat Limburg heet en gekeerd bent in uw Ê-^dlilffiËF^^" flirP^^lrl 11over de bourgondische instelling verre gewesten, weet m wggmÊmm 'mÊBÜUBmÊ
van hen, die hier wonen. dan dat ook uw eigen m sSSSHwI Z^^ , .—:
Het geheim heet Els. Limburgers slijter Els heeft. aplU H| %^~?BBÉZfr'drinken graag eenElske. U moet er alleen maar % " 'wÊ 252EV

evenomvra9en " """V°"S"
-«J5n 'Js!*0110 Hske, puur, on the

JfHI ■fff^ J rocks, met 'nklontje, met fi. 1| .ijjj^H
jj!É| Jus d'orange en als s uitstuk: eHJ) Wk

n verrukkelijke Limburgse koffie, -+r
wÊt^"*^ ons eigen Elske |^

(ADVERTENTIE)

M Opruiming J
Perzische I
tapijten

uit oude collecties voor I
extra lage

prijzen

HUB DOLS & Col
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905
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DE LIMBURGSE Wj PERSONEELSGIDS

Ebf%^% Stichting H.B.L.
De stichting H.8.L., gevestigd te Geleen, is een erkende
niet-winstgevende instelling met een woningbezit van ruim 1700
woningen, verspreid over de provincie Limburg. Het
personeelsbestand omvat 11 medewerkers.

Wegens vertrek van de huidige functionaris, zoeken wij een

HOOFD TECHNISCHE DIENST M/V
De technische dienst bestaat uit twee regio-opzichters, een
mutatie-opzichter en een medewerker bedrijfsbureau.
De functionaris zal, naast leiding geven aan de afdeling, o.a.
worden belast met:- het opstellen van de onderhouds- en de meerjarenbegroting;- het voorbereiden van onderhouds- en nieuwbouwplannen;- het formuleren en aanleveren van managementinformatie ten

behoeve van het bestuur.
Voor de vervulling van de functie zoeken wij iemand
,die beschikt over:- HTS bouwkunde of gelijkwaardige opleiding/ervaring;- aantoonbare leidinggevende ervaring;- kennis van automatisering, mede met betrekking tot planmatig

onderhoud;
- affiniteit met en kennis van de volkshuisvesting is onontbeerlijk;- leeftijd ca. 35 jaar.
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zijn conform de CAO voor
woningcorporaties.
Kandidaten wordt verzocht hun sollicitatiebrief te zamen met een
curriculum vitae voor 26 juli 1989 te zenden aan de directie van
stichting H.8.L., postbus 14, 6160 AA Geleen.
Belangstellenden kunnen informatie verkrijgen bij de waarnemend
directeur, de heer T.J.F. Raven, telefoon 04490-44600. 212373

AccountantskantoorACKERMANN
J.L.P. Ackermann,
accountant-administratieconsulent,
Akerstraat 59-61, 6411 GX Heerlen.

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
jaarrekeningenen 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).

Mengelers Automobielbedrijven 8.V., met vestigingen in Oirsbeek,
Landgraaf en Sittard, is een van de meest vooraanstaande
Toyota-dealers van ons land. De centrale magazijndienst te
Oirsbeek vervult een belangrijke rol binnen het bedrijfsgebeuren.
Veel Toyota-onderdelen en accessoires worden vanuit dit
magazijn geleverd aan zowel collega-automobielbedrijven als
particulieren. Voor de balieverkoop en de daarmee
samenhangende magazijnwerkzaamheden vragen wij een

COMMERCIEEL INGESTELDE .
MAGAZIJN-
MEDEWERKER Wi^^

JËK m o*, «lteb .^De geschikte
M ***m kandidaat is tussen

l de 25 en 35 jaar oud,
.^ beschikt over technisch en

commercieel inzicht en heeft
enige ervaring in de autobranche.

Ons magazijn is vergaand geautomatiseerd,
dus ervaring in het omgaan met de computer vormt een pré.

Wij bieden een prettige werkkring en een goede salariëring.

Uw sollicitatie kunt u richten aan
Automobielbedrijven Mengelers 8.V., afd. personeelszaken,
Provincialeweg Zuid 91, 6438 BC Oirsbeek.

I -J

pi MAATSCHAP HUYNEN-WOLTING
I^^ fS^ Schaesbergerweg 338

V, |SJ 6415 AB HEERLEN
Tel. 045-72.33.50

Ons kantoor is inmiddels uitgegroeid tot een van de toonaangevende bedrijven op het gebied
van administratieve dienstverlening, fiskale advisering alsmede bedrijfsbegeleiding in de regioHeerlen.

Teneinde het middenkader te verstevigen hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor een:

ACCOUNTANT-
ADMINISTRATIECONSULENT (M/V)

en

ERVAREN
ASSISTENT-ACCOUNTANT (M/V)

Doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor zijn aanwezig.
Van de kandidaten wordt verwacht:
Accountant-administratieconsulent: een afgeronde A.A.-opleiding c.g. I

binnen korte termijn at te ronden. IAssistent-accountant: een gestQrte SPD.op|eiding c een vdtooide
HEAO-BE-opleiding. \I
Reakties en informatie naar bovenstaand adres
t.a.v. de heer J. Wolting.

* Vestiging België: 8.V.8.A. Van Havere,
Huynen-Wolting & Co Antwerpen. raI .—— H. Hl

I 1 A
Coppen Advertising & Marketing is een erkend rekiame- Op het goed geoutilleerde 'art department', waar naast audio-ïXlttXZlX^ "rbUm

■*«*Piesen commercials het artwork voor de gedrukte
zowel regionaal ais landelijk en internationaal media wordt bedacht en vervaardigd, is plaats voor een ervaren
opererende ondernemingen. ~Het leveren van onderscheidende ideeën met sterk .
Ï^ÏSïKS^^ ONTWERPER/WERKTEKENAAR m/V
sinds jaar en dag het grootste erkende
adviesburo in de provincie is.

Om goed in dit team van professionals te passen, zal dekandidaat het
nodige in zijn bagage moeten hebben. Een opleiding op deAcademie voO<
Grafische Vormgeving, bekendheid met marketing en reklamestrategieën,

alsmede het vermogen om konseptmatig te denken, zijn belangrijke voor-
waarden. Inzet en teamwork zijn begrippen die onze nieuwe kollega bij-

zonder aanspreken. Daarnaast is enkele jaren ervaring in een soortgelijke .
funktie absoluut vereist.

De juistekandidaat kan zich verzekerd weten van een professionele,
stimulerende werkomgeving, zeer afwisselend werk en boeiende uitdagingen \

aan zijn kreativiteit. Dat het salaris alsmede de secundaire arbeidsvoorwaarden {
in verhouding staan tot het belang van de funktie beschouwen wij als
vanzelfsprekend. i':

Kandidaten die aan het bovengestelde beantwoorden en zich thuisvoelen in een
moderne dynamische onderneming verzoeken wij hun schriftelijke sollicitatie tt,,

re richten aan: m

i
CoppenAdvertising&Marketing \

ERKEND REKLAME ADVIESBURO BV jj
Willem II Singel 43, 6041 HR Roermond. T.a.v. Dhr. Ger Limbourg.
U kunt hem ook bellen voor nadere informatie. Tel. 04750-16243.L- , >

1 A

Polec zoekt dynamische technici
die hun doel snel willen bereiken.
Door de sfrucfcjree/ groeiende vraag Wat wij bieden.
van opdrachtgevers uit de regio, zijn Polec biedt een salaris met goede /»-\ I /-%^-vwij steeds vaker op zoek naar pro- secundaire arbeidsvoorwaarden, dat )C J I fc-»J|fessionele technici met een MBO- of perfect in balans staat met de aan- ff >■✓ \**S
HBO-ojJsfewd/'ng. geboden functie.
Ook nu weer zoeken wij voor onder- Polec garandeert u een afwisselende ,
staande functies vakbekwame technici baan met toekomstperspectief. Kortom, antwoordcoupon
die op kort» termijn beschikbaar zijn: er is bij Polec ruimte voor professio-
Nk_ nele technici, die zich op korte termijn Naam: ''$ÈÊBÊP m^v

kunnen ontwikkelen en specialiseren.
Tekenaars n , Adre,: -ft
Calculators £°?g!Kp±2*S§' ***—d^iProjectleiders be9 mt met het mvullen va" neven- Telefoon: -WÊ-
*\ \ * " staande coupon. Of unu tekenaar,OndernOUdsenqineerS calculator, constructeur of projectleider Opleiding: ...*Sw,
\a/ i L- n i kent, rea9eer' Polec he«n dè pas- v^Wérken Dij PoleC. sende baan voor u. Ervaring:
Dit betekent in het algemeen project- W^ ,JF
matig functioneren. Dat wil zeggen Stuur de coupon naar?"*s**-* J M
dat u - van begin tot eind - nauw Polec Maastricht, Scharnerweg 88, <Jv
betrokken bent bij de realisatie van 6224 JJ Maastricht.
het door ons aangenomen project. Telefoon 043-633833. I -
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'Nederland
otize oudste
oondgenoot'

hij ruim een dag blijft.
*e hoofdthema's hebben

aan Bush'smeegegeven: het mi-
K en de kansen die het
i^e Huis ziet liggen bij
j, begeleiden van de Oost-
u°Pese landen naar pull-
ij 6 en economische vrij-

S!frst Oost-Europa. Alles wyst
W^t Bush met name in Polens de geldbuidel gaat ram-bfj.^ 1.- Enkele maanden geleden al
*j 'J Polen een cadeautje, toen detty^g daar akkoord was gegaan
!? dp^e verkiezmgen. Hij verlaag-
°ois 01"**31"^611 °P sommige
*f.e Produkten, zei een makkelij-

van Poolse IMF-Vr vn en lueuwe leningen van
l*H 'kaanse particuliere insteflin-k * zullen bevorderen.

iij e Polen inderdaad in alle vry-
i^ een nieuwe volksvertegen-

hebben kunnen kiezen,

Pravdalevert
kritiek op
Roemenië

«arP-V ~ deopeningsdag van
ih se toP van het Warschau-

\r .Boekarest heeft het Sovjet-
i^be?. Bravda gistereneen grim-
«*, 'd geschetstvan het leven in

nge rÜeri, de schaarste, de
\s ering van de belangrijkste
b^ Middelen, de bezuinigingen
**» jj^gie en brandstof ten koste
%s Dev°lking - zo ziet de Roe-
\We werkelykheid er uit,"S Jf^ de partykrant.
? wolemen zijn volgens dePrav-Sj °°rzaakt door fouten in het
%itnSssysteem, de geringe flexi-
ÏVl k3n de economie en het per-,sbeleid. Andere socialisti-

den hebben deze proble-
% a?,ds onderkend.S^U» Boemenen waarderen de
I°*cwfn*ssen die in sociahstische
* ve',landen plaatsvinden. Maar
\ i Schillende visies bewyzen
y^i(jpJ^eer dat geen enkele partij
f 1*ko waarheid in pacht heeft.
li^Ü*1* enlcel voort nit de con-
\en m pussen uiteenlopende me-
!**Obesluit het dagblad.

Milieu
Het milieu is het tweede grote the-
ma van dereis van Bush. Het belang
daarvan blijkt alleen al uit het feit
dat William Reilly, het hoofd van de
Environmental Protection Agency
(EPA), zoiets als het ministerievoor
milieuzorg, met Bush mee zal gaan.
Dat is nog niet eerder voorgeko-
men.
Bush zal in Oost-Europa voorstellen
doen om te helpen by het oplossen
van de milieuproblemen, die ook
daar niet gering zyn. Het milieu zal
bovendien een prominente plaats
innemen op de agenda van de eco-
nomische top. De Amerikanen zul-
len in Parijs ongetwyfeld zichzelf
op de borst gaan kloppen vanwege
de wetgeving die Bush onlangs
voorstelde, en dieerop is gericht de
luchtvervuiling te verminderen. Het
gaat om voorsteDen als meer schone
auto's, en minder uitstoot van zwa-
veldioxide door de industrie.
Wat het Witte Huis uiteindelijk wil,
is een internationale conferentie
waarin over alle gevaren diehet we-
reldmilieu bedreigen (zoals aantas-
ting van de ozonlaag, het broeika-
seffect, zure regen) kan worden ge-
praat.

binnen/buitenland

Oosteuropese hervormingen en milieu hoofdthema's
Polen belangrijkste
reisdoel van Bush

Van onze correspondent

[^SHINGTON - De eco-J^ische topconferentie
Parijs die overruim een

in Parijs begint en
J^aan de leiders van deren rijkste Westerse lan-

meedoen, is wel de di-
jjjte aanleiding voor dey van de Amerikaanse

naar Europa,
ï3^ niet meer dan dat.
ish vertrekt zondag (16ju-

'füj gaat eerst naar Hon-
ftje en Polen. Dan reist| naar Frankrijk voor:viering van 200 jaarrepu-e* en voor de Top. Daar-
-1bezoekt hij Nederland,

mingen

acht Bush de tijd gekomen om de
zwaar zieke Poolse economie meer
medicijnen ïe geven. Wat precies?
Op een persconferentie die Bush
donderdag voor buitenlandse jour-
nalisten hield, zei hij dat de plannen
„nog niet helemaal zijn uitgewerkt."
Daarom wilde hy er niets concreets
over zeggen.
Maar uit andere opmerkingen van
Bush en zyn functionarissen kan
worden opgemaakt, dat de Ameri-
kanen samen met de andere ryke
landen iets op touw willen zetten.
Bush maakte bovendien duidelijk
dat het Amerikaanse bedrijfsleven
wil stimuleren om in Polen te inves-
teren. Het is hulp met een prijs-
kaartje, zei Bush ook, zij het in iets
andere bewoordingen. De hulp zal
gepaard moeten gaan met verdere
economische en politieke hervor-

In een interview met drie Poolse
journalisten zei Bush het zo: „We
willen u helpen met privatisering,
binnen de' internationale instellin-
gen, en met speciale handelsvoorde-
len. Maar we moeten zeker weten
dat de huidige hervormingen door-
gaan en worden uitgebreid, zodat
ons economische systeem een kans
krijgt zn werk te doen."
Met andere woorden: waar de VS
Polen en andere Oosteuropese lan-
den mee willen helpen, is met het
opzetten van een economie naar ka-
pitalistisch model. Dat model heeft
zijn succes in het Westen bewezen,
dus werkt het ook in het Oosten, zo
is de gedachte.

De lijn die Bush hiermee volgt is
consistent met het beleid ten aan-
zien van het Oostblok zoals hy dat
in mei voor het eerst formuleerde.Bush wil bevorderen dat Oost- en
West-JSuropa „één huis worden,
waarin men zo van het ene vertrek
naar het andere kan gaan." Dat is
een mooi klinkende, maar ook han-
dige benadering, want het komt
neer op een constante uitdagingaan
Sovjetleider Gorbatsjov om zn be-
loften over perestroika en glasnost
waar te maken.

De reis naar Polen en Hongarije is
nog in een tweede opzicht een indi-
recte boodschap aan Gorbatsjov. De
Sovjetleider heeft de afgelopen we-
ken tijdens zijn reizen door Europa,
en dan met name in West-Duitsland,
groot enthousiasme los gemaakt.
Het Witte Huis hoopt ongetwijfeld,
dat dereis van Bush door Polen en
Hongarije een spiegelbeeld daarvan
zal zijn, hoewel de president tijdens
z^jn persconferentie zei „niet in een
wedstrijd in populariteit" te gelo-
ven. „Ik ben blij met dereizen van
Gorbatsjov door West-Europa, net
zoals hij vast blij zal zijn met mijn
reis naar Polen en Hongarije," zei
hij, een beetje vals.

GEORGE BUSH
„..geen wedstrijd met Gorbatsjov om de populariteit."

Tongen
O ja,Nederland.Daar gaatBush ook
nog naar toe. Wel, dat is een onder-
deel van dereis dat in Amerika de
minste tongen in beweging heeft ge-
bracht. In de vele briefings voor
journalisten van de afgelopen we-
ken is ons land vrijwel niet ter spra-
ke gekomen.
En Bush zei tydens zyn persconfe-
rentie van gisteren over ons land
niet veel meer dan dat hy „met de
Nederlandse leiders ons brede scala
aan gemeenschappelijke belangen"
zal bespreken. Het bezoek biedt ook
de gelegenheid „Amerika's langst-
durende diplomatiekerelatie te vie-
ren," aldusBush.
„Onze oudste bondgenoot," noemde
Bush ons land ook nog. Daarom al-
leen al is het hoog tijd dat Neder-
land voor het eerst in de geschiede-
nis (!) een Amerikaanse president
op bezoek zal krygen.

Duidelijk
„Elke inmenging in binnenland-se zaken, elke poging om het
recht op zelfbeschikking van sta-ten, of het nu vrienden of bond-
genoten zijn of wat dan ook, is
ontoelaatbaar." Zo duidelijk hadde Sovjetleider het nog nooit ge-
zegd. Alle vreemde troepen moe-
ten verdwynen van het grondge-
bied van andere landen.
Ook over de mensenrechten
sprak Gorbatsjov zich zelden in
zulke warme bewoordingen uit.Zonder mensenrechten geen vei-
lig Europa, zei hij. Maar vooral
wil hy nauw samenwerken op de
meest uiteenlopende terreinen
met de landen van West-Europa.
Hij beschouwt de Raad vanEuropa, waarin de 23 Westeuro-

pese democratieën samenwer-
ken op sociaal, juridisch en cul-
tureel gebied, als zijn toegangs-
kaartje tot Europa. Daarom
sprak hij ook liever deze Assem-
blee toe dan het Europees Parle-
ment, dat maar twaalf landen
vertegenwoordigt.

Hij ging nog niet zo ver het lid-
maatschap van de Raad van
Europa voor deSovjetunie aan te
vragen, maar zei wel te willen
meedoen aan de overeenkom-
sten van deRaad op terreinen als
milieu, cultuur, onderwijs en
omroep en te willen samenwer-
ken met de gespecialiseerde
agentschappen van deRaad.
Lid kunnen alleen democratieën
worden. Hongarije maar vooral
Polen, zouden daarom wel eens
een kansje kunnen maken. Maar
voorlopig heeft de Raad van
Europa een 'gast-status' gegeven
aan parlementariërs uit Polen,
Hongarije, de Sovjetunie en Joe-
goslavië, om de democratische
ontwikkelingen daar aan te moe-
digen.
„Perestrojka verandert ons land,
verlegt de horizon. Als een ge-
volg daarvan zullen u en uw re-
geringen, uw parlementen en uw
volken snel te maken krijgen
met een totaal andere socialisti-
sche natie dan ooit eerder het ge-
val is geweest," zei Gorbatsjov.
Maar socialistisch zal Oost-Euro-
pa blijven.

Wie denkt dat de verdeling van
Europa kan worden opgelost
door een einde te maken aan het
socialisme, zit ernaast. Een ver-
enigdEuropa is niet een vergroot
West-Europa. Zon visie leidt tot
confrontatie, zo niet erger. Het
bestaan van twee verschillende
politieke systemen noemde Gor-
batsjov een realiteit.

Hij ontkende dat de Sovjetunie
West-Europa wil loskoppelen
van de VS.„Maar er zijn zelfs

mensen die de Sovjetunie niet
tot Europa willenrekenen." Bei-
de zyn een misverstand. „De
Sovjetunie en de VS zijn een na-
tuurlijk deel van de Europese po-
litieke structuur," aldusGorbats-
jov.
In het 'gemeenschappelyke
Europese huis' is geen plaats
meer voor gewapende confronta-
tie. Daar moet ontspanning de
plaats innemen van afschrik-
king. Daar verdwijnen de kern-
wapens en de conventionele wa-
pens die een van de militaire
blokken in staat stellen tot het
i ïitvoerenvan verrassingsaanval-
Jien.

Uitbreiding
kernenergie
geadviseerd

DEN HAAG - In de volgende eeuw
moet Nederland meer kernenergie
gebruiken voor de opwekking van
elektriciteit. Dat adviseert de Alge-
mene Energie Raad aan minister De
Korte van Economische Zaken. De
raad is het belangrijkste adviesor-
gaan van de regering voor energie-
zaken.
In het advies zegt d«; raad dat kern-

energie een bydrage levert aan de
bestrydingvan deverzuring van de
lucht en het broeikaseffect, doordat
kerncentrales geen kwalijke gassen
de lucht in 'sturen.
Als ooit nieuwe kerncentrales wor-
den gebouwd, moeten de veilig-
heidsvoorzieningen zo groot zyn dat
het risico op een ongeluk met inhe-
grip van menselijk falen „beneden
het niveau van verwaarloosbaar-
heid" is, aldus de energieraad ver-
der.
Over opberging van radioactief af-
val zegt de raad dat nog steeds on-
voldoende zekerheid bestaat over
een veilige manier van opslag. Om
deze reden is een minderheid van
vier leden van de raad tegen de
bouw van nieuwe kerncentrales.

'Bestaan twee verschillende systemen is een realiteit'

Architect Gorbatsjov
tekent Europees huis

Van onze correspondent

STRAATSBURG - „Ik pre-
tendeer niet een complete
blauwdruk van het Europe-
se huis in mijn zak te heb-
ben," zei Michail Gorbats-
jov in Straatsburg beschei-
den. Maar kennelijk wel een
schetspotlood, want vervol-
gens tekende hij in klare lij-
nen hoe het Europa van denabije toekomst er uit moet
gaan zien.
Het 'Europese Huis' is een
stokpaardje van de Sovjet-
leider. Maar hoe dat er uit
moet zien, was steeds nogal
vaag gebleven. Daarom
werd vol verwachting uitge-
keken naar Gorbatsjovs
rede voor de Assemblee van
de Raad van Europa in
Straatsburg. Praten over
het Europese huis in het Pa-
lais de I'Europe.

De Sovjetleider hield zich nietin.Oost en West moeten veel meer
samen doen. Een supersnelle
trein door heel Europa, by voor-beeld van Parys naar Moskou,
samenwerking op nucleair ge-
bied en bij de aanpak van grote
milieuproblemen, een 'All-Euro-pean' systeem van satelliet-tv.Alles is mogelijk. Maarvooral na-
tuurlijk een vreedzaam Europa,
waar de kernwapens voor dekor-
te afstand zijn verdwenen, en
niet meer in vijandbeelden
wordt gedacht. Waarin het wes-
ten niet probeert een einde temaken aan het socialismein het
oosten en waarin landen hun
neus'niet in binnenlandse zakenvan andere steken.

Hoewel zijn rede geen opzienba-
rende nieuwigheden bevatten,
zal zy wel geschiedenis maken.
Al is het maar omdat hij voor het
eerst in het Westen zo uitgebreid
zyn ideeën weergaf. Maar ook
omdat hy op militair gebied metvoorstellen kwam, die in de na-
bije toekomst een belangrijke rol

kunnen gaan spelen.
Zoals zyn voorstel om deskundi-
gen van dekernmachten Sovjet-
unie, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannie bijeen te brengen om
over de minimale kernwapenbe-
hoeften te praten. Daarmee er-
kennend dat de NAVO niets
voelt voor een totale denucleari-
satie van Europa en een klein
aantal kernwapens wil behou-
den.
En passant zwoer Gorbatsjov
ook de Brezjnjev-doctrine af,' op
grond waarvan de Sovjets jaren-
lang het recht claimden te mo-gen ingry'pen in de Oosteuropese
satellieten(zoals Hongarije, Tsje-
choslowakye) zodra die zich tever van het door Moskou gedic-
teerde socialistische pad dreig-
den te begeven.

MICHAIL GORBATSJOV
..Sovjetunie wil VS niet loskop-

pelen van Europa...

Grieks kabinet
begonnen met
'schoonmaak'

Van onze redactie buitenland
ATHENE/HEERLEN - De interrn?
regering van conservatieven en
communisten in Griekenland heeft
een begin gemaakt met het doel dat
zy zich heeft gesteld: het binnen
drie maanden orde op zaken stellen-
in een reeks politieke schandalen
die het land al geruime tijd teiste-
ren. Intussen heeft de Griekse hof
van beroep dossiers aan het parle-
ment overgedragen, waaruit büjkt
dat zeker twee socialistische ex-mi-
nisters zich aan „passieve corrup-
tie" schuldig hebben gemaakt. Het
zyn Menios Koutsogiorgas (justitie
en tevens gewezen vice-premier) en
Georgios Petsos (openbare orde).
Bovendien zijn deze week in bu-
reauladen van vertrekkende (PA-
SOK)-politici geheimde dossiers
aangetroffen, die tot een vijfde
schandaal aanleiding kunnen ge-
ven.

Het onderzoek van de regering
Tzannetakis richt zich in het byzon-
der op vier schandalen:

" de affaire rond de multi-miyonair
Georgios Koskotas, eigenaar van de
Bank van Kreta, met wiens fraudu-
leuze praktijken een bedrag van
zon ’ 600 müjoen gemoeid is;

" de aanschaf van raketten en 40
Amerikaanse F's-16 en een gelijk
aantal Mirage-2000 vliegtuigen,
waarby de prys met ’ 2 miljard zou
zyn verhoogd, welk bedrag volgens
de beschuldigingen in de zakken
van PASOK-party leden zou zijn
verdwenen;

" de illegaleexport van graan, feite-
lijkafkomstig van Joegoslavië, naar
andere EG-landen, waarvoor Grie-
kenland in 1987 door de Europese
Commissie met ’ 5 miljoen werd be-
boet;

" het op grote schaal afluisteren van
de telefoon door de Griekse PTT.

Dossiers
Wat de vondst van „geheime dos-
siers" betreft, maakte minister loan-
nis Fefaloyiannis (openbare orde)
donderdag bekend dat ze onder
meer gegevens bevatten over de
componist-politicus Mikis Theodo-
rakis, de communistenleiderHarila-
os Florakis, de secretaris-generaal
van de Linkse Alliantie, Leonidas
Kyrkos en de huidige vice-voorzit-
tervan het parlement, Maris Dama-
naki.
Volgens twee Atheense rechters
zijn er aanwijzingen dat behoudens
de ex-bewindsliedenKoutsogiorgas
en Petsos nog andere leden van de
vorige regering bij schandalen be-
trokken zyn geweest, maar zij
noemden geen namen.

Indien het zogenaamde katharsis-
proces van het huidigekabinet on-
der Tzannetakis niet binnen drie
maanden tot conclusies leidt - en
die kans achten insiders groot - zal
er, volgens de regering in Athene
„alles aan gedaan worden om te
voorkomen dat de schandalen „on-
der het tapijt verdwijnen."
De provisorische coalitie van rechts
en links beschikt in het parlement
over 173 van de 300 zetels. Daardoor
is deweg vrij voor opheffing van de
parlementaire onschendbaarheid
van verdachte politici.

Paneuropees
„Maar als veiligheid het funda-
ment van het Europese huis is,
dan is samenwerking op alle mo-
gelijke terreinen er het geraamte
van." Wat Gorbatsjov betreft,
overstijgt dat de samenwerking
die nu al tussen de EG en de
Oosteuropese landen op gang
komt. Alle Europese landen
moeten samenwerken.
Op milieugebied door het opzet-
ten van regionale bewakingssys-
temen of van een VN-centrum
voor noodhulp bij milieuram-
pen. Maar ook bij het opzetten
van een Paneuropees program-
ma voor de ontwikkeling van
zonne-energie, by het oplossen
van de problemen van de opslag
en verwerking van kernafval.
Samenwerking kan volgens hem
ook op mediagebied, zowel bij
het samen ontwikkelen van de
nieuwste tv-technologieën en by
het opzetten van een Europees
systeem van satelliet-televisie,
als by het samen verdedigen van
de Europese cultuur tegen 'geva-
ren' van buitenaf.
Gorbatsjovs oproep om een dam
op te werpen tegen 'de commer-
ciële pseudo-cultuur die vreemd
is aan Europa', moet als muziek
in de oren hebben geklonken
van die Europese regeringen (zo-
als de Nederlandse) die het aan-
tal Amerikaanse pulpprogram-
ma's op de Europese tv aan quo-
ta willen binden.

., Is er nog iets te wieden?"
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I'HTj-DE LIMBURGSE
MM/ff PERSONEELSGIDS

//Het ComputerCentrum Sittardis een service-centrum op
// het gebied vanautomatisering voor diverse dochter-
//bedrijven van VendexInternational, zoals
// Vroom& Dreesmann, Hunkemöller, Kien, Kreymborg, Perry

//Sport, superdoe en Vendorado. CCS werktmet Bull-apparatuur.
//Centraal met een mainframe, decentraal metdiverse
yminicomputers, microcomputersen point-of-sale apparatuur.

Om onze afdeling Produktie te versterken zoeken wij een medewerker voor de
volgende funktie:

OPERATOR <m/v)
vakaturenummer: 881134

Funktie-inhoud:
■ het bedienen van de centrale computers
■ het coördineren van het gebruik van het systeem door interactieve

gebruikers
■ kontrole op het verwerkingsproces
■ het signaleren van storingen in programmatuur en

apparatuur
■ het verrichten van diverse aanvullende administratieve- en

onderhoudswerkzaamheden
Deze funktie wordt volgens een twee-ploegen systeem in nauw teamverband
uitgeoefend.

Funktie-eisen:
■ leeftijd maximaal 25 jaar
■ er mag geen militaire dienstverplichting meer bestaan
■ opleiding op tenminste HAVO-niveau, met exacte vakken in het

keuzepakket E
■ enige ervaring \■ in bezit van modules 1.1. HE.I of vergelijkbaar p

Inlichtingen:
Opverzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen bij dhr. G Schmeits, hoofd afdeling A
Produktie (04490-25555). /\
Hebt u intresse? Aarzelt u danniet en schrijf uw sollicitatiebriefvergezeld //
van een curriculum vitaeen pasfoto, onder vermelding van het //
vakaturenummer, binnen twee weken naar: //Computer Centrum Sittard, t.a.v. Dhr. H.M. Gorissen, //
Direkteur CCS, Postbus 349,6130 AH Sittard /yf

ComputerCentrum Sittard//
* —_^—^^_—

Voor ons autobedrijf vragen wij

1e AUTOMONTEUR M/V
tevens

LEERLING-
AUTOMONTEUR M/V

Sollicitaties te richten aan:

Volvo Klijn
In de Koumen 7

Hoensbroek
tel. 045-220055

212190

Wegens uitbreiding van ons bedrijf,
zoeken wij een zelfstandig werkend

PARKETTEUR
Schriftelijke sollicitatiesrichten aan

A & S PARKET EN KURK, t.n.v. dhr.
S. Snopkowski, Boschstraat 81,

6211 AV Maastricht.

't UJcJ PARK£T
l^r^^A Groothandel In

Kurk- en Parketvloeren

Pie Medical is een innovatiefbedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling, produktie en verkoop
van geavanceerde medische ultrageluidsapparatuur.

Intensieve research en de ontwikkeling van nieuwe geluidstechnieken hebben geleid tot een
compleet programma van unieke echoscopiesystemen die hun toepassing vinden in de
gynaecologie, obstetrie, radiologie en urologie. Tevens is de veterinaire markt een belangrijk
afzetgebied.

Het produceren van relatief kleine series en steeds wijzigende medisch
electronische apparatuur is een complex proces. Pie Medical besteedt het
arbeidsintensieve gedeelte daarvan, zoals printboard-fabricage en
-assemblage, uit aan toeleveringsbedrijven. Met name de
kwaliteitsbepalende delen van het proces, zoals inkoop,
produktievoorbereiding, testen van half- en eindfabrikaten en
eindassemblage, worden verricht in eigen beheer.
Als gevolg van een toename van de activiteiten, zijn wij op zoek naar eein

INKOPER (M/V)
Hierbij denken wij aan een enthousiaste medewerker die het als een
uitdaging ziet om in een „high-tech" bedrijf commercieel werkzaam te zijn.
De inkoper maakt deel uit van de inkoopgroep, heeft evenwel een eigen
inkoopbudget en de verantwoording hierover.

Zelfstandigheid in optreden vanuit de organisatie, gecombineerd met een
sterke teamgeest in de eigen organisatie zijn voor een goede uitoefening
van deze functie van wezenlijk belang, evenals een adequate
opleidingsachtergrond, waarbij zowel commerciële als technische
(elektronica) kennis is opgebouwd. Kandidaten met enige jaren ervaring in
een zelfstandige inkoopfunctie, genieten de voorkeur.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw schriftelijke
sollicitatie sturen aan Pie Medical Equipment 8.V., Philipsweg 1, 6227 AJ
Maastricht, ter attentie van de directie. Nadere telefonische inlichting kunt
u inwinnen bij de heer A.M.F. Oomen, hoofd afdeling produktie en
logistiek, tel. 043-612121.

Pie Medical Equipment bv
Philipsweg 1
6227 AJ Maastricht - Holland

Pi© Medical
Tel. 043-612121
Telex: 56363 pmede nl
Telefax: 043-616711

Transcarbo [7Ï71
kunststof ramen b.v. [■Jlji

Door konstante uitbreiding van onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wijvoortdurend:

Ervaren produktie-medewerkers
zoals:

- ZAGERS
■ LASSERS
" AFHANGERS
Ook vrouwelijke geïnteresseerden
worden verzocht te reageren.
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF
RAMEN BV

I n de Cramer 27
6411 RS Heerlen
Tel. 045-717275 I

GEZOCHT
Voor een grote meubelzaak op de grensvan

Kerkrade/Heerlen zoeken wij een enthousiaste

Voor deze afwisselende functie zoeken wij een
dynamische persoon die, naast een geschikte opleiding
(bijvoorbeeld MDS) beschikt over werk-ervaring in de

verkoop. De werktijden liggen niet vast.
De werkzaamheden zullen 20 tot 40 uur

per week in beslag nemen.
Wij bieden een baan voor langere tijd in een

enthousiast team.
Heeft u interesse, neem dan voor sollicitatie of informatie

3 contact op met Sylvia Otten van onze vestiging in
5 Kerkrade of met Desireé Alzér van onze vestiging in
l Heerlen.
\l
M

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

I Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045463700
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120

É3KESER
m x\itzcx\d-kracht ,

Holland Casino's iseen organisatie met casinovestigingen in Amsterdam, Breda,
Groningen, Rotterdam, Scheveningen, Valkenburg, Zandvoort en een hoofdkantoor in

Hoofddorp.
Op 12 augustus 1989zal in Nijmegen het8e officiële casino van Nederland voor het

publiek worden geopend.

Voor Holland Casino Valkenburg zoeken wij contact metkandidaten voor defunctie van:

* ZELFSTANDIG
WERKENDE KOK (M/V)

Leeftijd ca. 23 tot 30jaar

Taak: - kennis van kostencalcu- - reiskostenvergoeding;
Hetbereiden van maal- laties; -studiekosten-
tijden in het casino- - bereid zijn om de werk- vergoeding;
restaurant zaamheden in wissel- - opname in eigen

diensten te verrichten; pensioenfonds.
Vereisten: - budget-gericht kunnen
- diploma restaurant-kok werken. Sollicitatie:

SVH of gelijkwaardig Schriftelijke sollicitatie,
diploma; Geboden wordt: voorzien van een

- tenminste 2 jaar - goede primaire en curriculum vitae en een
ervaring in restaurant- secundaire arbeids- recente pasfoto,

i bedrijven; voorwaarden, waar- terichten aan de Chef
- grote mate van zelf- onder 25 vakantie- Personeel en Organisatie

standigheid en inventi- dagen, 8,3% vakantie- van Holland Casino
viteit; toeslag en een Valkenburg, de heer

13e maand; L.M. Humblet

holland Casino valkenburg
Afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 807,6300 AV Valkenburg.

.^ CEDAK B.V.
/TpranOrÓÏ Vestiging Nuth|(QJüüL£j Sooorstr. 72
||A|| 045-245000
|J*Hli vraagt

ervaren bitumineuze
dakdekkers

Vast dienstverband in het vooruitzicht.
leertijd 23-37 jaar.
Eigen vervoer is noodzakelijk.

I

Gevraagd

ZELFSTANDIGE
HUISHOUDELIJKE HULP

voor jong gezin met 2 kinderen, voor
dag of dag en nacht (intern mogelijk).
Familie Dicteren, Brandstraat 23 11,
6131 CS Sittard, tel. 04490-16333. *

I

Pionierswerk van formaat j
voor een groepsleider die geen
bezwaar heeft tegen vijfweken

training in Japan. j
De uitvinding van de supervezel DYNEEMA was baan- Wij biedennatuurlijk ook heteen en ander. In iedergeval

brekend. De vezel werd ontwikkeld door DSM in samenwerking de uitdaging van een nieuw produkt en een nieuwe fabriek,

met het Japanse concern Toyobo. In de zomer van 1990 begint in Daarnaast een goed salaris en een royale ploegendiensttoeslag.
Heerlen een nieuwe fabriek met deproduktie. Salarisgroei is afhankelijkvan uw prestaties en uwkennisvergroting.

Voor de produktie van DYNEEMA zoeken we nog een Bent u geïnteresseerd? Stuur danzo spoedig mogelijk, in

pionier. Een groepsleider die beseft dat starten meedenken en ieder geval binnen 14 dagen na het verschijnenvan deze
meewerken betekent. En die van onze nieuwe fabriek een succes advertentie, uw sollicitatiebrief onder vermeldingvan 64/89 PVB
wil maken. aan mevrouw W. Arink, DSM Limburg bv, afdeling Personeels-

Er wordt in een 4-ploegendienst gewerkt. De ploegen voorziening en Beheer, Mauritspark 1,6163 HM Geleen.
bestaan uit een groepsleider en vier teamoperators. De teams zijn Vermeld daarinwat uw huidigewerk is, wat uwvroegerewerléwas

verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die in de fabriek en wat er geproduceerd werd/wordt. Ook willen we graagweten

voorkomen. Dus niet alleen procesontwikkeling, bediening, wat uw leidinggevende ervaring is. De procedure wordt snel
onderhoud, logistiek en kwaliteitsbewaking, maar ook organisatie gestart. Houdt u er daarom rekening mee dat de gesprekken en de
en planning. En erwordt natuurlijk met de modernsteproces- psychologische test plaatsvinden op 27 en 28 juli. Een medische
technieken gewerkt. keuring hoort ook tot de sollicitatieprocedure.
i

Als groepsleider geeft u vanzelfsprekend leiding aan uw . Wilt u eerst meer informatie, neem dan tijdens kantoor- i
i

team. Dat houdtook in dat u actief meewerkt en kunt stimuleren. uren contact op met de heer P. van der Meulen, Personeelsdienst h
U let op de voortgang van de werkzaamheden, 's Nachts en in het DSM Kunststoffen, telefoon 04490-62803 of met de heer
weekend ligt de totale verantwoordelijkheid voor de produktie in, R. Muurmans, Produktiechef DYNEEMA, telefoon 04490-27313.
uw handen. Dus als dat nodig is moet u besluitvaardig kunnen ,
optreden.

Wij denken dat u voor deze functie al behoorlijk wat

ervaring moet hebben. Liefst in de procesindustrie. Uw leeftijd ligt 'rond de 35 jaar. U hebt een opleiding MTS, richting Procestech- *i
niek, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde. P^^lM l^^

In Japankrijgt u een training van vijf weken. Daar staat ■^^ d

namelijk de proeffabriekvan dyneema. We hébben een oplossingofwevinden er een.
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RAGEN
te)(1 ls van een week door Bulga-
%t,°T de moslim-gebieden in het
Mej^" gebergte in het Zuidoosten

in het Noord-
\qor°.ePt0r°.ePt meer vragen op dan er

nte geven zÜn- *n Sofia
°Qrdp de 'aPParatsjiks' hun ant-klaar: „de Bulgaarse mos-

Misleid door Turkse propa-
'°stati°Pëe*l^st door westerse ra-
en jj'°ns (de BBC, Deutsche Wel-

-11 de dioFree Europe staan hoog
W aëitatielijsten) en daardoor
Her n door massahysterie.
% n n°g (u moet natuurlijkmijn
* Vp'm noemen): Ik geef u alleen
\^ uuidelijking wat achter-

' B .^atie, maar waar we hier
>rTartic mee te maken hebben
'MarnCamPagne van het moslim-
'ltirng ntaUsme en groot Turkse
'ft manten en '^ waarschuw al-
jjïr j 9?.1/ nu gebeurt het bij ons,

*J z^rle < Westeuropese landen,
'6en fe^ gastarbeiders in huis

straks dezelfde problemen."

Nstj» s°ort opmerkingen, af-
-sf*t'-Van Bulgaarse 'functiona-
\tty l* wantrouwig maken. Tot
u eg? v°rige maand waren de
H^te den in Bulga"Je ver"%. m^' 11 voor westerse journa-
ÏWij is dat beleid veranderd:

sPr Wilde wereld tonen dat er
J^tis a*e is van gedwongen ver-
J^ke :naar Turkije, dat er geen

ofsb i Van onderdrukking van

i%e? -°r Zjivkov, de Bulgaarse
,yaarrieen sinds 1956, op 29 mei. f>aar ?e dat iedereendie dat wil-
ide h buitenland kon reizen,
t-°r rad. los- Zjivkovs optreden

o en televisie wordt nu in
*tid.. i^ofia 'wat emotioneel' ge-
h^an Was immers een reactie?-dorrj„straties die in tal van mos-
ustaat uitbraken nadat, ook
\ sera^ast' de vee^ beluisterde
?% auiozenders denieuwe Pas-

Van ? le Per 1 september offi-
>r de T acht wordt als negatief;
hi2jiV)AUrkse minderheid uitleg-en u reageerde op de mci"-hts 2evaarbij volgens de officiële
i^dejj en doden en tientallen ge-
« Urkii met een uitdaging
ft °Pen' Stellen jullieje grenzen
!ua,lied dan geven WÜ Paspoor-

erelrt e Bulgaarse moslim dieia wü ontdekken.

CHULD
kJHÏL egmt dus bij Turkije.|3dk^ bewind, dat niet echt ge-
Ce C Worden tot de democra->de aarBewichten in Europa,
>irt X Êü^ans om een open kamer
C hanri se huis te etaleren metAoni naan-
b l°t d» riep premier
V^ariiend^drukte minderheid
'hlr1 na.T" ■■

er economisch enW^du^eli jks kansen aan deftVr evl den zi->n te bieden,é* deur" met toe- Turlrije, dat
1> aan an d.e EG u°Pt. biedtC^i?" slachtoffers van hetaUidmrllen zo is he* eens teS?**e 5SSk dat het land tot den. aemocratische familie be-

C^Sr^ llen die
Ca alon, °Pa wenzeer. Pere-
Cr'Hg n

°°k a* is er van demo-
WemiS te merken.£Nuwin3"611 de of-the-record-3?' Pas ?,gen in Sofia °P hunSir,g op voor de Aziatische

Kijk naar wat er gebeurt in de Azia-
tische republieken in de Sovjetunie.
Hoe bedreigend dat is voor Gorbats-
jovs nieuwepolitiek. De Turken flir-
ten met het moslim-extremisme. Er
zijn hier bij ons kinderen vermoord.
Met een mes waren halve maan en
ster in hun buik gekerfd. En waar-
om? Wij dwingen niemand het land
te verlaten; oké, we hebben rad-
draaiers buiten de deur gezet, maar
daarna mocht iedereen zelf beslis-
sen of hijwilde gaanen wanneer. En
dit land is vrij voor elke godsdienst,
ook voor de Islam. Er zijn geen be-
perkingen, zo luidt het in Sofia. Er
wordt grote politiek gespeeld met
één miljoen mensen, maar als het
gaat om de schuldvraag, wordt het
in Bulgarije moeilijkpraten. Zo is er
een anti-Turkse traditie, die terug-
grijpt tot ver voor het hedendaagse
regime.

Verklaarbaar, dat wel, na 500 jaar
Turkse overheersing. Eind vorige
eeuw en ook tussen de beide we-
reldoorlogen werden er al pogingen
ondernomen, compleet met ge-
dwongen verhuizing van etnische
Turken, om Bulgarije van Turkse
invloeden te ontdoen. De commu-
nistische heersers deden dat in de
jaren '50 nog eens dunnetjes over:
150.000 mensen vertrokken naar
Turkije, moskeeën werden afgebro-
ken en Turks onderwijs afgeschaft.
Niet dat het echt hielp. De etnische
Turken, volgens deofficiële analyse
Bulgaren die door de Turkse over-
heersers gedwongen tot de Islam
waren bekeerd, bleven even Turks
als ze altijd al waren geweest. Ze
spraken Turks, droegen Turkse kle-
dij en gaven hun kinderen Turkse
namen.
Tot lente 1984. Onder verantwoor-
delijkheidvan de toenmalige minis-
ter van binnenlandse zaken Stoyan
Stoyanovic, thans lid van het Polit-
buro, volgde de zogenaamde
naamsveranderingcampagne. Ook
weer geheel vrijwillig, volgens de
officiële lezing. Turkse voornamen
werden veranderd in een van de on-
geveer 50 toegestane Bulgaarse:
Joesov werd Boris. Er kwamen pro-
testen, er vielen doden, maar de
Bulgaren zetten door. Als het om de
schuldvraagvoor de huidige proble-
men gaat, ligt daar de wortel.

WERK
Terug naar Todor Ikonomovo. „Me-
neer", zegt burgemeester Kanelov,
"het is allemaalpropaganda. Ik ben
blij dat u nu met me praat. Zokan ik
tenminste bewijzen dat ik nog leef,
want volgens de BBC en de Deut-
sche Welle ben ik op 21 mei bij een
demonstratie vermoord".
Partijsecretaris Anka Jordanova, ze
heeft een fulltime baan voor 104
partijleden van wie er volgens haar
30 moslim zijn, knikt bevestigend.
„We hebben met iedereen gepraat
hier en als partij de lijn aangehou-
den: probeer niemand te overtuigen
hier te blijven. Laat ze de wereld
maar zien. Ze komen vanzelf weer
terug", meent ze. Maar leuk is het
niet. De plaatselijke textielfabriek,
waar 120 moslim-vrouwen werkten,
is gesloten. En in de machinefa-
briek, een dochtertje van het grote
Madara-vrachtwagenbedrjjf in Su-
men, zijn de dag- en avondploeg tot
één werkteam teruggebracht.

Vijfentwintig hooggewaardeerde
moslim-medewerkers, zo vertelt
ploegbaas Stojan Todorov, hebben
de kuierlatten genomen. „Vraag meniet waarom, ze weten het soms
zelfs niet. ledereen gaat omdat
iedereen gaat, dat denk ik tenmin-
ste", zegt hij. Todorov is een van de
vele 'christen-Bulgaren' die het ver-
trek van de moslims probeert op te

vangen met overwerk. Mooi meege-
nomen is dat het extra betaalt en
wonder boven wonder, de produk-
tie is natuurlijk wat teruggelopen,
maar met harder werken en een be-
tere organisatie is het moederbe-
drijf in Sumen nog niet echt in de
problemen gekomen.

Dat zelfde verhaal geeft ook Ivan
Ivanov, leider van de graanbrigade
van de plaatselijke landbouwcoöpe-
ratie. „Gelukkig zijn de mensen die
een paspoort hebben aangevraagd,
maar nog geen toestemming heb-
ben om af te reizen, weer aan het
werk gegaan. Ik mis geloof ik nog
maar twee mensen. Ik ben zeker dat
wij de oogst in elk geval op tijd bin-
nen krijgen, we liggen al voor op
schema", zo beweert hij.

WAARHEID
Waar of niet waar? Koljo Panev, se-
cretaris van de Boeren Unie, de eni-
ge toegestane partij naast de com-
munistische, roept in het kantoor
van de burgemeester ook dat er wel-
iswaar problemen zijn maar met
hard werken en een betere organisa-
tie de oplossingvoorhanden is.
Panev, gepensioneerd inmiddels,
zegt niet echt veel. Hij kent alle
'Turken' in zijn gebied, spreekt de
taal ook. Maar bij onze excursie
door het dorp, die steeds meer men-
sen op de been brengt, blijkt hij
toch iets minder geïnformeerd dan
in het kantoor van de burgemeester
het geval leek te zijn.
Zo weet Panev de naam van het
slachtoffer op de 21e mei niet. En hij
beaamde de verklaring van burge-
meester Kanelov dat er op die 21e
mei maar één slachtoffer was geval-
len. Kanelov: „Maar die man was
stomdronken, dat kunnen we bewij-
zen. Hij was met 50 anderen van
plan het gemeentehuis te bestor-
men. Het was echt geen vreedzame
demonstratie. Er sneuvelden ruiten
en nadat onze drie politiemensen
waarschuwingsschoten hadden ge-
lost en de mensen het plein verlie-
ten, zagen we overal de stenen en
stokken liggen."

KINDEKEN
Die 21e mei was er niet alleen de we-
kelijkse markt in Todor, maar ook
een bruiloft. Mehmed was een van
de gasten. Kanelov, toevallig die
dag op een vergadering in een nabu-
rig dorp, weet zeker dat de politie-
man alleen maar heeft geschoten
omdat hijzich bedreigd voelde. Ver-
sterking is niet gevraagd, antwoordt
hij, dat was verder ook niet nodig.
Maar de dorpelingenzelf houden er
een andere lezing op na. De familie
van Mehmed heeft tijdens de speur-
tocht door het dorp anderen gemo-
biliseerd. Vlak bij de moskee wor-
den we door zon 20 mensen opge-
wacht.
Kunt u zich eerst nog even legitime-
ren? En is uw tolk wel te vertrou-
wen? De stemming wordt duidelijk
wat dreigend. Panev die ons rond-
leidt, weet het ijs te breken. Dit is
gewoon een persconferentie met
een buitenlandse journalist, ieder-
een moet zijn zegje kunnen doen,
roept hij.

Dan komen deverhalen los. „Er zijn
drie mensen gedood", roept een
vrouw. ledereen bevestigt het, al-
leen over het tijdstip van overlijden
ontstaat de nodige discussie. Man-
nen laten littekens van kogelwon-
den zien. Egdane Jusufova Velieva',
een meisje van voor in de twintig,
toont het groezelige verband om
haar enkel. De kogelwond eronder
is nog rood.
„Ik zou gaan trouwen op 11 juni.
Maar met al die rellen hier kon dat

niet doorgaan. Ik ga dat nu in Tur-
kije doen, iedereen hier gaat naar
Turkije. Ik ben er zeker van dat
geen enkele moslim in Bulgarije
achterblijft", zegt ze.

Maar de hamvraag, waarom niet al-
leen in Todor Ikonomovo, maar ook
in veel andere moslim-dorpen en
steden juist op die 20e en 21e mei

demonstraties werden georgani-
seerd, krijgt geen eensluidend ant-
woord. „We wilden onze Turkse na-
men terug", roept een van de om-
standers. Een ander zegt dat hij zijn
paspoort wilde hebben. Maar over
één ding is iedereen het eens: de
burgemeester liegt. Er kwamen wel
degelijk versterkingen na de 21e
mei, militairen, politie en zelfs

tanks. Ze waren gewoon bang dat er
bij de begrafenis opnieuw wat zou
gebeuren, roept Hamdi.

In het kinderdagverblijf treuren
Elena Lunova en Nikolinka Gospo-
dinova. Ze hebben al twee verblij-
ven voor kinderen van nul tot zes
jaar moeten samenvoegen. De bed-
jes in het crèche-gedeelte zijn op

drie na leeg, schommels en klimrek-
ken zijn verlaten. „We hebben ge-
praat met de ouders tot we een ons
wogen, gezegd dat we de kinderen
niet zouden houden, maar het hielp
niet, ze sturen ze niet meer naar
school", zegt Gospodinova. Ook
hier blijkt de burgemeester enigs-
zins bezijden de waarheid te zijn ge-
weest. „Mehmed was volgens ons
niet dronken. Hij werd door een van
de organisatoren van zijn bankje
voor het huis geplukt en naar het
plein geduwd. Eigenlijk gebruikte"
die man - hij was niet van hier maar
kwam met anderen van Razgrad,
om hier de boel op te stoken - Meh-
med als schild. Hij daagde de poli-
tieman uit en uiteindelijk schoot-ie.
Het was een drama", zegt Lunova.

binnen/buitenland

Het drama van de honderdduizenden etnische Turken:

'Wij willen geen
Bulgaarse namen'

t^ODOR IKONOMOVO -Met een gebaar van
'nou zal je het zien ook'
haalt Hamdi Salievm een plastic tas van de ba-

drager van zijn fiets. Een

~ SUmmilaarzenen een ver-
ekl!en Wer^broek, vol rode«ken. „Dat droeg mijn va-
j.°Pde 21e mei", zegt Hamdieen droge snik. Zijn ogen

op wraak.

cded Saliev Lom moet, aan de
n maat te zien, klein van stuk
(^«"Weest. Net 50 was hij, eenrus-
teer n' zeggen buren en onder-
sch6SSen van de PlaatselÜke laSe-
(j fto°l- Het doet er niet zoveel
e toe- Mehmed werd die fatale

getroffen door een kogel
i()j ?n. van de drie plaatselijke
i^ beiers. Mehmed is dus mors-

jj
61, Emine, haar twee zoons en

t! °chter, ze willen nog maar één
di j WeB uit Todor Ikonomovo.
■hQ OrP in de heuvelachtigeMada-
e. plakte in Noordoost-Bulga-
\■ e 8uit de lagewoning vlak bij
tiV jjPsplein waar de fatale scho-
jj 'en. Ook alzijn ze hun hele le-
t^puwelijks bulten Todor ge-
tige' nu moet het maar meteen een
Sn bJe^ worden: naar Turkije.
o^ °bleem is er nog wel. Hamdi
Hvta

n°g in militaire dienst. Zijn
ijent

a 8 voorhet rode paspoort dat
>?ru"g dagen lang geld'g buJft. ls
Ve) ri 'nSewilugd. Maar duidelijk
tl n at het Bulgaarse volksleger
!, ia a.mcv niet een erg gemotiveer-
JhJü. staan betrouwbare soldaatet)ben.

/ Hr
v 3500 zielen. Dui-

»i.g ,an hen noemen zich 'chris-
uren" *n de marxistisch-le-

*\ \ t^y^ volksrepubliek, die zijn
tg t

lljoen etnische Turken dom-
J hltj ot 'moslim-Bulgaren' heeft
tg(.gd, krijgt het geloof zo toch
5^ n functie. Als de officiële po-, ~^'tmaakt dat iedereen Bulgaar

n 2elfs marxisten onder-

' stlaar reag'e gaan maken.
k v stoffige dorpje krijgt het dra-
tywde Grote Volksverhuizing

tel'Jke dimensies. Van de
S Kiïi° S^ms (meer zijn er niet, zegt
!loV) L Georgi Ka-
Hge hebben er 1200 een paspoort
*ir f-^gd en nog eens 350 zijn al

«rkjje vertrokken.

%Het station Kapü
kule net over de Bul-
gaars-Turkse grens
is een plek waar zich
dagelijks hartver-
scheurende taferelen
afspelen. Meer dan
50.000 Bulgaren van
Turkse afkomst zijn
hier in de afgelopen
weken gearriveerd
na hun overhaaste
vlucht uit Bulgarije

MOSKEE
Bilial Mustafov Kaksis is zo Turks
als andere etnische Turken die ik in
Bulgarije ontmoette. Bilial is zeven-
tig en bidt elke vrijdag de voorbede
in de moskee van Todor Ikonomo-
vo. Een juweeltje dit gebedshuis,
gebouwd in 1290.
Het kleine gebouwtje is op slot,
maarBilial weet moeiteloos de sleu-
tel onder de tapijten te vinden. Hij
laat me de Koran zien, bladzijden
vol Arabische karakters, met de
Turkse vertaling ernaast.
Bilial is bang, zoals zoveel van deas-
pirant-emigranten met wie ik hier
de afgelopen week heb gesproken.
En net als alle anderen laat lüj liever
niet het achterste van zijn tong zien.
Je weet immers maar nooit, er blijft
altijd nog wel familie achter in Bul-
garije.

„De moskee is alleen op vrijdag
open, maar dat komt omdat er al zo-
veel mensen weg zijn" zegt hij di-
plomatiek. Hamdi even later: „de
moskee was altijd al op vrijdag
open, tussen twaalf en twee. Op an-
dere dagen moest-ie gewoon dicht."
Maar Bilial wil de zaken niet op de
spits drijven. „Ik ga naar Turkije
meneer. Wat moet ik hier in m'n
eentje nog doen straks. ledereen
gaat weg. Waarom? Het komt door
die campagne om alle namen te ver-
anderen. Dat willen we nou een-
maal niet."
Hij denkt lang na over elk ant-
woord. Goed, de ramadan kan hier
niet worden gevierd, maar er zijn
wel andere islamitische feesten. Hij
noemt er één, zwijgt dan weer lang.
„Meneer u moet maar zo denken:
wij Turken hebben hier altijd hard
gewerkt, we hadden het goed, we
verdienden goed toen. Nu gaan we
weg. En in Turkije zullen onze jon-
geren weer hard werken en krijgen
we het ook weer goed. Meer kan ik
er eigenlijk niet over zeggen."

hans geleijnse

Is de zomer niet een
prima tijd om 'ns heel

relaxed over een nieuwe
baanaaje djjiken?

dat alles wat op een laag pitje staat. <"B|?Ö Wk '^ m \ """' JB Ë "- | met een opleiding. De mensen die
De leuke kanten van de zomer jfiy^/^it f /""V**, \f / * S"-$^È deze opleiding volgen krijgen voor

vragen alle aandacht. Vakantie, of W*T^ypM|"''"' (' /fc-^"' f fl^^'^mÊÊ de üid van 14 maanden een ZoBe'
een lekker weekend erop uit. * //T^W ' étÊr^ naamde leer/arbeidsovereenkomst

Verdiend, omdatver het hele **~\ii|te»^'V Jf V^J^>*K aangeboden, tegen een goed salaris,

jaarhard voor gewerkt heeft. En de boogkan nou(^ WÊ/mSF fm^y
Bij gebleken geschiktheid wordt deze overeenkomst

eenmaal niet altijd gespannen staan. Wij kunnen ons voor- % na die periode omgezet in .een contract voor onbepaalde tijd.

stellen dat uw hoofd dan eigenlijk niet naar een anderejiaan staat. J Bent u tijdens uw overpeinzing op een idee gebracht en wilt u
Maar stel dat uop een rustig moment toch eens wat zit tek. wel eens nader met ons kennismaken, neem dan contact met ons op.

peinzen. Over uw werk. Uw toekomst. Uw verwachtingen. Een kort briefje met uw gegevens is genoeg.

Laat uw gedachten dan eens los op het aanbod dat DSM u kan bieden: % Stuur dit aan DSM Limburg bv, Personeelsvoorziening en

Een praktijkopleiding tot proces operator. Beheer, Mauritspark 1, 6163 HM Geleen (onder vermelding van
'jj

Een mogelijkheid voor mensen van 18 tot 35 jaar met LTS nr. 59/Pvß). Of bel voor meer informatie: 04490-63237.
(wis- en natuurkunde op C-niveau), HAVO 3 of MAVO (ook met Ê

wis- en natuurkunde), om bij DSM een vakte leren.Een verantwoordelijk

vak. Want de proces-operators zijn de mensen die de produktie- r\^ii I
processen in deDSM-fabrieken begeleiden.En dieals er iets mis dreigt te

gaan complete fabrieksinstallaües stilleggen en weer opstarten. V\fe hébben een OplOSSing Of We Vinden &T een.

Zaterdag 8 juli 1989 "7If Hmburgs dqgblad~"J|



Software Design Engineers (M/V)
Voor onze Software Afdeling

Functie-informatie: #
Zi|n/haar voornaamste taken omvatten het ontwikkelen van software Medtronic «s 's werelds grootste produ-

aan de hand van software specificaties ten behoeve van implanteerbare cent van implanteerbare "eiectromca: zoals
producten. pacemakers, zenuwsimulatoren en intuus-

Dit houdt eveneens in, dat hij/zij zorg draagt voor de haalbaarheids-
studie, het testen en evalueren van de ontworpen software. pompe

De omzet bedraagt meer dan $650 miljoen.

Functie-eisen:
- Technische (E/l) universitaire opleiding met (bio)medische speciali- Hel moeaeioedlll , ,s gevestigd in

satie en ervaring in programmeren en of HTS-E met min. 4 jaren
j- u /T u u „„ Minneapois, terwii er produktietaciliteiten

ervaring in een medisch/technische omgeving. p '- Kennis van de programmeertaal Cen kennis van Assembier, in zyn mdcv s, Brazilië. Canada. Frankn/k en
microprocessor hardware omgeving (realtime), strekt tot aanbeve- Nederland, in totaal werken bi/ Medtronic

'in9meer dan 5800 mensen in 85 landen.
- Bereidheid tot het maken van buitenlandse reizen.
- Bereidheid tot het volgen van aanvullende cursussen.
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal is Research isgeconcentreerd mdc v.s. en

een vereiste (Ervaring met Frans Of DuitS is een pré). Nederland. Daartoe vestigde Medtronic in
Leeftijd ± 30 jaar. 1987inMaastricht hetBakkenResearch Cen-

WÜ bieden* 'er me' als "ooldaktiviteiten: research, klini-

Een boeiende funktie, waaraan U voor een groot deel zelf inhoud sche evaluatieprogramma's en wetenschap-

kunt geven. peli/ke opleiding en informatievoorziening.
Tevens bieden wij U een pakket uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Voor nadere inlichtingen over de funktie kunt U bellen met Dhr. V. Lank,
Hoofd Software Afdeling, telefoon 043-820820.

Voor overige informatie kunt U bellen met de heer W. Haemers, Hootd
Personeelszaken, telefoon 043-820722.

Uw schriftelijke sollicitatie met een uitgebreid curriculum vitae gelieve U
te richten aan: Bakken Research Center 8.V., Afd. Personeelszaken,
Endepolsdomem 5, 6229 GW Maastricht.

Bakken Research Center B.V. Medtronic(U
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BORGHANS

>**
VLEESGROSSIERDERIJ

O zoekt

ACTIEVE
VERKOPER

Borghans te Nuth en Grootvlees te Hoorn zijn per 1
januari 1989 een samenwerkingsverband
aangegaan.
Beide bedrijven houden zich bezig met de produktie
van rund-, kalfs- en varkensvlees.

Voor de verkoop aan slagers, grootwinkelbedrijven
en de vleesverwerkende industrie, zoeken wij voor
het bedrijf in Nuth een commercieel medewerker.

Onze man heeft kennis van het vleesbedrijf,
opgedaan in de slagerij of in een soortgelijk bedrijf, is
25 tot 30 jaar oud en wil hoger op de
maatschappelijke ladder.
Uw woonplaats moet zijn in het zuiden des lands.
Schriftelijke sollicitaties met pasfote te richten aan:
Grootvlees B.V.
postbus 2162
1620 ED Hoorn 2,2195

■ !■!■■■■ I- I " I I^^—^——.^^———

Als Hersteller von Kunststoffhülsen
für die Textilindustrie sind wir
weltweit bekannt.

ln unserem Werk in Alsdorf-Hoengen ist zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt die Position
eines

Schichtführers
neu zu besetzen.
Wir denken an einen Fachmann der
Kunststoffverarbeitung Spritzguß mit
nachweisbaren Kenntnissen. Das
Aufgabengebiet umfafM das
verantwortungsbewuGte Führen der
Produktionsschichten in technischer und
personeller Hinsicht.

Bitte richten Sic Ihre Bewerbung mit
aussagekraftigen Unterlagen, Angabe des
Gehaltswunsches und des frühestmöglichen
Eintritts an:

Jos. Zimmermann GmbH & Co. KG
RosstrafJe 9-13, 5100 Aachen
Telefon Werk Alsdorf-Hoengen 0949-2404-6076 21222 t

_ fn Stichting Ziekenzorg
-fP' 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)

I Ten behoeve van de afdeling Aktiveringstherapieën van de Psychiatrische
Afdeling Algemeen Ziekenhuis, lokatie Sittard zoeken wij kontakt met
belangstellenden voor de funktie van

medewerk(st)er arbeids-/
aktiviteitenbegeleiding <so%)

vakaturenr. JH 24

funktie-informatie: " Werkt zelfstandig, groepsgericht en/of individueel, met klinische en
dagbehandelingspatiënten;

" werkt aktiveringsgericht met materialen van diverse aard, struktuur en
regelmaat t.b.v. de patiënten vormen hierbij belangrijke
aandachtspunten;

" observeert patiënten en rapporteert bijzonderheden;
" bereidt programma's voor en beheert de materialen;
" neemt op verzoek deel aan de bespreking van het behandelingsteam.

Het betreft een part-time funktie voor 20 uur per week, welke in eerste
instantie van tijdelijke aard is. Afhankelijk van de interne ontwikkelingen
behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. De
werkzaamheden worden voorlopig op 5 dagen per week verricht.

funktie-eisen: " relevante MBO-opleiding, bijv. MBO-arbeidstherapie of
MBO-aktiviteitenbegeleiding;

" enig technisch inzicht en ervaring;
" goede sociale vaardigheden;
" interesse in de omgang met en de problematiek van psychiatrische

patiënten.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring comform FWG-funktiegroep 35 (minimaal ’ 2.201,- en
maximaal ’ 3.122,- bruto per maand). De overige arbeidsvoorwaarden
comform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: De heer J. Dritty, hoofd Aktiveringstherapieën, toestel 2048.

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.

H 'h Automaten Limburg b.v.
Hoofdkantoor: . Tel. 045-460480 Tx 56657
Tunnelweg 113, 6468 EJ Kerkrade. NL. Faxnr. 045-456463
Wij zijn een snelgroeiende, dynamische onderneming, die zich bezig houdt
op het gebied van recreatie-apparatuur, speelautomaten,kiddy rides en
vending machines in de amusementssector.
Ter versterking van ons serviceteam zoeken wij voor de afdeling
speelautomaten

servicemonteurs (binnen- en buitendienst)
Het betreft een full-time functie.
Functie-eisen:- MTS elektronica of gelijkwaardig;- rijbewijs B(E).

En voor de versterking van ons team „technische ontwikkelingen en
onderhoud" zoeken wij voor de afdeling kiddy rides een
MTS'er werktuigbouwkunde (leeftijd vanaf 25 jaar) die belast wordt met de
afdeling recreatieapparatuur.
Het betreft een leidinggevende functie voor 40 uren per week.

LTS'er elektrotechniek/elektronica
Het betreft een functie voor 40 uren per week.
Voor beide functies geldt dat
- u een rijbewijs B(E) heeft.
Sollicitaties, vergezeld van een recente pasfoto, richtenaan
Automaten Limburg 8.V., t.a.v. de directie, Tunnelweg 113, 6468 EJ
Kerkrade.
Gelieve in de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden naar welke
functie u solliciteert. 212406

■^H I Wir sind eine international tatige Deutschel^^^^^ Unternehmensgruppe der
"""""'BHl^^'^H Metallverarbeitung mit rund 4500
f" '\ f i I I Beschaftigten im In- und Ausland.A ' i lm Produktbereich Nah- und

Handarbeitszubehör sind wir weltweitI führend. Mit unserem umfassenden
Sortiment - für den Endverbraucher in
attraktiver Selbstbedienungsaufmachung -
sprechen wir Großhandler und
Kaufhaus-Konzerne an.
Wir suchen den

Export-Area-Manager
für Italien, Spanien, Portugal
Sic sind verantwortlich für- die Betreuung und Motivierung' unserer

Vertretungen in diesen Landern- die Entwicklung und Durchsetzung
landerspezifischer Marktstrategien- die Intensivierung bestehender und den
Aufbau neuer Kundenkreise.

Der ideale Bewerber hat das 40. Lebensjahr
noch nicht vollendet. Er beherrscht Englisch
und Spanisch oder Italienisch und ist bereit,
eine weitere Fremdsprache zu erlernen. Er
weif3, daf3 Reisen zum Geschaft gehort. Er
verfügt über eine fundierte
kaufmannisch/betriebswirtschaftliche
Ausbildung. Er kann gern auch eine „Sic"
sein.
Wenn Sic diese Aufgabe reizt, senden Sic
bitte Ihre ausführliche Bewerbung mit
Zeugniskopien, tabellarischen Lebenslauf,
Lichtbild und Angabe der
Einkommensvorstellung sowie des
frühestmöglichen Eintrittstermins an die
Personalabteilung der

William Prym-Werke GmbH & Co KG
Postfach 1740, 5190 Stolberg' a 212405

AUTOGLAS jÉWÊÈF
ZONNEDAKEN CARGLASS
AUTOGLASREPARATIE Nr. 1 in autoglas in de Benelux
internationale organisatie en marktleider in het plaatsen en leveren van
autoruiten en zonnedaken, zoekt voor vestiging in Heerlen, voor de regio
Limburg,

VERTEGENWOORDIGER
U zult de garages, carrosserietransportbedrijven en fleetowners regelmatig
bezoeken om zowel autoruiten als zonnedaken te verkopen, al dan niet
geplaatst door CARGLASS. Tijdens uw route levert u eveneens bestellingen af,
wat een ideale gelegenheid is de commerciële relatie met CARGLASS te
verstevigen.
Na een inwerkperiode en technische opleiding moet u in staat zijn zelf, indien
nodig, een plaatsing te verzorgen.

Profiel : - leeftijd 20-30 jaar;
- u bent commercieel;
- u bent handig en technisch gericht;
- u hebt de wil en het enthousiasme in een klein team het

CARGLASS-filiaal uit te bouwen;- u woont in een straal van 15 min. rond Heerlen.
Schriftelijke sollicitaties met cv. en eventueel pasfoto richten aan

CARGLASS NEDERLAND B.V. JJeroen Boschlaan 220 5613 GD Eindhoven telefoon 040-433<3|, 9

I

/% VIC LAUDY
bv Bouw- en Aannemingsmaatschappij i

Bij ons bedrijf zijn plaatsingsmogelijkheden voor: (

■ CALCULATOR m/v
Taak: - het zelfstandig opstellen van kostprijs-begroting"

- het mede beoordelen van prijsaanvragen
- het opnemen van renovatiewerken en vertalen

kostprijsbegrotingen

Funktie-eisen: - leeftijd tot 30 jaar- opleiding HTS Bouwkunde
- ervaring met automatisering- in teamverband kunnen werken
- kennis van moderne bouwtechnieken

■ ORGANISATIE-
ASSISTENT M/V j

Taak: - het onder leiding assisteren bij de organisatie *een of meer in uitvoering zijnde projekten
- het maken van planningen- het verrichten van administratieve

werkzaamheden

Funktie-eisen: - leeftijd tot 30 jaar
- opleiding MTS Bouwkunde- ervaring met automatisering
- in teamverband kunnen werken
- kennis van planningstechnieken
- enige bouwplaatservaring

Schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae, aan:
Directie BV. Bouw- en Aannemingsmij. Vic Laudy
Postbus 89, 6130 AB Sittard.

" —— d

Als groepsleider ZW|WAO i

administratie bij DSM kiest u
voor een gezonde carrière.

■

Het progressieve arbeidsomstandighedenbeleid is een zowel op papier als in vergaderingen,
van de factoren die bijdragen tot het goede werkklimaat bij DSM. In uw huidige baan heeft u op dit vakgebied de nodige

Wat tot uitdrukking komt in deméér dan gemiddelde motivatie en ervaring opgedaan. U bent tussen 28 en 35 jaaroud, en hebt de

prestaties van de 11.500 medewerkers van DSM Limburg bv. ambitie en de kwaliteiten om door te groeien. Waarvoor DSM

ln groei en bedrijfsresultaten. uiteraard alle kansen biedt.

Toch is arbeidsongeschiktheid natuurlijk nooit helemaal Interesse? Nadere informatie wordt u gegeven door de

te voorkomen. Voor preventie, eerste opvang en controle is er de heer A. Geenen, Personeelsfunctionaris, telefoon 045-782302 of

Bedrijfsgezondheidsdienst, kortweg BGD. Die zelfstandig een de heer P.Rutten, ChefAdministratie BGD, telefoon 04490-64311,

aantaltaken uitvoertvoor en naast de bedrijfsvereniging. privé 04704-4654.
Voor de gegevensverwerking en rapportering over ZW en WAO Uw schriftelijke sollicitatiekunt u, binnen3 weken, met

zorgt een afzonderlijke, 5 medewerkers tellende administratieve vermelding van vacaturenummer 63/89 PVB en onder bijsluiting

groep. Die zich tevens bezighoudt met het adviseren over en het van uw curriculum vitae, richten aan: DSM Limburgbv, afdeling
analyseren en interpreteren van deze gegevens. En het toetsen aan Personeelsvoorziening en Beheer, Mauritspark 1, 6163 HM

dewet. Geleen.

Als groepsleider bent u zowel binnen als buiten het Volledigheidshalve melden wij dateen medische keuring

concern een deskundige gesprekspartner. Dit vereist een kennis op en een psychologisch onderzoek totde selectieprocedure behoren.

MBO-niveau plus opleiding Sociale Verzekeringen I en II en
affiniteit met automatisering. ,

Verder spreekt het vanzelf datu leidingkunt geven, een D^|\/| l9h
coördinator en organisatorbent, graag initiatieven neemt, .
analytisch kunt denken en uw inzichtenprima kunt verwoorden, We hébben een Oplossing ofwevinden er een.
!
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jaren
S^isatie van de vezels- en po-
j?tdivisie is overigens al jaren
*■ De laatste aanpassing was

If 1 de zogenoemde business-
u t)e personeelsvermindering, °s van de al lopendereorgani-
lJ* Emmen in verband met de
f* van de produktie van polya-

en bandgarens, en de

aanpassing bij de lokatie Steenber-'
gen.
In septemberwordt het overleg met
de vakbonden voortgezet. Dan zal
bekend zijn hoeveel banen er pre-
cies moeten verdwijnen. Vakbonds-
bestuurder Hubert verwacht overi-
gens dat het definitieve banenver-
lies nauwelijks zal afwijken van de
700 waar AKZO thans vanuit gaat.
In september zullen ook de diverse
regelingen nader worden uitge-
werkt.
De vakbonden willen de vut bij
Akzo benutten om 'sociale pijn' te
voorkomen. Het chemieconcern
kwam vorig jaar bij de cao-onder-
handelingen met de vakbonden
overeen dat de vut in 1990 omhoog
gaat van 60/61 jaar naar 62 jaar.

Delta Dailyfood
bouwt fabriek

in Canada
Van onze redactie economie

NIEUW-VENNEP - Delta Daily-
food, producent van koelverse
maalthden in Nieuw-Vennep en
sinds kort volledig in handen van
Cebeco-Handelsraad,

#
gaat een fa-

briek bouwen in Canada. Cebeco-
Handelsraad en Delta Dailyfood-di-
recteur Aaldering nemen ieder een
belang van 50 procent in de fabriek,
die op 1 april volgend jaar met 60
werknemers van start moet gaan en
waarmee een investering van onge-
veer 18 miljoen gulden is gemoeid.
Dat heeft directeurAlderingvan het
bedrijf uit Nieuw-Vennep vanmor-
gen bekend gemaakt. Delta Daily-
food ging anderhalf jaar geleden in
Nieuw-Vennep van start. Inmiddels
telt het bedrijf 170 werknemers. De
verwachting is dat de omzet dit jaar
uitkomt op 30 miljoen gulden.Delta
Dailyfood richt.zich in Canada niet
alleen op de detailhandel, maar ook
op luchtvaartmaatschappijen en an-
dere groteverbruikers.

Coveco en
volff bekijken
samenwerking

l|f?RDAM- Coveco uit Velp enL vlees Nederland te Twello
over de moge-

L^ om samen rundvlees te ver-een af te zetten, zo blijkt uit
toedeling van de twee onder-
RU^- Zij verwachten niet voor
L. de helft van augustus een

'C een gro°t rundvleesbedrijf
"j omzet van f 300 miljoen en

(^psoneelsleden. Coveco is
!oJp"0ot in varkensvlees, maar

rundvlees. De jaaromzet
L§t ongeveer f 1 miljard en er
I^, 1600 mensen:

bedrijven zoeken samen-\ts. Omdat zij een sterke natio-
'Iternationale concurrentie-

overzicht
Herstel
f JERDAM-HetDamrak lag
fyl j*r voor een vrijdagbeurs
WJjJ- De bodem die donder-

k, dag in de markt werd ge-
-8 leek goed voor een krach-rstel dat gaandeweg stevi-
fHj» ?rd opgebouwd. De stem-
*rndex steeg 1,7 tot 186,9.jtof^zet was met f 1,3 mUjard

n vrijdag niet abnormaal
( * doemen.

&
n°ofdfondsen konden en-V^dens winst boeken. Som-

'VbJ^den er echter forsereWP*n bovenop. Zo trok Ned-Uen gulden aan tot f438 en
\ Middenstandsbank f 6
C °P f 246,50. Trouwens,
fcuere banken deden het ook» v*end. Amrobank ghing f
|'oh?oruit naar f 87,70, ABN f0, "«ar f4440 en NIB f g naar f

i hp+rnationale aandelen de-
%g l met de gedaalde dollar
hfU^an- Unilever trok f 1 aan
J<ws4o maarKon- °lichield
8* " zeven dubbeltjes voor-
Hj °P f 137,70 voor gezien.
Jiw!rr d op de gunstige ver-
j»,6oJ ers f 0,80 meer waard op

v°edings- en genotmidde-
!Ckr werd Heinéken f 2 ho-
S/'Vmdeld op f 127,70. Wes-
lM f 1,20 hoger van de
H}°P f 90,20. Grootgrutter
ftk lrok f 2 aan tot f 119,60.
Mt

°ok Océ metf 4 winst op% *tork deed het met f 0,50
?WP, f 37,30 ook niet slecht enA herstelde krap f 1 tot f

I^m 1 in ACF en Gist-broca-
Vfba^iot dinsdag stilgelegd
bHii met een maandag te> en bericht. Volgens de
J Qo? hieruit bbjken dat de
S\i ncerns gearmd de jaren
r'tla ln zu"er» gaan. Fusie-
Aw1 Sanders werd f 5 ho-NT^sd op f 126.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. «Je
AEGON 99,50 99,70
Ahold 117,50 119,60.
Ak2o 143,60 143,30
A.B.N. 43,70 44,40
Alrenta 162,90 162,40
Amev 53,10 54,40
Amro-Bank 86,40 87,70
Bols 146,50 146,50
Borsumjj W. 128,00 129,30
Bührm.Tet. 68,40 68,80
C.S.M.ceit 68,90 69,30
DAF 56,00 56,30
DordtscheP. 249,50 251,50
DSM 128,90 128,00
Elsevier 73,30 73,30
Fokker eert. 42,40 43,30
Gist-Broc. c. 35,10
Heinéken 125,70 127,70
Hoogovens 112,90 113,30
HunterDougl. 118,80 117,20
Int.MüUer 98,50 102,00
KBB eert. 72,10 72,70
KLM 48,80 49,60
Kon.Ned.Pap. 54,30 54,40
Kon. Olie 137,00 137,60
Nat. Nederl. 63,60 64,10
N.M.B. 240,50 246,50
Nedlloyd Gr. 428,50 438,00
Nnv.Cate 98,70 98,70
Océ-v.d.Gr. 304,00 308,00
Pakhoed Hold. 142,80 142,80
PhUips 38,80 39,30fRobeco 104,30 104,90
Rodamco 157,10 157,10
Robnco 102,10 103,00
Rorento 61,60 61,50
Stork VMF 36,80 37,30
Unilever 140,50 141,40
Ver.Bezit VNU 100,90 99,70
VOC 45,70 46,70
Wessanen 89,00 90,20
Wolters-Kluwer 47,50 47,00

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 110,80 111,00
11BNG 81-06 108,20 108,20

BV2 BNGB4-09-1 105,30 105,30
BV2 BNGB4-09-2 105,40 105,20
63A BNG 67-92 98,80 98,80
63A BNG 68-93 98,20 98,20
6V2 BNG67-92-1 98,40 98,40
6% BNG 67-92 98,40 9840
6 BNG 65-90-1 98,50 98,60
6 BNG 65-90-2 98,70 98,70
5% BNG6S-90-2 98,80 98 80
s/2 BNG 65-90 98,80 98,80
5'A BNG 64-89 99,10 9910
5'A BNG 64-90 98,40 98,40
4/2 BNG 62-92 96,00 96,00
4V2 BNG 62-93 95,40 95,70

Pandbrieven
7/2AEGHypB4 99,50 99,50
6V4Aegon hyp 85 97,60 97,60
6FGH DW7301 98,80 98,80
6FGH DWBIOOI 99,50 99,50
43AFGHx95501 99,30 99,30
43AFGHxal 99,05 99,05
7'/2WstlHypßZ 99,20
6Westl.Xl 98,00
6We5t1.X34121 96,90 96,90
6Westl.XB23ol 96,00
7 WUH 86-91 99,30 99,30
7 WUH 85-95 99,00 99,00
7 WUH 89-92 99,50 99,50

Banken,handel & industrie
10%Akzo 82 104,80 104,80
Wi ABNK 79 104,00 104,10
9/2 ABN 74 103,10 103,20
9 ABN ecu 85 98,70 99,00
BV2 ABN 84 100,90 100,90

V/t ABN 86 99,10 99,20
9% AmroKBo 104,00 104,00
8Adam Rubber 84 99,00 99,00
6'A BMH 87 97,00 97,00
83A BqPaK75 100,00 100,00
11 Ceehom 71 121,50 121,50
VA Hoogov. 85 98,80 98,80
7 HunterD.B6 97,20 97,20
UV2NIBBO 102,50 102,50
7 NOB 66-91 99,50 99,50
7 NOB 64-89 99,20 99,20
BV2 NMBK 76 100,50 100,50
63A NMB bb 85 97,80 97,80
6'/2NedWatßnk 86 90,50 90,50
6PGEM 64-89 97,00 b
6'A Postb. 95,80 95,80
6Postb. 93,10 93,10
6Sehiphol66 95,50 95,50
8,2 SHV 72 104,30 104,30
8,2 SHV 73 107,00 107,00
4St.Bank. 86 86,30 86,50
6 Unilev. 66 98,00 98,00
7Va VMF 69 96,50 96,50

Premie obligaties
2/2 Alkm.s6 81,60 81,60
2/2 Asdslkl 82,10 82,10
2'/2Asds6(l) 82,10 82,10
2/2 Asds6(2) 95,10 95,10
2/2 Asds6(3) 96,10 96,40
2>/2Asds9-99 83,10 83,10
2/2 Breda 54 30,10 80,10
2V2Dordt 56 85,00 84,50
2/2 Edh.s4kl 87,50 86,50
2V2 Enscs4kl 88,10 88,10
2V2sGrs2(l) 110,20 110,20
2'/25Gr52(2) 110,00 110,00
N.Kank.lnst.BB 82,40 82,30
2'A NdßodK67 87,00 86,50
2'ARdms2(l) 110,30 110,30
2'/2Rdm52(2) 110,70 110,70
2V2 Rdm57-97 91,30 91,30
2'h Utr.s2kl 96,00 95,60
2V2 Zd-H0157 92,00 91,60
2/2 Zd-H0159 90,60 91,90

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 101,70 102,80
8V4A.1.R.85 109,00 113,00
6V2 Bobel 86a 85,80 85,80
6'ABührm.73 260,00
6'A Cham 86 84,30 85,30
5 Enraf-N.86 95,50 95,60
7HCSTechn. 118,70 118,90
6 Hoogov. 85 165,50 165,30
B'/2HolecBs 110,00 110,00
sHoop Co 87 87,50 ' 87,50
83AKNSM75 225,00 225,00
1% Nutr.72 355,00 356,00
6V2 Nijv.Bs 151,00 153,00
6V2R 01.67 98,50 99,00
14SHV 81 147,50 147,50
8^ Stevin76 101,50 101,50
B'/2Volker7B * 98,50 99,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47,80 48,20
ACF-Holding 51,20
Ahrend Gr. c 309,00 318,00
Alg.Bank.Ned 43,50 44,20 f
Asd Opt. Tr. 25,00 25,00
Asd Rubber 7,40 7,40
Ant. VerfT. 340,00
Atag Hold c 104,00 103,80
Aut.lnd.R'dam 92,00 b 94,00
BAM-Holding 490,00 489,00
Batenburg 94,00 95,00
Beers 144,00 143,50
Begemann 109,50 109,50
Beündo 374,00 373,50
Berkels P. 4,90 4,95. Blyd.-Will. 24,00 24,00
Boer De, Kon. 444,50 444,50
de Boer Winkelbedr. 57,60 58,10

Boskalis W. 14,85 15,10
Boskalis pr 12,90 12,90
Braatßouw 1160,00a1130,00a
Burgman-H. 3380,00 3380,00
Calvé-Delft e 910,00 916,00
Calvéprefc 5200,00 5225,00
Center Parcs 66,80 65,80
Centr.Suiker 68,00 68,20
ChamotteUnie 11,00 11,20
Cindu-Key 118,50 120,50
Claimindo 363,50 363,50
Content Beheer 23,50 23,20
Cred.LßN 82,50 82,90
Crown v.G.c 106,00 106,00
Desseaux 230,00 230,00
Dordtsche pr. 248,50 250,50
Dorp-Groep 51,50 52,00
Econosto 258,50 258,00
EMBA 136,00 136,00
Enraf-N.c. 52,50 52,00
Enks hold. 401,00 401,00
Flexovit Int. 72,00 72,30
Frans Maas c. 82,30 82,50
Furness 127,50 127,00
Gamma Holding 86,00 86,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 27,50 28,00
Geveke 40,00 40,00
Giessen-de N. 279,00 275,00
Goudsmit Ed. 372,00 373,00
Grasso's Kon. 96,70 96,70
Grolsch 136,20 136,30
GTI-Holding 187,50 187,50
Hagemeyer 97,80 97,80
H.B.G. 216,50 215,00
HCS Techn 15,20 15,20
Hein Hold 107,50 111,00
Hoek's Mach. 185,00 185,00
Holdoh Hout 745,00 745,00
Holec 29,80 29,70
H.A.L. Tr. b 1652,00 1650,00
Holl.Am.Line 1657,00 1660,00
Heinéken Hld 107,50 111,00
HolLSea S. 1,41 1,41
Holl. Kloos 500,00 490,00
Hoop en Co 11,70 11,70
HunterD.pr. 5,50 5,80
ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 63,50 66,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 32,50 32,20
Industr. My 226,00 230,00
Ing.Bur.Kondor 565,00 555,00
Kas-Ass. 47,00 48,40
Kempen Holding 16,60 16,70
Kiene's Suik. 1360,00 1360,00
KBB 73,50 75,00
Kon.Sphinx 120,00 119,80d
Koppelpoort H. 321,00 322,50
Krasnapolsky 204,00 201,50
Landré & Gl. 63,80 65,00
Macintosh 53,50 53,50
Maxwell Petr. 670,00 665,00
Medicopharma 75,00 76,00
Meha Int. 7,40 7,40
MHVAmsterdam 23,00 a 23,00a
Moeara Enim 1175,00 1175,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15500,00
Moolen en Co 33,80 34,10
Mulder Bosk. 79,80 81,00
Multihouse 10,60 10,40
Mynbouwk. W. 445,00 440,00
Naeff 250,00
NAGRON 52,00 52,00
NIB 561,00 570,00
NBM-Amstelland 21,40 21,50
NEDAP 352,50 352,50
NKFHold.eert. 360,00 361,00
Ned.Part.Mij 38,60 38,80
Ned.Springst. 9700,00
Norit 896,00 899,00
Nutricia gb 60,30 60,50
Nutricia vb 61,80 61,80
Oldelft Groep c 195,00 192,50
Omnium Europe 16,90 16,90
Orco Bank c. 73,80 75,40
OTRA 852,00 850,00a
Palthe 73,00 73.00

Pirelli Tyre 54,30 54,20
Polynorm 109,00 109,50
Poreel. Fles 141,00 142,00
Ravast 50,00 50,10
Reesink 71,50 72,00
Riva 58,00 58,00
Riva (eert.) 57,00 57,00
Samas Groep 68,50 70,80
Sanders Beh. 121,00 126,00
Sarakreek 28,10 30,00
Schuitema 1510,00 1505,00
Schuttersv. 140,50 144,80
Smit Intern. 41,80 42,50
St.Bankiers c. 26,90 27,30
Stad Rotterdam 148,20 148,20
TelegraafDe 458,00 458,00
Text.Twenthe 303,00 303,00
Tulip Comp. 59,70 59,50
Tw.Kabel Hold 142,00 141,00
Übbink 114,00 121,90
Union Fiets. 16,50 16,50
Ver.Glasfabr. 280,00 280,00
Verto 67,70 67,50
Volker Stev. 64,30 64,00
Volmac Softw. 53,60 53,00
Vredestein 18,70 19,20
VRG-Groep 66,50 68,80
WegenerTyl 181,00 182,50
West Invest 31,50 31,40
Wolters Kluwer 188,00 188,00
Wyers 48,90 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,60 35,30
ABN Aand.f. 74,00 74,00
ABN Beleg.f. 56,70 56,70
ALBEFO 53,50 53,50
AldollarßFs 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 247,00 247,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 45,70 45,70
Amenca Fund 308,00 311,00
Amro A.in F. 93,60 93,70
Amro Neth.F. 75,40 75,20
Amro Eur.F. 70,50 d 70,90
Amro Obl.Gr. 152,30 152,30
Amvabel 93,80 94,10
AsianTigersFd 58,30 58,60
Bemco Austr. 57,60 58,00
Berendaal 113,50 113,00
Bever Belegg. 24,50 24,50
BOGAMIJ 105,00 104,50
Buizerdlaan 42,20 42,20
DeltaLloyd 40,90 40,50
DPAm. Gr.F. 25,00 25,00
Dp Energy.Res. 37,00 37,00
Eng-H011.8.T.1 9.80 9,80
EMF rentefonds 65,40 65,40
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58,60 58,60
Hend.Eur.Gr.F. 200,80 201,00
Henderson Spirit 71,50 71,50
Holland Fund 73,80 73,50
Holl.Obl.Fonds 122,20 121,70
Holl.PacF. 107,70 109,30
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 40,50 40,70
Intereff.Warr. 283,80 286,50
JapanFund 36,00 35,00
MX Int.Vent. 66,50 66,80
Nat.Res.Fund 1475,00 1475,00
NMB Dutch Fund 37,40 37,30
NMB Oblig.F. 36,80 36,80
NMBRente F. 103,30 103,20
NMB Vast Goed 37,80 37,80
Obam, Belegg. 213,50 214,00
OAMFRentef. 14,20 14,20b
Orcur.Ned.p. 49,40 49,40
Pac.Prop.Sec.f. 44,50 44,60
Prosp.lnt.High.lnc 9,40
Rabo Obl.inv.f. 75,80 75,80
Rabo Obl.div.f. 50,80 50,80
Rentalent Bel. 1350,70 1350,70
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 102,50 102,50

Sci/Tech 17,55 17,60
Technology F. 16,10 16,10
Tokyo Pac. H. 242,50 242,50
Trans Eur.F. 75,50 75,80
Transpac.F. 550,00 565,00
Uni-Invest 111,00 111,50
Unico Inv.F. 86,00 86,00
Unifonds 30,50 30,50
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 120,10 120,00
VentureF.N. 44,80 44,50
VIB NV 86,50 86,50
WBO Int. 75,60 76,00
Wereldhave NV 213,00 213,00

Buitenlandse obligaties
B^4 EEGB4Ü) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,80 36,40
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 33.00
Amer. Brands 68,10 69,00
Amer. Expres 33,30 33,50
Am.Tel.& Tel. 35,20 35,30
Ameritech 57,60 57,70
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,00 28,10
Atl. Richf. 93,50 93,50
BAT Industr. 6,55 6,60
Bell Atlanüc 87,70 87,60
BellCanEnterpr 40,00 40,20
Bell Res.Adlr 0,75 0,70
Bell South 48,00 d 48,00
BET Pubüc 3,00
Bethl. Steel 21,10 21,10
Boeing Comp. 48,60 48,60
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,50 24,80
Citicorp. 32,80 32,50
Colgate-Palm. 51,50 51,80
Comm. Edison 38,00 37,80
Comp.Gen.El. 430,00 427,00
Control Data ' 21,30 21,10
Dai-IchiYen 3290,00 3280,00
Dow Chemical 85,50 85,20
Du Pont 108,80
Eastman Kodak 46,80 47,40
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 200,00 200,00
Exxon Corp. 44,00 44,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,90
Ford Motor 48,10 48,10
Gen. Electric 52,40 52,00
Gen. Motors 41,20 40,80
Gülette 40,00 40,20
Goodyear 54,70 54,40
Grace & Co. 33,30
Honeywell 73,30 73,00
Int.Bus.Mach. 112,00 111,50
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 45,75
ITTCorp. 57,75 58,30
K.Benson© 5000,00 5000,00
Litton Ind. 85.00 85,00
Lockheed 47,60 47,80
Minnesota Mining 70,50 71,00
Mobil Oil 50,50 50,30
News CorpAuss 15,00 15,00
Nynex 80,20 79,60
Occ.Petr.Corp 26,80 27,00
Pac. Telesis 40,30 40,70
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,00 53,60
Philip Morris C. 139,10 140,80
Phill. Petr. 22,30 22,30
Polaroid 38,10 39,00
Privatb Dkr 293,50 296,50
Quaker Oats 64,00 64,00
St.Gobin Ffr 638,00 632,00
Saralee 55,00 56,00

I Schlumberger 40,60 40,10
Sears Roebuek 44,00 44,60
Sony (yen)

Southw. Bell 51,60 51,60
Suzuki (yen) 890,00 896,00
Tandy Corp. 44,00 44,30
Texaco 51,30 51,50
Texaslnstr. . 39,20 39,20
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1380,00 1410,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 71,50 71,00
Unisys 24,50 24,00
USX Corp 34,50 34,70
US West 70,50 70,80
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,70 62,80
Woolworth 51,70 52,00
Xerox Corp. 62,50 62,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 51,00 51,00
Am. Home Prod. 208,50
ATTNedam 73,00 73,50
ASARCO Ine. 58,00
AU. Richf. 198,00 198,00
Boeing Corp. 153,00 153,00 d
Can. Pacific 38,00 38,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 49,00 48,00
Citicorp. 67,50 67,50
Colgate-Palm. 109,00 109,00
Control Data 42,00 42,00
Dow Chemical 179,50 180,00
Eastman Kodak 100,00 100,00
Exxon Corp. 93,00 92,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 110,00 109,00
Gen. Motors 177,00 173,00
Gülette 83,50 83,50 d
Goodyear 114,50 d 114,50
Inco 56,50 56,50
1.8.M. 233,00 236,00
Int. Flavors 113,50
ITTCorp. 120,00 122,50
Kroger 29,50 30,00
Lockheed 104,00
Merck & Co. 142,70 143,50
Minn. Min. 150,00 150,00
PepsiCo. 109,00 111.50
Philip Morris C. 294,50 299,00
Phill. Petr. 46,00 46,00
Polaroid 73,50 74,80
Procter & G. 250,00
Quaker Oats 130,00 130,00
Schlumberger 84,60 84,00
Sears Roebuek 92,00 93,30
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 92,00 92,00
Texas Instr. 83,10 83,10
Union Pacific 152,00 150,00
Unisys Corp 50,00 49,50
USX Corp 72,00 72,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 132,00 133,00
Woolworth 108,00 109,00
Xerox Corp. 127,00 126,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 615,00 625,00
Dresdner B. 330,00 344,00
Hitachi(soo) 1550,00 1550,00
Hoechst 298,00 299,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7750,00
Siemens 575,00 580,00

Warrants
Akzo 36,10 36,40
AMRO warr. 2,05 2,05
Bogamn 4,65 4,65
Falcons Sec. 18,40 18,90
Honda motor co. 2100,00 2150,00
K.L.M. 85-92 220,00 232,00
Philips 85-89 10,70 11,50
St.Bankiers a 0,85 0,85
St.Bankiers b 2,25 2,60

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,50 100,50

Aegon warr 12,80 12,60
10/2ABN 87 95,75 95,75
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 94,75 94,75
10AmevBs 102,50 102,50
11 Amev 86 96,50 96,50
14'AAmro87 97,00 97,00
13Amro-BankB2 101,00 101,00
10'AAmro 86 95,75 95,75
10Amro 87 95,75 95,75
53A Amro 86 95,50 95,50
Amro Bank wr 37,00 37,00
Amro zw 86 69.75 69,75
9 BMH ecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25
93/4EIB-ecu 85 101,50 101,50
12'AHIAirl.F 92,25 92,25
12 N1B(B) 85-90 101,00 101,00
11'ANGU83 101.00 101,00
10NGU 83 100,70 100,70
2'A NMB 86 84,60 84,60
NMB warrants 66,90 70,75
83A Phil. 86 98,50 98,50
63A Phil.B3 96,75 96,75
11 Rabo 83 101,75 101,75
9 Rabo 85 102,70 102,70
7 Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel- genoteerd)
Bredero aand. 25,20 21,70
Bredero eert. 15,30 15^1011 Bredero 17,50 16,80
Breev. aand. 25,00 24,00Breev. eert 22,50 2400
LTV Corp. 2,00 2,30
5 Nederh. 68-78 23,00 23,00
RSV. eert 0,44 0 44
V/a RSV 69 88,00 85ioOa

Parallelmarkt
Alanheri 22,90 22,80e
Berghuizer 60,00 57,00
Besouw Van c. 50,00 50,00
CBI Barin Oce. 1670,00
Comm.Obl.F.l 100,50 100,50
Comm.Obl.F.2 100,60 100,60
Comm.Obl.F.3 100,70 100,70
De Drie Electr. 29,50 28,50
Dico Intern. 143.50 142,50
DOCdata 30,90 30,20
E&L Belegg.l 75,00
E&L Belegg.2 75.00
E&L Belegg.3 75,30
Geld.Pap.c. 78,20 80,00
Gouda Vuurv c 97,80 97,20
Groenendijk 39,20 39,20
Grontmü c. 164,50 165,00
Hes Beheer 266,00 266,00
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,10 4,00
Infotheek Gr 25,50 25,60
Interview Eur. 8,20 8,20f
Inv. Mij Ned. 59,20 59,00
KLM Kleding 33,70 33,00
Kuehne+Heitz 36,00 35,80
LCI Comp.Gr. 60,00 60,30
Melle 250,00 250,00
Nedschroef 112,00 113,50
Neways Elec. 13,10 13,30
NOG Bel.fonds 28,80
Pie Med. 13,50 13,40
Poolgarant 10,25
Simac Tech. 19,50 20,00Text Lite 6,50 6,40
Verkade Kon. 263,70 265,50
VHS Onr. Goed 18,50 18,60
Weweler 116,00 114,60

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 40,00 284 3,60 4,20
abn c jul 45,00 1231 0,30 0,50
abn c okt 40,00 432 4,20 4,60
abn c okt 45,00 871 1,40 1,60
aegn c jul 100,00 267 1,40 1,40
amev c jul 55,00 329 0,40 a 0,90 '
amro c jul 80,00 377 6,70 7,60-
-amro c jul 85,00 873 2,20 3,30
amro c okt 75,00 377 11,50 13,10
amro c okt 85,00 925 3,60 4,70
amro c okt 90,00 950 1,50b 2,50
coc c jul 305,00 268 3,80 5,60
coc c jul 310,00 2250 1,90 2,60
coc c jul 325,00 607 0,50 a 0.30'
coc c aug 305,00 561 8,00 9,40
coc p jul 300,00 375 1,70 1,00
coc p jul 305,00 477 3,40 2,10
coc p okt 280,00 507 3.60 3,00
hein c jul 120,00 388 6,20 7,80
hoog c jul 110,00 904 5,70 6,10
hoog c jul 115,00 276 3,00 3,30
hoog c jul 120,00 437 1,70 1,60
hoog c okt 100,00 387 18,00 a 19,00
hoog c okt 105,00 442 16,20 a 16,90
hoog c okt 110,00 317 13,20 a 13,60
hoog c okt 115,00 1080 10,80 11,20
hoog c okt 1120,00 928 8,70 9,20
hoog c okt 125,00 397 7,00 7,10
hoog c okt 130,00 474 5,30 5,50
nedl c jul 430,00 282 8,40 12,00
nld p feb 105,00 1000 2,65 a 2,55
nlw c aug 100.00 1000 0,20 a 0,15
natn c okt 65,00 440 2,20 2,30
phil c jul 40,00 907 0,40 0,70
phü c okt 40,00 879 2,60 2,90
phil c okt 45,00 401 1,10 1,10
phil c jan 35,00 325 6,00 6,40
phil c jan 40,00 416 3,60 4,00
phü c 093 30,00 645 14.50 15.30a
olie c jul 140,00 307 0,90 0,90
olie c okt 140,00 269 3,80 4,30
olie p jan 130,00 300 4,00 3,70
umi c okt 140,00 492 5,70 6,80
umi c 093 120,00' 322 33,00 34.00
voc c jul 45,00 358 2,00 2,50
voc c jul 50,00 625 0,50 0,60
voc c okt 45,00 458 4,60 5,40
voc c okt 50,00 493 2,60 2,90
voc p okt 45,00 480 2,70 2,50

a=latea g=biede»+ei-di».
b-bieder h=late»+enli».
c=ex-clain k -gedaan tk
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+biedai »k slotkoers «origt tag
l=gedaan+late« sk=stotkoen gisten»

economie

Akkoord met bonden over sociaalplan

Reorganisatie Akzo
in 2 jaarafgerond

Van onze redactie economie

- De reorganisatie bij de divisie vezels en polymeren
,^kzo moet binnen, tweeënhalf jaar achter derug zijn. Ver-
dring van de divisieresultaten is dermate dringend dat zo
? 'hogelijk met de operatie begonnen moet worden. Daarbij
£?n de aanpassingen in de organisatiestructuur niet langer

dan noodzakelijk.

jh^lde gisteren de directie van
IjSo-divisie tijdens het overleg
i* Vakbonden over hetverdwij-
Jjft 700 arbeidsplaatsen bij ve-
£ Polymeren.
Pabonden zagen dereorganisa-
r'er uitgesmeerd over een pe-
i^J^n drie tot vier jaar. De bon-
>ï?ezen dat de periode die de
JjjMirectie mogelijk acht, te
£°m op een goede wijze oplos-
P'te vindenvoor dewegvallen-
L^eidsplaatsen. „Wij denken
i^aan een termijn van vier jaar,

geen sociale brok-LTJI maken," aldus bestuurderL^rt van de Industrie- en Voe-
f*ond CNV. De bonden heb-
Ingedeeld de uitvoering vanL^iaal plan kritisch te zullen
F- Mochten er zich tijdens de
lu'üsatie probleemgevallen
iyj^n, dan blijft het mogelyk
E/?r delenvan het plan het over-heropenen.

Bestemd voor Huis Ten Bosch-project

Nederlandse
bakstenen
voor Japan

Van onze
correspondent

ARNHEM - Twee
Gelderse baksteen-
fabrikanten gaan
acht miljoen gebak-
ken straatstenen aan
Japan leveren. Dat is
een unieke order,
omdat sinds de ze-
ventiende eeuw een
dergelijke hoeveel-
heid stenen niet
meer naareen Aziati-
sche bestemming is
verscheept. De over-
eenkomst is in Naga-
saki gesloten.
De stenen zijn be-
stemd voor het 'Huis
ten Bosch-project',
het grootsterecrea-
tiepark van Japan.
Het is niet uitgeslo-
ten, dat Japan in een
later stadium be-
langstelling heeft
voor nog eens vijftig
miljoen Nederlandse
straatstenen.

Waalsteenfabriek De
Bij landt BV uit Lo-
bith en Korevaar BV

uit Oosterbeek met
steenfabrieken in
Echteld en in Zenne-
wynen bij Tiel leve-
ren voorlopig elk
vier miljoen stenen

Nagasaki Holland
Village Trading Ine
heeft met de beide
Gelderse fabrieken
tevens een exclusivi-
teitscontract afgeslo-
ten voor toekomsti-
ge leveringen van
metsel- en straatste-
nen in Japan.

Het 'Huis ten Bosch-
project', waarvoor

prinses Margriet in
april de eerste ste-
nen heeft gelegd,
richt zich op cultuur,
educatie en ontspan-
ning. Met de uitvoe-
ring van dit grootste
recreatieproject van
Japan, dat in Naga-
saki tot stand moet
komen, is een totaal-
bedrag gemoeid van
3,5 miljard gulden.

In het kader van dit
project wordt onder
meer een aantal zeer
bekende Nederland-
se gebouwen ge-
bouwd.

Ook Nederlandse bedrijven betrokken

Weer grote fusie in
accountantswereld

CHICAGO - De Amerikaanse ac-
countantsconcerns Deloitte Has-
kins and Sells en Touche Ross zijn
het er in principe over eens gewor-
den te fuseren, zo is deze week be-
kendgemaakt. Gemeten naar in-
komsten wordt de nieuwe onderne-
ming de derde op de wereldrang-
lijst.

De Nederlandse organisaties van
beide accountantsgroepen zijn al
aan overleg begonnen over de con-

sequenties voor ons land van de
voorgenomen wereldwijde fusie. In
Nederland is enerzijds betrokken
de groep Deloitte Dijker en Van
dien, die na een vorig jaar aangega-
ne fusie ongeveer 3800 personeelsle-
den telt en een jaaromzet haalt van
f4BO miljoen. Anderzijds maakt in
ons land van de TRN Groep sinds
vorig jaar ook de Tombe/Melse
Groep deel uit en daarmee kwam
deze organisatie uit op een jaarom-
zet van f 300 miljoen en heeft ze in-
clusief de vennoten 2700 mensen
aan het werk.
De 850 partners van Deloitte in de
VS zullen binnen een maand hun
oordeel over de voorgenomen fusie
uitspreken. De 840 partners van
Touche doen hetzelfde. De partners
van de twee buiten de VS zullen in
een later stadium hun mening ge-
ven.
Vrijwel gelijktijdig werd gisteren
bekend dat de twee grootste ac-
countants-organisaties ter wereld,
Price Waterhouse en Arthur Ander-
sen, besprekingen zijn begonnen
om de mogelijkheid te onderzoeken
hun activiteiten te bundelen. Als dit
overleg tot resultaat leidt komt het
grootste accuntants- en bedrijfsad-
viesconcern ter wereld tot stand.
Twee maanden geleden besloten
Ernst and Whinney en Arthur
Young samen te gaan. Deze combi-
natie is op het ogenblik de grootste
ter wereld.

Finnen nemen
deel DSM-

dochter over
EDAM - De papieractiviteiten van
Fardem-Edam BV, onderdeel van
DSM-dochter Fardemgroep, zullen
worden overgenomen door het Fin-
se papierbedrijf Yhtyneet Paperi-
tehtaat OY in Valkeakoski. Onder-
handelingen daarover zijn onlangs
gestart. Ongeveer 115 van de 215
personeelsleden in Edam zullen
door het Finse bedrijf worden over-
genomen, De overigen blijven in
dienst van Fardem, dat zich meer
zal concentreren op de kernactivi-
teit: het vervaardigen van kunst-
stof- verpakkingen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 7-7-1989 om
14.30 uur bjj de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.000/26.500vorige ’ 26.050-/ 26.550) bewerkt ver-
koop ’ 28.100,vorige ’ 28.150 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 330/400, vori-ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440laten, vorige 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,07 219
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,73 1,85
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 312
Austr. dollar 1,57 1,69
Jap. yen (10.000) 149,25 154,25
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,75 133,25
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,71 1,86
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 2,12775-13025
Brits pond 3,4490-4540
Duitse mark 112,700-750
Franse franc 33,225-33,275
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 131,030-080
Japanse yen 152,35-152,45
Ital. lire 15,515-565
Zweedse kroon 32,955-33,005
Deense kroon 28,990-29,040
Noorse kroon 30,660-30,710
Canad. dollar 1,78525-78775
Oost. schil] 16,0070-0170
lers pond 3,0050-015060
Spaanse pes 1,7890-7990
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6275-6375
Hongk.dollar 27,25-27,50
Nieuwz.dollar 1,2200-2300
Antill.gulden 1,1800-2100
Surin. gulden 1,1800-2200
Saudische rial 56,70-56,95
Ecu gulden 2,3295-3345

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,00 193,20
id excl.kon.olie 187,80 189,10
internationals 190,40 191,40
lokale ondernem. 196,30 197,70'
id financieel 141,20 143,90
id niet-financ. 250,00 251,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 246,70 248,20
id excl.kon.olie 231,00 232,60
internationals 252,70 254,00
lokale ondernem. 240,20 242,00
id financieel 181,40 183,60
id niet-financ. 297,20 298,50
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 185,20 186,90
internation 190,70 191,60lokaal 184,30 186,10
fin.instell 150,50 152,70alg. banken 150,40 153,20
verzekering 149,50 15140niet-financ 195,30 196,90
industrie 185,50 186,20
transp/opsl 234.10 237.80
—^^—__—_

" De werkloosheid in deVerenigde
Staten is in junitoegenomen tot 5,3
procent van de beroepsbevolking,
zo heeft hetAmerikaanse ministerie
van arbeid vrijdag bekendgemaakt.
In mei bedroeg het percentage 5,2.
Het werkoosheidspercentage over
junikomt overeen met wat de mees-
te deskundigen hadden verwacht.

_^
(ADVERTENTIE)

TER OVERNAME GEVRAAGD:
ADMINISTRATIE/ACCOUNTANTSKANTOOR

in Midden- en/of Zuid-Limburg
Ook samenwerking behoort tot de mogelijkheden.

Brieven onder nr.: HK 022 aan L.D
Postbus 3100,6401DP Heerlen

Agrom Projekten BV uit Helden-Beringe heeft een nieu-
we beglazingsmachine in gebruik genomen. Bij een tuinder
in Baarlo werd de machine, waarmee ook op enige hoogte,
zoals hier vier meter, veilig kan worden beglaasd, voor het
eerst benut.

Zaterdag 8 juli 1989 "9Limburgs dagblad J



Le Havre en
Arendal niet

naar Kerkrade
KERKRADE - Het harmonieorkest
uit Le Havre (Frankrijk) dat eigen-
lijk morgen in de concertafdeling
zou optreden, komt niet naar Kerk-
rade. Ook het Arendal Ungdoms-
musikkorps uit het Noorse Arendal,
dat vandaag aan de mars- en ook
aan de showwedstrijden zou mee-
doen, heeft het ook laten afweten.
Omdat Le Havre niet komt is een
kleine wijziging aangebracht in het
programma van de concertwedstrij-
denvan zondag. Oorspronkelijk zou
pm zeven uur Le Havre aantreden,
gevolgd door harmonie Ste.-Cécile
uit Eijsden. Om het avondprogram-
ma nu niet te beperken tot het op-
treden van de Eijsdenaren alleen,
ijeeft de organisatie besloten het op-
treden van Blasorchester Baden-
Württemberg, dat oorspronkelijk
ylak voor de grote pauze zou plaats-
vinden, te verschuiven naar zeven
uur. De Duitsers komen uit in de
eerste divisie harmonie en maakten
vorig jaar furore met een tweede
plaats tijdens de Europese harmo-
niekampioenschappen, eveneens in
de Rodahal gehouden.
Dat het harmonieorkest van Le Ha-
vre niet komt, wordt door muziek-
kenners niet betreurd. In veel geval-
len bestond er grote twijfel of dit
korps wel geschikt is om in de con-
certafdeling op te treden.
Dat de Noren niet komen, betekent
een vermindering van de aantrekke-
lijkheid van de marswedstrijden
want Noren hebben daar al vaker
een fikse prijs en ook wel kam-
pioenschappen behaald.

'Beter met een
half korps dan
helemaal niet'

Vervolg van voorpagina

KERKRADE - De Australiërs on-eer aanvoering van Victor Grieve
zijn al enige tijd onderweg. Ze vlo-
gen naar Los Angeles om daar op \e
treden, vervolgens gingen ze naar
Londen. Dinsdag kwamen ze in Ne-
derland aan. Donderdagavond vond
een optreden plaats tijdens een con-
cours hipique in Amersfoort en nu
z4n ze dus in Kerkrade.
„Wevinden het een hele eer om hierile zijn. Ik zie het echt als het hoogte-
punt in het 19-jarig bestaan van ons
korps," vertelt Victor Grieve die
zich niet veel meer kan herinneren
van zijn bezoek aan het WMC in
Ï962. „Ik weet wel dat het concours
fcnorm is gegroeid."
De muziekvereniging diehij in 1970
oprichtte telt inmiddels 250 leden.
Er zijn vijf verschillende orkesten
£n daarvan is de 'marching band' er
een van. Normaal telt het korps 83
leden, maar er zyn er maar dikveer-
tig mee naar Nederland gekomen,
anders werd het te duur. „Beter met
een half korps, dan helemaal niet",
zegt Grieve en zon uitspraak is te-
kenend voor het enorme verlangen
van deze Engelsman die Australiër
geworden is, om naar het Wereld
MuziekConcours in Kerkrade te ko-
men. Vandaag marcheert hij mee
fcnet zyn korps, niet voorop maar er
tussen in met de souzafoon.
Na Kerkrade gaan de 'Kangaroos'
hog naar Brussel en Parijs en op 20
juli hopen ze terug te zijn in Austra-
le. Dan is de droom uit, maar bly-
fen naar alle waarschijnlijkheid de
herinneringen aan een geweldige
èeis.

door hans toonen

KAMPEN/KER-
KRADE - Boven de
grote rivieren is er
zeker één stadje
waar deze krant
gelijks op WMC-
nieuws wordt ge-
speld: Kampen. Drie
maanden lang hangt
er in taverne De
Blokhut elke och-
tend het LD aan de
stok. Tot 's avonds
laatvragen muzikan-
ten naar een pils en
of 'er nog nieuws is
uit het zuiden. Van-
wege deze service is
de uitbater zeer 'ge-
tapt.
Kastelein Wim de
Kleine, 63 en ooit
vertegenwoordiger
in Karel I-sigaren,
legt uit: „Deze tradi-
tie is 24 jaar geleden
als een geintje be-
gonnen. Omdat ik in
sigaren deed, moest
ik ook regelmatig in
Limburg zijn. Toen
daar voor de vijfde
keer het Wereld Mu-
ziek Concours werd
gehouden, ben ik er

Kastelein uit
Kampen 'getapt'
om WMC-nieuws

met mijn gezin een
weekeindje gaan kij-
ken. Wat ik zag, trok
me zo aan dat ik
sindsdien niet alleen
elke laatste zondag
van de partij ben.
Maar dat ik tevens
drie maanden lang
op uw krant geabon-
neerd ben als service
aan mijn klanten, on-
der wie redelijk wat
muzikanten zitten."

Vandaag
Godvrezend Kam-
pen telt zes muziek-
gezelschappen.
Kampens enige tam-
boer- en trompetter-
korps komt vandaag
naar Kerkrade om in

de eerste divisie mee
te dingen naar de
hoogste eer in de ca-
tegorie show.
By sommige tam-
boers en trompettis-
ten parelen de zweet-
druppels al weken
op de bovenlip. Want
herbergier De Kleine
maakt elke ochtend
kopieën van artike-
len waarmee hij hen
kan 'opnaaien'. Bij-
voorbeeld over de
strenge jury.
Wie echter niet geïn-
teresseerd is in
WMC-nieuws, kan in
Kampen toch niet
om het zuiden heen.
Want er wordt bier
getapt, waar Lim-
burg trots op is.

Gelijkwaardig
Dirigeertechnisch waren de drie
kandidaten, die gisteravond in de
Rodahal voor het voetlicht traden
van vrijwel gelijkwaardig hoog ni-
veau. Opvallend was daarbij, dat de
drie finalisten heel rustig en accu-
raat dirigeerden, zonder te veel nut-
teloze bewegingen, die de aandacht
afleiden van de muzikale essentie.
Dat Rob van derZee uiteindelijk te-
recht deze dirigentenwedstrijd wist
te winnen, had dan ook veel te ma-
ken met het lot, dat hem Badings
Sinfonietta nr. 2 toewees. De jonge
dirigent uit Brunssum maakte
dankbaar gebruik van de mogelijk-
heden, die deze partituur en dit or-
kest hem boden. Dat werd al na de
eerste pianissimo-maten van dit bij-
zonder boeiend werk duidelijk.

In vergelijking daarmee moesten
Drenner en Hamers het doen met
Boule de Feu van Hanniken en Ben-
venuto Cellini van Berlioz (een ar-
rangement!), werken die toch min-
der interessant zijn, alleen al wat be-
treft de intrinsiekekracht en de af-
gewogenheid van het aangeboden
muzikale materiaal. Hoe het ook zij,
ook na de zesde internationale diri-
gentenwedstrijd van het WMC rijst
de vraag, waarom men niet ertoe
overgaat, de finalisten hetzelfde
werk - en dusonder gelijkeomstan-
digheden - te laten dirigeren.

De dirigentenwedstrijd maakt sinds
1970 vast onderdeel uit van het
WMC. Achtereenvolgens ging de
titel naar Gerrit Fokkema, Pierre
Kuypers ,(die Jan Cober met een
neuslengte voor bleef), de Zwitsers

Jean-Pierre Moresi en Kurt Brogli
en de Fransman Claude Kesmacker
(vlak voor Alex Schilings). Rob van
der Zee wordt derhalve de derde
Nederlandse en tweede Limburgse
winnaar van dit hoog gewaardeerd
evenement.

Concertafdeling gaat vanavond van start

Grote inbreng van
Limburgse korpsen

Van onze verslaggever
KERKRADE - Na detegenvallende
prestaties op de eerste wedstrijddag
belooft het tweede concoursweek-
einde, op papier althans, heel wat
interessanter te worden. Zeker nu
ook de wedstrijden in de concertaf-
deling van start gaan. De Limburg-
se ogen en oren zijn daarbij vooral
gericht op harmonie Ste.-Cécile uit
Eijsden. Vier jaar geleden al goed
voor een lofwaardige prestatie en
onder leiding van de scheidende di-
rigent Hennie Ramaekers hoopt
men die prestatie zondag minimaal
te evenaren: De concertafdeling
gaat overigens vanavond (half acht)
al van start met fanfare Eendracht
uit Winterswijk en het Noorse 'Dra-
gefjellets Musikkorps' uit Bergen.

Niet alleen de prestaties in de con-
certafdeling zullen spanning bren-
gen. Wat te denkenvan deeerste di-
visie harmonie, waar liefst zeven or-
kesten proberen het hoogste pun-
tentotaal tot nu toe, 310'Apunten
voor het orkest uit Xativa, te over-
treffen. De Limburgse deelnemers
in die afdeling (Berggalm Noor-
beek, St.-Agnes Bunde en St.-Caeci-
lia Beek) moeten, naast het Blasor-
chester van Baden-Württemberg, in
staat zijn een belangrijke rol te kun-
nen spelen.

Geen Limburgse fanfarekorpsen in
de eerste divisie dit weekend, een
afdeling die met drie deelnemers in
totaal bij ditWMC kwantitatief toch
al zeer magertjes is bezet. Het brass-
bandconcours in de hoogste afde-
ling krijgt met de Provinciale Band
Groningen, brassband Wijk en Aal-
burg en de Engelse band uit Staly-
bridge een interessante opening.

In detweede divisie treedt maar één
vereniging aan, de Silver Heights
Symphonie Band uit Winnipeg (Ca-
nada). Of zij de 308 punten, die het
orkest uit Singapore zondag bij el-

kaar blies, overtreffen moet nog
maar worden afgewacht. In de der-
de divisies tenslotte treden dit
weekeinde vier fanfares en twee
harmonieën aan uit België (3), Ne-
derland (2) en Spanje (1). St.-Barba-
ra Brunssum en Vriendenkring
Limbricht doen daarbij een poging
beter te scoren dan de huidige lijst-
aanvoerder, fanfare St.-Joseph uit
Helden Beringe (302V2 punten).
In totaal nemen vandaag en morgen
22 verenigingen deel. De helft daar-
van komt uit Nederland. De con-
certwedstrijden beginnen zowel
vandaag als morgen om tien uur.

Muziekkorps
bedrijf VS

naar WMC '93
KERKRADE - Burgemeester
Jan Mans heeft de directieleden
van het Amerikaanse bedrijf
OTC zo enthousiast gemaakt
voor het WMC, dat ze proberen
bij het volgende Wereld Muziek
Concours in Kerkrade met de
plaatselijke band uit Owatonna
(Minnesota) mee te doen.
Gisteren maakte OTC bekend
dat het bedrrjf voor ’ 10 miljoen
een Europese vestiging neer gaat
zetten op het Kerkraadse indu-
strieterrein Dentgenbach.
Leslie Akre, de Amerikaanse ma-
nager van het bouwproject, ver-
telde bij die gelegenheid dat hy
enthousiast is gemaakt voor het
festival toen Mans hem maandag
meesleepte naar het concert van
de Banda Municipal uit Madrid.

WMC

Maurice Hamers maakt Limburgs succes compleet

Gouden dirigeerstok
voorRob van der Zee

door jef brauers en jos frusch

KERKRADE -Rob van der Zee is de glorieuze winnaar gewor-
den van de zesde internationale dirigentenwedstrijd van het
Wereld Muziek Concours. De 26-jarige Brunssummer sloeg
zijn slag met de uitvoering van de Sinfonietta nr. 2 van Henk
Badings door het Conservatorium Harmonie Orkest Maas-
tricht. Van der Zee's optreden was gisteravond zó overtuigend
dat hij Maurice Hamers tamelijk verrassend naar de tweede
plaats verwees. De laatste finalist, de Zwitser Jörg Dennier,
moest zich tevreden stellen met een derde plaats. Van der Zee
komt door ditresultaat in het bezit van de gouden dirigeerstok,
die hem in een redelijk gevulde Rodahal werd overhandigd
door burgemeester Jan Mans van Kerkrade. Voor Hamers was
er een zilveren en voor Drennler een bronzen dirigeerstok.

De winnaar van de zesde dirigen-'
tenwedstrijd is in de loop van het
toernooi duidelijk gegroeid. Na een
wat moeizaam verlopen voorronde
liet Van derZee in de halve finale in
het Wyngrachttheater een prima in-
druk achter. Gisteravond zette hij
de kroon op het werk. Rob van der
Zee is momenteel dirigent van har-
monie St.-Catharina Lemiers en het
harmoniekorps van Schaesberg.

# Burgemeester Jan
Mans van Kerkrade
biedt Rob van der
Zee de gouden
dirigeerstok en de
bijbehorende
cijferlijst aan. Hij
werd winnaar van
de zesde
internationale
dirigentenwedstrijd.

Foto: WIM KÜSTERS

wmc-vandaag
RODAHAL

10 uur: Concertwedstrijden met
deelnemende verenigingen uit
Nederland, Spanje, Canada,
West-Duitsland, Zweden en
Noorwegen.

WIJNGRACHTTHEATER
10.30 uur:
Concert-

wedstrijden voor
accordeon-

orkesten.
20 uur: Concert
Cantus Ex Cor-

de onder leiding
van Ton This-

sen, gevolgd
door een optre-

den van het
Roemeense Or-

kest Andrei Ser-
ban

STADION
15 uur: Mars- en showwedstrij-
den
met deelnamevan korpsen
uit Nederland, Duitsland, België,
Australië, Indonesië.

MARKT
15 uur: Optreden van Indonesi-
sche folkoloregroep.
15-16 uur: Straattoneel door to-
neelverenigingExcelsior.
20.30-23.30: Optreden Bigband
Willy Schobben.

PAVILJOEN

21 uur: Breultaler Musikanten.

wmc-morgen
RODAHAL
10 uur: Concertwedstrijden J*

deelnemende verenigingen 9
Nederland, België, Engeland«
West-Duitsland.

WIJNGRACHTTHEATER
10 uur: Concertwedstrijden vo°
accordeon-orkesten.

STADION
11 uur: Mars:*
showwedstrij'
den met deel]*
mende land»
Spanje, D&
land, Nedfland, België,"
donesië.

HOF VAN ERENSTEIN
11 uur: KolP
concert_ , na
Raymond >$.

noye, fluit, en Carlos MoerdD
piano.

ABDIJKERK ROLDUC
15 uur: Orgelconcert door «
Zeijen.
MARKT
15-16 uur: Kultuuravontuur "*Rijn en Trijn.
17.00 uur: Showkorps Mjo"]
Zweden. ■, fl
19-20 uur: Straattoneel door 'neelvereniging Excelsior.
20.30-23.30: Orkest Boulevard-]
PAVILJOEN
20.30 uur: Dansavond met
Pajaros.-

Gezworen kameraden

KERKRADE - Passie voor
muziek heeft gezworen kame-
raden gemaakt van het gezin
Willemsen uit Terwinselen en
het gezin Heineback uit het
Zweedse Mjölby. Want het on-
derdak dat het echtpaar Johan
Willemsen in 1978 verleende
aan Kurt Heineback, bedreven
op de waldhoorn bij Mjölby
Stadsmusikkar uit Zweden,
heeft geleid tot een vriend-
schap voor het leven. Dat Kurt
met zijn vrouw plus twee kin-
deren tijdens de komende da-
gen gast aan tafel zijn bij Wil-
lemsen is dan ook even van-
zelfsprekend als dat zoon Jos
komende Kerst doorbrengt in
Zweden.

„Zolang het WMC bestaat, hebben
wij, net als alle andere leden van
fanfare Sint Barbara, onze deuren
opengezet voor buitenlandse deel-
nemers. We hebben de tafel gedekt
voor Oostenrijkers, Duitsers en
Amerikanen.

" Over de gastvrijheid van het gezin Willemsen stes.
Zweed Kurt Heineback graag de loftrompet. Vlnr: "evj\
Heineback (zittend), haar zoon, dan Jos en Johan WiU^
Kurt en zijn dochter(zittend) en mevrouw Willemsen. «

Foto: JVIARCELVAN H^

Nerveus
Zonder hen iets tekort te doen, zijn
we toch helemaal verrukt van de

Zweden. Hele dankbare, gewone
gasten. En als muziek je eerste taal
is, dan leer je elkaar zo kennen," ju-
belt Jos, die bij 'St.-Barbara' bugel
speelt. Hoewel het weerzien met
zijn Limburgse vrienden hartver-
warmend is, blijkt Kurt Heineback
toch nerveus. Vandaag moet hij met
zijn mede-muzikanten concerteren

op het WMC. „Je speelt vooi^ j
jezelf. Want vooral op dit c°J
kom je erachter op welk r*l
niveau je staat."

De harmonie uit Mjölby n^voor de vijfde keer deel 3j
WMC. Pas bij de laatste keer^
een eerste prijs behaald.

Spaanse star
is niet zo sne

Van onze verslaggever

KERKRADE - Nog steeds
denken mensen, dat deSpaan-
se korpsen niet weten dat ze
bij de marswedstrijden ook
moeten marcheren. Zelfs
WMC-speaker Jack Schiffe-
lers verhaalde onlangs nog dat
een Spaans korps zo stijf van
de zenuwen stond tijdens het
begin van het optreden in het
Roda-stadion, dat ze vergaten
te marcheren. Maar dat is een
totaal verkeerde interpretatie.
Omdat de Spaanse korpsen
niet met een mars rondtrek-
ken, maar op een passodoble
(een echt Spaanse muziek-
stuk), is een snelle start niet
(altijd) mogelijk.

De passodoble is een muziekstuk
met een wisselend ritme. En meest-

al met een begin waarop niej 4
cheren valt. Dat begin wordj
de gespeelden daarna- op .a
ment dat door de Spa^
wordt aangevoeld - begint
marcheren.

# Aan harmonieorkest 'La
Primitiva' uit Xativa bij Va-
lencia in Spanje ging een
groep 'fallera's' (Spaanse scho-
nen in klederdracht) vooraf.
Ze droegenfraaie tableaus met
de wapens van Valencia en
Xativa.

Foto: FRANS RADE

Ritme
Datzelfde gebeurt als de ?J)
muziekkorpsen in de stad » .
de arena binnentrekken waj
lyks het Certamen, het mu^ji
cours van die stad, plaatsvi^j
begin van de passodoble a
speeld als het korps zich n%
'catacombe' van de arena H
staande wel te verstaan eij
men aan het marcherendeé
dan treedt het korps die ai^Jj
nen waar normaliter de sVej
vlijmscherpe hand van de t° j
ontmoeten. Slechts enkele (
worden gemaakt want in
denvan de arena blijftmen'J
speeltverder. Dan pas kome j

me-verschillen en de solo's ei

uitdrukking. Tijdens het rn3^
is dat praktisch onmogelijk

Dat de Spaanse korpsen, ia
er de komende weken nog PJ
de Rodabaan zullen betr^j
dens de marswedstrijden, *J
te marcheren als ze aan dejglischijnen -om welke Te ufiook- is dus een fabel. Ze
zeer bewust zo, omdat df
het verlangt en de muzif^
Spanje nu eenmaal belangl'l'
het marcheren.
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Van onze verslaggever

/AESRADE/NUTH - Een exploitatietekort van 80 mille
;n het toch aandurven om gemeenschapshuis 't Pom-
ahuuskse in Vaesrade-Nuth over te nemen. Dit lef toont
iet echtpaar Jo en Els van der Laan, sinds kort de eerste
exploitant van het met sluiting bedreigde trefcentrum
/oor verenigingen uit Vaesradeen omgeving.

,De gemeente Nuth is bereid het tekort voor haar reke-
ïing te nemen. Wy beginnen dus met een schone lei",
segt Jo van der Laan, die ook eigenaar blijft van 'De
Poort', de enige friture in Vaesrade. .
Wat er in het verleden allemaal fout is gegaan met 't
Pomphuuske interesseert hem nauwelijks. „Ik heb de

Exploitant moet
Pomphuuske uit

diep dal tillen
boekhouding bekeken en ben tot de ontdekking geko-
men dater een behoorlyke drankomzet is. De brouwerij
heeft niet voor niets twee biertanks van duizend liter in
de kelder aangelegd en de BTW-aanslagen logen er niet

om. Er wordt dus goed verteerd. Een groot gedeelte van
het tekort kan ik best begrijpen, want de vorige beheer-
der was in loondienstvan het stichtingsbestuur."

Contract
De nieuwe exploitant gaat een vaste huurprijs van 2000
guldenper maand betalen. Daar komen de energiekosten
nog by. Kan Van der Laan dat bedrag opbrengen? „Ik
heb genoeg ideeënom dezezaak nieuw leven in teblazen.
De gemeenschap Vaesrade is met 1300 inwoners uiter-
aard te klein om 't Pomphuuske rendabel te maken.
Daarom zal ik ook buiten de gemeentegrenzen myn voel-
horens uitsteken. Ik heb alle vertrouwen in een goedeaf-
loop, anders had ik het vijfjarig contract niet onderte-
kend."

Van onze correspondent

HEERLEN - Sigrano Nederland BV gaat begin volgende week
een stevig hekwerk plaatsen rondom haar zilverzandgroeve
tussen Palemig en Heksenberg in Heerlen. Hiermee moet een
einde komen aan het illegaal zwemmen in de vijftien hectare
grote plas. Donderdag eiste de groeve, die op sommige plaat-
sen achttien meter diep is, weer een slachtoffer. Toen verdronk
een vijfjarig Duits jongetje, dat niet kon zwemmen..
Hoeveel mensen de laatste jarenprecies verdronken zijn bij de
Sigrano is bij'de politie niet bekend. Een woorvoerder spreekt
van 'enkele personen.

Hek rond Sigrano-groeve
Maatregelen na dood vijfjarig jongetje

Miljoen van GS
voor steun aan

marktonderzoek
Van onze verslaggever

HEERLEN - Gedeputeerde Staten
stellen een miljoen gulden beschik-
baar voor de ondersteuning van
markt- en innovatiestudies in
Oostelyk Zuid-Limburg. Volgens
deze subsidieregeling, die vanaf 1
juli jl. is ingegaan, kunnen bedrij-
ven met maximaal 200 werknemers
een maximale vergoeding van 50
procent krijgen voor het inschake-
len van een extern adviseur.
De subsidieregeling maakt onder-
deel uit van het ontwikkelingspro-
gramma voor Oostelijk Zuid-Lim-
burg. Ook de EG geeft een miyoen
gulden, terwijl het regionale be-
drijfsleven twee miljoen gulden
moet bijdragen aan de regeling.

De subsidie kan aangevraagd wor-
denvia het Regionaal Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf (RIMKJ
in Heerlen: 045 - 716521. De beslis-;
sing over subsidietoekenning wordt
genomen doorhet management vay
het ontwikkelingsprogramma}
waarin onder anderen de burge-
meesters Piet van Zeil (Heerlen) en
Jan Mans ( Kerkrade) zitting heb-
ben. Dit gebeurt in samenspraak
met het ministerie van Economi-
sche Zaken en de provincie.

In plan Welten-Kommert IV
Bouw woningen

uitgesteld
Van onze correspondent

DEN HAAG/HEERLEN - De Heer-
lense projectontwikkelaar Horbach
BV zal moeten wachten met de
bouw van veertien woningen totdat
de Kroon een definitief oordeel
heeft geveld over het bestemmings-
plan Welten-Kommert IV. Door-
staat dit plan de juridischeprocedu-
re dan kan Horbach in het plange-
bied gaan bouwen. De Kroonuit-
spraak zal enkele maanden op zich
laten wachten. Dit is af te leiden uit
de uitspraak van de waarnemend
voorzitter van de geschillenafdeling
van deRaad van State, W. Polak.
Horbach vroeg de voorzitter vorige
week om opheffing van de schor-
sing die rust op het bestemmings-
plan. Het plan is geschorst door het
Kroonberoep dat een bewoner van
de Professor Ettersenstraat heeft in-
gesteld. Polak wees dinsdag Hor-
bachs verzoek af. Hy overwoog dat
nog deze maand het Kroonberoep
door de geschillenafdeling wordt
behandeld. De protesterende bewo
ner, de heer Steutel, vindt dat het
plangebied landbouwgrond moet
blijven.

Inbreker
opgepakt

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie heeft gisteren in het Waubacher-
veld een 42-jarige Landgravenaar
aangehouden die verdacht wordt
van een inbraak in een woning al-
daar.
De bewoners werden wakker van
glasgerinkel. Toen de man des hui-
zes een kykje ging nemen hoorde
hij alleen nog een auto wegrijden
met een defecte knalpijp. De gealar-
meerde politie ging daarop langs de
uitvalweg van dewijk staan en hield
de Landgravenaar in zyn auto met
kaduuke uitlaat aan. De man had
drie verschillendeversies over waar
hij vandaan kwam. Verder bleek dat
de man onder invloed van alcohol
verkeerde. Hy is in verband met een
nader onderzoek achter slot en
grendel gezet.

Motorboot gestolen
KERKRADE - Aan de Anselder-
laan in Eygelshoven is in de nacht
van woensdag op donderdag een
trailer met een motorboot van het
merk Glastron gestolen. De waardebedraagt 18.000 gulden.

r

Boek
; Htt^rlens burgemeester Piet
/ heeft gisteren uit han-

W?an ex-voorlichter Chris
"l h 'iet eerste exemplaar

i W/*4, boekwerk 'Heerlen as-
! (V^ 'n ontvangst mogen ne-U,' Wet boek zal dienst doen
■ ln( ePresentatie-geschenfc. En
\f °etekent dat de Heerlense

*^ers dit geschenk niet onder
]%i krijgen. Tenzij ze
I Vri^d als buitenlander zich
fo^en als kanidaat-koper
ft^l^kele hectaren op een

I (Is industrieterrein, of
t \^rgelijks. En dat is de
)\l ?an het proberen waard,

bty het is echt een prachtig
1 \^Xvora^en-Alie boeken zijn

Vs»lTnerd van 1 tot 150°- Die
* IfcPel boeken kost in totaale"e som van 40.000 gulden.

Adjunct-directeur Robert Collaris
van Sigrano gelooft, hoevreemd het
ook móge klinken, dat het effect van
het hekwerk niet groot zal zijn. „Het
gaat ons dertigduizend gulden kos-
ten, maar toch ben ik bang dat die
afrastering binnen een week weer
tegen de grond ligt. filet als eerdere
afzettingen die we geplaatst heb-
ben. Daarnaast blijft er een stuk ter-
rein over van ongeveer 130 meter
lengte dat niet van ons is. De ge-
meente en een particulier zijn hier
eigenaar van. We doen in ieder geval
wat we kunnen."
Als tastbaar bewijs daarvoor rydt
nu ook op warme dagen een auto
met bewakers van een particuliere
beveiligingsdienst op het terrein
rond. Deze mensen hebben als
hoofdtaak zwemlustigen te verwij-
deren by die plaatsen waar bulldo-
zers en vrachtwagens het zilverzand
verladen. En voor derest knypen ze
gewoon een oogje dicht, want er is
geen beginnen aan om de duizen-
den die bij" goed weer toestromen te
verwyderen.'Ook de Heerlense poli-
tie is ondanks de trieste balans van
enkele doden in een paar jaar tijd,
niet echt van plan in te gry'pen. „In
deeerste plaats missen wij de beno-
digde mankracht en verder zyn wij
van mening dat de verantwoorde-
lijkheid in de eerste plaats by Sigra-
no ligt", liet een woordvoeder we-
ten.
Collaris heeft zich er over verbaasd

dat de gemeente Heerlen een video-
film over de Sigrano via het Kreati-
viteitscentrum (Kanaal 45) subsi-
dieerde. Volgens de adjunct-direc-
teur werd de groeve daarin aange-
prezen als een oord waar het goed
toeven is. „In de produktie zyn op
idyllische wijze surfers en zeilboten
te zien: openluchtrecreatie in Heer-
len. Wij hebben natuurlijk deze film
niet kunnen verbieden, maar wel
geëist dat wij een voorwoord moch-
ten spreken. Daarin hebben wij,
evenals de Heerlense politie, uit-
drukkelijk gesteld dat het verboden
is om bij het meer te vertoeven."
Volgens de Sigrano-directeur wordt
de film, die zes weken geleden in
première ging, in de bioscopen ver-
toond. Overigens wordt in de film
wel duidelijk gewezen op de geva-
ren van het recreëren bij de groeve.
Gisteren lag ooggetuige Nellie
Kwakkelaar uit Meezenbroek met
dochter Petra en haar vriend Jos al-
weer in hetrulle zand naast de groe-
ve. „Wij zijn erbij geweest toen dat
kind verdronk. Ik heb, eerlijk ge-
zegd, 's nachts geen oog dicht ge-
daan. Enkele jaren geleden ben ik
ook getuige geweest van een derge-
lijk ongeluk. Maar waar kunnen we
in hemelsnaam anders naar toe voor
het openluchtzwemmen? Moet ik
dan naar Hoensbroek of Nieuwen-
hagen?", verwoordde zij haar dilem-
ma.

Boek (2)

Van onze verslaggever

Einde Sportraad
Kerkrade nabij

Secretaris met dubbeljunctie ruimt het veld

Waarom staan er bungalows als de grond vervuild is?

Kampbewoner gebelgd
over verzet Passart

KERKRADE - Voor de Sportraad
Kerkrade nadert het einde. Het col-
lege wil de sportraad de meeste be-
voegdheden ontnemen, en daar
voelt die niets voor. Volgens voor-
zitter Hub Doveren zal het college
daarom in het najaar het doek voor
deze, via de gemeente ingestelde
raad, laten vallen.

Van onze correspondent

Intussen is de kritiek van de sport-
raad op de gemeente groot. 'Het col-
lege lapt de statuten van de sport-
raad aan de laars. Men vindt dat er
geen personele ondersteuning meer
is, er is geen eigen budget meer en
het meest kwalijke is dat de com-
missie Sportzaken niet meer func-
tioneert. „Er is nu geen forum meer,
waar wij de zaken naar voren kun-
nen brengen. Dus blijven de proble-
men bestaan", zegt Hub Doveren.
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Momenteel bestaat deze federatie-
vorm alleen in de Kerkraadse mu-
ziekwereld, waar in de praktijk
blijkt dat de federatie veel minder
zaken regelt dan de huidige sport-
raad. Deze variant is op zyn beurt
weer niet acceptabel voor de huidi-
ge sportraad.

Wethouder Cap Schroeder van
sportzaken deelde deze week mee,
dat Harrie Handels van bureau
sportzaken géén secretaris meer isvan de sportraad en zich nu alleen
nog maar als hoofd van bureau
sportzaken mag opstellen. De secre-
taris van de sportraad, die al jaren-
lang deze functie bekleedt, heeft al-
tijd twee petten op gehad. In het be-leid van het huidige college van
CDA en PvdA is een veranderde
denkwijze merkbaar en past een se-
cretaris met een dubbelrol niet
meer.
Voorzitter Hub Doveren van de
sportraad deeldemee, dateen werk-
groep op dit moment met drie alter-
natieven stoeit. Daarbij behoudt de
sportraad echter veel bevoegdhe-
den, en het lijkt onwaarschynlyk
dat het college ze accepteert.
Inmiddels hebben diverse raadsle-
den aangedrongen om te kijken
naar de mogelijkheid voor een fede-
ratie. Dit is een overkoepelend or-
gaan van de sportverenigingen, die
voor het doorsluizen van subsidie-
gelden zorgt en een gespreksplat-
form is met de gemeente.

Twee petten

Dit ondanks het feit dat de sport-
raad nu zelfmet voorstellen mag ko-
men over de manier waarop de raad
in de komende tijd moet gaan func-
tioneren.

kesfabriek heeft gestaan, omdat ik
nauw betrokken ben geweest met
de sloop daarvan. Als onze komst
wordt afgewezen op grond van de
vervuilde bodem, moeten de tuinen
en huizen daar tegen de grond
gaan."
Neer Snijders is verbolgen over de
uitlatingen van wykbewoners over
zyn komst naar het kampje. Snij-
ders, die die avond stil achter in de
zaal heeft gezeten, wil daags daarna
kwijt: „Wy werden door sommige
mensen afgeschilderd als het groot-
ste tuig van Nederland. Ik nodig
iedereen uit om eens een kykje te
nemen in onze woonwagens en
fraaie tuintjes. Veel mensen die in
de Passart wonen, zouden trots zyn
op zon goed verzorgde omgeving."

sart, vóór 1 oktobervan dit jaarnaar
het nieuwekampje wil verhuizen.
„Wij moeten vertrekken van onzehuidige standplaats aan de Wincke-
len op de Heerlerbaan. Het is daar
overvol en die vyf staanplaatsen in
de Passart zijn ons door de gemeen-
te Heerlen toegezegd. En op die dag
moeten wy daar weg omdat dan

HEERLEN - Woonwagenbewoner
Neer Snijders wil de onderste steen
boven krijgen als blijkt dat er daad-
werkelijk gif in de grond zit op de
plek aan de Terweyerweg waar de
gemeente Heerlen een woonwagen-
kampje wil inrichten.Bewoners van
de wijk Passart hebben namelijk
beweerd dat de grond aldaar ver-
vuild is. Snijders beschouwt 'deze
argumenten echter als 'smoesjes om
orrs te weren. „Want waarom staan
er bungalows als de grond vervuild

Vandaar dathy' met zijn vrouw, dri«
kinderen en schoonzus toch, on-
danks alle kritiek uit de wyk Pas „Uiteraard ga ik met mijn gezin niet

op vervuilde grond wonen. Maar ik
geloof daar niet in. Tydens die infor-matie-avond had iedereen uit de
Passart het over vervuilde en scha-
delijke stoffen in de bodem. In 1984
heeft de Technische Hogeschool uit
Eindhoven dat al geconstateerd.
Maar in al die jaren heeft niemand
zich daar zorgen over gemaakt. Nu
er een kampje komt, wendt men alle
smoesjes aan om ons te weren. Wy'
zijn Nederlandse burgers en hebben
recht op een woonplaats."

Smoesjes

Mocht uit onderzoeken blijken dat
de grond op het terrein aan de Ter-
weijerwegvervuild is, dan ziet defa-
milie Snyders afvan verhuizing.

onze nieuwe woonwagen wordt af
geleverd", zegt Roos Snyders.

Kraisbogen
in Bocholtz

BOCHOLTZ - Kruisboogschut-
terij St. Henricus uit Bocholtz
heeft voor zondageen internatio-
naal bondsfeest gepland waar-
aan een tiental verenigingen zal
deelnemen.
Het kruisboogschieten, waaron-
der het ereschieten om 9 uur en
dewedstrijd om 15.30 uur, wordt
gehouden op een terrein aan de
Baneheiderweg. Om 13.30 uur is
het ontvangst van de koningspa-
ren in café 'Oos Booehezerhei',
Heiweg 200 te Bocholtzerheide.
De optocht vertrekt daar om
14.30 uur.

Maar ook als er gif in de grond zit,
zijn de gemeenteHeerlen en alle be-
trokkenen in het gebied rond de
Terweyerweg nog niet af van Neer
Snyders. „Mocht het bodemonder-
zoek uitwijzen dat er troep in de
grond zit dan ga ik in hoger beroep.
Pal naast het ons toegewezen woon-
wagencentrum liggen volkstuinen
en staan bungalows. Ik weet heus
waar de vroegere bruinkool- en co-

Cactus

m^en jaar lang stond bij
■Lrert en Mia Senden, wo-
mfë Termaar 6 in Klimmen,
■jt? a°tus voor het raam diebij
K^dertng één bloemetje ver-
ifcL- " Maar in het tiende le-
md'Xar van de cactus draagt
KJ1 centimeter hogeplant een
KJ?'al wit-rose bloemetjes.
EL °ert en Mia staan voor een
El. raadsel. Maar zij vinden
B^Uasttsch dat hun zelf ge-

lakte cactus zo fraai uitziet.

#De getui-
gen van het
dodelijk on-
geval lieten
zich er deson-
danks niet
van weerhou-
den om een
dag later
weer de Si-
grano-groeve
te bezoeken.
„Want waar
kunnen we in
hemelsnaam
naar toe als
we in de open
lucht willen
zwemmen?"
Zwemmen in
de groeve is al
sinds jaar en
dag verbo-
den. Maar er
zijn maar
weinigen die
zich storen
aan het
waarschu-
wingsbord.

Foto: MARCEL
VAN HOORN
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tßernard Mois, 75
jaar, echtgenoot van

Tiny Geilenkirchen,
Teggert 16, 6067 ,HD
Linne. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden op dinsdag
11 juli om 10.30 uur in
de parochiekerk van de
H. Martinus te Linne.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden,
na een geduldig gedragenziekte, van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Peeters

weduwe van

Jan Renier Hubert Knoben
Zij overleed, voorzienvan het h. sacrament der zie-
ken, op de gezegende leeftijd van 81 jaar, in het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: JosKnoben

Gerty Knoben-Toenbreker
Angèle, Raymond
Truutje Knoben
Familie Peeters
Familie Knoben

6374 AT Landgraaf, 7 juli 1989
Driessenstraat 34
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, vindt plaats op dinsdag 11 juli as. om 10.30
uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk; vanaf 10.10 uur gelegen-
heid tot schriftelyke condoleance.
Maandagavond wordt de overledene bijzonder her-
dacht in een eucharistieviering om 19.00 uur in
voornoemde kerk; vooraf om 18.45uur rozenkrans-
gebed.
Moeder is opgebaard in de chapelle ardente van het
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoektijd
dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Tot onze droefheid overleed, geheel onverwacht,
onze goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

. Jo Braun
(Peter Jozef)

in de leeftijd van 65 jaar.
Kerkrade: Annie Braun

Linda, Marcel
Kerkrade: Paul en Ria Braun-Wefels

Monique en Mark
Hoensbroek: Familie van Brink-Hermans

Familie Braun
Hoensbroek, Julianastraat 120, 6 juli 1989
Corr.adres: Koestraat 27, 6461 TA Kerkrade
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 11 juli om 10.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in het crematorium om 10.15 uur, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Jo is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Gras-
broekerweg 20 te Heerlen, alwaar maandagbezoek-
gelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

Jo
Veel te vroeg moesten wij afscheid nemen van jou.
We verliezen aan jou een spontane en hulpvaardi-
ge, goede vriend.We zullen je missen.
We wensen de families sterkte in deze moeilijke
tijd.

Mia en Raimond

Enige en algemene kennisgeving

t
„Ik geloof in God,
zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat zij ze ziet,
maar omdat zij ze voelt."

Bedroefd geven wij u kennis, dat plotseling van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, in de
leeftijd van 47 jaar,mijn lieve vrouw, onze dierbare
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
schoondochter, tante en nicht

Anja Doornbos
echtgenote van

Jan Quodbach
Maastricht: J. Quodbach

Sandra en Roland
Anouk, Myrna
Rainier
Familie Doornbos
Familie Quodbach

6218 AJ Maastricht, 6 juli 1989
Elruwe 14
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 11 julia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de Vier Evangelisten te Malberg-Maas-
tricht, waarna begrafenis op der.k. begraafplaats te
Oud-Caberg.
Avondwake, maandag om 19.00uur in voornoemde
kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Anja is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela,
Symphoniesingel 40 Maastricht. Bezoek heden za-
terdag en zondag van 17.00 tot 18.00 uur, maandag
van 18.00 tot 19.00 uur.

JEAN
hartelijk

gefeliciteerd met
Abraham

van de
Berkenhoffers
en een prettige

vakantie.
■

t
Onrustig is mijn hart,
totdat het rust in U.

(Augustinus)
In dankbare herinnering delen wij u mede dat, na
een dapper gedragen lijden, van ons is heengegaan,
na het h. sacrament der zieken te hebben ontvan-
gen, in de leeftijd van 73 jaar, mijn lieve echtgenote,
onze goede moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Antoinetta
Reijntjens

echtgenote van

Theodoor Hubert Beckers
Heerlen: Th.H. Beckers

Nieuwenhagen: Tiny en Ernest
Jennissen-Beckers
Wineke, Luc

Helden: Harry Beckers
Oda Brugmans
Familie Reijntjens
Familie Beckers

8414 AC Heerlen, 6 juli 1989
Heerenweg 35
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 11 juliom 11.00 uur in deparochiekerk H.
Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen, waarna
de begrafenis is op de algemene begraafplaats
Heerlerheide.
Voor vervoer per bus vanaf de kerk is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondwake maandag om 19.00uur in voornoemde
kerk.
Be dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar heden, zaterdag, en zondag bezoekgelegen-
heid isvan 14.00tot 15.00uur en maandag van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

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

Tinie Spelthaen
echtgenote van

Wiel Senden
Zij overleed op 71-jarige leeftyd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wy bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade-West: Wiel Senden
Chèvremont: Mia Burgers-Senden

Hans Burgers
Chèvremont: José Schneider-Senden

Nuth: Rinie Habets-Senden
Jo Habets
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Spelthaen
Familie Senden

6466 VG Kerkrade, 7 juli 1989
Salviaplein 3
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 11 juli as. om 10.15 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozefte Kaalheide, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis maandag 10 juli om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. .
Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het sacrament der zieken, in de leeftijd van 74
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Mia Breukers
weduwe van

Lei van Daal
Stem: Tiny Könings-van Daal

Ben Konings
Sittard: Wil van Daal

Elly van Daal-Meuffels
Sittard: EUy Armino-van Daal

Antonio Armino
Meers-Elsloo: Jet Vaassen-van Daal

Tjeu Vaassen
Stem: Fien Niessen-van Daal

Wil Niessen
Munstergeleen: Miep Cremers-van Daal

Jo Cremers
Leeuwarden: Resie van deKolk-van Daal

Ger van de Kolk
Bunde: Angeline Timmermans-van Daal

Jean Timmermans
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Breukers
Familie Van Daal

6 juli 1989
De Baenje, Sittard
Corr.adres: Dross. Maesstraat 16, 6171 LB Stem
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 10 julias. om 11.30uur in deparochiekerk
van Christus Koning te Leyenbroek-Sittard, waar-
na aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen, om 13.15 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid totschriftehjk condoleren vanaf 11.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-dacht tijdens de avondmis van hedenavond, 8 juli,
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

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

Tina De Wael
weduwe van

Leo Mermens
Zij overleed op 73-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: ■ L.F.G. Mermens
Karin, Monique

Stem: F.J.H. Mermens
G.P.M. Mennens-Schoonewille

Landgraaf: A.H.G. Vlecken-Mennens
B. Vlecken
Kim
Familie De Wael
Familie Mermens

Schaesberg, 7 juli 1989, Prinssenstraat 13
Corr.adres: 6171KR Stem, Omphaliusstraat 17
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 11 juli a.s. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van moeder
wordt gebeden op maandag 10 juliom 18.45uur in
voornoemde dekenalekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen 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.

-
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lie-
ve broer, onze goede oom en neef

Joseph Grouls
in de leeftijd van 91 jaar.

Kerkrade: Liza Grouls
Neven en nichten

6462 BB Kerkrade, 6 juü 1989
Veldkuilstraat 57
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 11 juli as. om 10.00 uur in de parochiekerk
H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, waarna aan-
sluitend begrafenis op de begraafplaats te Kerkra-
de-Centrum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor het vervoer van dekerk naar debegraafplaats
is gezorgd.
Maandag 10 juli zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tydens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, dezeaankondigingals zodanig beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend
heeft, geven wij u kennis van het plotseling overlij-
den van onze zoon, broer, zwager, en oom

Jozef Gerard August
Philips

in de leeftijd van 42 jaar.
Maasbree: W. Philips

H. Philips-Schmitz
H. Banuti-Philips
G. Banuti
E. Philips

America: M. Logtens-Philips
L. Logtens
Jeanet
Helen

Sittard: C. Philips
Maasbree: G. Philips t
Maasbree: F. Philips

C. Philips-Logtens
Bart
Luuk

Sjttard, 4 juli 1989
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

I ~
In de gezegende leeftijd van 89 jaar, voorzien va"
de h.h. sacramenten, overleed heden, in de Ha"1'
boskliniek te Kerkrade, onze lievemoeder, schot"1'
moeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Gertrud Busch
weduwe van

Karl Mathissen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: M. Dekker-Mathissen
H. Dekker

Tilburg: Karlo Dekker
Familie Busch
Familie Mathissen

Kerkrade, 7 juli 1989, Kapellaan 2
Corr.adres: Luchesiusstraat 11, 6462 BK Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden°P
dinsdag 11 juliom 11.00uur in deparochiekerk va"Jde H. Antonius van Padua te Bleijerheide, gevold
door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is e
geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt moeder bijz°p'
der herdacht in de eucharistieviering in bovenga
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekm°rntuarium St.-Pieterstraat 145, gelegen op het terre^
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chevr^
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocht6')
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig 'willen beschouwen. =g
Enige en algemenekennisgeving

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde e.
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven bc*
omringd, geven wij u kennis dat heden, vrij plots£
ling, na een langdurige ziekte, van ons is heenK
gaan, voorzien van deh.h. sacramenten, in de lef
tijd van 73 jaar, onze goedevader; schoonvader, »
ve opa, broer, zwager, oom en neef

Pierre Counen
weduwnaar van

Christina Strijkers
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: Annie Vroemen-Counen
Jo Vroemen
Sandra en Mare
Nathalie

Munstergeleen: Riny Op denKamp-Vroeme"
Pierre Op denKamp t
Nancy
Wendy
Familie Counen
Familie Strijkers

6 juli 1989
Corr.adres: Marijkestraat 21
6151 AK Munstergeleen.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begl!,
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 11 juli as. °*10.30 uur in de parochiekerk van de H. Salviu*
Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 'schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden bc.
dacht tijdens de avondmis van maandag 10 juli°*om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuari^)
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van l"
tot 19.00 uur. ,
Enige en algemene kennisgevi' 11'

t
Bewaar één woord voor mij in uw s<
mijn vrienden, wanneer ik dood ben:
Ik heb jullie liefgehad.

Ij?
Heden is onverwacht van ons heengegaan, onze >
ve broer, schoonbroer, oom en neef

Sjeng Meijers
Hij overleed op de leeftijd van 58 jaar.

Stem: Broers, zusters
neven en nichten

61-171 CW Stem, 6 juli 1989
Vaart 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden geho
op maandag 10 juliom 10.00 uur in de St.-MaH
kerk te Stem, waarna aansluitend de crem:>
het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaardin het uitvaartcentr'yi
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stei
waar geen bezoek. jI

vervolg familieberichten
zie pagina 14 ,\
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f Tot ons groot verdriet moesten wij voorgoed afscheidne-
men van onze zorgzame zus, schoonzus, tante en nicht

Martha Maria
Louisa Herzberg

Zij overleed op 74-jarige leeftijd, toch nog onverwacht, na een kort ziek-
bed, voorzien van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: B.A.A. Herzberg
Heerlen: M.J.G. Rutten-Herzberg

G.A. Rutten
Heerlen: Ans en Ignas

Marijke
Nijmegen: Gerard en Willeke

Familie Herzberg
7 juli 1989
Putgraaf 46 (Parkflat), 6411 GT Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op woensdag 12 juli 1989
om 11.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur achter in de kerk.
Avondmis op maandag 10 juli as. om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, maandag en dinsdag van 17.30 tot
18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Hoewel niet geheel onverwacht, heeft het heengaan van de heer

Sjaak Conjour
ons diep getroffen.
Met grote dankbaarheid denken wij terug aan de lange periode
waarin hij als voorzitter en tevens als ere-vice-voorzitter van onze
vereniging heeft gefunctioneerd.
Wij zijn hem erkentelijk voor de bijzondere verdienstenwelke hij
voor onze vereniging heeft gehad.

Bestuur en leden V.V. Obbicht

Hoewel niet geheel onverwacht, heeft het heengaan van de heer

Sjaak Conjour
ons diep getroffen.
Met grote dankbaarheid denken wij terug aan de lange periode
waarin hij als bestuurslid van onze vereniging heeft gefunctio-
neerd.
We zijn hem erkentelijk voor de bijzondere verdiensten welke hij
voor onze vereniging, in het bijzonder de jeugdafdeling, heeft ge-
had.

JeugdafdelingV.V. Obbicht

De Heer is mijn herder The Lord is my shepherd
psalm 23 psalm 23

De hartelijke vriendschap waarmee velen het verdriet over deplotselinge
dood van mijn man

Willie James Lawson
hebben willen delen, heeft mij veel troost gebracht. .
Hartelijk bedankt.

Francis Lawson-Quaden
Vrouwenraetslaan 2
6373 VN Landgraaf

Landgraaf, 2 juli 1989

Vandaag is overleden in de leeftijd
van 44 jaar onze lieve

Harry Keulen
Dank voor al je zorg en liefde,
we hebben het samen fijn gehad.

Lia Keulen-de Poorter
Annemieke
Fam. Keulen
Fam. de Poorter

6 juli 1989
Schubertstraat 8
6461 AH Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
woensdag 12 juli om 14.00 uur in de parochiekerk
St. Lambertus te Kerkrade-Centrum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur. Aanslui-
tend zal de crematie plaatsvinden te Imstenrade.
Voor vervoer is gezorgd.
Tijdens de avondmis van dinsdag as. om 19.00 uur
zal Harry bijzonder worden herdacht in voornoem-
de kerk.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van de heer

Harry Keulen
Als lid en oud-bestuurslid van onze vereniging zijn
wy hem dankbaar voor zijn jarenlangeopbouwen-
de inzet.
Moge zijn vrouw en kind troost vinden en dit grote
verlies moedig dragen.

Namens bestuur en leden van
de Landelijke Rijvereniging
Galop te Kerkrade

Met ontsteltenis namen wij kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van onze president

Harry Keulen
Als president van onze vereniging zullen wij hem
in onze gedachten houden.
Moge Lia en Annemieke troost vinden om dit grote
verlies moedig te dragen.

Namens de Raad van Elf en
de carnavalsvereniging L.R.V.
Galop te Kerkrade

Met grote verslagenheid hebben wij ken-
nis genomen van het overlijden van onze
voorzitter

Harry Keulen
Wij uiten onze dankbaarheid voor de
vele diensten aan onze vereniging bewe-
zen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze herin-
nering voortleven.

Kegelclub XC. Roda

"Als alle rivieren zoet zijn
waar haalt de zee dan het zout
vandaan".

Pablo Neruda

Onbegrijpelijk snel hebben wij afscheid
moeten nemen van onze schoonzoon en
zwager

Harry Keulen
A. de Poorter
J. de Poorter-de Bruin
C. de Poorter
R. de Poorter
T. van Vlimmeren

Vöal tse vrug en nog in de blui va zie leëve, is
ós entvalle, ós zier jesjetsd mitjlied en jouwe
vrunk dr

Harry Keulen
Heë waor mitjlied va de ieëtsjte sjtond en joa-
re lank vuurzitsende va ósse verain.
Ós mitleëve jeetoes noa 't Lia en 't Annemie-
ke.
Vier zalle hem blieve jedenke.

Dieng vrung va 't 36er regiment
.va drKirchröatsjer Vasteloavends
Verain

t
Sterven doe jeniet ineens,
maar af en toe een beetje;
en alle beetjes die je stierf,
't isvreemd, maar dievergeet je.
Het is jedikwijls ontgaan,
jezegt ik ben wat moe.
Maar op 'n keer dan ...
ben jeaan je laatste beetje toe.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf en
voor de tijd dat wij hem in ons midden mochten
hebben, is, enkele weken na het overlijden van zijn
vrouw, van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame
vader, schoonvader en opa

Laurens Stem
echtgenoot van wijlen

Dora Buskens
Hij overleed op de leeftijd van 76. jaar.

Urmond: Wil en Ine Stein-Bergers
Kristel, Laurys

Elsloo: Hein en Juliette Stein-Peters
Lianne
Familie Stem
Familie Buskens

Urmond, 6 juli 1989
Corr.adres: Ruys de Beerenbroucklaan 8
6129 HC Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 10 juli om 10.30
uur in de St.-Martinuskerk te Urmond.
Heden, zaterdagavond om 19.00 uur,' wordt de
avondmis gehouden voor de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.



Volvo beloont
uitvinder tang
met 12 mille

53 mille aan beloningen ders van ideeën werden 18 medewerkers in
ieder geval enkele honderden, maar meestal
duizendenguldensrijker. Samen zorgen hun
ideeën voor een besparing van ruim vier ton.

In totaal werden in 1988 568 ideeën inge-
diend. De ervaring leert dat ongeveer 15 pro-
cent bruikbaar is.Al met al leveren de ideeën
een forse kostenbesparing op voor Volvo.
Vorig jaarwaren de ideeën goed voor 1,1 mil-
joen gulden. De totale besparing in 1989 tot
nu toe is 462.000 gulden.

BORN - H. Schwikart, medewerker in de af-
deling Montage van de 300-serie bij Volvo in
Bom werd donderdag 12.288 gulden rijker.
Het geld werd hem overhandigd door direc-
teur J. Smeets. Schwikart ontwikkelde een
pneumatische tang waardoor twee onderde-
len van het onderstel van de 300-serie een-
voudiger en dus sneller kunnen worden sa-
mengevoegd. Volvo bespaart zo jaarlijks 83
duizend gulden.

Bij de uitreiking van de prijzen voor inzen-

opnamelijst Maastricht vermeldt honderd namen

Hartpatiënten
zijn wachten beu

Van de redactie buitenland

Aquino onder
Filippino's

in Aken
AKEN - Voorafgaande aan het offi-
ciële gedeelte van haar vijfdaags
staatsbezoek aan West-Duitsland
dat maandag in Bonn begint, brengt
het Filippijnse staatshoofd Corazon
Aquino morgen, zondag, een blik-
sembezoek aan Aken.

J^ERLEN - Hartpatiënten pikken de lange wachttijden voor
sit nnuisoPname niet langer meer. Zij noemen de ontstane

uiterst zorgelijk. De opnamelijst van het Academisch
Venhuis in Maastricht vermeldt inmiddels 100 wachtenden.

Ee acnttiJden voor Pati enten bedragen vier tot zes maanden.
San! evensbedreiëende situatie, vindt de landelijke werkgroepRenwerkende hartpatiëntenvereniging.

Ondanks de mededeling van de
Maastrichtse ziekenhuisdirectie dat
zy ook in de toekomst blijft streven
naar een aantal extra cardiochirur-
gische ingrepen boven de toegesta-
ne capaciteit, blijft de onrust be-
staan onder de patiëntenverenigin-
gen.

een deputatievan dewerkgroep zijn
medewerking toegezegd.

De provincie heeft ook al te horen
gekregen dat er minstens 155 bed-
den meer nodig zijn om te kunnen
voldoen aan de academische status
en de groeiende patiëntenstroom.
Voor de hart- en vaatpatiënten zou
dat 25 tot 30 bedden meer beteke-
nen. „Een begin, zeggen de geza-
menlyke verenigingen in het pers-
bericht, „maar nog lang niet vol-
doende."

■% atnenwerkingsorgaan zegt er
tjek Voor terug te deinzen de poli-
os.. ln te schakelen om druk uit te
eiafnen op de landelijke en provin-
cie °verheid om een tijdige behan-
kün gvan nart" en vaatpatiënten te
«"nen bewerkstelligen.

oVp "artpatiënten zijn verbolgen
tóo ,et feit tot het Gezondheidsbe-
VC H 1989> dat aIS leidraad dient
°nrj verdeling van bedden voor
sch^r meer de 13 cardiochirurgi-
hejH Centra, de verdeling van over-

en het budget van de
kost

ae"Jke Organisatie van Ziekte-
en fnverzekeraars> spreekt van
ge^:landelrjjke overproductie op het
Weru ,van hart- en vaatziekten. Deselyke situatie is volgens de sa-

menwerkende verenigingen heel
anders.
De overheid en de ziektekostenver-
zekeraars twijfelen niet aan de juist-
heid van de productie-analyse en
hebben geen reserves om oplossin-
gen aan te reiken.

Naast de politieke hulp wordt de
Patiënten Advies Raad van de Ne-
derlandse Hartstichting ingescha-
keld om te zoeken naar structurele
oplossingen om het productiege-
bruik van beschikbaar gestelde gel-
den door de maatschappelijke orga-
nisaties aan de ziekenhuizen gedif-
ferentieerd boven tafel te krijgen.
Dr Carpay, directeurvan het AZ in
Maastricht heeft in een gesprek met

Kerkrade uitgekozen voor 'zakenklimaat'

Overigens geldt niet alleen in Maas-
tricht een noodsituatie. Ook de zie-
kenhuizen van Eindhoven en Zwol-
le hebben te maken met wachtlijs-
ten.

Nieuw bedrijf wil
in herfst beginnen

Volgens professor Wellens van de
Rijksuniversiteit Maastricht zou
een mogelijke oplossing van het
probleem een verhoging van hetlandelijk productieplafond voor de
behandeling van hart- en vaatziek-
ten zyn. Dr Carpay meldt dat het AZ
de laatste jaren aleen groter gebruik
maakt van de cardiologische en car-
diochirurgische ingrepen dan is toe-
gestaan. Toename is volgens hem
bijna niet mogelijk. Het noodzake-
lijk hooggekwalificeerd personeel
kan niet aangesteld worden. Tijde-
lijke aanstelling is structureel niet
mogelyk.

Taxi's leveren drugklanten vaker bijDe Kissel af
Dader van roofmoord

wellicht verslaafde

Tijdens haar kortstondig verblijf in
de keizerstad - van 18 tot20.30 uur -
zal de president, na de officële ont-
vangst, in de kroningszaal van het
raadhuis het woord richten tot in de
Bondsrepubliek woonachtige Filip-
pino's, die ten getale van zon 3000
in Aken worden verwacht. Aanslui-
tend woont mevrouw Aquino in de
Dom van Aken een liturgieviering
bij. Deze plechtigheid wordt vocaal
opgeluisterd door de 'Madrigal-Sin-
gers', een Filippijns koor, dat mo-
menteel een toernee maakt door
West-Europa.
De komst van mevrouw Aquino
gaat niet alleen gepaard met strin-
gente veiligheidsmaatregelen - cir-
ca 300 politiemannen worden in hét
centrum van de stad samengetrok-
ken, - maar ook met een 'vuurwerk'
van Filippijnse dansfolklore op het
plein voor het stadhuis. Dit omlijs-
tende programma begint om 14 uur." De Duitse taxi op het dood-

lopende weggetje in Heerlen.
Specialisten van de recherche
zekeren sporen.
FOTO: DRIES LINSSEN
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

moord op de Duitse taxi-chauffeur
Horst W. wordt door bewoners van

De de Heerlense Vossekuilflats in ver-

band gebracht met de handel in ver-
dovende middelen. De flats staan al
jaren bekend als een plek waar ge-
makkelijk aan drugs te komen is.
Nogal wat Duitsers komen voor dat
doel naar de flats.

Aangezien men de overlast van
drugverslaafden ter plekke spuug-
zat is, wordt er van bewonerszijde
nogal wat ondernomen om de junks
uit de flats te weren. Zo komt hetre-
gelmatig voor dat banden van in de
buurt geparkeerde Duitse wagens
worden lekgestoken. Bovendien
controleert de politie scherp in de
flatbuurt.

Veel Duitse hard-druggebruikers
laten zich dan ook voor alle zeker-
heid per taxi naar het doodlopende
weggetje in deKissel brengen, waar
gisteren ook Horst W. van zijn klant
heen moest. Vanaf het weggetje is
het immers maar honderd meter
naar de flats, die men dank zij het
hoge struikgewas vrijwel ongezien
kan bereiken.

op de kosten voor het legaal
verwerken van het afval.

DSM ziet af van beroep
tegen vonnis rechtbank

Storten melamineslik is verleden tijd
Dode bij
botsing

Van onze verslaggever

vervaardigd naar Europese stan-
daarden. Volgens Iwarsson is de
markt voor deKerkraadse vestiging
(de Sovjetunie, het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en Europa) in totaal
100 miljoen Dollar groot. Hij streeft
naar een marktaandeel van uitein-
delijk 40 procent. In Singapore start
OTC binnenkort met eenzelfde be-
drijf als dat in Kerkrade, gericht op
het Verre Oosten. Als sterkste punt
van zijn produkten noemt Iwarsson
de degelijkheid. „We zijn het enige
bedrijf dat levenslang garantie
geeft."

Het fabriekscomplex wordt op het
industrieterrein Dentgeribach in
Kerkrade gebouwd op een opper-
vlakte van 15.000 vierkante meter.
Het bedrijf heeft echter een optie op
nog eens vierkante meter
voor uitbreidingen.

Twee jaargeleden wilden de Ameri-
kanen al een opslagruimte in Zuid-
Limburg vestigen. Bij gebrek aan
een geschikt gebouw in deze pro-
vincie koos OTC toen voor Zwolle.
Daar is echter geen ruimte meer
voor expansie. De huur van de op-
slagruimte in Zwolle wordt binnen-
kort opgezegd. De zes personen die
daar werken verhuizen mee naar
Kerkrade.

Veel gebruikwerd niet gemaakt van
het loyale aanbod van de directie.
De 45 minuten werden namelyk
niet cadeau gedaan, maar in minde-
ring gebracht. Volgendeweek moe-
ten de CBS'ers gewoon langer wer-
ken om het terkort teniet te doen.

Bij normale temperaturen moeten
CBS'ers tussen 9.15 en 15.45 uur
aanwezig zijn. Vanuit Voorburg,
waar de directeur-generaalzijn kan-
toor heeft, kwam donderdag het be-
richt dat het Heerlense CBS-perso-
neel al om drie uur naar huis mocht,
omdat het gebouw niet beschikt
over airconditioning.

HEERLEN - Omdat de tempera-
tuur in het CBS-gebouw in Heerlen
afgelopen dagen bijna tropische
normen aannam, mocht het perso-
neel donderdag en vrijdag drie
kwartier eerder naar huis.

Te warm in
CBS-gebouw

Smogalarm nu
ook in Limburg

Vtw^RADE- Volgens OTC zijn de
Wa f van KerKrade de goede
Wv Uctuur' het uitstekende za-
v^^aat, dekwaliteit van het le-
lt!^ ? Limburg en het gemak waar-
spr ,buitenlandse talen worden ge-
deai n- Ook het enthousiasme en
V§ ertheid waarmee het Liof in de
tw.n *n Maastricht en de gemeente
tot £ra de OTC behandelden heefte vestigingsvoorkeur geleid.

v*Wffir^raadse vestiging levert aan-
Wu slechts 21, maar later 142
'dJUn ar°eidsplaatsen op. OTC's
Heef[lct-directeur B.J. Iwarsson
e^ echter grootse plannen om tot

' SneUe uitbreiding van de fa-
ten* u* komen, waardoor er vol-
-3% ftern uiteindelijk voor 200 tot

e ensen werk zal zijn. De eerste
jn de bouwplannen wil OTC
reirjj herfst afhebben, verder uit-
Itoi ngen worden verwacht in1 et» 1993.'n k»«n rkrade wil het bedrijf begin-
-o&sla~e* de assemblage, produktie,
hatf Cn distributie van gereed-

-611 en instrumenten voor de
{|fofjü Verwerkende industrie, auto-
*n. rjCenten en werktuigfabrikan-
S^,^0 Produkten worden speciaal

- na een visite in Nederweert - door
nog onbekende oorzaak tegen een
boom gereden. Hij werd omstreeks
5.35 uur door een passant opge-
merkt, maar waarschijnlijk heeft
het ongeluk al eerder plaatsgevon-
den.

De man uit Leveroy is met zijn auto

NEDERWEERT/SITTARD - Op de
Leveroysedijk in Nederweert is gis-
terochtend tussen twee en vijf uur
de 21-jarige R. Houben uit Leveroy
bij een botsing om het leven geko-
men. Bij een ongeluk gistermiddag
in De Baandert in Sittard is gister-
middag een fietser uit die plaats le-
vensgevaarlijk gewond.

MAASTRICHT - DSM legt
zich neer bij het vonnis van de
rechtbank in Maastricht, dat
eind juni werd uitgesproken.
Het chemieconcern heeft be-
sloten niet tegen de uitspraak
in beroep te gaan. DSM werd
op 26 juni veroordeeld tot een
boete van 25.000 voor het ille-
gaal storten van chemisch af-
val (melamineslik) in Geleen.

Extra banen voor
gehandicapten
bij Rijkspolitie

Bij de aanrijding gistermiddag even
na vijf uur verleende de fietser die
over De Baandert reed geen voor-
rang aan de automobilist dieover de
Dr. Nolenslaan reed. De man werd
levensgevaarlijk gewond naar het
Heerlense ziekenhuis overgebracht.

Tevens werd het concern op-
gelegd een halfmiljoen gulden
te betalen aan de staat. Dit be-
drag had DSM zich bespaard

De politie van Heerlen was gisteren
verre van scheutig met informatie,
omdat de onderzoeken nog in volle
gang zijn. Inmiddels zijn twintig re-
chercheurs bij de zaak betrokken.
Het sporenonderzoek op de plaats
van het misdrijf nam gisteren bijna
de hele dagin beslag. Datzelfde gold
voor het buurtonderzoek in en rond
de Vossekuilflats.

Portofoon
In de Bondsrepubliek heeft de 'Kri
po' van Heinsberg de moord in on
derzoek. Ook daar deed men giste
ren geen mededelingen.

schade aan het milieu zoveel moge-
lijk terugdringen. „De onderneming
is zich bewust van zijn verantwoor-
delijkheid ten aanzien van het mi-
lieu en besteedt significante bedra-
gen aan realisatie van zijn milieu-
doelstellingen."

DSM liet gisteren tevens weten dat
de afgelopen jarental van maatrege-
len zijn genomen die eventuele

DSM gaat toch niet in beroep omdat
'de zaak betrekking heeft op het
verleden' (de procedure loopt al
vanaf de beginjaren '80, red.). Het
huidige* milieubeleid is, zo rede-
neert de directie, belangrijker dan
deze veroordeling en het eventuele
aanvechten daarvan. Al tijdens de
rechtszaak maakte DSM er ook
geen geheim van dat de publiciteit
rondom de zaak negatief uitpakt.

In een verklaring laat het chemie-
concern weten dat het zich deson-
danks niet schuldig voelt. DSM
heeft steeds gezegd dat met storten
in de zuurteervyver op de voormali-
ge mijnberg Maurits is doorgegaan,
in de overtuiging dat het bedrijf
hiervoor een ontheffing van het mi-
nisterie van VROM zou krygen.

Bovendien liet de woordvoerder
weten dat een zestienjarige jongen
donderdagvond, terwijl de politie
bezig was met werkzaamheden op
en rond de Kissel, een portofoon uit
een openstaande politiewagen stal.
De knaap werd even later in de
kraag gevat en mocht gratis logeren
op het politiebureau.

Om toename van de smogvorming
zoveel mogelijk te voorkomen,
heeft de afdeling Milieu van de pro-
vincie enkele grote bedrijven, met
name DSM, Rockwool, ENCI, Vol-
vo en de twee energiecentrales in
Buggenum en Maasbracht, verzocht
de uitworp van koolwaterstoffen en
stikstofoxiden te beperken. Hoewel
gisteren in denamiddag de concen-
traties in de lucht als gevolg van het
draaien van de wind in zuid-weste-
lijke richting lichtelijk was gedaald,
is het betreffend verzoek aan ge-
noemde bedrijven onverminderd
gehandhaafd. De waarschuwingsfa-
se blijft voorlopig nog van kracht.
Afgelopen donderdagreeds werd in
"zes andere provincies de voorwaar-
schuwingsfase afgekondigd.

MAASTRICHT - Sinds gistermor
gen tien uur is ook in Limburg eer
toename van de luchtverontreini
ging geconstateerd als gevolg var
verhoogde concentraties stikstof
dioxide en ozon in de lucht. Gezier
deze situatie werd de waarschu
wingsfase van kracht.

Partij Nieuw Limburg:
'Maak steden autovrij'

'Openbaar vervoer moet in handen van de provincie'

Het project is een initiatief van Er-
nest Vermathen. Hij werkt als hoofd
administratie by de Rijkspobtie in
Horst en bood de districtsleiding de
door hem samengestelde nota 'so-
ciaal beleid speciale groepen' aan.
Volgens Vermathen zijn er voldoen-
de gehandicapten die uitstekend
kunnen functioneren in het arbeids-
proces. Hij is inmiddels door de dis-
trictscommandant benoemd tot
projectleider.

Het chemieconcern moet dit jaar
waarschijnlijk toch nog een keer
voor de rechtbank in Maastricht
verschijnen. De veroordeling, waar-
bij DSM zich nu neerlegt, had be-
trekking op een rechtszaak die in
tweeën is gesplitst: enerzijds het
storten van chemisch afval in Ge-
leen en anderzijds het lozen van af-
valwater in deMeulenberggroeve in
Stem. Het tweede deel van de zaak
is terugverwezen voor nader onder-
zoek en komt vermoedelijk in het
najaar aan de orde.

11 onze verslaggeefster
F^^OND - Twintig gehandi-
Pjj rje J^ygen binnenkort een baan
s*et (j^Jkspolitie districtLimburg,
i °'00n - proJect is een bedrag van.VrnV a "00.000 gulden gemoeid en
% hJ?etaald doorhet A enO-fonds

* Zal mmisterie van Binnenland-Vlan
K
d
en'ABP, GMD en AVO Ne-

,^etß 'De betrokken organisatiesNi-el zelf de kandidaten die
e ,4 Periode van één jaar, gedu-

-1 zi.ii Uur Per week werkzaamhe-i iij w^Uen verrichten.
!v aqtr!'en voornamelijk ingezet op
>hpTnistratie of belast met tech-
rjr°ePen amheden bÜ de land"
2? staf en diverse afdelingen van
h e'ick tn centrale onderdelen in>r y «et is niet duidelijk wan-eer .eerste gehandicapte werk-
OJksDr,,;an beginnen. Binnen de>taj" le wordt momenteel gein-
ig geh erd °P welke arbeidsplaat-
Keez et

nandicapten kunnen worden
?etkcj^oject sluit aan op de Wet ar-
d^W\e!?aridicapte werknemers
(Te inte tot °oel heeft een ver*

<! J)°sitiBgratie en verbetering van
It; ?rbeiHo Van,de gehandicapten op£**pli?t m?kt- De van deiS?» mét k VlmburB is akkoord ge-
V^errj^,o6l Project omdat het als{ °«ren^ei gezien wordt van het tesociaalpersoneelsbeleid.

Initiatief
ifcfkSeiding' .^passing van de>C^ opleiding en verdere«> cCibePeleiding maken even-
C speeifiil^ van ,het Project. JuistSle ginv- e opieidingen die no-

fcermE ,r onder andere automa-te. Zal indacht worden be-

Een kleinschalige aanpak van de
milieuproblemen en het daar-
mee samenhangende openbaar
vervoer vormen de hoofdmoot in
de visie, die als ondertitel kreeg
„Terug naar de mensen in Lim-
burg". „Het huidige korte ter-
mijnbeleid ten aanzien van de
milieu-aanpak is fout", aldus het
rapport.

De visie op de nieuwe samenle-
ving van de PNL, samengesteld
door de steunfractie onder voor-
zitterschap van Fons Zinken uit
Echt, zal straks worden vastge-
legd in het partijprogramma. In
de maanden september/oktober
zal daarover worden gediscus-
sieerd. Bovendien ontvangen
alle gemeentebesturen, lokale
groepen van de PNL en de mi-
lieu-organisaties een exemplaar.

HEERLEN - De Partij Nieuw
Limburg (PNL) heeft een visie
ontwikkeld dieaan het beginvan
de volgende eeuw moet leiden
tot autovrije steden in Neder-
land. Gedacht wordt aan het aan-
leggen van parkeerruimten voor
auto's aan de rand van de stad
met goede aansluitingen op het
openbaar vervoer, de zogenoem-
de transferia. Dat staat te lezen in
het rapport „De nieuwe samenle-
ving" dat gisteravond in Maas-

bree is gelanceerd. Het openbaar
vervoer moet moet volgens de
PNL in handen van de provincie
komen.

ren voor een nieuwe aanpak, zo
laat PNI weten.

Van belang acht de PNL de ac-
ceptatie van een nieuw beleid in-
zake het milieu. De daarmee sa-
menhangende veranderingen
moeten volgens de partij recht-
vaardig, geloofwaardig, vertrou-
wengevend en stimulerend tot
inventiviteitzijn.

Voor iedereen moet een nieuw
beleid vooruitgang betekenen.

Bovendien moet het einddoel
duidelijk en haalbaar zijn. Pas
dan is de samenleving te motive-
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voor KMAO Rundveehouderij-V*"
bouw: Belinda Cremers Geleen; Ma"",
Dircks Echt; Pascal Gerrekens Gulpenj1
trick Klompen Roggel; Johan van >>Roosteren; Wendy van Munster M^j
Chantal Peters Brunssum; Roger Sc**
ders Übachsberg; Guido Kleunen f"!
beek; Mark Stevens Koningsbosch; JWiUem Visser Eindhoven; Frank Mij"
ders Vaals; Roger Habets St. Geertrui*

Amstenrade
R. Gielkens.
Brunssum
C. Kersten, A. van Sloten.
Heerlen
N. Ariens, I. van den Broek, M. Co*
Drenth, W. van Geel, M. Giebels, E. H<*
mans, B. Hofhuizen, R. Hunter, I. M°£
B. Peters, B. Richardson, P. Rila, C-Z
men, N. Rouschop, E. Smits, C. Wand^
Hoensbroek
J. Bom.
Kerkrade
M. Lennartz, J. Rimmelzwaan.
Klimmen
F. Dohmen.
Nuth
J-P. van Doezelaar, E. Keulen.
Schaesberg
S.de Boer, M. Logister.
Simpelveld
C. Oostveen, R. Savelsbergh, R. Weg^
Spaubeek
Y. Rosenkranz.
Übach O Worms
T. Bisscheroux.
Voerendaal
M. Peerbooms.

Ivo-MAVO Koninging
Beatrix te Heerlen

St. Janscollege
Hoensbroek
Geslaagden afdeling VWO:
Atheneum A:
M. Bernaards; B. Bijlsma; A. Bindels; E.
Bodde; S. van den Bosch; B. Brassée; C.
Claessens; D. Cremers; A. van Dijk; S.
Groeliker; f. Hermens; P. van den Hoogen;
R. Janssen; C. de Jong; R. Knoben; s. Kus-
ters; P. van Loo; M. Luijten; M. Meyers; M.
Meijs; J.van Neer; C. Peeters; S. Polman; I.
Rademacher; C. van Rlujn; a. van Rossum;
M. Schiffers; P. Scholl; C. van Schou-
broeck; A. Smeets; R. Smits; E. sormani; H.
Sprengers; N. Steins; R. van Tilburg; R.
Übachs; A. Veldman; A. Walkate; B. Weke-
ma; S. van Wilgen; M. Wouters.
Atheneum B:
P. Baltus; N. Bauling; R. Bauling; E. Bin-
dels; A. Caubo; L. Coumans; R. Debie; I.
Drabbels; I. Drissen; N. Göllesch; A. Gri-
guoli; E. de Groot; P. de Groot; M. Hein-
richs; M. Hendriks; R. Klont; N. Kusters; K.
v/d Laar; F. Loo; P. Maas; P. Meessen; H.
Mertens; L. Merx; D. Muys;A. van Neerbos;
E. Neven; M. Neven; R. Reubsaet; N. Roo-
denrys; J. Rulkens; P. Slegers; F. Smeets; J.
Soede; M. Soede; G. Ummels; M. Vaessen;
J. Veltman; J. Verheesen; J. Vonken; M.
Waterfang; D. Wertz; M. Westerkamp.
Gymnasium A:
B. Bruins; P. Klomp; E. Lindelauf; G. Star-
mans.
Gymnasium B:
P. Dautzenberg; G. Dörenberg; B. Habets;
E. Hermens; I. Kerens; R. Lendfers; R.
Pinckaers; F. Scheelen.
Geslaagden afdeling HAVO:M. Antes; S. Balota; A. op de Beek; N. van
den Berg; L. Bijlmakers; J-P.Blacquiere; E.
Bollen; T. van Bree; V. Colberts; M. Cuy-
pers; T. Derks; P. van Dyk; M. Dörenberg;
R. Dresschers; C. Duyf; O. Eeken; C. Erens;
M. Fens; R. Feron; P. vaan Geenen; r. Gelis-
sen; J. Goldschmitz; R. Greten; M. Guillau-
me; I. Habets; B. Halters; Y. van Ham; S.
Heederik; P. Hensen; H. Hermans; E. van
Heugten; M. Heuts; S. van Hooy; R. Herse-
Jenberg; B. van Houten;A. Hunter; R. Jan-
sen; S. Janssen; S. Janssen; S. Jetten; E. de
Jong; R. Jongen;R. Jungbauer; D.Kersten;
P. Klinckhamers; R. Koppers; I. Legein; M.
Lienammer; D. van Lier; R. Limpens; E.'
Linders; S. Loi; V. Maes; L. Meyers; G. Mer-
tens; T. Merx; M. Mestrom; s. van Meule-
brouck; J. Mevis; B. Moens; S. Muusz; T.
Noë; A. Offermans; T. van Os; P. Paas; M.
Rohs; B. de Scheemaker; N. van Schendel;
L. Schiltmans; B. Schloesser; J. van Sloten;
S. Smeets; C. Spronk; S. Steengraver; A.
Steinbusch;R. van der Sterren; C. Stevens;
M. Stevens; R. Stoffels; N. Timmermans; R.
Timmermans; S. Ummels; M. Vanuit; E. de
Veen;P. Vrösch; M. van derWal; M. van der
Wal; R. Walkowiak; C. Walters; R. Webers;
B. Weyers; A. Welters; D. Westerkamp; P.
Winter; A. Wobben; C. Woei-Tioen-Kie.Geslaagden afdeling MAVO:
F. Beckers; I. van den Berk; P. Bisschops;
R. Blacquiere; K. Boelen; R. de Boer; A.Boereboom; M. Borger; S. Bos; I. Bosma; I.
Boumans; D. Bovens; P. Brassé; M. Breuer;
M. Bua; J.Cebula; D. Christophe; F. Cre-
mers; L. Cremers; E. Cuijpers; G. Dam; S.
van Dijk; G. Dijkstra; D. Dirks; T. Dokter;M. van Dooren; R. Dormans; N. Eggen; M.
Erven; B. Goessens; W. Gransier; D. Guli-
kers; E. Hawinkels; N. Hendriks; D. Hof-
man; D. Hofman; P. van Hoorne; S. Hou-
ben; R. Janssen; M. Jeurissen; R. Jochems;
J. Kampkes; T. Kirsch; R. Koenen; N. Ko-nings; P. van derLaan; E. Lammertsma; D.
Lander; M. Lattery; D. Leenders; D. Linc-
kers; T. Maas; C. Mennens; T. Mennens; A.
Mevis; M. Muezers; M. Nyster; P. Pelzer; K.
Pijl; P. Prevos; E. Reuling; P. Rikkert; D.
Roberts; I. Roecx; C. Simons; I. Simons; F.Smeets; R. Starmans; T. Stassen; V. Thuis;
S. van Uden; Y. Valkenburg; M. Vonden-
hoff; S. der Vries; A. Waszink; C. Weber; M.
Weber; A. Wiermans; R. Willems.

MAVO 1 certificaat: J. Soons Heerlen; H.
Steur Brunssum; R. van der Swan Hoens-
broek; J. Thomas Kerkrade; S. Vriesema
Bocholtz; J. Waltmans Nuth; G. Webster
Heerlen; B. Weckseler Kerkrade; E. Wiland
Heerlen; G. Willekes Kerkrade; H. vanZandvoort Brunssum; P. Zweesaardt Heer-
len.

G. Hartgers Brunssum; W. Janssen Land-
graaf; L. Kimpe Nuth; M. Kisters Heerlen;
S. Leclair Heerlen;D. Marell Landgraaf; M.
Moonen Landgraaf; E. Prevoo Gulpen; R.
Reinders Kerkrade; P. Roussel Landgraaf;
H. Schiechtriem Heerlen; L. Valten Schin
op Geul; W. Vlek Heerlen; A. Vondenhoff
Hoensbroek; G. WindmuUer Heerlen

MAVO 5 certificaten: R. Quaedvlieg Bruns-
sum; M. Soeters Heerlen.

MAVO 3 certificaten: D. Cox Heerlen; D.
Durinck Heerlen; E. van Engelen Bruns-
sum; D. Franssen Simpelveld; P. Gouders
Heerlen; B. van den Heuvel Landgraaf; M.
van der Jagt Hoensbroek; M. Konings
Landgraaf; P. Kurtya Heerlen; A. van der
Put Landgraaf; S. Riki Heerlen; H. Sambo
Heerlen; P. Schoffelen Brunssum; U.
Schwedt Vaals; M. Vandebergh Wittem; E.
Verhoosel Landgraaf; M. van Wersch Wijlre.
MAVO 4 certificaten: T. Dohn Lemiers; K.
Marissen Kerkrade; J. Michielsen Heerlen;
A. Raadschelder Brunssum; C. Rog Heer-
len.

MAVO 2 certificaat: W. van Abel Land-
graaf; J. Bartels Beek; J. Beerens Heerlen;
H. Bemelmans Wijnandsrtade; R. Bemel-
mans Kerkrade; M. Bendermacher Schim-
mert; L. Beurskens Schimmert; E. CeUissen
Schinnen; G. Cellissen Spaubeek; J. Claes-
sen; R. Daelmans B. Deguelle, aUen te
Landgraaf; I. Drozdok Heerlen; R. Frijns
Nuth; M. Frings Landgraaf; R. Hoekstra
Landgraaf; P. Jongen Heerlen; J. van Kas-
tern Brunssum; M. Lemmens; M. Linde-Jauf; J. Lurken; P. Mulder allen te Heerlen;
J. Opladen Landgraaf; M. Paumen Eygels-
hoven; G. Princen Valkenburg; O. Provaas
Schimmert; H. Samson Landgraaf; M.
Schutte Heerlen; M. Sieben Landgraaf; J.
Simons Heerlen; J. Slot Brunssum; M. Slo-
ten Valkenburg; H. Smeets Kerkrade; M.
Vandenhoff Landgraaf; H. VerbroekkenHoensbroek; E. Wieland Heerlen; W. Wil-
lems Ulestraten.

MAVO 1 certificaat: M. Baltus Heerlen H.
van denBerkmortel Landgraaf; M. Bertho-
let Voerendaal; C. Bohmer Heerlen; H. Bou-
wens Valkenburg; C. Broen Heerlen; A.
Buis Landgraaf; M. Bus Heerlen; B. Corde-
wener Landgraaf; R. Deckers Kerkrade; N.
van Deelen Hoensbroek; E. Deusings Wü-nandsrade; F. van Dijk Jabeek; J. Dohmen
Brunssum; M. van Duren Landgraaf; S. Eg-
ttr van Wi Heerlen; T. van Engeland Heel-
en; P. Fyten Brunssum; E. Frijnts Heerlen;
G. Gielen Heerlen; H. van Glabbeek Heer-
len; a. Habets Landgraaf; R. Haffmans
Hoensbroek; L. de la Haije Simpelveld; A.
van den Heuvel Landgraaf; F. Heymans
Heerlen; J. Hoefnagels Heerlen; S. Hoesen
Heerlen; E. Hofland Heerlen; M. Hooge-
boom Brunssum; J. Jacobs Landgraaf; C.
Janssen Kerkrade; N. Kalfics Heerlen; E.
van Kan Simpelveld; R. Kikstra Heerlen; B.
Klob J-andgraaf; V. Kolker Landgraaf; M.
Kooken Heerlen; L. Kuipers Heerlen; J.
Leijsen Heerlen; W. Lemmens Heerlen; A.
Martina Kerkrade; C. Morio Cadier en Keer;
G. Nieuwenhuize Kerkrade; I. NovakovaLandgraaf; A. Paumen Nuth; M. Polz Heer-
len; A. Reijnders Voerendaal; F. Reinaerts
Landgraaf; H.Rokx Landgraaf; S. Rosenau
Heerlen; M. Schoenmakers Nuth; H. Seelen
Heerlen; A. Sneden Brunssum; M. Sijben
Voerendaal; G. Smeets Eygelshoven; R.
Smit Heerlen.

MAVO behaald a.d.h. van certificaten: L.
Booman Landgraaf; B. BuUes Vaals; A.
Clignet Landgraaf; P. Geraedts Heerlen; P.
Kierkels Wijnandsrade; M. Kingu Bruns-
sum; W. Krebbekx Landgraaf; M. Radema-
kers Brunssum; C. Schroten Landgraaf; H.Sengers Heerlen; M. Starmns Bocholtz;
Steenhuisen Brunssum; M. Timmermans
Nuth; P. westen Heerlen.

TWEEJARIGE OPLEIDING INFORMATI-
CA: Alofs R.W.M.P. Brunssum; Bollen
C.P.G. Maastricht; Coenen P.J.L. Helden;
Diederen G.M. Maastricht; Linsen M.J.A.
Waalre; Neyzen R.M.L. Bocholtz.

INFORMATICA: v.d. Bergh M.J.F. Meers-
sen; Buddemeijers W.A.M. Eindhoven;
Dircks F.C.A. Roosteren; Florie M.H.C.
Landgraaf; Lahije R.E.D. Cadier en Keer;
Laudy A.J.M. Sittard; Merx L.L.A. Nuth;
Meuris J.O. Geleen; Moormann V.R.A. Gul-
pen; Sonneschein D.P.L.M. Kerkrade;
Speetjens J.J.M. Meerssen; Vaessen P.J.G.
Brunssum; Vogten H.F. Sittard; van Berlo
L.H. Maastricht; Beurskens A.M.P.M.
Maastricht; Claassen G.J.M. Melick; Coop-
mans M.J.W. Landgraaf; Croonen J.J.A.
Einighausen; van Deenen J.H. Heerlen; De-
mandt W.H. Urmond; Eurlings E.C.F.
Schaesberg; Faessen CW. Tegelen; Ferket
M.A.J.A. St. Jansteen; Franssen H.M.J.
Maastricht; Hendrix P.E.H. Urmond; Jan-
sen E.J. Eijsden; Korsten W.A.C. Ulestra-
ten; Krutzer J.G.M. Houthem; Kuster-
s.E.J.L. Margraten; van Kwikkelberghe
E.R.A. Sas van Gent; Lommers J.A.P. Heer-
Jen; Moens L.J.T.W. Maastricht; Mourmans
M.J.H. Cadier en Keer; Princen P.J.C.
Swartbroek; Ravesteijn R.M.E. Maastricht;
Sangster Y. Waalre; Schoenmakers A.E.P.
Buchten; VCVëur A.A.J. Maastricht; Vlie-gen J.J.H. Bocholtz; Widdershoven
P.J.J.W. Susteren; Vleeming H. Heeerlen.

WERKTUIGBOUWKUNDE: van Berlo
J.H.P.M. Maastricht; Bosch W.M.M.L.
Landgraaf; van Dael B.W.M.P. Munsterge-
leen; Giezenaar R.B.L.M. Bunde; Jacobs
3.A.A. Maastricht; Peters T.J.M.W. Ryck-
ïolt; Schins L.H.J. Beek; Schreurs
M.M.G.G. Herten; Sentjens J.M. EU; Ste-
/ens M.B.A.W. Geleen; Vis F.L.W. Merkel-
beek; Hermans L.P.M. Landgraaf; Hunen
VH.J. Landgraaf; Meyer J.G.D. Hulsberg;
Vloonen A.G.J. Maastricht; Pellaers
3.C.H.M. Maastricht; Silk M.R. Linne; Son-
temans T.P.C. Hoensbroek; Spapens
VI.J.L.A. Eygelshoven; Willemars M.B J.
Jtein; Zinken G.M. Guttecoven; Benderma-
:her F.C.G. Banholt; Claessen B.N. Vlo-
Irop; Cobben J.J.M. Beek; Dijkstra T.C.H.
Schin op Geul; Hutschemakers J.J.M.
Maastricht; Kauhl H.M.H. Sittard; Kiers
J.P.M. Sittard; Kroeg A.M.A. Maastricht;
Oitman J.H.H. Roermond; Tillie H.M.J.
Klimmen; Volker E.W. Maasbracht; Wigny
P.E.M. Geleen; Bindels J.C. Schinnen; Bol-
len C.H.L. Heerlen; Brouwers P.H. Gulpen;
Dohmen M.F. Heerlen; Haas H.W. Spau-
beek; Hendrix J.N.A.M. Roggel; Paulussen
P.C.J. Heerlen; Wetzels R.G.H.M. Heerlen;
Wynands B.J.F. Heerlen; Erkens H.L.E. Ge-
leen; Erps M.M.J. Landgraaf; Haenen H.L.
Landgraaf; Hinzen R.T.A. Kerkrade; Jack-
man W.R. Maastricht; Loi A. Sittard; van
Montfort P.P.J. Kerkrade; Peters R.F.M.
Maastricht; Puyn R.T.H. Kerkrade; Roe-
men J.F.M. Geulle; Schurgers L.J.H. Kerk-rade; Steins H.E. Wünandsrade.

WEG EN WATERBOUWKUNDE: Engelen
J.H.M.C. Landgraaf; Gouverne L.M.H. Wy-
nandsrade; Graf F.H.J.M. Heerlen; Jacobs
M.J.J. Hoensbroek; van Keeken J.M.H.
Swalmen; Kurvers C.M.L. Geulle; Luyten
R.V.B.W. Hulsberg; Pollibauer J.M.S. Heer-
len; Schuurmans W.J.A. Maaseik; van Til-
borg A.W.C.M. Heel; VD Vlies H. Linne;
Vluggen R.H.G. Brunssum.

TECHNISCHE NATUURKUNDE ( DIFFE-RENTIATIE BESTURINGTECHNOLO-
GIE ): Beeck G.H.J.M. Hoensbroek; Caelen
P.G.M. Geleen; Coenen R,L,A, Maastricht;
Debije P.L.M.H. Bunde; Evers P.C. Lim-
bricht; Gransier R.H. Hoensbroek; Hamers
J.H. Geleen; Heijnens A.A.H.M. Valken-
burg a/d Geul; Hendrix E.A.A. Spaubeek;
Marsman H.B.M. Geleen; Penners L.J.T.M.
Holturn; Rutten A.T.C. Ulestraten; Schuren
E.W.M. Meerssen; Starmans R.J.G.F. Sim-
pelveld; Stoelinga B.E. Brunssum; van Til-
borg W.A.M. Maastricht; Wiersma D.M.W.
Heerlen; Willems J.G.P. Berg en Terblyt;
Willems R.J.A.H. Maastricht.

TECHNISCHE NATUURKUNDE: Crapels
G.M.F. Heerlen; Engels P.W.H. Helden;
Kersten W.J. Heerlen; Martin J.L.J. Maas-
tricht; Penris W.J.M.R. Geleen; Sanders
P.J.C.J. Bunde; Schoenmakers L.P.B.C.
Maria-Hoop; Smeets R.A.W. Hoensbroek;
De Vries A.W.M. Kerkrade; Weertman D.
Heerlen.

Heerlen; Gonzales Alonso R. Maastricht;
Kroll M.F.I.M. Maastricht; Linssen J.M.H.
Munstergeleen; Mestrom W.H.M. Urmond;
Ophelders W.M.J.M. Vlodrop; Penders
M.A.J. Elsloo; Schans D.H.L. Maastricht;
Simons G.J.H.A. Beek; Smeets M.M.W.H.
Cadier en Keer; Sterren B.H.V.D. Nuth;
Vromen J.G. Brunssum; Blonden J.C.J.
Susteren; Boom M.A.G. Gronsveld; Bus-
kens R.W.M.C. Einighausen; Frenken
G.F.J. Geleen; Friederichs R.M.M. Simpel-
veld; Frijns M.J.E.W. Lemiers; van Geffen
W.J.F. Geleen; Habets W.H.J.R. Maastricht;
Hermans E.A.J.M. Susteren; Lutgens
J.J.M.Kerkrade; Odekerke A.M.G.M. Huls-
berg; Pirson J.W.H. Hoensbroek; Thans
W.A.F.H. Maastricht; Tinnemans B.W.P.
Susteren; Tysen R.M. Merkelbeek; Vroo-
men L.H.G.M. Schinnen; Wenemoser
F.H.L. Heerlen; Willems J.A.W. Maastricht;
Willigers J.M. Eysden.

Sweikhuizen; Rudy Goïsteijn Sust*
Paul Heemels Vlodrop; Hubert Kuist)
Leveroy; Jos Niessen Roosteren; Mark
ters Weert; Frank Pisters Beek; Tanja'
St. Geertruid; Roland Ploumen ScheU*
Marcel Rietjens Ospel; Maurice Scheel
Valkenburg a/d Geul; Johan Schr"
Heythuysen; Jan Slabbers HerkenW
Jos Vaessen Bocholtz; Marcel Vae*
Übach over Worms; Raymond Vanden1
den Mechelen;

Caumo Landgraaf; Jack Dijkstra Kei
Peter v. Elmpt Vlodrop; Frank

Hupkens Neeritter; John Janssen IJ
MariëUe Janssen Neer; Peter Koppen
gelroy; Peter Loyen Heythuysen; J'
Paulissen Vlijtingen (B); Leon Peters ï
fort; Thomas Richter Eygelshoven; Hl
Sijbers Ospel; John Vermeeren Ospel;
Bakker Cadier en Keer;Frank v.d. 800l
Weert; Mart Caubergh Maastricht; M

voor 3-jarige B-opleiding: John Be<*
Montfort; André Brabander Buggef"
HermanCorstjens Neeritter;Ruud De^Parmingen; Ad van Eijk Nederweert; "stant Frenken Montfort; Marco GoerU1
ria-Hoop; Emiel Hilkens Egchel; W1

Nederweert; Pascal v.d. Schoor Ne*
weert; Carla Smeets Weert; Jos So"
Echt; Mare Vanlier Helden; John Wij
Meijel; Martin Boots Eys; Jack Caris M
stergeleen; Hubert Crijns Geleen; Hal
Derks Heytshuysen; Jack Geelen Ca(W
Keer; Mare Huntiens Vilt; Leonora Janj
Geulle;Richard Kerkhofs Maastricht; R<
nald Kuipers Valkenburg a/d Geul; H'
Meijssen Stramproy; Maurice Roebrj»
Vilt; Rudi Slijpen Berg en Terblijt; 0
Stroucken Kessel; Maurice Wimmers'
nandsrade; Sylvain Wimmers Wijnan*
de; Math Zeelen Kessel;

Mavo St.-Anna Gelen
GELEEN - Aan de Mavo St.-Anna <r
slaagden:
C. Aendekerk, P. Alma, P. Aussenj*
Bakkers, S. Bakx, M. Bergsteyn, S. "
broer, P. Birx, A. Blezer, M. Boekt"»)
Boessen, D. Boonstra en S. v.d. Boom (
uit Geleen; N. Bosch, Sittard; B. Boüf'
leen; E. Bouwens, Beek; R. v.d. j^J
Schinnen; B. Brouwers, Sittard; M-
berg, M. Canten beiden uit Geleen; P- ji,
sens, Schinnen; B. Clerkx, Geleen;R-*5
ma, Sittard; R. Demandt, M. Derrez «^uit Geleen; R. Dols, Sittard; M. Do*j
Schinnen; P. Douven, B. Op den Brinfy
den uit Geleen; J. Duckers, Stem; V-'.
drig,Geleen; D. Geurts, Bom; I. Goese^Grommen, N. Heythuijzen, P. Heil, !*■
lenbrand, D. v. Hinsberg, B. Hitz al'ej
Geleeru. B. Hoedemaker, Stem; M. Ho^M. Huijnen, E. Hytha, R. IJpeij aUen i"
leen; S. Janssen, Sittard; P. JansS^Janssen beiden uit Geleen; D. Jeufj,
Sittard; S. Katoemara, Geleen; P.
Schinnen; P. de Kleijn, E. Kleik<s<
Knooren allen uit Geleen; M.J. Kok. "?J
nen; M. v. Koolwijk, Beek; R.J. Kuüf^j
tard; R. Kusters, G. v.d. Laarschot «Ti
uit Geleen; E. Lahaije, V. Lahaije. MT|
sen aUen uit Schinnen; R. Linssen, y|
beiden uit Geleen; S. Mair, Sittard; &
nait,R. Meijers beiden uit Geleen; N- £.<sen, Beek; G. Mois, Geleen; M. Neis.^j
nen; N. v.d. Nieuwenhof, Geleen; J- *V
Schinnen; L. Renet, Geleen; A.Ridde'
Oirsbeek; N. Rietbergen, H. Roesi^Rokx, B. Rouah aUen uit Gelee":
Schmidt, Sittard; E. Schneiders, Be*g|
Schumacher, A. Severens, O. Siega.J'
pen, P. Smeets, D. Stelten, A. Terg''J
Terwint, J. Thehu, B. v. Tilburg, M *M
yens, D. Verheijden, J. Verstralen al' IGeleen; D. Volkers, Beck; N. Vroem6' 1
leen; S. Wehrens, Schinnen; M. Welzij
tard; M. Wientjes, P. Wildeboer bei<o
Geleen; F. Wintraecken, Sittard; S- "\
vee, Geleen.

R.K. MIDDELBARE
LANDBOUWSCHOOL
ROERMOND-VALKEN
BURG

voor 3-jarige A-opleiding: Eric Bruis Beek;
Peter Coolen Roggel; Hugo Corstjens Hun-
sel; Peter Coumans Beek; Marcel Creemers
Posterholt; Robert v. Cruchten St. Joost;
Maurice Dezaire Hulsberg; Erwin Duijsens
St. Geertruid; Jos Gerrekens Gulpen; Eric
Habets St. Geertruid; Peter Ickenroth; St.
Odiliënberg; René Jacobs Nuth; Wilbert
Kleinen Bom; Pascal Kuipers Schimmert;
Ruud Oberndorff Buchten; Mirella Püper
Swalmen; Martin Sluijsmans Wijlre; Ruud
Smits Belfeld; Jo Op het Veld Posterholt;
Jack Verhaegen Belfeld; Jo v.d. Weyer
Hulsberg; Robert Wolters Melick; Nico
Berghs Baexem; Mathie Broers Valken-
burg a/d Geul; Ruud Brouns Roermond;
Gerrie Coenen Maasbracht; Coenrard Cou-
mans Nederweert; Roger Cuijpers Maria-
Hoop; Ingrid Dreessen Beek; Mark Hilkens
Herkenbosch; Jos van Hoeij Ospel; Wielie
Janssen Meijel; Marcel van Lier Heythuy-
sen; Peter v. Melick St. Odiliënberg; Hans
Moonen Nederweert; Lies v. Nieuwenho-
ven Ospel; Wilfried Pieters Margraten; Wil-
bert v. Ratingen Baexem; Johan Rynders

VALKENBURG - Aan de Middelbare
Agrarische School Roermond-Valkenburg
slaagden:

Zuidlimburgs
Avondcollege Heerlen
HEERLEN- Aan het Zuidlimburgsavond-
college slaagden de volgende leerlingen
MAVO: M. Aichholzer Simpelveld; V.
Bosch Heerlen; H. Bruijsters Heerlen; H.
Coerver Kerkrade; G. Dokter Hoensbroek;

ELEKTROTECHNIEK: Debets A.G.J. Bin-
gelrade; van Dük R.W.T.H. Maastricht;
Gebben C.G.M. Schinveld; Lurjten H.P.J.
Geleen; van Meulenbroek R.H.F.M. Maas-
tricht; Reinartz D.J.M. Merkelbeek; Schee-
nen T.P.A. Heerlen; Smeets P.A.N. Meers-
sen; De Vreede M.J.E. Maastricht; Achter-
berg P.H.M. Geleen; Bruis R.H. Wrjnands-
rade; Cabo J.J.C. Simpelveld; Coumans
L.A.M. Sittard; Duysens D.P.H. Mheer; Eil-
lebrecht M.B.J.M. Heerlen;Erven R.M.H.H.

CHEMISCHE TECHNOLOGIE: Cnubben
P.A.J.P. Kerkrade; Deumens JA. Schin-
veld; Graus T.J.G. Susteren; Grooten
R.H.G. Eygelshoven; Hofmans J.A.J. Klim-
men; Hogenboom A.G.M. Maria-Hoop;
A.A. Potma Hoensbroek; Dumont R.M.W.
Vaals; Habets M.J.M. Hulsberg; van Krim-
pen S. Stem; Postnma P.B. Heerlen;
Ruijsch W. Landgraaf; Selen R.J.G. Maas-
tricht; Willems K.M.J. Helmond; Knubben
P.M.G. Nuth; Linden JL. Heerlen; Paulis-
sen J.E.L. Heerlen; Reneerkens J.A.M.
Landgraaf; Rutten T.P.A. Heerlen; Slurj-
mers J.W. Beek.

HEERLEN -Geslaagden aan de HTS
BOUWKUNDE: Bemelmans P.H.W. Heer-
len; Burns H.E. Geleen; Coenen J.H.M.
Baarlo; Daemen M.J.B. Hoensbroek; Frie-
derichs C.E.M. Simpelveld; Gilissen
H.F.E.M. Margraten; van Cruisen O.J. El-
soo; Habets Y.J.M. Heerlen; Hezer A. Heer-
len; Jacobs J.C. Bunde; Janssen P.L.M.C.
Stem; Kuster G.F.H. Beek; Nederlands
R.A.J.M. Sibbe; Pluijmakers M.M.J.M.
Heerlen; Riedijk R.E. Heerlen; Ruiters G.J.
Kerkrade; Sijben L.H. Maastricht; Storms
A.C.M. Wijnandsrade; Wijnen F.J. Kerkra-
de; Samson H.J. Sittard.

Hogeschool Heerlen

Wiekiest voor een nieuw carrièreperspectief kiest voor het

AVOND-H.E.A.O.
De Hogeschool voor Economisch en Administratief Onderwijs Limburg aan de
Havikstraat 5 te Sittard biedt de volgende studierichtingen:

" Bedrijfseconomie (BE)

" Bedrijfskundige Informatica (BI)

" Commercieel-economisch (CE)

" Economisch-juridisch (EJ)

De studieduur is 4 jaarbij 3 lesavonden per week.

Er zijn nog plaatsingsmogelijkheden.

Voor inlichtingen en aanmelding Hogeschool voor E.A.O.
Limburg
Postbus 5268
6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

M.i.v. november 1989 start aan
MDGO-school 't Gasthuys

te Heerlen de

1 APPLICATIECURSUS MILIEUKUNDE |
Informatiebrochure en aanmeldingsformulier te bevragen bij:

MDGO-school 't Gasthuys, Gasthuisstr. 17, 6411 KD Heerlen,
tel. 045-710180.

212193

m INEVI E NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INKOOP
De NEVIE is een
organisatie waarbij AVONDOPLEIDING TOT GEDIPLOMEERDruim 1400 bedrijven imkodpbzijn aangesloten. iwwreri
De NEVIE stelt zich
ten doel dekwaliteit Eind augustus beginnen onze opleidingen tot
en het niveau van

?eïSrctiein ASSISTENT INKOPER en
sr ,e ZELFSTANDIG INKOPER
Om dit doelte
bereiken ontplooit Deze opleidingen zijn bestemd voor degenen die een
zij onder meer de MBO- of HBO-opleiding hebben gevolgd, alsmede
volgende inkoopfunctionarissen met praktijkervaring.
activiteiten:
* het opleiden van Beide opleidingen worden afgesloten met een

inkoop- Rijkserkend examen en bekroond met het
functionarissen; felbegeerde NEVIE-diploma. Dit diploma wordt zowel

* het afnemen van door ne bedrijfsleven als overheidsinstantie als een
Rijkserkende vereiste gesteld voor het ven/uilen van de
examens; inkoopfunctie. In de plaatsen Venlo en Heerlen zijn

* het organiseren van no9 een aan'al cursusplaatsen beschikbaar.
studiedagen,
seminars en Voor verdere gegevens, schrijf of bel: NEVIE,
kringbijeenkomsten; postbus 409, 2260 AK Leidschendam, tel.

* het ontwikkelen van 070-209291. Gaarne zenden wij ons uitgebreid
een Register voor cursusprogramma, maar haast u.
Inkopers (NRI). plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt.

212176

Gevestigd te Brunssum
per 1 juli 1989

PJ.A. Willemse
internist met speciale aandacht voor maag

darm- en leverziekten
in associatie met

WJ.R.R. Venekamp
J. Wals
internisten

Spreekuur volgens afspraak in het
St.-Gregoriusziekenhuis

;
, i

dHommerterweg224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

<IH Tekstverwerking
Sacretariaatspraktijk

t J E WordPerf«ct («vt. mat «tag«l
I Typen Notuleren

| E Startcursus P.C. / Msdos

<l ' Msdos dßase Lotus
Nieuw Ventura P.D.I.

__^^~ E Max. 8 cursisten en elke cursis'~P| werkt alléén op P.C.
r\^ La Ook spoed- en privécursussen

O in en uit huis.■] Bel 045-211733
' ' y*A iedere dag tot 23.00 uur
y/ OPLEIDING - ADVIES -H BEGELEIDING

examens
Limburgs Dagblad

Het is ons een droeve plicht u in kennis te stellen
van het plotseling overlijden van onze collega en
medewerker de heer

S. Kayaalti
Wij verliezen in de heer Kayaalti een medewerker
die vooral gewaardeerd werd om zyn opgewekt-
heid en collegialiteit. Hy stond altijd voor iedereen
klaar.

Directie en medewerkers
Stelrad b.v. Nuth

Met leedwezen en verslagenheid geven wij kennis
van het overlijden van onze collega de heer

Sebahattin Kayaalti
Wy zullen hem in gedachten houden als vriend en
collega, altijd opgewekt en vol belangstelling voor
iedereen.

Personeelsvereniging
Stelrad b.v. Nuth

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven betoond
na het zo plotseling overlijden van mijn man en
onze pap

Ton Kroon
Het deed ons goed te zien dat zovelen hem hebben
gewaardeerd.
Dit isvoor ons een grotetroost en zal ons helpen dit
grote verlies te dragen.

Mia Kroon en kinderen

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.

Praktijkoverdracht
Per 1 juli 1989 heb ik mijn tandartsenpraktijk

overgedragen aan tandarts

J. de Vries
Akerstraat 91

te Heerlen
LM. Retera

Wegens verbouwingswerkzaamheden is de praktijk
vanaf maandag 17 juli 1989 weer geopend

Rectificatie
In de overlijdensannonce van

Pierre Marie Slangen
emeritus-pastoor van Breust-Eijsden

werd de aanvang van de eucharistieviering abusie-
velijk om 10.00 uur vermeld.
Dit moet zijn 10.30 uur.

Op 4 juliwas het een jaar geleden datwij af-
scheid moesten nemen van onze lieve moeder
en oma -*

Antoinette
Meex-Beuken

De eerste jaardienstzal worden gehouden op
zondag 9 julitijdens de heilige eucharistievie-
ring om 10.00 uur in de parochiekerk van de
heiligeRemigius te Klimmen.

Kinderen en kleinkinderen
Klimmen, juli 1989

Onze welgemeende dank voor debelangstelling
en het medeleven tijdens de crematie van myn
man, vader en opa

Hub Ritzen
Mevr. Ritzen-Duinenveld
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juli 1989

tPiet Bex, 67 jaar, echtgenoot van Mie van de
Beuken, Keverbergstraat 19, 6081 BK Haelen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 10 juli om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Haelen.. Gevestigd per 1-7-1989

J.P.J. Paas
huisarts

in het Gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord,
Akerstraat-Noord 74,
Hoensbroek, tel. 045-214821.



Een jaar
per fiets

door Europa
en het

Midden-Oosten

k^,. ?°rd-Israël werkte hy zes
w<L?en als glasreparateur in een
ta A

wekery in de nederzetting
l Sfer^mim' 15 km van de Libane-
Kied an de sPanmnëen in datlü^ heeft hy weinig gemerkt.
K a £derzettingen daar zyn goed
r% en toe zaS Je eens eenk^gel vliegen, dat was alles",
L nerrnan.

Celstraffen verlangd van zeven en vijfjaar

'Heroïne-lijndienst'
leidt tot fikse eisen

£ Van onze verslaggever
■■illlllllllllMM

lestijnen en mocht bij een familie
overnachten. „Het was er op dat mo-
ment vrij rustig", zegt Herman nu,
„maar op het moment dat het
nieuws op de radio werd uitgezon-
den, werd de electriciteit uitgescha-
keld. Zokon geen enkeleradio meer
beluisterd worden. Dat gaat daarzo
enkele keren per dag. Bijna ieder-
een die ik daar sprak had wel eens
een paar dagen in de cel doorge-
bracht wegens het met stenen gooi-
en naar Israëlische soldaten."

t cht door Europa verliep zon-
-5"oblemen. Hy trok door Bel-
frankrijk, Duitsland, Zwitser-
Ui,; °vernachtte op campings en
'enrT m I*3^ n huidige
cvpevp n' °*e Francaise Bénedicte.
i(j meefietste door Grieken-

' Cyprus en tenslotte Israël.

- Vorig
rr rond deze tijd zegde
jerrtian Wijenberg (30)
J Abdissenbosch zijn
F* bij Volvo Cars in

*s en vertrok naar Is-
" Hij had er negen jaar

J de autofabriek opzit-
lJ- »,Ik had het gevoelr l ik een beetje was
J^gelopen en wilde er

eens tussenuit",
Jj1.hij. Hij bleef bijna
*n Jaar weg.

vredigd. „Het volgende reisdoel \wordt het Verre Oosten. Over acht!
maanden ben ik weer weg."

In die tussenliggende maanden wil
hij weer aan de slag bij zyn oude
werkgever Volvo. „Die hebben my
heel sympathiek behandeld. Ik ben.
zelfs een beetje gesponsord door het
bedrijf', zegt hij. Herman, met een
LTS-opleiding electrotechniek, wil
overigens niet ten eeuwigen dage
blijven reizen. „Over een paar jaar
wil ik toch welergens vaste voet on-
der de grond krijgen", besluit Her-
man, maar voorlopig lokt nog het
avontuur...

Herman en Bénedicte fietsten ver-
der naar het zuiden, kwamen ten-
slotte via deNegevwoestijn in Eilat.
Al fietsend trokken zij door Egypte.
„Daar werden we regelmatig lastig
gevallen door kinderen die met ste-
nen gooiden. Achteraf hoorde ik dat
het kinderen waren van fundamen-
talistische moslems. Zij zyn princi-
peel tegen toeristen. We fietsten na-
tuurlijk niet over de gebruikelijke

toeristenroutes en dan krijg je zulk
soort situaties. Overigens is Egypte
een heel mooi land met aardige en
behulpzame mensen."

Noord-Jemen
Het tweetal wilde nog verder en
probeerde Noord-Jemen binnen te
komen. „Dat is met een Israëlische
stempel ir^het paspoort echter on-

mogelyk. Dus 'verloor' ik myn do-
cument en vroeg een nieuw exem-
plaar aan bij de Nederlandseambas-
sade in Egypte. Dat lukte na een
korte tijd. Een visum voor Noord-
Jemen leverde meer problemen op.
Dank zij een Jemenitische relatie
die wij kort daarvoor hadden leren
kennen, kregen we ons visum toch."
De reis naar Noord-Jemen ging per
openbaarvervoer. „Het is natuurlijk

een Arabisch land", zegt Herman,
„maar je komt er met Engels goed
uit de voeten. We sliepen in een ho-
tel in de hoofdstad Sana'a, 2500 m
hoog in de bergen. Daaromheen rij-
zen bergen tot 3800 m hoog op, een
schitterend uitzicht".

„Aan de kust in Noord-Jemen is het
bloedheet en bijna niet uit te hou-
den overdag. Er wordt daar wel ge-

probeerd het toerisme te ontwikke-
len, maar veel is het niet." Vanuit
Noord-Jemen vloog het tweetal
naar Caïro, trok verder langs deNijl
en rustte een weekje uit aan de
boorden van de Dode Zee.

Week
De vriendin ging weer naar huis en
Herman fietste terug naar Israël. De

JU vV- f jaartr°k nÜ weer verder.
lis (Krlenc"n> die eerder ziek naar
iggj °ord-Frankryk) was gegaan,e zich toen weer by hem. sprake zijn van een groot aandeefi

van zijn cliënt in de heroïnehandew
„Aan mede-plegen kunnen hogere
eisen worden gesteld, gezamenlijke
opzet, nauwe samenwerking. Daaia
van is hier geen sprake," aldus d8
raadsman die ook erop wees dat IVM-
lang niet zon financiële positie hafl
opgebouwd als andere verdachten^trok verder naar He-

' daar in contact met Pa-

9 Ve»)
gepraat mochten zy' op hun

e e trip ook naar de Westoever.
!tl d oe^nS was te overnachten in
«Uj or Israëli's bewaakt hotel.
sk *£\E echter niet door omdat des^j der daar nogal moeilyk over

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De officier
van justitie in Maastricht heeft
gisteren forse celstraffen
geëist tegen een aantal van
handel in heroïne verdachten
uit Heerlen, Kerkrade en Am-
sterdam, die volgens justitie
deel uitmaken van een georga-

niseerde heroïnebende die een
lijndienst tussen de hoofdstad
en Heerlen onderhielden. Te-
gen de hoofdverdachte eiste
officier van justitie mr L.Um-
mels een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van zeven
jaar.

ÜTZENRADE/BINGELRADE - Loopt daar een Duitse douanier? Zijn
Qfoene overhemd lijkt er verdacht veel op. Nee, toch niet. De man looptsamen met een ander druk gebarend over het bospad, de Molenweg inJtet grensgebied van Onderbanken naar Süsterseel. Ik weet waarom ik£*er in dit verlaten bos ben, maar wat zouden die twee heren met stads-kleren daar doen?

Beslag
Ook mrTh.Hiddema pleitte voor*
een nietig verklaring van de dag—»
vaarding van zyn cliënt, de 35-jarige
B. uit Kerkrade, die vijfjaar tegen
zich hoorde eisen en beslaglegging
op de 630.000 Antilliaanse guldens
(omgerekend bijna zeven ton) op
een bank in Curacao.

Tweede andereverdachten hoorden
vijfjaar tegen zich eisen. Twee van
de verdachte heroïnehandelarenbe-
zaten (geheime) spaarbankboekjes
met een saldo van ongeveer 900.000
gulden. Mr Ummels eiste tevens dat
beslag wordt gelegd op deze tegoe-
den, die volgens hem zijn verdiend
aan de verkoop van de heroïne in
Heerlen. Ook de Antilliaanse en Ne-
derlandse fiscus hebben al een vor-
dering tot beslaglegging ingediend.
Eén van de verdachten, vertelde
zijn raadsman, had al een navorde-
ring van de belastingdienst van vier
ton gekregen.

MrHiddema verwees naar vonnis-
sen van de rechtbank in Amsterdam
en het gerechtshof in Leeuwarden,
waar een soortgelijke dagvaarding
als dienu was gebruikt, niet was ge-
accepteerd. Hij vond datnu sterk de
aandacht werd gelegd op de finan-
ciële aspecten.

Het kerkhofje
in Bingelrade

De pastoor kende geen ongelijkn? Nee. Drugsmokke-
ls^ ot terroristen lijken ze ook
Ach ar Je weet maar nooit.
opp' 2e komen voor het hout, dat
ijJ^Peld ligt langs deweg. Ze
Nu houthandelaren, zeggen ze.
riliflij 'k me Dy zon beroep een

6*611 krueDroek en ferme
V°Qrw en voor en aan d*e
hei6v!'aarde voldoen deze twee
b^ein331 niet. Maar ik ben best
V*H tiZe op nun woord te gelo-
Jrt^/tet hout is eigenlyk Duits,
*nds u wordt naar de Neder-
en if ■ ant van het bos gesleept.
'ri~esoor die daarop let, zegta°uanier'.

esto°o^e Beek wordt weer over-
ga Xe" en ik ga over een holle
Se 't u denk ik althans- rich-
ter w e<*- Een aardiê dorpje.
Of W an ik er niet over zeggen.

T, moet zijn dat ik nog even
h uplicht rondje in Süster-'k ni ieb moeten maken, omdat

Siist '\n de Baten had dat de
'dde menveg daarheen

V°or h' nik het grenskantoor
S tweede keer in vijfminu-
Hewfseerde heb ik nog even

,Tn of er iemand bewoog,nee.

Graven
"Ier 31 Jan van den CampWq, pot van Maria van de

* maast ligtMaria van de
«eduwe van Jan van den

toitklft duurt een paar ogen-
i 1 v°°r ik het doorheb. Ik% j over het kleine kerkhofje

md hgt tussen een
£n h

l° en een aardbeienveld
?6t klinu* gm van Bingelrade.
r > m "usschien wat lugu-

JiJkenH +
,k mag ëI'33^ ëraveners oW ls weer eens wat an-uan overlijdensberichten.

?'Jn o^Ud! kerkhoven krijgenVm^ e[deelde aandacht. Op
Hipt hegraafplaatsen zul jeSdbLZlen; Zelf wil ik als ik

°f lC °?k °P een oud kerk-
rnn "' by m»n familie. Met

H a
nlv^e zerk en bloemen. Ik

e%e ui e,en begrafenisverze-
* bek^;gesloten om het geheelKo stigen ajg het zover
eBen h101 stale,heg rondom het kerk-s'a<*n hele oude kruisen. Ver-

B. wordt ervan verdacht tussen 1986
en 1989 regelmatig in Amsterdam
heroïne te hebben gekocht, die in
Heerlen werd verhandeld. Eerder
dit jaar had hij voor 26.000 gulden
een stuk grond op de Nederlandse^
Antillen gekocht, om er te gaan bou- _
wen.

Gokken
B. verklaarde dat hy het geld vooral
met gokken hadvergaard en slechts
ten dele door opbrengst uit de drug-
verkoop. Op de vraag van recht-
bankpresident mrSeelen naar waar
welke casino's hij dan toe ging, ant-
woordde de verdachte: „Overal."

broken. Pastoor Gorissen had
een nieuwe parochiekerk laten
bouwen halverwege het dorp.
Dit kerkje was te ver lopen voor
de mensen aan de andere kant
van het dorp en verderop in
Raath gingen ze naar het kapel-
letje bij het kasteel.

Aftappen
De verdachten werden in april jl.
opgepakt, na een gecoördineerde
actie van verschillende politiekorp-
sen in de Oostelyke Mijnstreek. Zes
van de zeventien mensen die waren
opgepakt, moesten gisteren voor de
rechter komen. De zes behoren tot
twee families - één bestaandeuit 21
leden - die een stapel verklaringen
tegenover de politie had afgelegd.
De meeste verdachten waren gerui-
me tijd geschaduwd, onder meer
door telefoonlijnen af te tappen.
Justitie in Maastricht beschikt over
een tweeduizend pagina's tellende
verslag van gesprekken, die deels
werden gevoerd in codes om de
woorden heroïneen cocaïne te ver-
mijden. Bij het grootschalige onder-
zoek dataan deaanhoudingenvoor-
af ging, was ook justitie op de Ne-
derlandse Antillen - de meeste ver-
dachten komen uit Curacao - be-
trokken.

Ook zijn andere familielid waarte-
gen vijfjaarcel was geëist, een 31-ja-
rige man uit Heerlen, beweerde dat
hij zyn vermogen in Antiliaansegul-
dens(omgerekend twee ton) groten-
deels met gokken had verdiend.
Zijn raadsman kon een stapel en-
treebewijzen laten zien van het casi-
no in Landgraaf.

Tegen de broer van de hoofdver-
dachte, de 29-jarige M. uit Heerlen,
werd tenslotte 2,5 jaarcel geëist. Hij
meldde zich by de politie, een paar
dagen na dearrestaties. Tijdens een
huiszoeking werd ongeveer 100
gram heroïne gevonden. M. was al
eerder veroordeeld voor overtre-
ding van de opiumwet.

Jos J.P. Gorissen, pastoor teBin-
gelrade van 1933 tot 1950. Gebo-
ren 1891, gestorven 1950. „Geen
geliefd man", zegt de ex-mijn-
werker. Nu kan hij nog zijn ver-
ontwaardiging niet bedwingen
over de manier waarop de pas-
toor zijn familie heeft beledigd.
„Wy werkten in de mijn en
mochten eerder naar huis omdat
er water in de mijn zat. Stapt de
pastoor een keer om vijf uur by'
ons binnen, ziet ons al aan het
avondeten zitten en beschuldigt
ons van dagdieverij. Want vol-
gens hem zat er geen water in de
mijn. Ik heb hem de deur gewe-
zen."

Bemiddeld
De 26-jarige M. uit Amsterdam,
waartegen zeven jaar werd geëist,
was volgens de officier van justitie
de hoofdverdachte in de leveranties
van heroïne, die doorgaans per kilo
werd besteld. De 'criminele hiërar-
chie', zoals mrUmmels dat om-
schreef, eindigde bij deze verdach-
te. Hy' zelf ontkende ooit te hebben
gehandeld. Hij zou bij de aankoop
slechts bemiddeld hebben.

" Het kerkhofje van Bingelrade. Foto: MARCEL VAN HOORN

Twee andere zaken, tegen een 29-ja-
rige tweeling B. (eveneens familie
van twee andere verdachten), zijn
op verzoek van deraadsman aange-
houden. Hij wil een eental getuigen
laten verhoren. De zaak komt op 27
september opnieuw voor.

Dat gebeurde via een koffieshop in
Amsterdam, waar M. de klanten
aanbracht. Hij ontving hiervoor een
vergoeding van gemiddeld 2.000
gulden. M. verklaarde dat hij het
geld nodig had om een groot huwe-
lijksfeest te houden en daarna op
reis te kunnen gaan. Het huwelijks
is niet doorgegaan. Uitspraak

In de gisteren behandelde zaken
doet de rechtbank op 19 juü uit-
spraak. Dan moeten ook vier andere
verdachten voorkomen, die by de-
zelfde politie-actie zijn opgepakt.

naar me toe. Hy wyst op het
braakliggende stuk achterin het
kerkhofje, dat er zo te zien pas
kort geledenby getrokken is. „Er
kon er hier geeneen meer ster-
ven," zegt hy'. „Er was geen
plaats meer op het kerkhof."

We kijken watrond. Het is stil op
straat. „Ach," zegt hy, „als je in
de buurt waar ik woon komt zie
je geen mens. De mensen heb-
ben geen tijd meer voor elkaar.
Vanmiddag ook weer. Om drie
uur zitten ze weer allemaal voor
te televisie. Dan begint Wim-ble-
don. Hadden ze datrotding maar
nooit uitgevonden. Vroeger za-
ten de mannen na het werken
buiten op debank en dan werd er
verteld over weerwolven en bok-
kerijders. Daar ging je dan als
kleine jongenbyzitten."

De advocaat van de hoofdverdach-
te, mrK. van der Meijde, pleitte
voor een nietig verklaring van de
dagvaarding. Hij miste daarin een
feitelijke omschrijving van de over-
tredingen. „Gegevens over hoeveel
heroïne is vervoerd, verstrekt en af-
geleverd," lichtte de raadsman toe.

brokkeld en verweerd. De tek-
sten zyn onleesbaar. Er hangt
een zoete aardbeienlucht.Er zyn
geen bomen om de schaduw op
te zoeken, geen water om wat af
te koelen. Ik kijk wat rond. Ach,
die is niet oud geworden. Wat
zou ze hebben gehad? Deze man
is in deoorlog gestorven. Zou hy
in hetverzet hebben gezeten? En
daar is een nogalkaal familiegraf
met een groot aantal Janssens.

Brommertje
Er komt een brommertje aan.
Een oudere man stapt af. Hy
heeft flessen en potten water by'
zich. Hij zet ze neer bij een graf.
Tussen de zerken door komt hij

Woonden vroeger op kasteel
Raath, blijkt achteraf. Geen na-
zaat meer te bekennen om nog
eens een bloemetje te planten.

Mui in iii inijii 11 n ii iii
gestaan," vertelt deze oud-inwo-
ner van Bingelrade. Nu liggen er
graven. In 1936 is de kerk afge-

zijn ouders, de Afrikaantjes wa-
ter geven. Als de rechtbank de dagvaarding

niet nietig verklaart, kan volgens
mrVan der Meijde echter toch niet

Na oploop van dezitting, die tot laat
in demiddag duurde, ontstond in de
gang tumult onder de bezoekers die
de rechtszaken hadden bijgewoond.
De parketpolitie moest eraan te pas
komen om de gang te ontruimen.

bankrekening in Nes Ammim was JJ
inmiddels zodanig geslonken dat hij
nog maar een week in Israël mocht
blijven. „Ik heb toen nog als een gek
het land doorkruist en toen van de
laatste centen het vliegtuig naar
Marseille genomen."

Negen dagen later was Herman!
weer in Abdissenbosch. Hy had ei""*
toen naar eigen schatting 7- è 800Ó"»
kilometer opzitten. Zyn honger I
naar avontuur is echter nog niet be- f

"Beeld van de zitting in de namiddag (vlnr): officier van justitie mr Ummels, rechtbankpresi-
dent mr Seelen, de verdachten Af. (eis zeven jaar)en B. (eis: vijfjaar). Achter deverdachten hunadvocaten mr Hiddema en mr Van der Meijde (die zijn pleidooi al had gehouden).

Tekening; KAREL GERRITS

grensgevallen

Zes weken lang reist
onze verslaggeefster
ANS BOUWMANS
langs de Limburgse
grens. Van Vaals langs
de grens met
West-Duitsland naar
Mook en weer terug
langs de Brabantse en
Belgische grens. Start- en
eindpunt: het
Drielandenpunt.

Zaterdag 8 juli 1989 " 15

avontuur onkte'# Herman Wijenberg
metfiets bij de
wereldberoemde sfinx
in Egypte.

Itmburgs dagblad J provincie



korte toer

Samenwerking met Nederlandse VVV's neemt toe

Voerstreek: ideaal
recreatiegebied

Eten op z'n
buitenlands

VW Mooi Voeren kruipt uit
een diep dal. Na een fusie in
1976 tussen de zes Voerstreek-
gemeenten bleven taalstrijd en
er bij horendeklappen (slechte
reclame) de overhand voeren.
De VW wil dat negatieve ima-
go ombouwen tot een positieve
ontwikkeling. „We hebben
daarbij één voordeel", zegt
strijdbare voorzitter Guido
Sweron, „we hoeven niet meer
uit te leggen waar Voeren ligt.
Dat weet nu iedereen. Deze
nare periode gebruiken we nu
als springplank voor een nieu-
we bloeiperiode naar het Euro-
pa van 1992 toe."
De sporen van de communautai-
re problemen zijn nog duidelijk
zichtbaar. Een fatsoenlijke be-
wegwijzering ontbreekt of de
borden zyn onleesbaar gemaakt.
Ook kerken en andere openbare
gebouwen zyn met leuzen be-
klad. Een vreemdeling die de
streek bezoekt, kan nauwelijks
ontdekken waar,hy zich bevindt.
„Wy proberen daar regelmatig
verbeteringen in aan te brengen.
Helaas zyn nieuwe borden na
een paar dagen weer verdwe-
nen". Wie echter uitsluitend op
borden en leuzen let doet de
Voerstreek onrecht aan. Het is
een ideaal wandel- en recreatie-
gebied met nog veel heel stille
plekken. De Wv wil dat zo hou-
den en tevens werken aan een
betere infrastructuur. In vyf ja-
ren zijn er vyf restaurants bijge-
komen. Het aantal overnachtin-
gen in de jeugdherberg van 's
Gravenvoeren is in zes jarentijds
opgelopen van 3600 tot ruim 8000
per jaar. De VW heeft nu ook in
die plaats een eigen kantoor. Het
aantal campings groeide naar
vier waarby' vooral camping Ha-
cienda voorziet in een grote uit-
breiding van de verblyfsmoge-
lykheden.

Samenwerking
Sweron schat het aantal over-
nachtingen in de Voerstreek mo-
menteel op 40.000. De gidsen van
Mooi Voeren hebben afgelopen
jaar 170 bussen door de streek
geleid. „Daar komen nog ruim
tweehonderd bussen bij die geen
beroep op ons hebben gedaan",

Heerenhoffeest
in Mechelen

Vandaag en morgen volksfeest
rond de Heerenhof in Mechelen.
Schuttery' Sebastianus opent het
(om 15.00 uur) met een schiet-
wedstryd om het kampioen-
schap van Mechelen. Vanaf20.00
uur zomeravondbal, opgeluis-
terd door het orkest Kappes
(Kerkrade) en, rond 22.00 uur,
met een modeshow door manne-
quins van boetiekPetroeska (Ge-
leen).
Morgen (zondag) vrymarkt vanaf
11.00 uur en Frühschoppencon-
cert, verzorgd door harmonie St.
Caecilia. Om 14.30 uur vindt er
het uit 1810 stammende over-
dracht van 'een brood van seven
ponden in achten deylen' aan de
armen en een 'ton bier' aan
schuttery' Sebastianus (ter be-
scherming van de Heerenhof).
Deze traditie werd in 1986, tij-
dens de ingebruikname van het
gemeentehuis door deLandcom-
mandeurvan de JohanniterOrde
(prins Bernhard), in ere hersteld.
Morgen 'speelt' de rentmeester
van de Heerenhof, burgemeester
Wim Janssen, dezerol. Hy en zijn
meesterkoetsier Léon van Hou-
tem zal in een 'wagennette' rond
14.30 arriveren. In de koets
wordt het brooden het bier mee-
gevoerd. Het brood, door bakker
Marcel Meens volgens een recept
uit 1810 gebakken, zal worden
verdeeld onder de belangstellen-
den (vroeger de armen). Na de
overdracht barst het volksfeest
goed los. Met medewerking van
onder meer van blaaskapel 'Wie-
nerbergermusikanten'.

weer in wuropa

moderne restauratiewagens die
deuit de jaren vyftig stammende
rydende restaurants zullen ver-
vangen. De restauratiewagens
gaan dit jaar nog met een 'culi-
nair' menu door Nederland ry-

Straks in de trein:
warme hap en ijs

den. Hoewel devier rijtuigen van
binnen totaal nieuw zijn inge-
richt en uitgerust met moderne
keukenapparatuur, gaat het niet
om nieuw materieel. De NS heeft
namelijk een aantal voormalige
slaapwagens van de West-Duitse
spoorwegen laten verbouwen.

Om een optimale service te ga-
randeren heeft Wagon Lits twee
maanden geleden een nieuw in-
ternationaal cateringcentrum in
Den Bosch geopend. Daar wor-
denalle maaltijden voor deinter-

nationale treinen bereid. De res-
tauratiewagens zijn voor een pe-
riode van dertig uren geheel zelf-
verzorgend. Voldoende voor een
rit op en neer naar Frankrijk of
naar de wintersportgebieden. De
nieuwe service op de intercityly-
nen zal echter nog twee jaren op
zich laten wachten. Het is de be-
doeling dat de keukentjes ver-
dwijnen, zodat het treinperso-
neel niet meer belast wordt met
het zetten van koffie en het vul-
len van de karren.

„In principe moet straks alles
mogelijk zyn", aldus een woord-
voerder van Wagon Lits. De
nieuwe organisatie zal voor het
personeel wel de nodige conse-
quenties hebben, ook al omdat
de treinen in detoekomst tot tien
uur 's avonds bemand dienen te
worden.

De cateringorganisatie Wagon
Lits is momenteel bezig met een
grootscheepse reorganisatie die
tot een betere service in treinen
dient te leiden.De eerste resulta-
ten zullen op korte termyn al
merkbaar zyn. De auto-slaaptrei-
nen van de NS worden binnen
twee weken uitgerust met vier

Fortuinlijke vakantiegangster

zegt Sweron. Die aantallen zyn
eerder nooit gerealiseerd. Dc
meeste toeristen komen uit dc
Belgische provincie Oost-Vlaan-
deren en uit Gelderland. „Onge-
veer tachtig procent", meldt
Sweron, „dc overige toeristen
komen voornamelijk uit Neder-
land. Dank zy een intensieve
wervingscampagne in dc streek
rond Antwerpen hebben ook dc
Vlamingen dc Voerstreek weer
ontdekt". Ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan is dc VW
erin geslaagd een fraaie folder
met een oplage van 20.000 exem-
plaren in drie talen uit te bren-
gen. Dc al jaren bestaande sa-
menwerking met VW Noorbeek
is gestalte gegeven doorplaats te
reserveren in dc brochure over
Voeren en het uitbrengen van
een wandelkaart waarop ook het
gebied van Noorbeek is aangege-
ven. „Noorbeek maakt deel uit
van het Heuvelland zoals wy' dat
hier ook kennen. Ook met ande-
re aangrenzende VW's in Zuid-
Limburg zijn wij bereid tot een
samenwerking", zegt dc voorzit-
ter.

Veel hoop wordt geput uit dc re-
sultaten van een onafhankelijk
onderzoek naar dc toeristische
mogelijkheden van dc streek.
Daarin wordt melding gemaakt
van ondergrondse warmwater-
bronnen in dc omgeving van 's
Gravenvoeren. Dc onderzoekers
denken dat een beperkt kuur-
oord op die plaats best mogelijk
is. In hetzelfde rapport: „Dc
Voerstreek heeft een hoogstaand
landschappelijk potentieel. Dc
bosgebieden (en vooral dc ge-
meentelijke bossen) moeten
dringend voor het publiek wor-
den opengesteld". Om Voeren
nog nadrukkelijker een eigen ge-
zicht te geven is ook een sleed-
oornjenever gelanceerd. Dc ste-
kelige sleedoorn is overal in dc
streek te vinden. Dc combinatie
met dc Limburgse jenever levert
dan een lekker drankje op: „E
Voerdrüpke mit Sjlieëkreke". Dc
VW Mooi Voeren blikt vol ver-
trouwen naar dc toekomst. Een
toekomst die dc streek meer wel-
vaart moet brengen. Dc eerste
aanzetten zyn er al.

ZATERDAG 8 JULI:

HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs in Volkshuis Passart
van 13.30-16.30 uur.
BRUNSSUM: Rommelmarkt in
Unitasgebouw vanaf 9.00 uur.
VALKENBURG: Rondleiding
Openluchttheater (Plenkert-
straat) om 16.00 uur.
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00-16.00 uur.
Rondleiding Spaans Gouverne-
ment (Vrythof 18) om 10.00,
11.00", 12.00 uur. Toegang gratis.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.
ROBERTVILLE (B): Merenfeest
op het meer van Robertville van-
af 21.00 uur.

ZONDAG 9 JULI:

BERG EN TERBLIJT: Zomer-
markt op parkeerplaats Sport-
complex VW Berg'2B (Melder-
munsterweg) van 11.00-18.00 uur.
VALKENBURG: Luikse markt
in Geulhal (Plenkertstraat) van
11.00-18.00uur.
In Openluchttheater 'Odraszek'.
Begin 15.00 uur.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30-17.00 uur.
ST.GEERTRUID: VW-wande-
ling door het Savelsbos. Vertrek
15.00 uur. Vertrek vanaf Panne-
koekenhuis (Dorpstraat).
SITTARD: VW-stadswande-
ling met o.m. bezoek Fort San-
derbout. Start 14.00 uur vanaf
VW-kantoor.
BÜTGENBACH (B): Zomerfeest
op marktplein vanaf 17.00 uur.
ROBERTVILLE (B): Merenfeest
op het meer van Robertville van-
af 21.00 uur.
MAASEIK: Knapkoekfeest op
en rond de markt van 13.30 tot
18.00 uur. Met o.m. vendelzwaai-
ers, bakken van een reuze knap-
koek, koningsschieten Cathari-
na-gilden, optreden dansgroe-
pen.

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zond*
diensten beginnen op vrijdagavo
en eindigen de volgende week *dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 71140
HEERLEN. De Hesselle, Bong'
25, S 719545. B.g.g. Tl'
S 711400.
LANDGRAAF. Lempers, H<J>straat 5 Schaesberg, S 3lo<
Voor spoedgevallen dag en n*
bereikbaar. rf
KERKRADE - EYGELSHOVI
Smithuis, Van Gronsveldstraat
S 454000.
KERKRADE-WEST Snij*
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleyerheiderstraat 52, S 460»
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 utf
zondag van 12.00 tot 13.00 uur
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spo
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOI'1
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sirw
veld, S 441100. Zaterdag van 1'
tot 15.00 uur en zondag van 14.30
15.00 uur. Voor spoedgevallen'men terecht van 22.00 tot 22.30 «
HOENSBROEK Boswyk, A>
straat Noord 43 TreeW
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen «
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
® 711400
(Informatie over avond- en *J*einddiensten van artsen, tan<*
sen, apothekers en het G*°
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst *spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W
enden 24 uur doorlopend S 71*
Werkdagen, tijdens werk*"
S 713712. it

,
NUTH - VOERENDAAL - SlM*,'
VELD. Wachtdienst voor spo^
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD '!
BEEK. Wachtdienst voor spo&
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBÉ*
BINGELRADE. Wachtdienst *
spoedgevallenS 225588. <KERKRADE. Voor spoedge^j
is de dienstdoende verpleeg^*1

ge bereikbaar onder S 462222. .
EYGELSHOVEN - LANDGÏ^Wachtdienst voor spoedgev*
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeVj
TIGH (brandweercentrale) **S 711400. nBRUNSSUM - HOENSBB"
Voor spoedgevallen eigen hu*8
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor SP
gevallen eigen huisarts bellen-
SCHIMMERT. Voor spoedge^
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate'
12.00uur vlg. telefoonbeantw^van eigen huisarts. Van zat*
12.00 uur tot zondagmorgen .
uur Hanssen, Bernhard P°^
straat 28, S 452879. Van zo*
morgen 10.00 tot maandagn*0

8.00 uur Passage, Poststraa*
S 452012. (
SIMPELVELD- BOCHOLTZ1;
zen, Dr. Ottenstraat 6, S 4403-»'
SCHAESBERG. Zaterdag E 1"

Brikkebekker 2, S 320660 ej>(
dag Ypenburg, Lichtenberger*
30, S 322072.
ÜBACH OVER WORMS - *WENHAGEN. Eigen huisarts
len. fl
VOERENDAAL. Praktijk p

huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscei*
Hoensbroek-Noord kunnen <**
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG -
RENDAAL. Derichs, Douve*C
straat 66, S 418852. B.g.g- *
S 711400. nKERKRADE - ÜBACH JJ
WORMS - SCHAESBERG -J5WENHAGEN - EYGELStfüj
Schlebach, Bern. Pothastr^Kerkrade, S 452671. Spr<^
van 11.30 tot 12.00 uur en va*1

tot 19.30 uur. ,rf
SIMPELVELD - BOCHOI>'.
GULPEN -VAALS - WIJLRÊ '.
TEM. Voncken, HerenhofweÉf,
chelen, S 04455-1555. Spr*|
van 11.30 tot 12.00 uur en vai>
tot 18.00 uur. fJ
BRUNSSUM - SCHINVfJi
NUTH - HOENSBROEK - &*
NEN. Van Dijk, Burg. PijlsS»
Schinnen, S 04493-3986. St"
uur van 11.30 tot 12.00 uur &
17.30 tot 18.00 uur. ' y

SOS-HILPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, 9 '
Geslachtsziektenbestryding:
24-uurs infolijn S 740136.

Bioscopen
HEERLEN

Royal: Licence to kill, dag. 15 »Bfliuur. Kivoli: Dead bang, dag. I 5
en 21.30 uur. Taran en de tovej|
dag. 14 uur. Maxim: The nake*Jf
dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 J>p
Police academy VI, dag. 14-*" 1
19.30 en 21.30 uur. Ram man, da*'|
en 20.30 uur. Tequila Sunrise, d»11
18.30en 21 uur. Pet Sematary. d»-'|
19en 21.15 uur. Twins, dag. 14 '^en 21 uur. 'n Avontuur met een *, I
dag. 14.15 uur. Filmhuis: Do»'
now, vr za zo 21 uur.

SCHAESBERG
all*Autokino: My stepmother- is an

t/m di 22.15 uur.

GELEEN
Roxy: PoUce Academy 6, do
20.30 uur, zo ook 15 uur. Studio
The naked gun, do t/m wo 20.3" S
ook 15 uur. mm J/

Maximumsnelheid
in Italië

Soms laat ik in WONG DY-
NASTY (Erasmusdomein 39,
Randwyck-Maastricht) de
uitgebreide specialiteiten-
kaart voor wat zij is. Zo ook
ditmaal. Makkelijk was het
niet. De glanzend gelakte Pe-
kingeend bijvoorbeeld die
aan een naburig tafeltje werd
geserveerd, leekmij op slagop
andere gedachten te brengen.
Ik weerstond de verleiding
echter en bleef bij mijn be-
sluit.Aan MARY, de goedefee
van dit voortreffelijk Chinees
restaurant dat zich vooral op
de Kantonese keuken specia-
liseert, liet ik weten: ,Ik heb
zin in een pikant bamige-
recht. Vul maar in...". Mary
glimlachte en stapte naar de
keuken. Voor overleg met
haar meesterlijke koks. Op-
nieuw werd ik er niet teleur-
gesteld. De keukenmeesters
componeerden eerst een har-
tig voorgerecht. In de vorm
van drie gemarineerde, ge-
roosterde varkensribbetjes-
met-vleesrandjes, vergezeld
van onder meer bamboe-
scheuten, kunstig gesneden
radijzen, sliertjes gemengde
Chinese kool, schijfjes roze
rammenas en een kommetje
zoetzure saus. De smaakpa-
pillen raakten in vorm. Voor
dit hoofdgerecht: op een 'bo-
dem' van knapperig gebak-
ken mie een waaier van ge-
stoofde pikante stukjes vlees
(varken, rund, kip), 'be-
strooid' met flardjes groente.
Het ging er in alsGods woord
in een ouderling. Prijs van
voor- en hoofdgerecht: 40 gul-
den. Ik dacht terug aan het
compliment dat, nog niet zo
lang geleden,LOUISE en RO-
BERT LEENAERS -die veel
affiniteit hebben met de Chi-
nese keuken- slaakten: ,J2r
zijn in Nederland Fine Eas-
tern Restaurants die niet aan
het niveauvan Wong Dynasty
kunnen tippen". Voor de goe-
de orde, die Fine Eastern Res-
taurants vormen de eredivi-
sionisten onder de Chinese
spijshuizen in Nederland.
Toegegeven, voor wie de weg
niet kent, is Wong Dynasty
'achter' het MECC-complex
ietwat moeilijk te vinden. Als
men zich echter richt op de
borden die de route naar het
KNP-hoofdkantoor signale-
ren, komt men vanzelf in het
Erasmusdomein. Wong Dy-
nasty is dagelijks van 11.30
tot 23.30 uur geopend.

nino tomadesso

Noorwegen en Zweden: zonnige perioden, in het weekeinde in het
zuiden regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur van 18 graden in
het noorden tot 30 graden in het zuiden.
Denemarken: zeer warm en vandaag op uitgebreide schaal onweer.
lerland en Schotland: middagtemperatuur 16 graden in Schotland
tot 20 graden in zuid-lerland.
België en Luxemburg: koeler en nog een enkele bui.
West-Duitsland: regen- en onweersbuien, sommige zwaar met wind-
stoten. Middagtemperatuur 25 tot 30 graden.
Frankrijk: op uitgebreide schaal onweer, mogelijk met windstoten.
Vandaag vooral in het noorden nog buiig. Middagtemperatuur van 22
graden aan deKanaalkust tot 30 graden in het oosten.
Spanje enPortugal: aan denoordkust wolkenveldenen mogelijkeen
bui. Overigens zonnig en zeer warm.
Zwitserland en Oostenrijk: onweersbuien, plaatselijk zwaar met
windstoten.Warm tot zeer warm.
Italië: vooral in het noorden onweersbuien, in het bergland zwaar
met windstoten. Zeer warm.
Joegoslavië: overwegend zonnig en droog. Middagtemperatuur 30
tot 35 graden.
Griekenland: in het binnenland een enkele onweersbui, in dekustge-
bieden zonnig. Middagtemperatuur ruim 30 graden. Boven de Egei-
sche zee een krachtige noordenwind.

Italië verlaagt met ingang van
vandaag opnieuw de maximum-
snelheden voor auto's in het
drukke vakantieseizoen. Op
autosnelwegen geldt een maxi-
mumsnelheid van 110 km per
uur, op andere wegen 90 km per
uur.De maatregel blijft van
kracht tot 3 september.
Buiten het vakantieseizoen han-
teert Italië door de week op auto-
snelwegen een maximumsnel-
heid van 130 km/uur en tijdens
het weekeindevan 110 km/uur.

sche kruidenkwekerij van Ne
derland, zei mevrouw Hendriks
"Na een bezoek bekijk jeplanten
met andere ogen. Ze zijn niet al-
leen mooi, maar je beseft ineens
hoe nuttig ze voor je hele gezin
kunnen zijn". Het bezoekerscen-
trum De Vier Jaargetijden is da-
gelijks geopend van 9.30 tot 16.00
uur. De toegang is gratis.

op en overhandigde mevrouw
Hendriks bloemen, cadeaus w.o.
een in leer gebonden exemplaar
van 'De Kleine Dokter', geschre-
ven door dr. Vogel.
In de maanden juli en augustus
zijn de ruim vijfhonderd soorten
planten en kruiden in De Vier
Jaargetijden op hun mooist.
Staande in de grootste biologi-

" Mevrouw Hendriks (met
haar man en twee doch-
tertjes) ontvangt uit handen
van directeur Andeweg een
exemplaar van 'De Kleine
Dokter.

Met vakantie op de Veluwe be-
sloot de familie Hendriks (Ge-
leen) een kykje te nemen in de
kruidentuinen van het bezoe-
kerscentrum De Vier Jaargetij-
den in Elburg. Fortuinlijke ge-
dachte. Mevrouw E. Hendriks
bleek 'de 150.000-ste bezoeker te
zyn. Directeur Andeweg draafde

weekendagend

W limburgs dogblad j tijdje vrij
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" Kasteel ,flof de
Draeek" in Teuven. Het
gebouw is aangekocht
door de Vlaamse
gemeenschap. De
exploitanten hebben het
tot hostellerie verbouwd:
een restaurant van
niveau en acht
hotelkamers. Het is weer
een van die positieve
ontwikkelingen in de
Voerstreek.

Foto- WTDHRRSHOVEN



De Tourjury heeft Thierry Marie be-
boet met twintig strafseconden we-
gens het stayeren achter de wagen
van zijn ploegleider. Die strafsecon-
den vergroten de achterstand van
Marie op Lemond tot 40 seconden,
hij behield wel de derde plaats.
Thierry Claveyrolat, die vrijdag als

laatste binnen kwam, heeft een mid-
denhandsbeentje gebroken in de
linkerhand.Claveyrolat zal vandaag
toch starten. Onderzoek in het zie-
kenhuis heeft uitgewezen dat Jes-
per Skibby aan zyn valpartij kneu-
zingen aan rechter hand en -pols
heeft opgelopen.

" Joel Pelier, geslaagde solovluchtDe schrijvende journalisten in de
Ronde van Frankrijk werkten vrij-
dag in een geïmproviseerde pers-
zaal. Een orkaan rukte in de nacht
van donderdag op vrijdag het dak
van de oorspronkelijke installatie.
Het organisatiecomité krijgt vol-
gend jaar het begin van de Tour in
Futuroscope. Het pretpark is tegen
die tijd gerepareerd.

Dak weg
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FUTUROSCOPE - Na zeven wedstrijddagen
moet de Tour de France het nog steeds zon-
der een massasprint stellen. De moedige
Joel Pelier zorgde er gisteren in het door een
wolkbreuk overvallen Futuroscope voor, dat
snelle jongens als Jean-Paul van Poppel,
Guido Bontempi, Eddy Planckaert, Etienne
de Wilde, Scan Kelly, Ron Kiefel, Peter Pie-

cceeh_ en Mathieu Hermans wederom hun bijzondere aanleg voor
~In t>an e enerverendste wielerdisciplines niet konden tonen.
s&elri orc*eaux wordt het beslist wel een massasprint", voor-

Qe Guido Bontempi gisteren.

Guido Bontempi: 'Op zoek naar snelle benen'

Topsprinter in knechtenrol

etappe-uitslag
Zesde etappe Rennes-Futuroscope 259
km: l.Pelier 6.57,45 (gem. 37,199
km/uur); 2. Schurer op 1.34; 3. Vander-
aerden 1.36; 4. Van der Poel; 5. Dhae-
nens; 6. Planckaert; 7. De Wilde; 8. Ser-
geant; 9. Anderson; 10.Rooks; 11. Kelly;
12. Vandenbrande; 13. Fidanza; 14. Lil-
holt; 15. Haex; 16. Dahlberg; 17. Vichot;
18. Goessens; 19. Sörensen; 20. Theunis-
se; 21. Rossignoli; 22. Pieters; 23. Mot-
tet; 24. Hermans; 25. Segers; 26. Pois-
son; 27. Richard; 28. Colotti; 29. Lavain-
ne; 30. Delgado; 31. Fignon; 32. Le
Mond; 43. Beuker; 46. Poels; 50. Bauer;
51. Draayer; 61. Talen; 62. Breukink; 70.
Manders; 71. Hampsten; 76. Yates; 86.
Lubberding; 89. Solleveld; 99. Tolhoek;
100. Maassen; 112. Nijboer; 117. Hane-
graaf; 120. Van Orsouw; 121. Ducrot;
123. Jakobs; 134. Van Aert; 139. Sie-
mons; 140. Kleinsman; 142. Stevenhaa-
gen; 143. Lammerts; 151. Van Vliet; 152.
Nijdam; 162. De Rooy; 164. Van Poppel,
allen z.t. als Vanderaerden; 191. en laat-
ste Claveyrolat op 11.02.

uitvallers
Nevens (Histor) en Zanatta (Chateau
d'Ax).

algemeen klassement
I. Le Mond (ADR) 25.57.38; 2. Fignon
(Système U) op 5 sec; 3. Marie (Système
U) 0.40; 4. Breukink (Panasonic) 1.51; 5.
Yates (Seven Eleven) 2.18; 6. Pascal Si-
mon (Système U) 2.39; 7. Da Silva (Car-
rera) 3.02; 8. Skibby (TVM) 3.24; 9. Bauer
(Helvetyia) 3.47; 10. Mottet (RMO) 4.09;
11. Kuum (ADR) 4.21; 12. Alcala (PDM)
4.27; 13. Rué (Système U) 4.40; 14.
Hampsten (Seven Eleven) 4.44; 15. Bug-
no (Chateau d'Ax) 4.54; 16. Wilson (Hel-
vetia) 5.03; 17. Lilholt (Histor) 5.09; 18.
Kelly (PDM) 5.10; 19. Roche (Fagor)
5.10; 20. Muller(PDM) 5.11; 21.Lejarreta
Paternia) 5.38; 22. Kiefel (Seven Eleven)
6.01, 23. Anderson (TVM) 6.15; 24. Mare
Madiot (Toshiba) 6.27; 25. Zimmermann(Carrera) 6.37; 26. Echave (BH) 6.40; 27.
Van Hooydonck (SuperConfex) 6.51; 28.
Delgado (Reynolds) 6.53; 29. Cornillet
(Z-Peugeot) 6.53; 30. Musseeuw (ADR)
6.57; 34. Van Aert (Hitachi) 7.22; 36.
Rooks (PDM) 7.30; 37. Tolhoek (Super-
Confex) 7.33; 38. Indurain (Reynolds)
7.35; 39. Criquielion (Hitachi) 7.36; 40.
Theunisse (PDM) 7.37; 41. Ducrot (Do-
mex) 7.38; 42. Pelier (BH) 7.40; 49. Parra
(Kelme) 8.21; 60. Pieters (TVM) 9.20; 73.
Nijdam (SuperConfex) 10.33; 75. Maas-
sen (SuperConfex) 10.44; 77. Hanegraaf
(TVM) 10.56; 81. Manders (Helvetia)
11.12; 85. Poels (SuperConfex) 11.30; 86.
Stevenhaagen (TVM) 11.32; 90. Solle-
veld (SuperConfex) 11.53; 96. Herrera
(Café de Colombia) 12.20; 98. Jakobs(SuperConfex) 12.34; 107. Van der Poel
(Domex) 13.29; 118. Van Poppel (Pana-
sonic) 14.56; 120. Beuker (Paternia)
15.05; 125. Lammerts (ADR) 15.54; 129.
Schurer (TVM) 16.18; 130. De Rooy (Pa-
nasonic) 16.30; 131. Kleinsman (TVM)
16.40; 136. Draaijer (PDM) 16.56; 138.
Van Orsouw (PDM) 17.15; 141.Van Vliet
(Panasonic) 17.38; 143. Nyboer (Pater-
nia) 18.11; 155. Hermans (Paternia)
19.47; 170. Lubberding (Panasonic)
22.30; 174. Siemons (TVM) 23.07; 189.
Talen (Panasonic) 29.13; 191. en laatste
Gianetti (Helvetia) 42.35.

ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. BH 20.56.27;
2. TVM op 1.34;3. PDM 1.36; 4. Histor; 5.
Hitachi; 10. SuperConfex; 13. Panaso-
nic. allen z.t. als PDM.
Algemeen ploegenklassement: 1. Sys-
tème U 77.55.58; 2. ADR op 3.11; 3. Se-
ven Eleven 9.41; 4. Helvetia 11.38; 5.
PDM 11.51; 6. TVM 13.24; 8. Panasonic
15.51; 12. SuperConfex 17.09.

puntenklassement
1. Lilholt91 p; 2. Kelly 91 p; 3. Skibby en
Anderson 63 p; 5. De Wilde 62 p; 6. Da
Silva 55 p; 7. Pelier en Fidenza 51 p; 9.
Dhaenens 43 p; 10. Marie 41 p.

bergklassement
1.Claveyrolat 26 p; 2. Le Clerc 16 p; 3. Da
Silva 12 p; 4. Kelly, Poisson, Lilholt en
Theunisse, allen 7 p; 10. Siemons 2 p.

tussensprints
1. Talen 48 p; 2. Lilholt 34 p; 3. Pelier en
Schurer 12 p; 5. Kelly 10p.

van start tot finish
In Rennes startten 193renners voor de
zesde etappe over 259 km naar Futuru-

scope in Jaunay Clan. Het was druk-
kend warm. Windstoten en regen in slot-
fase. Parkoers vlak. In het eerste uur
probeert groep van 14 renners met on-
der andere Maassen, Manders, Wegmül-
Jer en Earley te ontsnappen. Ploeg van
gele trui Le Mond countert. Lilholt, Kel-
ly en Talen winnen ieder een tussen-
sprint. Na 93 km' ontsnapt Pelier. Pelo-
ton reageert niet. Maximale voorsprong
bij 175km: 17.20. Marie,Pensee, Skibby
zijn betrokken in grote valpartij. De
ploegen van Post (Panasonic) en De
Cauwer (ADR) zetten na 175km jacht op
Pelier in. Verschil daalt drastisch. One-
nigheid in slotfase is redding voor Pe-lier. Bij naderen finish diverse tegen-
aanvallen van onder andere Tolhoek en
Schurer. Pelier wint 6e etappe 1.34voor
Schurer. Le Mond behoudt gele trui.

vandaag

Om kwart over negen klinkt in Poitiers
startschot voor vlakke rit naar Bor-
deaux, waar al sinds de jaren vijftig me-
nige Nederlandse wielerprof de etappe-
zege heeft behaald. Onderweg zijn vijf
tussensprints. Finish omstreeks half
vijf.

morgen

De achtste etappe begint zondag om vijf
voor halfeen in Labastide d Armagnac.
Op weg naar Pau krijgen de renners
weinig beklimmingen voor de wielen.
Het is de laatsteetappe voordat dekara-vaan de Pyreneeën intrekt. Finish om-
streeks halfvijf.

radio en tv
Televisie: Nederland 3: zaterdag 15.00-
-18.00 uur rechtstreeks verslag zevende
etappe; 19.00-19.54samenvatting en na-
beschouwing. Nederland 3: zon-
dagl4.4o-17.45 uur rechtstreeks verslag
achtste etappe. 19.00 uur: samenvatting
en nabeschouwing. BRT 2: zaterdag
15.0-16.45 rechtstreeks verslag; 22.45 na-
beschouwing. Zondag 15.00-18.00 uur
rechtstreeks verslag slotfase achtste
etappe.
Radio: Radio I: Zaterdag 14.04-18.00 uur
flitsen en slotfase zevende etappe. Zon-
dag 14.02-18.00 flitsen en slotfase acht-
ste etappa.

Pelier blikt
in het heelal

Drie jaar geleden werd Pelier 'ge-
flikt' door zijn partner in een derge-
lijke marathonvlucht, Johan van
der Velde. De Nederlander maakte
met hem de afspraak, dat hij de
etappe mocht winnen, omdat hem
immers de gele trui ten deel zou val-
len. Voorwaarde was dat ze goed
zouden blijven samenwerken, kop
over kop rijden om de voorsprong
zo groot mogelijk te houden. Pelier
had blind vertrouwen in de goede
afloop, hij wachtte zelfs op Van der
Velde by een lekke band. Op de
boulevard van Villers-sur-Merwilde
Van der Velde van geen verdeling
meer weten. Hij won de sprint en
pakte de gele trui. Pelier sprak ver-
bijsterd van een boevenstreek.

FUTUROSOPE - De Futuroscope
biedteen blik in het heelal. Op weg
naar dit pretpark zette de 27-jarige
Joel Pelier de blik op oneindig. Het
geluk lachte hem toe tijdens zijn 170
kilometer lange tocht door druk-
kende warmte, regen en wind. Het
peloton kon door een paar valpartij-
en en gewijzigde tactieken de kloof
niet meer overbruggen. In Jaunay
Clan boekte hijvrijdag deetappeze-
ge in de Tour de France waar hy in
1986 al recht op had.

lerlei Tourtoto's op Bontempi ge-
wed hebben. „Ik kan het ook niet
helpen. Ik ben zonder voorberei-
ding aan de Tour begonnen. Ik be-
schik gewoon niet over de benen,
die nodig zyn om een sprint te kun-
nen winnen."

°lgen|*y j JJS de Italiaanse spurtersbaas
Bta<j d| aul van Poppel in de wyn-
**twe Nederlandse traditie voort-
L^ds i " D°r'g Jaar won Van Poppel
het o. Bordeaux. Jfu zal dat weer
'^srieï^ Z^n' Hy is nog steeds deai'

h renner". Overtuiging
**1 hl ior in zUn stem. Vanmiddag

HJken ofBontempi gelyk had.

'Jishtep n rivaal Van p°PPel n"
k^Pe " ontemPi gisteren inFuturo-

et Din de laatste gelederen van
"'et p ton- Beiden hadden zich
Veri mengd in de stnyd om de
°P Hpt PrïJs. Wellicht met het oog

1 Jk in " van vandaag?
<le 3q . leder geval niet", verklaarde

Jarigereus uit het aan het Gar-

Guido Bontempi werd in het voor-
seizoen getroffen door een zware
longontsteking. „In Parys-Roubaix,
om precies te zyn. Ik reed aanvan-
kelijk prima in de Franse klassie-
ker. Totdat ik me op een bepaald
moment plots doodziek voelde, 'sAnderendaags heb ik in het zieken-
huis van Brescia een specialist ge-
raadpleegd. Hij stopte me meteen
onder de lakens. Ik had een ernstige
longontsteking opgelopen."

Kuum heeft lak
aan Le Mond

rnew ROSCOPE - Twintig kilo-
de t het einde van de zes-
rriantOUretaPPe klonk het com-
post vUltuUlt de mond van Peter
tervol"' °U maar op met de ach'

" Guido Bontempi: 'Na de Tour de France staan óók nog belangrijke wedstrijden op het pro
gramma.' Deelnemers niet gelukkig metformule

Surprise in NK
springruiters

„Met antibiotica an allerlei kuren
werd ik weer op de been gebracht.
Maar toen ik uit het ziekenhuis ont-
slagen werd moest ik nog geduren-
de een maand volstrekte rust hou-
den. Ik had duszes weken achter el-
kaar geen fiets meer gezien. Behal-
ve een aantalklassiekers zag ik door
die lange inactiviteitook de Giro de
mist ingaan."

Furore
De man, die drie jaar geleden zowel
in deGiro als de Tour met respectie-
velijk vyf en drie ritzeges in massa-
sprints furore maakte, werd twee
weken in observatie gehouden.

Guido Bontempi zit er niet mee, dat
hy in de Ronde van Frankryk zyn

Lijdensweg
Hoewel de 76eRonde van Frankrijk
amper een week oud is, heeft Guido
Bontempi al een lijdensweg achter
derug.
„Ik heb vaak de grootste problemen
om het tempo tekunnen volgen. Tot
dusver betekent deze Tourvoor my'

reputatie op het spel zet.
„Ik heb niet als andere Italianen een
hekel aan de Tour. Het feit dat ik
niet in conditie was greep ik niet
aan om thuis te blijven. Ikken dere-
den van mijn handicap. Ik ben hier-
heen gekomen om de vorm terug te
vinden. Na deRonde van Frankrijk
volgen nog enkele Wereldbeker-
koersen en de najaarsklassiekers. In
diewedstrijdenhoop ik weer om de
overwinning mee te kunnen sprin-
ten."

één grote achtervolging. Ik zit elke
dag gaten dicht terijden. Ik heb het
er graag voor over, want ik weet dat
ik alleen op deze manier weer de
oude kan worden."
Niettemin straaltGuido Bontempi's
gestalte nog steeds evenveel power
uit als voorheen. „Maar binnenin
ben ik niet in orde. Om je in een
massasprint te mengen moet je in
topvorm zijn. Sprinten is een com-
binatie van snelheid en kracht. Als
je daarover niet beschikt, kun je je
in een finale niet vooraan in het ja-
gende peloton handhaven. Daarom
kies ik nu voor een knechtenrol in
dienst van Urs Zimmermann en
Acacio da Silva."
Een prestigesprint tussen Guido
Bontempi en zijn grootste rivaal
Jean-Paul van Poppel zal de ko-
mende twee weken dus vrijwel ze-
ker niet te zien zyn.
Bontempi: „Vorig jaar heeft Van

Poppel me in de Tour twee keer in
dergelijke sprints verslagen. Niet
omdat ik aan snelheid zou hebben
ingeboet, wel omdat hij sterker was
geworden dan voorheen. Boven-
dien had hij bij SuperConfex de be-
schikking over een ideale ploeg.
Door de verdeelde belangen bij Pa-
nasonic is dat laatste nu niet meer
het geval. Daarom zou ik nu dol-
graag met hem de strijd zijn aange-
gaan. Ik zal helaas nog een tijdje
moeten wachten op mijn revanche.
In deze Tour ben ik al tevreden als
ik Parijs kan halen. Eerlijk gezegd
heb ik veel angstvoor dePyreneeën
en Alpen. Maar ik zal doorzetten.
Dat is de enige manierom myn snel-
le benen terug te vinden..."

„Terwijl al mijn landgenoten volop
in deRonde van Italië aan het koer-
sen waren hervatte ik de training
met voorzichtige uitstapjes van
veertig kilometer. In een criterium
in het ZwitserseFribourg maakte ik
myn rentree. Daarna reed ik in het
kampioenschap van Italië honderd-
veertig kilometer mee. Ik stapte
derhalve met heel weinig kilome-
ters in deTour."

Buffel
KrSrer.I?, die ooit vanwege zyn sprin-NbPiJïat,e tot de 'buffel' werd ge-
s nshebh rd; Sluit zichzelt ui als
Prints in mogelijke massa-

v beri "l!* Be»«met in vorm en kan derhal-
Stüil enkele etappe winnen",
dPlicht opvallende verklaring, die

*Sï? ï6611 teleurstellende mede-64ai zyn voor gokkers die in al-

Peter Post stelt
tactiek bij

'Hou maar op mel achtervolging'
Amateurs in
startblokken

sliste. De ploegleider voerde
twee argumenten aan: ten eerste
gaf hij Van Poppel niet zo veel
kans, omdat buien de wegen nat
en glad maakten. De sprinter
haat dit weertype. Ten tweede
stond Erik Breukink uitstekend
geplaatst in het klassement. De
winnaarvan de proloog heeft uit-

Op het moment dat Pelier, de
Fransman die de kleuren van de
Spaanse BH-ploeg verdedigt, de
finish passeerde plaatste Schu-
rer zijn tweede demarrage. De
Friesereus uit de TVM-ploeg van
Cees Priem bleef het sprintende
peloton juist voor en leverde de
beste Friese prestatie in de Tour
aller tijden. Voor Cees Priem be-
tekende dit de derde tweede
plaats. „Het is om gek van tewor-
den", zei de Zeeuwse ploeglei-
der.

„Als ze in deze fase van de Tour
allesaan ons overlaten, dan maar
niet. Ik ben klaar voor een mas-
sasprint, als die er een keer uit-
rolt."

zicht op een podiumplaats in Pa-
rus. „De ploeg moet nog langer
mee dan vandaag", zei Post by de
streep. Van Poppel berustte:

k/u^T 1 betekende gelyk eenetanL rde eventuele eerste
voor t

ege *n een massasprint
«nel9tl n"Paul van poPPel. De
Voor , Inan van het Peloton kon
ken rh.« Zelf de conclusie trek-
ken,? een etappezege winnen
Vier,lmoeiliJk wordt. laat staan
*eh m!StV,origjaar- Post ergerdePloepi^a*eloos aan de anderebetert ,die zich tientallen kilo-

Hetfn meedrijven in hetC 0 dal Van Vliet, Talen,
S' Nulens' De Ro°y eneenzamfmg, maakten achter deizame vluchter Joel Peüer.

Eerst was er nog assistentie van
deBelgen van Greg Le Mond. Op
het moment dat de achterstand
tot tien minuten was terugge-
bracht en de gele trui van de
Amerikaan geen gevaar meer
liep, konden derijders van Post
het alleen opknappen.
Ze deden het tot Post anders be-

FUTUROSCOPE - Binnen de ploeg
van geletruidrager Greg Le Mond
dreigt de bom te barsten. De eigen-
zinnige Noor JanuszKuum is aan-
leidingtot een reeds ontstane herrie
in het ADR-kamp. Tot grote woede
van al zijn ploegmakkers weigert
Kuum in dienst te rijden van zijn
Amerikaanse kopman.
De nummer elf in het klassement
hield gisteren op weg naar Futuro-
scope wederom geen rekening metde ploegdiscipline en reed zijn
eigen koers. Op een bepaald mo-
ment werd dat zelfs zijn ploegmak-
ker Eddy Planckaert te veel. Planc-
kaert sprak dreigende taal tegen
Kuum. „Het wordt hoog tijd, dat ik
ga ingrijpen. Wij zijn dolgelukkig
met het succes van Le Mond. Alleen
Kuum niet. Hij vertroebelt de sfeer
in onze ploeg. Dat moet gedaan
zijn", reageerde ADR-ploegleider
José de Cauwer gisteravond fu-
rieus.

geconfronteerd met twee weigerin-
gen, tal van lotgenoten met een ra-
vage. Geluk, hardheid en onver-
schrokkenheid bepaalden derhalve
de uitslag.

Uitslagen springconcours in twee fasen,
tabel A, 1,40 meter: 1. Van der Ham (Pytha-
goras Z) 0-22,98; 2. Van der Vleuten (Winst-
on N) 0-23,60; 3. Lansink (Libero H) 0-24,44;
5. Rob Ehrens (Creation) 0-25,17. Jacht-
springconcours tabel C, 1,50: 1. Dufour
(Simply Magie) 81,58 seconden; 2. Romp
(Wagenaar) 82,94; 3. Raymakers (Olympic
Zamira ZB) 89,53; 4. Laarakkers (Up to
Date) 89,73; 7. Ehrens (Six Two) 93,79. Pro-
gressief springconcours, 1,35 m, na barra-
ge: 1. Van der Vleuten (Bliksem) 25-26.28; 2.
Raymakers (Alectoe) 25-28,28; 3. Willemsz
Geeroms (Zenn) 25-28,36.

ARNHEM - Het Nederlands kam-
pioenschap concours hippique in
Arnhem is begonnen met een hand-
vol verrassingen. Ver voor aanvang
zei Marcel Dufour nog gemeend bij-
na net zoveel kans te hebben op de
titel als ieder ander. Tijdens het eer-
ste onderdeel, het jachtspringcon-
cours, maakte hij duidelyk dat die
bewering niet te boud was. De in
Limburg gevestigde 'cowboy' was
vrijdagavond sneller dan Bert
Romp en Piet Raymakers. Het ver-
schil met een uitgesproken favoriet
als Jos Lansink was bovendien aan-
zienlijk.
Een aantal ruiters is met de NK-for-
mule, die overigens ook internatio-
naal wordt gehanteerd, niet echtge-
lukkig. Want hoewel een nationaal
kampioenschap voor springruiters
genoemd, is het evenement (dat tot
morgen duurt) in feite een titelstrijd
voor combinaties. Het jachtspring-
concours is immers maar al te vaak
het terrein van gespecialiseerde
paarden of ruiters.
Dat werd ook in het Arnhemse park
Presikhaaf pijnlijk hard aange-
toond. Weliswaar kwamen voor de
gokverslaafden mogelijke kansheb-
bers als Raymakers, Laarakkers,
Van der Vleuten en Van der Schans
al in een vroeg stadiumredelijk naar
de frontlijn, anderen werden toch
naar de achterhoede geschoven of
uitgeschakeld. Willy van der Ham
moest zelfs met beide ingeschreven
paarden onderweg opgeven.
Lansink werd er door de inmiddels
ook internationaal gelouterde Felix

HEERLEN - Momenteel is het nog
de Tour, Wimbledon, NK springrui-
ters, NK atletiek etcetera, maar over
een paar weken begint weer de
voetbalcompetitie, óók voor de
amateurs waarvan op pagina 18 het
programma is gepubliceerd.
Een programma, dat overigens niet
helemaal compleet is. De hoofdklas-
se C ontbreekt, maar dat komt om
dat de competitieleiding nog befcig
is het wedstrijdschema samen te
stellen. Vanaf de eerste tot en met
devierde klassen, inclusief de reser-
veteams, staat in ieder geval vast
wie tegen wie op bepaalde data in
het strijdperk treedt.

TOURTELLER

door ij^i^i^i^i^i^il

i q*rr,h^o^ g?leBen Gussago. „Ik kan
V d

niet beter-Ik ben al bUi a,s
i*n Porf "l^et kan geraken. En wat
£ rL Ppel betreft is bekend dathy
%.. eBen met durft mee te sprin-
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Vaesrade-Heilust
Bekkerveld-Kolonia
Wit-Groen V.C.-Schutters-
veld

" 24 september
Kolonia-Vaesrade
Heilust-Heksenberg
Groene Ster-R.K.B.S.V.
Minor-S.V.M.
SV Treebeek-Wit-Groen V.C.
Schuttersveld-Bekkerveld

" 1 oktober
S.V.M.-Groene Ster
R.KB.S.V.-Heilust
Heksenberg-Kolonia
Vaesrade-Bekkerveld
SV Treebeek-Schuttersveld
Wit-Groen V.C.-Minor

" 15 oktober
Bekkerveld-Heksenberg
Kolonia-R.K.B.S.V.
Heilust-S.V.M.
Groene Ster-Wit-Groen V.C.
Mino-SV Treebeek
Schuttersveld-Vaesrade

" 22 oktober
S.V.M.-Kolonia
R.K.B.S.V-Bekkerveld
Heksenberg-Vaesrade
Minor-Schuttersveld
SV Treebeek-Groene Ster
Wit-Groen V.C.-Heilust

" 29 oktober
Vaesrade-R.K.B.S.V.
Bekkerveld-S.V.M.
Kolonia-Wit-Groen V.C.
Heilust-SV Treebeek
Groene Ster-Minor
Schuttersvel-Heksenberg

" 5 november
S.V.M.-Vaesrade
R.K.8.5.V.-Heksenberg
Groene Ster-Schuttersveld
Minor-Heilust
SV Treebeek-Kolonia
Wit-Groen V.C.-Bekkerveld

" 19 november
R.K.8.5.V.-Schuttersveld
Heksenberg-S.V.M.
Vaesrade-Wit-Groen V.C.
Bekkerveld-SV Treebeek
Kolonia-Minor
Heilust-Groene Ster

" 26 november
S.V.M.-R.K.B.S.V.
Groene Ster-Kolonia
Minor-Bekkerveld
SV Treebeek-Vaesrade
Wit-Groen V.C.-Heksenberg
Schuttersveld-Heilust

" 3 september
Crescentia-Merefeldia
Eindse Boys-Swift '36
Brevendia-PSV '35
Lindenheuvel-Susteren
Megacles-EW
Armada-FC Oda

" 10 september
FC Oda- Megacles
EW-Lindenheuvel
Susteren-Brevendia
PSV '35-Eindse Boys
Swift '36-Crescentia
Merefeldia-Armada

" 17 september
Crescentia-PSV '35
Eindse Boys-Susteren
Brevendia-EW
Lindenheuvel-FC Oda
Megacles-Armada
Swift '36-Merefeldia

" 24september
Armade-Lindenheuvel
FC Oda-Brevendia
EW-Eindse Boys
Susteren-Crescentia
PSV '35-Swift '36
Merefeldia-Megacles

" 1 oktober
Crescentia-EW
Eindse Boys-FC Oda
Brenvendia-Armada
Lindenheuvel-Megacles
PSV '35-Merefeldia
Swift '36-Susteren

" 15 oktober
Megacles-Brevendia
Armada-Eindse Boys
FC Oda-Crescentia
EW-Swift '36
Susteren-PSV '35
Merefeldia-Lindenheuvel

" 29 oktober
Lindenheuvel-Eindse Boys
Megacles-Crescentia
Armada-Swift '36
FC Oda-PSV '35
EW-Susteren
Merefeldia-Brevendia

" 5 november
Crescentia-Lindenheuvel
Eindse Boys-Brevendia
EW-Merefeldia
Susteren-FC Oda
PSV '35-Armada
Swift '36-Megacles

" 19 november
Eindse Boys-Merefeldia
Brevendia-Crescentia
Lindenheuvel-Swift '36
Megacles-PSV '35
Armada-Susteren
FC Oda-EW

" 26 september
Crescentia-Eindse Boys
EW-Armada
Susteren-Megacles
PSV '35-Lindenheuvel
Swift '36-Brevendia
Merefeldia-FC Oda

" 3 september
Reuver-FCV
RKDEV-GFC '33
Ysselstein-Stormvogels '28
Wittenhorst-Sparta '18
Sportcl.irene-VW '03
RKMSV-Excelsior '18

" 10 september
Excelsior '18-Sportcl. Irene
WV '03-Wittenhorst
Sparta '18-Ysselstein
Stormvogels '28-RKDEV
GFC '33-Reuver
FCV-RKMSV

" 17 september
Reuver-Stormvogels '28
RKDEV-Sparta '18
Ysselstein-VW '03
Wittenhorst-Excelsior '18
Sportcl. Irene-RKMSV
GFC '33-FCV

" 24 september
RKMSV-Wittenhorst
Excelsior '18-Ysselstein
VW '03-RKDEV
Sparta '18-Reuver
Stormvogels '28-GFC '33
FCV-Sportcl. Irene

" 1 oktober
Reuver-WV '03
RKDEV-Excelsior '18
Ysselstein-RKMSV
Wittenhorst-Sportcl. Irene
Stormvogels '28-FCV
GFC '33-Sparta '18

" 15 oktober
Sportcl. Irene-Ysselstein
RKMSV-RKDEV
Excelsior '18-Reuver
WV '03-GFC '33
Sparta '18-Stormvogels '28
FCV-Wittenhorst

" 22 oktober
Reuver-RKMSV
RKDEV-Sportcl. Irene
Ysselstein-Wittenhorst
Sparta '18-FCV
Stormvogels '28-VVV '03
GFC '33-Excelsior '18

" 29 oktober
Wittenhorst-RKDEV
Sportcl. Irene-Reuver
RKMSV-GFC '33
Excelsior '18-Stormvogels
'28
VVV '03-Sparta '18
FCV-Ysselstein

" 5 november
Reuver-Wittenhorst
RKDEV-Ysselstein
VVV '03-FCV
Sparta '18-Excelsior '18
Stormvogels '28-RKMSV
GFC '33-Sportcl. Irene

" 19 november
RKDEV-FCV
Ysselstein-Reuver
Wittenhorst-GFC '33
Sportcl. Irene-Stormvogels
'28
RKMSV-Sparta '18
Excelsior '18-VW '03

" 26 november
Reuver-RKDEV
WV '03-RKMSV
Sparta '18-Sportcl. Irene
Stormvogels '28-Wittenhorst
GFC '33-Ysselstein
FCV-Excelsior '18

" 3 september
Sint Pieter- Mheerder Boys
Banholtia-SVME
Keer-SV Hulsberg
GSV 1928-Schimmert
RKBFC-SC Caberg
MW 1902-Standaard

" 10september
Standaard-R.K.B.F.C.
SC Caberg-GSV 1928
Schimmert-Keer
SV Hulsberg-Banholtia*
SVME-Sint Pieter
Mheerder Boys-MW 1902." 17 september
Sint Pieter-SV Hulsberg
Banholtia-Schimmert
Keer- SC Caberg
GSV 1928-Standaard
RKBFC-MW 1902
SVME-Mheerder Boys

" 24 september
MW 1902-GSV 1928
Standaard-Keer
SC Caberg-Banholtia
Schimmert-Sint Pieter
SV Hulsberg- SVME
Mheerder Boys-RKBFC

" 1 oktober
Sint Pieter-SC Caberg
Banholtia-Standaard
Keer-MW 1902
GSV 1928-RKBFC
SV Hulsberg-Mheerder Boy
SVMESchimmert

" 15 oktober
RKBFC-Keer
MW 1902-Banholtia
Standaard-Sint Pieter
SC Caberg-SVME
Schimmert-SV Hulsberg
Mheerder Boys-GSV 1928

" 22 oktober
Sint Pieter-MW 1902
Banholtia-RKBFC
Keer-GSV 1928
Schimmert-Mheerder Boys
SV Hulsberg-SC Caberg
SVME-Standaard

" 29 oktober
GSV 1928-Banholtia
RKBFC-Sint Pieter
MW 1902-SVME
Standaard-SV Hulsberg
SC Caberg-Schimmert
Mheerder Boys-Keer

" 5 november
Sint Pieter-GSV 1928
Banholtia-Keer
SC Caberg-Mheerder Boys
Schimmert-Standaard
SV Hulsberg-MW 1902
SVME-RKBFC

" 19 november
Banholtia-Mheerder Boys
Keer-Sint Pieter
GSV 1928-SVME
RKBFC-SV Hulsberg
MW 1902-Schimmert
Standaard-SC Caberg

" 26 november
Sint Pieter-Banholtia
SC Caberg-MW 1902
Schimmert-RKBFC
SV Hulsberg-GSV 1928
SVME-Keer
Mheerder Boys-Standaard

" 3 september
Walram-Vijlen
Gulpen-SV Itteren
Klimmania-RKASV
RKMSV-SV Nijswiller
Vilt-Sportclub '25
Rapid-lason

" 10september
lason-Vilt
Sportclub '25-RKMSV
SV Nijswiller-Klimmania
RKASV-Gulpen
SV Itteren-Walram
Vijlen-Rapid

" 17 september
Walram-RKASAV
Gulpen-SV Nijswiller
Klimmania-Sportclub '25
RKMSV-lason
Vilt-Rapid
SV Itteren-Vijlen

" 24 september
Rapid-RKMSV
lason-Klimmania
Sportclub '25-Gulpen
SV Nijswiller-Walram
RKASV-SV Itteren
Vijlen-Vilt

" 1 oktober
Walram-Sportclub '25
Gulpen-lason
Klimmanina-Rapid 'RKMSV-Vilt
RKASV-Vijlen
SV Itteren-SV Nijswiller

" 15 oktober
Vilt-Klimmania
Rapid-Gulpen
lason-Walram
Sportclub '25-SV Itteren
SV Nijswiller-RKASV
Vijlen-RKMSV

" 22 oktober
Walram-Rapid

RKSNE-KEV
RKDFC-IVS

" 5 november
Langeberg-Coriovallum
Helios '23-IVS
RKSNE-RKDFC
KEV-FC Hoensbroek
Sanderbout-VKC '89
Mariarade-DVO

" 19 november
Helios '23-RKDFC
IVS-Langeberg
Coriovallum-Mariarade
DVO-Sanderbout
VKC '89-KEV
FC Hoensbroek-RKSNE

" 26 november
Langeberg-Helios '23
RKSNE-VKC '89
KEV-DVO
Sanderbout-Coriovallum
Mariarade-IVS
RKDFC-FC Hoensbroek

" 3 september
Maasbracht-Vlodrop
Sint Joost-Stevensweert
FC Ria-Holtum
Roosteren-GVCG
Buchten-Urmondia
Walburgia-Linne

" 10 september
Linne-Buchten
Urmondia-Roosteren
GVCG-FC Ria
Holturn-Sint Joost
Stevensweert-Maasbracht
Vlodrop-Walburgia

" 17 september
Maasbracht-Holtum
Sint Joost-GVCG
FC Ria-Urmondia
Roosteren-Linne
Buchten-Walburgia
Stevensweert-Vlodrop

" 24 september
Walburgia-Roosteren
Linne-FC Ria
Urmondia-Sint Joost
GVCG-Maasbracht
Holtum-Stevensweert
Vlodrop-Buchten

" 1 oktober
Maasbracht-Urmondia
Sint Joost-Linne
FC Ria-Walburgia
Roosteren-Buchten
Holtum-Vlodrop
Stevensweert-GVCG

" 15oktober
Buchten-FC Ria
Walburgia-Sint Joost
Linne-Maasbracht
Urmondia-Stevensweert
GVCG-Holtum
Vlodrop-Roosteren

" 22 oktober
Maasbracht-Walburgia
Sint Joost-Buchten
FC Ria-Roosteren
GVCG-Vlodrop
Holtum-Urmondia
Stevensweert-Linne

" 29 oktober
Roosteren-Sint Joost
Buchten-Maasbracht
Walburgia-Stevensweert
Linne-Holtum
Urmondia-GVCG
Vlodrop-FC Ria

" 5 november
Maasbracht-Roosteren
Sint Joost-FC Ria
Urmondia-Vlodrop
GVCG-Linne
Holtum-Walburgia
Stevensweert-Buchten

" 19 november
Sint Joost-Vlodrop
FC Ria-Maasbracht
Roosteren-Stevensweert
Buchten-Holtum
Walburgia-GVCG
Linne-Urmondia

" 26 november
Maasbracht-Sint Joost
Urmondia-Walburgia
GVCG-Buchten
Holturn-Roosteren
Stevensweert-FC Ria
Vlodrop-Linne

" 3 september
DESM-Leveroy
SVH '39-VictoriaR
Thorn-Heel
Nunhem-SWH
RKVB-RKESV
SC Leeuwen-RKSVO

" 10september
RKSVO-RKVB
RKESV-Nunhem
SWH-Thorn
Heel-SVH '39
Victoria R-DESM
Leveroy-SC Leeuwen

" 17 september
DESM-Heel
SVH '39-SVVH
Thorn-RKESV
Nunhem-RKSVO
RKVB-SC Leeuwen
Victoria R-Leveróy

" 24 september
SC Leeuwen-Nunhem
RKSVO-Thorn
RKESV-SVH '39
SWH-DESM
Heel-Victoria R
Leveroy-RKSV

" 1oktober
DESM-RKESV
SVH '39-RKSVO
Thorn-SC Leeuwen
Nunhem-RKVB
Heel-Leveroy
Victoria R-SWH

" 15oktober
RKVB-Thorn
SC Leeuwen-SVH '39
RKSVO-DESM
RKESV-Victona R
DWH-Heel
Leveroy-Nunhem

" 22 oktober
DESM-SC Leeuwen
SVH '39-RKVB
Thorn-Nunhem
SWH-Levercy
Heel-RKESV
Victoria R-RKSVO

" 29 oktober
Nunhem-SVH '39
RKVB^DESM
SC Leeuwen-Victoria R
RKSVO-Heel
RKESV-SWH
Leveroy-Thorn

" 5 november
DESM-Nunhem
SVH '39-Thom
RKESV-Leveroy
SWH-RKSVO
Heel-SC Leeuwen
Victoria R-RKVB

1 " 10september
Blerick-Vitesse'oB
Veritas-De Ster
Haslou-Belfeldia
Helden-1.V.0.
Venlosche Boys-Moesel
Tiglieja-M.V.C. '19

" 17 september
Moesel-Helden
1.V.0.-Haslou
Belfeldia-Veritas
De Ster-Blerick
Vitesse '08-M.VC. '19
Venlosche Boys-Tigheja

" 24 september
M.V.C. '19-De Ster
Blerick-Belfeldia
Veritas-1.V.0.
Haslou-Moesel
Helden-Venlosche Boys
Tiglieja-Vitesse '08

" 1 oktober
Moesel-Veritas
1.V.0.-Blerick
Belfeldia-M.V.C. '19
De Ster-Vitesse '08
Helden-Tiglieja
Venlosche Boys-Haslou

" 15oktober
Vitesse '08-Belfeldia
M.V.C. '19-1.V.0.
Blerick-Moesel
Veritas-Venlosche Boys
Haslou-Helden
Tiglieja-De Ster

" 22 oktober
Moesel-M.V.C. '19
1.V.0.-Vitesse '08
Belfeldia-De Ster
Haslou-Tiglieja
Helden-Veritas
Venlosche Boys-Blerick

" 29 oktober
De Ster-1.V.0.
Vitesse '08-Moesel
M.V.C. '19-Venlosche Boys
Blerick-Helden
Veritas-Haslou
Tiglieja-Belfeldia

" 5 november
Moesel-De Ster
1.V0.-Belfeldia
Veritas-Tiglieja
Haslou-Blerick
Helden-M.V.C. '19
Venlosche Boys-Vitesse '08

" 19 november
1.V0.-Tiglieja
Belfeldia-Moesel
De Ster-Venlosche Boys
Vitesse '08-Helden
M.V.C. '19-Haslou
Blerick-Veritas

" 26 november
Moesel-1.V.0.
Veritas-M.V.C. '19
Haslou-Vitesse '08
Helden-De Ster
Venlosche Boys-Belfeldia
Tiglieja-Blerick

0 3 september
Polaris-SV Berg'6B
R.K.V.V.M.-SC W.V.V'2B
Bunde-S.V.E.
R.VU.-LHB/MC
R.K.H.S.V-Scharn
Willem I-Kluis

" 10 september
Kluis-R.K.H.S.V.
Scharn-R.V.U.
LHB/MC-Bunde
S.V.E.-R.K.VV.M.
SV Berg'6B-Willem I

" 17 september
Polaris-S.V.E.
R.K.V.VM.-LHB/MC
Bunde-Scharn
R.V.U-Kluis
R.K.H.S.V.-Willem I
SC W.V.V.'2B-SV Berg'6B

" 24 september
Willem I-R.V.U.
Kluis-Bunde
Scharn-R.K.V.V.M.
LHB/MC-Polaris
S.V.E.-SC W.V.V'2B
SV Berg'6B-R.K.H.S.V

" 1 oktober
Polaris-Scharn
R.KVVM.-Kluis
Bunde-Willem I
R.VU.-R.K.H.S.V
S.V.E.-SV Berg'6B
SC W.V.V.'2B-LHB/MC

" 15 oktober
R.K.H.S.V.-Bunde
Willem I-R.K.V.V.M.
Kluis-Polaris
Scharn-SC W.V.V'2B
LHB/MC-S.V.E.
SV Berg'6B-R.VU.

" 22 oktober
Polaris-Willen I
R.K.VV.M.-R.K.H.S.V.
Bunde-R.V.U.
LHB/MC-SV Berg'6B
S.V.E.-Scharn
SC W.V.V.'2B-Kluis

" 29 oktober
R.V.U.-R.K.VV.M.
RK.H.S.V.-Polaris
Willem I-SC W.VV.'2B
Kluis-S.V.E.
Scharn-LHB/MC
SV Berg'6B-Bunde

" 5 november
Polaris-R.V.U.
R.K.V.V.M.-Bunde
Scharn-SV Berg'6B
LHB/MC-Kluis
S.V.E.-Willem I
SC W.V.V.'2B-R.K.H.S.V.

" 19 november
R.K.V.V.M.-SVBerg'6B
Bunde-Polaris
R.V.U.-SC W.V.V.'2B
R.K.H.S.V.-S.V.E.
Willem I-LHB/MC
Kluis-Scharn

" 26 november
Polaris-R.K.V.V.M.
Scharn-Willem I
LHB/MC-R.K.H.S.V.
S.V.E.-R.V.U.
SC W.V.V.'2B-Bunde
SV Berg'6B-Kluis

" 3 september
S.V.M.-Schuttersveld
R.K.8.5.V.-Wit-Groen V.C.
Heksenberg-SV Treebeek
Vaesrade-Minor
Bekkerveld-Groene Ster -Kolonia-Heilust

" 10 september
Heilust-Bekkerveld
Groene Ster-Vaesrade
Minor-Heksenberg
SV Treebeek-R.K.B.S.V.
Wit-Groen V.C.-S.V.M.
Schuttersveld-Kolonia

" 17 september
S.V.M.-SV Treebeek
R.K.B.S.V-Minor
Heksenberg-Groene Ster

" 19 november
SVH '39-Leveroy
Thom-DESM
Nunhem-Victoria R
RKVB-Heel
SC Leeuwen-SWH
RKSVO-RKESV

" 26 november
DESM-SVH '39
RKESV-SC Leeuwen
SWH-RKVB
Heel-Nunhem
Victoria R-Thorn
leveroy-RKSVO

" 3 september
BEVO-KVC
FC Steyl '67-VCH
RKSVN-Baarlo
Roggel-Swalmen
HBSV-Egchel
VOS-Venlo

" 10september
Venlo-HBSV
Egchel-Roggel
Swalmen-RKSVN
Baarlo-FC Steyl '67
VCH-BEVO
KVC-VOS

" 17september
BEVO-Baarlo
FC Steyl '67-Swalmen
RKSVN-Egchel
Roggel-Venlo
HBSV-VOS
VCH-KVC

" 24 september
VOS-Roggel
Venlo-RKSVN
Egchel-FC Steyl '67
Swalmen-Bevo
Baarlo-VCH
KVC-HBSV

" 1 oktober
BEVO-Egchel
FC Steyl '67-Venlo
RKSVN-VOS
Roggel-HBSV
Baarlo-KVC
VCH-Swalmen

" 15oktober
HBSV-RKSVN
VOS-FC Steyl '67
Venlo-BEVO
Egchel-VCH
Swalmen-Baarlo
KVC-Roggel

" 22 oktober
BEVO-VOS
FC Steyl '67-HBSV
RKSVN-Roggel
Swalmen-KVC
Baarlo-Egchel
VCH-Venlo

" 29 oktober
Roggel-FC Steyl '67
HBSV-BEVO
VOS-VCH
Venlo-Baarlo
Egchel-Swalmen
KVC-RKSVN

" 5 november
BEVO-Roggel
FC Steyl '67-RKSVN
Egchel-KVC
Swalmen-Venlo
Baarlo-VOS
VCH-HBSV

" 19 november
FC Steyl '67-KVC
RKSVN-BEVO
Roggel-VCH
HBSV-Baarlo
VOS-Swalmen
Venlo-Egchel

" 26 november
BEVO-FC Steyl '67
Egchel-VOS
Swalmen-HBSV
Baarlo-Roggel
VCH-RKSVN
KVC-Venlo

" 3 september
S.S.S. '18-Wanssum
Geijsteren-Leunen
Resia-Achates
R.K.D.5.0.-Meterik
Montagnards-E.W.C.
Meerlo-Melderslo

" 10september
Melderslo-Montagnards
E.W.C.-R.K.D.S.O.
Meterik-Resia
Achates-Geijsteren
Leunen-S.S.S. '18
Wanssum-Meerlo

" 17 september
S.S.S. '18-Achates
Geijsteren-meterik
Resia-E.W.C.
R.K.D.5.0.-Melderslo
Montagnards-Meerlo
Leunen-Wanssum

" 24 september
Meerlo-R.K.D.S.O.
Helderslo-Resia
E.W.C.-Geijsteren
Meterik-S.S.S. '18
Achates-Leunen
wanssum-Montagnards

" 1 oktober
S.S.S. '18-E.W.C.
Geijsteren-Melderslo
Resia-Meerlo
R.K.D.5.0.-Montagnards
Achates-Wanssum
Leunen-Meterik

" 15 oktober
Montagnards-Resia
Meerlo-Geijsteren
Melderslo-S.S.S. '18 'E.W.C.-Leunen
Meterik-Achates
Wanssum-R.K.D.S.O.

" 22 oktober
S.S.S. '18-Meerlo
Geijsteren-Montagnards
Resia-R.K.D.S.O.
Meterik-Wanssum
Achates-E.W.C.
Leunen-Melderslo

" 29 oktober
R.K.D.5.0.-Geijsteren
Montagbards-S.S.S. '18
Meerlo-Leunen
Melderslo-Achates
EWC-Meterik
Wanssum-Resia

" 5 november .
S.S.S. '18-R.K.D.S.O.
Geijsteren-REsia
E.W.C.-Wanssum
Meterik-Melderslo
Achates-Meerlo
Leunen-Montagnards

" 19 november
Geijsteren-Wanssum
Resia-S.S.S. '18
R.K.D.5.0.-Leunen
Montagnards-Achates
Meerlo-Meterik
Melderslo-E.W.C.

" 26 november
S.S.S. '18-Geijsteren

" 3 september
Heksenberg 2-R.K.B.S.V. 2
Simpelveld 2-Minor 2
Waubach 2-Chevremont 2
Miranda 2-Heerlen 2
Bekkerveld 2-Groene Ster 2
R.K.O.N.S. 2-Kolonia 2

" 10 september
Kolonia 2-Bekkerveld 2
Groene Ster 2-Miranda 2
Heerlen 2-Waubach 2
Chèvremont 2-Simpelveld 2
Minor 2-Heksenberg 2
R.K.B.S.V. 2-R.K.O.N.S. 2

" 17 september
Heksenberg 2-Chevremont 2
Simpelveld 2-Heerlen 2
Waubach 2-Groene Ster 2
Miranda 2-Kolonia 2
Bekkerveld 2-R.K.O.N.S. 2
Minor 2-R.K.B.S.V. 2

" 24september
R.K.O.N.S. 2-Miranda 2
Kolonia 2-Waubach 2
Groene Ster 2-Simpelveld 2
Heerlen 2-Heksenberg 2
Chèvremont 2-Minor 2
R.K.B.S.V. 2-Bekkerveld 2

" 1 oktober
Heksenberg 2-Groene Ster 2
Simpelveld 2-Kolonia 2
Waubach 2-R.K.O.N.S. 2
Miranda 2-bekkerveld 2
Chèvremont 2-R.K.B.S.V. 2
Minor 2-Heerlen 2

" 15 oktober
Bekkerveld 2-Waubach 2
R.K.O.N.S. 2-Simpelveld 2
Kolonia 2-Heksenberg 2
groene Ster 2-Minor 2
Heerlen 2-Chevremont 2
R.K.B.S.V. 2-Miranda 2

" 22 oktober
Heksenberg 2-R.K.O.N.S. 2
Simpelveld 2-Bekkerveld 2
Waubach 2-Miranda 2
Heerlen 2-R.K.B.S.V. 2
Chèvremont 2-Groene Ster 2
Minor 2-Kolonia 2

" 29 oktober
Miranda 2-Simpelveld 2
Bekkerveld 2-Heksenberg 2
R.K.O.N.S. 2-Minor 2
Kolonia 2-Chevremont 2
Groene Ster 2-Heerlen 2
R.K.B.S.V. 2-Waubach 2

" 5 november
Heksenberg 2-Miranda 2
Simpelveld 2-Waubach 2
Groene Ster 2-R.K.B.S.V. 2
Heerlen 2-Kolonia 2
Chèvremont 2-R.K.O.N.S. 2
Minor 2-Bekkerveld 2

" 19november
Simpelveld 2-R.K.B.S.V. 2
Waubach 2-Heksenberg 2
Miranda 2-Minor 2
Bekkerveld 2-Chevremont 2
R.K.O.N.S. 2-Heerlen 2
Kolonia 2-Groene Ster 2

" 26 november
Heksenberg 2-Simpelveld 2
groene Ster 2-R.K.O.N.S. 2
Heerlen 2-Bekkerveld 2
Chèvremont 2-Miranda 2
Minor 2-Waubach 2
R.K.B.S.V. 2-Kolonia 2

" 3 september
Geleen 2-Merefeldia 2
Eindse Boys 2-Susteren 2
Lindenheuvel 2-Veritas 2
De Ster 2-Wilhelmina '08 3
Megacles 2-F.C. Oda 2
Kluis 2-S.V.M. 2

" 10september
S.V.M. 2-Megacles 2
F.C. Oda 2-De Ster 2
Wilhelmina '08 3-Lindenheu-
vel2
Veritas 2-Eindse Boys 2
Susteren 2-Geleen 2
Merefeldia 2-Kluis 2

" 17 september
Geleen 2-Veritas 2
Eindse Boys 2-Wilhelmina
'08 3
Lindenheuvel 2-F.C. Oda 2
De Ster 2-S.V.M. 2
Megacles 2-Kluis 2
Susteren 2-Merefeldia 2

" 24september
Kluis 2-De Ster 2
S.V.M. 2-Lindenheuvel 2
F.C. Oda 2-Eindse Boys 2
Wilhelmina '08 3-Geleen 2
Veritas 2-Susteren 2
Merefeldia 2-Megacles 2

" 1 oktober
Geleen 2-F.C. Oda 2
Eindse Boys 2-S.V.M. 2
Lindenheuvel 2-Kluis 2
De Ster 2-Megacles 2
Veritas 2-Merefeldia 2
Susteren 2-Wilhelmina '08 3

" 15 oktober
Megacles 2-Lindenheuvel 2
Kluis 2-Eindse Boys 2
SVM 2-Geleen 2
F.C. Oda 2-Susteren 2
Wilhelmina '08 3-Veritas 2
Merefeldia 2-De Ster 2

" 22 oktober
Geleen 2-Kluis 2
Eindse Boys 2-Megacles 2
Lindenheuvel 2-De Ster 2
Wilhelmina '08 3-Merefeldia
2
Veritas 2-F.C. Oda 2
Susteren 2-S.V.M. 2

" 29 oktober
De Ster 2-Eindse Boys 2
Megacles 2-Geleen 2
Kluis 2-Susteren 2
S.V.M. 2-Veritas 2
F.C. Oda 2-Wilhelmina '08 3
Merefeldia 2-Lindenheuvel 2

" 5 november
Geleen 2-De Ster 2
Eindse Boys 2-Lindenheuvel
2
F.C. Oda 2-Merefeldia 2
Wilhelmina '08 3-S.V.M. 2
Veritas 2-Kluis 2
Susteren 2-Megacles 2

" 19 november
Eindse Boys 2-Merefeldia 2
Lindenheuvel 2-Geleen 2
De Ster 2-Susteren 2
Megacles 2-Veritas 2
Kluis 2-Wilhelmina '08 3
S.V.M. 2-F.C. Oda 2

" 26 november
Geleen 2-Eindse Boys 2
F.C. Oda 2-Kluis 2
Wilhelmina '08 3-Megacles 2
Veritas 2-De Ster 2
Susteren 2-Lindenheuvel 2
Merefeldia 2-S.V.M. 2

" 3 september
Venray 3-Volharding 2
IJsselsteyn 2-R.K.M.S.V. 2
Sparta '18 2-Sp. Irene 2

Helden 2-Wittenhorst 2
Venlosche B 2-Belfeldia 2
Tiglieja 2-Blerick 3

" 10september
Blerick 3-Venlosche B 2
Belfeldia 2-Helden 2
Wittenhorst 2-Sparta 18 ï
Sp. Irene 2-IJsselsteyn 2
R.K.M.S.V. 2-Venray 3
Volharding 2-Tiglieja 2

" 17 september
Venray 3-Sp. Irene 2 ,
IJsselsteyn 2-Wittenhorst <
Sparta '18 2-Belfeldia 2
Helden 2-Blerick 3
Venlosche B 2-Tiglieja 2
R.K.M.S.V. 2-Volharding'

" 24september
Tiglieja 2-Helden 2
Blerick 3-Sparta '18 2
Belfeldia 2-IJsselsteyn 2
Wittenhorst 2-Venray 3
Sp. Irene 2-R.K.M.S.V. 2 .
Volharding 2-Venlosche »

" 1 oktober
Venray 3-Belfeldia 2
IJsselsteyn 2-Blerick 3
Sparta '18 2-Tiglieja 2
Helden 2-Venlosche B 2
Sp. Irene 2-Volharding " ,
R.K.M.S.V. 2-Wittenhors''

" 15 oktober ,
Venlosche B 2-Sparta 'l*'
Tiglieja 2-IJsselsteyn 2
Blerick 3-Venray 3
Belfeldia 2-R.K.M.S.V. 2 ,
Wittenhorst 2-Sp. Irene Z
Volharding 2-Helden 2

" 22 oktober
Venray 3-Tiglieja 2 „"
IJsselsteyn 2-Venlosche "'Soarta '18 2-Helden 2
Wittenhorst 2-Volhardiné"
Sp. Irene 2-Belfeldia 2
R.K.M.S.V. 2-Blerick 3

" 29 oktober
Helden 2-IJsselsteyn 2
Venlosche B 2-Venray 3
Tiglieja 2-R.K.M.S.V. 2
Blerick 3-Sp. Irene 2
Belfeldia 2-Wittenhorst>
Volharding 2-Sparta 'l 8; i

" 5 november
Venray 3-Helden 2 , !
IJsselsteyn 2-Sparta '18 * |i
Belfeldia 2-Volharding z \.Wittenhorst 2-Blerick 3
Sp. Irene 2-Tiglieja 2"
R.K.M.S.V. 2-Venlosche "i
" 19 november
IJsselsteyn 2-Volhardms';
Sparta '18 2-Venray 3
Helden 2-R.K.M.S.V. 2 ,
Venlosche B 2-Sp. Irene' .
Tiglieja 2-Wittenhorst 2
Blerick 3-Belfeldia 2

" 26 november
Venray 3-IJsselsteyn 2
Belfeldia 2-Tiglieja 2 a
Wittenhorst 2-Venlosch«
Sp. Irene 2-Helden 2 ,
R.K.M.S.V. 2-Sparta'lB ;

Volharding 2-Blerick 3
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SC Caberg-Heer
Vilt-SV Berg'6B
SV Itteren-R.K.V.C.L l
MVVO2-M.K.C. , , h
Sint Pieter-FC Vinkensl*
1.A.5.0N-Leonidas
R.H.A.S.V.-Willem I
R.K.8.F.C.-Polaris
Standaard-SC WVV'2B «"S.V.M.E.-R.K.H.S.V. !.
Walram-R.V.U.
Rapid-SV Meerssen
Banholtia-Bunde
Gulpen-R.K.V.V.L. k
SV Hulsberg-Minor
Mheerder Boys-Eysden J e,
SV Nyswiller-Wit Groen nR.K.M.V.C.-Voerendaal v.
G.S.V'2B-Haslou
Vijlen-Heerlen
Keer-R.K.V.V.M. }
Simpelveld-R.K.O.N. S I-
Klimmania-Scharn .r
Centrum Boys-LHB^ 'Abdissenbosch-Wau bac
FC Grach-Heilust
Laura-Kolonia
Rimburg-Schuttersvelo ..
R.K.H.8.5.-S.V Treebee"R.K.S.VB.-Bekkerveld
Schimmert-S.C.G.
S.V.K.-Roda JC 2 erWaubachse B-Groene "
Weltania-R.K.B.S.V.
K.V.C. Oranje-Hopel J-Sportclub'2s-Heerlen SP <
FC Hoensbroek-Hekse"^
K.E.V.-Almania
1.V.5.-Armada
V.K.C.-Vaesrade
Langeberg-Chevremon'
R.K.D.F.C.-De Ster
Sanderbout-F.5.C.2
Urmondia-Caesar
Helios'23-Miranda
Mariarade-S.V.M.
Coriovallum-E.H.C.
R.K.S.N.E.-S.V.N.
D.V.0.-Geleen
G.V.C.G.-Obbicht
Sint Joost-Born
FC R.1.A.-Kluis
Buchten-Sittard
Stevensweert-Veritas
Maasbracht-S.V.E. „
5.V.H.'39-Wilhelmina'(w
Vlodrop-PSV'3S
Walburgia-E.V.V.
Linne-Lindenheuvel
Roosteren-M.V.V.2
Holtum-Susteren
D.E.S.M.-Moesel
S.C. Leeuwen-Belfeldi»
Leveroy-Helden
R.K.5.V.0.-FC O.D.A- g.
R.K.E.S.V.-Roerm. Tin1

Swalmen-Sportcl. lrene
Thorn-Brevendia
S.V. Victoria R-Reuve f
Heel-Swift '36
R.K.V.8.-Merefeldia
Nunhem-R.K.S.V.N.
K.V.C.-V.VV. 2
HB.S.V.-M.VC.'I9
Baarlo-Panningen
8.E.V.0.-Eindse BoyS
Egchel-Crescentia
Grashoek-Roggel
SV.V.H.-Megacles
V.C.H.-F.C.V.
FC Steyl-Tiglieja
Achates-Volharding
E.W.C46-G.F.C33
Geysteren-Blerick
Meterik-Sparta'lB in«Montagnards-Vitesse'"^
R.K.D.5.0.-IV.O.
Meerlo-Excelsior'lB yl
Wanssum-Stormvogel'
Leunen-Wittenhorst
Resia-R.K.D.E.V.
V.0.5.-Venlosche BoV*
Venlo-RK.M.S.V.
Melderslo-V.V.V.'O3
S.S.S.'IB-Ysselsteyn
Vrijgesteld:
Limburgia
SV Venray

E.W.C.-Meerlo
Meterik-Montagnards
Achates-R.K.D.S.O.
Leunen-Resia
Wanssum-Melderslo

" 3 september
Blerick 2-Almania 2
E.H.C. 2-S.V.N. 2
V.V.V. '03 2-Panningen 2
Wilhelmina '08 2-Caesar 2
Rapid 2-1.V.0. 2
Sittard 2-Venray 2

" 10 september
Venray 2-Rapid 2
1.V.0. 2-Wilhelmina '08 2
Caesar 2-V.V.V. '03 2
Parmingen 2-E.H.C. 2
S.V.N. 2-Blerick 2
Almania 2-Sittard 2

" 17 september
Blerick 2-Panningen 2
E.H.C. 2
VVV. '03 2-1.V.0. 2
Wilhelmina '08 2-Venray 2
Rapid 2-Sittard 2
S.V.N. 2-Almahia 2

" 24 september
Sittard 2-Wilhelmina '08 2
Venray 2-V.V.V. '03 2
1.V.0. 2-E.H.C. 2
Caesar 2-Blerick 2
Parmingen 2-S.V.N. 2
Almania 2-Rapid 2

" 1oktober
Blerick 2-1.V.0. 2
E.H.C. 2-Venray 2
V.V.V. '03 2-Sittard 2
Wilhelmina '08 2-Rapid 2
Parmingen 2-Almania 2
S.V.N. 2-Caesar 2

" 15oktober
Rapid 2-V.V.V. '03 2
Sittard 2-E.H.C. 2
Venray 2-Blerick 2
1.V.0. 2-S.V.N. 2
Caesar 2-Panningen 2
Almania 2-Wilhelmina '08 2

" 22 oktober
Blerick 2-Sittard 2
E.H.C. 2-Rapid 2
V.V.V. '03 2-Wilhemina '08 2
Caesar 2-Almania 2
Parmingen 2-1.V.0. 2
S.V.N. 2-Venray 2

" 29 oktober
Wilhelmina '08 2-E.H.C. 2
Rapid 2-Blerick 2
Sittard 2-S.V.N. 2
Venray 2-Panningen 2
1.V.0. 2-Caesar 2
Almania 2-V.V.V. '03 2

" 5 november
Blerick 2-Wilhelmina '08 2
E.H.C. 2-V.V.V '03 2
1.V.0.2-Almania 2
Caesar 2-Venray 2
Parmingen 2-Sittard 2
S.V.N. 2-Rapid 2

" 19 november
E.H.C. 2-Almania 2
V.V.V. '03 2-Blerick 2
Wilhelmina '08 2-S.V.N. 2
Rapid 2-Panningen 2
Sittard 2-Caesar 2
Venray 2-1.V.0. 2

" 26 november
Blerick 2-E.H.C. 2
1.V.0. 2-Sittard 2
Caesar 2-Rapid 2
Parmingen 2-Wilhelmina '08
2
S.V.N. 2-V.V.V. '03 2
Almania-Venray

" 3 september
Léonidas (W.) 2-SV Meerssen
2
Scharn 2-Eijsden 2
S.C.G. 2-M.K.C. 2
Heer 2-Haslou 2
R.K.V.VL 2-Schimmert 2
SC W.V.V. '28 2-Standaard 2

" 10 september
Standaard 2-R.K.VV.L. 2
Schimmert 2-Heer 2
Haslou 2-S.C.G. 2
M.K.C. 2-Scharn 2
Eijsden 2-Leonidas (W.) 2
SV Meerssen 2-SC W.V.V. '28
2

" 17 september
Léonidas (W.) 2-M.K.C. 2
Scharn 2-Haslou 2
S.C.G. 2-Schimmert 2
Heer 2-Standaard 2
R.K.V.V.L 2-SC W.V.V. '28 2
Eijsden 2-SV Meerssen 2

" 24 september
SC W.V.V. '28 2-Heer 2
Standaard 2-S.C.G. 2
Schimmert 2-Scharn 2
Haslou 2-Leonidas (W.) 2
M.K.C. 2-Eijsden 2
SV Meerssen 2-R.K.VV.L. 2

" 1oktober
Léonidas (W.) 2-Schimmert 2
Scharn 2-Standaard 2
S.C.G. 2-SC W.V.V. '28 2
Heer 2-R.K.VV.L. 2
M.K.C. 2-SV Meerssen 2
Eijsden 2-Haslou 2

" 15 oktober
R.K.V.V.L. 2-S.C.G. 2
SC W.V.V. '28 2-Scharn 2
Standaard 2-Leonidas (W.) 2
Schimmert 2-Eysden 2
Haslou 2-M.K.C. 2
SV Meerssen 2-Heer 2

" 22 oktober
Léonidas (W.) 2-SC W.V.V.
'28 2
Scharn 2-R.K.V.VL. 2
S.C.G. 2-Heer 2
Haslou 2-SV Meerssen 2
M.K.C. 2-Schimmert 2
Eijsden 2-Standaard 2

" 29 oktober
Heer 2-Scharn 2
R.K.V.V.L. 2-Leonidas(W.) 2
SC W.V.V. '28 2-Eijsden 2
Standaard 2-M.K.C. 2
Schimmert 2-Haslou 2
SV Meerssen 2-S.C.G. 2

" 5 november
Léonidas (W.) 2-Heer 2
Scharn 2-S.C.G. 2
Schimmert 2-SV Meerssen 2
Haslou 2-Standaard 2
M.K.C. 2-SC W.V.V. '28 2
Eijsden 2-R.K.VV.L. 2

" 19 november
Scharn 2-SV Meerssen 2
S.C.G. 2-Leonidas (W.) 2
Heer 2-Eijsden 2
R.K.V.V.L. 2-M.K.C. 2
SC W.V.V. '28 2-Haslou 2
Standaard 2-Schimmert 2

" 26 november
Léonidas (W.) 2-Scharn 2
Schimmert 2-SC W.V.V. '28 2
Haslou 2-R.K.VV.L. 2
M.K.C. 2-Heer 2
Eijsden 2-S.C.G. 2
SV Meerssen 2-Standaard 2

Gulpen-Vilt
Klimmania RKMSV
SV Nijswiller-Vijlen
RKASV-Sportclub '25
SV Itteren-lason

" 29 oktober
RKMSV-Gulpen
Vilt-Walram
Rapid-SV Itteren
lason-RKASV
Sportclub '25-SV Nijswiller
Vijlen-Klimmania

" 5 november
Walram-RKMSV
Gulpen-Klimmania
Sportclub '25-Vijlen
SV Nijswiller-lason
RKASV-Rapid
SV Itteren-Vilt

" 19 november
Gulpen-Vijlen
Klimmania-Walram
RKMSV-SV Itteren
Vilt-RKASV
Rapid-SV Nijswiller
lason-Sportclub '25

" 26 november
Walram-Gulpen
Sportclub '25-Rapid
SV Nijswiller-Vilt
RKASV-RKMSV
SV Itteren-Klimmania
Vijlen-lason

" 3 september
Laura-FC Gracht
RKHBS-Weltania
RKSVB-Centrum Boys
Waubachse Boys-Rimburg
Abdissenbosch-Simpelveld
KVC Oranje-SVK

" 10september
SVK-Abdissenbosch
Simpelveld-Waub. Boys
Rimburg-RKSVB
Centrum Boys-RKHBS
Weltania-Laura
FC Gracht-KVC Oranje

" 17 september
Laura-Centrum Boys
RKHBS-Rimburg
RKSVB-Simpelveld
Waubachse Boys-SVK
Abdissenbosch-KVC Oranje
Weltania-FC Gracht

" 24 september
KVC Oranje-Waub. Boys
SVK-RKSVB
Simpelveld-RKHBS
Rimburg-Laura
Centrum Boys-Weltania
FC Gracht-Abdissenbosch

" 1oktober
Laura-Simpelveld
RKHBS-SVK
RKSVB-KVC Oranje
Waub. Boys-Abdissenbosch
Centrum Boys-FC Gracht
Weltania-Rimburg

" 15 oktober
Abdissenbosch-RKSVB
KVC Oranje-RKHBS
SVK-Laura
Simpelveld-Weltania
Rimburg-Centrum Boys
FC gracht-Waubachse Boys

" 22 oktober
Laura-KVC Oranje
RKHBS-Abdissenbosch
RKSVB-Waubachse Boys
Rimburg-FC Gracht
Centrum Boys-Simpelveld
Weltania-SVK

" 29 oktober
Waubachse Boys-RKHBS
Abdissenbosch-Laura
KVC Oranje-Weltania
SVK-Centrum Boys
Simpelveld-Rimburg
FC Gracht-RKSVB

" 5 november
Laura-Waubachse Boys
RKHBS-RKSVB
Simpelveld-FC Gracht
Rimburg-SVK
Centrum Boys-KVC Oranje
Weltania-Abdissenbosch

" 19 november
RKHBS-FC Gracht
RKSVB-Laura
Waubachse Boys-Weltania
Abdissenbosch-Centrum B
KVC Oranje-Rimburg
SVK-Simpelveld

" 26 november
Laura-RKHBS
Simpelveld-KVC Oranje
Rimburg-Abdissenbosch
Centrum Boys-Waub. Boys
Weltania-RKSVB
FC Gracht-SVK

" 3 september
Langeberg-RKDFC
Helios '23-Mariarade
IVS-Sanderbout
Coriovallum-KEV
DVO-RKSNE
VKC '89-FC Hoensbroek

" 10 september
FC Hoensbroek-DVO
RKSNE-Coriovallum
KEV-IVS
Sanderbout-Helios '23
Mariarade-Langeberg
RKDFC-VKC '89

" 17 september
Langeberg-Sanderbout
Helios '23-KEV
IVS-RKSNE
Coriovallum-FC Hoensbroek
DVO-VKC '89
Mariarade-RKDFC

" 24 september
VKC '89-Coriovalum
FC Hoensbroek-IVS
RKSNE-Helios '23
KEV-Langeberg
Sanderbout-Mariarade
RKDFC-DVO

" 1 oktober
Langeberg-RKSNE
Helios '23-FC Hoensbroek
IVS-VKC '89
Coriovallum-DVO
Sanderbout-RKDFC
Mariarade-KEV

" 15 oktober
DVO-IVS
VKC '89-Heios '23
FC Hoensbroek-Langeberg
RKSNE-Mariarade
KEV-Sanderbout
RKDFC-Coriovallum

" 22 oktober
Langeberg-VKC '^9Helios '23-DVO
IVS-Coriovallum
KEV-RKDFC
Sanderbout-RKSNE
Mariarade-FC Hoensbroek

" 29 oktober
Coriovallum-Helios '23
DVO-Langeberg
VKC '89-Mariarade
FC Hoensbroek-Sanderbout

" 3 september
l V*lharding-Caesar

Ahnania-R.K.O.N.S.
Héer-Born

Vinkenslag-Waubach
i iningen-S.C.G.

N.-Leonidas (W.)

" 10 september
f Léonidas (W.)-Panningen

G-F.C. Vinkenslag

' Waubach-HeerI Börn-Almania
I R»K.O.N.S-Volharding; Caesar-S.V.N.

" 17 september
Volharding-Born
Almania-Waubach

er-S.C.G.
K.C. Vinkenslag-Leonidas

! Parmingen-S.V.N.
K.O.N.S. -Caesar

" 24 september
V.N-F.C. Vinkenslag

;udas (W.)-Heer
j -Almania

Waubach-Volharding
; Boin-R.K.O.N.S.

Ceesar-Panningen

" 1 oktober
Volharing-S.C.G.
AJmania-Leonidas (W.)
Heer-S.V.N.
F*C. Vinkenslag-Panningen
Bbrn-Caesar
KJCO.N.S.-Waubach

" 15 oktober
Parmingen-Heer
S.V.N.-Almania
Léonidas (W.)-Volharding
S.C.G.-R.K.O.N.S.
Waubach-Born
Caesar-F.C. Vinkenslag

" 22 oktober
Volharding-S.V.N.
Almania-Panningen
Heer-F.C. Vinkenslag
Waubach-Caesar
aorn-S.C.G.
R-K.0.N.5.-Leonidas (W.)

" 29 oktober
F.C. Vinkenslag-Almania
Panningen-Volharding
S.V.N.-R.K.O.N.S.
Léonidas (W.)-Born
5,,C.G.-Waubach
Caesar-Heer

" 5 november
Volharding-F.C. Vinkenslag
Almania-Heer
5..C.G.-Caesar
Waubach-Leonidas (W.)
Born-S.V.N.
R.K.0.N.5.-Parmingen

" 19 november
Almania-Caesar
Heer-Volharding
F.C. Vinkenslag-R.K.O.N.S.
Panningen-Born
S.VN.-Waubach
Léonidas (W.)-S.C.G.

" 26 november
Volharding-AJmania
S.C.G.-S.V.N.
Waubach-Panningen
Born-F.C. Vinkenslag
R.K.0.N.5.-Heer
Caesar-Leonidas (W.)

" 3 september
Geleen-Heerlen
Heerlen Sport-R.KV.C.L.
R.K.V.V.L.-M.K.C.
Chevremont-Miranda
Voerendaal-Obbicht
Eijsden-Hopel

" 10september
Hopel-Voerendaal
Obbicht-Chevremont
Miranda-R.K.V.V.L.
M.K.C.-Heerlen Sport
R.K.V.C.L-Geleen
HeerJen-Eijsden

" 17 september
Geleen-M.K.C.
Heerlen Sport-Miranda
RJC.V.VL.-Obbicht
CJievremont-Hopel
\£>erendaal-Eijsden
BiK.VC.L.-Heerlen
0. 24 september
Eüsden-ChevremontHppel-R.K.V.VL.
Qpbicht-Heerlen Sport
Miranda-Geleen
HtK.C.-R.K.V.C.L.Heerlen-Voerendaal

SI oktober
leen-Obbicht

Heerlen Sport-Hopel
MK.VV.L.-Eijsden
Cjievremont-Voerendaal
ttKC-Heerlen
rjK.V.C.L-Miranda

" 15 oktober
\Jberendaal-R.K.V.VL.Kjjsden-Heerlen Sport
Hbpel-Geleen
(Jbbicht-R.K.VC.L.itiranda-M.K.C.
Heerlen-Chevremont

" 22 oktober
Qeleen-Eijsden
Heerlen Sport-Voerendaal
IfiK.V.V.L.-Chèvremont
Dmranda-Heerlen
IftKC.-Obbicht
fIjKV.C.L.-Hopel

" 29 oktober
(Jhevremont-Heerlen Sport
Voerendaal-Geleen
ffijsden-R.K.VCL.
rïöpel-M.K.C.
Obbicht-Miranda
rJeerlen-R.K.V.V.L.

" 5 november
(Jeleen-Chevremont
rjeerlen Sport-R.K.V.V.L.
Qbbicht-Heerlen
Miranda-Hopel
JJ.K.C.-Eijsden
H.K.VC.L.-Voerendaal
4 19 november
Heerlen Sport-Heerlen
aKV.VL.-Geleen
Qhevremont-R.K.V.C.L.
Vberendaal-M.K.C.
ffijsden-Miranda
Hopel-Obbicht

526 november
leen-Heerlen Sport

Obbicht-Ensden
Miranda-Voerendaal
tiI.K.C.-Chevremont
BfcK.V.CL.-R.K.V.VL.
Keerlen-Hopel

" 3 september
Sloesel-Tigüeja
8f.0.-Venlosche Boys
Hielfeldia-HeJden
De Ster-HaslouVitesse '08-Veritas
M.V.C. 'ld-Blerick
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John Eriksen
ten onrechte
achter tralies

sportkort

Voor John Eriksen was een bij-
zondere constructie bedacht om
financieel aan zijn gerief te ko-
men. Daarvoor werden quasie gi-
gantische bedragen overge-
maakt naar de Deense club
Odense, als zynde transfergel-
den. In de praktijk belandden
deze bedragen echter in de beurs
van de speler zelf. Op die wijze
zou Eriksen voor een bedrag van
zes ton belasting hebben ontdo-
ken.

John Eriksen was een van de
vele Roda JC-spelers die gedu-
rende vele jaren zwart geld ont-
ving. Tijdens een inval van de
FIOD in juni 1985 kwamen de
duistere praktijken van de Kerk-
raadse club aan het licht. Inmid-
dels is de zaak, op een beroep
van de officier van justitietegen
de vrijspraak van manager Hens
Coerver, afgerond en hebben alle
betrokkenen een schikking ge-
troffen.

De politie viel donderdagoch-
tend om zes uur het Postiljon
Motel in Rosmalen binnen. John
Eriksen verblijft daar met zijn
nieuwe werkgever FC Luzern
(Eriksen speelde de laatste jaren
bij Servette Genève, maar werd
onlangs naar FC Luzern getrans-
fereerd) om zich voor te bereiden
op het nieuwe voetbalseizoen.
De voor de opsporingvan malafi-
de fiscale praktijken in het leven
geroepen FIOD (Fiscale Inlich-
tingen en Opsporings Dienst)
was nog in het bezit van een op-
sporingsbevel en zag nu zijn
kans schoon de al enkele jarenin
Zwitserland actieve aanvaller te
arresteren. Perplex onderging de
aanvaller de actie van de politie.
In afwachting van een verhoor
werd Eriksen opgesloten in de
gevangenisvan Den Bosch. Toen
enkele uren later aan het licht
kwam dat de Deen al jaren gele-

De FIOD geeft toe dat de arresta-
tie een vergissing was. Voorlicht-
ster Mariette van Vught: „Het
blykt dat het onderzoek inder-
daad al lang afgerond is en dat
Eriksen met justitieen fiscus een
schikking heeft getroffen. Abu-
sievelijk was er echter nog steeds
een arrestatiebevel van kracht.
Dat had ingetrokken moeten
worden, maar er is anderhalfjaar
geleden ergens een daartoe be-
stemdetelex blijven üggen. Waar
de fout exact gemaakt is, weten
we ook niet. Maar het is natuur-
lijkwel een vervelende zaak voor
Eriksen". De voetballer zelf was
niet voor commentaar bereik-
baar.

den een schikking heeft getrof-
fen met zowel justitie als fiscus
voor zijn aandeel in de zwart
geld-affaire, werd hy' weer vrijge-
laten en mocht hij weer terugke-
ren bij zyn clubmakkers in het
trainingskamp.

" John McEnroe, pauze kan uitschakeling niet voorkomen

" BILTHOVEN - In de tweede ron-
de van het Bilthoven A-tennistoer-
nooi is Caroline Houben uit Beek
uitgeschakeld. De jeugdigeSeda de
Vries uitRotterdam versloeg Caroli-
na Houben met 6-4; 7-6.

" WAALWIJK- Jos van Herpen te-
kent dit weekeinde een contract dat
hemvoor langere tijd aan de Franse
eersteklasserBrest bindt. De Fran-
se voetbalclub en Van Herpens hui-
dige werkgever RKC hebben al
overeenstemming bereikt over de
transfersom, die ongeveer vier ton
bedraagt.

" RIO DE JANEIRO - René van
Ooijen is in Rio de Janeiro militair
wereldkampioen judo geworden.
De in het half-zwaargewicht (tot 95
kg) uitkomende Van Ooijen zege-
vierde in de finale door beslissing
van de scheidsrechter over de
Fransman Nahdi.

Bridgers knoeien
tegen Turkije

Roda JC: zes
treffers tegen HVV

(ADVERTENTIE)

IALUMINIUM ■BflAlßlH■KUNSTSTOF
B HARDHOUT

ALKUBOUW
Dorpsstraat 7 Nuth, tel. 045*241917„We zijn dinsdag pas met de trainin-

gen begonnen en dat zie je.Erblinkt
niemand uit en zoals we nu ge-
speeld hebben moet het niet, maar
we hebben nog zes weken de tijd
om er lijn in te brengen."

HELMOND - „Je kunt zien dat de
jongens moe zijn", aldus Roda-trai-
ner JanReker na de 6-1 oefenwinst
op het 90-jarige HW in Helmond.

-, 1,60, 3,70; koppel 3,20; trio 38,70; kwartet
76,70. Big Bell Scheveningen-prijs: 1. Voila
Cartouche (M.Bakker) km.tijd 1.17.1; 2.
Yard Boekelte; 3. Bianca Oostland. Winn.
3,-; pi. 1,90, 3,30; koppel 28,80; trio 110,20.
StalBilly Boy-prijs (MAC 80 jaar-prijsIV):
1. Anna Dakota (P.J.de Bruyn) km.tijd
1.19.6; 2. Zoef Uithuizen; 3. Abbado R.
Winn. 11,20; pi. 2,40, 4,-, 1,70; koppel 59,50;
trio 1.907,60. Grote Prijs van Limburg: 1
Zamzam Fortuna (H.Grift) km.tijd 1.18.7; 2.
Zozo Nevele; 3. Waaipalm dv Paris; 4. Beki-
la Ludwig. Winn. 2,-; pi. 1,50, 2,30, 2,80;
koppel 20,30; trio 149,40.Kerkrade-prijs: 1.
Duke's Diamond (H.van ter Pijl) km!tijd
1.18.7; 2. Doreol D.; 3. Dirk Buitenzorg.
Winn. 5,20; pi. 2,-, 3,30, 1,80; koppel 89,50;
trio 598,--.

Pasmans Schildersbedrijf-prijs: 1 CeesVictrix (A. de Groot) km.tijd 1.22!3; 2. Chari-
table; 3. Vic Flame. Niet gestart: Dusty Star.
Winn. 2,40; pi. 1,40, 1,50; koppel 2,40; trio
103,20. Maastricht-prijs: 1. Dean Boszorg
(A. Wonders) km.trjd 1.24.8; 2. Danker Lud-
wig; 3. Chiara Cassandra. Niet gestart: Bi-
che Sourdine. Winn. 3,70; pi. 1,60, 1,40, 6,30;
koppel 6,10; trio 88,60. Schavemaker
Transport BV-prijs: 1. Zorgo(A. de Groot)
km.tijd 1.21.0; 2. Dereddertranss R; 3. Cune-
rus Hanover. Niet gestart: Dayan Buiten-
zorg. Winn. 1,20; pi. 1,00, 1,00;koppel 2,00;
trio 5,40. Hoefnagels Groente en Fruit-
prijs: 1. Champ Rotary (Ph. van Dijk)
km.tijd 1.19.2; 2. Zanca; 3. Cora de Bloom-
erd. Niet gestart: Blanchefleur. Winn. 14,20;
pi. 2,50, 2,00, 3,30; koppel 25,20; trio 788,90.
Landgraaf-prijs: 1. Carola van Ranum (A.
van de Blonk) km.tijd 1.21.2; 2. Celine Prin-
cess; 3. Cay van Hoafer. Niet gestart: Ze-
phyr Boshoeve en Zileo Buitenzorg. Winn.
5,70; pi. 1,20, 1,00, 1,20; koppel 4,10; trio
28,80. Heerlen-prijs: 1. Belmondo O
(H.Grift) km.tijd 1.20.9; 2. Bep De Bloom-
erd; 3. Casimir Durbin; 4. Cleopatra Dutch.
Niet gestart: Vivace Malta. Winn. 2,40;pi. 2,-

SCHAESBERG - Uitslagen van de
koersen op dE draf- en renbaan
Schaesberg:

Schaesberg
in cijfers

twv'pEN - De regen, die zorgt voor de hardgroene kleur van
t>Üt mb^edongras > heeft John McEnroe vrijdag urenlang res-
derr,ge,geven> maar zijn uitschakeling uiteindelijk niet verhin-
itie -S ere^s meest geliefde ruzieschopper mocht er blij
L e zyn

> dat zijn halvefinalepartij tegen titelhouder Stefan Ed-
van hlj 5"7 ' 6"7 (2"7)' 3"2 werd afëebroken- Na een oponthoud
frontQ e Uur en een kwartier ê3? wegtrekken van het regen-
de h efan Edberg juistvoldoende tijd om in de tiebreak vanaerde set het karwei met 7-5 te voltooien.

h^J^as toen zo laat, dat de andere
ke r tlnalepartij, tussen Boris Bec-

' en Ivan Lendl naar zaterdag

Jaspers: brons
tien„GiELO- Roger Jaspers heeft in. haaueJ° ziJn eerste NK-medaille be-fcrir!' HIJ eindigde op de 10.000 me-Ns h f nationale atletiektitelstrijd

I Joh*6,1?e achter Marti ten Kate en
Ellv Vermeule.
"er de3n HulstPakte °P de 3000 me-

' eer?te van de drie gouden me-
ts ves. die ze dit weekeinde hoopt
avon jroyeren. Het succes gister-
lalo? betekende haar 57ste natio-IC[VvlÜfSB** uitslagen: 3000 m dames: 1.

% '1495* ?ulst 9.14.14; 2. Christine Toonstral«bo,w' 3 Marjan Freriks 9.16.18. Drie-
Eril, | neren: 1. Paul Lucassen 15.30; 2.s*l e«aart 15-18; 3. Ydo van Oostende
\l Her, t aames: 1. Lida Berkhout 48.26;
R44Ï7 Beunder 45.44; 3. Marjolijn ven
* her» 5' Marjo Bus (Unitas) 44.10. 4xloo

EMR n: l- V&LTC Den Haag 40.81; 2.
S-nJfVerw'Jk 41.35. 400 m horden heren'«ennü xander Duynisveld 52.24; Erik
!°*n p, n 52-48;Remco Tournier 52.95; Je-Sm„ nt 5244: pel v.d. Kerkhoff 52.85;

* C ers (Unitas) 53.27. Finalisten 400Ja Taen dames: Michelle Martinot, Gre-
Holn°mP. Eveline van Hees, Esther
A. Kr,. "V ArmemarieKokshoorn, Monique2843 4? gt tO.OOO m heren: 1.Marti tenKatem j*' 2- John Vermeule 29.06.18; 3. Ro-

'' Nnd P6rs unitas) 29.57.00; 4. Bert van
r0ek 3orSn 3°-12-21; 5. Richard Vollen-

' Mvjp *~ooman neemt op dokters-
e<ieriniet deel aan de striJd om de

_riandse atletiekkampioen-
6n' De sprintkampioene

vere ifXerschijnselen van een bloed-Slllging.

Krappe winst hockeyploeg
JHi^N ~ Het Nederlandse he-

t\J yteam heeft in Madison
ui Joqj eede wedstrijd voor het toer-

°m de Intercontinental Cup
J^d h

gewor'nen. Tegen Maleisië
~0. Vo na een ruststand van
% >t 9J Oranje scoorden Crucq en
&°eP A

ek Nederland heeft nu in
iH cv tvvee wedstrijden gewon-
N'kkleS^ls Canada. Vandaag is het
j^iid Zimbabwe tegenstander.
*rlarJr°eP A: Canada 2-4, 9-4; Ne-
fteïi »4- 5-l; lerland 2-2, 3-2; VS
i-O, 3~*> Maleisië 2-0, 3-5; Zimbabwe

Volleybalverlise
I *am ?"" Het Nederlands volleybal-
Si t ft in Delft een oefenwed-in- Al1Ben Frar»krijk met 1-3 verlo-
re§ vn de tweede set eiste dean de nieuwe bondscoach
kls Br°kking op: 5-15, 15-8, 6-15,

werd verschoven. Vóór aanvang
van de damesfinale. Het is al de
tweede achtereenvolgende keer dat
dit de Westduitser en de Ameri-
kaanse Tsjech overkomt. Vorig jaar
vergde hun duel in de halve finales
twee dagen.

John McEnroe begon geblesseerd
aan de halve eindstrijd. Pas tegen
het slot, toen een hoge volley hem
dwong het lichaamen linkerarm tot
het uiterste te strekken, bleek wat
hij had moeten doormaken. De on-
derbreking had hem niet geholpen.
Wel hield hij zich nog een hele set
staande, omdat zijn volley de zwak-
te van zijn service meesterlijk ca-
moufleerde.

In de tiebreak ging het bij hem net
iets meer mis dan bij Edberg. De
Zweed kwam op 4-1 miste hij bij de
eigen service weliswaar twee vol-
leys, maar kogelde onmiddellijk
erna een backhandreturn langs de
lijn. Zijn eigen service bracht hem
vervolgens op 6-4, waarna hij uitein-
delijk op het tweede wedstrijdpunt,
met zijn ijzersterke backhand, de
bal voor de opkomende McEnroe
langs speelde voor zijn tweede fina-
le in successie.

De zeven jaar jongere Stefan Ed-
berg is te fit en te zelfverzekerd om
zich door een op zijn retour zijnde
vedette te laten verrassen. De
Zweed kan nog steeds onopge-
merkt door Londen lopen, maar op
de baan is te zien, dat de Wimble-
dontitel van vorig jaar en de finale-
plaats in Parijs van enkele weken
terug hem zelfvertrouwen hebben
gegeven.

Er zitten nog slechts weinig gaten in
zijn service-volleyspel. In de twee
uur en twaalfminuten tot de onder-
breking kwam McEnroe tot slechts
twee breekpunten. Het eerste ge-
bruikte de Amerikaan met een
backhandreturn langs de lijn, waar-
door hij met 3-2 voorkwam. Bij het
tweede - op 3-3 in de tweede set- zag
men Edberg op zijn best. De back-
handvolley viel dood achter het net.
McEnroe serveerde even onregel-
matig als bij eerdere optredens. Zes
aces wisselden evenveel dubbele
fouten af. De jarendathij met dode-
lijke precisie de bal naar buiten liet
zwieren, zijn voorbij. Het is te zien
aan de baan. Waar hijvroeger schut-
tersputjes groef bij de achterlijn, is
nu het gras hooguit wat platgetrapt.

Uitslagen enkelspel heren, halve finales:
Edberg-McEnroe 7-5, 7-6 (7-2), 7-6 (7-5). Da-
mes dubbelspel, halve finales: Savtsjen-
ko/Zvereva -Porvis/Reinach 6-2, 6-2; Novot-na/Sukova - Shriver/Navratilova 7-6 (7-4),
7-5. Heren dubbelspel, halve finales:
Leach/Pugh - Frana/Lavalle 6-3, 6-3, 6-4;
Flach/Seguso -Fitzgerald/Jarryd 6-4, 2-6 af-
gebroken.

TURKU - In de elfde ronde van de
strijd om de Europese bridgetitel
hebben de Nederlandse mannen
hun traditionele uitglijer gemaakt
tegen een van dezwakkere ploegen.
Turkije profiteerde van het geknoei
van de Nederlandse mannen, 24-6.
De Nederlandse vrouwen hielden
de goede lijn wel vast. In de vijfde
ronde werd ruim gewonnen van
Zwitserland, 22-8.

Stand mannen: 1. Zweden 213 punten; 2.
Polen 203 p; 3. Oostenrijk 200 p; 4. Dene-
marken 199 p; 5. Nederland 186 p; 6. Duits-
land, Frankrijk en Italië 184 p. Stand bij de
vrouwen: 1. Nederland 113 punten; 2. Zwe-
den 96 p; 3.Frankrijk 88 p; 4. Duitsland 84 p;
5. Italië 83 p.

HEERLEN - Het koppel Kirkeld-
Knoors gaat na de eerste ronde van
de Heerlense bridge-zomercompeti-
tie in de hoofd- en eerste klasse aan
de leiding.Echtpaar Maas leidt in de
tweede klasse. Bij de derde klassers
en de thuisbridgers staan Coenen-
Kockelkorn en echtpaar Brassé aan
kop.

Van de drie nieuwelingen kreeg al-
leen René Hofman 90 minuten om
zich te laten zien. Bert Verhagen
mocht alleen de eerste helft mee-
doen, maar kwam opbouwend nog
niet uit de verf. Peter van de Waart
kon helemaal niet meedoen. Hij liep
donderdag op de training een spier-
scheuring open moet het van de fy-
siotherapeut rustig aan doen. Ook

Sanchez-Torres ontbrak. Hij wordt
maandag geopereerd aan een zwe-
vend botje in zijn enkel en is voor
tenminste twee maanden uitgescha-
keld.
Scoreverloop: HW Helmond - Roda JC
1-6, rust 1-3. 1. Slegers 1-0, 10. Hanssen 1-1,
12. Diliberto 1-2, 15. Groenendijk 1-3, 70.
van Loen 1-4-, 73. van Loen 1-5, 88. Hofman
1-6. Opstelling Roda JC: Smits (76. Water-

reus), Broeders (76. Senden), Verhagen (46.
Smeets), Hanssen, Trost (76. Janssen), Su-
vrijn, van de Leur (76. Douven), Groenen-
dijk (76. van de Linden), Hofman, van Loen,
Diliberto.
"Fortuna Sittard en MW spelen
vandaag hun eerste oefenwedstrijd
in de voorbereiding op het seizoen.
De Sittardenaren openen de oefen-
reeks traditioneel in Munstergeleen
tegen derde klasser SVM. Het duel
vindt plaats op het terrein van de
amateurclub en begint om 18.30
uur. MW komt vanmiddag om
15.00 uur in actietegen tweede klas-
ser MXC op het veld van de Maas-
trichtse amateurs.

HecKer vanaaag pas tegen Lendl

McEnroe kansloos geconfronteerd met de gevolgen
van de zwart geld-affaire bij de
Kerkraadse club in de beginja-
ren tachtig. Door een slordigheid
bij justitie heeft de Deen geheel
ten onrechte, na van zijn bed te
zijn gelicht in een hotel in Ros-
malen, enkele uren moeten door-
brengen in een cel van de gevan-
genis in Den Bosch.

HEERLEN/ROSMALEN - Ex-
Roda JC-speler John Eriksen is
eergisteren op vervelende wijze

se titelhoudsterLinda Tolbert en
dc wereldkampioene Ginka Za-
gortsjeva uit Bulgarije klop gaf,
wil zich binnenkort volledig toe-
leggen op haar maatschappelijke
carrière. Als computerprogram-
meur werkt ze al enige jaren bij
het softwarebedrijf Hoskins in
Nieuwegein. „Ik krijg van mijn
werkgever alle medewerking
voor mijn sportieve verrichtin-
gen, maar geef nu toch liever dc
voorkeur aan een full-time
baan".

nig^ELLE AAN DE IJSSEL - „Het isbijna gênant, zo wei-
"^h Or^n en oc^ï zo g°e(i presteren". Hordenloopster Mar-
-12 a7. Jslager verbaast zich elke wedstrijd weer opnieuw,
hen? Kerkrade, 12.88 in Sittard en 12.77 (Ned. record) in
fylari ranse.yiHeneuve d'Asq. Het lijkt paradoxaal, maar nu
°efe n Ohjslager (27) na tien jaar consciëntieuze sportbe-
ke}t

ninS heeft gekozen voor de vrijblijvendheid, ontwik-
Ztrteec^s meer snelheid. „Ik weet ook niet waar het aan

van ' nlct het haast verontschuldigend. „Ik heb een basis
higse^n a.antal jaren en ben uitgeruster dan ooit. Meer zin-

' *an ik er eigenlijk niet over zeggen".

dens de Ivo van Damme Memo-
rial in Brussel 12.83 liep. „Ik loop
makkelijker dan verleden jaar.
Ik hoef er niet meer zo bij na te
denken. Het is een automatisme
geworden. Het üchaam weet wat
het moet doen. Vroeger had ik
nog wel eens problemen met de
driepassen tussen de horden. Nu
is detechniek in perfecte harmo-
nie met de snelheid. Natuurlijk
moet ik wel mijn hoofd erbij
houden en geconcentreerd blij-
ven. Er staan op de 100 meter im-
mers ook nog tien obstakels
waar je overheen moet".

„De regen, de koude, het is niets
voor mij. Ik heb geenzin om elke
dag weer onder die omstandig-
heden te moeten trainen. De
zware trainingen leken een ver-
plichting te worden. Dat was
voor mij het signaalom te zeggen
ik stop ermee".

Toen winter zich weer aandiende
wist Olijslager dat dit seizoen de-
finitief haar laatste zou worden.

„Ik heb destijds al overwogen
om met atletiek te stoppen, maar
omdat ik nog plezier in het lopen
had, heb ik toen besloten om er
nog en jaaraan vast te knopen".

De nationale titelstrijd dit week-
einde is een verplicht nummer
voor Marjan Olijslager. De hor-
densprint zal ze zonder meer
voor de zoveelste keer met over-
macht moeten winnen. „Vroeger
was de 100 horden nog echt een
uitdaging voor me. Het trok me
meer dan bijvoorbeeld de hon-
derd meter vlak. Ik streefde naar
perfectie, maar was vaak nog te
lief voor die obstakels. Je moet
ze opvreten zei mijn trainer Wil-
fried Geeroms dan. Ik geloof dat
ik nu op een punt ben aanbeland
waarop alles soepel gaat. Ik denk
dat ik de techniek nu aardig be-
heers. Bovendien heb ik met at-
letiek zo.n beetje alles al eens
meegemaakt. Daarom denk ik
niet dat ik nog zal terugkomen
op mijn besluit om de spikes uit
te trekken".

De laatste horde voor
Marjan Olijslager

De vreugde die ik nu heb in de atletiek kan niet eeuwig duren

Met de 12.77 verwierf Olijslager
zich niet alleen een deelnamebe-
wijs aan de Europese kampioen-
schappen volgend jaar in Split;
ze is statistisch gezien zelfs een
van de medaillekandidaten.
Maar ook dat heeft (nog) niet ge-
leid tot heroverweging van haar
besluit. „Ik ga eerst eens dewed-
strijden doen waar ik echt zin in
heb. Meetings met een leuke am-
biance, met goede tegenstand.
Voorlopig zijn de prestaties nog
goed. Verrassend goed zelfs.
Toch zal er eenmaal de klad in
moeten komen. Dat moet haast
wel met drie trainingen in de
week. De 10ldie ik nu heb in atle-
tiek zal trouwens ook wel niet
eeuwig aanhouden".

Olijslager zegt wel honderd argu-
menten tekunnen opnoemen om
door te gaan, maar blijft bij haar
standpunt. „Ik heb geen zin om
opnieuw dat gevecht met de win-
ter aan te gaan. Bovendien mis ik
een stok achter de deur omdat
trainingsgenote Els Vader de at-
letiek vaarwel heeft gezegd.
Doorgaan met sportbetekent het
huidige niveau vasthouden en
eigenlijk houdt het zelfs in dat ik
nog sneller moet. Dus moet ik
trainen, hard trainen. Dat is een
absolute voorwaarde. En aange-
zien ik daar niet altijd meer zin in
heb, wordthet een verplichting".

de dertien-secondenbarrière
dook.
„Vraag me niet wat ik dit seizoen
had verwacht of gehoopt. Ik ben
gewoon begonnen met de ge-
dachte dat het mijn laatste jaar
was en dat ik wel zou zien wat ik
ervan terecht zou brengen. Ik
heb me ontdaan van de strakke
banden die me aan topatletiek
bonden om onbekommerd aan
leuke wedstrijden mee te doen",
zegt ze aan de vooravond van het
Nederlands kampioenschap atle-
tiek.

Prest3". °lijslager laat liever de
*elf on-Tes spreken dan dat ze er
OrnH.V^tandig over praat. Ook al
Weini

l de materie te complex is.
Weed nummers vergen een zo
JUist hSc.ala van capaciteiten als

* hordenlopen. Sprint-
Verrn ' techniek, uithoudings-
v°or n7^\en een g°ed gevoel
ten rjip°,ordln atie; allemaal facet-01tbp! Y°,or het hordenlopen on-n7U]k zlJn- Het is overigens
afbo,,u!fe^on verschijnsel dat
°vertrpffn sporters zichzelf
v*n Ma*' aar in het geval

is die pro-
Serie in .?"♦ oPzienbarend. Haar
S?«n u Jait nog prille atletieksei-?e rnppr°ndel meerverbluffend.
trainin„ omdat ze nu met driea^ziSenheden Per week
*eketKL. J sneller is dan met de
Verledp "Zeven trainingssessie
Veridiptn JaarganS toen ze bo-*en pas voor het eerst onder

Automatisme
Twee weken geleden scherpte de
hordenspecialiste voor de
twaalfde maal in haar loopbaan
het Nederlandsrecord aan: 12.77
(het wereldrecord staat op 12.21).
Haar oude toptijd dateerde van
19 augustus vorig jaar toen ze tij-

/ frans dreissen ]
Een van die hindernissen werd
Olijslager verleden jaar fataal tij-
dens de Olympische Spelen.
Door even niet op te letten tou-
cheerde ze in de halve eindstrijd
een horde, verspeelde daarmee
een breukdeelvan en seconde en
uiteindelijk ook een finaleplaats.

De van oorsprong Zeeuwse hor-
denloopster, die in haar meest re-
cente recordrace de Amerikaan-
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chaam een kwart slag gedraaid
houden. Dat kan moeilijk met
die gekneusderibbenkast. Ook
voor de moderne dwangarbei-
ders van de weg blijft het 'af-
zien. Rooks heeft beter 'zicht
op de dingen. Daarover later.

Stilte voor de storm, het begin
al flink te waaien. Alles loopt,
rijdt en fietst door elkaar. Al-
leen Bernard Hinault heeft een
zee van eerbiedigeruimte rond
zich. Een sjieke, knappe man,
net alsof hij zich verlopen
heeft. Maar hij is nadrukkelijk
aanwezig als adviseur van de
organisatie. Delgado geeft hij
nog een goede kans. En de
Tour zelf? „De chaos voor de
start van een etappe valt best
mee, als je weet hoe het in el-
kaar zit. ledereen weet zijn
plaats." Maar dereclame, bot
tot op het bot, dreigt toch de
sport te overwoekeren? „Het
terugdringen van de commer-
cie is inderdaad urgent. We
streven naar vermindering van
het aantal kleine sponsors. Ik
hoop dat dieontwikkeling
doorzet, al zullen wij het beeld
van de tenniswereld nooit be-
reiken."

De enige overzichtelijke groep
in de onontwarbare troep is die
van de motards. Slechts zestien
motorrijders met achterop een
fotograaf zijn toegelaten; de
motorisch bereden politie doet
het met het dubbele van dat
aantal. Willy Wauthlé uit Eijs-
den is één van de zestien. Hij
vervoert Cor Vos - LD-foto-
graaf- en zit qualitate qua bo-
venop het gebeuren, als een
acoliet die de consecratie van
nabij meemaakt. „Dat is een
grote eer." Het is zijn vijfde
Tour. Hij is verslaafd aan de
snelheid, met honderdtiennaar
beneden in de hairpins. 's
Avonds belt hij altijd even met
Ingrid. „Mijn vrouw is een lot
uit de loterij, staat voor hon-
derd procent achter me. An-
ders kun jeditwerk niet doen."
In de bergen is het levensge-
vaarlijk. Vorig jaarreed Willy
Wauthlé pal achter de PDM-
auto die in het ravijn dook.
Toen de stofwolken waren op-
getrokken, sloeg hij een kruis
en draaide vanuit de eerste de
beste telefooncel 04409, het
kengetal van Eijsden.

Chaos

door I
wmMmmLti
sponsor van de rode trui, de
koffie van Herrera en de file
van Coca-Cola. Die frisdrank-
colonne van vijftien wagens
wordt gerund door Jean-Piei^
Danguillaume. Hij is nu de o?
per-waterdrager van de Tour-
Dat heeft zijn voordelen: hij
mag zich op het koor van het
Allerheiligste blijven bewege"'
Erbij zijn is belangrijker dan .meedoen als renner ofploegt 1'
der.

Pelgrims
Liège ontluikt- de dinsdag-
morgenstond heeft goud in de
mond. De duiven op de Place
St. Lambert zijn hun plaats al
om zeven uur kwijt aan de
vroege vogels van een ander
slag, dat van het Rassemble-
ment de Départ, het 'vertrek'
zeggen ze aan de andere kant
van de taalgrens. Het feu rouge
staat nog op knippergeel. De
vrouwelijke agent, open hol-
ster en builtje broodjes op de
heup - ijzerenrantsoen voor
een lange, hete ochtend - is
goed gemutst. De eerste sup-
porters uit Limburg kunnen
rechtstreeks doorrijden naar
het Heilige der Heiligen, waar
het zich allemaayafspeelt. Cy-
clo-pelgrims op weg naar oog-
strelend contact met de spille-
beentjes van Delgado en het
paardestaartje van Fignon. Die
liggen nu nog op één oor. De
Tour zelf is allang klaar wak-
ker.

De Tour draait door, dag en
nacht. Oorverdovend en snel-
ler dan het geluid. Zet de
Oecher Bend op wielen, doeer
het Oktoberfest van München
en een handvolLimburgse
rommelmarkten bij, verhuis
die allemaal samen drie weken
lang met de vaart van Alain
Prost, dan heb jeeen béétje de
formule van wat de Fransen
noemen 'De Grote Bocht, La
Grande Boucle. De Tour, dat is
het carrousel van de commer-
cie. Als de Caravane Publicitai-
re de volumeknop opendraait,
ben jeverplicht de walkman op
te zetten. Er rijden ook renners
mee. Die zie je niet en die hoor
jeniet. Daarvoor heb jetv. Gaat

%U dit jaar ook naar deTour kij-
ken? Succes, zoef-zoéf-zoef.
Vijftienhonderd auto's, waar-
van zowat de helft met luid-
spreker en/ofalarmsirene. Met
een gewone toeterkom je niet
ver, jekunt beter geüjk op het
autokerkhof parkeren.

dagelijkse grote beurt
bij de verzorger. En een
niet gesoigneerde
renner, datkan niet. Dat
is tegen de etiquette van
de wielersport. Mart
Smeets loopt er aan de
'arrivée' bij alsof hij drie
nachten niet geslapen
en zich vier dagen niet
geschoren heeft, maar
dat is dan ook maar een
journalist, bekend tot
verguisd. Het liefst zou
Rooks ónder het bed
kruipen, want dit is
geen gezicht.
„Benauwd, het ging
hard," blaast hij. „Pffft...
Theunisse reed lek, we
moesten wachten." Of
hij morgen kan fietsen?
„Voor geen geld. Het is
rustdag." Dat prevelt
hij, alsofhij bereid is het
Laatste Oliesel te
ontvangen.

De Tour de France, die alles-
verslindende moloch, die gie-
rende, knarsende, stad en dorp
plat walsende bulldozer, die
kakelbonte, grauwende, mens-
verscheurende draak. Het ve-
nyn zit vooral in de zwiepende
staart, want wat er zich 's
avondsafspeelt achter gesloten
deuren - Don't disturb— , is op
het randje van macabere misè-
re. Ecce homo, zie de mens Ste-
ven Rooks, een piepklein vo-
geltje, geofferd op het altaar
van Afgod Tour. Toch krabbelt
hij weer overeind. 'Moraal',
daar heeft Rooks veel van in
huis. Om half acht schuift hij
aan voor de crudités.

LUIK/WASQUEHAL -
Als een dood vogeltje
met omhooggeheven
pootjes ligt hij tussen de
blauwe lakens in kamer
119 van Les Relais
Bleus. Dat hoopje mens
komt morgen geen
meter meer vooruit.
Drie uur na de finish in
Wasquehal heeft Steven
Rooks, bekend tot
bewierookt kopman
van PDM, anderhalfuur
achterstand op het "

tijdschema. Hij komt
nooit meer bij. Om half
acht moet hij aan tafel.
Dat wordt dehond in de
pot. Hij slaagt er niet
eens in zich overeind te
hijsen voor de

Uitputtend

Dames
Wasquehal, tussen Lille en
Roubaix. De aankomst van de
vierde etappe is voorzien om
vijfuur, maar op de Avenue de
la Marne slaat de kakofonie je
al om twee uur in alle hevig-
heid tegemoet. De helft van de
vliegende Heiligdomsvaart
heeft blijkbaar wat bochten af-
gesneden. De streep is afge-
schermd met de Franse versie
van driedubbel Herashekwerk
In datijzeren gordijnzijn, voor-
bij definish, omheiningenvoof
de coureurs aangebracht. Ze
kunnen er even op verhaal k°-,
men. Een plaatsje bij zon koo'
is goud waard. Opvallend vee'
oudere dames. Het is net Bafl'
neux; alleen dekaarsen ontbre-
ken.

De hoofdstraat van de Tour is
eenkilometer lang, maar er ka"
nu al geen kip meer bij. Er ge-
beurt eigenlijk helemaal niets,
totdat om halfvier de reclame-
karavaan langs dendert. De
voertuigjes van het insekten-
verdelgingsmiddel Catch,

lingen, exhibities, skiwedstrij-
den, maar de Tour is toch 'le
plus agréable'. Om vijf uur uit

de veren, om twee uur 's nachts
naar bed. Jackie heeft gebokst,
Bruno was judokampioen. „Je
moet conditie hebben, ieder-
een zit overal aan, we komen
handen te kort." Ze dragen een
grote verantwoordelijkheid.
„Zonder ons gaat niets. Als wij
niet om vijfuur opstaan, ver-
trekt de Tour niet." Frans
Maassen beklimt de alumi-
nium trap op zijn gemak, hij
mag gezien worden in zijn
rood-wit-blauwe trui. Criquie-
lion heeft een streepje voor als
Walloniër. Het publiek plaatst
een ovationele demarrage. De
ceremonie heeft iets sacraals.
Bruno Roy: „Als Fignon bo-
venkomt, wordt het altijd even
heel stil.Laurent wint de Tour.
Dat voel ik aan de manier waar-
op hij zijn handtekening zet."

Altaar

Concentratie

Ook in Wasquehal is het plots£
ling over. Het voorspel is te Jjl
puttend. Nog voordat JelleN*
dam wint, wordt de processie
ontbonden. Onder de achter-
blijvers een Groningse suppo
ter in het Oranjeshirt met ruK
nummer 4, de trui van Ronal"
Koeman. Hij wil met Nijdartl
op de foto en moet daarvoor
driekwartier wachten plus d*
tien minuten die Jelle in de c"

ravan uittrekt voor de dopin.2'
controle. Die zegt, als hij bui-
tenkomt: „Ik ben vandaag „
weer meer waard geworden-
Daarom wil hij best nog een
keer op de foto.

*** »*******»*

Maar goed, dat die hardnekk 1'
ge supporter met zijn fototc-e-
-stelletje niet aanklopt in Les
Relais Bleus. De deur van ka'
mer 119 zou potdicht blijven-
Normaal kun je met Steven ,
Rooks alle kanten op, hij kei»'
zijn plichten als prof, maar n".
staan zijn ogen te dof. Zijn hetdere kijk op het spektakel, d'
blijft. 'Het volk komt voor oP
Dat respecteer ik, al schrik
soms van de massa. Ik probej
altijd een beetje te ondersch**
den tussen de fanaten en de
echte supporters. Even aanr3'
ken stoort me niet, maar dat
opdringerige moet ik niet he"
ben." Harry Jansen heeft een
aardig systeem bedacht. De
verzoeken om een handteke",,
ning worden doorgespeeld a*!
de chauffeur van de PDM-b^,
„Die brengt de briefjes en ka3!
ten, en ik teken die van mij/*:
het niet te gek druk is, bedie„
ik de supporters persoonlijk-
Van het circus vóór en na kri)*
hij nauwelijks iets mee. „Al8,,,
supporter zou ik het wel acC"
teren. De sponsors willen er
hun geld uithalen. De tv - cii
daar gaat het eigenlijk om "^houdt de reclame er toch al *!
veel mogelijk uit. Ik kan bc*
genieten van het enthousiaS'
me. Er gebeuren de gekste oK
gen, ze vliegen op de auto's 9

voor een petje, een plastic
draagtas, een bidon." Een re^kwietje móét. Want de Tour
eigendom van het volk.

" Jean-Pierre Danguillaume, van crack tot opper-waterdrager van de Tour. Zo hoort
hij er tenminste nog een beetje bij. Dankzij Coca-Cola levert ook Greg Le Mond weer
sprankelende prestaties. Foto

,
s. DRIES UNSSEN

" Frans Maassen beklimt het 'altaar' van de Tour

Half acht, de middelpuntvlie-
dende*kracht van de mallemo-
len zwelt aan, overrompelend
met vertederende tussen-
sprintjes. „Monsieur, is dat .
Dzjoop Zoetemelk, le cham-
pion?" Neen, juffrouw, dat is
Alcala. Die won gisteren in
Francorchamps. 'Dzjoop' staat
ginds bij de ploegleiderswa-
gens. Hij is er vroeg bij, moet
een hoop regelen. JartRaas is
spoorloos, op zoek naar een
nieuwe sponsor. Tot dan is
Joop de baas. Hij opent de kof-
ferbak van een volgwagen
van... 7-Eleven, de ploeg van
Andrew Hampsten, diept wie-
len en frames op en laadt die
over in de auto van Supercon-
fex. Werken jullie samen met
7-Eleven? Joop, toch al geen
prater, klapt dicht als Willem
de Zwijger. Het is bloedlink
met het volk dat hier rond-
springt. Die verhalen, de trucs
van deconcurrentie. Je bent zó
geflikt. Neen, hij is niet bang
voor bedrijfsspionage, maar
het is verstandiger als pr-man
en vervanger van Raas eerst tot
tien te tellen voor je antwoord
geeft. „Mijn auto lag gisteren in
panne. Vandaar."

Alcala

Geduld

etappe hermetisch van de bui-
tenwereld afgesloten. „De jon-
gens worden voortdurend las-
tig gevallen." Tien minuten la-
ter stapt Harry Jansen begane
grond uit de lift, lichtelijk on-
dersteboven. „Steven kan nu
echt niemand hebben. Mag het
ook per telefoon?" Komisch,
vanuit de celbij dereceptie een
interview met de sportman op
de eerste etage. Maar kom, het
is Tour. Dan staat alles op zijn
kop. Harry Jansen toetst een-
een-negen. Kink in de kabel,
tuut-tuut-tuut. Gelukkig, want
dit kan echt niet. Jansen is een
volhouder, was hij al als prof.
„Limburgs Dagblad?" Terug
naar boven. Een kwartier later
glijdt de liftdeur weer open.
„Kom maar, U kunt." Dankje
wel.

Kamer 119 is iets van vier bij
vier. Daar gaat de badkamer
nog vanaf. Steven Rooks ligt
metzijnvoeten zowat tegen het
behang. 'Chambre de tout con-
fort'. Ze is nog tweepersoons
ook. Dat wordt dringen als
Gert-Jan Theunisse zo meteen
terug is van de soigneur. Er is
televisie, maar als Gert-Jan wil
kijken, moet hij zijn bovenii-

Tourrenners worden na de

De cassette spoelt terug naar
half zeven... Even aan Steven
Rooks vragen wat hij vindt van
het spektakel Tour. Hij is een
denkertje, heeft gegarandeerd
een filosofietje. Harry Jansen,
pr-man van PDM: „Ik zal hem
roepen." Even geduld a.u.b.

Hij vindt het fijn dat hij er nog
bij hoort. De hele santenkraam
er omheen, dat circus, dat is
toch ongezond? „Ach, hier
rond het plein overheerst de
commercie, maar dat gaat
langs me heen. Op de fiets is
het sport. En voor mij is het be-
taalde vakantie." Hij heeft vro-
lijke oogjes. Delgado's blik is
onpeilbaar. Pedro zit verscho-
len achter een donkere zonne-
bril op de achterbank van een
auto met stickerReynolds, als
een chimpanseetje in zijn kooi.
Artis loopt vol, derenners wor-
den bekeken als aapjes. Er zijn
er die bananen eten. Het ruikt
als in de apotheek. De etheri-
sche geur van massage-olie
wint het van de stank van de
uitlaatgassen. Het 'centre ville
zit barstensvol auto's die niet

trap worden hydraulisch uit de
supercamion van Fiat geperst.
Jackie en Bruno zijn tweehon-
derd dagen per jaarmet dat ge-
vaarte onderweg, tentoonstel-

taar opvoor de ochtendmisvan
de Tour, het erepodium waar-
op de renners tussen half ne-
genen halftien éénvoor één de
vertreklijst tekenen. Plateau en

meervoor- en niet meer achter-
uit kunnen.
Jackie Clement en Bruno Roy,
beiden Bordelais, werken zich
uit de naad. Zij richten het al-

Pas na anderhalve week wordt
het echt riskant, zegt-ie. „Je
krijgt een verzadiging in de ka-
ravaan, de concentratie gaat
achteruit. Dan is het uitkijken
voor de fouten van anderen.
Fysiek en mentaal moet je
sterk in de schoenen staan.
Links de auto van Peter Post
en twee millimeter naar rechts
de afgrond." Als de paniek op-
welt in de koers, slaat de zaak
op tilt. „Op zon moment ge-
beurt altijd een wonder." Een
mirakel geschiedt ook in Luik.
Het duurt drie uur om de pro-
cessie op gang te krijgen, maar
dan is het ook in vijf minuten
allemaal voorbij. De Tour slaat
zijn vleugels uit, de duiven
strijken weer neer op de Place
St. Lambert.

Er is één achterblijver, Chris-
tian Negrello uit Mulhouse. Hij
sjort vier kanariegele wc-cabi-
nes op zijn aanhangwagentje.
Als caravanier van de kleinste,
maar zindelijkste sponsor van
de Tour, France Propreté, heeft
Christian er behoefte aan zijn
werk heel precies te doen. Hij
heeft veel aanloop gehad van-
morgen. „De coureurs waren
zenuwachtig. Ik denk dat ze
vandaag hard zullen rijden."
De Elzasser kan het weten. Hij
vervoert tenslotte de laatste
hoop van Pedro Delgrado.

TOUR DE FRANCE
Afgod ofAllerheiligste?
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Over de
bekendheid van
het Wereld
Muziek

Concours in derest van hetlan d kunnen de VVV's in
en lande misschien een

antwoord geven. Op een
£nkeling na weten de
"oofdinformatrices van de
Afschillende bureaus het
*e«f niet zo precies. ('Wie,
Eh, Wat?')
/*ny Simons, hoofdinformatrice

de VVV in Breda, lijkt echter jnerste instantie meteen al een uit-
voering op de regel: „Natuurlijk

*eet ik wat het Wereld Muziek
jt°ncours is. De VVV's Breda en, erkrade werken samen bij de ver-!j,OoP van WMC-kaarten voor de
e

aPloe die woensdag in Kerkrade,n e nd augustus in Breda wordt ge-
iden. Tijdens de mars- en show-

2uh str'J^en 'n dat stadionvan jullie
Hen gastvrouwen van ons de Tap-e in Breda aanprijzen. Om nou te

liegen: we worden suf gebeld om
aartjes voor die weken durende
j'^ptoe bij jullie.Klopt toch hè? 't

toch een Taptoe met fanfares en
" Nee, erg goed loopt dat niet."

Wereldberoemd WMC
in ons land onbekend

" De Markt is deze weken een uiterst sfeervolle plaats waar duizenden Limburgers, al dan niet na aandacht voor het culturele deel van het WMC, van een pilsje genieten. 'Hollanderzijn er bijna niet.

Fl s van Ammers, hoofdinformatri-bij de VVV in Vlissingen neemt
telefoon over van een informatri-

dQ Oie het in Keulen lijkt te horen
2 "deren: „Ik ben maar een sei-

Sorry. Ik verbind wel
r" „Als mensen meer willen

deten over het WMC, dan neem ik
folders bij de hand die ik van de
ganisatie heb gekregen. Oh, kijktyns aan. Hier heb ik 'm al. Tja, het

ljjfred Muziek Concours is natuur-
f 'andelijk gezien de bekendste
ynfare-toestand. Klopt toch hè?
l cc' inwoners van Vlissingen heb-_. n al geïnformeerd naar het pro-
-0 arrima. Maar dat zijn natuurlijk■ . echte liefhebbers", besluit Vanemmers.

Toestand

het* ds' B'gDands en zo. Ik zie
w 2elf wel eens op de televisie.
hie 3r net doet me mets- Er wordt
0v

r weinig informatie gevraagd
b r het Wereld Muziek Concours
bg 'och is er in de regio Schoone-k nogal wat aandacht voor die
tra 2,' ek die 'daar bij jullie'nu cen-aai staat."

Brochure

evenement is", biecht. ofdinformatrice mevrouw Am-rgen van de VW Coevorden zo
l,a 'ik mogelijk op, niet wetend dat
Onar.zojuist verstrekte informatie, Juist js 't js een fes tival van

jJJ^t enige dat ik eigenlijk van het
MC weet, is dat het een jaarlijks

naar aanleiding van vermelding in
de brochure naar een activiteit als
het WMC in Nederland reizen. Pie-
ciezer kan ik daarin niet zijn."

Rouw belt met drie medewerksters
dagelijks een grote hoeveelheid
krantenredacties op met de vraag of
ze behoefte hebben aan artikelen
over het WMC.

Zo hebben ze aan maar liefst 56
geïnteresseerde kranten informatie
toegestuurd over het programma
van dit weekeinde. „In hoeverre ze
dieplaatsen weten we pas over twee
weken, want dan krijgen we die ar-
tikelen via een knipseldienst", zegt
De Rouw. „Maar als we niks doen,
staat er zéker niets in de kranten."

derdagextra benaderd werden. Met
succes?
„Ik heb zojuist het programma-
boekje gekregen en denk dat ik dit
weekeinde kom. En dan willen we
ook nog de einduitslagen hebben",
laat kunstredacteur Wim de Beer
van de Volkskrant vanuit Amster-
dam weten. „Het komt niet vaak
voor dat we aandacht kunnen beste-
den aan amateurkunst. Maar dit
festival valt op door de grote om-
vang en folkloristische trekjes. Het
wedstrijdelement is voor ons van
minder belang dan het feit dat ama-
teurs op een uitzonderlijk hoog ni-
veau presteren."
Gerard Verlinden, chef muziekvan
De Telegraaf, denkt dat er iemand
van de organisatie aan de andere
kant van de lijn is, en reageert
(daarom?) ronduit enthousiast. „Ik
was vier jaargeleden meer onder de
indruk van uw WMC dan van het
Holland Festival. Geweldig, die
amateurs die daar ruim een jaar in-
tensief voor oefenen. Ik had graag
nu al een flink stuk in de krant ge-
had, maar om de een of andere re-

Trommelen
M
'and 0"* Terlouw van het Neder-
[{. s bureau voor Toerisme in Den
\|u

dg is bekend met het Wereld
Op *'ek Concours. „We hebben het
chu nomen 'n de kleurrijke bro-
geJe de maandelijks informatie
'and °ver evenementen in Neder-
&d- Dat neDben we uitdrukkelijk
lan ?an omdat we voor het buiten-

Weer eens 'ets anuers willen
Pen n dan de molens, de klom-
rOch Dloemen en de kazen. De

va„ re is gedrukt in een oplage
°n2e l"^ stuks en versPre'd over
te n kantoren in de Verenigde Sta-
<W anada> Koeweit, Tokio, Sid-
r2ür

en onze negen kantoren inr/opa."
Hie„Var'ng 'eert dat er altijd heel watISen in het buitenland zijn die

En dan tenslotte de VVV in Aken.
De telefonist heel bewust: „Ik heb
hier vijftig folders gehad. Ik heb er
nu nog maar twintig. In een straal
van honderd kilometer rondom
'Kerkraat' is dit toch wel het be-
kendste trommelconcours..."

De VVV's, ware thermometers van
wat er in Nederland te beleven valt,
blijken dus niet bijster goed op de
hoogtevan het WMC. Hoe moet de
argeloze Nederlandse burger dan
zijn informatielust over het WMC
kunnen bevredigen? De krant mis-
schien?
Het persinformatiecentrum in de
Rodahal is een nieuw fenomeen dat
een maand voor het WMC in het le-
ven werd geroepen. Winus de

Passief
Het is dus zo dat de pers uit de rest
van het land passief reageert, en de
informatie kant en klaar op het
bordje moet krijgen en nog het
liefst voorgekauwd ook. Met name
over de respons van de landelijke
kranten waren De Rouw en de zij-
nen niet tevreden, zodat die don-

den blijkt dat niet te lukken. Maar
voor de goede orde: het is bij ons
het voornaamste evenement van de
maand. Als u hem tegen komt, ver-
telt u onze verslaggever maar pre-
cies hoe het in elkaar zit. Doen
hoor!"

In Winschoten daarentegen ligt nie-
mand wakker van het WMC.
Kunstredacteur Jos Visser van de
Winschoter Courant zegt eerlijk:
„Het WMC leeft hier niet zo. De
man op de straat weet er niks van.
Er is geen harmoniecultuur in Gro-
ningen en Drenthe, wel in Fries-
land. Maar goed, als u info op-
stuurt, wil ik nog wel een stukje
plaatsen".

Regioredacteur Dick Zeldenthuis
van het Brabants Dagblad weet al-
leen dat een korps uit Wijk en Aal-
burg meedoet, maar verwijst snel
verder, omdat hij persoonlijk geen
idee heeft over het WMC. Chef
kunst Guido t' Sas blijkt zijn maat-
regelen echter genomen te hebben:
„Via de Brabant Pers, een samen-Mans: „In de rest van

Nederland heeft het officieuze
wereldkampioenschap voor

de blaasmuziek veel te weinig
uitstraling".

* Prijswinnende korpsen uit
Bulgarije halen de televisie in

hun eigen land, Zweden,
Indonesiërs en Amerikanen

komen maar al te graag naar
het vierjaarlijkse Wereld

Muziek Concours. Kerkrade
is zó trots op die mondiale
uitstraling. „Maar", zo

relativeert bugervader Jan

Zwolle

Deze reportage gaat over de
bekendheid van het WMC in
de rest van Nederland. We
zijn nagegaan of de indruk
klopt dat het Kerkraadse
topgebeuren bij wijze van
spreken meer bekendheid
geniet in Singapore dan in

Een rondje langs hen die als
'reclamemakers' voor het

WMC zouden moeten
fungeren. Worden de VVV's

in Breda, Vlissingen,
Coevorden, Den Helder en

Aken al overstelpt met vragen
over het Wereld Muziek

Concours? En hoe groot zijn
de verslaggeversteams dieDe
Volkskrant, De Telegraaf,
het Brabants Dagblad en de

Winschoter Courant naar het
monsterevenement in het

deze dagen inderdaad
zonnige zuiden sturen?

" De VVV-infostand met lieftallige bezetting geeft alle gewenste informatie. Maar alleen voor wie al inKerkrade is. Foto's: DRIES LINSSEN en MARCEL VAN HOORN

Wnr?nAStedelin%en komen slechts bij toeval bij het WMC terecht. Zoals deze twee Haagse kelners, diese dagen maken op de Markt.
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werkingsorgaan, sturen we recen-
senten naar de grote galaconcerten.
En onze regioredacties maken stuk-
jesover de deelnemende Brabantse
korpsen".

Dat valt best mee. De kunstredac-
ties van de diverse kranten weten
het WMC wel redelijk in te schat-
ten. De vraag is natuurlijk in hoe-
verre dat effect heeft op de gemid-
delde niet al te cultureel ingestelde
lezer. Voor meer duidelijkheidover
de bekendheid van het WMC zou ie
al een landelijke enquête moeten^
houden. Een wat omslachtige pro4-
cedure.

Hagenaars
Daarom volstaan we maar met twee
jongemannen,die vanuit Den Haag
plotseling midden in het randgebeu-
ren op deKerkraadse Markt terecht
zijn gekomen. Net zoals alle Hage-
naars volledig onbekend met het
WMC.

Eric en Pieter studeren op de Hoge-
re Hotelschool in Den Haag. Samen
met Roger Ploum, zoon van een
van de terrashouders op de Markt
in Kerkrade. En daar werken ze nu
drie weken lang van elf uur 's och-
tends tot ver na middernacht.

„Niet te geloven, het is hier zelfs op
maandag en dinsdag beredruk. Ik
kom hier al vijf avonden op rij de-
zelfde mensen tegen. Als dat zo"
door gaat...", verwondert Eric zich.
Voor het culturele gedeelte heeft
hij absoluut geen tijd en hij denkt
ook niet dat daar in de Randstad
veel kennis over bestaat.
Een van de eerste bestellingen voor
Eric betrof een 'tas kaffe mit kroes-
jelevlaam'. „Ik heb het maar probe-
ren te onthouden en zei binnen iets
van woesjevla", grijnst hij. „Maar
de mensen vinden het leuk dat je
extra voor het WMC komt van zon
grote afstand en willen voortdurend
dat je dr bij komt zitten".
Dat laatste kan alleen bij de gratfe
van het feit dat bezoekers uit ande-
re delen van het land nog steeds een
zeldzaamheid zijn. De organisatie.-
heeft weliswaar posters laten op-*-
-hangen op alle NS-stations, en is nu
een inhaal-plakactie in het Duitse
grensgebied begonnen, maar veeL .
verder komt men nog niet.

Keerpunt
Het WMC bevindt zich op een ke
punt. Het is uitgegroeid tot een
volksfeest met door velen verfoeide
bijverschijnselen als een door bier-
tappen overspoelde Markt. Groeit
het feest nog verder dan heeft dat
verregaande gevolgen. Af en toe
vijftig mensen uit Singapore of
Australië onderbrengen gaat nog
wel, wat te doen met een stroom
van aangelokte Tukkers en Rand-
stedelingen?

Voor de gemeente Kerkrade is de
keuze echter duidelijk. Wethouder
Lei Hermans: „Het Wereld Muziek
Concours vormt elke vier jaar een
oppepper in economische zin. Ik
constateer dat bedrijfsfunctionaris-
sen het fijn vinden om in zon leef-
bare stad te vertoeven. Dus moeten
we het WMC naar buiten toe nog
meer uitbuiten."

De gemeente wil daarom intensie-
vere samenwerking met het WMC-
bestuur. De roep om meer profes-
sionele krachten, die zich zelfterug-
verdienen, wordt steeds sterker.

jos van den camp
joos philippens
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Gevr. ELEKTROMON-
TEURS en konstr. bankwer-
ker voor langdurige indus-
triële projecten. ECM Heer-
len BV, Burg. v. Grunsven-
plein 10, 6411 AT Heerlen.
Tel. 045-718877.
Goed lopend privéhuis
vraagt nog enkele meisjes.
Tel. 045-272929.
PHOENIX Uitzendorganisa-
tie zoekt met spoed voor ons
projekt te Roermond: las-
sers met G 6certificaat;
bankwerkers voor de ketel-
bouw. Informatie 020-
-863567. Houtmankade 20,
Amsterdam.

Hotel Hermens, Valkenburg
vraagt met spoed POETS-
HULP voor ochtendienst v.
6.30 tot 14.00 uur tot einde
seizoen (eind okt.) Sol. na
telef. afspr. tel. 04405-2187.

Ter overname aangeboden

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

tijdens kantooruren.
Wij gaan verbouwen!

Alles moet weg!!!
Absolute bodemprijzen!!!

40.000 lederen riemen, alle modekleuren, Icm ’ 0,60, 1 Vz
cm. ’ 0,70, 2 cm ’ 0,80, 3 cm ’ 1,25, 4 cm ’ 1,50, 5 cm

’ 2,00; 1000 autopechlampen ’ 1,50 p.st.; 10.000 flacons
autopolish "Eldorit" ’ 5.50 p.st.; 30 tuin(tent)pavillions,

3x3x3 mtr. demont. (hete zomer!) ’ 400,- p.st.; 1000 tinnen
onderzetters ’ 0,25 p.st.; 3000 telefoonkabelrollers ’ 1,00

p.st.; 50.000 paar modieuse oorbellen asorti per 100 st.
(metaal- goud- zilverkleur) ’ 1,25 p.p.

Koopdag woensdag 12 juli a.s. van 13.00 tot 18.00 uur.
Bij C-B, Hubertusstr. 2 (Witte loods) Groot Genhout-Beek

Verkoop uitsluitend a contact.

Ervaren DIEPLEPELMA-
CHINIST gevr. V. Huppener,
Vijfbundersweg 1 Wijlre.
04450-2981.
KAMERMEISJE/Serveer-
ster
gevraagd. Appartementen-
hotel Bergzicht, Valkenburg.
Tel. 04406-12119.
Met spoed gevr. enkele
WERKSTUDENTEN in sou-
venierswinkel in Valkenburg
Tel. 04406-12001.
Part-time VERKOOPSTER
gevr. voor kadozaak en
aanverwante artikelen, met
eigen verantwoordelijkheid,
Ift. plm. 18 jr. of event. ge-
huwde vrouw. Br.o.nr.
B-1380 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gevr. KAMER i.v.m. Stage
in Maastricht of Schinnen
va. 1 sept. tot 1 dcc. '89.
Plm. ’3OO,- p.mnd. Tel.
075-161510.
3e-jaars Student zkt. KA-
MER in Maastricht of Rot-
hem per 1-8 as. max.
’350,-. Tel. 038-217593.
KAMERS te huur aangeb.
aan de Rijksweg Zuid 69
Sittard. Tel. 04490-22747.
Studente uit Twente zoekt
kamer in MAASTRICHT.
Beloning diner voor twee.
Tel. 05490-64878.
Jm. zoekt ruime kamer in
MAASTRICHT, i.v.m. werk.
Tel. 013-358040 (Paul).

Wegens dubbele zaken te
huur aangeb. goedl. SEX-
CLUB/nachtbar, overn. in o-
verleg, postb. 478, Sittard.

Wegens omst. ter overname
aangeboden FIGUURCOR-
RECTIESALON met af-
slank- en bruiningsappara-
tuur in centrum M-Limburg-
se stad. Geen concurrentie
aanw. Zonder contanten on-
nodig te reageren. Br.o.nr.
B-1138, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Ter overname GEVRAAGD
Brandkast

Br.o.nr. B-1297 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Ter overname aangeb.
complete

Inventaris
van Snoepzaak

met 65 m2systeemplafond,
5 lichtbakken, 70 m2voor-

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

-229583 na 18.00 u. 216130.

Te huur voor nette PERSO-
NEN kamers met wc en
douche gez. keuken, aparte
ingang te Sittard. 04490-
-28621 tussen 18.00 en 21 u.
Mooie recent, geren. KA-
MERS bij leuk gezin, met
gemeens, gebr. v. san. en
keuken, gr. tuin. mevr. L.
Lucassen, Past. Weltersstr.
12, Beek. Tel. 04490-72819
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Woningruil
Te ruil grote hoekwoning
met garage tegen kleine
WONING met garage. Zaic-
sekstr. 25, Geleen.

Gevraagd voor langdurende projecten

montagemonteurs
voor koperen leidingen, SML-afvoer en autogeen lassen.

Hoog loon, reisgeld en 100% verzekerd.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 045-219223.

Gevraagd op korte termijn
Fysiotherapeut M/V

met Duitse Anerkennung, voor full-time baan in particuliere
praktijk Kreis Aachen. Br.o.nr. B-1360. Limb. Dagblad

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Medio oktober kunnen wij in

onze jonge kapsalon in Roermond een

Kapper/ Kapster
i.b.v. vakbekw.

plaatsen. Moet zelfst. kunnen werken en ervaren vak-
kennis hebben op alle vaktechnieken

Brieven met pasfoto onder nr. 81371, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen met verm. v. vakature. Alle reakties

worden strikt vertrouwelijk behandeld.
De Lucas-stichting voor Revalidatie te Hoensbroek vraagt

Typiste Medische Administratie
M/V, voor 20 tot max. 40 uur per week, die medio

september 1989 tijdelijk in dienst zal treden
voor ca. 3 1/2 maand.

Daarna zal betrokkene bij oproep werkzaamheden
verrichten in dezelfde funktie.

Opleiding: Mulo of MEAO en Med. terminilogie.
Administratieve ervaring vereist.

Leeftijd vanaf 30 jaar.
Info: mevr. M. Jacobs, tel. 045-239520.

Schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken te richten aan:
Afd. Personeelszaken,

Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek.
Volledigheidshalve vermelden wij dat er een samen-

werkingsverband bestaat met Franciscusoord Valkenburg.
Transportbedrijf J. Offermans Übachsberg vraagt voor

tijdelijk dienstverband ervaren
Vrachtwagenchauffeur

bij voorkeur met heftruckrijbewijs. Tel. ml. na 18 uur onder
nummer 04490-10296.

Model Art Promotion &
Representatives

Zoekt yoor show-projecten van velerlei aard in binnen- en
buitenland ter uitbreiding van haar bestaande team:

Foto & Fashion models
Glamour & showgirls

Aan j. mensen vanaf 18 jr. met talent en ambitie*bieden wij
een vaste overeenkomst, een goede honorering en

uitstekende condities.
Bij geschiktheid "Direct live on stage"

Ervaring is zeker een pre, doch geen vereiste.
Schriftelijke react. vergezelt van recente foto aan:

M.A.P. Neerhem 97 C 6301 CG, Valkenburg a/d Geul.
Gezocht enkele accurate

freelance medewerkers m/v
Voor intikken en/of correctielezen van zetwerk.

Info GBS, tel. 04490-79696, vragen naar Mevr. Koster.

Landbouw en Veeteelt
Te koop aangeboden aluminium

Kweekkas
27 x 10 mtr. Inl. 045-226985

Te huur aangeboden
Kweekkas met verkoopruimte

Totale opp. 450 m2. Inl. 045-323685
Gebruikte Claas MAAIDOR-
SER, type Mercor met maai-
bord van 2,85 mtr. en graan-
tank. Collé Sittard. Tel.
04490-19980.
Te koop aangeb. zure ker-
sen (kelleris), zwarte BES-
SEN en honing 04405-2152
Te koop MORELLEN, rode
bessen. Akersteenweg 240
Maastricht. 043-613517.
Te k. TRAKTOR Ford Major
50 pk i.z.g.st. ’2.500,-.
Broekstr. 62 Schinveld.
WINTERGERSTENSTRO
te k. Portz, Panhuysstr. 6,
Wijnandsrade. 045-241423.
Te k. 2 rijige GRIMME DL
1500, wagenrooier met wiel-
besturing, vlaktestelling, e-
gelband, i.z.g.st. Gebr. Hoe-
demakers, tel. 043-642254/
649521.
Te k. stamboek SUFFOLK
schapen en lammeren tel.
04754-81197.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Robin BOSMAAIERS, zo-
meraktie tijdelijk weed-
eater-kop gratis bij aanschaf
van een bosmaaier. HO Mi-
randolle, 045-422797.

I
Proficiat, Bronhilde en Manfred

van Mama. J
r^ , ctA vJE QP

Van harte en veel geluk!
Jeanne, Anita, Nicole, Thea, Sandra, Bertie, Els, Piet'
José, Henna, Els, Roel, Hugo, Anke, Nicole, Jannick'
Henk, Emile, Frans, Jack, Jo, Wilfried, Harry, Hans

Wim en de rest! s

Proficiat
Mama

met je 60ste verjaardag
morgen.

iwm 'M ,

Papa, de kinderen en
kleinkinderen.

Proficiat
Sjef Dassen

Savelbergstr. 2 te Landgraaf
Met je behaalde titel in de

tuinarchitectuur.
Je kaartvrienden van
Carré-Schaesberg.

RENÉ, Proficiat met de Bul.
Pa, Ma, Astrid, Peter, Jolien,
Judith, Theo, Carla, Ton.

Geslaagd
Andrew Leung

zoon van de eigenaar v^Chinees-lndisch restaura 11
New-Peacock te H'broe*'

Pius XII plein, voor het &<fexamen HEAO te Sittarg>

Oma Kerstgens
80 jaar

I *e>■
Proficiat

kinderen en kleinkindergÜ>
Hartelijk Gefeliciteerd ?K
en MAM Pelzer - v. Hef*'
met jullie 25 jarig huww
Sandra, Loek, Michel, P^"'
en Jordy.

Te k. Citroen CX Break die-
sel (goed), bwj. '79, APK
dcc, ’1.250,-, tel. 043-
-254514.
Te k. CITROEN CX 2500
GTI, 1983, wit met zwart
leer, nieuwe trx banden, in
perf. st. Tel. 045-257054.
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.
Te k. CITROEN CX 20 RE,
nieuwmodel, 1987 met trek-
haak. ’25.000,-. Tel. 045-
-211000
Te k. CITROEN 2 CV 6,
Transatl. Bwj. 9-'B3, wit met
bl. streep, i.z.g.st. APK 7-
90. ’3.900,-. 04490-15372
(13-20 u)

CITROEN AX GT *J10.000 km. '88 BOVAG Nw
Crutzen. 045-752121.
Te k. Citroen VISA GT C<t
no bwj. '84, APK tot 6-*,
sportieve auto ’ 4.25v'
04450-2150. VIa
Te k. Citroen GSA, m- *L
APK 1 jr., kl. beige, bijzij
der mooi. Pr. ’ 2.750,-- |r

04498-52355. ._^»*j
Te koop CITROEN BK i
TRS, 16.000 km, nov. v.
Aran BV, Haefland 6, Bn"1
sum. Tel. 045-251872. JJ

Daihatsu
;Te k. DAIHATSU charrrsbwj. '80, 4-drs., geel, ".

gek., tot mei 1990, '’850,-, tel. 045-413742^

Aanhang-
wagens

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. mooie gebr. hardhou-
ten WANDEN voor serre,
tuinhuis of aanbouw. Te-
vens houten en ijzeren bal-
ken, ramen, kozijnen, biel-
zen. Tijdens bouwvak ge-
opend. Matrak Nuth 045-
-243736.
Olympia BETONMOLENS
140 ltr. ’595,- mcl. BTW,
190 ltr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Div. electr. AANDRIJVIN-
GEN met afstandsbediening
voor Kanteldeuren te k. met
garantie va. ’350,-. Firma
Straten, Eykskensweg 18
Geulle. 043-641044.

Aanhang-
wagens

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

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 rijigé
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 gloednieuwe ZE-
TOR trekkers, type 7211 en
5211 voor een ongekend la-
ge prijs. Collé Nusterweg 90
Sittard. Tel. 04490-19980.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. TROTTOIRTEGELS,
zeskant en 30 x 30 x 6. Inl.,
045-711617.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Altrex aluminium LADDERS
goedgekeurd, alle doelein-
den adv.pr. ’ 680,- bij ons

’ 395,- Rockmart, Kisel
46A, Heerlen. 045-723142.
Koopje! HEFTRUCK pr.

’ 2.750,-. Broekstr. 62
Schinveld.
Scherpe PRIJZEN: aüë
hout- bouw- dakmat. en
lichtkoepels, met bouwvak
open. Houth. Rinkens, Ey-
gelshovenerw. 60, Übach
over Worms. 045-319846.
Eiken BALKEN van IV2 tot 6
meter 24x24 cm. 045-
-721336.
Te k. COMPRESSOR 1 cyl.,

’ 200,-. Hammijnstr. 40,
Kerkrade.
Hoogtebinnen

handbereik

ntoenllm s I I M I N
Verkoop Verhuur Service!
oaa9o 37a7a

Reparaties

Te k. BMW 316, zwart, bwj.
'83, nw. model, verlaagd,
sportvelgen, stereo. Tel.
045-273525.
Te k. BMW 52581, APK 6-
90. ’4.500,-. Inr. kl. auto
mog. Industriestr. 35, Sittard
Te k. BMW323i, bwj.'Bl, kl.
antraciet, stuurbekr., Rekar-
do interieur, motor Hartge,
184 Pk, in pracht, st., vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-459440
BMW 323 i, org. 57.000 km,
i.z.g.st., veel ace, verlaagd,
sportvelg., schuifd., enz., pr.
n.o.t.k. Diepestr. 5, Huls-
berg. Tel. 04405-3431.
Te k. prachtige BMW 320-6,
t. 80, autom., APK '90, 045-
-273340.
Te koop BMW 323 I, eind
'79, mooi en i.z.g.st.,

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.
Te k. BMW 315, veel extra's,
sunroot, '82, LPG, pr.n.o.t.k.
Tel. 04408-2741.
Te k. BMW 318, bwj. '78,
Hyacintstr.24, Kerkrade na
17.00 uur.
BMW 318, 1978, kl. grijs,
bijzonder mooi, ’ 2.500,-.
045-210565. .
Te koop BMW 316, zender
uitgeb., bwj. '79, t.e.a.b., mr.
mog. Prof. van 't Hofstr. 30,
Hoensbroek - De Dem.
BMW 316-1 800 cc, Henna
rood, bwj. 1983, mooie gave
auto, APK gek. Vr.pr.
’8.750,-. 04490-14855.
Te koop BMW 2500, bwj.
'74, APK juli '90, ’750,-.
Tel. 04454-2485.
Te k. BMW 320. 6 type '82,
zilvergrijs met. APK gek.
Gave auto, div. extra's. Pr.

’ 6.650,-. 04490-23830. ,
Te k. BMW 318 I, bwj. '84,
div. extra's, na 17.00 uur
045-712917.
Te k. BMW 520, 6 cyl., bwj.
'78, pr. ’ 2.250,-; Ford Sier-
ra, bwj. '84, ’ 11.000,-. Tel.
045-256997.

Buick
Te koop BUICK Century Li-
mited, bwj. '83, grijsmet. 6
cyl. automaat. 045-241491.
Te koop mooie BUICK Re-
gal, bwj. '81. Te bevr. 045-
-728264, na 13.00 uur.

Chevrolet
Te k. Chevrolet CORVETTE
bwj. '78, kl. blauw, mr. mog.
04498-57287.
Te k. Chevrolet CORVET-
TE, bwj. '85, alle extra's, mr.
mog. Tel. 045-215771.

Citroen
Te koop gesloten CITROEN
bus, type C35 LE, bwj. '83,
pr. ’ 3.500,-. 045-222280.
Te koop Lelijk EENDJE,
rood, bwj. '81, div. extra's,
APK. Tel. 043-476438.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658_

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

stel 'Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.

WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
Te koop gietijzeren HOUT-
COMBINATIE-MACHINE
380 volt, helft van nieuwpr.
Tel. 04760-75551.
Te k. degelijke TIMMER-
WERKBANK en oude ploeg.
Tel. 045-251053

Dames, op 'n leuke, gezelli-
ge manier 'n fantastische
bijverdienste. Verkoop aan
je kennissen en vrienden
bijouterieën van Pierre
CARDIN. 'n Investering in
één of meerdere kollekties is
noodzakelijk! Heb je interes-
se? Direct van importeur!
Schrijf aan Pierre Cardin
Nederland. Postbus 11,
6176 ZG Spaubeek.
KAPSTER gevr. zelfst.kun.
werk. Hairstyling Trudy
Wiertz. 045-412010K'rade.
MEISJES gevr. voor bar in
België, kost/logies vrij. 09-
-32-11758129, na 14.00 u.
KOZIJNSPUITER gevr. Ifst.
enige ervaring. Timmerfa-
briek Bours Elsloo bv, Op
den Dries 41. 04490-71380.
HULP in de huishouding ge-
vraagd voor 1 ochtend p.
week. Tel. 04405-3668.
CHAUFFEUR v. internatio-
naal vervoer combinatie of
trekker. 045-320536.
POETSHULP gevraagd
Thull 14, Schinnen. Tel.
04493-1768.
Straatmuzikanten en AR-
TIESTEN (Clowns, Panto-
mime- en toneelspelers) ge-
vr. v. tweedaagsfeest Opga-
ve uitsl. na 18.00 uur via
04451-1747 of 04450-3633.
Gevr. lieve niet-rokende
OPPAS voor 2 kinderen
(1 1/2 en 2V2 jr.) voor plm. 3
halve dgn. p.week in 'n Art-
sengezin, wonende omg. de
Weverziekenhuis. Tev. voor
het verrichten van huish.
werkz.heden, liefst i.b.v.
auto voor evt. afhalen en
brengen naar Peuterspeel-
zaal. Handgeschr. brief m.
foto en levensbeschr. bin-
nen 1 mnd. o.nr. B-1361
Limb. Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Gevraagd: zelfstandige
PIJPFITTER-LASSER. In-
stal. Bedrijf. J. Daniëls b.v.
Voerendaal. Tel. 045-
-751591 (na 13.00 uur).
Gevr. CONSTRUCTIE-
BANKWERKER zelfst. tek.
lezen, erv. gewenst. Fa.
Schoonbroodt 04492-1255
Gevraagd ploegen METSE-
LAARS en handlangers,
voor direct na de bouwvak-
vakantie, voor Duitsland en
Nederland. Tel. 045-322478
Gevr. SERVEERSTER en
afwashulp. Tel. 04492-1448
In ons jonge dynamische
bedrijf hebben we plaats
voor een brood en BAN-
KETBAKKER en leerling
brood- en banketbakker.
Sollicitaties schrift, aan Bak-
kerij Rob Pieters, Dorpstr.
40, 6438 JW Oirsbeek.
VAKANTIEBAAN in buiten-
dienst voor studenten (v.a.
17 jr.) Bel tussen 20-22 uur.
045-463616.
Parttime SERVEERSTER
plusm. 18 jr., keukenhulp
plusm. 18 jr. gevraagd. Tel.
afspraak tussen 11-14 uur.
09-49-2454-1450.
TUINMAN/VROUW 3 a 4
uur per maand. 045-
-740088.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den, aftimmerlieden, ijzer-
vlechters, gibozetters, goe-
de soc. voorz. en goede ver-
dienst, mogelijkheden. Voor
ml., tel. 04902-15061.
Gevr. HULP in de huishou-
ding 1 a 2 p. wk. Tel. 045-
-710959.
Gevr. vr. HULP voor friture,
voor 2 afwis, avonden p.w.
Friture van Rijn, Übach o.
Worms. Tel. 045-312680.

Nieuw
Escortburo Int.

"Two Eyes"
zoekt medewerksters.

Tel. 079-513082.

Verkoopster
gevr. m. ervaring. Leeft. 25-
-35 jr. V.d. zaterdagen en op

afroep. Banketbakkerij
Huntjens, Markt 9, 6372 AT
Landgraaf. 045-313217.

Part-time
verkopers (m/v) gevraagd 2
a 4 uur per dag voor de ver-
koop van nieuw produkt aan
de detailhandel, bedrijven
en overheid. Beloning op
provisiebasis. Zeer goede
verdiensten. Beschermd ra-
yon. Bel 04759-3692/2564.
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.
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-
niriginnew. 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.
Opgelet, welk MEISJE wil
vakantie en geld verdienen
in sauna? Torremolinos,
Spanje. Tel. 04490-23203.
POETSVROUW gevr. voor
de zaterdag. Inl. 045-
-228527.
Ervaren MACHINIST ge-
vraagd voor mobile kraan.
Voor spoedige indiensttre-
ding, bedrijfsauto aanwezig.
Grond- en loonbedrijf P.
Gerrickens, Wynweg 1,
Gulpen. Tel. 04450-1603.
Gevr. v. supermarkt enthou-
siaste jongens om 's avonds
rekken te vullen, min. 18 jr.,
CASSIËRES 24 u. p.wk.
AGF medew. 24 u. p.wk.
jongens voor 24 u. p.wk.
Edah, Kerkpln. 1-3, 6367
EN Voerendaal.
FRITUREHULP gevr. voor
namiddag- en avonduren.
Snackbar de Markt, Markt
15, Nuth. Tel. 045-244429.
Gevr. Part-time DIESEL-
MONTEUR, liefst mercedes
specialist, met enige jaren
praktijkeraring. Br.o.nr.
B-1332 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Te koop radiograf. bestuur-
bare AUTO 4x4 Ripper, z.g.
a.n. ca. 1 jr. oud en accula-
der. Tel. 04493-2251.
Te k. oude eiken
SCHILDERSEZEL, pr.

’ 175,-. Tel. 045-725142.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Fiataanbieding
35 nieuw showroomauto's
Alle types kenteken klaar

met hoge kortingen.
Fiat Sitty Car Sittard

Kennedysingel 8-12

Fiat Sittycar
Panda 750 L, '86, kl. rood

’ 8.900,-; Panda 750 L '87

’ 10.500,-; Panda 750L'87

’ 8.000,-; Panda 750 CL'B7

’ 9.900,-; Panda 750 CL '88

’ 10.900,-; Panda 1000 CL
'87 ’ 10.900,-; Panda 1000
CL '88 ’ 11.900,-. Fiat Sitty-

car, Pres. Kennedysingel
8-12 Sittard. 04490-17544.

Te k. FIAT 127 t. fura type
'85, in pr.st., kl. rood, APK
tot 6-'9O ’4.750,-, Ridd.-
Hoenstr. 181, Hoensbroek.
Te koop FIAT 127 i.z.g.st.
APK 7-'9O, bwj. eind '80, vr.
pr^ 1.250,-. 04754-86801.
PANDA 455, 5-versn. get.
gl. velours ’ 6.900,-. 04490-
-14427. __
Te koop Fiat UNO, bwj. '85,
km.st. 52.000. Achter de
Winkel 285 Landgraaf. Tel.
045-324661.
Te k. Fiat RITMO, bwj. 10-
-'BO, i.z.g.st., APK 7-'9O, vr.
pr. ’ 1.250,-. 04754-86345.
Te koop aangeboden FIAT
Van 127 D, '82, defecte mo-
tor. Inl. 045-226985.
Fiat PANDA 45, bwj. '81
’3.400,- tev. geluidb. 65-
-110 wt. en 2 leren lange jas-
sen, pr.n.o.t.k. 04490-35728
Te k. FIAT 124 spider, bwj.
'78, USA import, i.nw.st. Tel.
04758-2670.
Fiat RITMO 60 L. 3-drs, bwj.
'84, apart, mooi Verk. nw.st.
Pas gekeurd ’ 5.950,- ml.
045-223754.
Fiat UNO 55 S, 3-drs 5-bak
bwj. '84, kl. rood als nw.
’6.950,-, gekeurd op 6-7-
-'B9. ml. 043-254462.
Te k. FIAT Croma 2,51 diesel
bwj. '87, km.st. 88.000, i.z.g.
st., gr.metal. mcl. radio, cass
en demont. trekh. ’ 23.000,-
-inl. 045-454565.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966..

2. Tel. 04490-17544. _^A-
Te k. weg. sterfgeval !j
RITMO febr. '85 automa'";}
vr.pr. ’ 9.500,-. Dorpsstf-
Bingelrade. vj
Te k. Fiat RITMO 75 CL h
'80, APK mei '90. '04490-32738.
FIAT Panda 45, 1000 eeK
v.nw, 57.000 km. gel.
'83, radio-cass., lichtrpi
velgen en sportstuur,
10-'BB. Tel. 04756-1548^FIAT 127AHP7O '79, Z-9j
APK april. Pr.n.o.t.k. Jura '17, Zeswegen-Heerleny
Fiat RITMO 65 cl. leuke$[
gen bwj. '80, vr.pr. ’ 1-U,
APK 4-'9O, Tel. 045-720?/
Te koop Fiat PANDA J" j
CL, zuinig, bwj. '86, AP^v
g.st., vr.pr. ’8.400,-, 'je! Tel. 045-723236. j
Fiat PANDA 45 S, bwj- p
km.st. 25.000, APK. 1'’ 7.900,-. Tel. 045-3123; ,
Te k. INNOCENTI 90 L. V
1980. Grubbelaan -Hoensbroek. 045-211_8J>

Ford > t
-"'^ s

Gratis
Motor afstel, control^ imet sun diagnose comP*<|
Auto Le Mans, Rembran.t <j
64A, Brunssum,o4s-259> *Tek. Ford ESCORT Hkjfl''
eind 1980, div. extra's. v iP

’ 5.000,-. 045-442248^Jt|
Te k. Ford ESCORT I^3*Bravo, bwj. :87, IeJ3S
weinig km., veel e?tfÈ^schade vrij, tel 045-72g><lh
Te k. Ford ESCORT *|
matic 1300 L, bwj.'77, C,
4-'9O. Pr. ’ 950,-. Koe*^
str. 11, Heerlen-Nrd-
-045-218386. _^
Aparte SIËRRA 2800 ify
cosworth 1983 ’ 15^ j
mr. kan 043-430772.^/

Voor Piccolo's Azie verder pagina * |

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
Brandkasten ’ 695,-, papiervernietiger ’ 395,-

-bureau's 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

Te koop MAGAZIJNSTEL-
LING in staal of houten uit-
voering, diverse breedtes,
vanaf ’ 75,- per meter.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Demo kantoor MEUBELEN,
Ahrend, W.A.O. Kasten, bu-
ro's, kasten met roldeuren,
voor 50% van de nieuwprijs.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Te koop nieuwe BUREAU-
STOELEN van gereno-
meerd merk, adv.prijs

’ 595,- bij ons ’ 345,- met
armleggers. Verder nieuwe
bureaustoelen vanaf ’ 175,-
-gebruikte bureaustoelen
vanaf ’ 65,-. Rockmart, Kis-
sel 46A, Heerlen. Tel. 045-
-723142.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Alfa
Te k. ALFA 33 1.5 Tl, alle
extra's, bijna 1 jr oud,
10.000 km. Tel. 04493-1995
Te koop ALFASUD 1,5 Tl,
bwj. '80, APK 6-'9O, pr.
’2.000,-. Tel. 045-314600.
Te k. Alfa ROMEO bwj. '87,
kl. bordeaux rood. Weg weg.
omst. hed. Bellen na 18 uur
045-220725.
Alfa ROMEO 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-'83, APK 11-'B9, i.g.
st., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-420525.
Te k. ALFASUD 1500 Tl,
bwj. '81, i.g.st. vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-722352.

Audi
AUDI Coupe GTSE 1983
zij-schade ’13.500,- mcl.
onderd. inruil mog. Kera-
mieksingel 29 Maastricht. .
Te koop AUDI 80 GT, 1986,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-753603
Te k. AUDI 80 D, 5-bak,
1985, blauw weg. omst. pr.
’14.950,- Desteynstr. 46,
Voerendaal.

BMW
BMW 1602, bwj. '75, org. km
69.800, in uitmuntende st.
van onderh., pr. ’4.250,-.
Tel. 045-255784. Haans-
berg 36, Brunssum.
Te k. BMW 316, bwj.'77,
APK 6-'9O motor bwj.'Bo,
div. ace. Vr.pr. ’ 2.500,-.
Tel. 045-712387.
Te k. zeer mooie en sportie-
ve BMW 525, 530 i uitge-
voerd, allerlei accessoires,
LPG, APK '90, prijs n.o.t.k.
Tel. 04490-48922.
Mooie BMW 520, bwj. 9-76,
APK 2-'9O, i.z.g.st., vr.pr.
’1.750,-. 04490-49660/
52652.
Te koop BMW 318i, zeer
mooi, ’7.500,-. Tel. 045-
-212352.
Te k. BMW 320, LPG, APK,
bwj.'77, ’1.250,-. 045-
-723808.
BMW 323i, bwj. '81, get. ra-
men sptvleg., spoilers, trk.
hk. ’8.450,- mr mog.
04498-52479 of 57042.
Te k. BMW 525 i, '83, m. air-
co, radio-cass. 5-bak, af-
neemb. trekh. alu vlg. metal-
lic ’ 13.950,-. 045-722363
na 19.00 uur.
SMEETS MB biedt aan:
BMW 316 zwart 1981
’6.500,-; BMW 518 goud-
met. 1980 ’3.500,-; BMW
728iautom. 1981 ’7.000,-;
Opel Rekord 2.0 S 1982

’ 6.900,-. Rijksweg Nrd.
125, Geleen. 04490-46333.
Te koop BMW 320i, bwj. '87,
m. serv.bkje, km.st 37.000,
evt. mr. mog. 04490-13976.
Te koop BMW 316, bwj. 3-
87. Tel. 04490-54345.

Bedrijven/Transacties
Volop Jogging, trilobal en crinkle-

pakken. Jaco Fashion
Tel. 045-218058.

Ter overname aangeboden café
Speckholzerheide

Inl. tel. 045-423540.
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i; In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100, Bank: ABN 57.75.35.935

f Fax: 045-739364

! Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
| opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand! adres of persoonlijk aan de balievan onze kantoren van
! 8.30-17.00 uur.

Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
i 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 dagvan plaatsing en voor de

lt krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
I uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
)rd in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
arieken Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
imeter hoogte.

| Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
j Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter

jqte.

' Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
ommen 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.

; Vóór advertenties op rekening worden géén
jadministratiekosten berekend.

Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
! kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
I banknummer.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewtjsnummers op verzoek en tegen betaling.

I Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

' Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden

" voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
net, 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) imsm

Mededelingen

Open Dag
Stauffer Studio "Ten Esschen" Esschenweg 63

Heerlen. Tel. 045-752324
Dok wij vieren feest. Bezoek zondag 9 juli de OPEN DAG

om het unieke
Stauffer concept

te leren kennen.
Gratis proefbehandeling

Ter gelegenheid van ons 1 jarig bestaan. Kaartverkoop op
9 juli v.a. 11.00 uur tot 20.00 uur.

12 x voor ’ 100,-.
Personeel aangeboden

AANNEMER realiseert voor Administrateurs hebben nog
j alle nieuwbouw, verbou- tijd voor ADMINISTRATIES
wingen, renovatiewerken, van midden- en kleinbedrij-
Referenties aanwezig. Tel. ven. Voll. verzorging van
04490-49787, 19.00-21.00 jaarstukken. Redelijke tarie-
uur. ven. Br.o.nr. 81041. L.D.
DAKDEKKERSBEDRIJF De £os,l?vs 3100' 6401 DP
Nok, voor al uw dakdek- Heerlen-
werkzaamheden, met de SCHILDER neemt werk
langste schriftelijke garantie, aan. Tel. 045-416342.
Bel voor vrijblijvende offerte. Nette vrouw 41 jr. neemtTel. 045-224459. nog HUISHOUDELIJK werk
Wie Is er zo sociaal voelend aan voor 1 a 2 morgens p.-
en helpt mij aan werk. Ik ben wk. Tel. 045-215068.
46 jaar, verzorgd uiterlijk, Vakbekwaam HOVENIER
met goede cont. eigensch., kan nog werk aannemen
die graag als VERKOOP- Tel. 04490-20923STER of iets dergelijks zou n,.. nr »-, . r-;———
willen werken, omgev. Kerk- g"'*® .F^^ff633'
rade. Tel. 04750-18647 DRJ^FS'rCO?OOM "*(a.u.b) na 19 00 uur verschillende koopmansdi-
i plomas. Ervaring met han-Ik heb nog tijd om behang- del, in- en verkoop zoekten SCHILDERWERK, kl. contacten of evt. vacature,
metselwerk en tegelzetwerk 8r.0.nr.8-1379 Limburgs
te verrichten, in eigen tijd. Dagblad, Postbus 3100Tel. 045-256710. 6401 DP Heerlen.

Personeel gevraagd
Wij vragen met spoed een ervaren

Kapper (M/V)
Wij bieden een goede werksfeer en prima salariëring.

Kandidaten zijn bereid vakgerichte kursussen te volgen.

JJEffiMMOK
Weltertuynstraat 9, 6419 CS Heerlen. Tel. 045-710634.

Gevraagd enthousiaste
Slager/slagersleerling

met interesse voor de
worstmakerij

Wie wil zijn vakkennis vergroten in onze ambachtelijke sla-
gerij. Interesse? Bel dan 04408-1245 kwaliteitslagerij J.
; Pinckaers Dorpstraat 5 St. Geertruid.

Gevraagd full-time
Apothekers-assistente (M/V)

Voor Apotheek in Maastricht.
Brieven o.nr. 81344 LD Postbus 3100 6401 DP Heerlen.

Rijinstructeur/Rijinstructrice
met ruime rijervaring kring Heerlen 'Brieven o.nr. 81345 LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
EUROCULINAIR RESTAURANT

AUBERGE DU CHEVAL
zoekt een

chefkok
Uitstekend opgeleide en creatieve vakman, 25-35 jaar.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties.
Beekerweg 57, 6235 CB Ulestraten.

Harmonie Kurkapel Falcobergia
zoekt op korte termijn een:

Dirigent
Repetitieavond: dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Soll. wenden aan: Harmonie Kurkapel
p^L Reinaldstraat 39, 6301 EB Valkenburg aan de Geul.
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zijd
Rij

In de rij staan, dat deed jevóór de
oorlog als je 'stempelaar' was,

werkloze dus. In de rij staan ze in -Oostbloklanden bij winkels,
wanneer bij geruchte bekend is

geworden dat er iets te kopen valt.
Het in de rij staan is voor de
gemiddelde bewoner van het

Oostblok een levenswijze
geworden, en in Moskou kun je"zien hoe hoog men die kunst heeft

ontwikkeld; op een oppervlak vau
nog geen 50 vierkante meter

kunnen gemakkelijk 150 mensen in
een ingewikkeldin elkaar gedraaide

rij staarw-

In Engeland staan de mensen netje*
in de rij voor de bus, maar in
Nederland is de kunst van hei

'queuen' nooit hoog ontwikkeld.
geweest. Bij de bus of de trein

dringen we ons gewoon blindelings'
naar voren, in de winkel is het"

'nummertjes trekken' ingevoerd
om slaande ruzies voor de toonbank
te verhinderen, en als er toch rijen"
moeten worden gevormd probeert)
men uit hoever men er naast kan

gaan staan zonder dat de
'achtergestelden' naar voren

dringen.

Geld beuren is ook een'
ingewikkelde geschiedenis

geworden. Vroeger kwam de-
kassier gewoon langs op de

werkplek en overhandigde cc« -bruin papieren zakje waarin de die-
week verdiende drie tientjes zaten.
Bij sommige bedrijven vervoegde'

men zich op zaterdag op 12 uur bij
een loketje en daar deelde een gulle

hand genoemde zakjes uit.

We dachten dat we allemaal
menselijker waren geworden toen

het loon, inmiddels salaris
geworden, maandsalaris nog wel,
op de giro of de bank kwam. Het

bleek er toch op neer te komen dat
je je nederig bij een loketje moest

vervoegen waar je dan het geld
alsnog overhandigd werd, zij het

open en bloot en niet meer in een
bruin papieren zakje. Dat laatste
heeft ertoe geleid dat banken en"

post een stuk rood plakband op de
vloer hebben geplakt omdat ei .

nogal eens mensen opvallend.
stonden mee te loeren over de

schouder van degene die aan de
beurt was om te zien wat die

allemaal beurde, en wat voor foto's
van dierbaren die allemaal in de

portemonnee had zitten.

In een ver warm land heb ik wel':
eens mogen meemaken hoe het ook
kan: terwijl de loketbediende bezig-

was op grond van een door mij
getekende girobetaalkaart dé

nodige lokale pegulanten in een
grote jutezak te verpakken, werd ik

door de directeur van het
postkantoor ter bekorting van d<s

wachttijd, te zijnen huize*
getracteerd op een aangeklede

thee-
Sinds kort heb ik een giromaatpas:.
Ik geef toe. je kunt er gemakkelijk

en op elk uur van de dag een fiks
bedrag mee bemachtigen. Maar je

moet er wel op Oostblokwijze voor.
de in de rij, helaas. Buiten dus. In

weer en wind slingert zich de rij
wachtenden tussen de geparkeerde

auto's, voetgangers banen zicb.
duwend en trekkend een weg tussen

de arme donders die zich zulks
moeten laten welgevallen om aan

hun eigen geld te komen. Een stuk
rood plakband mag op de openbare

weg niet geplakt worden, zodat er
soms wel vier man achter je staan

die kennis kunnen nemen van je
PIN-code en, o vernedering, van de,

nogal openlijke weigering van het
apparaat je ook maar één cent ter

hand te stellen.

Wil je gegarandeerd rustig je geld in
ontvangst nemen dan zul je je

omstreeks vier uur in de ochtend bij
het loket moeten vervoegen.'

Mag ik mijn salaris weer gewoon in
Nederlandse courant ontvangen

van een kassier die zich nederig aan
mijn schrijftafel meldt?,

santé brun

gers' (overtreders van art. 26van de
Wvw), over zijn werk. De sfeer is
een tikje grimmig. Alle cursisten
zijn na een aanhoudingop de cursus
beland en het idee van een 'pechvo-
gel' schijnt nog niet iedereen te
hebben verlaten. Zeker niet de cur-
sist die de politie ervan verdenkt
hem vanwege zijn donkere huids-
kleur te hebben aangehouden.
Slot reageert rustig: „Geloof me
meneer, als we 's nachts iemand
aanhouden om zn rijgedrag zien we
echt niet of ie zwart, groen of blauw
is. „Blauw toch wel?" roept een
ballorige cursist. Hij heeft de la-
chers op zn hand.

NCRV's 'Rondom Tien' vertoond
over daders en slachtoffers. Eerst
komen 'gewone' slachtoffers en hun
familie aan het woord. Daaruit
blijkt dat contact tussen dader en
slachtoffer de schuldvraag toch zo
kan doen vervagen dat het samen
verwerken van het leed mogelijk
wordt. Het tweede deel gaat over
dronken daders en hun slachtoffers.
Daar voeren wraak, bitterheid en
wroeging de boventoon. Een vijf-
tienjarige jongen die voor de rest
van zijn leven aan een rolstoel is ge-
kluisterd, brengt met moeite uit dat
hij de dronken automobilist die
hem dit vier jaar geleden aandeed,
alsnog eigenhandig wil doodschie-
ten. Hij is niet de enige.
De groep ondergaat de film in
doodse stilte. Sommigen wenden
hun gezicht af, anderen staren naar
hun voeten of naar de muur. Een
wat oudere cursist hoort roerloos
het relaas vol wroeging aan van een
dronken dader. Nerveus zwiept hij
met zn bril heen en weer. De emo-
tie is tastbaar. Na afloop is iedereen
opgelucht dat de tijd ontbreekt om
na te praten. „Dat", zo spreekt de
cursusleider af „komt op de volgen-
de vrijdag aan de orde".

Als het geluid wegsterft, hangt er
een loodzware stilte. Een jongecur-
sist stelt aarzelend een vraag. Of
Tiller zelf wel eens een pilsje
neemt? Bijna achteloos zegt hij: „O
ja hoor, maar ik kruip er niet mee
achter het stuur", om vervolgens
naadloos over te gaan op het ont-
hullen van meer feiten; over wat al-
cohol aanricht in hersens en zenu-
wen; op welke kwalen straffe drin-
kers vroeg of laat kunnen rekenen;
over de lever die, hoe dan ook,
eerst aan de afbraak van dat uiterst
giftige spul begint; over hoe alco-
hol, zonder dat je het merkt, jerem
ontremt".

Als dat tenslotte lukt, slaat met een
onheilspellende geluid de motor
aan.

men zn kennis over alcohol mag
ventileren. Een twaalf jaar oud
filmpje illustreert vervolgens Tillers
karakterschets van 'Koning Alco-
hol. Het toont alle ups en downs
van de alcoholgebruiker en heeft
aan actualiteit nog niets ingeboet.
Aan het eind doet het getekende fi-
guurtje vruchteloze pogingen om
een sleuteltje in het dashboard te
steken.

De film
De groep wordt pas weer ernstig als
de film van de week ervoor ter spra-
ke komt. Stuk voor stuk geven de
cursisten toe dat het relaas van de
slachtoffers van de dronken daders,
'maar ook van die man zelf hen
diep heeft getroffen en aan het den-
ken heeft gezet. „Met m'n neus op
de feiten gedrukt, mij gebeurt dat
niet", zegt er een. Een ander geeft
toe nu pas te beseffen hoeveel
moeite hij heeft met zn drankpa-
troon. Weer een ander meldt dat hij
al een half jaardroog staat en dat
ook zo wenst te houden. 'Veel ge-
leerd' en 'goed dat ik gekomen ben'
vindt iedereen wel.
Tiller bemoedigt zn cursisten bij
het uitreiken van de certificaten:
„Doe er wat aan, laat drank niet de
baas worden. Spreek met jezelf af
dat je die auto laat staan en stel je-
zelf geen al te hoge eisen. Je bent
nog geen alcoholist als jeer elke dag
een paar neemt, maar zoek hulp als
het aantal groeit en je geen dag
meer overslaat".

Tegen halfzes vertrekken de laat-
sten met een warme handdruk voor
Tiller en de opmerking dat het geen
'makkie' was, maar dat ze blij zijn
te hebben deelgenomen. Dat ze er
veel van hebben opgestoken.
Het was Ludwig Tillers laatste cur-
sus. Als preventie-functionaris gaat
hij zich meer bezighouden met or-
ganisatie en beleid binnen het
CAD. Over zijn vier jaarals cursus-
leider zegt hij: „Ik heb het altijd
graag gedaan, al ben ik na afloop
doodmoe en niet optimistisch. Na
twaalf jaarals hulpverlener moet je
vaak wel concluderen dat meer dan
de helft een alcoholprobleem
heeft".

marij van donkelaar

maar recht voor zich uit. Zijstraten,
lichten en stoptekens worden niet
meer opgemerkt. „Sommigen vin-
den dat ze met een slok op beter rij-
den", zegt Tiller. Voor het eerst
stijgt er hoongelach op.
Het ijs in de groep is, na de lunch
voor eigen rekening, definitief ge-
broken. Een EO-filmpje toont nu
een café-bezoeker die na twintig
pilsjes beweert 'bezt in ztaat te
zzijn...' Er wordt schamper gela-
chen, een kind kan toch zien dat die
man...?
Tiller, met enige stemverheffing:
„Tja, zo zijn er wel meer". Er valt
een ongemakkelijke stilte, peinzen-
de blikken als zwart op wit op het
tv-scherm valt te lezen dat Neder-
land 800.1XX) probleemdrinkers en
3Ü0.000 zware alcoholisten telt.

De brandende kwestie blijkt sterker
dan de schroom om vragen te stel-
len. Wanneer ben je er een? Wan-
neer nog niet? Tiller noemt geen
'verantwoord' aantal glazen per
dag, maar zegt: „Je hebt het nog
aardig in de hand als jemet jezelfaf
kan spreken dat je niet drinkt als je
gaat rijden".
En ook: „Die verkokering geldt
ook in geestelijk opzicht. Alcohol
kan een probleem minder ingewik-
keld doen lijken. En daar kan een
mens best eens behoefte aan heb-
ben". Dat levert verbaasde blikken
op. Wordt het 'nuttigen' hier dan
niet te vuur en te zwaard bestreden?
Met een: „Als je maar niet in een
autokruipt, want dan zadel je ande-
ren op met jouwprobleem", maakt
Tiller zijn antwoord af.

Er wordt ademloos geluisterd. Zelfs
het overbekende feit dat stan-
daardglazen, ongeacht de inhoud
van bier, wijn of jenever, dezelfde
hoeveelheid alcohol bevatten, gaat
erin als koek. Er wordt stevig ge-
paft, vuurtjes gegeven en asbakken
aangereikt. Na ruim twee uur boor-
devol informatie, in straf tempo op-
gediend, is nog geen blik afge-
dwaald naar de wijdopen staande
ramen en het zonnige pleintje er
achter. Alleen de rook zoekt zich
een weg naar buiten.

Als kort daarna CAD-cursusleider
Ludwig Tiller (45) arriveert, wordt
het clubje, na een koele begroeting,
naar de cursusruimte gedirigeerd.
Daar wordt in een kring plaatsgeno-
men. Na het invullen van de presen-
tielijst neemt Tiller het woord. „Ik
zal er maar niet omheen draaien, u
bent hier omdat u een alcoholpro-
bleem hebt. U hebt allemaal een
misdrijf gepleegd en een rechtszaak
boven uw hoofd hangen. En als u
nou denkt dat de anderen wel alco-
holisten zullen zijn, dat u alleen
maar pech hebt gehad, dan hebt u
het mis. U bent hier, stuk voor stuk,
voor onverantwoordelijk gedrag".
Schuldbewuste blikken, doodse stil-
te. Tiller begint zonder omhaal aan
zijn uitleg over alcohol, die hij de
meest lichaamsvijandige drug
noemt. Over het verslavende ka-
rakter ervan zegt hij: „Heroïne bij
voorbeeld, galoppeert je lichaam
binnen. Maar alcohol sluipt, daar-
mee ga jesoms na twintig jaargel
luidloosover de streep". Hij bena-
drukt dat het aantal heroïne-junks
in het niet valt bij het legervan alco-
holisten.

één vrouw en achttien mannen de
hal van het Hilversumse CAD bin-
nendruppelen. Vogels van diverse
pluimage tussen de twintig en zestig
jaar. Zwijgend en een beetje gege-
neerd wachten ze op wat komen

wordt die aangeklampt. Hij, en de
donkere man die het laatst binnen-
komt, blijken zich op bekend ter-
rein te bevinden.

gaat. Een kleine roodharige man is
de etiige die hardop praat, tegen
niemand in het bijzonder. Maar als
een hulpverlener de hal in komt,

H hescnouwt menigeen, die re-
fij(j. 118 met teveel op naar huis

r J *'ch als 'pechvogel' als hij
\J .ëepakt. Gemiddeld negen
?e 'e k " 'ater worclt °°g 'm °°S met

'i,Qrn' ter vaak Deweerd dat het
\ was zich te laten pakken.
de' en Z'ch nog best m staat voel"
's, y dat het rijbewijs 'onmisbaar'

r( jru'1 de meeste dronkenrijders
\ d

n degens opvallend rijgedrag
$%£ Weg gehaald, voordat zij on-
%m f n veroorzaken. Echte brok-
Qp hykers die dood of invaliditeit
j^dp n geweten hebben, reageren
"d IIVr " maar beseft, dat ik niet

'n staat was om te rijden.
teerj,

v Vaker melden dronken rij-
AVj» °0r de rechter dat ze 'deVer^ CUrsus' volgden. Dit Alcohol

ee(j.ers roJect ging in januari als
\n baaBse landelijke cursus van
'coh 'JiConsultatiebureau^ voor
\Q '°'en Drugs (CAD's). Voor-
den, .en alleen verkeersdelin-
%e|j-!J,n aanmerking, die geen
iHt °nëeval hebben veroor-

etjVJ^Ject heeft succes. Veertig

" ' m Van de deelnemers vervalt
jlti.a|eer 'n de oude fout, iets wat
f! net ? olcampagnes en postbus
kVe v kunnen bewerkstelligen.
'j he. slaggeefster liep de cursus
P ai .Hllversumse CAD. Die be-
:? 'eVe 1985 met het experiment
£er n sinds maart 1987, vijf keer.\r\ a

r
f' een groep geslaagde cur-

Ne P
Uith rste cursusdag schijnt de

°undig als tegen negenen,

Hij beklemtoont dat de omstandig-
heden van de 'alcomobilist' altijd
ondergeschikt zijn aan het belang
van de overige weggebruikers. De
cursisten krijgen ook te horen wat
hen bij de rechter te wachten staat.
Van het intrekkenvan het rijbewijs,
al gauw. negen maanden, wordt met
afgrijzen kennis genomen. .
Dat het volgen van de cursus straf-
vermindering oplevert, ontkent de
officier, maar met een uitspraak
daarover zou hij zich ook op het ter-
rein van de rechter wagen. Uit de
praktijk blijkt echter dat het tonen
van goede wil wel degelijk meetelt.

Op de tweede cursusdag, een week
later, ontbreekt alleen de donkere
man. De rest luistert, keurigop tijd,
naar de uitleg van mr. P. Korten-
horst, officier van justitie bij het
Amsterdamse parket. Hij legt uit
wat de juridischeconsequenties zijn
van dronken rijden. Hoe justitie
reageert op 'first offenders' en hoe
op 'recidivisten.

Alcomobilist

Touwtje springen
De cursisten zijn zeer geïnteres-
seerd. Vooral in de capaciteit van
de lever. Dat die per uur maar 0,16
promille afbreekt (twee glazen in
drie uur en 's nachts op halve
kracht) en dat touwtje springen of
actief dansen de lever niet tot grote-
re prestatie aanzet, stelt duidelijk
teleur. Nu komen de ervaringen los.
Over en weer wordt informatie uit-
gewisseld. Ook Refusal en Antabus
(medische paardemiddelen voor
zware drinkers -red.) komen nu los
Al snel grijpt Tiller in: „Ja zeg,
iedereen hier heeft een misdrijf op
zijn kerfstok, daar gaan we niet ge-
zellig over zitten doen".

Een je-weet-wel
Een belangwekkend punt wordt
aangesneden: Het Tunneleffect.
Daarmee wordt de verlammende
werking van alcohol op de kleine
oogspiertjes aangeduid. Tiller:
„Alcohol leidt tot 'verkokering'
van het blikveld, bij iedereen".Een
filmpje waarop twee stippen de
oogbeweging van een langzaam on-
der invloed rakende automobilist
aangeven, illustreert dat. Aan het
eind staart de inmiddels flink be-
schonken bestuurder alleen nog

Schade
Terwijl die informatie bezinkt,
deelt Tiller formulieren uit waarop

Blauw
Die middag praat brigadier Slot,
motoragent bij de Hirversumse ver-
keersdienst en speciaal belast met
de opsporing van 'zes-en-twinti-

Als laatste onderdeel van de eerste
cursusdag wordt een aflevering van

Wrok

Alcohol-verkeersproject werpt vruchten af
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öe kans om gepakt te
borden met een slok op is
erg klein. Toch staan er
Jaarlijks veertigduizend
alcomobilisten', onder
we een groeiend aantal

vrouwen, voor de
Politierechter. Wie er

°innen vijf jaar weer staat
heeft een nieuw misdrijf

aan zn strafblad
toegevoegd. De straffen
Zljn dan navenant, want

°°k voor justitie geldt: een
mens voor

twee.

Hmburgs dagblad vrijuit

" Een van de vele verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel was,
zoals hier in Brunssum ,^„Foto: JOEP DEUMES



Diversen

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Auto Landgraaf
biedt aan jonge occasions met 12 mnd. garantie, gratis

afleverings-beurt en motor keurings-rapport
* HOGE INRUILPRIJZEN

* GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
* EIGEN SERVICE DIENST

* SNELLE-DISCRETE FINANCIERING
Ma t/m Zaterdag geopend van 9.30-18.00 uur
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons

verkoopterrein en in onze showroom
AUTO LANDGRAAF Heerlerbaan 74-76 Heerlen

Tel. 045-424268/424231
Citroen CX 2.0 R.E 1986,1eeig., rood ’ 16.500,-
Ford Sierra 2.3 GLD combi, 1984,rood ’ 11.250,-
Lancia Theam Turbo 1986,1eeigen, erco ’ 25.000.-
Ford Sierra 2.3 LD, 1984, wit ’ 8.750,-
Saab 900 GLS, 1982, wit ’ 6.250,-
Citroën Axel 1.1,1985, rood ’ 5.500,-
Volvo 345 GL, 1981,rood ’ 4.250,-
Opel Rekord 2.0 S, 1984, groen ’ 10.500,-
Mercedes 200,1977, bijzonder mooi ’ 4.000,-
Lada2losGL, 1984, 30.000km ’ 4.000,-
OpelKadett 1.6 GL Combi, 1985, LPG ’ 12.750,-
BMWS2OL 1982, grijs ’ 8.750,-
BMWS24TD, 1985, wit ’ 17.500,-
Honda Aerodeck EX 1986 1e eigen ’18.500,-

Tel: 04492-3234

Te k. MAZDA 323, 14 spe-
cial, T-80, kl. antraciet, 1e
eig., in pr.st., APK tot 6-'9O

’ 2.750,-, Ridd. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Opel ASCONA 2.0 diesel, 4-
drs., bwj. '80, met APK,
trekh., i.g.st., vr.pr.

’ 2.600,-. 045-723236.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'82, kl. groen, vr.pr.

’ 6.000,-. Tel. 045-457503.
Te k. Opel ASCONA 2,0,
gastank, bwj. 79, vr.pr.

’ 1.800,-045-321941.
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Te k. Opel CORSA, GT in-
jection , bwj. '86, ’ 15.500,-
Lerschenstr. 2, Simpelveld
Te koop KADETT City, mo-
del 79, blauwmet., i.g.st.
Tel. 045-314958.
Te koop Opel ASCONA 2 ltr.
E, verl. 7J ATS wielen, div.
access. Te bevr. Rumpe-
nerstr. 17 Brunssum.

Te koop VW Kever MOTOR
1300 cc, gerevis. 0 km. Tel.
04490-17927.
Te k. VW GOLF 1100 MX,
bwj. 79, APK t. 2-90, kl.
bord. rood. I.z.g.st. pr.
’4.500,-. Datsun Cherry,
bwj.'Bl m. gr. APK t. 10-'B9.
pr. ’3.495,-. Te bevr. bij
Eurenderweg 6a. Tel. 045-
-419022. Zat, tot 15.00 uur.
VW SAMBA bus combi met
banken, bwj. '80, geel kent
9-pers. met LPG-install. kl.
wit, APK tot '90, in.nw.st.,
km.st. ca. 89.000, ’3.750,-
-045-323178.
Te k. VW POLO m. APK,
bj.7B. ’1.450,-. Dr.Poelsstr
32, Landgraaf Kakert.
VW GOLF LS type 79, APK
juni 90. ’1.750,-. Tel. 045-
-720951.
VW SCIROCCO 1.6 GT aut.
bwj. 76, APK '90, veel ex-
tra's, vaste pr. ’ 1.350,-,
Rijnstr. 2, Heerlen, boy. fri-
ture Beersdal.
VW GOLF Diesel 79, kl. wit,
vaste pr. ’2.800,-. 04457-
-2076, za. en zon.
VW GOLF Diesel bwj. 78,
kl. blauwmetallic, vr.pr.
’1.250,-. Kouvenderstr.
216A Hoensbroek.
GOLF diesel bwj. 79, i.z.g.st

’ 2.000,-. Eindstr.44,
Schinveld.
Te k. VW GOLF, cabrio,
1500 GLS, bwj. '82, zeer
mooi. Tel. 045-215597.
Te k. VW PASSAT, 5-drs,
diesel bwj. 79, trekh. zeer
goede auto, APK 3-90, vr.pr

’ 1.650,-. Tel. 045-720676.
Te k. GOLF diesel, bwj. 79
met APK keuring, kl. rood i.
z.g.st. 045-226478.

Te k. VW GOLF 1600 cc,
bwj. '87, km.st. 25000, div.
extra's pr. ’17.500,-. Tel.
04406-14214.
VW GOLF GTI, bwj. '82, s-
gang, i.z.g.st., ’ 9.600,-.
Tel. 04490-26923.
VW GOLF 1100 Elan, bwj.
'83, div. extra's, ’6.650,-.
Tel. 04490-27965.
Te koop VW Karmann Ghia,
bwj. 73, i. z.g.st., voor lief-
hebbers. Tel. 045-750169.

Volvo

Volvo 240 GL
bwj. '87, stationcar, kl. wit,
5-drs., geelkenteken, unie-
ke gezinswagen, Lst.v.nw.,
48.000 km Garage Jo Hol-
lands, Locht 26, Kerkrade.

Tel. 045-416903. Inruil,
financ. mogelijk

Daf MARATHON, rijvaardig,
kleine blikschade, verder in
g.st. ’450,-. Te bevr. Doh-
menstr. la, Geleen.
Te koop VOLVO 360 GLT
injection, bwj. 26-4-'BB kl.
rood Lst.v.nw. Gerardstr. 6
Landgraaf. 045-318731.
Te koop VOLVO 66 combi
luxe uitv. met schuifd. en
trekh. bwj. 77, APK tot 12-
-'B9, pr. ’ 750,-. 04492-2604
Te koop van Volvomede-
werker VOLVO 360 GLE Inj.
bwj. '84, mcl. div. ace, pr.n.
o.t.k. Tel. 04405-2604.
Te k. VOLVO 240 GL, model
'81, LPG, 4 winterbanden.
Pr. n.o.tk. Tel. 04490-
-71380 of 38221.
Te k. VOLVO 360 GLS type
'83 met LPG en trekhaak.
Vr.pr. ’5.200,-. Tel. 045-
-325544 Of 311925.
Te k. VOLVO 340 DL bwj.
juli '88. Tel. 045-724958.
Te k. VOLVO 360 GLE Se-
dan 31-10-'B6, km.st.
48.000, blauwgrijsmetallic
Lst.v.nw. Tel. 045-259497.
Te k. hele mooie VOLVO
244 GL bwj. '80, APK 6-90.
Tel. 04490-76123.
VOLVO 66 autom., bwj. 76,
pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-313930.
Te k. VOLVO 144 bwj. '67.
Opknapper! ’ 500,-. Tel.
045-214804.
VOLVO 244 GL 79, LRG,
trekh. APK 12-'B9,

’ 1.500,-. 04454-3967.
Te k. VOLVO 345, bwj. '81,
APK. en trekh. Enk. roest-
plekken. ’2.000,-. St. Hu-
bertusplein 17, Heksenberg.

In opdracht van cliënt te
koop: MERCEDES 190 E,
aut., bwj. '84, schuifdak,
centr.v., stereo, elec. ramen,
blauw grijsmet. Te bezicht.:
Keerberg 90, Voerendaal,
MERCEDES 280 s, LPG m.
'81, APK, AMG uitgev. veel
extra's ’ 14.950,-. Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Van part. te koop MERCE-
DES 230 TE, kleur blauw-
?rijs, uiterste prijs ’ 25.000,-

-evens VW Kever te k. Tel.
afspraak 045-426454
Te k. MERCEDES 250/78
met schuifdak en stuurbekr.
APK van part. zeer goed.
Tel. 045-421832.
MERCEDES 280 S, aut. 78,
extra's, ’3.750,-. Tel. 045-
-211071.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

MERCEDES 450 SEL, bwj.
'78, alle extra's, event. mr.
mog. Tel. 04750-20041.
Te koop MERCEDES 280 C
met div. extra's, pr.n.o.t.k.,
bwj. '79. Tel. 045-322037.
MERCEDES 230 TE auto-
maat, schuifdak, ABS, getint
glas, met. kleur zwart,
17.000km. '87 BOVAG May
Crutzen 045-752121.
Te koop MERCEDES 280S,
aut. bwj. '78, div. extra's o.a.
LPG, nwe banden, Pullman,
APK 2-'9O, vr.pr. ’4.500,-.
Tel. 045-421306.
MERCEDES 280 C, bwj.79,
i.z.g.st., 1e eig., km.st.
75.000, ’ 14.500,-. Tel.
04490-14418 (10-14 u)
Te k. MERCEDES 230E,
bwj. '86, alle denkb. access.
1e eig. ’35.900,- exel.
BTW. Tel. 04705-2371.

Ford ESCORT Combi, 3-
drs.,'Bl, APK 6-'9O, i.z.g.st.,

’ 4.250,-. 045-316940.
Te k. Ford ESCORT 1.6 CL,
bwj. laat '86, 40.000 km.
Klingbemden 33, Brunssum.
Te k. Ford SIËRRA combi
grijs kent. wit, 5 versn.
sportw. mcl. BTW ’ 12.500,-
-bwj. '86, 045-322134.
Sportieve FIESTA 11 L
sportw. als nw., 70.000 km,

’ 3.950,-, Hamerstr. 39, Hrl.
ESCORT 1.3 L '82 RS inte-
rieur, nieuwstaat, tel. 045-
-424128.
Ford ESCORT KR 3 I bwj.
okt. '85, kl. d. bl. met. div..
extra's i.z.g.st. vr.pr.
’15.000,-. Tel. 045-324320
726572.
Te koop Ford TAUNUS
1600 t. '80, bijna nw.st. Tel.
045-752283.
Te k. Ford ESCORT 1600,
bwj. '86, i.z.g.st. Tel. 045-
-271457/257257.
Ford FIESTA 1100 S bwj. s-
'Bo, APK 6-'9O, als nw.
’3.650,-045-319328.
Tek. Ford FIESTA 1.1 FIN II
bwj. April '89, 3.000 km. 3
jaar garantie. Tel. 045-
-273236.
Ford FIESTA 1.1 L type'79
APK juli '90, ’1.850,-. Tel.
045-720951.
Te k. Ford ESCORT 1.3,
bwj. '81, kl. wit, veel extra's
en zeer mooi, pr. ’ 5.700,-,
tel. 045-463078.
Te k. Ford ESCORT KR 3,
bwj. '82, kl. wit, 5-bak,
’7.750,- 04450-2150.
MUSTANG 5.0 Ghia, aut.,
airco., t. '80, ’3.750,-.
04490-22932.
Te k. Ford ESCORT 1600
GL '81, APK tot april 90, pr.
n.o.t.k. Tel. 04454-3058.
Te koop. van part. zeer mooi
witte FIESTA, bwj. '85, km.
st. ca. 30.000, pr. ’ 8.600,-.
Tel. 045-413450.
Ford ESCORT 1600 Bravo,
5-drs., bwj. '84, 5-gang,

’ 9.600,-. Tel. 04490-23318
Ford ESCORT XR3 bwj. '82
schuif kanteldak 5-gang,

’ 9.750,-. 04490-26923.
Ford FIESTA 1100 Bravo,
bwj. 7-'B3, ’5.950,-. Tel.
04490-23830.
Ford ESCORT 1.1 Lead bwj.
'84, 5-bak, div. access.
’8.500,-. 04705-2371.
Te koop Ford FIESTA, APK
90, pr. ’2.250,-. Tel. 045-
-218875.
Ford CAPRI m. '80, 6-cyl.,
2.0 L, vr.pr. ’3.500.-. Tel.
045-218875.
Te k. Ford MUSTANG, i.z.g.
st. bwj. 80, APK 7-'9O. Burg.
Willemstr. 5, Hoensbroek
Te k. Ford SIERRA 1.6 La-
ser bwj.'B4, 1e eig., 65.000
km. gelopen, antr. grijs, pr.

’ 12.000,-. Tel. 045-255449
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Talbot
Te k. Talbot HORIZON, bwj.
'81, LPG en APK gek.,
’1.350,-, info 04750-16296

Toyota
Te k. Toyota COROLLA
Sportswagon, APK tot '90.
Tel. 045-725527 na 18 uur.
Te koop JEEP Toyota Land-
cruiser, 6-cyl., gas, gr. kent.,
bwj. 78, kl. groen, motorisch
100%, t.e.a.b. Tel. 04490-
-11322.
Te koop Toyota CELICA 1.6
St, bwj. '83, kent. 88, 2 kl.
antraciet, l.m. velgen, zen-
der uitbouw, elec. schuifdak,
sportstuur, elec. antenne,
sportuitlaat, achterspoiler,
get. glas, afst. alarm, Blau-
punkt stereo, geen .tweede
zo mooi, vr.pr. ’ 13.000,-.
Dagelijks 16.00-18.00 uur
tel. 04750-15980.
Te koop Toyota CARINA
1600, bwj. 78, APK tot 5-
90, vr.pr. ’1.300,-. Tel.
045-257317.
Toyota CARINA diesel, 7-
83,1.00.000 km. mooi en zr.
goed ’ 6.750,-. Nattenh.
Koestr. 2 Urmond, na 13.00
Toyota LANDCRUISER SJ
40 Softtop bwj. '80; Militaire
Jeep Necaf bwj. '58. Beiden
i.g.st. Hulserstr. 87 Geulle
Toyota CELICA 1,6 coupe
ST, bwj. '82, i.g.st. pr.
’8.500,-. Tel. 045-221443.

Triumph
Triump SPITFIRE 1500,78,
i.z.g.st., pr. ’6.950,-. Tel.
045-255784. Haansberg 36,
Brunssum.

Volkswagen
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
9-1980, APK 2-'9O. Prijs
’3.400,-. Tel. 045-727163.
Te k. VW GOLF 77, APK,
nieuwe schokbrekers, uitlaat
dikke bumpers, i.pr.st. Vr.pr.
’1.250,-. 045-723808.
Te koop VW GOLF bwj. 77,
Lz.g.st. rood, APK 6-90, vr.
pr. ’ 850,-. Tel. 045-717944
Te k. VW gesloten TRANS-
PORTBUS L.T. 28D 76
’1.500,-. Voor info. 04743-
-1881 of 04750-10792.
VW JETTA C diesel, 2-drs.
100%, bwj. 1983, pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-740915.
Te k. VW PASSAT Rimini
diesel, bwj. '84,126.000 km,
div. extra's en winterbanden
tel. 045-462107.
Te koop VW BUS 1979, Lg.
st. ’ 500,-. Tel. 045-717914
Te koop VW KEVER, bwj.
74, opknapper, vr.pr.
’600,-. Kruisstr. 36 Broek-
Sittard.
Schade-auto VW SCIROC-
CO, nw. model, '82. Tel.
04407-1852.
VW Kever 73 1303 S; Kever
74 APK ’950,-. Handels-
weg 12 Susteren.
SCIROCCO automaat, bwj.
78, i.z.g.st. APK 4-90, don-
kergroenmet. vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-273795.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
9-6-'B3, kl. blauw, vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-229700.
Te koop VW GOLF 1500LX,
okt. '83, i.z.g.st 045-753263.
Te koop VW GOLF Diesel
GLD, bwj. '81. Tel. 045-
-242455. ___
Gevraagd GOLF D met grijs
kenteken, liefst wit, aanbie-
dingen. Tel. 045-272927.
Te k. GOLF GTI 81,
’8.400,-. Div. extra's. Tel.
045-412801.
Te k. VW 1303 cabriolet a-
merk. uitv. Hommert 24,
Vaesrade-Nuth. Kruispunt
Schinnen.
VW GOLF D, M'B2. APK '90.
Rev. motor. Pap.t.inz.

’ 4950.-.045-458944 nal7u
Te k. KEVER bwj. 74,
t.e.a.b. Berthradisstr. 28,
Kerkrade.
VW type GOLF 1.3 L 82,
sportw. als. nw. Rotterdam-
str. 24, Heerlen.
VW GOLF 1600 CL wit,
30.000 km 87, BOVAG May
Crutzen 045-752121.

Mitsubishi
Mitsubishi PAJERO TD '86,
1e eigen, schadevr. 67.000
km ’ 24,900,-. 045-753275.
MITSUBISHI GL bwj. '82,
APK met LPG, bijzonder
mooi, pr. ’4.750,-. Tel.
04490-22010.
MITSUBISHI Lancer 1200
GL, '81, APK 5-'9O,

’ 2.500,-. Tel. 04490-22132

Mitsubishi COLT 1800 GLD,
diesel, nw. model '85 uit-
muntende staat, 8950, s-
baketc. 04490-15431.
Te k. Mitsubishi COLT bwj.
'80, APK juni '90. Tel.
04492-1166.
Mitsubishi space wagon, 7
pers. 1800 GLX, turbodiesel
bwj. '86. ’24.500,- 04750-
-85019.

Morris

Te k. MINIIIOO Special, get
glas, ATS velgen, moet ge-
spoten worden! Vr.pr.

’ 700,-. 045-213357.
Tek. MINIIOOO, bwj.'Bl, vr.
pr. ’ 1.700,-, met sportv. en
vele onderd. 04490-37489.
Te k. MINIIIOO special bwj.
'77, APK 7-'9O, i.z.g.st.
’950,- 045-444481. bgg.
441081.
Te k. MINI 1000, bwj. 78,
APK 6-'9O, i.z.g.st., ’ 950,-.
Tel. 045-452008.

Te k. MINI Special, APK 6-
90, apart mooi, 100%

’ 1.500,-. Corisbergweg 98,
Heerlerbaan.
Te koop MINI automaat, bwj
78, APK-gek. 11-89. Tel.
045-453089.
Mini type 1000 bwj. 79, i.g.
st., vr.pr./750,-. Tel. 045-
-719132.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN
OP ALLE TOPOCCASIONS

Zondag Kijkdag
Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-; BMW 320 rood 79 ’ 5.2*
BMW 316 groen 79 ’4.900,-; BMW 525 I '82 ’11.9*.
Ford Sierra 1600 5-drs. '83 ’ 11.500,-; Ford Granada'

’ 8.500,-; Ford Taunus Station '82 ’ 6.950,-; Ford Sj»
2.0 ’ 10.000,- '83; Ford Escort aut. '86 ’ 16.500,-;r»
Escort 79 ’ 2.500,-; Ford Escort '82 ’ 7.950,-; Ford P«*
'84 ’ 10.950,-; Ford Fiesta '81 zwart zeer spec. ’ 5.9°ï
Fiat Panda 45 '85 ’ 5.950,-; Fiat Panda 750 CL

’ 11.250,-; Fiat Ritmo 65 '81 ’2.950,-; Honda Quintet'
’4.250,-; Lada 4-drs. '84 ’3.950,-; Landrover J*

’ 5.950,-; Mazda 323 79 ’ 1.950,-; Mitsubishi Galant v
'81 ’ 3.950,-; Mitsubishi Colt GLX '85 ’ 12.500,-; Mim'Jtro '83 ’6.750,-; Mini autom. 79 ’2.200,-; Opel C<£12S TR ’ 1.350,-; Opel Manta GTS 1e eig. 86 ’ 17.90*
Opel Manta 1e eig. '80 HB ’4.900,-; Opel Kadett O»
79 ’ 2.950,-; Opel Kadett 1200 S LPG 81 ’ 4.950,-; °JC 1200 ’ 2.250,-; Opel Rekord 2.0 LPG '81 ’ 3.950,-;CJAscona 2 ltr. 4-drs. ’ 1.500,-; Opel Corsa '87 1*
’15.900,-; MG Midget ’9.750,-; MG-B rood ’ 17.00"
Renault 5 TL '82 ’ 3.500,-; Renault 20 TX '83 ’ 6.9^,
Skoda 105 S '87 ’ 5.950,-; Skoda 105 L '83 ’ 2.950,-;
yota Celica KT '80 ’4.900,-; Toyota Carina LPG '’ 2.500,-; Toyota Tercell '80 ’ 3.250,-; Toyota Tercell

’ 8.950,-; Talbot rolstoelverv. ’ 3.950,-; Vauxhall Cav^79 ’ 2.000,-; VW Golf GLS 1300 '80 ’ 4.900,-; VW SaiJna diesel bwj. '84 ’ 11.500,-; VW Derby '81 ’ 2.950,-: v
Jetta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo 360 GTL 86 nw.st.

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

Inkoop - Verkoop auto's
Goede service, en garantie

APK-keuringsstation
(Keuring klaar terwijl u wacht)

Klimmenderstraat 110. Tel. 04405-2896. _J
Unieke Zweedse vinding!!

Gezondheidskussen
Uw definitieve steun om uw rug te ontlasten.

Zes verschillende instelmogelijkheden.
Overal te gebruiken, voor auto en kantoor.

|<£BP ~v.
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951 J
Fiat Klankstad

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m 88, *
Diesel '84, Regatta 100S'86 met stuurbekr. en LPG; PJRitmo '84 t/m '86, Regata 85S 84; Golf 5-drs., Sy%
4-wd '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; 127 1050 '85, '86;!
131CL 4-drs.; Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 16^5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel W
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault W.i
'81; Skoda 120LS '86; Skoda 120L '87: Volvo 345 DL»,
Panda 1000 S'87; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11J
Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87; Peugeot 32

GL '82 en '85; BMW 316 82; Mitsubishi Colt '84 en
Diverse goedkope inruilers in voorraad. .«

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-4139*
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garand J

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor aü
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

GebruikteWagens
ULPlusSystQom

OBOVAG GARANTIE
Citroen AX 14 TZS 5-drs, 10.000 km, '88; AX GT IJ.,
km '88; Citroen C 15 D bestel, wit, '86; AX 11 RE 6.00JL88; CX 20 RE zilver, '84; BK 16 TRS wit '86; 16TRSf»70.000km '84; BK 19 TRD schuifdak, blauw '85; BK I*swit '84; Visa 11 RE wit '85; Ford Siërra Stationcar
37.000 km '88; Fiat Mirafiori '84; Opel Kadett 13S»
'81, bruin '80; Nissan Sunny D blauw '84; Mini blauW

Bovag May Crutzen
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-752121^

Waarom een gebruikte kopenj
Nieuwe fiat PANDA 1000 L I*

Met catalisator en 5-versn. ban
Aanbetaling ’ 3.000,- ’ 225,-pf
(prijs voor een kentekende nieuwe showroomau""

Fiat Sitty Car, Sittard,
Kennedysingel 8-12. Tel. 04490-17544.

Te k. automatic Ford
ESCORT nw. model 16 CL,
bwj.7-'B7, vr.pr. / 16.500,-.

! Tel. 045-243007.
Ford ESCORT 1.3L, bwj.'B3

■ kt. groen met., APK. Prach-
tige auto, nw. model. Vr.pr.
’6.950,-. Tel. 045-722408.
Escort 13 GL STATION-
WAGEN bwj. '81 als nieuw,
68.000 km., get. ramen, nw.
type ’ 5.750,-. 045-323226.
Ford FIESTA, kl. groenmet.,
APK 1e mnd. '90, zeer mooi,
pr. ’ 1.950,-. Lampisteriestr.
2 Hoensbroek (bij Randweg)
Te k. Ford FIESTA 1000,
bwj. 79, i.z.g.st., APK, licht-
blauw, pr. ’2.600,-. C.
Quixstr. 41, Hoenbroek. Tel.
045-222863.
Ford TRANSIT graag ruilen
tegen open Vespakar. Tel.
045-721214.
Ford TAUNUS 1600 kl. rood
tel. 045-459029 na 12 uur.
Te koop Ford FIESTA, bwj.
'84. Dr. Schaepmanstr. 21
Landgraaf. 045-316419.
Ford TAUNUS 2.0 L, aut.
1978, APK tot juli '90, vr.pr.

’ 2.000,-, 045-462729.
Te koop Ford ESCORT Es-
tate Van 1,6D, bwj. 86. Tel.
04450-3874, na 18.00 uur.
ESCORT XR3, bwj. '81,
8250 sch/kant.dak, rood, get
glas, 1e eig. 04490-14427.
ESCORT 1300 Laser, bwj.
'84, ’8.950,- roodmet. stri-
ping. 04490-24937.
ESCORT 1300 L, Bravo, ty-
pe '83, 5-drs. ’6.900,-,
spoil. mett. 04490-10165.
Ford TAUNUS 2300, bwj.
'77, alu. vlgn, stereo, vele
access. vr. pr. ’ 1.400,-. Te
bevr. tel. 045-422740.
Te k. Ford CAPRI GL 2 ltr.
'80, aut. stuur-rembekr. Vr.
pr. ’3.000,-. 04490-22220,
na 19.00 uur.
Te k. FORD Thunderbird
Coupe zeldzaam mooi apar-
te auto, APK 6-'9O, nwste
model, bwj. '84, model z.a.
(Merc. 500 SEC) 2-drs, alle
opties, zilv.met. 2 kleuren, 8
cyl. benz. mr. mog.
’22.750,-. 04750-18699.
Weg. omst. Ford TAUNUS
16L '78, APK, Lz.g.st. t.e.a.

b. 04450-2741.
Te k. Ford Siërra 2.3 D
Laser bwj. '86, pr.

’ 13.750,-. Tel. 04454-2818
Te k. Ford ESCORT 1.3 La-
ser 5-drs. sch./kanteldak,
40.000 km, i.nw.st.,
pr.n.o.tk. Mgr. Hanssenstr.
6 Nieuwenhagen.
Koopje Ford ESCORT 1,6
ICL bravo '87 40.000 km,
sunroot, radio, alarm, spoiler
enz. ’ 18.500,-. Tel. 045-
-322780.
Te k. Ford TAUNUS met de-
fecte motor t.e.a.b. 045-
-753200 na 18.00 uur.
Te k. Ford FIESTA 1100 S,
t. '80 in pr.st., 1e eig., APK
tot 6-'9O. Ridd.Hoenstr. 181,
Hoensbroek.

Te k. PEUGEOT 205 GTI,
62.000 km, bwj. '85. Tel.
04748-2155.
Te koop PEUGEOT 205
bwj. '88, 19.000 km. rood,

’ 13.250,-. Tel. 04407-2613
bgg. 1309.
Te k. PEUGEOT 305 SR
break, 5-drs., '81, i.nw.st.,
LPG, APK '90, ’3.250,-.
Tel. 045-323178.

Te k. PEUGEOT 104 bwj.79
metallic, i.g.st. APK 3-'9O.
Vr.pr ’ 1.450,-045-425201

PEUGEOT 305 GR, dec.'B3,
1e eig., kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217

Te k. PEUGEOT 505 break
bwj. '84, APK-gek. tot '90,
’6.750,-. event. mr. mog.
Te bevr. 045-456823.

Porsche
PORSCHE 924 goudkl. '81,
zeer mooi 72.000 km. stereo
alarm, ’ 24.000,-. Tel.
04459-1263.
Te k. witte PORSCHE 944,
bwj. '82, div. extra's, pr.
’30.000,-; 04490-11047,
na 18.00 uur.

911 SC 3.0, m. 79, div.
access., turbo-velgen* i.pr.
st. ’ 37.000,-. 04705-2371.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Renault
Te k. R-12 TL stationwagon
78, trekh., radio, APK dcc.
'89. ’ 950,-. 04493-4303 na
17 uur.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'80, APK 6-90. Tel. 045-
-424484.
Te koop RENAULT 18 TS
station. LPG '81 ’3.500,-
-zeer mooi. Tel. 045-723398.
Te koop RENAULT 5 GTL,
bwj. 78, APK 1-90,

’ 1.000,-. Granaatstr. 29
Heerlen.
R9, type GTL, bwj. 8-'B3,
km.st. 53.000, 1e eig. met.
groen, zonnedak pr.

’ 7.500,-. 04490-49806.
Te k. RENAULT 5 TS bwj.
78, kl. groenmet., m. schuif/
kanteldak en sportvelgen,
APK 5-90. Te bevr. Zes-
wegenln. 5 Heerlen.
Te k. RENAULT 4 GTL, kl.
rood, bwj. 79, APK, prima
auto, geh.gerev. o.a. nw.
motor, vr.pr. ’ 1.000,- 045-
-318841.
RENAULT 25 TS 5-bak, bwj
'85. In st.v. hagelnw. Geen
2e zo mooi ’ 15.750,- ml.
043-254462.

Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'81, 80.000 km„ APK-gek.
4.'90, pr.n.o.t.k. 045-326522
Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
'82, APK gek. juli '90, i.z.g.
st., tel. 045-456979.
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'81, APK 1 jr., groen met.,
zeer mooi, ’2.100,-. Tel.
04498-52355.
Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
'83, kl. rood en APK 045-
-419588.
RENAULT 25 GTX, 2.2 inj.,
bwj. '85, alle extra's, bijzon-
der mooi. Pr. ’15.950,-.
Tel. 04490-22010.
RENAULT Fuego TX, 2 liter,
m. '81, kl. blauw met., APK.
Pr. ’5.250,-. Tel. 04490-
-22010.
Te k. RENAULT 18 GTL,
bwj.7B, APK gek. 1-90. Tel.
045j225830. Emmastr. 34,
Hoensbroek.

Rover
ROVER 2600 S, aut., bwj.
'85, zilver met., bijz. mooi,
1e eig. aantoonb. Pr.

’ 10.750,-. 04490-22010.

Honda Prelude exr, bwj.
'84, met.grijs, ABS remmen,
stuurbekr, electr. dak, ver-
laagd, sportvelgen, 84.000
km. pr. ’ 17.250,-. Tel. 045-
-215375.
Te k. HONDA Prelude EXR,
electr. schuifd., ABS, bwj.
'83. ’ 13.500,-. 045-719101
Te koop Honda CIVIC, 5
speed, bwj. '81. Tel. 045-
-227788.
Tek. HONDAAccord EX 1.6
bwj. '83, stuurbekr., centr.
deurvergr. 045-444338.

Jeep
JEEP CJ7, Renegade, sof-
top en hardtop, in.nw.st. pr.

’ 27.000,-. Kunderkampstr.
10 Voerendaal.
DAIHATSU Rocky wagon, 4
WD turbodiesel, bwj. '86.

’ 24.500,-. 04490-10999.

Lada
Jeep LADA Niva 4x4,
zwart, streep langs de auto,

fril, mistlampen, als nw.
eswegenln 84, Heerlen.

LADA Stationcar Lz.g.st.,
'84. Autobedrijf v. Mil, Sport-
str. 10, 045-421787,
Kerkrade.

Te koop Honda CIVIC 1200,
APK 4-90, motor 100%, Lg.
st. ’1.250,-. 045-318619.
Te k. Honda CIVIC Shuttle
1500, bwj. '84, Lst.v.nw.,
97.000 km, blauwmet. Fos-
sielenerf 634, Heerlen. Tel.
045-221892.
Te k. HONDA Accord au-
tom., m. zeer goede motor
en bak, 80, APK 90,

’ 1.150,-. Tel. 045-323178.
Te k. HONDA Prelude bwj.
79, APK mei '90 ’ 2.750,-.
Tel. 045-317567.

Hyundai

Koopje
Hyundai Pony 1200, pas "gespoten, kl. wit, bwj. eind
79, vr.pr. ’ 1.000,- km.st.
75.000. Tel. 045-454961.

Jaguar
Te k. JAGUAR XJ 12, 81,
mooie auto, ’8.950,-. Tel.
045-725447.
Te k. zeer mooie JAGUAR
XJ 4.2, bwj. '80, APK gek.,
Patrolblauw, v. part. Tel.
045-460738 na 15.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto Le Man*l
Voor service en kwa^Rembrandtstr. 64a, e.v'
sum. Tel. 045-25»'.
Deze week: Ford Fiesfj
84, nw. mod. ’ 8.900.^pel Kadett 8-'B5 j.}
’13.900; VW Golf 16Ö"VI
i.nw.st. '86 ’ 16.950,-i J
Jetta 1300 Elan blau*
'86 ’16.950,-; RenaziParisienne 2 4-'B4 ’ 6-Tj
En diversen in voorraafy,

vakantiekoopft
Ritmo 65 79, APK ’ I°[

Talbot 1510 GL
'81, APK’ 1.500,"
AutobedrijH

Creusen B^j
p.a. Bastiaans, J

Spoorsingel 50, HeeH045-724140.^

Kera
Groot aantf'

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigen^j
Kerkradersteenwe&a

Kerkrade. Tel. 045-jpM
De UIVER BV: LR. ög'l
Top County '82; L.PI
County TD Demo '8f" f
LR. 110 " Stawag
LR. 110" Stawag dies»*
R.R: 4-deurs schuifd^ f
R.R. 4-deurs Vogue "A
'87; R.R. Vogue EFI *}J
demo '89; Nissan Pa'uyl
diesel '83; Mitsubishi YA
TD '84. 04492-1931. ijl
Ook zaterdags 10.30-^

Voor Piccolo's M
zie verder pagina

Nissan/Datsun
Te k. Nissan PATROL, 3.3 DATSUN 260 Z bwj. 77,
D, m. '83, alle ace. gek. lichte schade, kl. wit. Tel.

’ 17.500,-. 04705-2371. 045-214307.

Oldtimers

Volvo 164 E 1973
Automaat, gerest, mei '89, geen koopje. Inr. cabriolet of

' klassieker mogelijk. Tel. 04490-17927.
Te k. SUNBEAM Voque, Te koop VW Karmann Ghia,
bwj. '69, 1e eig., 46.000 km, bwj. 73, vr.pr. ’ 10.500,-, i.
APK, ’1.750,-. Tel. 045- z.g.st., voor liefhebbers. Tel.
725447. 045-750169/253155.
VW Buggy Oldtimer Lz.g.st.
Tel. 045-727123 bgg 045- Wat VERKOPEN? Adver-
-252543, na 18.00 u. [ teer via: 045-719966.

Opel
C*roti o Te koop van part. Opel KA-Oidllb DETT 13 de )uxe bruinme-

Motor afstel, controleren tall. met veel extra's, bwj.
met sun diagnose computer '82, pr.n.o.t.k. 04498-51173.
&?kmn^fm^Si8!' Te koop weg. omst. Opel64A,Brunssum,045-259111 ASCONA 1.6 S/LS, bwj. B-_____ '85- bl.metal. APK tot 6-90,
IfTSSEÏTr-~ffïll LPG, 5-versn. 85.000 km.IH^^LJULmé^mhll vr pr ’ 10000.-. Donnerstr._~~^E^^3 34 Munstergeleen 04490-B_M 19373 liefst voor 13.00 u.

/kH „ l. a > OP6' ASCONA Berlina type
(DU Makado) 79 nwe uitlaat en trekh Dr

De Visserstr. 15 Heerlen
Een nieuwe <M"ezenbroekJAnCTT—-. , , . Zeldz. mooi KADETT, typeOpel Ot ISUZU 12S, '82. Kerkraderweg 166,
k__ n ■ i_" Heerlen.

' _ KOOP Je DIJ Te koop Opel ASCONA 16S
GOttgenS Beek. met sunroof, kl. zwart, APK— 6-'9O, bwj. 77, tevens te k.Te k. Opel ASCONA bwj.7B gasinst. gecomb. merk BK.compl. spoiler, vr.pr. ’ 850,- Tel. 045-270109.Tel. 045-255572. Te k. Opel KADETT Station-Opel ASCONA SR APK 2- car 16 S de luxe met LPG,

'90, l.bt. metal. Zien is kopen nov. '82 t.e.a.b. 045-414530Sunr., radio/cass. ’3.600,- .-,, < c op kna zond. 045-725974. OP6'"o!l7 1 6 S"- bw)— — 83, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. mr.
Opel KADETT 1.6 S GT, wit, mog. Debetslaan 35bwj. '87, km 31.000; veel ex- Nieuwenhagen.
tra's, zeer mooi. Pr.n.o.t.k. t—r Z~- T~

Tel 045 7_3? "* W&"£* 'omè£iel. 045-7^^ab. 1 8S 1987 ca 25000 kmTe k. Opel REKORD sta- ge|. Grijsmetall. met div. ex-
tioncar 23 D, grijs kenteken, tras zoals trekhaak, alarm-
bwj. 79 APK-gek. Europastr jnstall., radio-cass., getint
15, Schinnen na 18.00 uur. g|as. Interess. prijs. Te bevr.
Aut. Opel SENATOR 2.8 S na 1800 uur Romeinstr. 19
bwj. '80, LPG, APK, i.z.g.st, Kerkrade, tel. 045-411924.

’ 3.650,-. 045-457145. Te k. Opel KADETT op gas
Opel KADETT 1200 S, type bwj. 77, APK-gek. ’ 1.100,-
-77, tr.hk., APK, i.z.g.st., vr. Breinder 98, Schinnen.
pr. ’ 750,-. 04490-48922. 04493-4266.
Tek. Opel ASCONA 79 aut. Te koop Opel KADETT 1975
nwe. banden, APK 5-90 APK tot juni 90, ’700,-.
’1.950,-. Groenstr. 191 Tel. 045-453047.
Landgraaf. Te k. Opel KADETT station,
Nw. waardige KADETT 12 Juni '86, 1600 diesel, vr.pr.
SC LS, club, bwj. '86 ’ 17.000,-. Tel. 04405-3157

’ 13.750,-. 04490-13467. Te koop wegens bedrijfs-
Te k. Opel ASCONA 1600, auto, Opel CORSA 1.3
bwj. '84, km. 72.000, div. ex- metall. lak, 5 versn., 5-deurs
tra's, kl. rood, Lz.g.st. Stad- bwj. 1987, i.z.g.st., 04490-
-houderstr. 58, Brunssum. 76252.
Te koop Opel SENATOR Te k. Opel ASCONA diesel,
3.0 E 5-gang bwj. eind '83, i. bwj. '82. APK tot 6-90, vr.pr.
nw.st. km.st. 85.000, pr.n.o. ’ 6.250,-045-319678.
t.k. Tel. 045-210621 Opel KADETT 12 S, bwj. '84
Te k. OPEL Kadett 1.2 S wit ln st.v.nw. Schadevrij Pas
met sunroof, bwj. dcc. 83, i. gekeurd. Zeldz. m. ’ 7.950,-
-z.g.st., APK t/m sept. '89, Info. 045-223754.
045-252108. Te k. Opel KADETT 1.3 S,
Tek. Opel KADETT 1.2 LS, bwj. '81, APK. Tel. 045-
-5-drs., okt. '85, ’14.750,-. 725576.
Tuinstr. 28, Heerlen, na Te koop Opel REKORD 2018.00 uur. s, bwj. 78, prima auto, vr.pr.
Tek. Opel MANTA 2.0 S, i.z. ’1.750,-. Tel. 045-425730,
g.st., bwj. 76, APK 4-'9O, kl. na 18.00 uur.
wit. Tel. 045-221482. Opel KADETT 12 N HB '80,
Te k. Opel ASCONA 20 D, i. APK 2-90, mooi, vr.pr.
z.g.st., bwj. '80, APK t/m ’ 3.750,-045-319328.
sept.B9. Tel. 04950-43471. Te k ope, kadett 1300
KADETT HB 10-'B2 i.z.g.st.; SR, bwj. '81, trekh. zonne-
Kadett 16 D '83; Mercedes dak en Pelmut gespoten
TD 79; 04499-3398 ’4.500,-. Tel. 045-461729.
Te koop Opel KADETT 1,2 Te k. Opel KADETT, 1,3 N
LS, bwj. '85, GSI-uitv. zeer autom. 2 drs. bwj. 8-83, kl.
veel extra's. Hemeley 3 Sit- groen, km.st. 63.000 vr.pr.
tard. Tel. 04490-29442. ’ 8.200,-. Tel. 045-253063.
Te koop VAUXHALL, type Te k. Opel REKORD 2.0 N,Opel Ascona, 1e eigen. bwj. bwj. n0v.79, APK gek. nov.
78, aut. 80.000 km. i.z.g.st. '89. Vaste prijs ’ 2.000,- mcl
APK 7-90, vr.pr. ’1.800,-. ace., kl. rood, i.g.st. Tel.
Tel. 045-218186. 045-226084.

Mazda

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 6261.6 LX Sedan '84 en 85; Mazda 626 1.6 DX Sedan auto-
maat 83; Mazda 626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 6262.0 GLX PS aut. coupé 84; Mazda 626 1.6 LX coupé '87;
Mazda 626 2.0 sdx coupé '82; Mazda 626 1.6 LX HB '86;
Mazda 626 2.0 GTI Sedan 87; Mazda 323 1.6 iGLX Sedan
'87; Mazda 323 1.3 LX 85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Se-
dan '86 Mazda 323 1.3 DX Sedan '85 en 82; Mazda 323
1.5 DX Sedan aut. '81; Mazda 323 1.3 HB LX '87; Mazda
323 HB 1.5 LX 86; Mazda 323 1.5 HB GT '84; Mazda 323
1.3 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 SHB
'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.

Goedkope occasions
Audi 80 79 ’ 1.750,-

Golf C 1.6 78 ’ 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.

Nu halen,
december

betalen
Citroen Visa 1.1 RE '88

Daihatsu Charade TSS '88
Fiat Panda 1000 CL '87
Fiat Regatta 85 S '85

Ford Escort 1.1 Br. '86
Ford Escort 1.3 L '83
Ford Fiesta 1.1 L '85

Opel Corsa TR 1.2 SB6
Opel Kadett 1.3 HB S '87

Peugeot
104 GL '82

205 Accent '87
205 Accent '85

205 GE Accent '87
205 GL '84

205 GR 1.387
205 GR 1.3 84

205 Junior 1.1 '87
205 XL 1.1 '85

205KT Comm. 86
305GT85

309 GL Profil '86
505 familiale '83

604 GTI automaat '84
Skoda 120 L '84

Toyota Corolla 1.3 LB '86

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64
Kerkrade

Tel. 045-460500.

KOOPJES!!! 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.

Te koop van particulier
Mazda 626 GLX

5-drs. 2.0, 8 mnd. oud,
42.000 km. kl. wit. Tel.

045-442422.
MAZDA 616, bwj. 79, APK
'90, Lz.g.st., vr.pr. ’ 1.350,-.
Tevens kleine camper. Tel.
04492-2942.
Te koop pracht. MAZDA 626
GLX HB, '84, vr.pr.

’ 14.000,- alleen ser. ko-
pers. Tel. 04404-1425.
Te k. MAZDA 818 S coupé,einj 78. Tel. 04405-1941.

KOOPJE: Mazda 323 APK
tot apr '90, ’BOO,- 045-
-463501. ■_
Speciale MAZDA 323 GT
'81, nw. mod. APK '90,
’4.650,-. 045-319328.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. 79, Mazda 929, LTD,
bwj. '82, 045-462346.
Koopje! MAZDA 626 type
'80 i.z.g.st., APK gek.

’ 1.650,-. Broekstr. 62
Schinveld
Tek. MAZDA 929 S Hardtop
78, i.g.st. ’1.100,-. Tel.
045-323382.

Limburgs Dagblad

Auto's

Ford

Saab

Speciale aanbieding
Saab 900 I

nov. '88, 4-drs., geheel compl. oa. originele spatwielen,
getint glas, middenarmsteunen, stuurbekrachtiging, radio-

console, luxe bekl., km.st. 16.250.

’ 10.000,- beneden de nieuwprijs.

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

Saab 9000 T, 5-deurs 1986
Saab 9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 TS, 3-deurs 1984
Saab 900 TAPC3-deurs 1983

Saab 99 GL 2e helft 1982,4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
LanciaThemal.E. ABS, demo 1989
Lancia Thema VS 1986
LanciaPrisma 1.6 1986
LanciaYIOI.E. demo 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw
nw.pr. ’ 28.170,-nu voor ’ 19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Peugeot 505 SR 1986/1987
Golf 1.6 4-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Opel Ascona 4-deurs, zeer mooi 1985
Talbot Solara 1.6een spotkoopje! 1984
FiatUno7oS 1987

LAkompier
Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

SAAB 900 Turbo bwj. eind.
'82,150 Pk, kl. parelmoerwit
met air flow kit uitgebouwd.
Zeer sportief. Pr. ’9.500,-.
Tel. 04492-1932.

Simca
Te koop Simca HORIZON
79, APK tot 2-90, ’ 750,-.
Silstr. 16 Sittard.

Suzuki
SUZUKI Jeep Cabriolet,
bwj. '83, ’ 7.250,-. Tel. 045-
-457145.
Te koop CABRIOLET Suzu-
ki Jeep 4WD, bwj. 80. LPG,
gr. kenteken, verchr. velgen,
brede banden, nwe uitlaat,
APK 6-90, pr. ’4.500,-.
Tel. 045-421855.

Te koop SAAB 900 GLS,
bwj. '81, LPG, opknapper,
vr.pr. ’ 2.500,-. Inr. mog.
Tel. 04750-22955.

Skoda
Zeer mooie SKODA 120 LS
te koop bwj. 84. Valkenbur-
gerweg 1, Wylre.

Subaru
Te koop SUBARU Mini
Jumbo, bwj. '84, APK 6e
mnd. '90, i.z.g.st., pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-242398.
Te k. SUBARU mini jumbo
D.L. bwj. 10-87, pr.n.o.t.k.
04405-2897.

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

Opel-drive-in-show
Speciale aanbiedingen tijdens WMC

O.L. Vrouwestraat 89
Kerkrade 045-453030

Mercedes

Honda



Uitroeien
Dit preparaat (merknaam De-Nol,
producent Gist-Brocades) onder-
drukt CP en is in sommige gevallen
zelfs in staat de bacterie uit te

Anti-stoffen
De bacterie is ook indirect aan te
tonen, zo bevond Rauws. Men kan
bijvoorbeeld in het bloed kijken of
anti-stoffen werden gevormd. Dan
wel men probeert in de adem van de
patiënt gassen aan te tonen die de
bacterie in de maag produceert.
Rauws kwam bij zijn onderzoek en-
kele bijzondere gevallen tegen. Bij
een familie van acht personen bleek
iedereen besmet te zijn met precies
dezelfde CP-bacterie. Dat zou kun-
nen duiden op een besmetting tus-
sen personen onderling of vanuit
eenzelfde besmettingsbron. Ook
was er een patiënt met een zeldza-
me ziekte, die wordt veroorzaakt
dooreen veel te hoge maagzuurpro-
duktie. Deze patiënt raakte op een
gegeven ogenblik besmet met CP.
Omdat de bacterie onder andere de
eigenschap bezit de maagzuurpro-
duktie tijdelijk stop te zetten, was
de patiënt prompt voor een tijd van
zijn klachten genezen.
Zweren aan de maag en de twaalf-
vingerige darm hebben de neiging
steeds terug te komen. De reden is
dat behandeling met de meeste
maagmiddelen geen invloed op
deze bacterie heeft. Als CP niet
wordt uitgeroeid komen de klach-
ten in ongeveer driekwart der geval-
len opnieuw. Dat gebeurt dan bin-

roeien. Eenzelfde effect hebben J
sommige antibiotica ook. Behande-'
lingmet een combinatie van bismut-
subcitraat en een antibioticum ligt
dus voor de hand. Voor het vinden1
van een goede combinatie van De-.
Nol en één of twee soorten antibio-
tica is volgens Rauws verder onder-
zoek noodzakelijk. Proeven met
combinatiebehandelingen zijn nu in
enkele ziekenhuizen aan de gang.

De Amsterdamse internist stelt op
dat CP zelden of nooit voorkomt in<
een gezonde maag. De bacterie ver-!
oorzaakt een ontsteking van het
maagslijmvlies en van het slijmvlies^
van de twaalfvingerige darm. Der- .
gelijke zweren kunnen met toedie- -ning van het bismutsubcitraat in de^
meeste gevallen worden uitgeroeid.^
Innemen van De-Noltabletten ge- -beurt onder strikte voorwaarden,
maximaal vier tabletten per dag ge-3durende vier tot acht weken. Als
bijwerkingen kunnen misselijkheid'
en braken optreden.

kees cornelisse<

onderzoek naar CP. Ze toonden
een duidelijke verband aan tussen
een infectie met deze bacterie en
een ontsteking van het maagslijm-
vlies of slijmvlies aan de twaalfvin-
gerige darm, zweren aan de maag
en de twaalfvingerige darm en
klachten in de boyenbuik.
Om na te gaan hoe vaak CP voor-
komt onderzocht Rauws honderden
patiënten. Het bleek hen} dat de
bacterie bij het stijgen van de leef-
tijd steeds vaker wordt aangetrof-
fen. Daarbij worden duidelijke ver-
schillen geconstateerd tussen diver-
se etnische groepen. Men vind CP
alleen bij patiënten met een chroni-

sche ontsteking van het maagslijm-
vlies of van het slijmvlies in de
twaalfvingerige darm. Als een pa-
tiënt eenmaal met de bactefie is be-
smet verdwijnt deze infectie niet
spontaan.

CP is makkelijk te identificeren. In
ieder ziekenhuiskan de diagnose
worden gesteld. Daarvoor zijn ver-
schillende manieren. In de meeste
gevallen wordt een klein stukje van
het maagslijmvlies weggenomen via
een zogeheten biopsie. De bacte-
riën in dat stukje weefsel worden
gekweekt op een voedingsbodem.
Na een paar dagen zijn kolonies

" De
bacterie

'Campylo-
bacter

pylor', die
maagzweren
veroorzaakt.

een ontstoken maagslijmvlies
Die bacterie was al sedert het eind
van de vorige eeuw bekend. Tot
dan toe had niemand er aandacht
aan gegeven. Pas toen Warren en
Marshall de mogelijke ziekte-
verwekkende eigenschappen van de
bacterie ontdekten, kreeg de bacte-
rie een naam: 'Campylobacter pylo-

°i tJe' 2weren m e maag en
tl aalfvingerige darm wor-
JJ ,fn veroorzaakt door een
* .acterie. Dit stelt internist
$ ?: J-Rauws van het Acade-
yt J"sch Medisch Centrum» na vijf jaar
,3iJnderzoek. Hij promo-s urde donderdag op deze;langrijke ontdekking
I an de Universiteit van

** Rauws gooi-
J{ } hiermee bestaande

e e°rieën ondersteboven
Wees ook het (bestaan-

.e) geneesmiddel tegen
gelijke zweren aan.

ïaat om de bacterie 'Campylo-er Pylori' (CP). In 1984 begon
'°0nHS met z'Jn °nderzoek. Dit

'Je aan dat bij alle patiënten
twa.?fei? zweer aan de maag of de
een vingerige darm sprake is van
*ordt' fee,'e met deze oacterie- ep
1 °ok aangetroffen bij 60 pro-

v'an de patiënten met klachten
boyenbuik, maar zonder zwe-

kin acterie veroorzaakt een ontste-
°°k v-an et maaës'iJmvlies en soms
vj. an het slijmvlies in de twaalf-
Hia?, r'êe darm. Daardoor kunnen

> düSv el'iker zweren ontstaan. Tot
dij *r ëaan de medici er van uit dat
iuü '**%■ en darmklachten maag-

Uj tjènt
de grootste boosdoener is. Pa-.

ij of ?
en krijgen dan zurrremmende

p Sflir middelen voorge-
"b en-

Oorzaak
3 "'«t a llnen tasten de oorzaak
«'con

,an- Ze zijn niet in staat, zo

* dtn geerde Rauws, CP te bestrij-
-6"c *w, rdoor 's de kans groot dat

dj, d eer terugkomt. Alternatief ise Patiënten voortdurend blij-

ven slikken. Per jaar wordt in ons
land ongeveer f 100 miljoen besteed
aan deze zogenoemde onderhouds-
doses. Slechts f 20 tot f 25 miljoen
is voor acute bestrijding bestemd.
Toepassing van Rauws' ontdekking
kan dus mogelijk besparend wer-
ken.
De aanleiding van het onderzoek
dat de Amsterdamse internist start
te was een artikel in het vooraan-
staande medische vaktijschrift The
Lancet in 1983. daarin beschreven
twee Australische internisten,
J.R.Warren en BJ.Marshall, een
bacterie die zich dicht bij de maag
uitgang bevond van patiënten met

Verschillen
Naar aanleiding van deze ontdek-
king begonnen prof. dr G. N. J-■ Tytgat, hoogleraar gastro-entero-
logie (maag-darmkunde) aan de
UVA en de internist Rauws, een

Adviseurs
hadden het
helemaal mis

Vour suggesties vour deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
ecunomie. puslbus 3100.
6401 dp heerlen: uf bel 045
739263.

baar Behang). In september 1981
stapte Vandroogenbroeck naar het
Koninklijk Nederlands Onderne-
mersverbond (KNOV) met de
vraag of hij van deze organisatie
een andersluidend advies kon ver
wachten. Maar ook het KNOV
kwam tot een vernietigende conclu-
sie. Vandroogenbroeck werd aan-
geraden een opheffingsuitverkoop
te houden, de winkel zo snel moge-
lijk te verkopen, de gemeentelijke
sociale dienst op de hoogte te bren-
gen en te proberen ergenas anders
in loondienst te komen.

Uitkomst

Greep

(j pu '^ adviseren u van het
fl ih~ af te zien en zo snel
,), korf e'^ uw Pand te ver-

Misschien krijgt uJL ,n°g wat kapitaal vrij."
W, ldde in Juni 1981 korten§evat het rapportjjCerit

een adviseur van het
fl en irfaal Instituut Midden-
■l aan , einbedrijf (CIMK)
1 ?hn Vandroogen-
i krri et advies kwam
4 se j aan voor de in Brus-
",rjje geboren BrunssummerI er,kele weken bezig
i % ltlet de verbouwing
! 11 pand om er een

andel in verf en be"
Van h beêmnen- Op basis
e 'stp } neëatieve rapport
V-7a NMB een leninë
ue, /U°ÜO gulden terug.

' r0or?ndanks Zette Vand"
' Anr:êenbroeck door.
X^\ 1989 maakt hij in
<W,orerend bedrijf een
'en g

Van 750.000 gulden
Maa eJJ aardige winst.
*en- is w- neêatieve advie-
§eter? JJ n°g lang niet ver-

Vandroogenbroeck
laat zich niet achter
het behang plakken

" John Vandroogenbroeck bewees zijn gelijk. Foto: FRANS RADt

Gelukkig voor Vandroogenbroeck
boden zijn ouders en schoonouders
uitkomst doorzich persoonlijk borg
te stellen voor het nog benodigde
krediet van 70.000 gulden.

Vervolgens rustte op de met frustra-
ties begonnen ondernemer de zware
taak om de negatieve adviezen van
de bedrijfsadviseurs te logenstraf-
fen en te bewijzen dat zijn ambi-
tieuze plannen konden worden
waargemaakt.
Vandroogenbroeck, die al zeven
jaar in de branche werkte, kende
alle leveranciers persoonlijk. Het
lukte hem om maximale kortingen
en leverancierskredieten te bedin-
gen.

Precies zoals hij zelf had voorspeld
maakte zijn winkel de eerste twee
jarenverlies, maar in het derde jaar
kon hij een voorzichtige winst boe-
ken. Sinds die tijd vertonen omzet
en winst een gestaag met 20 tot 30
procent stijgende lijn en Vandroog-
enbroeck heeft zijn winkelruimte in
Brunssum inmiddels verdubbeld.

En hoewel de bedrijdsadviseurs in
1981 hadden gezegd dat er al te veel
concurrerende zaken in Brunssum
zaten, wist hij de afgelopen jaren
het tegendeel te bewijzen. De 3B-
formule sloeg aan bij het publiek.
„De mensen dachten dat achter die
naam een grote organisatie zat, een
verffabriek of zo, en dat wekte ver-
trouwen. Ik heb het zo maar gelaten
en verder - met succes - geprobeerd
zoveel mogelijk rollen behang te
verkopen. Mijn devies is 'meer rol-
len voor minder geld,"

Vandroogenbroeck werkte 70 uur ;
per week in zijn zaak. De parkeer-
plaats die hij achter de winkel aan-
legde, bleek een gouden greep en "de zijstap naar de verkoop van zon-1
newering werd een kassucces. Te-
genwoordigverkoopt hij 25.000 rol-
len behangpapier per jaaren in
1991 verwacht Vandroogenbroeck ,
tegen de verdrukking in zijn bran-
che in zelfs een omzet van één mil-
joen gulden.

De Belgische Brunssummer kende
echter ook tegenslagen toen hij te -
hard wilde groeien. In Valkenburg
opende hij in 1984met een compag-
non een filiaal en de compagnon be-
gon zelf een behangzaak in Hoens-,
broek. Vier jaar geleden starttte
Vandroogenbroeck in het Brabant--
se Boxtel en in Sittard twee franchi-
sewinkels. Helaas moest hij later g
door ruzie met zijn compagnon de "franchise-formule loslaten en het fi-
liaal in Valkenburg sluiten „omdats
de man die daar in loondienst werk-;
te de kantjes eraf liep."

In 1985 schreef Vandroogenbroecki
een brief over de ontwikkelingen b
van zijn bedrijf naar het CIMK en ,
het KNOV. Het zat hem nog altijd
dwars dat hij geen medewerking
kreeg. Beide organisaties feliciteer-
den hem, maar vonden desondanks
dat ze destijds Vandroogenbroecks_
kansen goed hadden ingeschat. '">„Het onverwachte succes is slechts j
te danken aan bijzondere omstan- Adigheden en een meer dan gemid- ~
deld ondernemerschap."

Dat de organisaties niet toegaven "dat ze fouten hebben gemaakt, zaLvVandroogenbroeck waarschijnlijk rH
nog jaren dwarszitten.

peter bruijns

Die liet het er niet bij zitten. Hoe-
wel hij wist dat hij met ernstige fi-
nancieringsproblemen te kampen
zou krijgen ging hij gewoon door
met het opstarten van zijn bedrijf
onder de naam 3B (Beter Betaal-

gemoed het pand vertimmeren en
de NMB liet het CIMK voor de ze-
kerheid een onderzoek doen naar
de financiële haalbaarheid van zijn
plannen.

Tot Van Droogenbroecks verbijste-
ring was het CIMK-rapport ronduit
negatief. De concurrentie van 11
anderezaken in Brunssum is veel te
groot en de markt is al verdeeld,
meende de CIMK-adviseur. „U
moet uw hele omzet nog veroveren
op de concurrentie. Daar is een lan-
ge aanlooptijd voor nodig en een
sterk ondernemersbeleid. Maar ook
na een aanloopperiode van bijvoor-

goed uit en volgens zijn accountant
zou de bank zeker een volledige hy-
potheek willen geven. Bovendien
kon hij na een jaarrekenen op een
WIR-premie van een ton. Nadat
echter de koopakte al getekend
was, bleek de hypotheekbank
slechts bereid tot een hypotheek
van 130.000 gulden.

beeld drie jaar achten wij een ren-
dabele exploitatie niet waarschijn-
lijk, voornamelijk vanwege de hoge
rentelast als gevolg van de loodzwa-
re financiering." Het CIMK wilde
daarom een aanvraag voor financie-
ring met staatsgarantie niet onder-
steunen en adviseerde Vandroogen-
broeck om van het hele plan af te
zien en dewinkel weer te verkopen.

bedrijfsleider. In die functie kreeg
hij voldoende inzicht in de branche
en zelfvertrouwen om met een

broeck bij zijn baas geen promotie-
mogelijkheden meer.

eigen zaak te beginnen. Bovendien
had de ambitieuze Vandroogen-

Krediet
Geen nood, aldus de accountant,
die de NMB bereid vond om een
krediet te verlenen voor een reste-
rend gat van 70.000 gulden. Vand-
roogenbroeck ging vervolgens wei-

Acht ■tft^trl,"a de 'valse' "art zittenkit hij «f es no8 ho°g- IJver 'g sta-St hij u paPerassen.op waaruit

ÏÏSd^rKtrfMlreerUik^Te?-
-d ar,veld u- en de bank is

lLc'neni„r
,Hli wil beginnende on-

" fo' dat ze niet zon-'Nnti„' Pde adviezen van allerlei
i °ü* on ■ moeten ëaan- -Ver-] PJe eigen inzicht."

Bedrijfsleider
<'ni°P de schildersschoolS. een d'enst biJ Bartels Be-iden behr°teondernem^^!Je Ud^angartikelen. Onderaan

I.' Wi st h
eSonnen als h"'pverko-n'J zich op te werken tot

In januari 1981 kocht hij voor in to-
taal 186.(XX) gulden een oud pand in
het winkelcentrum van Brunssum.
Daar moest nog voor 63.000 gulden
aan verbouwd worden en verder
waren nog enkele tienduizenden
guldens nodig voor investeringen in
interieur en voorraad. Vandroogen-
broecks ondernemingsplan zag er

Zaterdag 8 juli 1989 "25

" Internist E. Rauws: 'geen
maagzuur, maar bacterie.

hiervan met het blote oog waar-
neembaar. Ook kan men het stukje
weefsel direct onder de microscoop
bestuderen.

nen een jaar nadat de medicijnbe-
handeling is stopgezet.
Een therapie die geen invloed heeft
op CP moet dus steeds worden toe-
gepast om de 'natuurlijke' neiging
tot het recidiveren van zweren te
onderdrukken. Alleen wanneer CP.
verdwijnt gaat ook de ontsteking
van het maagslijmvlies weg. Dan
keren de zweren minder snel terug.:
Volgens de onderzoekingen van
Rauws is er één middel dat niet al-
leen maagzweren geneest, maar
ook werkzaam is tegen CP: zogehe-:
ten colloïdaal bismutsubcitraat.
Deze stof vormt als het ware een
beschermende laag over het slijm-
vlies, waardoor de invloed van het.,
maagzuur vermindert.

Bacterie oorzaak zweren
in maag en darmsysteem

Hmburgs dagblad M
________=___=_ vrijuit



Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Privéclub exclusief

de betere club. Nieuwe meisjes, nieuwe leiding. Escort
mog. Industriestr. 13, Kerkrade-west. Ma-za v. 11-23 uur

Zond, v. 14 - 21 uur. Tel. 045-423634.

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

Tel. 045-311895.

Te koop aangb. BMW-alu-
minium velgen KBA 40622,

’ 400,- z.g.a.n., 045-
-741148 na 18.00 uur.
4 alu. VELGEN met band
maat 5.50JX13 voor Fiat,
Seat of Alfa sud. Tel. 045-
-412753.
Te k. JEEP-autobanden tra-
cker AT goodyear 10-15-CT

’ 450,- Hekerweg 51,
Valkenburg.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.
Te k. MOTORBLOK Escort
1.3 79, i.g.st. Lopend te ho-
ren. ’ 350,-. 045-740006.

Aanhangwagens

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

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

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

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

320.324.05....5ex-info
320.325.02....Heet

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

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.
3 sexy meisjes bij

Yvonne
045-425100Kerkrade

Provinciebox
Waarom verre afstanden als

het ook zo kan! ledere
provincie zn eigen nummer.
Alle nummers beginnen met

06 320.330
GRONINGEN 23
FRIESLAND 24
DRENTHE 25

OVERIJSEL 26
GELDERLAND 27

UTRECHT 28
NRD. HOLLAND 29
ZUID-HOLLAND 83

BRABANT 84
ZEELAND 85
LIMBURG 86

het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienummer
belt. We kunnen uiteraard

niet verbieden dat je op
"visite" gaat bij een andere
provincie. Viditel pag 611
0,50 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
1e str. links, 100 mtr. rechts.

3 sexy meisje bij
Yvonne
045-425100. ■

Judith, pès 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
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36...50 et p/m
Nightclub

St. Tropez
Putstraat 40 Sittard.

ledere dag geopend van
21.00-5.00 uur. Leuke

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

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

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

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Nieuw - Nieuw
Club Nirwana

Lisa en haar internationale
gastvrouwen.

Nieuwstr. 147 Kerkrade.
Tel. 045-463323.

ma.-vr. 11-24, za. 11-18.
Homo, 1.80 lang, 76 kg,

zwart golvend haar,
slank getraind
lichaam

en bereid alles te doen wat
jij verlangt.

06-320.323.86 - 50 et p/m
Mieke is bang

als ze ontdekt wat
Grieks

is. Oh nee, dat niet...
Maar wat een nieuw gevoel,

als hij toch...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Tranen om de

scheiding?
Nachten alleen in bed?

Het duurt niet lang als die
jonge knul de TV repareert.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de
Orgiebox.

Zo vind je die partner.
06-320.324.40 - 50 Ct p/m

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

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten
06-320.324.90 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt sex-vriend

Sex-contact-lijn

Te k. ONDERSTEL voor
aanhangwagen met reserv.
wiel, t.e.a.b. 04406-13138.

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

Te koop 3 CROSSERS, 2
Maico's en Suzuki 125RM.
Tel. 045-224502.
Te k. SUZUKI GSX 1100 m.
kuip en koffers, bwj. '81, in
uitstekende staat. Tel.
04490-35982.
Te k. HONDA Off the Road
Parijs-Dakar 600. Vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-422397.
Te koop YAMAHA FJI2OO,
bwj. '88, kl. wit. Tel. 045-
-221922.
Te k. weg. omst. URAL-Zij-
sp. comb. 1 jr. oud t.e.a.b.
Tel. 04406-14446.
Te koop HONDA XL 600 R,
bwj. '86, i.z.g.st., vr.pr.

’ 5.800,-. Tel. 04490-37430
Te k. HARLEY DAVIDSON
1200 cc, electra-glide, bwj.
78, dresser, na 17.00 uur
04490-31151.
Te k. YAMAHA 400 DT off
the road, bwj. '80, i.pr.st., vr.
pr. ’ 1.950,-045-464785.

Te k. cross motorfiets

Suzuki RMBO
voor 8 tot 14 jaar

14,5 pk -80 cc - 6 versn.
werkelijk als nieuw!!!

van ’ 2.400,- voor ’ 1.800,-
Tel. 045-751756

2e Hands CROSSERS;
Yamaha 490 '84, KTM 495
'84, Honda CR 250 '86.
Salden Racing Center Lim-
bricht
Te k. aangeb. HONDA 750
Magna shopper, ’ 2.000,-
-onder nieuw prijs. Tel.
04406-12289.
Te k. HONDA XL 600 R, 6-
'BB, 3200 km. ’ 7.000,-. Tel.
045-258887.
Te koop Motor HONDA
400N, bwj* 79, i.z.g.st. Lau-
rierstr. 409, Heerlen. Alleen
tussen 17.00-21.00 uur.

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

JF E. Custers. Verlengde
Lincelaan 23, Oirsbeek, tel.
04492-5261 biedt te koop
aan: Merce4des 230 TE
t'B3, 5 bak, schuifd., sportv.,
pr. ’ 14.500.-.BMW 520 i
t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Audi 200 i plus
105 E'Bl en 80 ’ 3.900,-en

’ 7.900,-; BMW 320 6 LPG,
sportw. t'Bl ’ 5.900,-; Volvo
340 GL Alt t.79 geh. nw.st.
’2.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
'78, '79 va ’ 1.000,-; Honda
Perlude t'Bo ’3.200,-. To-
yota Starlet t'79 ’1.700,-.
Toyota Corolla t'7B

’ 1.200,-. Peugeot 305 t. '81
’1.700,-; Fiat Ritmo 75 CL
t. '84 ’ 4.900,-; Opel Manta
20 GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.79 ’5.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’ 2.900,-. Zasta-
va Yugo t. '84 ’ 2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo ’ 2.900,-.
BMW 320 t. 76, sportvlgen
’1.700,-. Skoda 120 LS t.
'84 ’ 1.900,-. Ford Escort
2000 RS t.79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.79 ’ 1.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.79.
’2.200,-. Ford Fiesta t.79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-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 f 4.250,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’1.700,-. Citroen
GSt. '81 ’ 1.500,-. Opel As-
cona 1.2 t.79 ’ 2.600,-. Div.
goedk. inruilers. Alle auto's
met APK, tevens alle repa-
raties, Geop. ma t/m v
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Kadett 13 LS '86, '85; Corsa
TR 12S '85; Corsa Luxe 12S
'84, '03; Kadett 12 '84; Ka-
dett 12S'81 2x; Escort 1.1 L
Bravo '82; Ford Fiesta 1.3
GL '80. Automobielbedrijf J.
DENNEMAN, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
VW GOLF Elan '83 Opel
Kadett D bwj. type '80; Dai-
hatsu Mini-Van 55 wide, bwj
'83; Daihatsu Van Charade
Diesel '85; Innocenti 90 L
80; Alfa Sud 1300 S 79;
VW Golf 1100 77; Honda
Civic bwj. '81. Ford Escort
78, Toyota Hi-ac 77. Kissel
42, Hoerlen.
Te k. HONDA Prelude met
sportv '80; Volvo 343 DL
autom. 77; Ford Escort '80,
alle dnie met APK en i.z.g.st.
tevens te k. compl. motor
van 407Dmet bak en sloop-
ondercl. ook onderd. van
Renault 5 Alphine Turbo Info
Kieskoel 11, Landgraaf 045-
-314071.
BMW 520 i '83 zeldz. mooi

’ 12.000,-; Ford. Siërra 1600
Laser 3-drs. 85 ’11.500,-;
Honda Accord '80 3-drs.
’2.750,-; Ford Fiesta '80
Supers;port ’ 2.750,-; Talbot
1100 F'ick-up '83 ’2.150,-;
Mercedes 207 D 78

’ 3.700,-. Automobielbedrijf
Johan Schmidt, Hommert 24
Vaesrade, kruispunt
Schinnen.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan. Let op nu speciale
vakantie-aanbiedingen gel-
dig t/m 12-7-89: Opel Man-
ta 2.0 GTE bruinmet. '83;
Opel Kadett 1.2 LS groen-
met. '8.5;Kadett GTE wit '83;
Kadett 1.6 SR blauwmet.
'82; Ford Siërra 1.8 L Laser
5-drs. rookzilvermet. '86;
Siërra 2.0 blauwmet. 5-drs
LPG '85; Sierra KR 4i rood-
metal. div. extra's '83; Es-
cort XR3 blauwmet. '82j
Granada 2.0 L 4-drs. i.z.
g.st. blauw '80 ’2.500,-;
VW Golf GTI div. extra's
type '81 ’7.900,-; Toyota
Corolla 1.3 DX Liftback
blauw '80 ’2.900,-; Toyota
Starlet DX 5-drs. zilvermet.,
79 ’2.750,-; BMW 320 6-
cyl. i.z.g.st. div. extra's
’2.750,-. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.

(Brom; ietsen

Club Doma-S&
Live uit de kelder!

Slavinnendag deel'
06-320.323.55 50ctJJ.
Spoedsexbox

heb je even weinig tijd "*wil je wel een snelle bef;
bel live!! 06.320.323- 5>

50 et. pm.
Haar

sexervaring
in de trein hoor je<#

06-320.323.55
Jouw treinsexverhaal W

jeopolo-4297085>
"De Meidenboj
VOOR "N SPANNEN^

BABBEL OVER Ji
NIEUWSTE LINGEFï
BADPAKJES, STRAIW
AVONTUURTJES, Sc>

PRAAT OF LUISTER *OP (50 ct.pm.)
06-320.325.88^

slappe hap'
tsja schatje moet je mij *Jbellen dan ga je helern*»

je dak 06.50 c/m

320.327.2?
' Op de

Grofsexbox
kan het de vrouwen ni*L

genoeg toegaan. Haf'
sexpartners gewen*

06-320.323.54
50 ct.p.m.

Nieuw Escort
Het adres voor een £meisje bij U thuis v*

’ 100,-all-in.

06521 -2789^
Generatiebox
Dames zoeken jonge"^
meisjes willen een Wl
sprek met ervaren h^06-320.326.27-50 cefwJS'

Privéhuis
Wie heeft er voor onSj
privéhuis (club) of gesJ<

pand hiervoor te ruft
Eventueel overname-,,

aan PB 2775, 6201'
Maastricht. y

’ 50,- all-in
045-423608 s

Vrijdag en zaterdaö
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22■%
Grote Gracht 95, Maa^

Let op de palmet
in de etalage-

Met airconditioning^

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241,
tel. 04490-4581 *■>Tev. meisje gevragj/

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, OfSJessie, "Cinderella",
Rijksweg Nrd. 56, Sus'"

naast tennishgly
Erotel 06

320.320.2°
U, U, jij en julli*
weten het wel-

-50 ct.p.m. >
Nieuw Nieuw Nieu
3 sexy stafj

ook za. en zon.o4sj^
Vera :

Privé. Tel. 04754jg^
Nieuw

Sandra t
en vriendin uit Sittard-|
en nacht bereikbaar

045-728576^
"De Jachtig

Haanrade-K'rade. G<e3
23. Gerda, Regina. "Jjjrf

Heike, Areane, Rit*-^v. 20-4 uur. 045-4&^lTev. meisjes

Te k. MERCURY Cougar
KR 7 Cabriolet; Mercedes
350 SL Cabriolet. Automo-
bielbedrijf Johan Schmidt,
Hommert 24 Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Kadett \2 i^ zilver
’5.750,-; Ford Escort 1300
82 ’5.900,-; Kadett 1.2
station '81 ’3.500,-; VW
Golf D '81 ’4.750,-; Opel
Manta '79 ’1.750,-; Ford
Granada '80 ’950,-. Inr.
mog. 045-211071. Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
AMX Sport 1980, ’5.750,-;
Opel Kadett 1.6 D, 1983,

’ 7.000,-; Opel Commodore
1980, ’4.250,-; Ford Gra-
nada 2.3, 1980, ’1.750,-;
Ford Granada 2.3, 1980,
’2.750,-; BMW 320, 1978,
’2.750,-; BMW 316, 1977,
’1.500,-; Volvo 340, 1978,
’500,-; Opel Rekord, 1980,
’2.500,-; Volvo 343, 1981,
’4.500,-; BMW 520, 1981

’ 4.750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
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. Por-
sche 928 S div. extra's '80,
Kadett D '84, Golf GTI 16 V
div. extra's '86, Opel Ascona
16 S '83. Fiat Panda 45 S
'83 wit, Fiat Panda 45 S '83
bruin, Renault Fuego '81.
Citroen 2 CV 6 Charleton '84
Mitsubishi Sapporo '79. Fiat
Ritmo '82 4c VW bus LPG,
'79. Opel Rekord 4 drs. LPG
'85. Mitsubishi Galant '81.
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohandel
P. Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86 (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
NB 1.5 GLX '86; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
1.6 S'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 Ka-
dett 12 S 5-drs. '82; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VWGolf
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78

’ 1.500,-; Mitsubishi Sa-
porro, aut. '78 ’2.500,-;
Nissan Blue Bird '80 1.6
’4.950,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; VW Polo '78
’1.850,-; Volvo 343 DL
autom.'77 ’1.250,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.
Mercedes 190 E, veel ex-
tra's, nov. '86; Ford Siërra
20 i 3-drs. '84 '86; Ford
Siërra 20 SR 3-drs. '86;
Ford Escort 1400 CL 5-drs
'87; Ford Escort 1400 CL 3-
drs '86 '85; Ford Fiesta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Peugeot 309 Diesel '87;
Opel Kadett 1300 LS '85,
'84; Opel Ascona 4-drs. '80,
’3.000,- . Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur. 045-
-312059.

Overjarige Koga Myata
FIETSEN. Rigoreus in prijsverlaagd! Nu nog ruime
keuze. Tweewielers Math
Salden, Limbricht.
FIETSEN: Gazelle, Batavus,
Rih-cove en kinder-oma-
fietsjes, fa. H.Plas en Zn.,
Schildstr. 36, Brunssum en
Mauritsweg 52 Stem.
Te k. KREIDLER bromfiets

’ 200,-04492-2656.
Te koop HONDA MTX, '86,
i.z.g.st. orig. kl. wit/rood,

’ 1.800,-Tel. 045-224502.
KREIDLER RMCS, i.z.g.st.
kickst. 4 versn. schijfrem.
04490-16425.
Te koop CROSSFIETS
BMX 2000, Sterrenstr. 6,
Treebeek.
Te k. leuke brommer HON-
DA PK, i.z.g.st. kleur zwart,
bwj. '86, vaste pr. ’ 500,-.
Tel. 045-726204.
Te k. Puch MAXI, kl. zwart,
i.z.g.st., vr.pr. ’500,-. Tel.
045-423132.
Te k. DAMESBROMFIETS
en damesfiets, z.g.a.n. Tel.
04490-38119.
Grote sortering FIETSEN,
nergens goedkoper, ook
voor banden, onderdelen en
reparaties. Tweewielerspe-
ciaalzaak Typhoon, Maris-
str. 16, Geleen-Zuid,

VESPA Bromf. v.a.
’1.125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.
Te koop ZUNDAPP,
Bernhardstraat 21, Puth-
Schinnen,
Te koop HONDA MT 5, bwj.
'86. Tel. 045-229839.
Overjarige rijwielen met kor-
tingen, vanaf ’ 40,- p.mnd.
Cycle-centre HELGERS,
Rumpenerstr. 62 en 50.
Brunssum.

Tek. HONDA MTX, bwj. '85,
i.z.g.st. Tel. 045-425431.
RACEFIETS Jan Janssen
met Shimano duraace.
groep - H. 54., nw. pr.
’1.725,- pr. ’500,-. 045-
-255156,764689.
Te k. VESPA Ciao i.g.st., pr.

’ 350,-. Tel. 045-253748.
VESPA Ciao m. sterwielen
en snorbrommer, z.g.a.n.,
Kerkstr. 33, Übach o.Worms
ZUNDAPP KS 50, veel ex-
tra's, ’ 800,-, event. m. hel-
men.Tel. 04490-32241.
Vespa CIAO m. sterwielen
’500,-. Dorpstr. 9 Land-
graaf
Te k. VESPA Si-M-Ri bian-
co kl. wit met sterwielen,
bwj. '87, i.z.g.st., verzeke-
ring t/m 90, pr. n.o.t.k. Tel.
045-253573.
Te k. TOMOS versn. brom-
mer, bwj. '87, pr. met verz.
’950,-, i.g.st., 045-461048.
Te koop YAMAHA DT, z.g.a.
n. Tel. 04406-41163.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88,
vr.pr. ’ 700,-. 045-727574.
Te koop YAMAHA Trail,
zwart/rood, i.pr.st. Tel. 045-
-250145.
Tek. SUZUKI mooi en goed.
’350,-. Tel. 045-214964.

Sport & Spel
Te koop 2 PARACHUTIS-
TENPAKKEN en 2 parachu-
tes matras, gehele uitrusting
spotprijsje. 045-421574.
HENGELSPORTLIEFHEB-
BERS opgelet! Alle hengels
en molens nu reeds 10-30%
korting. Match hengels Car-
bon ’ 55,-; jeugdwerphen-
gel ’ 9,95; molen en nylon

’ 9,95; telescoophengel 3
mtr. ’9,95, 4 mtr. ’14,95.
Alle wedstrijd Match Karper
en Quiver hengels extra kor-
ting. Hengelsportcentrum
Jan Bergsma, Hammolen-
weg 3, Kerkrade.

Direct snel sexcontact
50ct.p.m.

L.1.V.E.-afspreek-lijnü!
06-320.320.55

Hete meisjes zoeken
sex-contact:

Tippel-box
50 et. p.m. 06-320.326.66

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06

320*325*45
Hardlesbl

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
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.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

-320.320.10
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.
Zat. en zond. 14.00-24.00u.

ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen
Tel. 04490-42315.
Meisje gevraagd.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
De Sabbelbox

De heetste meiden bellen,
geen bandjes live sex!!

06.320.325.69 50 et. p/m.

Inwijding!!
Jiva's Oosterse sexlessen,
voor een beter sexleven!

Les2B. 06-32032351 50cpm

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 50 cpm

(Huis)dieren
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij kopen alle loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. O Korter 045-
-751807.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Vanhauten
Zondag kijkdag van 12.00-

-16.00 uur
VW Golf Cabrio white look
ATS, zender 83 ’ 25.900,-
Audi coupé 5 S GT Quatro

model ’ 14.900,-
Renault Alpine 5 turbo coup

wedstr. uitv. ’ 7.500,-
Suzuki jeep SJ 413 L cabrio,

28.000 km., ’ 16.750,-
Suzuki Carry open laadbak

26.000 km '85 ’ 6.900,-
Suzuki Alto '87, rood,
31.000 km. ’9.800,-

Ford Siërra 2.0 aut., rood
type'B7 ’ 17.500,-

Ford Siërra Laser 1.8 t.'B7

’ 16.900,-
Ford Siërra 1.6 Laser type

'86, wit ’ 15.900,-
Ford Siërra Combi Van

62.000 km t.'Bs ’9.800,-
Ford Escort 1.6 GL auto-
maat '85, schuifdak, zeer

mooi, ’ 9.750,-
Ford Escort 1.4 CL 32.000

km. met veel extra's bwj. '87
’17.700,-

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

Volvo 244 GL, LPG '83,

’ 8.900,-
Volvo 360 DLS, 2 ltr., '83

’ 7.500,-
Opel Kadett stationcar 1.6

diesel, '86, i.st.v.nw.,
’12.750,-

Opel Kadett city type '79,1 e
eig. ’ 2.250,-

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

BMW3l6nw. model t.'B4

’ 13.950,-
BMW 318 i met veel extra's
type'B6 ’ 18.900,-; BMW

318 79 ’4.500,-
Citroën AX RE 11 8 mnd.

oud, 7.500 km., ’13.900,-
Citroën AX '87, rood

’ 11.900,-
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,-

HondaPrelude type '80, au-
tomaat, ’ 3.900,-

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

’ 8.450,-; Nissan Sunny 1.6
SLX '87 27.000 km. blauw-
metallic ’ 16.900,-; Skoda

130L'Bs ’3.900,-.
Div. goedkope inruilers.
100% Snelle en discrete
financ, ook all-in leasing

mogelijk, garantie 3 mnd. tot
1 jaar.

Hoek Kaalheidersteenweg-
Dentgenbachweg.

Nabij politiebureau Kerkrade
Tel. 045-423288.

Te koop Honda CIVIC '77;
Honda Accord '79; Opel Ka-
dett '76; VW Kever 1300 '71;
VW Polo '75. Alles APK gek.
alles nw. gespoten. Nuster-
weg 44 Sittard 04490-14659
AUTOMAAT Volvo 66 APK
7-'9O, Daf 46, APK 2-'9O
van autobedr. 04404-1317.
Te k. Mitsubishi Lancer
1200 GL bwj. '82; 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.
Ford Scorpio 2800 GLI, bj.
'86, ’ 19.000,-; Ford Sierra
bj. '86, ’12.000,-; BMW
518, bj. '83, ’8.500,-; BMW
316, bj. '83, ’ 12.000,-; Opel
Kadert, bj. '87, ’15.000,-;
Ford Sierra 4-deurs,
’8.000,-. Gar. GEVA, Ge-
leen. 04490-54074.
Te k. RENAULT 16 TX,
1977, rood, ’600,-; Rover
defect div. gd. onderd. o.a.
nw. banden en geh. nw. uit-
laat motor 100% in orde

’ 650,-. Inl. 04490-27986 of
19179.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
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.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
Te koop MAZDA 626 2.0
GLX Coupé bwj. '87, antra-
ciet, stuurbekr., vr.pr.

’ 22.500,-; tevens BMW
320 6, bwj. '78, metalliclak,
versch. ace., 1 jaar APK,
motor 100%, vr.pr. ’4.000,-
Ter 04455-1391.
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; VW Golf
cabriolet '85, wit; BMW 316
84, met gas, sporfwln. 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 10.000km. garantie.
Europaweg Z. 304 Land-
graaf. Tel. 045-324498.

Golden RETRIEVÉffJen Labrador retrie^JAmet stamboom en 9^lheidsgarantie uit HJ^d
ouders. Tel. W3s^>d
Te k. AQUARIUM &%&
50cm compl. P,PJ
04499-3885na 1 9-0°?,

tvDuivenliefhebbers, 'j|
bezitters, vogelliefh^jj
en andere dierenbö'j
bij ons betaald u be slj
laagste prijzen voor .
diervoeders. Kijk en^lijk prijs en kwaliteit- x.
handel dierenspeciajM
BEGRA, Akerstraat rJ
Carboonplein te Ke^l
West.
Te k. West highland $
TERRIERTJES, met *04920-50323.
Te k. jonge middjj
SCHNAUZERS, peP^
zout, prima stamb-. 1
africhting Ipo 3en Gö
04492-1255
Te k. bij part. liefh--.fiprachtige, gezonde \i
NENDALER pups m*j
karakter en prima St-
tvs stamboom. Inl-
-14814328. S\
Te k. BOXERPUP,
ingeënt en ontW-.J
’450,-. Tel. 0183"
bgg 04760-72096-^^
Te k. witte oosterse K{,
KATJES. Tel. 045-j^jj;
Te k. nest WOL^DERS, goedk.! lets
Kerkstr. 33, ÜbachgJ^
Te koop v. liefhebKi»
SETTER pups rn- fTel. 045-460473/423J/

Voor Piccolo* f
zie verder pagi^ 3

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. nest MALTHEZERS
Yorkshire terriërs en Heide-
wachtels 04743-2303.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
Kortharige kleine HONDJES
volt. geënt en getatoeëerd.
Tel. 04459-1237.
Te koop weg. omst. Duitse
HERDER met papieren.
Leeft. 8 mnd. Imp. Duitsland
Tel. 045-224767.
Te k. gevr. PAPEGAAI, ka-
katoe's of ara's, mr. op tam-
me sprekende ook mog.
Worden afgehaald.
Tel. 043-214305.
DUITSE staande langhaar
pups, met stamb. bruin/wit.
Kennel van de Bovenste
Hof. 045-258206.
Te k. prima WELSH-TER-
RIERS en gladharige Fox-
terriërs pups, lief karakter,
Tilly Busch, Putsr.so, Sittard
Te k. jonge dwerg- en TOY-
POEDELTJES, goedkoop.
Kerkstr. 33 Übach o Worms.
Te k. lerse SETTER pups, 3
mnd, met stamb. in huis op-
gegroeid. 04499-2237.
Te koop BOOMERHOND-
JES en Kamerhondjes. Tel.
045-214859.
Te k. aangeb YORKSHIRE-
TERRIËRTJES uitz. mooi
10 wk. met stamb./400,-
-04490-33594
Weg. omst. grijze roodstaart
PAPEGAAI te koop, met
kooi. Tel. 045-421916.

leieservice
Draai eerst06-320 en dan
PORNO-LUISTERUJNEN

320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora& Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 BizarreLivesex
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 ChickContact

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 of draai je eigen

sexverhaal!

NIEUW:
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Metéén debeste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators.

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

PARTY-LINE
06-320.330.10

50et p.m. Méér info in de
nieuwsteGouden Gids! %

De sexsuperbox
't gaat niet om die box,
welnee. Het zijn al die

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

supersexy zijn ze. En... dat
laten ze horen

06-320.324.30 - 50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier

waarop volwassenen dat
doen op de

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

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

romantiek
en liefde. De naam zegt
alles. Grove gesprekken
worden geweerd. Lief en

romantisch zijn we op
06-320.326.37 - 50 Ct p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Sex is niet verboden, maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romantische
knuffelbox

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

de kriebel
wiebelbox

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

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

Ontdek derijpere partner bij
de 40-plus box.

Strikt voor volwassenen.
06-320.327.28 - 50 et p/m

Wip in Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart

06-320.324.60 - 50 et p/m

En niemand
weet dat je naar

me luistert...
!ErotJfoon!

06-320.320.12
50 et p/m

Porno box
voor de heetste gesprekken.

Vreemd... vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 - 50 et p/m

Gay-
Meeting-Point!

Lekkere boy zkt sexcontact
06-320.330.21 - 0,50/p.m.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35

Bedrijfswagens
M. Merc. L5OB D, bestel 400x186x175 1985
M. Merc. 307 D D.cab. open I. bak en huif 1985
H. Ford Transit diesel bestel, rood, 1e eig 1982
H. Fiat Fiorino diesel, 1e eig., blauw 1985
H. Merc. 207D, bestel, 282x168x155cm 1985/1986
M. Mercc2o7D bestel 330x168x155 60.000km 1985
H. Merc. 407 v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1988
M. Merc. 407Dbestel 400x168x183 cm 1986
M. Ford Transit bestel type 130 dubb. lucht 1985
G. Merc. 309D, nw. open 330 cm laadb 1984
H. VW Transporter benz. en diesel 1984 /1986/'B7
H. Renault Traffic TIOOOD best 1985

Personen/taxfous
H. Merc. 207Dverl. en verh. taxidemo nieuw
H. Nissan Bluebird Stationc. ’ 500,- opknapper 1980
H. VW Taxibus, watergekoeld, 2 stuks, LPG 1983/1984

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

Kontaktert/Klubs

Babbelbox
Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

06-320.330.03

M 06-GAYCAFÉ
MO6-320.327.55

/ ïlailL LIMBURG
i ii || In het 06-Gav café kun je «rij uitpraten

jffT^rf'i Ig' ii & ovßr \t gevoelens en ervaringen. Je leert
Èsk r^-rO nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
f]fï «tV* kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

Een avontuurtje om van te
smullen...

Eroslijn: 06-320.321.22
50 et p/m

Gezellig flirten en... (Geinig hè!)

Flirt-Box 06-320.330.01

SMEETS M.B. biedt aan:
Lancia VlO Fire wit '87
’12.750,-; Opel Kadett 1,3
GSI uitv. rood '85 ’ 17.750,-
BMW 324 D wit '86
’26.000,-; BMW 316 4-drs
lachsilber 87 ’ 26.500,-;
BMW 316 rood "M"uitvoe-
ring 12-'B7 ’29.500,-;
BMW 524 TD zilvergrijs '86
’27.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 1,6 GLX LPG 10-'B7
’19.500,-; Renault R25 TS
bl.grijsmet. '86 ’ 19.750,-;
Volvo 740 GLE LOG 87

’ 39.750,-. Rijksweg Nrd.
125, Geleen. 04490-46333.
Particulier vraagt AUTO met
schade of defect. Tel. 045-
-728687.
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 '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, Industriestr. 31,
Sittard. Tel. 04490-15195.
APK-station, inruil, financ.
Dus tot ziens.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX'B6'B7 en 88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; Seat Ronda 1.7 GL D
'87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat Ibi
za 1.2 XI '89; Subaru 1300
'80; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Mazda 1300 '76; Mazda
323 '81 en '79; Lada 2105
GL '82; Fiat 127 80; Fiat
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi
100 '81. Seat Ronda 1.2 L
87, VW Golf 80, Opel Cor-
sa '86, Opel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags
koopavond
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
AUTOBEDRIJF Sjaak van
den Bergh biedt te koop
aan: Ford Escort 1300 '89;
Ford Granada 2300 '82; VW
Santana 5-cyl. '82; VW Golf
automaat 82; VW Polo GT
1300 '83; Suzuki Alto 81;
BMW 318 '80. Prins Hen-
driklaan 32, Brunssum. Tel.
045-270270.
Daihatsu Rocky 4-wieldrive
1985; Renault Rll aut.
1987; Honda 1500 GL 1986;
Austin Maestro 1600 HLS
1984 en 1985; Austin Maes-
tro Mayfair 1985; Rover
2600 S 1984; Mini Mayfair
1987; Austin Metro 1982;
Ford Escort 1300 Sport
1982; Rover 213 SE aut.
1985; Fiat Uno 45 1986;
Mazda 626 2 liter met LPG,
1982. Austin-Rover dealerHAVE, Industriestraat 31,
Sittard. Tel. 04490-15195,
Bovag-bedrijf. Inr., Fin., Ga-
rantie^
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
deweek: Opel Kadett HB 13
LS wit met extra's '87. Hon-
da Prelude 2.0 EX km.st.
9.300 zeer mooi wit 7 juli
88; BMW 315 zeer mooi
2x '82; Ford Sierra 2.0Laser
wit '85; Audi 90 Quattro 155
PK km.st. 40.000 met veel
extra's wit '85; Audi 80 C 75
PK 4-drs. van 1e eig. spec.
aanb. beigemet. '85; Citroen
Axel 11 '86; Citroen Visa 11
super E '81; Fiat Ritmo 60
'83; Fiat 127 Super 900 '82;
Ford Escort 1300 Laser wit
'86; Ford Fiesta 1000 spec.
aanb. '83; Honda Civic 1.3
luxe '84; Hyundai Pony 1.4
TLS '81; Lada 2107 1.5 GL
'85; Lada 2104 1.5 combi s-
speed van 1e eig. spec.
aanb. beige '87; Mitsubishi
Colt 1200 GL '86; Nissan
Micra SDX '86; Opel Kadett
HB 1.3 NLS zeer spec. uitv.
'88; Opel Ascona 16 S HB
spec. '85; Opel Kadett HB
1.3 S '85; Opel Kadett 1.2 S
blauw '83; Opel Kadett 13 S
5-drs. met gas '81; Opel,
Manta 19 N CC groenmet.
'81; Opel Manta 13 S geel
'81; Opel Corsa 1200 S '84;
Opel Corsa 1.0 S spec. uit-
voering '84; Opel Commo-
dore 2.5 S automatic '81; O-
pel Kadett 1200 aut. '78;
Peugeot 205 XE '86; Peu-
geot 309 GL profil van 1e
eig. '86; Suzuki SJ4I3QJX
met zomer en winterkap,
zeer mooi '87; Toyota Cari-
na 11 1.6 DX met gas '85;
VW Golf 1300 LX met veel
extra's '81; VW Polo C '84;
Volvo 340 DL 3-drs. '84;
Volvo 345 Winner 5-drs. 83.
Volvo 360 2.0 '86. Div. spec.
aanbiedingen op goedkope
inruilers, Bovaggarantie of
eigen garantie 6, 12 mnd.
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud. Don-
derdag koopavond. Auto en
APK-centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.

Mercedes 813
te koop, bwj. 76, autotran-
sporter 6M bak met alu. be-
plating, electr. lier, het geh. i.
g.st., APK juli '90, vr.pr.

’ 6.750,-. Tel. 043-435893.

Bel 06-320.320.33 - 50 c/pm

De UIVER BV: Leyland Bo-
xer TV mot 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; Moreedes Benz 608
APK 76. 04492-1931/1398.
Ook zaterdags: 10.30-16.00Gesl. AANHANGWAGEN

voor markt of braderie, geh.
inger. voor verk. grill/worst-
verkoop, ook geschikt voor
div. andere doeleinden. Te
bevr. na 15 u. 045-460738.

RENAULT Traffic Diesel,
grijs kent. nov. 1984,
110.000 km. ’6.250,- mcl.
BTW. Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Limburgs Dagblad
Auto's

Diversen

Motoren ein scooters

Sloopauto's

Auto onderdelen en accessoires
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Wall Street Journal
precies een eeuw oud

Wie de voorpagina's van die oudste
Wall Street Journals doorkijkt, ziet
vooral marktberichten. Je ziet ook
de 'gemiddelde prijs van 12 actieve
aandelen", een vondst van de op-
richters van de krant, en de voorlo-
per van de huidige Dow Jones In-
dex.

Even veelzeggend als
een Arabische cur-
sus computerkunde

r d 0r gevorderden, zo hel-
Ji [ als erwtensoep, spran-} end als het Rijnwater„ l bij Lobith ons land bin-

r, ih-j mt' is voor de ge-
; o lddelde leek de Wall! treet Journal.

De Wall Street Journal groeide
spoedig uit tot een krant die je, als
lid van de financiële gemeenschap
van New Vork, móest lezen. Gezien
de belangrijke positie van New
Vork was de Journal al gauw ook de
meest gezaghebbende financiële
publicatie van de hele Verenigde
Staten.

2e|t
"ikd Van de Dezitters van een Prak-
af 'Ploma Boekhouden moet je je
len i^en °f Z'J de Journal wel kun-
de w *en- Het is niet voor niets dat

**treet J°urnal de enige
ken Kter Were'd 's. waarvoor boe-estaan die hem uitleggen. verhalen in. Elke dag bijvoorbeeld

beginnen op de voorpagina drie for-
se leesverhalen die vrijwel zonder
uitzondering juweeltjes naar stijl en
inhoud zijn.

Onder die drie verhalen is er altijd
een met een lichte toets, de krent in
de rijstebrijberg die de Journal is.
Recent had de Wall Street Journal
zo verhalen over de stijgende prij-
zen van eerste edities van boeken,
de manier waarop mensen leren le-
ven met kakkerlakken, en over de
steeds minder op restaurantmenu's
voorkomende schildpadsoep.

Eén soort journalist zal men bij de
Journal niet vinden: fotojournalis-
ten. Want de Wall Street Journal
neemt vrijwel nooit foto's op. In de
jaren '80 bijvoorbeeld hebben tot
nu 270 miljoen woorden in de krant
gestaan, maar nog geen 12 foto's.
Die plaats wordt ingenomen door
kleine, uit stippen opgebouwde te-
keningen.

De officieuze reden is, volgens oud-
hoofdredacteur Fred Taylor, dat
„we geen fotografen in dienst willen
hebben omdat die bijna allemaal
gek zijn". De officiële redenen: fo-
to's zouden ruimte in beslag nemen
die beter door tekst kan worden ge-
bruikt; foto's bij het soort nieuws
dat in de Journal staat, zouden bo-
vendien onvermijdelijk saai zijn.

Karakteristiek voor de Journal is
verder het advertentiebeleid. Want
hoewel één advertentiepagina in de
Wall Street Journal het indrukwek-
kende bedrag van 95.566,56 dollar
kost, wil de krant niet eens alle
soorten advertenties hebben.

Produkten bijvoorbeeld 'die op het
lichaam moeten worden aange-
bracht' zijn taboe. Het argument:
„We willen niet dat onze relaties
een berg geld betalen, en dan hun
advertentie er naast eentje voor
deodorant aantreffen".

Geen foto's

" De groei van de Wall Street Journalwordt onder meer geïllustreerd door het hoofdkwartier. Aanvankelijk gehuisvest in een bescheiden optrekje,
links, zetelt dekrant nu in een glimmende wolkenkrabber in het hartje van New Vork.

) Werken aan de opmaak van de Europese editie van de Wall Street Journal in het gebouw
"an hetLimburgs Dagblad in Heerlen. Archieffoto: dries linssen

Foutjes

Naast financiële specialisten van het
type Harris — van nature meestal
geen mooischrijvers — heeft de
Journal verrassend genoeg ook veel
buitengewoon goede schrijvers in
dienst. Het is misschien niet het eer-
ste dat jein de Journal opvalt, maar
er staan ook prachtig geschreven

door de jaren heen vrijwel niet met
hun bezit bemoeid, en vandaar dat
de Wall Street Journal vooral het
produkt werd van de journalisten
die 'm leidden.

Company. Maar zij hebben zich

Nog steeds zijn de nazaten van Cla-
rence Barron de voornaamste aan-
deelhouders van Dow Jones &

' ee^"I'"' de Wall Street Journal is
hoCf.rant die in een duidelijke be-

Voorziet > want D'jna twee
li et

n Amerikanen kunnen 'm
geven HSen ~ geen dag' <^ok net ge"
1% ;. at de krant vandaag precies
dat i,dar Destaat, doet vermoeden
'e m.,f met een ijzersterke formule

hebben.

En daarom was het een aantrekke-
lijke belegging voor de flamboyante
journalist en uitgever Clarence W.
Barron, die de Journal in 1902 voor
een bedrag van 2500 dollar kocht.
De krant ook leiden, daar had hij
geen zin in. Dat liet hij zijn pinnige
vrouw Jessie doen.

Belegging

Onder de hoofdredacteuren van de
Journal wordt Barney Kilgore nog
altijd als eeji van de grootste be-
schouwd. Hij was degene die de
Wall Street Journal de sprong van
een New Yorkse naar een echt lan-
delijke krant liet maken. Hij was
ook degene die besefte, dat zaken-
nieuws niet geïsoleerd kan worden
van wat er in de rest van de wereld
gebeurt. Daarom breidde hij het
aandachtsveld van de Journal uit
naar algemeen nieuws, naar trends,
maatschappelijke discussies. Ook
nu nog is dat de formule, waarop de
Wall Street Journal draait.

Pakken
Een krant met zon eigen cultuur als
de Wall Street Journal heeft bijna
automatisch ook een apart soort

pakken met krijtstreep er wel niet
huizen.

journalisten in dienst. Wie nu op de
redactie van de Journal loopt, valt
vooral op hoeveel nette heren in

Het ji:de vooral zakenlieden die bij
Vorjf? Street Journal zweren.
ferj fl6ll zijn de eindeloze rijen cij-

' eye^ Qe tabellen en de grafieken
|)or,^Pan nend als een mooie partij
I Jaür | " Wie de gegevens uit de
l ho0p

a ped interpreteert, kan eeni doe{ Beld verdienen, wie dat niet
' ■ evenveel verliezen.

6^16 'ezers doen het goed, zo
IVet I

Cen onderzoek dat deWall
Se

J°Urnal onlangs liet doen.
de j^ middelde gezinsinkomen van
'S.QQy^al-lezer is bijvoorbeeld
%si °"ar (bijna twee ton in gul-Kt[^T Jaar- Wall Street Journal

11' 'n aardse bezittingen ge-
Pl wa Bem'ddeld een miljoen gul-
pte j rd- Het gaat voor het over-
eet cc (88 procent) om mannen,

!Ceil ba"1 Un'versitaire opleiding en
w *'ari als manager.

Eigen cultuur

'eZers gnt m,et zon specifieke groep
?«ef{ e

n 20'nlange geschiedenis
%\\ sen heel eigen cultuur. Bij de

' 'Feet Journal is het sleutel-
ra nt oCOnservatief. Zo wordt dewetse p een uitgesproken ouder-
l er „j

n,er opgemaakt. Foto's zul
%n Jr.1ln vinden, de koppen zijn
PUni" h aal met als uitgangs-
Ner n°e binder franje, des te
ethurteUws we kwiJl kunnen. In
JVvee 86 krantenklimaat is dat zo
*'Hg r een prehistorische opstel-

K^irid" Street Jou"al is het gees-
P«»w tZan drie heren, Charles H.S^ad D. Jones en Charlesï>inS,B«o Dezejournalistenbe-
(\ ''«anri . een eigen agentschap

ver (jj n'euws op te richten.
« r<* |a„ naam van dat agentschap
ft» 4r8 gedelibereerd. Dow, Jo-

nda^.r.gstresser klonk niet erg.
\ Jo^'Jk *erd besloten de firman dat i« & c°mpany te noemen,
Kïgey er "°8 steeds de naam van de

II I I Journal. ging nog diezelfde dag met pen-
sioen.

Maar in de loop van de decennia
hebben onder die keurige verschij-
ningen ook heel wat excentriekelin-
gen gezeten. Een kan zelfs binnen
dit exclusieve gezelschap met ere
worden genoemd, de legendarische
Arthur 'Pop' Harris. Marris stelde
gedurende40 jaarde Dow Jones In-
dex van belangrijke aandelen op de
beurs van New Vork samen. Dat
deed hij met behulp van een reken-
machientje. Uiteindelijk gebruikte
de Journal ook een computer, maar
Harris deed het met zijn calculator
sneller. Uiteindelijk versloeg, op
een verschrikkelijke dag, de com-
puter Harris. Harris, gebroken,

Praatjes
Het is een argument dat te waarde-
ren valt, maar toch gaat het met de
advertenties de laatste tijd minder
goed. Vanaf 1984 is hun aantal jaar-
lijks gedaald. Tussen 1984 en 1988
zit een negatief verschil van 20 pro-
cent, en het eerste kwartaal van dit
jaarheeft verdere daling te zien ge-
geven.

Het aantal abonnees is ook wat ge-
zakt, van boven tot net beneden de
twee miljoen,en door die twee ont-
wikkelingen is het aandeel dat de
Wall Street Journal in de winst van
moedermaatschappij Dow Jones &

Het was een van de kleine foutjes
die bewijzen dat de Wall Street
Journal ook maar door mensen
wordt gemaakt. Daar zijn er meer
van geweest. In 1960 schreef de
Journal bijvoorbeeld dat de dagen
van Castro geteld waren. In 1967
voorzag de krant dat China zou uit-
eenvallen, en in 1973 dat de Japanse
auto-industrie het niet zou redden.

Maar de fraaiste fout werd in 1968
gemaakt, op de dag dat in Vietnam
Nieuwjaar, Tet, werd gevierd. De
lezers van de Wall Street Journal
vonden toen op de voorpagina een
verhaal waarin over het succes van
een Amerikaans landbouwpro-
gramma in Vietnam werd geschre-
ven.

Het ging om de verbouw van water-
meloenen. De kop van de Journal
luidde: „Het Is Watermeloenen-
tijd, Dus De Vietnamezen Stoppen
Even Met Oorlogvoeren". Juist op
die dag begon in Vietnam het Tet-
offensief, de grootscheepse aanval
van de Viet-Cong op doelen in het
hele land, die voor de Amerikaanse
troepen het begin van het einde in-
luidde...

Henk dam

"i h Uri
e iaren na de oprichting

SUrialiv,dgentscnaP gaven de drieiS* on o" een nieuwsbrief uit.
Wsb

P
r.8 Juli 1889 werd die

7 Wan o? omgezet in een krant,> ui u reet Journal, die ' s mid-
? ,wcc tenï"i Vier Pagina's telde

rd er h ■! kostte- Charles DowQe hoofdredacteur van

# De allereerste Wall Street Journal, van maandag 8 juli 1889.
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De Wall Street Journal,
een van de meest
toonaangevende

financiële kranten ter
wereld, bestaat vandaag

precies honderd jaar.
Ónze correspondent in

Washington, Henk
Dam, maakte het

onderstaande portret
van de eeuwling,

waarvan een groot deel
van de Europese editie
op de persen van het
Limburgs Dagblad in

Heerlen wordt gedrukt.

Company inbrengt, aan het afne-
men, (hoewel het vorig jaar nog al-
tijd om 113 miljoen van de 352 mil-
joen dollar totale winst ging). Daar-
over maakt men zich op de krant
wel zorgen, temeer omdat de ten-
dens op de langere termijn niet di-
rect gunstig is.

In de eerste plaats zijn tal van regio-
nale kranten hun berichtgeving over
zakelijk en financieel nieuws kwan-
titatief en kwalitatief sterk gaan op-
voeren. Landelijk opererende kran-
ten als USA Today en de New Vork
Times knabbelen ook van de markt
af.

Maar de grootste bedreiging wordt
gevormd door Dow Jonesand Com-
pany zelf, dat financieel nieuws
sinds enige jarenook per computer
aanbiedt. Wie op de voet wil volgen
wat er in en rond Wall Street ge-
beurd, hoeft niet langer op de krant
te wachten, maar kan het zo uit zn
computer halen. Deze elektroni-
sche nieuwsvoorziening groeit en
zal blijven groeien, en dan ook- ten
'koste van de Journal.

Maar er zijn ook optimisten bij de
krant, die zeggen dat de recente da-
ling in abonnees en advertenties
vooral moet worden toegeschreven
aan de krach op Wall Street van ok-
tober 1987, toen de Dow Jones In-
dex in één vreselijke klap met meer
dan 500 punten naar beneden stort-
te.

Hoe dat ook zij, de Wall Street
Journal zag destijds, op Zwarte
Maandag, in ieder geval haarscherp
het belang van de gebeurtenissen op
de aandelenbeurs van New Vork in.
Dat bleek uit de openingskop, die
over twee kolommen was afge-
drukt, in plaats van de normale ene
kolom.

De laatste keer dat dat was ge-
beurd, was op 14 januari 1952, toen
generaal Eisenhower de krant in
een exclusief interview had verteld
niet aan deverkiezingen mee te zul-
len doen. Eisenhower, zal men zich
herinneren, deedtoch mee, en won.

Limburgs dagblad M vrijuit
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Antiek Engels BURÊ
schrijfblad met ingelegd'
Tel. 04490-24563. „
Te koop complete SLA'
KAMER uitde4o-erjaw1

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. g.st. Tel. 04490-29298-

Te koop Duitse STAANDE
draadhaar pups, met stamb.
van kampioensafst. goed
bejaagd, kennel van der
Wilddraad. 05700-44114.
Jonge POESJES af te halen
na 18.00 uur. 045-242864.
Te koop jonge TECKELS,
zuiver ras, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04406-16076.
Te k. DH pups, zeer goede
afst. Kennel van Frenly Stolz
Keerweg 87 Heerlerbaan.
Te k. AQUARIUM met toe-
beh. 2 lampenbakken mt.
1 .00x0.40x0.40m, ’ 225,-.
04498-54319.

(Huis)dieren Kachel s/Verwarming
' ""' i'

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
ALLESBRANDER en
schouw (ijzer) met omligg.
eik, balk. Tel. 04450-2098.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

/IJVERLIEFHEBBERS op-
lelet! deze week 10 Goud-
yindes ’3,95,-; 10 Koykar-
>ers ’19,50; 10 Goudvis-
en ’ 7,50; grote Koykarper
(5 cm ’ 37,50. Alle planten
i halen 4 betalen; grote col-
actie pompen; folie ’ 5,50
ier m2. Dierenspec.zaak
'ijvercentrum Jan Bergsma,
lammolenweg 3, Kerkrade.
"e koop Libische hangoor
SEITEN en konijnen Vlaam-
e Reus. Tel. 045-352256.
"e koop ST.BERNHARD-
-SUP, reu, ontw. en ingeënt,
"el. 04764-1540.

Kachels nieuw en gebruikt,
nergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Braderieën/Markten
Zaterdag 29 juli as.

grote vrije markt
rondom Makado - Beek (alléén voor particulierelll. Voor inlichtingen 04490-74669. J

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, centrum Maasmechelen en Be*

ledere zondag geopendvan 10.00-18.00 uur entree ’k

Elke zondag optreden van bekende internationale art*6*
Zondag 9 juli: Tony Servi

Zondag 16 juli: Corry Konings
Zondag 23 en 30 juli:Wegens vakantie geslote 11

Zondag 6en 13 augustus: Standplaatsen en entreel
Zaterdag 19 augustus: Standplaatsen en entree g[*

geopend vanaf 14.00 uur, dit i.v.m. de grote romme""
op de Dr. Haubenlaan

Zondag 20 augustus: Danny Christian

Er zijn nog enige standplaatsen vrij. Aanmelden op2*dag van 16.00-18.00 uur,
achterzijde Snuffelmarkt bij parkeerplaatsen^.

Pracht. 4 dlg. BARKAST-
COMB. en zwarte ronde
eeth. pr.n.o.t.k 045-223459
Te k. EETHOEK, bankstel,
kast, tafels, dressoir en tv-
kastje. 045-457566.
Tek. TIENERKAMER beige/
bruin best. uit kajuitbed,
wandkast met ingeb. buro.
Tel. 045-452488.
Weg. sterfgeval te k. IN-
BOEDEL zoals kast, bank-
stel, eethoek en div. Tel.
045-325523.
BANKSTEL eik. ’ 275,- eet-
hoek eik. ’250,-, slaapka-
mer compl. ’350,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Te koop geheel massieve
eiken SALONKAST in nw.st.
afm. 2.00x1.90x0.50, nw.pr.
’3.500,-, 3 jr. oud, vr.pr.
’1.000,-. Tel. 045-324892
na 12.00 uur.
Massief eiken EETHOEK vr.
pr. ’ 1.375,-; zwaar eiken
salontafel vr.pr. ’ 325,-;
mooie 2-zits bank modern
vr.pr. ’975,-; pracht mas-
sief eiken wandkast vr.pr.

’ 1.675,-. Alles als nw. 045-
-323830.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 zits ’3OO,- en beu-
ken kast 3 mtr. lang ’ 400,-.
Tel. 045-227974.
Te k. NOVILON, tegelmotief
cognackleur br. 4.00 mI.
4.20m, ’ 350,-04498-54319
Tek. EETKAMER 6kloosterst.
en eik. uittr.tafel., bankstel 3-1-

-'l, electr. kookpl. 4-p. t.e.a.b.
045-457643.

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te k. elctr. orgel EMINENT
Solina S4O, 12mnd. oud.
Tel. 045-228952. Trigonia-
erf 9, Heerlerheide.
Te koop JUKEBOX, merk
Rock-Ola, 4-43, pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-218058.
Ervaren drummer zoekt OR-
GANIST of accordeonist
voor duo, voor stemmings-
en dansmuziek. Tel. 04498-
-52195.
Te koop Spaanse GITAAR
merk Hanika ’500,-. Tel.
04490-33732.

(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz, bezorgen mog.
Te koop Torro ZITMAAJER,
i.z.g.st. met nieuwe 8 PK
motor. Nierhoven, 18, Nuth.
Tel. 045-242846.

Te koop gevr. 1e jrs W*
HKLS bedrijfsecon^
045-323128.
Gevr. IJSKAST, gasfofj
diepvries, bankstel
045-725595. /

Gevraagd kleuren T\f^fect geen bezw. videof.
en stereo-torens "
12875. _^

Met een PICCOLO K
Limburgs Dagblad r*Juw oude spulletjes 1 5

fkwijt. Piccolo's doen
wonderen... Probeer
Tel. 045-719966. J

Te koop gevraagd
Te k. KEYBOARD Yamaha
PSR/60, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.800,-. Tel. 045-719404.
Te k. electr. ORGEL merk
Solina, model GL 110, met
rithmix, 105 W., pr. ’750,-,'
tel. 04492-3763 na 18.00 u.
Te k. ORGEL Mark 2 Jupi-
ter, i.z.g.st. O Quixstr. 41,
Hoensbroek. 045-222863.
Te koop (studie)PlANO
weg. verhuiz. ’ 975,-. 045-
-740622.
Kwaliteit handwerk WIENER
en Novak. Navolaan 43,
Heerlen.
Te k. YAMAHA PSR 6300,
Roland E-20. Tel. 045-
-216139

DOMPELPOMPEN voor
celders en vijvers, 7.000 ltr.
Ser uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
rel. 04490-12718.
I ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m 2afgehaald, bo-
'en de 50 mtr. gratis thuis-
jez., ook gehele tuinaanl.
joedkoop, ook voor straat-
verk. Tel. 045-323178

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. Manou BANKSTEL en
draaistoel en tafel bruin

’ 550,-. 045-220994.
Te k. klassiek BANKSTEL,
3-1-1, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-416602.
Tek. z.g.a.nw. mass. bl. eik.
EETK. met 6 st., rugl. m.
houtsnijw. Pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-257342 na 19.00 uur.
Te k. 3 drs. kleerk. en 2
stoelen grootm. t. ’350,-.
Tel. 045-258887.
Te k. Antieke ronde SA-
LONTAFEL diameter 110
cm, h. 58 cm. Gelein 17,
Heerlen 045-711511.
Te koop WANDMEUBEL
(noten) i.z.g.st. 045-451766
Te k. eiken WANDMEUBEL,
3-delig, losse elementen.
Tel. 04451-2271.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL, 3-1-1, Ijr oud, eiken
bloembak 1.25 m I. beplant,
spotgoedkoop 045-421574.
TV-KAST 2 jr. oud, ’ 750,-,
1.30x90x50. Van Alphenstr.
3, Heerlen. Tel. 045-415631
INBOEDEL, deels antiek.
Afspr. v. bezicht. Tel.
04490-14418 (10-14 u).
Te k. BANKSTEL 3-2-1 zits,
pr. ’450,-; blank eiken sa-
lontafel ’ 375,-; wandmeu-
bel 3.00x1.99x0.46, ’750,-;
kindermotor met accu en a-
dapter’ 150,-. 045-726131.Opleidingen

Te koop gevr.
Morellen

Tel. 045-311057.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel: 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds
AANHANGWAGEN, tan-
demasser open of gesl.
1500 tot 2000 kg laadverm.
met registratiebewijs. 045-
-211540 na 17 uur.

Opleidingsinstituut
Politie- en

Beveiligingspersoneel
3innenkort starten wij in Uw omgev. metde MONDELINGE

opleiding tot: Beveiligingsbeambte (basis- en vakdipl.);
onbezoldigde- en bijzondere opsporingsambtenaar en

milieuambtenaar. Aanmelding: OPB Postbus 5112,
6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249. Firma ALLTECH me&

teetors verkoop en
Wij zijn dealer van co"!
-tesoro-white's. Voo
inlichtingen 045-3257*3
GEBIT gebroken? Kl^wijl u wacht. Borst**"
Moers, Streeperstr j

Schaesberg. 045-3Jja
Nieuwe AARDAP??
(klei), spitskool 9%
voor de diepvries ..
’7,50. Veendrick, '"kasteel Amstenrade^y
Latoya en Saroya f?
erotische SHOW me
slangen, spinnen, vujjj
less act etc. Ook JJJvan tv. Voor ml. Q4oj>
Te koop ROLLUIK .<

1.80 m. Tel. 045-352^
Door jonge masseusej
ONTSPANNINGSMA^GE met leuk gesprfj
(fris) drankje. Eens g*J
U blijft komen. 045J-%
Te koop 2 COMPRéSJJen diverse kelderf**
Tel. 04406-13624. j

Te k. TELELENS nikkor 300
mm 4,5 cd. I.F. als nieuw pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-256702.

Verzamelingen

Te k. partij POSTZEGELS.
Tel. 045-259676

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Eichen *Schnittholz
26/46/52. mm.

Tel. 09-4902428-13598.
Tesoro METAALDETEC-
TORS EN 2e-hands detec-
tors met garantie. Gesink
Tel. 053-300512.
'Goede TWEEDEHANDS-
KLEDING? Winkel van Sin-
kel, Akerstraat 76, Heerlen.
Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
Diverse Arola 4-wielige IN-
VALIDEWAGENS, in goede
staat, rijden 40 km p.u., v.a.
’4.500,-, ml. 08385-11251.

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

slagen bij het vinden van een partner
* PERSONNLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT

* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:

Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873
Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795

Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:
Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

Regiokantoor timburg: 045-753178
Landelijk infonummervan 10.00-21.00 uur: 01807-10108

7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u een grote kans van slagen.Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze? Ukunt geheel vrijblijvend

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

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

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

Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo.
Vrouwen bellen mannen: 06-320.325.27
Mannen bellen vrouwen: 06-320.321.37

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van uw
partner van morgen (50 et.p/m.)

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

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen

THEA 51 jr. Lieve vrouw,, gesch., 2 volw. kindr. 1.74 m.
houdt van tekenen, zwemmen, lezen en af en toe uitgaan,
dieren, handwerken, zkt. beschaafde man. 045-726539.

GER 32 jr. ongehuwd, 1.82 m. d.blond, blauwe ogen, rookt
niet, houdt van zwemmen, uit eten gaan, muziek, dieren,
autorijden, is geen stadsmens, zkt. vrouw. 045-726539.
PETER 39 jr, aantrek, artistieke man, houdt van muziek

maken (piano, gitaar), koken, computer, lezen, wandelen,
stijldansen, 1,65 m. d.blond, rookt niet, opl. LTS, zkt vrouw

met brede interesse. 045-726539.
DEZE EN VELE ANDERE INGESCHREVENEN UIT ZUID
EN OOST NEDERLAND ZOEKEN EEN PARTNER VOOR
EEN DUURZAME RELATIE. Reacties en info: 045-726539

(mevr. Luchtman) of 077-825386. Gratis brochure: Post-
bus 5050, 6401 GB Heerlen. Stichting Mens en Relatie is

erkend RvT, een extra zekerheid voor een zorgvuldige
werkwijze. Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagings-

percentage!

Te k. 8 mm FILMCAMERA
met microfoon en projector,
daglichtscherm, viewer. Tel.
04450-3382.
Sony stereo van ’3.300,-
-voor ’1.300,-; NIKON foto
en 4 objectieven, flitser enz.
van ’4.620,- t.e.a.b. Tel.
04490-52762.

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Paf 2800 SpaceCap
Mannequininstituut Model-
lenburo SHIRLY start
woensdag 6 september haar
nieuwe avondcursus voor
mannequin, dressmen, foto-
model en hostessen. Bel
voor info 04490-25658 of
schrijf met een recente foto
Leliestraat 20, Sittard.

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
3IJLES Ned., moderne en
iassieke talen door ervaren
locent. 045-317161.
DROGISTENOPLEIDING,
;tart sept. 1 av. p.w., door
ïccl Nederland. Vraag stu-
iiegids. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058--:32370 b.g.g. 05199-784.

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

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

Te koop studieboeken
HEAO Iste jaars, 1e eigen.
045-726204.
Te koop gevraagd 1e jaars
HEAO-BOEKEN. Tel. 045-
-461312.
Te k. gevraagd Iste jaars
HEAO-boeken 04492-4677.

Te koop STUDIEBOEKEN
voor de opleiding MDGO-
CCD. Tel. 045-213334.
1e jaars HEAO boeken te
koop. Tel. 04490-51199.
Te koop MEAO boeken, C-
richting, 2e en 3e leerjaar.
Tel. 045-241248.

Te k. TROUWJURK merk
Pronovais (modern) mt. 38,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045r461778

Te k. Witte BRUIDSJURK
met ace. maat 38/40. Tel.
045-320165.
Te koop BRUIDSJURK mt.
42/44 met toebeh. pr.

’ 375,-. Tel. 045-229073.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van '

honderden
spiksplinter-

nieuwe keukens
van modern tot klassiek

voor minder dan
de halve prijs.

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

Hi-fi-verst. 2xBo 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.

Zonnebank/-hemel
Te koop ZONNEBANK en
Hemel, tunnel 20 lamps, ali-
sun, 10008. 045-464179.

Computers
Te k. ATARI.26OO commo-
dor 64 en drive, pr., cass.,
cartr., 130 disk., monitor.
Sterrenstr.6, Treebeek,
Te k. ATARI 520 ST met
disk-drive, muis, joy-stick
en spellen. Z.g.a.n. ’750,-
-en foto-camera Minolta
1000 AF met orig. flitser,
’675,-. Tel. 045-221252.
Te koop PRINTER, Geos,
disks, boeken, light-pen.
Voor C64, ook los. Tel. 045-
-215068.
Te k. AMIGA 500 ’900,-,
geh. uitbr. ’ 350,-, kl. mon.
’400,-, 045-310701.
AT, 40 MB HD, 1 MB, 31/2"
en SVV 14" slat-dwars ser.
’3.500,-. 045-321324.
Te k. weg. overcompl., z.g.
an. AMIGA 2000 B, 1 MB
Ram, 1.3 systeemsoftware
en div. software, ’ 1.850,-.
045-214259.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kunst en Antiek

Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akarstraat 76, Heerlen-
Jassen, blouses, schoenen
voor n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Te koop Italiaanse BRUIDS-
JURK, mt. 38, nw.pr.
’2.350,-. Tel. 045-311349
na 18.00 uur.

Huwelijk Kennismaking

Rumpenerlinde
Brunssum, dansavond nieuwe stijl met heerlijke muziek.

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

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.

De Dieze 27, Best bij Eindhoven
Industrieterrein Breeven.

Guntlisbergen

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

~, LimburgsDagblad g

>3piccoloTe k. MANOU bed 90x200'
met lattoflex en matras
nieuw tel. 04490-24563.
Antieke WASTOBBE in
massief koper diam. 70 cm.
Tel. 04490-24563. -
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

BAROKSTIJL, echt streek-
werk, 45 jaar oud, 2x dres-
soir, 2x zilverkast, 2x eet-
hoek mcl. stoelen, na 18.00
uur. Tel. 045-242864.
Te koop antieke Spaanse
DEKENKIST. Kunderkamp-
str. 10 Voerendaal.

MAN, jong van hart 48 jr.
gesch. gezellige koffiedrin-
ker houdt van wat de natuur
te bieden heeft. Eerl. als
diamant zkt vrouw met een
gouden hart. Werkt voor
twee, verheugt zich op ieder
weekend. Br. o.n.r 81350,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen met ree, pasfoto.
Jonge m. 23 jr. Surinaamse
afkomst zoekt lief MEISJE ,
huidski. onbel. 21-22 jr. voor
vaste relatie. Br.o.nr.
B-1353 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Goed uitziende JONGE-
MAN 28 jr., NL nat., slank
postuur, huis, auto, enz.
z.k.m. intelligente betrouw-
bare, opgewekte jonge
vrouw tot 33 jr. die van een
afwisselend leven houdt.
Ruime omg. Schaesberg.
Geïnteresseerd? Niet lang
over nadenken. Br.o.nr.
B-1354 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Nette jonge man, 31 jr., ha-
vo-niveau, zkm nette jonge
DAME. Br.o.nr. B-1356,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Nette HEER 60 jr., gehuwd
met zieke vrouw zkt. nette
vriendin om de sleur te
doorbreken. Geheimhou-
ding verzekerd. Br.o.nr.
B-1359 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Aktieve sportieve blonde
(b)aardige MAN, 45 jr. 1.76
mtr., geen uitg.type, z.k.m.
sportieve vrouw. Br.o.nr.
B-1364, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Waar is die lieve VRIENDIN
tussen 20 en 45 jr., die met
man 36, misschien nog een
mooie toekomst kan maken
met elkaar. Br. o.nr. B-1366
LD, Postb. 3100, 6401 DP
Heerlen.
All. VROUW 55 jr. z.k.m. be-
trouwb. nette eerlijke man Ift
55-65 jr. voor ser. rel. Br. o.
n.r B-1367, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Zakenman cult. niveau
zoekt iets jonger sportieve
VROUW 48-58 jr. Voor nor-
male solide relatie.Br. o.nr.
B-1369, Limburgs Dagblad,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat - Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.
Nette Duitse HEER wonen-
de te kerkrade, 42 jr. Ambte-
naar i.b.v. huis zkt. kennism.
met ser. vrouw 38-43 jr., om
samen opnieuw te beginnen
Alleen ser. br. met foto wor-
den beantwoord. Br. o.nr.
B-1370, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wie zoekt Thais MEISJE,
doel huwelijk. Br. m. antw.
zegel ond. nr. B-1372, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J.MAN 28 jr. rijksambt. i.b.v.
flat en auto z.k.m. j.vr. ge-
sch. g. bezw. Br.o.nr.
B-1374 LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

' dakservice
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
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.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
HOFMAN V.O.F, voor het
reinigen van oude gevels,
uithakken en voegen.
Schelsberg 17 Heerlen. Tel.
045-724462.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.
Hans LIPS voor timmer-,-
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

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

Radio en Afspeelapparatuur

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Sony kleuren
TV met voor-

keurzenders en
triniton beeld-
buis, KV 1440
geen 1.198,- of

898,- maar
498,-

Maar ook: Portabel TV met
radio, geschikt voor auto,
caravan etc. geen 298,- of
228,- maar 98,-. Maar ook:

Compact disk Philips CD372
met afstandsbediening, pro-
grammeerbaar, shuttle play,

etc. geen 498,- of 398,-
-maar 298,- en nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te k. Grundig RADIO RTV
801 Hifi; platenspeler 212
electronic; Samsung stereo-
set dubbel cass. deck en
platenspeler; Video met ca-
mera Sony. 045-352136.

TV/Vldeo

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote soit
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te koop SONY 8 mm stero
video EV 300 en PCM
EVIO, ook te gebruiken als
audio-recorder. Tel. 045-
-411787, na 19.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te k. TV met afstandsbed.
pr. ’400,-. Broekstr. 62
Schinveld.
KLEUREN TV'S, video's,
stereo-sets, vanaf ’3O,- p.
mnd. Event. ook voor uitke-
ringsgerechtigden. Radio
TV Van Voorst Ganzeweide
48 Heerlerheide. Tel. 045-
-213879
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Huishoudelijke artikelen

Diepvriezen
Deens fabrikaat, 5 jaarvolledige garantie.

400 ltr. kist voor ’ 798,- mcl. BTW.
Campina Us Nuth,

Thullerweg 2, Nuth. Tel. 045-243963.
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop DIEPVRIESKIST-
-280 ltr ’125,-. Tel. 045-
-322220
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop geheel gerevis.
WASAUTOMATEN AEG,
Zanker, Ruton, Hilton enz., 6
mnd. garantie en ruilrecht.
Huishoudbeurs, Kerkstr.
111, Brunssum. Tel. 045-
-252956.
Weg. omst. te k. Bosch
VAATWASMACHINE, Miele
tafelmodel diepvries, beide
ca. 1 jr. oud. voor halve pr.
Tel. 045-716198.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uur

Tel. 04490-47446.
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,
vloerbedekking en zonwering.

Binnenhuisdecoratie Howa
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

Heeft U last van "doorliggen"
Watermatrassen

worden steeds meer in ziekenhuizen en
verpleegklinieken toegepast
Watermatrassen

ondersteunen het lichaam totaal maar broeien niet.
Overleg eens met uw arts of fysiotherapeut.

Howa Beddenspecialist
M. Snijders, Nieuwstraat 12-14 Hoensbroek. Tel. 212900.

Partner Consult
Adviesburo v. partnerkeuze

in Zuid-Nederland. HBO/
Acad. of vergelijkbaar nivo.

Postbus 443, Heerlen.

M. Schiks, 045-740088
J hebt een drukkewerkkring

vrienden en interessante
hobbies maar u mist dieene
partner in uw leven. U kiest

niet voor toeval, wel voor
doelgericht zoeken. Brochu-

re beschikbaar.
Zoekt U een serieuze relatie
Del dan Huw. rel. bem. buro
LEVENSGELUK" 045-
J11948.
<\LLEENSTAANDEN Opge-
ef!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. .Interesse? Bel dan
-luw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.
DAMES van 20-35 jr., zoekt
J een serieuze relatie, laat
J dan nu inschrijven. Tot 31
uli betaald U slechts
f 100,-. Huw.-Rel. -Buro
'Levensgeluk". 045-211948.
Spont. j. man, 27 jr. zkt.
angs deze onsymp. weg 'n
spont. lieve j. VROUW om
jen serieuze relatie op te
souwen. Hobby's: tuinieren,
nuziek, uiteten, af en toe
jitgaan. Br.m.foto.o.nr.
3-1295 L.D. Postbus 3100,
5401 DP Heerlen
Jonge vrouw, 29 jr., 2 kinde-
en 4 en 7 jr., zoekt vriend-
schap, contact met MAN tot
35 jr., Br.o.nr. B-1296, Post-
3US 3100, 6401 DP Heerlen.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
i/Vord(t) lid van de Christe-
ijke KORRESPONDENTIE
<lub. Voor meer informatie:
3ostbus 392, 2130 AJ
-toofddorp.
1. VROUW 35 jr. zkt. lieve
/riendin voor ser. relatie. Br.
D.nr. B-1340, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J.Vrouw 31 jr. 1 kind zkt
angs deze onsymp. weg 'n
euke MAN die van hen alle
wee houden kan. Br.o.nr.
3-1341 LD, Postbus 3100,
3401 DP Heerlen.
Zaterd. 8 juli dansavond v.

in café
fhe Corner, Sittarderwg 114
Heerlen. Aanv. 20.30 uur
pew. verpl. Het Bestuur.
/Vaar is die eerl. en huisl.
\/ROUW tussen 40 en 55 jr.,
xigeb. slank, met hart op
viste plaats, wil je opn. be-
ginnen met man midd. 50,
schuldl. gesch., 1 kind. Heb
"nooie huurwon. in rust. omg
/feel natuur. Houdt v. tuinn.,
/vand. fietsen maar bovenal
luisel. gezelh. Wie 't eerl.
Tieent, schrijft een br. liefst

foto en tel. nr. Geheimh.
/erz. Br. o.nr. 81351, LD,
Postbus 3100, 6401DP Hrl.
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Nu is het opruimerw
ii i " "geblazen bij

UUoonkultuur! ■§
€én gebrekje hebben uje ujel bij UUoonkultuur:
onze ogen zijn soms groter dan onze toonzaal.

op de meubelbeurzen in binnen-en buitenland, Jh^É |j^^

uüoonkulbuur ' Ji "? 10totl8uur 1zutcndaol 1
Dorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaal. Centrum Zutendaal aan Q"^W "' f üde stoplichten. Tel. 011 / 61.11.36 vanuit Nederland: 09-3211 Cr^^5'6"1 fl61.11.36. Op slechts 13 km van Maastricht, 35 km von Heerlen I.ZSo T^^ üen 20 km van Geleen. Geopend: dagelijks von 10 tot 18 uur, """'T v^—rvÜa^0

iedere zaterdag en zondag von 10 tot 18 uur, 's ujoensdogs Mar\^rO—^^,g
gesloten. B"'en- II

»______^_______-_l^_^^ Autobaan
L»Jll*MJ»ffv^?iW 37^fflB Heerlen-Rntujerpen,

\\\\wtt\*\wÊÊÊitJÊÊk\mÊÈÊÊtmHikwÊÊÊ afslag Zutendaal

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!!!

Bloemen & Planten
Wegens omstandigheden te huur aangeboden

centraal gelegen
Bloemen- en plantenzaak

goed rendabel met uitstekende mogelijkheden.
Inl. 045-323685

In en om de tuin

Diversen

Foto/Film

Boeken/Literatuur

Mode Totaal



"g-j] Guus
-S-lü Wauben b.v.

Electrotechnisch
Bureau

J Norbertijnenstraat 77a, 6166 AH Geleen
tel. 04490-42953

'' 2iin een jonge en gezond groeiende onderneming die zich beweegt
insu en9'neenn9 en fabricage van elektrotechnische industriële

'1 2oeken medewerkers voor de vacatures:

aankomend
calculator/werkvoorbereider
MTS-niveau (E), schoolverlater. Hij zal opgeleid worden voor het
maken van offertes voor de panelen en installatie-afdeling,
tekenen en werkvoorbereiding

[ 1e elektromonteurs A
industriële installaties
met leidinggevende kwaliteiten,
MTS-niveau en in het bezit van VEV-diploma

Elektromonteurs
industriële installaties
MTS-niveau, liefst in het bezit van VEV-diploma, zelfstandigkunnen werken

Bedradingsmonteur
MTS-niveai (E) of LTS E (B)

Aankomend
bedradingsmonteur
MTS-niveau (E) of LTS E (B) om opgeleid te worden tot
bedradingsmonteur

ÊTftr'r> eliJke sollic'tat'es te richten aan:
Teief vs Wauben b.v., Norbertijnenstraat 77a, 6166 AH Geleen.
°44onniscne informatie kan verkregen worden bij dhr. G. Wauben, tel.

na 18.30 uur tel. 04490-40224.

tDe Wever Ziekenhuiste Heerlen is een algemeenziekenhuismet
" capaciteitvan ca. 800beddenenruim 1900medewerkers.

tv I
v JJnen de afdelingNucleaire Geneeskundeontstaat een vacature
J°reen
laborant nucleaire
Seneeskunde m/v
dictie-inhoud
Ij Werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderzoek aan de
j. ?d van onderzoekprotocollen en het verwerken van de resultaten met

"Hup van moderne komputerapparatuur.

JJtctie-eisen:„ juplornaradiodiagnostisch laborant;
'Ploma "medisch nucleairwerker in vivo" danweide bereidheid deze_ °Pleiding te volgen;

~ pede kontaktuele vaardigheden;nteamverband willen en kunnen werken.

IBai idsv«>orwaarden:
f 0 r'éring is afhankelijk van opleidingen ofervaringen maximaalcon-
öjn PWG-groep 45 (max. f3.690,-- bruto).

" °verige arbeidsvoorwaardenzijnconform deCAO Ziekenhuiswezen.
&htingen:
ho f j^stellendenkunnen informatie inwinnenbij dhr. H. Backes,

Telefoon 045-766488.

gelijkesollicitatieskunnen tot uiterlijk 19 juli a.s. gerichtworden
Postk ers°neelsdienst van hetDe Wever Ziekenhuis,51bu.54446,6401CX Heerlen.
Èlr 1unkerbovenhoek van Uw sollicitatiebrief dientU te vermeldenn-109.

bakkerijen bv

6an?ns Bakkerijen B. V. levert dagelijks vers brood en
$pQC

et aan ve/e supermarkten, warenhuizen,
Valzaken en instellingen in Limburg.
e administratie is plaats voor een:

JpMINISTRATIEVE KRACHT M/V
Mr'9e werkweek)

k st de
didaatnod'96 ervarin9 op administratief gebied, heeft onze

k 6rva
P
r[ akti'kdiP|orna boekhouden;

kd e |Jl9.mcl tekstverwerking (Word Perfect);leeft'ld vanaf 30 jaar.

86'6"06 baan binnen een klein {eam' waarin ,lexiDiliteit een

%rk-t,Jden van 8.30 tot 17.30 uur 'tuiten*" 1
u

aanmerking te komen voor de vacature, dan kunt uuw
er>s sll fteNjke sollici,at'e richten aan

*A Bruns
en BV" d 6 AR' Lamberts > Postbus33'

?' de re 008 eerder hebben gesolliciteerd, gelieven niet meer te
212371

Machinefabriek
Raemakers B.V.
is een toeleveringsbedrijf van
verspanende bewerkingen, zoals
draaien, frezen en slijpen,
waaraan hoge kwaliteitseisen
worden gesteld.

Wij vragen op korte termijn een

CALCULATOR-
WERK-
VOORBEREIDER
die in staat moet zijn de volgende taken
uit te voeren:
- opstellen van calculaties;
- opstellen van order- en

capaciteitsplanningen;
■- voeren van overleg met opdrachtgevers

en toeleveranciers.
Voor deze functie vragen wij iemand met:

- een MTS-W- of HTS-opieiding of
gelijkwaardig;

- kennis van machinale verspaningen;
- grote zelfstandigheid en goede

contactuele eigenschappen;
- ervaring strekt tot aanbeveling.

U kunt uw sollicitatie schriftelijk
richten aan
MachinefabriekRaemakers 8.V.,
Oosterbroekweg 8,
6247 BN Gronsveld (gem. Eysden, nabij
Maastricht).

212401

I

fW GEMEENTE
XlEk KERKRADE
Bij de dienst gemeentewerken afdeling
bedrijfsadministratie is de functie vacant van

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
Taken:
t.b.v. dienst gemeentewerken, woningbedrijf en
CAI meewerken aan:
- verwerking salarissen personeel;
- werkzaamheden t.b.v. administratie

gemeentelijk woningbedrijf, waaronder
woonwagens en woonwagencentra;

- kredietbewaking en rapportage.

Functie-eisen:
- HAVO- en MBA-diploma danwei MEAO BE;- enige jaren ervaring in bovenstaande of

gelijksoortige werkzaamheden;- bij voorkeur kennis van geautomatiseerde
administratie;

- goede contactuele eigenschappen.

Salaris:
de inschaling is afhankelijk van opleiding en
ervaring en bedraagt maximaal schaal 7
(’3641,-).

Nadere inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij de heer H. Hanssen, hfd.
bedrijfsadministratie, tel. 045-467365.

Belangstellenden welke voldoen aan
bovenstaande eisen, worden uitgenodigd hun
sollicitatievóór 29 juli as. te richten aan het
college van burgemeester en wethouders van
Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

212402

ATRO Automobielbedrijven met Renault-dealer
vestigingen te Heerlen en Venlo, wenst voor haar
vestiging te Heerlen in kontakt te komen met
gegadigden voor 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:

\Dedirectie van
ATRO-Heerlen

Uf \i Alll T ad. Personeelszaken■lE.fll/ILIL.I Postbus 3061
///± 6401 DN Heerlen

AWo

WM^9 ;

DE LIMBURGSE^
PERSONEELS BG\DS

Het Instituut voor Gezondheidsethiek (IGE) beoogt de
bestudering van problemen omtrent gezondheid en ge-
zondheidszorg vanuit de invalshoek van de ethiek. Het
IGE bestaat sinds 1984 en is een onafhankelijke stich-
ting die wordt gefinancierd door opdrachtgevers en
subsidiënten. Bij het IGE werken momenteel tien per-
sonen, waarvan zes als wetenschappelijk onderzoek-
(st)er. In het kader van een onlangs doorgevoerde re-
organisatie is de nieuwe functie ontstaan van

SECRETARESSE(M/V)
(volledige dagtaak)

Het takkenpakket omvat in hoofdzaak:
1" telefoonbeheer, agendabeheer, ontvangstvan

bezoekers;
2. postbehandeling en correspondentie;
3. tekstverwerking (circa 50% van de werktijd);
4. archiefverzorging;
5. notuleren van vergaderingen (incidenteel);
6- organiserenvan congressen en cursussen

(incidenteel).

De functie-eisen zijn:
1. HAVO-VWO of gelijkwaardig diploma;
2. werkervaring als secretaresse;
3. uitstekende vaardigheid qua

(ook geautomatiseerde) tekstverwerking.

Salariëring geschiedt volgens schaal 4 BBRA (max.

’ 2.993,- bruto per maand) maar doorgroei naar
schaal 5 BBRA (maximaal ’ 3.152,- bruto per
maand) is niet uitgesloten. Opname in pensioenfonds
PGGM. Verdere arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk
overeenkomstig rechtspositieregeling Nederlandse
universiteiten.

Sollicitaties kunnen tot 24 juli 1989worden gericht
aan: Dr. M.A.M, de Wachter, directeur IGE, Sint
Servaasklooster 39, 6211 TE Maastricht.

212197

College Sancta Maria
Elbereveldstraat 105, Kerkrade-West.
Wij vragen

DOCENT
SCHEIKUNDE
1 e-graads m/v
voor 11 uur.

Per 1 okt. kan (vanwege DOP) een
uitbreiding tot 20 uur tot de mogelijkheid
behoren.

Inlichtingen bij
dr. ir. J.H.G. Schnackers, conrector,
tel. 045-413964 (school), 045-441493
(privé).

212400

Laco Hoensbroeck Techniek 8.V., een
samenwerkingsverband tussen de Lucas Stichting
voor Revalidatie en Laco Geurten 8.V., welke zich
richt op de ontwikkeling en produkties van
revalidatietechnische artikelen en speciale
aanpassingen, zoekt op korte termijn voor haar
afdeling autoaanpassingen:
een

TECHNISCH
MEDEWERKER M/V
welke zich, na opleiding in ons bedrijf, zal richten op
de ontwikkeling en produktie van technische
autoaanpassingen als besturings-, bedienings- en
bekrachtigingswijzigingen.

Functie- - MTS werktuigbouw;
eisen: - apl. motorvoertuigentechniek;- inzicht in mechanische constructies; .- kennis van auto-elektronica;

- teamgeest;- leeftijdsindicatie 20-30 jaar;- in bezit van rijbewijs BE.

Afdeling rolstoeltechniek:

TECHNISCH
MEDEWERKER M/V
welke zich, na opleiding in ons bedrijf, zal richten op
de ontwikkeling en produktie van
revalidatietechnische produkten als speciale
rolstoelaanpassingen, woningaanpassingen,
bedrijfsaanpassingen.

Functie- - MTS werktuigbouw;
eisen: - inzicht in mechanische constructies;- goede contactuele eigenschappen;

- teamgeest;
- leeftijdsindicatie 20-30 jaar;- in bezit van rijbewijs BÉ.

Voor meer informatie: 045-713598.
Alleen schriftelijke reacties zenden aan:

Revalidatie-art. Frankenlaan 1
Revalidatietechniek 212160 6419 BT Heerlen

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld rijd berekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar aids een flQg pQNDS: GIRO 8957linanciele injectie. (Storten op bankrekeruignummer 70.7070228kan ook.)

MENSEN BOUWEN
VOOR MENSEN

We zijn een aannemersbedrijf dat zich beweegt in de
woningutiliteitsbouw, renovatie en onderhoudswerk.
Voor deze uitvoering zijn we op zoek naar een

HOOFDUITVOERDER
Rechtstreeks werkend onder de bedrijfsleider, wordt hij belast met de
leiding van een gedeelte van onze projecten.

Een job voor bekwame mensen, bekend met deze functie.

UITVOERDER
Een taak voor iemand met ervaring, die zal worden belast met de
uitvoering van één of meerdere bouwprojecten.
Geboden worden goede arbeidsvoorwaarden, afgestemd op eisen en
ervaring. »
Wij denken aan kandidaten van circa 25-45 jaar.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae te richten aan het
postadres, postbus 265, 6040 AG Roermond.
Voor inlichtingen kunt u bellen met S.W.H, van Baal, onder nr.
04752-2266.

Bv aannemersbedrijf

SONDERMEIJER
postbus 265, 6040 AG Roermond
Kantoor en werkplaatsen:
industrieterrein 't Sittert 6, 6077 NN St.-Odiliënberg

2,2,77 telefoon 04752-2266, telefax 04752-5350

SONDERMEIJER ... ZONDER MEER!

Jk aannemersbedrijf
k. knops b.v.~ ~ ■■ maastricht

met een personeelsbestand van 35 personen,
beweegt zich hoofdzakelijk op het terrein van
restauratie en renovatie.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een:

calculator-inkoper m/v
Functie-omschrijving:- het maken van inschrijf- en werkbegrotingen;
- het maken van de werkvoorbereiding;- de inkoop van materialen en het bepalen van
toeleveringsbedrijven;- de verstrekking van gegevens t.b.v. de
nacalculatie en de kostenbewaking;- de werkplanning, in overleg;

- bekend met computermatige verwerking van
gegevens of de bereidheid hebben zich hierin te
verdiepen.

Opleiding:- minimaal MTS-niveau en ruime ervaring in een
soortgelijke functie.

Schriftelijke sollicitaties, onder bijsluiting van
recente pasfoto, richten aan ons kantooradres:
Statensingel 138, 6217 KH Maastricht.

I 206205

Q <£/ <£> / In de Stichting Z.V.B, werken de Stichting St. Jozefziekenhuis
£- /&/ -SV?" /en de Stichting Verpleegtehuizenen BejaardenzorgKerkrade samen.

"P <^ <» /Onder deze laatstgenoemde Stichting ressorteren tweeverpleeg-
V -^t"/^ / tehuizen en vier verzorgingstehuizen. Het totale personeelsbestand

omvat ca 1400 personeelsleden.

In de keuken van het verzorgingstehuis VROENHOFbestaat een part-
time functie voor een

hulpkok/keukenbediende m/v
de functie omvat 20 uren perweek.

Taak/funktie De hulpkok/keukenbediendeassisteertbij alle in dekeuken voorkomende
werkzaamhedenen moet incidenteel dekok kunnen vervangen.

Selectie-eisen Opleiding: LEO.-niveau, richting voeding
Ervaring: Enige jarenkookervaring strekt tot aanbeveling.
Persoon: Goed in teamverband kunnen werken.

Salariëring Salariëring geschiedt conform de C.A.0.-Bejaardentehuizen waarbij voor
defunctie van hulpkok schaal 3 van toepassing is, minimum F. 2030,- en
maximum F. 2335,-bij een full-time dienstverband.
Bij de functie van keukenbediende is schaal 2van toepassing, minimum
F. 1983,- en maximum F. 2269,-bij een full-time dienstverband.
Voor deoverige arbeidsvoorwaarden is de C-A.0.-Bejaardentehuizen van
toepassing.

Inlichtingen Nadere inlichtingen kunt uinwinnenbij de heer J. Huntjens, hoofdkeuken
Vroenhof. Tel.:045-456441.

Solliciteren Belangstellenden worden verzocht schriftelijk binnen 10 dagente sollici-
teren bij mevr. H. Delsing, personeelsconsulentevan de afdeling perso-
neelszaken van de Stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkra-
de, Markt 52, 6461 ED KERKRADE.

Selectie- Bij de selectieprocedure worden betrokken de directeur, het hoofdkeu-
procedure ken en de personeelsconsulente.

Produktie van luchtkanalen en
11fl luchttechnische componenten

oêo'OO brema-air
Brema-Air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren
en bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties
in de utiliteitsbouw en industrie, alsmede het fabriceren
van luchttechnische componenten.

Voor de produktie-afdeling vragen wij enkele

SCHOOLVERLATERS
Bij voorkeur technisch georiënteerd, welke op
verschillende plaatsen binnen het algemene
produktieproces ingezet kunnen worden.

Vóór alles verwachten wij van de kandidaten dat zij met meer
dan 100% enthousiasme en inzet binnen onze organisatie aan
de slag willen.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie, postbus 3029,
6202 NA Maastricht.
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Klandestien
gevecht aan
de overkant
van de grens

" Met
opgestoken

nekveren
stormen ze op

elkaar af.

Plaats van de handeling: een dorpje in Haspengouw, zondagmiddag
om vier uur. Een stoffige veldweg voert naar lage fruitplantages en,
op een hoek in het landschap verloren, een schuur vol gereedschap,

een kar met balen stro. De lucht trilt van de hitte. De ruimte vooraan
in de schuur wordt ingenomen door een kleine ren van kippegaas. De

spelers, mannen met petten op of met zakdoeken over het hoofd
geknoopt, doemen op uit de aanplantingen. Er wordt gedempt

gesproken. Een boer pruimt, over zijn fiets hangend, bedachtzaam
keurend bij het ombinden van de blinkend stalen sporen. De haan die

sterven moet, knippert met zijn kraaloogjes in de zon.

mij te graaien

ren stormen ze op elkaar at. ten
doffe slag. Een stofwolk. Veren
vliegen in het kippegaas. Doorve-
ren, en terug in het strooisel. Dich-
ter bij elkaar nu. Het steekspel her-
haalt zich. Drie keer, vijf keer vlie-
gen de hanen elkaar naar de borst.
Het wordt een goede kamp. Het
wedden kan beginnen.

Op jonge hanen, die nog nooit ge-
vochten hebben, worden niet al te
hoge bedragen ingezet. Maar op
een haan waarvan men de moed en
de vechtlust kent, wordt vaak hoog
gewed. De hanen draaien nu rond-
jes met piepende adem, de nekken
gekruist. „Dans maar de mazurka",
prijst de eigenaar van de rooie. En:
„Die zwarte komt recht als een koe,
in twee keer." Een uithaal: de blau-
we plant zijn scherpe sporen in het
lichaam van de rooie, verliest het
evenwicht en raakt verward met
zijn vleugels in het kippegaas.
Daarvan profiteert de rooie om
driftig in de kam van de andere te
pikken.
De blauwe buigt de kop. Even pau-
ze. De rooie bloedt hevig aan de
borst.

Een echt goeie haan gaat zowat drie
jaar mee. Als hij in die periode
twintig tot vijfentwintig gevechten
leveren kan, is hij een héél goeie
haan. Als de haan van de echte lief-
hebber zoveel keer 'combat, strijd'
geleverd heeft, laat hij hem niet
meer in de ring. Dan mag hij met
pensioen, zijn ouwe dag rustig slij-
ten ergens op het erf van een boer-
derij. Hij moet danwel van de soort
zijn die niet agressief is buiten het
gevecht.

Een hanepastoor: „Het plez'er
de liefhebber zit hem in het k^j
van de haan, tot aan het gev^1

Zijn haan gade slaan, hem vo*

zijn karakter, verstand, krach 1'
manieren leren kennen. Het fel"
sen van een slimme haan metK»1
ter, met een sterke haan, da' '*H
het plezier van een hanekwe^ J
De kweek van de ideale vech"rl
loopt de laatste jarendanig 'n .
honderd. Er wordt teveel g,c^\*
de soorten zijn ontelbaar ge*of^
En onzuiver.
Er zijn Belgische, Franse en W
se hanen. De zuiver Belgische,
ten, blauwpoot en geelpoot, &>
bijna uitgestorven door de ve'
kruisingen. Vakantiegangers °gen eitjes mee van Tenerife-
Vliegtuigbemanningen breng*fl
soms eieren, netjes verpakt '"^ten en kartonnen doosjes, ui'
land, Maleisië of de Filippijn^
mee."

„Een echte vechthaan moet slim-
mer zijn dan een mens. Een goede
bokser laat zich toch ook niet slaan?
Het eerste sterke punt van een
beetje haan is dat hij slagen kan
ontwijken en intussen probeert hij
de andere andere uit te schakelen,
met alle middelen die hij heeft.
'Walsen' moet je haan kunnen als
hij klein is. Alsmaar rondjes draai-
en rond de andere, grotere haan.
Die wordt daar helemaal draaïerig
van. Als de kleine dat ziet, klopt hij
meestal snel met zijn sporen onder
de vleugel van de ander."

gewed heeft, dan mag hij nooit
meer meespelen. Dat is haast nog
nooit gebeurd."
'Onze' compagnie van hanemannen
heeft diverse cafés. Die krijgen om
beurten het verteer van de wed-
strijd. In de herberg wordt ook ge-
loot wiens haan in welke kamp
moet vechten. Dan kan je ook nog
'buiten wedstrijd' spelen. Wie een
goede haan heeft, zegt dat voort,
schept daarover op. Een andere ha-
neman hoort dat en zegt: Ik zet een
haan tegen jouwhaan, voor pakweg
W.UÜÜ frank. Dat is dan een presti-
gezaak."
Wie de wedstrijd en dus zijn haan
verliest, kan het beest nog altijd
opeten. Lekker rood vlees heeft
zon vechthaan, een tikkeltje wilds-
maak. Het vlees is harder dan dat
van een gewone haan. Zeggen de
kenners. De vrouw van de kweker:
„Ze kunnen tot zes kilo wegen. Als
ik een haan stoof met kampernoe-
lies, kan ik er acht personen van te
eten geven. Soms marineer ik 'm,
dan maak ik er een soort 'cocq au
vin' van. Soms werk ik hem af met
sherry en room, met een tikkeltje
knoflook."

we klappen krijgen. En ze vroegen
in paniek om versterking. Uren heb
ik me in het bos verborgen gehou-
den, tot alle Rijkswachtcombi's
verdwenen waren. Het was al don-
ker toen ik met mijn haan uit de
struiken tevoorschijn kwam. Plots
was 'boef'!, en een rijkswachter had

Zolang de herinnering teruggaat,
heeft iedereen in de streek al met de
hanen 'gespeeld. In 1924 werd het
hanespel door koningin Elisabeth
van België formeel verboden. Se-
dertdien spelen de gendarmes en de
hanepastoors (zo noemt men soms
de kwekers van vechthanen) kat- en
muisspelletjes. De rechtszaken zijn
legio. Met de vonnissen wordt niet
gelachen. Pas geleden werden twee
heren uit het gezelschap van deze
zondagmiddag veroordeeld tot
200.000 en 300.000 frank boete.
„De eerste keer, lang geleden, werd
ik gepakt in Diepenbeek, in het
bos. De rijkswacht kwam eraan. Op
dat moment stond er niemand op de
uitkijk omdat de wedstrijd vrijwel
gedaan was. Bij de razzia vluchtte
ik met mijn haan in de armen het
bos in. Toen ik veilig weggedoken
zat, begonnen de gendarmes en het
publiek te bakkeleien. De vrouwen,
die speciaal voor het gokken geko-
men waren, moesten hun identi-
teitskaart tonen. Dat zinde een van
de dames niet. Ze sloeg met haar
vouwstoeltje op het hoofd van een
gendarme. Toen rukte hij aan haar
blouse. Daarop stortten de hane-
spelers zich op de rijkswachters.
Die dachten natuurlijk: hier gaan

In de arena
In de ren stappen twee hanen rond,
fier als arenden. Een rooie haan en
een blauwe. Hooghartig de kop ge-
heven, traag en afgemeten. Af en
toe pikt de blauwe' haan nonchalant
in de bodem van zand en zaagmeel.
Om 'uit te dagen. „Die rooie is
kreupel. Hij heeft geen veren op
zijn borst, die hebben de kippen ze-
ker uitgerukt. Vitaminetekort denk
ik," zegt een vriend van de man met
de blauwe haan.

'Gratie'
Het kan gebeuren dat een eigenaar
tijdens een kamp zijn haan uit de
ren tilt. Als hij van zijn haan houdt,
en het een dier van het goede soort
is, kan hij beter zijn haan uit de are-
na nemen om te voorkomen dat hij
gedood wordt. Op die manier kan
hij tenminste nog verder kweken.
Als hij zijn haan oppakt uit de ren,
geeft hij zich wel verloren. En daar
zijn de redders het niet altijd mee
eens.

Wanneer heb jenu een goede vech-
thaan?
Een hanekweker: „Een haan kan al
goed zijn als je drie keer het geluk
hebt om op een slechte tegenstrever
te vallen. Maar als jeeen haan hebt,
die drieof vier keer tegen ecu goede
haan gevochten en gewonnen heeft,
dan heb je al een beetje haan."

Een man staat op de uitkijk. Hij is
de inrichter van net klandestiene
gevecht.

Erg veel volk is er niet. Ongeveer
vijftig gelijkgestemden praten met
elkaar in die intieme, vertrouwelij-
ke sfeer die de gezamenlijke deel-
name aan iets verbodens, iets ille-
gaals, met zich meebrengt. Hoog
wordt opgeschept over de kwalitei-
ten van de eigen favorieten; de ha-
nen van de tegenpartij worden ge-
kleineerd en belachelijk gemaakt.
Ie moet al van goede huizen zijn, en
.vele geloofsbrieven kunnen over-
leggen, om tot het besloten wereld-
je van de hanegevechten en het al
even illegale, erbij horende gokspel
'Banque Russe te worden toegela-
ten.

Dit is een verhaal over hoe vlieg-
tuigbemanningen eieren van kemp-
hanen uit verre landen meebren-
gen, over de mafia van de gokkers,
over de liefde en de hartstocht
waarmee het hanespel in Vlaande-
ren beoefend wordt op een steen-
worp afstand van van Zuid-Lim-
burg. Vanaf Tongeren, naar
Borgloon, Wellen, Sint-Truiden,
via Diest en Leuven tot Tienen.

Gokken
Een hanekweker: „Je kan bijvoor-
beeld 500 tegen 300 wedden: ik zeg
500 frank tegen 300 frank. Als mijn
haan verliest moet ik 500 frank be-
talen. Als ik win, krijg ik 300 frank.
Maar als een slechte haan, waar 300
frank op gewed is, de goede haan
een slag geeft, dan staan ze gelijk, al
naargelang de aard van de slag. Dan
kan er opnieuw gewed worden. Dan
liggen de kansen weer anders.

„Thuis loopt hij altijd op een kruk,
maar die heb ik nu in de auto laten
liggen," doet de eigenaar van het
belaagde dier er nog een schepje
bovenop. De zon schittert in de spo-
ren. Een laatste trage pas. Aan-
dacht. Opeens lijken de koppen wel
speren. Nu! Met opgestoken nekve-

Je kan met twintig personen rond
het 'park' staan en als ik dan met 19
mannen gewed zou hebben, telkens
voor 100frank, dan had ik toch 2000
frank binnen. Je moet daarvoor de
hanen wel kennen, en goed zien
welk dier de meeste kracht heeft. Ik
heb mensen 5000 frank zien betalen
tegen 100 frank. Dus de haan waar-
op slechts 100 frank ingezet was,
sloeg de andere dood.

Mafia
De organisatoren van het na!L3|
heersen als mafiosi over het f*
ten wereldje van de hanespel','J
Wanneer de wedstrijden van.ljj
concurrenten te goed lopen Ml
beeld, durven ze zelfs, anonie I
rijkswacht te verwittigen. A
Een liefhebber: „De organist
dat zijn geen liefhebbers mcc J
verdienen grof geld aan het XI
spel. En aan het gokken op de*|
que Russe, die altijd in de buu I
de arena gespeeld wordt. Ye „1
nisators hebben het geld van ,1
Banque Russe om bijvoorbee J
'Japanner' te kopen voor pa * 1
200.000 frank. Dat zéggen Z«Jminste. Daar kweken ze da" J
500 kuikens van - ze bestedeN
kuikens uit op een boerderij J
zo kunnen ze het hele jaardoii
len. Daar kunnen wij, gevvc" J
hebber, niet tegenop. Als k'e i
man kan je tegen deoverma cP'l
doen. Je kan niet tegen het g'.l
op. Als er morgen geen haiw-J
vechten meer zijn, gaan ze tcvj
door met hun Banque Russe'JÏ
Eigenlijk draait alles om he's'
Wat de hanen zélf van het sr*(|
vinden, kunnen wij alleen mil
den.

germaine n

Hoe onthouden de aanwezigen die
inzetten?
Dat is een erezaak, een kwestie van
vertrouwen. Als een haneman ont-
kent dat hij voor zoveel of zoveel

Een hanespeler: „De 'coureurs
drogeren zich toch ook! Ik weet van
een renner die 40 'benzedrinekes'
opat en toch ging hij niet dood. Hij
was wel halfgek. Het inspuiten van
hanen gebeurt erg zelden, denk ik.
De kadavers mogen dan niet opge-
getenworden. Wie doping geeft aan
zijn vechthaan, komt dat niet ver-
tellen. Maar de echte kenners heb-
ben dat toch gauw in de gaten.
Wanneer je een vechthaan dro-
geert, wordt die halfzot. Hij voelt
zich overmoedig, verliest zijn ver-
stand en verandert zijn vechtge-
drag. Dan krijgt hij de meeste sla-
gen. Zelf geef ik geen drugs aan
mijn hanen. Ze raken wel minder
snel moe door het spul en ze kunnen
meer slagen incasseren, maar ze
vliegen er blindelings in, zonder na
te denken. Ik vind dat het beter is
dat je een ras kweekt dat zowel snel
als sterk is. Dan heb je namelijk
geen doping nodig."

Doping
Sommige vechthanen worden ge-
drogeerd met benzedrine en perviti-
ne.

" Vlak voor
het gevecht
krijgt de haan
nog een
'hart-
versterker.

Foto's
MARLEEN
DANIELS

" Bij
'Banque russe'

gaat veel
geld in
andere

handen
over.
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F*°e vaak komt het niet voor? lemand kan na lang
rpren eindelijk het huis van zijn dromen laten bou-
Sjjj 11 maar achteraf blijkt de grond met chemisch af-
-w *e zijn verontreinigd. De nieuwbakken eigenaar
[J ff^et de handen in het haar: wie kan hij aanspra-
ak stellen? De aannemer? De architect? Of de ge-
rente? Het kan tot een slepende rechtszaak ko-

etl, met alle kosten en slapeloze nachten vandien.

Nieuw materiaal
voor stabiliseren

grindverhardingen

" Nidaplast met een dikte van 3 cm werd toegepast voor de
wandelpaden in de tuin van het 'Huis van de Toekomst' inRos-
malen.

Raad van Arbitrage voor de Bouw-
bedrijven. Spoor: „Je kunt van de
reguliere rechters niet verwachten
dat zij alles weten over de bouw. De
Raad is over het algemeen deskun-
diger, de leden zijn allemaal afkom-
stig uit de bouw- en architectenwe-
reld." Wel is arbitrage door de Raad
veel duurder.

S deAlmelose advocaat A.
foren 1S datmet noc^g- Als jevan te-

KOnri maar zorgt voor een 'schone. Spoor is een van
igu risten die zich grotendeels be-
lt^-^en met bouwzaken. De
fchter?atie 'speciahst' vindt hij
lat j, te ver gaan. „Je kunt stellen

f' (J umy meer dan de helft van de
gt^z»ghoudt met bouwzaken",

c'Pant c'iëntèle behoren alle parti-
Vsr len in de bouw: opdrachtge-

we particuliere kopers)erners en architecten.

De wetgeving in ons land kent
slechts enkele summiere artikelen
gewijd aan het bouwrecht. Prakti-
sche 'spelregels' voor de bouw op
landelijk niveau zijn vastgelegd in
de zogenaamde Uniforme Admini-
stratieve Voorwaarden (UVA).

Onderhoudsdiensten zowel in
de particuliere als overheids-
sector worden vaak gecon-
fronteerd met problemen bij
de gedeeltelijke verharding
van wegen en paden in parken
e.d., maar ook met afkalving
van taluds langs holle wegen
en slootkanten.

Fractie
■M

1 vadruk stelt sP°or dat het bou-
*lle D

atl een woning in deregel voor
1 artiJen goed verloopt. Zijn stel-

' S dat b°uwen n°g steeds eeni|y lle van vertrouwen is. Het aan-
v't>ei ven die daaruit voort-

i *ari un. vormen maar een fractie
totale bouwproces. Deson-

itiet
s Wordt hij brjna iedere dag; 6611 nieuwe zaak geconfron-

Deze dateren uit 1968 en zijn vol-
gens de Almelose advocaat hard aan
actualisering toe. Er staat bijvoor-
beeld in dat voor overschrijding van
de opleveringsdatum de aannemer
elke dag een boete van ’ 25,- aan de
koper moet betalen. Dat bedrag
staat in geen enkele verhouding tot
wat momenteel gangbaar is. Overi-
gens kunnen over dat bedrag afwij-
kende afspraken worden gemaakt.

Kritiek woningraad en
huurdersorganisaties

In Frankrijk werd een nieuw pro
dukt ontwikkeld in de vorm var

e in1^?"118 is dat de Probïemen
eest 1

°ouw kunnen ontstaan
0

gebeuren omdat mensen
*H laten voorlichten
*"elkp n*et goed duidelijk maken

IS n Wensen ze hebben. Het komt
I Vht°g Wel eens voor dat de op-
S gever meent vast te zitten aan

l'j'Vof nrnaal benaderde architect
i J*t j^ aannemer. Velen weten niet

Ssent n°g steeds mogelijk is om
fean llJds met een ander in zee te

De vergadering Vindt plaats in
het SER-gebouw aan de Be-
zuidenhoutseweg in Den
Haag, aanvang 14.00 uur.

van de Huurprijzenwet woon-
ruimte en enkele andere wet-
ten noodzakelijk.

Woensdag 12 julias. behandelt
de Raad voor de Volkshuis-
vesting (RAVO) in een open-
pare plenaire vergadering een
concept-advies over de voor-

stellen van Staatssecretaris
Heerma (VROM) om per 1 juli
1990 een verdergaande libera-
lisering van de huren in te voe-
ren. Daarvoor zijn wijzigingen

jJSsbo in de particuliere wo-
r>de'^w ontstaan volgens Spoor
r^sen h*e P^aats door de spanning
R^idd 1 Verscnulendepartyen. De
Kt> we'e opdrachtgever bouwt in
K dat en maar een keer. Voor hem
Poor een wezenlijke gebeurtenis.
I^tenp^ll aannemer is bouwen daar-
-I%^ ageliJks werk en hiJ heeft
Btes?rj t een nee' ander verwach-

De Overgangsmaat-
regel huurliberalisa-
tie voor zittende
huurders kan er als
volgt uitzien:

Bij een jaarlijkse
huurverhoging van
14 procent betaalt
iemand met een
huur van 775 gulden
het daaropvolgende
eerste jaar 883 gul-
den, het tweede jaar
1007 gulden, het der-

Huurverhoging
in cijfers

de jaar 1148 gulden,
het vierde jaar 1308
en tenslotte 1492 gul-
den.
In dit voorbeeld gaat
het om een maxi-
maal toegestane

huurverhoging van
14 procent. Het
huurbedrag waar-
over deze verhoging
mag worden betaald,
is de minimum-
grens.

Verticale
plisségordijn

primeur in
raamdecoratie

\ r̂°°P van het bouwprees is
VDe^ van allerlei factoren,

r,?e bouwer geen invloed
de weersom-

t£*ti (j^ eden, de eigenschappen
[ft etl ,verschillende bouwmateria-
ifeerke n ,mensen met wie hij moetC^cht»' Van de zijde van de op-
Firjvo ris daar niet altijd be-

Het is opvallend hoe mooi en leven-
dig de laatste jaren de raamdecora-
tie is geworden. Uitgekiende des-
sins van gordijnstoffen maar ook
technisch hoogwaardigeophang- en
bedieningssystemenkunnen het in-
terieur een extra accent geven.

ABP introduceerde spaarhypotheek

De voorstellen houden onder meer
in dat voor zowel nieuwe als be-
staande woningen huurder en ver-
huurder de huur vrij kunnen over-
eenkomen indien de huurprijs van
de woning boven de liberalisatie-
grens ligt.

Boven deze grens zal het Rijk dan
geen bemoeienis meer hebben met
de bepaling van de huur. De Huur-
prijzenwet woonruimte - en daar-
mee ook het woningwaarderings-
stelsel - is voor deze woningen niet
meer van kracht.

Die grens is vastgelegd op de maxi-
mumgrens van de individuele huur-
subsidie, die naar verwachting per 1
juli 1990 zal uitkomen op ’ 775,- per
maand.

" Verticale plissé, een nieuwe
variant in raamdecoratie

Opmerkelijk is dat tot voor een aan-
taljaren in ons land vrij weinig aan-
dacht is besteed aan ophangsyste-
men. Meestal werd volstaan met een
simpel metalen railtje in een U-pro-
fiel en de bekende rollers. Het op-
hangsysteem vormde dikwijls de
sluitpost op deraamdecoratie.

Voorkomen
tKker, kunnen zich vroegtijdig in-
fUvven gen Problemen tijdens het
h?^tirip een gedegen voor-% jjdoor een advocaat. Voorko-
ftj^n-t ca Jd beter dan genezen,

f nt k P°or- In zijn arrondisse-
en aUe advocaten zich

Ho' tot een gratis eerste be-
ffek nSeacht de duur van het ge-

Silent Gliss, een internationaal be-
drijf in deze sector, komt met een
nieuw systeem op dit gebied: het
verticale plisségordijn. Een toepas-
sing daarvan is reeds te zien in het
'Huis van de Toekomst' in Rosma-
len.

i-k^erf algemeen wordt het ver-
t aarnrt ln de aannemer niet be-p»»s Hat' maar net gebeurt nog al
v- naarmate de bouw vordert,
r V°ortlrninder zorgvuldig wordt,

d r°nd de opleverings-

platen of blokken met een»
honingraatstructuur, dat afhanke-
lijk van de toepassing aan één of
twee zijden met geotextiel wordt
bekleed.

De zeshoekige mazen van Nidaplast
hebben een vaste diameter van 20-
-mm en het produkt is vervaardigd
van milieuvriendelijk polypropy-
leen en daardoor uitstekend be-
stand tegen chemische en biologi-
sche invloeden.

Methode
Voor toepassing van het produkt
wordt de ondergrond goed aange-
trild en" daarna met een regel ge-
vlakt. Daarop worden de platen ge:
legd en daarna gevuld met diverse
soorten korrelig materiaal bijvoor-
beeld zand, grond, fijn grind, steen-
slag e.d. De maximale korrelgrootte
is 6-8 mm, dit in verband met de eer-
der genoemde maaswrjdte van de
honingstructuur.

Schuiven
Omdat het materiaal aan de onder-
zijde is voorzien van een laag geo-
textiel wordt de verticale beweging
van het vulmateriaal voorkomen.
De opsluiting in de honingraad-
structuur voorkomt dat de vulling
horizontaal wegschuift.

Door het voorkomenvan dezebeide
bewegingen wordt een stabiele en
vormvaste verharding verkregen.
Bij normale verhardingen geeft
spoorvorming problemen, waar-
door wegen en paden ongeschikt
worden voor fietsers, rolstoelen en
mensen die minder goed ter been
zijn.
Ook het onderhoud van de grind-
verharding, die normaal bestaat uit
regelmatig harken om het grind op
zijn plaats te houden, vervalt.

Toepassing
De verschillende toepassingen van
het produkt zijn in te delen in twee
hoofdgroepen met als eerste de toe-
passingen waarbij Nidaplast wordt
gevuld met een korrelig materiaal
en aan de onderkant voorzien van
het waterdoorlatend geotextiel.

Voorbeelden daarvan zijn zandsta-
bilsatie onder wegen bij spoor- en
scheurvorming; grondstabilisatie
waarna het geheel wordt ingezaaid
met gras voor bijvoorbeeld brand-
weerwegen, groene parkeer-
plaatsen, golfbanen, taludstabilisa-
ties en sportvelden; halfverharde
sportvelden, kust- en oververdedi-
gingen en grindstabilisatie.

Drainage
Ten tweede de toepassingen waar-
bij het materiaal ongevuld blijft.
Om indringen van ongewenste ma-
terialen te voorkomen wordt het
aan twee zijden bekleed met geotex-
tiel.

Gedacht wordt aan ondergrondse
waterbuffers ter vergroting van de
waterberging van het hemelwater;
waterbuffer/drainage onder sport-
velden; lichtgewicht ophoogmate-
riaal bij gevaar voor opdrijven of
daar waar hoge druksterkten wor-
den geëist.

Het materiaal is verkrijgbaar in de
afmetingen 2 x 1 m en diktes van 2
en 3 cm, met een gewicht van 40
kg/m3.

Voor meer informatie: Frans var
Dijk in Maassluis, » 01899-17422.

Eigen signatuur
partyset 'Polo'

" De multifunctionele partyset 'Polo
Een geschil over een huurverhoging
kan danook niet meer worden voor-
gelegd aan de huurcommissie en
voor een bindende uitspraak zal de
kantonrechter moeten worden inge-
schakeld.

Overgang
Voor zittende huurders zal een over-
gangsmaatregel gelden: gedurende
vijfjaar zal de maximaal mogelijke
huurverhoging twee keer het maxi-
maal wettelijke percentage mogen
bedragen. Uitgaande van de huidige
taxatie zou dat neerkomen op een
huurverhoging van maximaal 14%
per jaar.

De voorstellen zijn een vervolg op
de interimmaatregel die per 1 juli jl.
van kracht is geworden. Die maatre-
gel geldt alleenvoor nieuwbouwwo-
ningen waarvan de huur per 1 juli
1990 boven ’ 750,- per maand ligt.

In Nederland worden deze produk
ten op de markt gebracht door Si
lent Gliss Nederland cv. in Weesp.

Daarnaast voor simpele toepassin-
gen diverse spandraad-systemen,
waarbij de vroegere nadelen van dit
systeem (zoals doorhangen omdat
de spandraad steeds slapper werd)
nu worden vermeden. Deze spand-
raden zijn gemakkelijk te bevesti-
gen en vooral geschikt als het gor-
dijn op de eerste plaats een decora-
tieve functie heeft.

De produktie van het bedrijf heeft
zich niet beperkt tot de ontwikke-
ling van technisch hoogwaardige
gordijnsystemen. In de sector tex-
tiel-design heeft de onderneming
een breed scalaaan smaakvolle stof-
fencollecties in huis, voor verticle
en optrekbare zonwering en voor
het zogenaamde paneel-systeem.
De vormgeving hiervan is in han-
den van bekende ontwerpers. Aan de uitgebreide collectie

huishoudelijk glaswerk heeft
Randwyck in Maastricht een
nieuw produkt toegevoegd:
de partyset 'Polo' uit de Va-
lentino Collection.Nenaden wordtklachten tijdig tehe Sch

en desnoods deskundigen
L6renié\l ei,en van bijvoorbeeld deSesri g El Sen Huis. Na de ople-
PHet"atum is het laat en heeft deran. e en Poot meer om op te

De officiële introductie van het sys-
teem vindt plaats tijdens Inter De-
cor, een vakbeurs voor interieurtex-
tiel. Het verticale plisségordijn is
een nieuw idee voor het raaminte-
rieur en vormt een stijlvolle variant
op lamellen en gewone gordijnen.
Het is verkrijgbaar in 94 kleur- en
kwaliteit-variëteiten en verandert
daardoor ook de functie en aanblik
van een interieur.

Het leveringsprogramma om-
vat een standaardset, bestaan-
de uit partyglas met onderzet-
ter en roerstaafje in wikkel
voor ’ 3,50. Een dertiendelige
geschenkdoos, bestaande uit
vier partyglazen, onderzet-
ters, roerstaafjes en serveer-
blad voor ’ 24,95. En een 24-
-en 36-delige display met gla-
zen en onderzetters, waarvan
alle onderdelen los te koop
zijn.

leverbaar in elftrendy life-sty-
le kleuren zoals Cerisè, Green,
Purple, Brique, Turquoise e.a.
De glazen zijn bestand tegen
hoge temperaturen en ge-
schikt voor de vaatwasmachi-
ne. Het glas neemt geen geur
aan, geeft geen bijsmaak af en
kunnen door de extra hard-
heid van het materiaal tegen
een stootje.

Begin juli introduceerde het hy-
potheekbedrijf van het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP-hypotheken) een eigen
spaarhypotheek.

'c>k
CtkW?nZ„ogenaamde schone grond-
hSteld «!',zo simPel mogelijk op-
ladenVrOOT de verkopende par-
K6h rpXfnd, is sterk aan te beve-kNh 7»htsgeldig- De grond moet& beti Jan, t0pBeleverden deverko-
(v^tieer H

a" de saneringskosten,de er°nd toch blijkt te zyn
«Nvern ■ derSeliJke schone; bo Uw?rl ng zou standaard bijwcontracten moeten horen.

dam. Tussen beide instellingen
bestaat al enkele jareneen goede
samenwerking op het gebiedvan
hypotheken.

lost op de einddatum of terstond
brj overlijden. Bovendien is er
sprake van een heel stabiel las-
ten-patroon.

De sepciale vorm van de gla-
zen is eigentijds uitgevoerd
voor het serveren van ge-
kleurde koude of warme
drankjes. De fraai gestyleerde
houdertjes accentueren de
combinatie.
Houdertjes en dienbladen zijn

Een verbluffend staaltje van
kreativiteit, vakmanschap en
goede smaak van de ontwer-
pers van het bedrijf. Met als
resultaat een sprankelend
glasservies met een geheel
eigen gezicht, dat bij iedere
gelegenheid een drankje ex-
tra sfeer geeft.

(ADVERTENTIE)

NTERLANDN hamen-deuren
■^ " ,^^^ u 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek I
DOUW.elementen P.U J Gem. Heerlen tel. 045-213928 |

De ABP-spaarhypotheek, die
naar voorwaarden en naar netto-
lasten zeer gunstig is, zal uitslui-
tend via tussenpersonen worden
gebracht.

Kenmerk van deze populaire hy-
potheekvorm is, dat de consu-
ment de garantie heeft, dat de
hypotheek via levensverzeke-
ring volledig kan worden afge-

ABP-hypotheken heeft bij dit
produkt gekozen voor samen-
werking met de levensverzeke-
ringsmaatschappij Stad Rotter-

Behandeling
4% «amal geschillen wordt nietF ctU nu normale' rechterlijke

""gevochten, maar voor de

Grindvest

Zaterdag 8 juli 1989 " 31

" Sane-
ringskos-
ten van
verontrei-
nigde
grond
zijn met
een scho-
ne grond-
verkla-
ring in de
hand op
de koper
verhaal-
baar

Problemen ontstaan door slechte voorlichting

Bouwen nog steeds een
kwestie van vertrouwen

Limburgs



3 Ha. bos en vijvers te koop
in Meewen-Belg. Tevens
BOUWGR. 2.215 m 2te
Genk in winkelcentr. nabij
autoweg. 09-3211854107.
Te koop gevraagd vrijst. of
halfvrijst. ouder WOON-
HUIS, min. perc. opp. 1000
m2, binnen straal van 10 km
rond Schaesberg, pr. tot
’160.000,-. Tel. 045-
-318291, na 18.00 U. 319207
Te koop gevr. in Zuid-Lim-
burg oude, op te knappen
BOERDERIJ of Ld., bij voor-
keur enigzins vrij gel. met
wat grond erbij. Br.o.nr. B-
-1264, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
Te huur WINKELRUIMTE in
winkelcentrum Weiten-
Heerlen 045-712600.

Te koop vrijst. WOONHUIS
gelegen aan de Maas, 5 min
.afstand van Vrijthof. Inh.
850 m3, opp. 1200 m2., li-
ving 85 m2, keuken, bijkeu-
ken, toilet, tuinkamer 60 m2,
met 2e toilet en berging.
Kantoorruimte 30 m2met a-
parte ingang. 3 grote slaap-
kamers, badkamer. Vraag-
prijs ’ 275.000,-. Tel.
09-32-11713837, Maasdijk
14, Smeermaas.(België).
SPAUBEEK. Merelstraat 48.
Geleg. op uitst.lokatie vrijst.
bungalow, landel. gel., 1000m2grondperc, grote living
(40m2), 3 slpk., geheel on-
derk. aanbouwk., 2 badk.
Moet binnen gezien worden!
’349.000,- k.k. Jos Storms
0.G., Geleen. 04490-42550
Te k. vrijstaand woonhuis
met loods 1000 m2opp. te
VENLO. Tel. 077-542620.
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.

Te k. ouder tussenliggend
woonhuis in Centrum
WAUBACH, moet gerenov.
worden. Vr.pr. ’ 54.000,-
-k.k. 045-325523.
LANDGRAAF: Leuke een-
gezinswoning met garage,
Krijgersbergln. Schaesberg,
aantrekk. ligging 2 onder 1
kap md: kelder. Beg.gr.: hal,
woonk. keuken, studeerk.
1e verd.: badk. en 3 slpks.;
zolder, prijs slechts
’97.500,- k.k. nog enig
achterst, onderh. direct te
aanv. Inl: 045-322462.
Te k. gevr. vrijstaand huis/
boerderij of 2 onder een kap,
MAASTRICHT e.o. tot 20
km ten Noorden of Oosten.
Prijsklasse tot ’ 250.000 -.
Tel. 05997-1812.
Te koop: Halfvrijst. WOON-
HUIS, lnd.: gr. woonk. met
parket, keuken met appara-
tuur, 3 slaapkamers, grote
badkamer, zolder, kelder,
garage v. 2 auto's, carport
en siertuin. Te bevr. Land-
weringstr. 64, Sittard.

( 7|SBpBHnSSSK f'

HNPÏM ils Rl II ITFR^ j^Bjk
fr\

N
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Tp L^nnn HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstraat H SITTARD, Kromstraat s 'Jl C HUUJJ) Rustig gel., halfvrijst. woonhuismetcv., garage, berging Centraal gel., geïs., vrijst. herenh. met aanbouw, c"-> j
ucTcwDAnr ir» c en tuin. lnd.: kelder, hal, woonkr. (± 48 m 2), moderne kelders, garagevoor 2 auto's en royale tuin. Pand is Q*

AMSTENRADt, Beekstraat S keuken. 1e Verd.: 3slaapkrs., badkr. met ligb. 2eVerd.: schikt voor beroepsuitoefening. Percopp.: ca. 500 m■ I
Op goede lokatie gel., uitst onderh., haltvr. herenh. met ru jme zoider, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: i.o. lnd. 0.a.: hal, royale living(ca. 48 m 2), keuken met app' icv., mp. garage en tuin op het zuiden, md. 0.a.: woonkr. Vraagpr.: ’ 155.000,-k.k. 5 slaapkrs., waarvan 1 met doucheen v.w., badkr. m<* 1
met parket, mod.keuken metapp., study, prov.-cq. was- ligbad en v.w., apart 2e toilet, vaste trap naar zolder- |
ruimte,3slaapkrs.,badkr. met.ligbad,v.w.,2etoilet,zol- H'0pNSBROpK «5. jose

_
h

_
traat
,

H Aanv.:spoedig.Vraagpr.:’29B.ooo-k.k.
der.aanv.:i.o.Vraagprijs:’ 185.000-k.k. moen&bhoek,ï>t.Josepnstraat i H

Rustig gelegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, ber- _
ITT4Bn *nrirnla » S

AMSTENRADE, Kasteelstraat S ?in 9 en tuin. lnd.: kelder hal, toilet, woonkr met par- t^eTthmetc v kelders entuin Ind o*Rustioael uitst onderh aeïs vriist woonh mrt c v ketvl., keuken, serre. 1e Verd* 2 slaapkrs., badkr. met >nneiparx gei. nerenn. metc.v.Kelders entuin. ma. o-*
Mustig gei., uiist. onoern. geis., vnjst. woonn. met c.y riniir(;„ uw pn halkon h^rrrfm ?p Vprri " va«st*» tran woonkr., keuken, 3slaapkrs., badkr., vaste trap naar zd
garage en mooie tuin metopt. privacy. Percopp.: 546 S^^-^^^'^^f^YS^"^ trap der.Aanv.: direct. Vraagpr.: ’ 159.000-k.k.m 2. Ind. 0.a.: Z-vorm. living, keuken met app., 4 naarzolder.Aanv.. I.o.vraagpr.^ 135.000-k.k. »f 'slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, dubb. v.w. en 2e „,-. SITTARD, Overhoven S 1
toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: spoedig. Vraagpr.: nuLSßcnu n centraal to v centrum oei woonhuis mpt Innrta kelde'
f235000-kk In een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis centrum gei. woonnuis met ooas, Keiu ;

’ 235.000, k.k. u
en

«
u|n . £ «

woonkr en tuin. lnd. o a.: royale hving met parketvloer en rno£
BINGELRADE Geerstraat S rn2), luxe keuken met div. app., bijkeuken, slaapkr. en open haard, keuken 3 slaapkrs badkr. met douche (DiNüCLnMuc.ueersiraai » hariicr mpt linh riourhp tniipt pn u w niimpnaranp 1p v.w., toilet en aansluiting w.a., zolder, bereikb. middel» |Monumentale Limb. carré-boerdenj me cv., binnenerf, p,aaKr- met h9D- aoucne, toilet en v.w., ruime garage. 1e . .. v * rii' f 110non _k kwerkplaats, opstallen en weiland. Percopp!: 2520 m 2. Verd.: slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche en v.w. vaste trap. Aanv.. 1.0.vraagprijs, ’ 110.000. k.k.
Geheel recent authentiekgerest-, uitst. onderh. Ind. 0.a.: [ and verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: 1.0. STEIN, Heerstraat Nrd.
woonkr. met centr. open-haard-partij, ruime keuken, Vraagprijs: ’349.000-k.k. Centraal gel., goed onderh., halfvrijst. woonh. metwoof
wijnkelder, badkr. met ligbad en v.w., apart toilet, 4 „cm, DAPIc " werK" en hobbyruimte (26 m 2), apart toilet, hetelucrrt'
slaapkrs.,- 2e badkr. met o.a. doucheen 2e toilet, grote KERKRADE, Lempersstraat H verwarming, carport, kelder, bergingen tuin met opt. Pn'
zolder.Aanv.:i.o.Kooppr./315.000,-k.k. In centrum gelegen woonh. met cv., berging en tuin. vacy. Ind. 0.a.: ruime living metopen haard, keuken me'

lnd.: kelder, hal, woonkr., luxe keuken. 1e Verd: 3 app., 4 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., vaste trap na^ ||
BRUNSSUM, J. Vermeerstraat H slaapkrs, badkr met ligb, v.w. 2e Verd: grote zolder, zolder. Dit pand moet uzeker van binnen gezienhefr
Uitst. gelegen, halfvrijst. woonhuis met cv., garage en Pand is voorzienvan dubbelebeglazing.Aanv.: i.o.Prijs: ben. Aanv.: spoedig.Vraagpr.: ’ 169.000-k.k.
tuin. lnd: Sout.: provisiekelder, waskelder, garage.Beg. ’ 129.000-k.k. SUSTEREN Feurthstraat !slaai^bïïkr^^ KERKRADE, Holzstraat H Nabij centrum gel. woonh. met cv., inp. garage en tuijsiaapkrs., Dadkr met iigp 2e Verd vliezotrap naarzol- " , café-woonhuis Aanv ■ direct 'nd. 0.a.: tuinkr., living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. meder. Aanv.: ..o. Prijs: ’ 175.000,- k.k. Pand verkeert in WoonhU,S"Aanv "d,rect- ligbadi v.w., 2e toilet zolder. Aanv.- i.o. Vraagprijs juitst. staat van onderhoud. vraagpr../ io/.ouu, *.k.

’ 100 000-kk
DIETEREN, Vleutstraat S KERKRADE, O.L. Vrouwestraat H SUSTEREN Julianalaan S IGunstig gel., geïs., vrijst. woonh. met cv., kelders, inp. In centrum gelegenvrijst. woonh. met cv., binnenplaats Rustia ael a'oed onderh haltvriist woonh met cv M' !rd!£tsa.nHUin 6n Vrije,ai*,erom' l"inhuis: fn '^ lnd ? aJ kslder' "°?nkrr luxe ke,l!ke"' kan" keuken* kelder, garage metkantoor c.g. hobbyruimte ej Ie. Percopp.: 640 m"'. Ind. 0.a.: royale living, keuken met toor/hobbyruimte. 1e Verd.: 2 slaapkrs., grootdakterras, tuin ,

n( j _a . kpukpn met arm woonkr met Darketvloe' iapp., bijkeuken, hobby, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, wasruimte met douche. 2e Verd.: vaste trap naar grote eTooen hatrdserre"do!^^in^^dÏÏctoenv-*-- If2u
4

2e ,oiiet- Aanv-: spoedi9-vraagprijs: sSjs^snkele doeleinden 9eschikt- Aanv-: jjs^
EIJGELSHOVEN, Mirbachstraat H ÜBACH OVER WORMS, P. Scheepersstraat H
Rustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. KERKRADE-Haanrade H jn centrum gelegen drive-in woning met o.a. L-vorr" |
0.a.: woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en Vrijst woonh met cv. kelder en tuin. lnd.:Beg. gr.: hal, Woonkr., keuken, balkon, 4 slaapkrs., 2 toiletten, bad^ |
badkamer. Aanv.:direct. Vraagprijs: ’89.000,-k.k. woonkr., keuken en bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs. en met Ngb Pand js 0 a voorz jen van kunststof kozijn^

moderne badkr. met ligb., toilet en v.w. Zoldervia vaste metdubb. beglazing.Aanv.: i.o.Prijs:’ 108.000-k.k-
EIJGELSHOVEN, Laurastraat H traptebereiken. Aanv.: i.o. Vraagprijs:/ 159.000,-k.k. |
Goed gelegenvrijst. woonh. metcv. entuin (percopp. ± VOERENDAAL, Winthagen
610 m 2). Ind. 0.a.: kelder. Beg.gr.: hal, werkkamer, KERKRADE Lindenlaan H Rustig gelegen monumentaal boeren-woonhuis met cv

fl j
woonkr. met open hrd, keuken met app. 1e Verd.: 3 Prima gelegenwinkel/woonhuismet c v Ind " Sout " kei- en tuin (percopp. ±550 m 2). lnd.:kelder, entree, keukej^ I
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2etoilet. 2e Verd.: 2 der Beg.gr.: showroom (± 105 m 2) kantoor magazijn "let aPP-, badkr. met ligbad, v.w. en toilet, woonkr., w#[,
slaapkrs.,zolder.Aanv.: i.o.Prijs: ’ 205.000,-k.k. 1e Verd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging,'toilet, dak- ruimte/berging. 1eVerd.: 2 slaapkrs.en 3 zolderruimtes-B

terras (± 32 m 2). 2e Verd.:4slaapkrs., badkr. met dou- Aanv.:i.o.Prijs: ’ 160.000-k.k. I
GELEEN, Broekbeek S che, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Aanv.: i.o. Prijs: op .._ ~ u sUitst. onderh. en goed geïs. patio-bungalow metberging aanvraag. VOERENDAAL,Kundergats
en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr., luxekeuken metapp., Rusitg gelegen woonh. met cv. en loods, lnd.: o.a- kB;' ,
2 slaapkrs., badkr. met ligbaden v.w. Aanv.: i.o. Vraag- CD« o»nc o » der- entree, keuken, bijkeuken, kantoor, woonkr. \e
prijs: ’ 138.000-k.k. KERKRADE,Papaverstraat H Verd . 4 S| aapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e

Goed gelegenwinkelpand (momenteel in gebruik alsfn- toHet sauna 2e Verd.:vaste trap naar zolder. Aanv.: i-0'
GELEEN Lierbeek S ture) met boyenwoning. Ind. 0.a.: kelder, winkel (± 31 Prijs-’ 185 000-k k
Rust. gel', royaal, halfvrijst. woonh. met cv., garage en m2- keuken (± 21 m 2), toilet, bijkeuken. 1e Verdj %t Tß

'
m ' ,

tuin. lnd. o.a : living, mod. keuken, 3 slaapkrs., badkr. woonkr metopen keuken, 2 slaapkrs., badkr met ligbad VOERENDAAL, Heerlerweg
met ligbad, v.w., 2e toilet,vaste trap naar zolder met hob- en vw- 2eVerd.:zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 145.000-k.k. Goed gelegenwinkel en magazijn, lnd.:Beg.gr.: winke'
bykr.Aanv.:i.o.Koopprijs: ’145.000-k.k. o»*»b«_u . . ~, o

r""te(± 165m2) magazijn(± 100m2).leVerd.:mirni''
SITTARD-Munstergeleen (Limburg) S ±50 m 2. Geheel is voor diverse doeleinden geschil*

GELEEN Nijssenstraat S Limburgse boerderij, verbouwd tot uniek woonhuis, met Aanv.: i.o.Prijs: ’ 165.000-k.k.
Rustig gel., goed onderh. en geïs. woonh. met cv., ber- Prachtige tuin, in Engelse landhuissfeer. Blijvend vrij uit- ri
gingen tuin. Ind. 0.a.: woonkr., aanb.keuken met app., 2 «*£ Centraal gelegen: 15imin. van vliegveld Maas- WIJLRE, Merodelaan *
slaapkrs., badkr. met ligbad en v w zolder Rijksbiidra- tnch,; 1 uur van Dusseldorf, Keulen en Brussel. Zeer ge- Rustig gelegen vrijst. woonhuis met prachtig vnjbl. w\
ge overdraaqbaariAanv :i o Vraaqpr ’ 117 500 -k k schlKtvoor kantoor of praktijkaan huis. zicht met cv., garage en fraai aangelegde tuin met vej,

3 SK '' ' privacy. Percopp. 682 m 2. lnd.: Sout.: Kelder. Beg^
GELEEN, Geleenbeeklaan S NUTH, Deweverstraat H ruime hal, woonkr. metmooie schouw, keuken met apP'
Uitst. onderh., goed geïs., vrijst. landh. met cv., grote ln centrum gelegen appartement met cv. en berging. leVerd.:overloop,3slaapkrs.,badkr.metligb.,dubbo!e
garage, geschikt voor 2 auto's, div. kelders en mooie lnd.:ruime hal,woonkr. met balkon, keuken, 2 slaapkrs., v.w., 2e toilet. Aparte doucheruimte met v.w. 2e Ver"-
tuin. lnd. 0.a.: L-vorm. living metopen haard (ca. 55 m 2), badkr. met zitbad en v.w. Aanv.: direct. Prijs: ’90.000- berging. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 245.000-k.k. ,
luxe keuken met app., 3 slaapkrs., study, mod. badkr. k.k.
met ligbad, douche, bidet, dubb. v.w. en 2e toilet. Veel TT*» ■umi*zolderruimte. Het pand is luxe afgewerkt. Aanv.: i.o. OlRSBEEK,Secr.Fleischeuerstraat S IC 1111111
Kooppr. ’398.000-k.k. Goed geïs. halfvrijst. woonh. met cv., royale garage en e

tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. SITTARD, RijkswegZuid '
GELEEN, RijkswegZuid S met douche, v.w., vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Gunstig gel., goed onderh. halfvrijst. woonh. c.g. k»
Op goede stand nabij centrum gel. royaal, halfvrijst. He- Vraagprijs: ’ 136.000-k.k. toorpand. lnd. 0.a.: div. kantoor- c.g. praktijkunits, W»
renhuis met cv., kelders en grote tuin. Percopp. 1.050 ken, badkr. Aanv.: direct. Huurprijs:’ 1.100,-p.mnd.
m 2. Het pand is ookvoor bedrijfs- of handelsdoeleinden PANHEEL, Pater J.Schreursweg. S
geschikt. Ind. 0.a.: L-vorm. living m. parket en open Uniek nabij watersportgebied gel., uitst. onderh., vrijst. TVTioiiM/Krui»*/haard (ca. 65 m 2),keuken, bijkeuken, 6 slaapkrs., study, landhuis met cv., kelders, inp. garage en grote tuin. I^l IC11 vr UU UfY
badkr. met ligbad, douche, v.w., balkon en zolderruimte. Percopp.: 2.200 m 2. Ind. 0.a.: royale living met open j
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’345.000-k.k. haard (ca. 62 m 2), grote luxe woon-eetkeuken met app., BRUNSSUM

kantoorruimte, 3 slaapkrs., mod. bet. badkr. met ligb., In derijke en gevarieerde omgevingvan het voortreffeß'
HEERLEN, Geleenstraat H douche, dubb. v.w., toilet. Het pand biedt vele extra's. ke woon- en leefgebied De Hemelder bemiddelen wij y\
In centrum gelegen riant appartement met cv. en 2 bal- Bezichtiging uitsl. na afspraak. Aanv.: i.o. Vraagpr. de verkoop van enkele vriendelijk ogende pr-A-won^
kons. lnd.: ruime entree, 2 toiletten, 2 doucheruimten, ’485.000-k.k. gen. Degelijk gebouwd en uitstekend afgewerkt,
studie, waskeuken, moderne keuken met app., woonka- o.m. een ziWeetkamer, open keuken, 3 slaapkrs., t>a
mer ±32 m2. Aanv.: i.o. Kooppr.: ’ 185.000-k.k. SCHIN OP GEUL H kamer met ligbad en v.w. en zolder. Kooppr. ’ 135.436'

In zeer rustige omgeving gelegen vrijst. bungalow met v.o.n. Rijksbijdr.max. ’41.000-totaal, volgenspr-A-r^
HEERLEN-WELTEN H garage, cv., tuin en terras, lnd.: beg.gr.: woonkr., keu- geling.
Uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. ken, badkr. met ligb. en 2 v.w., 3 slaapkrs. Sout.: 5
(percopp.:346 m 2). lnd.: ruimeentree, woonkr. meto.h., slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken en LANDGRAAF
keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. met badkr. met doucheen v.w. Pand verkeert in prima staat ln het bestemmingsplan 'Op deKamp' bemiddelenwijj
ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. Pand vanonderh.Aanv.:i.o.Vraagpr.^29s.ooo,-k.k. de verkoop van enkelepremie-A-woningen met gara^.
verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Met de oude, hoge subsidieregeling. Leuke woning 6Prijs: n.o.t.k. SCHINNEN, Stationsstraat S met gevarieerdegevelarchitectuuren tuin op hetzuid%Gunstig gel., goed onderh., vrijst. herenhuis met cv., Attractief ingedeeld met o.m. woonkr., eethoek, opo'
HOENSBROEK, Hommerterweg H dakterras, inp. garage en tuin metopt. privacy. Percopp. keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w., berging*
Beleggingspand te koop. Geheel bestaat uit 11 kamers ca.9oom . Ind. 0.a.:royale livingen keuken, 3slaapkrs., cv-ruimte. Kooppr. vanaf ’ 137.265- v.o.n. Rijksbij^
en verkeert ingoede staat van onderhoud. Aanv.: direct, badkr. met ligb, douche, v.w. en 2etoilet, zolder. Aanv.: ’ 44.000- totaal, volgens pr-A-regeling U£^Huuropbrengstopaanvraag. Prijs: ’ 200.000-k.k. spoedig.Vraagpr.: ’259.000,-k.k. MAANDLAST:’540,-

S - Inlichtingen kantoor Sittard
H - Inlichtingen kantoor Heerlen I
Taxaties-Verzekeringen IV I L I 1
Hypotheken-Financieringen hi^^h Mmw. m i^—l^M^
Sagenfoï-17.30 uur makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heer!*1

koopavond tot 21.00uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611 .
zaterdag 10.00-14.00 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 7137^

MERKELBEEK, vrst. woonh
m. gar. lnd.: kelder, L-woon-
k. keuk. serre, 3 slpks, badk.
m. ligb. v. trap n. zolder, m.
ruime slpk. 045-256907.
NEERBEEK. Keulsteeg 21.
Grote boerderij-woning met
schuren, stallen, binnen-1
plaats met 2600 m2grond-
perceel met weiland,(uit-
breiding tot 6500 m2moge-
lijk). Zeer geschikt voor
paarden. Volledig gereno-
veerd. Moet gezien worden!

’ 350.000,-k.k. Info via ons
kantoor: Jos Storms 0.G.,
Geleen. Tel. 04490-42550.
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.

Voor serieuze gegadigden bieden wij aan:
in prijsklasse boven ’ 250.000-, huizen
waarmee wij op verzoek van opdrachtgevers
niet adverteren.
Geef ons uw wensen te kennen; wellicht
kunnen wij u helpen.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met eigenaren die nu of op
langere termijn hun pand willen laten verkopen,
de prijs- en verkoopmogelijkheden.
Met name zoeken wij op het moment:
HEERLEN-ZUID/VOERENDAAL diverse
panden in prijs tot ± ’ 350.000-
BRUNSSUM vrijstaand pand op goede stand
in prijs van ± f 325.000-
HEERLEN of directe omgeving
bungalow/landhuis in prijs tot ± ’ 400.000-

-t TROOST
ONROEREND GOED,
HEERLEN. TEL. 045-717976

Onroerend goed te huur gevraagd

Jonge vrouw zoekt WOON-
RUIMTE-Kamer(s), in Wy-
nandsrade. Postbus 32,

I Valkeburg a/d Geul.
A.s. studente zkt. kamer in
MAASTRICHT, met spoed.

05967-2091, Yvonne., J. MAN zoekt per 1 okt. 89
tige flat of app. te Land-
■af 045-327078 na 18uur.

Gezocht omg. Landgraaf
goede WOONRUIMTE v.
jong stel zond. kind. Tel.
045-411451.

i Chem. Ir. zoekt met onm. in-
gang gemeub. WOON-
RUIMTE in Z-Limburg. 010-

-j 4776406 10.00-12.00 uur.

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

Onroerend goed te huur aangeboden

Opslag cq Bedrijfsruimte
Ca 500 m2. omgeving Heerlen. Inl. 045-226985.

Te huur
Studentenappartementen

Heerlen, Weltertuynstraat 67, diverse studenten-
appartementen met woon/slaapkamer, kitchenette, douche

toilet. Huurprijs ’ 308,95 exel. voorschot stook- en
servicekosten. Huursubsidie mogelijk.

Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor 045-417085.

Kamers te huur
Kerkrade, Schaesbergerstraat 2,
Nog slechts 2 woon/slaapkamers met medegebruik van

keuken, douches en toiletten.; Huurprijzen vanaf ’ 370,- per maand mcl. voorschotten
energie- en servicekosten. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

Leuk 1 a 2 pers. Appartement op 2e etage.
Huurpr. ’ 550,- per mnd. all-in.

Nieuwstraat 181 Hoensbroek.
Te bezichtigen van 16.00 tot 18.00 uur.

Tel. 045-212706.
Te huur LOODS te Klimmen
Uitsluitend voor opslag.
Goed bereikbaar. Tel. 045-
-751251. Tijd. werkd. tuss.
17en 19 uur. Zat, tot 12 uur.
Bedrijfspand 200 m2m. bo-
yenwoning 200 m2voor vele
doeleinden geschikt, te
Heerlen. Huur ca. ’1500,-
-p.m. Direct te aanvaarden.
Inl. 045-413074/417373.
Te huur HEERLEN-Nrd.
winkelruimte plm. 500 m2,
voor vele doeleinden ge-
schikt, ’5O,- per m2. Tel.
04459-1665.
Heerlen-Centr. PARKEER-
PLAATSEN te h. open en
overdekte. 045-455755. .
Te huur vrijst. woonhuis met
garage en cv., geh. gestoff.,
voor- en achtertuin. Kas-
tanjeln. 114 HOENS-
BROEK. Huurpr. ’ 950,-
-p.mnd. Inl. 043-431371.
HULSBERG. Te h. Boyen-
appartement. lnd.: woonk.,
keuk., 1 slaapk., douche en
w.c, bergruimte, gestoff.
evt. gemeub. 04405-3157.
Gemeub. KAMER te huur
met alle comfort bij Centrum
Kerkrade 045-461870 of
452269.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
LOODS 50 m2en 100 m2te
Schaesberg. Te bevr. na 12
uur. Tel. 045-311288.
Te h. in SCHINVELD I-
pers. gemeub. zit/slpk., keu-
ken, douche, wc. Tel. 045-
-254408.
Te huur APPARTEMENT in
Valkenburg. Tel. 04406-
-13178.
WONING 2e etage, woonk.,
eetk., keuk., bad, 3 slpks.
ca. 100 m2. ’450,- p.mnd.
va. 1-9-89 te h. 09-49-
-2406-79369.
Te huur centrum Spaubeek
ruim HERENHUIS, 3 slpk.
zolder. 04493-4444.
Kl. en gr. STUDIO in villa
met park nabij station Val-
kenburg. Tel. 04406-12491,
na 17 u. 13346.

Heerlen-Centrum
Bongerd

Te huur %inkel/woonhuis.Verkoopruimte ca. 80 m2,
onderkelderd, entresol, 3

woonetages. Voor ml. br.o.
nr. B-1355 LD., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.

Zeer ruime boyenwoning te
Kerkrade-Chevremont geh.
gestoff. met luxe keuken, 3
slpks. Hr.pr. ’735,- exel.
10l- 043-216509.
Lokaal Beheer

APPARTEMENTEN in de
wijk "de Heesberg" te Heer-
len, 4/5 kamers, huurprijs ca.

’ 600,- per maand. Voor ml.
Öe Boer, Den Hartog, Hooft
Beheer 8.V., tel. 020-
-465301 (tussen 9.00 en
T2.00 uur).
Circa 80 m 2MAGAZIJN-
RUIMTE in centrum Hoens-
broek met eigen oprit
’350,- per mnd. Inl. 0450-
-214509.
Te h. gemeub. APP., slaapk.
I<euken, woonk., badk. Tel.
045-455317.
te huur BOYENWONING
met eigen voordeur, woonk.,
keuken, 2 slpks., badk., w.e.
Hoofdstr. 187, Hoensbroek ,
tel. 229369 na 17.00 uur.
Ter overn. aangeb. (weg.
qmst.) KAASSPECIAAL-
ZAAK in Zuid-ümb. Goed
gelegen. Weinig of geen
ooncurrentie. Gunstige
qvern.pr. Zond. cont. onnod.
te reflect. Br. o.nr. B-1368
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
MEDEHUURDER(ster) ge-
zocht. Huis K'rade-Centr.
aangeb. ruime kamer
’3OO,- exclus. met gebr. v.
keuk. en bad. 045-452315.
te h. voor 3 jr. woonhuis en
gar. te EIKSKE-Schaes-
be.rg. Best. uit: woonk. 40m2m. open haard, gr. keu-
ken, 3 slpk., badk. m. ligbad,
gr. berging, voor- en achter-
tuin. Huur p. mnd. ’ 875,-.
Br.o.nr. B-1373, Limburgs
Oagblad, Postbus 3100,
5401 DP Heerlen.

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.

Oirsbeek
Ruim halfvrijst. woonh. geh.
parketvl., 3 slpks., badk zol-

der, Z-vorm. living, eiken
keuken, L-vorm. serre, ga-
rage en carport met aparte
kamer of zolderruimte, tuin
op het zuiden, pr.n.o.t.k. tel.

04492-4366.
Te koop gevr. WOONHUIS
met tuin te Kerkrade-Holz
Br.o.nr. B-1261 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. .
Te koop groot HERENHUIS,
6 slpks, 1100 m2tuin, Tel.
04492-4153.
Halfvrijst. woonh. met gar.
tuin, berging, h.h. koz. en
therm. lnd.: o.a. kelder (cv)
l-woonk. 32m2, eik. aanb.
keuk. met app. 15 m2, 3 slpk
douche, vlizo nr. bergzolder,
goed onderhouden. Vr.pr.

’ 123.000,- k.k. Tel. 045-
-324466.
Te koop aangeboden in
SCHAESBERG-Centr. half
vrijst. woning met garage,
voor- en achtertuin, bwj. '89.
lnd.: hal, L-kamer, keuken,
bijkeuken. 1 verd.: 3 slpks,
badkamer, 2e verd.: 2 slpks,
berging. Volledig geïsoleerd
hardhout, en dubbel glas.
Vraagpr. ’ 205.000,- kk.
Tel. 045-326819.
Te koop HOENSBROEK
grote ruime tussenwoning,
met zij-ingang naar achter-
om. Hele grote tuin, met mo-
gelijkh. voor garage. Huis is
i.z.g.st. Moet u beslist van
binnen gezien hebben. Tot.
opp. 324 m2Overbroekerstr
25. Tel. 045-218026.
BEEK-Genhout/Hubertusstr
33. Groot vrijstaand hoek-
pand met 5000 m2weiland,
gesch. voor paardeliefheb-
ber. Woonk. 50 m2met a-
parte eetkeuk., 5 slpks, 400m2binnenplaats, met 2 ga-
rages.Voor vele doeleinden.
’295.000,- k.k. Jos Storms
O.G. Geleen, 04490-42550
Halfvrijst. WOONH. opp.
300 m2, garage, zolder,
perf.st. vaste pr. ’ 154.000,-
Wimmersstr. 20, Eygels-
hoven. Tel. 045-453300.
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.
GENK-Zwartberg: (Belg.
Limb.), deg. ruim handelsh.,
omg. d. 2 gr. wooncentra,
gesch. v. elke hand./ Vrij be-
roep. Agentsch., keuk., liv.,
veranda, gr. achterb., 1e
verd: appart., 2e verd: 2
mansardek. Tel. 11-380625
Of 11-357846 na 19 u.
Te k. Villa in Welten-HEER-
LEN. Ind: L-vorm. living,
eetkmr., gr. keuk., kinderkmr
4 kelders w.o. waskelder, 5
slaapkmrs. waarvan 4 met
vaste kasten, 6 wastafels, 3
toiletten. Garage en carport
voor 2 auto's. Grotendeels
geïsoleerd. Onder architec-
tuur aangelegde grote tuin.
Br.o.nr. B-1357 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
1. Ruim dubbel woonhuis
met 4 parkeerpl., 5 garages:
Kruisstr. HEERLEN. 2.
Vrijst. kantoor/prakt.pand,
met 4 parkeerpl.: Anthonius-
str. Heerlen. Inl. 045-
-711617.
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.
HULSBERG te koop fraai
gel. halfvr. woonhuis met
gar., witte marmeren vloer in
geh. benedenverd., open
haard, openslaande deuren
naar terras, mooi aangel.
tuin op zuiden, 3 a 4 slpks.,
voll. geïsol., 200 m van ba-
sisschool. Direct te aanv.
’lBB.OOO,- k.k. Tel. 077-
-515282.
SCHAESBERG. Te k. vrijst.
huis bwj. '80. Opp. 323 m2
met grote garage en tuin,
dubb. kelder, eiken keuk.
met app., veel extra's. Vr.pr.
’179.000,- k.k. Tel.
045-325549.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
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Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Brunssum
Ruim, goed gelegen woon-

huis met garage annex
werkplaatsje en grote tuin

(zonzijde), md.: o.a. woonk.
40 m2, ruime eetkeuken, 3
slaapk. vaste trap, zolder,

alwaar 3 mansardekamers,
in souterain douche, kelder-

ruimten, toilet, cv, prijs

’ 105.000,- kk.
Livac BV

Brugstraat 19 Sittard
04490-10855.

Brunssum
Ruime en uitst. onderh.

woning m. tuin/hardh. koz./
dubb.gl./daken 2 j. gel. vern.
lnd.: woonk., luxe keuken m.

app. (gasc./el. oven/grill/
afz.k./koelk.), toil., badk. m.
douche/ligb., 3 slpks. (2m.

wast.) en zolder.
Vr.pr. ’ 118.000,- k.k.

Linders Ass./OG
(04493) 1854

DRINGEND GEVRAAGD
woonh. ter bemidd.

Schinveld
Ruime halfvrijst. oudere won
met o.a. hal, voorkamer,
achterkamer, douche/toilet
keuken, bijkeuken, garage,
3 slpks. zeer ruime mooie
tuin. Perc. 859 m2. Terst. te
aanv. Prijs ’ 120.000,-k.k.

Heerlen
Woonhuis met bedrijfsruim-
te (professionele bakkerij)
met winkel, werkplaats, cv.
keuken, garage en ruime
vier slpk.woning met tuin.
Aanv. in overl. Prijs

’ 230.000,- k.k .
Kerkhoffs

Makelaardij O.G
Beek. Tel. 04490-73427.

Te koop

HEERLEN
Heerlerheide

Halfvrijst. woonh. met tuin
en garage, bwj. '78. lnd.:
hal, toilet, woonk. 30m2,

keuken. Verd.: 3 slpks en
badk. met ligb. en 2e toilet,
vaste trap naar zolderverd.
Aanv. op korte termijn mog.
Vr.pr. ’ 129.000,- k.k. Inl.
Van Oost Ass. V.O.F. Tel.
045-224241 bgg. 218062.

Heerlen
mooi halfvrijst. herenhuis
met garage en mooie tuin
met o.a. kelder, verbouwde
keuken, royale woonk., 4slp,
badk. met ligbad, 2e toil. en
zolder. Vr.pr. ’ 285.000,- kk
Mak.kant. Rob Dassen bv
Tel. 04490-78431.

Heerlen
Prinses Beatrixstraat, goed
gelegen appartment op 3e
verdieping, nabij centrum.

Balkom voor- en achterkant
op zonzijde. Direct te aan-
vaarden. Vr.pr. ’ 59.000,-

-k.k. Inl. 045 -740622.

Hoensbroek
Te k. halfvrijst. woning met

berging en tuin. lnd.; hal, toi-
let, woonk. met parketvloer,
keuk. met luxe keuk.install.

Verd.: 3 slp.k's , badk. m.
douche, zolderkamer. Vr.pr.

’ 119.000,-k.k. Inl. Van
Oost Ass. V.O.F. Tel. 045-
-224241 bgg 045-218062.

Kerkrade-West

’ 75.000,- k.k.
Akerstraat 60

Voormalig horeca-pand met
boyenwoning.

Heerlen

’ 125.000,- k.k.
Gouverneurstraat 185

Halfvrijstaand woonhuis met
CV, tuin en garage.

Puth-Schinnen
’175.000,- k.k.
Irenestraat 36

Vrijstaand woonhuis met
CV,-tuin en garage.

Mooie, ruime indeling.

Troost O.G "Heerlen. Tel. 045-717976.
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.

Onroerend goed te koop aangeboden
«" ...

Trekt u dat....
zon HOGE subsidie?

U wilt zéér goed wonen... Dat kan.
U wilt tevens flink profiteren van een fikse

premie. ..ook dat kan. Uw koopwoning moet
leuk zijn ingedeeld, halfvrijstaand zijn....

Dan zit u goed in het Vijverplan in Roermond.
Met premie-A-subsidie van maar liefst ’ 41.000,-

-(totaal maximaal)
Inlichtingen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

.077-541945 en Jack Frenken makelaardij 04750-35225. "l - \

j Hamar Info: tel. 045-210719
Te koop

Weilanden met natuurpias
Groot ca. 14 Ha. gelegen te Itteren

"In de Weerd" (sectie A) vraagprijs ’ 200.000,-
-i Inl. Aqua Terra, tel. 04750-10609.

Te koop:
Landgraaf-Waubach
Commercieel zeer goed gelegen

Winkelpand met boyenwoning
tuin en garage.

Winkeloppervlakte plusm. 75 m2.
■Inlichtingen: Brieven onder nr. B-1381, Limburgs Dagblad

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Te koop

centrum Maastricht
groot monumentaal pand

Waardevol, 200 m vanaf Vrijthof en OLV-plein. Hoge huur-
opbrengst. Perf. st. v. onderhoud. Event. eveneens met
grote garages te koop. Inl. tel. 09-32.11715924.

Schaesberg vrijst. bungalow
Uitst. gel. zeer ruim, met grote achtertuin en alle moderne

comfort, pr. ’ 285.000,- k.k. Tel. 045-314754.



Te koop in Landgraaf
premie-A-woningen met
garages.

$$é I 1
"*" m- :■ r- i—' -J

Bij het nieuwe centrum van de gemeente Landgraaf
zijn aan de Dorpsstraat en de Verdistraat fraaie eenge-
zinswoningen met garage en tuin gerealiseerd.
De indeling van deze woning is: hal; toilet, woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en c.v.-kast.

Kosten ’ 143.385,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 44.000,-*
Netto maandlast ’ 546,-*
"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

a-_——_..._....———_—-.— — ■
Wegens de enorme aanvraag

HUIZEN TER BEMIDDELING TOT
VERKOOP IN:

HEERLEN OF DIREKTE OMGEVING
GEVRAAGD

Prijsklasse: ’ 200.000,- tot ’ 400.000,-
Vraag vrijblijvend inlichtingen.__ Onroerend Goed Makelaardij — —,: m LEEnAËtt„., m

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

"!Jsj L imburgsDagblad

<ipiccolo s

| HEERLEN: „Op 1e stand gelegen halfvrijstaand he-enhuis op 700 m 2grond!"| "d-: 2 kelders, hal, mooie woonk., dichte keuken"j- moderne mr., kl. tuinberging, grote garage, 3
: aaPk-. apart toilet, badk. m. ligb. en 2vaste wast.,Ie ramen/kozijnen in aluminium met dubbele be-| "l^ing, ged. voorz. v. rolluiken. Achtertuin 35 m

■ a|ep. Prijs ’ 250.000,- k.k. Aanv. in overleg.

I £L|MMEN: „Op goedestand gelegen halfvrijstaand*oonhuis met garage en berging!"
■ "Q-: hal, woonk. m. parketvloer, ruime dichte keu-

-2 »«: m' moderne install., prachtige serre (6.90 xI vj ' verwarmde garage (7.00 x 3.00) m. plavuizen-
Ij J°er> verwarmde berging, 3 slaapk., badk., ged.
I ti?OrZ'en van rolluiken- Mooi aangelegde achter-I l"!" °P zonkant m. maximale privacy. Vraagprijs
| /165.000,- k.k. Aanv. in overleg.

I ULSBERG: „Mooi haifvriistaa'-d herenhuis opj «ma lokatie!"
IJr 2 kelders, rum^ ÉvCYV\e garage, hal,

barii!? ' ruime dir<Ww^^'' 3 mooie slaaPk-I arh *older- %%^V^- 1 van onderhoud. Ruime""ntertuin op j>|V.it. Op loopafstand v.h. cen-
<'

,ruti. Vraagpr. ’ 157.500,-k.k.

j Yr 'iEUWENHAGEN: „Uitstekend gelegenruim, half-
I iri !jstaanc* woonhuis met garage!",nd-: hal, ruime woonk. (8.40 x 4.11/3.63) dichteban1*8" '392 x 242. verwarmde garage, 4 slaapk.,

en bw'-1973- Geïsoleerd, ged. dubbel beglaasdn 9ed. voorzien van rolluiken. Prijs ’ 150.000,-k.k.| *anv. in overleg.

I k], „Zoekt u degelijkheid en ruimte? Dan isj £'er uw kans!" I
I ketrt" nalrvr'Js'- herenh. op prima lokatie. lnd.: 2 |
I Cq lS' hal' sfeervolle woonk., keuken, eetkamer iI r|\r kantoor, berging, grote overloop m. 2e toilet, 4 'ïoih slaaPk> badk. m. ligb., douche, bideten v.w., |

fin r' Percopp.: 290 m 2. Bwj. 1950. Vraagpr.| ' '89.000,- k.k. Aanv. in overleg.

| o»» N: ..Degelijk gebouwd herenhuis... achter I! *r
I be-'. kelders, woonk ''#»vi\ ;htekeuken, tuin- I
I nTir5ln9' 4 slaapk «|fV\»».gb., v.w. en 2e toilet, I
I ber l

*older tCY^" ±35 m diep. Achterom
| < as'klj- OoiMv*.iikt voor belegging. Vraagpr. Ij ' «7.500,- k.k. Tanv. direkt.

I onk"^N: "Nab'i centrum gelegen appartement
I Irid e9ane grond!"
i l -: kelder, woonk., keuken, 2 slaapk. kl. badk.,! oql9"19-Voor_ en achtertuin (10.00x6.00). Pand is| OVg

achterom bereikb. Prijs ’ 65.000,- k.k. Aanv. in I
I Inrj '?l"EN: ..Patiobungalow, op prima stand!"
I ~. 'nal, zeer ruime woonk -«* ten haard, keuken |
I aou',1kdern install- 3 fii CTi' - badk> m- "9b"! 'enh ■ vw' en 2p %lOk** d'ng.' gara9e en bui"
| < jü jj®r9ing. Ai' in aluminium m. I

ras dle begLMV^<'o. ± 100 m 2., vijver en ter-
Vpa rachtig a,~ gelegde tuin. Percopp. ± 390 m 2. jaa9Pr. ’ 260.000,- k.k. Aanv. in overleg.

/ TV TELEFOON
/ /\\ ZATERDAG I

£ /\\ 043-645352
[**"" -^ vanMpr^l 09.00-13.00 uur

! jTr- TELEFOON
MA. t/m VR.

j 045-710909 "j
valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

i TAXATIES Jpoerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
""anciering; hypotheek; assurantiën;

successie, rechtbank enz.Indien nodig op korte termijn.

fln^l Onroerend Goed Makelaardij1LEEriAEtt ,, A
pater Romboutslaan 2, 6419 BE HeerlenP»^ Telefoon: 045-717237

" ■■■"■■■■■■■■■■■■■■■»
KERKRADE

" Perfect afgew. landhuis
m. gar. lnd.: entree, toil.,

vraag.

mmm^ Onroerend Goed Makelaardij | ,m LEënActt... A
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

Wist u dat wij in Brunssum en omgeving de
meeste bestaande huizen verkopen!

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
Derhalve voor onze clientèle TE KOOP

GEVRAAGD woningen in alle prijsklassen.

BRUNSSUM, Ringoven 19, ruime woning met tuin en
garage. (Klingbemden) lnd.: ruime woonkamer met
half-open keuken, ruime berging, badkamer met ligbad
+ 2e toilet, 3 sl.k., zolder. Vraagprijs: ’ 139.000,- kk.
BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan 152, winkel/woonhuis
met garage, 3 kelders, keuken met aanb., 3 gr. sl.k.,- 2
woonk., opp.: 700 m2. Vr.pr: n.o.t.k.
BRUNSSUM, centrum, Kerkstraat 164 zeer luxe ap-
partement mcl. stoffering, badkamer met ligbad, zeer
luxe keuken met aanbouw. Vr.pr: ’ 145.000,- kk. voor-
en achterbalkon.
BRUNSSUM, Semmelweisstraat 4, ruim halfvrijstaand
woonhuis met garage, lnd.: kelder, woonkamer, keu-
ken, hobbyruimte, badkamer met ligbad, 4 sl.k., zolder.
Vr.pr: ’ 154.000,- kk.

Dit is slechts een kleine greep uit ons ruime aanbod.
Voor meer informatie: kom naar kantoor of bel even
045-254543. Vraag dan naar de infofolder.

Assurantie-, financiering»- en advimburo

jd^L^CO))van °PPen &v
jyjflcaiaSra/Xssgr Lindep|e,n 5,6444 at erunuum.

maandag t/m vrijdag 9.00- 12.30an 13.30- 17.30 uur
donderdagavond18.30 ■ 20.30 uuran zatnrdag 9.00 ■ 12.00uur

LANDGRAAF

" Halfvrijst. woonh. m. gar. .
en ruime tuin m. veel priva- £
cy, gel. in goede buurt, lnd.: ..«jijt AfmWÊ^ÊÊT'Wrt'keld., entree, hal, toil., gr. jK- ■*woonkam. m. open haard, I -r^BPBF-T
keuk., 4 slaapkam , badk. I WmL.
Het pand is goed alge- MNMMMNMi
werkt. ■'»"'"''"';. >"'" ■'""""■"
Vraagprijs ’ 235.000- k.k. £_ Onroerend Goed Makelaardij |———, |

i m leeitae^ ~ m i
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

ÜISPAARHYPOTHEEKÜ!
Met één telefoontje
honderden guldens verdienen?
Dat kan! Door uw hypotheek om te zetten in een
spaarhypotheek! Momenteel geldenzeer
aantrekkelijke tarieven en voorwaarden o.a. bij
aflossing, verkoop etc, etc. Bij ons géén eenzijdige
informatie, daar wij bemiddelen voor vele
hypotheekbanken c.g. instellingen. Dat komt u als
consument ten goede bij uw onafhankelijke
hypotheekadviseur!!

TE KOOP
SITTARD, Hillenraedstraat
Tussenw. met tuin, berging. Ind. beg. gr.: hal, toilet, m.
k., bergk., woonk. met open keuken geh. beteg. 1e
verd.: 3 slpk., badk. met ligb. en toilet, vaste trap n.
zold., zold.verd.: cv., mog.h. voor 4e slpk. Pand voorz.
v. roll. aan acht.zijde. Vraagprijs ’ 125.000-k.k.

BORN, Graetheide
Appartement met tuin, garage en zeer ruime kelder,
lnd.: hal, toilet, badk. met douche, v. wast., aansl. was-
mach., droger etc. Ruime woonk. met app. keuken,
twee slpk. en zolderruimte. Koopprijs ’95.000- v.o.n.

ASSURANTIËN
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m
vr. 8.30-17.30 uur.

DE DEALER VAN LANGMOEN PARKET
WIL MET U EEN BOOMPJE OPZETTEN

Uwilt
een parketvloer

en u staat voor een moeilijke
beslissing. Natuurlijk stelt u hoge eisen.

Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop.
Bovendien wilt u voordelig uit zijn, en moet de

parketvloer passen bij uw interieur. Daarvoor hebben
wij een goede oplossing!

Wij bieden een grote sortering Langmoen parket aan.
Langmoen is Scandinavisch kwaliteitsparket,

dat garant staat voor duurzaamheid.
TNO-testen hebben uitgewezen dat Langmoen parket voldoet

aan de nieuwste Nederlandse parketnormen.
Uw dealer weet er alles van!

Langmoen parket biedt u keuze uit zeven schitterende
houtsoorten: essen, beuken, berken, grenen, eiken, kambala

en merbau. Gezien de prijs en de kwaliteit steekt Langmoen
parket gunstig af bij de andere parketmerken. En

Langmoen parket kunt u eenvoudig 'op eigen houtje leggen'!
Let deze maand vooral op ons 'natuurlijk' geschenk.

Wanneer u deze maand minimaal 25 m 2
Langmoen parket bij ons bestelt,

krijgt u een
meer dan

manshoge
boom

cadeau.
Gratis

bezorgden
geplant

Toch mooi
van Langmoen!

pegasus parket bvM Langmoen r ö

WmW Paitett GELEEN, RIJKSWEG-ZUID 233
TELEFOON 04490-46675

Voorde SLIMSTE
kinderwagen van
Nederland moet u in
Hoensbroek zijn.
Geheel exclusief voor Zuid-Limburg bij Harlekijn:
De Olympic Quaittro Shopper van Perego.
Voordat U een gewone combi-wagen koopt, moet u deze
beslist gezien hebben.— -U"

f
'** . . ■■-. ■'■

* \ 't 'M,

m OH J C■'
Te gebruiken J . 'jp>.
vanaf de ■-****%, j
geboorte tot * . 1 1>

Vanaf f^^«^
Modieus,' I lk&&compact,
degelijken pf-^P^ "^
functioneel

■W ■ "*^-■'■ jjmT Hr :- l

Hdrlofkijns
Dabyland^
Maar liefst meer dan 1000 vierkante meter met:
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, carhpingbedjes,
reiswiegen, uitzetten, kinderwagens, autozitjes, babykleding
(t/m maat 98), kado-artikeltjes en noem maar op.

Kouvenderstraat 141, Hoensbroek, tel.: 045-221263

Bij een
rnypotheekadvies\

k PUiMiiHMIHHIHiiaMiiK
1T166r kï ikPII j* <%C?^ Ja' ik wil 9raa9 deskundig advies

■■■* lIIWWI l\ljr\Wll voor een passende hypotheek.
■ ~Cv^ Stuurt u mij een aanvraagformulier

fl£in»^ \jJ voor een vrijblijvende hypotheekberekening, mVlUl I WLfiM SSSÏBMM SU mac laagste rente. ■£7 — ■
": Woonplaats "
S Telefoon __ ||
8 De coupon in gesloten envelop, zonder «- j§§

(. , . m postzegel, zenden aan: i «%\ raadDleea daarom ■ AssurantiekantoorRuijters BV, 3 ,

/J «Antwoordnummer 1020, 6400 VB Heerlen
%^\^ " WIM I 1141 la ;.-*w^:.v MftSySdS./r \s v.wv.:.*:-:- ■:*:■:>:-:-:■:-:-:■;:■ ;-:<v:-:v:v.-:-: v

X B RUUTERS V^assurantiekantoor -sittard maastricht heerlen /^p. H^\ 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045- 713746 /

Zaterdag 8 juli 1989 "33Limburgs

klein grondverzet

■■iÉsrg I \m I

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

Onze mooiste plant:
deYucca.

Ons tapijt:
Intertest Suncolor Mouliné

Intertest Suncolor Mouliné is een fraai krulletjes-
tapijt. Het zal uwwoonkamer eén fijne, huiselijke
atmosfeer gevenen 't is simpel in onderhouddoorhet
specialeAnso IV garen.

Intertest Suncolor lichtMouliné is verkrijgbaar
in 8 kleuren, Suncolor Mouliné zelfs in 18 kleuren
Inclusief7 jaar Intertest-garantie.
Advies-verkoopprijs

■■■»»■* am*M*mWamf 189,- pstr.m. 400 cm lil 1 \\ T[QT
s»"Sps,rm \n\iiuLOl

Tapijt omtrots op te zijn.
1

_
Kaller-Schunck
Oranje Nassaustraat 33
045-714305 Heerlen

John Wetzels
Spoorsingel 12
045-727156 Heerlen

Firma Wessels-Maas
Steenweg 8
04490-12901 Sittard

Firma Hey
Bloemenmarkt 32
04490-43388 Geleen

A. van Zetten-Dortants bv
Streeperstraat 45
045-321759 Landgraaf

Schols Wonen
Markt 45
045-452885 Kerkrade

Woninginr. Mepro
Mehlkop en Zn.
Hoofdstraat 83 045-453667 Kerkrade

Woninginr. Vliegen
Rijksweg 41
04450-1584 Gulpen

Schilderw. en Woninginr.
fa. Smeets
Wilhelminaplein 11 04490-31243 Stem

—*? -Maastricht-centrum, te koop,
W/ monumentaal herenhuis, indeling;

ml gewelfde kelder. Begane grond: ruime hal, '^kml waskeuken, badkamer, toilet en open plaats. \^ml leEtage: U-vormige woon/eetkamer met )^■/ keukenblok. 2e Etage: 2ruime slaapkamers. \*
Ml 3e Etage: 1 slaapkamer, zolder. !■
Il Het pand is onlangs geheel gerenoveerd.

Vraagprijs ’ 295.000-K.K.II -Maastricht-Hoogbrugstraat, te koop,
■\ monumentaal terenoveren winkel/woonhuis. IMw\ Vraagprijs ’ 150.000,-. JM
Zadelhoff Makelaars JJ

043 -256 633 /f
SpeciaÜsten inbedrijfshuisvesting v^^T

Makelaars &taxateurs o.g.
Van Hasseltkade 7

;heerleni
2Kantoorruimte te huur. J

Jft '"'■'—'"' JBP'"

* Bruto opp. ca. 155 m 2, met o.a. *■J centrale hal, diverse kamers, j| archiefruimte enpanrry
J Gunstige ligging.

; dbstienstra;
tt Bedrijfshuisvesting y

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen P
\4 Tel. 045-712255* fc



Vakantieaanbieding *

t >|r-*—\U ■ )|i b 't Ir-»—> f -3

NIEUW: leverbaar in eik-wit, eik-blank, eik-rustiek, eik-donker
KEUKEN VORK
Massief eiken keuken in zware uitvoering, kompleet met
Bauknecht apparatuur, inclusief aanrechtblad,
spoelbak, kuiflijst en lichtlijst. r ja jg §j\g\
Afmeting. 270 cm voor J ■» ■"♦\3\3 j"

Afmeting 320 cm voor 5090,-

-* Nieuwe sanitairshowroom
Meer dan 20 luxe opstellingen!

* Enkele showroomkeukens met 50% korting.

TOMjEGN keukens sanitair
■ '^■■'""■" Meer dan 60 keukenopstellingen

Hcfdwarsweg 69, Geleen. Tel. 04490-42516
(nabij autoweg Geleen-Beek), Krawinkel oost.
Nieuwstraat 25, Centrum Hoensbroek. Tel. 045-211889

TOT ZIENS IN j JKA DISCOTHEEK ▲ WMbT^ml
é óoop intx^LmZuÊm
flt KERKRADE - HOOFDSTRAAT 26 I aflMT «045-462471

Zondag 9 juli optreden GeOlge McCl&6
Nog enkele Notermans-reizen met V**o**"** btnd-
te winnen.
Tijdens WMC iedere dag geopend.

j nuMunnuw
VERHURING JACHTWATERWILD

De inspecteurderDomeinen te Helmond, Miertose-
weg 2c(postbus 233, postcode 5700AE, tel.: 04920-
-36880, tst 31)zal op vrijdag28 juli 19890m11.00uur
v.m. tezijnenkantore in het openbaarbij inschrijving
verhuren:

Het genot van de jachtop waterwild op een gedeelte
van derivier de Maas, van 100m. benedenstrooms van
dekop van het boventoeleidingskanaalnaar de sluis te

Linne, tot 100m. bovenstrooms van de stuw teLinne,
welk riviergedeelte een lengte heeft van ongeveer750 m.,
uitmakende gedeeltenvan depercelenkadastraal
bekend gemeenteHeel en Panheel, sectie C, nummer
3193, en gemeente Wessem, sectieA, nummers 1495
en 2068, samen grootongeveer 7.50.00 ha. NoW(en voorvvaar.

den entekening
De verhuring zal geschiedenvoor de tijd van zes jaren, worden op aanvraag
ingaande 1 augustus 1989en eindigende 31 juli 1995. toegezonden.

■MMMMMMMMMMMfMiaafIIfMMI
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|Sg| Provincie Limburg

inwitrtiHnii De provincie heeftgedurende de maand juniin heelLimburg voorlichting gegevenaan agrariërsover de
m tts/27-as Verordening grondwaterbescherming Limburg 1989. Doordat debijeenkomsten in het Mergelland zeer

druk bezocht zijn, zijn agrariërs met enkelevragen blijven zitten.De Provincie heeft daarom besloten om
voor hetMergellandeen extra voorlichtingsbijeenkomstte organiserenop dinsdag 11 juliom 20.00uur
in het ontmoetingscentrum "De Timpaan",Rosstraat 1,6271 BG Gulpen.

■ Limburgs grondwater

Straks uw drinkwater!

—^-—■^^—____^^^___^_«^_^___

Wie houdt van lekker eten, waardeert ook een fraai
gedekte tafel. Daarom vindt u bij ons een uitgebreide col-
lectie schitterende WMF bestekken in klassieke-, tijdloze-
%W / en moderne vormgeving.

STIIL "M HERKENBARE KWALITEIT
MMM papßl Nu messcherp geprijsd, model

■ jU ImAi 1 I Innsbruck, 6-persoons, 42-delig

V s^^B«M^k nu zolang de
N>ss . voorraad strekt

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
Oranje Nassaustraat 24, Heerlen-Centrum

BEEK (L)
Notaris

mr. J.N. Sluypers
te Beek (L)

zal op donderdag 13 juli 1989 des nam. om 15 uur in het
hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te Beek (L), t.v.v.
zijn principaal, ex art. 1223, lid 2 8.W., in één zitting, bij
opbod en afslag in het openbaar verkopen:
appartementsrecht 31, plaatselijk bekend Irenestraat
50, kad. bekend sectie G no. 740-A-31, zijnde woonflat
op de tweede verdieping met bijbehorende kelderruim-
te, uitmakende 2 1/2% in het eeuwigdurend zakelijk recht
van erfpacht.

Indeling: hal met meterkast en garderobekast, toilet,
keuken, badkamer (douche), twee kleine slaapkamers,
ruime zitkamer, ruime slaapkamer met toegang tot bal-
kon, kelder.

Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, zo
nodig met behulp van en krachtens de grosse der akte
van veiling.

Betaling: uiterlijk op 24 augustus 1989.

Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing
de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed
1987 van de Koninklijke Notariële Broederschap
(A.V.V.), voor zover uit bijzondere voorwaarden niet an-
ders blijkt.

Bezichtiging: uitsluitend na en in overleg met de nota-
ris.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris voor-
noemd, Marktstraat 1 te Beek (L), tel. 04490-79000.

De K.E.W. Hobby

f 'mf'"']É^^^-<-.:::.. N

Mrnw ■ «kèx- :ft:jiß^:::

[# [
Auto, boot, caravan, terras,
tuinmeubelen, gereedschap, huis,
fiets, brommer, alles wordt sneller
en beter schoon met de K.E.W.
Hobby. 4

&E&

! ' ■ '
Ligt uw hart in Limburgs natuur?

\ «*■ \ **" x/. T-~^^^^^**MMMmr
j ’ . Bel of schrijf:

/* ' y /»") Stichting het Limburgs Landschap
y'^r 4«q Kasteel Arcen

(foivttj postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498'
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

|^ W^mmaaw^ £*&&*_ "^^r

Vm Ê ~^X èwËt'^ÊwMMMml\mEMm\*
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pvs sfMi *iï>

Ilïfë*'M
MMi«<B^^i;Tn«w:r^wiT«c3aBigaß!y[

De tussenstand "^^^Éfc Wmmk^^t/m de etappe van I^^ mm^^
De ritten, verreden op 1 en 2 juli, f^i * MMM^^^^mM^^^^^^alsmede de ploegentijdritten tellen I/ J w\ -^k^Ê

niet mee. I ' MryV .^^"^^W^^^^

1 SPIERINGSJJ RIDDERSTR29 LANDGRAAF 84^^, E2 ZAGAR W R EUROPAWG N 99 LANDGRAAF 83 J
3 KERRESM SCHUBERTSTR 2 KERKRADE 81 A4 ENGELEN F J DOROTHEAGR 11 KERKRADE 80 900 STARREMANS J TACITUSSTR 120 HEERLEN
5 LOONENWPGM P BREUGHELSTR 17 SITTARD 79 1000 KAUL J BOUWERWEISTR 45 KERKRADE6 REINDERSEPJ ROOTVELDSTR 8 RANSDAAL 78 1100 BORMANSB MESWG 18 EYS
7 IRIKAJ HEUFKESTR 158 BRUNSSUM 77 1200 LINSSEN M C T MILLEVELD 60 VOERENDAAL

KEULEN F J RAADHUISSTR 32 BRUNSSUM 77 1300 BERG VAN DE W B ROODBORSTSTR 9 SITTARD
9 OLIGSCHLAGER A J KLEINGRAVERSTR 249 KERKRADE 76 1400 KUBBEN F G LIEVE VROUWESTR 49 GELEEN

STEEN VAN DER J P SCHUNCKSTR 93 HEERLEN 76 1500 BERGMANS J H MELLESCHET 35 VYLEN
VAASSEN HA KAMPSSTR 17 STEIN LB 76 1600 KOSTER A GRACHTSTR 50 VOERENDAAL ?

12 JANSSEN OSF LIVINGSTONESTR 16 HEERLEN 75 1700 VINCKEN A C STEENGANG 43 LANDGRAAF EKOFFIJBERGR RAAMBOUWSTR 104 HOENSBROEK 75 1800 HABETS J CALLISTUSPLN 9 BEEK LBPUTMANS W G GRISPENSTR 19 VOERENDAAL 75 1900 NEER VAN J BURG KAMPSSTR 3 SITTARD
SMEETS WMTJ PAST HONEESTR 11 HEERLEN 75 2000 BESJES B W MEROVINGENSTR 5 SITTARD

16 KRANS CA JISRAELSSTR 16 HEERLEN 74 2100 KLEUTERS J OP DE WEVER 27 BOCHOLTZ lREIJNDERS R RAADHUISSTR 40 HULSBERG 74 2200 SUMMEREN VAN JG H E FLORINSTR 12 VOERENDAAL 1!
SPETHF BERNADETTELN 83 LANDGRAAF 74 2300 DAUTZENBERG G SWEYERSGEWANDEN 6 SIMPELVELD 4j

19 AUSSEMSR PRUNISLN 1 BUNDE 73 2400 JANSSENS H H RESEDASTR 43 SITTARD
GELISSENJCH CAECILIALN 5 SUSTEREN 73 2500 SCHOUTROP CA J ROMEINENSTR 49 SITTARDGOBBELS P BEATRIXSTR 15 PUTH 73 2600 BOSTEN L C HUYGENSSTR 53 BRUNSSUMGOTZENH HENDRIKLNI4 SUSTEREN 73 2700 HOEN CA G P SCHUNCKSTR 1202 HEERLENJANSSEN J WILHELMINASTR 115 HOENSBROEK 73 2800 PISTERS L M G HUMCOVENDERVELD 37 MEERSSEN24 BECKERS L J DESTEYNSTR 41 VOERENDAAL 72 2900 VRANCKEN M MGR MANNENSSTR 27 MERKELBEEKEUMMELEN P G E DIEPENDAALSTR 7 STEIN LB 72 3000 DONNERS M GETELBERG 23 BORNGEREKENS H M IRENESTR 7 HULSBERG 72 3100 KRUCHTEN VAN M OESTERERF 5 HEERLENJANSEN GA PROF EYKMANLN 21 HOENSBROEK 72 3200 SCHUMACHER K VROENHOFSTR 22 BEEK LB
SCHRIEKL MR HAEXSTR 12 LANDGRAAF 72 3300 BREDA VAN A J T BURG KENGENSTR 26 HULSBERG29 CRIJNSE KOEKOEKSTR 15 SITTARD 71 3400 HORZEN P L HONIGMANSTR 37A HEERLEN
HANNEMAN W BOSVELDSTR 37 , KERKRADE 71 3500 OFFERMANS J J G M FOSSIELENERF 594 HEERLEN
PLANINSEK R GANZEWEIDE 109 HEERLEN 71 3600 TRIEPELS A H HOEFVELD 55 LANDGRAAF
SCHMITZM BOVENSTE PUTH 12 PUTH 71 3700 EXTRA P J RUSSELSTR 24 EYGELSHOVEN

33 FEYENAH WELTERTUYNSTR 15 HEERLEN 70 3800 MENGELERS P SEPTEMB 1944 STR 21 HEERLEN
GOOR VAN HJ BURG STARMANSSTR 12 NUTH 70 3900 VERMEER K MARKGRAVENSTR 23 HOENSBROEK
HOORN VAN W OUDE TUNNELWG 48 KERKRADE 70 4000 DEE VAN AR HOVENSTR 53 LANDGRAAF
LEM J F LINDESTR 9 BRUNSSUM 70 4100 KOPPERS J G DR KUYPERSTR 45 HEERLEN
LINSEN J M H OP DEN TOREN 84 NUTH 70 4200 SCHREVEN J E M TEGGERT 76 VOERENDAAL
MEYERSRJH LICHTENBERG 26 MUNSTERGELEEN 70 4300 BOELS M BELLENKAMPWG 55 OIRSBEEK
MULDERS MJ KAALHEIDERSTEENWG 122 KERKRADE 70 4400 HOUBEN CH J M FABRITIUSSTR 17 ROERMOND
POTMAM DR AKUYPERSTR 22 BRUNSSUM 70 4500 PEELEN HW H MARYKESTR 65 LANDGRAAF
SCHAFT VAN DER T E ROZENHOF 57 BRUNSSUM 70 4600 VIALLE S OUDE LANDGRAAF 88 LANDGRAAFSPIEGELS JFG HOOFDSTR 61 KERKRADE 70 4700 EGGEN L J MYN CARLSTR 13 LANDGRAAF
THEWESSEN-MUYS C VTILLSTRI2 VALKENBURG LB 70 4800 KNAPEN H DE PING 26 NUTH
WATERVAL L J K ONNESSTR 7 HEERLEN 70 4900 REULEAUX W J M ROLDUCKERSTR 53 KERKRADE

5000 BERGMANS AC J VYLENBERG 69 VYLENTot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers die op 5100 HAGE-HOEKT GRACHTSTR 49 OIRSBEEKde 100*,, 200*,, 300*, etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers met 5200 MEESTERS A REGENTESSESTR 9 BRUNSSUM
i dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen. 5300 STARMANS F R J KVD OEVERSTR 16 HEERLEN

5400 DELAHEYE K WOLFHAGEN 16 SCHINNEN100 CREMERS P BRUNSSUMMERSTR 40 SCHINVELD 66 5500 KORSTEN L VALENAKKERWG 14 WEERT
200 MEESSEN J SWIER 39 WYNANDSRADE 63 5600 WANTE C DIEZESTR 9 HEERLEN
300 DIETEREN L J G DR POELSLN 34 SITTARD 60 5700 ERRENS F H JEUSTR 22 VOERENDAAL i
400 MALDEGHEM VAN A T HONEESTR 53 KERKRADE 59 5800 KUSTERS F MGR HANSSENLN 50 HOENSBROEK
500 LIESHOUT VAN P M BRUNSSUMMERWG 24 LANDGRAAF 58 5900 SLENDERS G M KEMPSTR 4 VOERENDAAL
600 LEMMENSWM ST JANS MINNESTR 13 MUNSTERGELEEN 57 -6000 DOULSEN J OUDE HEIWG 6 SITTARD
700 JOOSTEN R N J LEEMKOEL 5 LANDGRAAF 56 6100 KUYPERS R F G H MARIABERGSTR 7 SCHINVELD800 DELNOYP KLEINGRAVERSTR 111 KERKRADE 55 6200 TAUKEREN V F M G DE WIELEWAAL 19 GELEEN j

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT: |
1e P»is 2e prijs 3e prijs I 4e t/m 10e prijs I Ille t/m 25e prijs l 126e t/m 50e prijs

’ 500,- | I ’250,- | ’ 200,- | | ’lOO,- | ’ 50,- | ’ 25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend. a

BORN/BUCHTEN
Dorpsstr. 15. OPEN
HUIS!!! OPEN HUIS!!!
Riante vrijst. 5-slk wo-
ning, voil. onderkelderd,
bwj. '78. Geïsol. Inh.: 735m3. Opp. 346 m2! Koop-
prijs ’217.500- DEZE
WONING KUNT U HE-
DEN TUSSEN 13.00
UUR EN 18.00 UUR
VRIJBLIJVEND BE-
ZICHTIGEN!!!
MUNSTERGELEEN
Burg. Smeetsstraat 19.
OPEN HUIS!!! OPEN
HUIS!» KOOPJE!!!
KOOPJE!!! Op perfecte
ligging 4-slk.woning, cv.,
garage, aanbouwk., rian-
te badk. e.d. VOOR
SNELLE BESLISSERS
BEDRAAGT DE
VRAAGPRIJS
SLECHTS ’ 135.000,-.
DEZE WONING KUNT U
HEDEN EN MORGEN
TUSSEN 13.00 UUR EN
18.00 UUR VRUBLU-
VEND BEZICHTIGEN!!!
GELEEN
Belgiëstraat 64. Op aller-
beste woonst, gel. half-
vrijst. woonh., cv., gara-
ge, woonk., eetkeuk.,
aanbouwk., open veran-
da, 3 sik., badk., ligbad,
2e toilet. Opp.: 299 m2.
Vraagprijs ’155.000,-.
Incl. comp. stotf. OOK
DIT HUIS KUNT U HE-
DEN EN MORGEN TUS-
SEN 13.00 UUR EN
18.00 UUR VRIJBLIJ-
VEND BEZICHTIGEN!!!

N.M.W. Quaden
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
I 04490-19644

\\\L -~ ju.» - "
Mag ditkind

erbeter
van worden?

Limburgs Dagblad
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Vanafßß
/BEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f
foFtUNNEN 5 en 10 dg 499.-fILUGANO 7 dg 749,-fffDIANO MARINA 10dg 1079.-1INICE-IVIONACO 7enlodg 599.-fl.pARIJS 2,3,4en 7dg 139.-f/LONDEN 4 dg 449.-ffI^ERLIJN 3 en 4 dg 299.-ffJ^PENHAGEN 3 en 4 dg 299.-|

/fu?2TOROZADRIA I°dg 945.-ff
/f-fHANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-ffI'URBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-ff
IVc,kAIvISEE 8 dg 779.-ffL^PEN-WORTHERSEE 10 dg 1095. flÖN 7d9 789.-IllQinli'F|-ORENCE 10 dg 989,-fI&ES 7dg 699.-Ia|NOB?.BERG-SAUERLAND 5 dg 499,-fIhonS!IAND|E-LOIRE sdg 499.- >=—.

■fc^KSE FJORDEN Bdg 1789 -

I&SaME SBÊ

JANDAAG BOEKEN :VANDAAG KOMEN?!
<g TEXEL, HOTEL DE KOGER HOOP j

di 9 maar gezellig familiehotel in De Koog, o.a. {6n subtropisch zwemparadijs (met gereduc. Ta- |
k. rieven) op loopafstand.

j Verkortingen t/m 12 jrvan 50 tot 100%.Zomerweek v.a. ’ 370,- p.p. H.P. ■0| Vr Bel voor informatie 02220-17354
het TRANS-programma bij uw reisagent. 'EurOase

Lfjust, ruimte en natuur
TERSCHELLING

/f6| HOTEL-REST. SCHYLGE
éj^5620 - 2673 fax. 3355-00. Op een duin
E7*en- met een uniek uitzicht over de haven
JL e Waddenzee. Alle kamers m. douche/
*!ftJ^ m'nim- 5 overnacht, ’ 62,50 p.p.p.d.

Kinderen 25% korting als ze bij
*chkfrs op de kamer slapen. Ons hotel be-

'** over een overd. zwemb. + sauna,
S^Jjratls voor onze gasten.

L TEXEL
a/Uurhotel De Pelikaan, zeer luxe appartementen en i%l r^rs, thermisch kuurbad, sauna, zonnebank, whirl- ]

il |3*" er> beautysalon. Het kuren wordt begeleid door <8, fys'otneraPeut. masseur, diëtiste.
ÜrvvIEL de PELIKAAN, Pelikaanweg 18, 1796 NR
N^- tel. 02220 - 17202, 17981, 15702, 15703.
L|fcT~iDS^ND' nét even ANDERS!NnHARRANGEMENTEN, 3-, 5- of 8-daags
K?is h hele 'aar va" Z195-50 PP- inclusiefP^L rie 9a9©service en halfpension. ~\m6"e WADDEN in het centrum a/d Waddenzee, >prvenr?6 kamers en gezellige sfeer. Bel voor info en i[^!n9grU)5621-1298. I

:^^-JJ^\T^W\;Tmvm£S.^MMMMMI■L TEXEL j
h%^ " aPpartementen, hotelkamers. Voorz. v. verwarmd
Lfostb' solaria, whirlpool. Texel Hotel Kombinatie, IBteg~-~IJiJ79O AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03. Il 'k,, i^J/T^G, te huur luxe stacar. voll. inger. d./wc, r/ktv,
i ven *„ tuinstoelen, na 19/8 ’525 p.w. na 2/9*
i ’ 410. Tel. 05620-2562 na 18.00 uur.

Wi tvta?"..^en PBBl, dagen genieten in ac ontspannen sfeerT*V hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.,
ir bel in!?'kamer. d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanafI %m W5620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg5,8891 HS

SJ><£«. W««-Tertchrtllng. Tel. 05620-2005. Zin in een paar

' ütoi?n'anao en7c** bomende weken is er nog ruimte. Aantrek-

i n{m£n,en "" va- / 193- PP-h.p. mcl. bootretour, fiets en

ISStlhuur 77a£
* iJTA * V é

; |«g? ij
■ Wind is eenfascinerend na-

w >L-^ tuurverschijnsel. Hoe windö^önssn ontstaat, wat wind kan, ens!" »n te hül8'wind Posteren, daarover isvan alles te
"^erum Deleven in het windattraktiepark 'Aeolus' teNklw "

*h
<>" wï!LCentnJm van «*" geheimzinnige wereld 'I\{

ma "" kom naar Aeolus. IW,r^«|ö9eAen '""^tingen: I?" OSm^WSS A2Sexblerum,
V^^" ■ 1144. I

\»a\\ sÏ!!LHot,,QM,«*»rtand,tel. 05148-1741, heeft dezeJW®. « »«r?r ï°°r u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.: .IS3**. // K^®nd"anr/215 -PP°,mid*eek-arr./285,-p.p. Iva^ftrf me,D/Ten,elen°PbasisvanHP. Incl. huur IS^ïl tésiniS,enui,9ebreidin'ormati9Pakketmel"etsrou-SlLtT] Dosr. omgeving en vele andere verrassingen. I
\$r* v^G; ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer', It'vrN,'lt Beaw^°. assenen (°°k weekend) & NJHC Zeil- IbTJ n X°°r ieu9d va- 8 if- en gezinnen. Lid I

3284.

R^SSSr^ CUNCKENHOLT SCHOONLOOk^elpadsn 9 9renst aan Boo° na bos met uri'eke fiets- If>«^96 Plaai« m®ren- vennen en velecreaüeve en beziens- I
Vh JAAR-^?i 'n net centrum van Drenthe. Ruime en I:OS925S|'zn-fn TOERISTENPLAATSEN. Vraag folder I0 ■ 220, fam. M. A. Breed.

VANDAAG BOEKEN
VANDAAG KOMEN?

BORGER, BUNGALOWPARK LUNSBERGEN
PRACHTIG GELEGEN IN DE DRENTSE BOSSEN.

Luxe bungalows met 2 slaapkamers, kl. tv., videonet,
voll. inger. keuken en riant terras.

O.a. groot overdekt zwembad aanwezig.
Week v.a. ’ 810,-/840,-.

Bel voor informatie 05998-36565
of vraag het TRANS-programma bij uw reisagent.

EurOase
Rust, ruimte en natuur

VAKANTIEOORD 'SONNEVANCK' te Spier, gel. aan een
schitterend natuurgebied, heeft wegens annul. nog enkele
bungalows vrij in de maand juli. Hierop geven wij tijdelijk
50% korting. Ook op onze mooie rustige camping hebben
wij nog ruimte. Op het terrein is aanw. verw. zwemb.,
speelt, enz. Info: 05936-214.
GASSELTE s***** volledig ingerichte vrijstaande
stenen bungalows v.v. alle comfort, kl.tv., rust en
privacy. 055-665958.

Midden Drenthe
Luxe vakantie bungalow o.a. met zonnehemel, vlakbij

bos en viswater. 05910 - 23558.

LANGELO, voor een BmHMMmUmMImooie, rustige fietsvakantie Wry\
in een schitterende bosrijke ■,|[w|rl''Jjü>»Tr^fi7Mil7TlTTßomgeving. Vanaf /32 50 B'UJiYI |~lfcm
p.p.p.d. Gratis fietsen be- ■u^E^gQ
schikbaar. Café/Petit-Res- BT. TJJW!f//T
taurant/Pension Langelo, Wt\WlWtj3Ê
Hoofdweg 10, 9333 PB Wk Ml
Langelo, 05928-12289. ffy flF^^3!'^l]lJri

Hotel Boekelo is geheelvernieuwd en heeft
zn oude luister terug. Het hotel beschikt over 78 comfor-
tabelekamers, het voortreffelijkerestaurant 'La Saline',
een gezelligebar en zeer veel recreatieve voorzieningen.

Geldig tot 15sept. a.s., bijv.: 3-daags arr. (2 overn.),
halfpension’ 170,- p.p. Kinderen tot 12 jaar 50% kor-
ting en onder 4 jaar gratis. Een verblijf in HotelBoekelo

is eenrecreatief en culinairfeest!

&*££
HOT6L- rSOFKTTO CONGRES- (,

RESTAURANT J_/VyH\JLyJJo' PARTYCENTRUM

BEL VOOR INFORMATIE: 05428-3005.

Qlfk Vakantiepark 'Caliuna'
M!Tr Stouweweg 3, 7731 RW Ommen, tel. 05297-1234, in een

mooie omgeving met ruimte en rust.
Reserveer nu een ruime mooie plaats in de natuur voor een fijne vakantie.
Honden toegestaan. Groot zwemb. + kleutert)., speelt., midgetgolf, recr -plas
In uitv., winkel, pony- en tietsverh. Recreatieteam aanwezig. Bespr. nu met
ons de mogelijkh. voor een jaarpl. Pr. v.a. / 845 mcl. auto. Folder op aan-
vraag.

'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 de gra-
tis vakantiefolderl Of bel: 05231 - 3000.
Ponypark Slagharen voor een onvergetelijke vakantie! Voor
snelle beslissers zijn er nog enkele vakantiehuisjes vrij met
gratis gebruik van ruim 40 fantastische attrakties, gezellige
familieavonden en het unieke Fujibergbad voor sprankelend
zwemplezier. Ga langs uw postkantoor of postagentschap en
haal de gratis vakantiefolder! Of bel 05231 - 3000.
VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoën, vissen, wa-
tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na-
tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66.

VANDAAG BOEKEN
VANDAAG KOMEN?

VELUWE, EPE HOTEL DELLENHOVE
Luxe maar betaalbaar hotel met o.a. overdekt zwem-
bad, bowling, tennisbaan, sauna, solarium, zonneweide
en fietsverhuur. Kinderkortingen t/m 12 jr 50 tot 100%.

Zomerweek v.a. ’ 505,- p.p. H.P.
Zomermidweek v.a. ’ 305,- p.p. H.P.

Bel voor informatie 05780-12814
of vraag het TRANS-programma bij uw reisagent.

EurOase
Rust, ruimte en natuur

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Srens Veluwe/Achterhoek ANWB**", verw. zwemb., tennis,
Deuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 - 1354.
LAREN (Gld.) CAMPING LEUSSINKPARK,
Sportparkweg 14-16, ruime seizoen/kampeerpl., verhuur car.
2-6 pers. groepsovern. Proef de Achterhoekse gemoedelijk-
heid, info + kl.folder, tel. 05738-1664, b.b.g. 1583.
VELUWE APELDOORN, camping De Veldekster, 20
ha. Tel. 055 - 424711. Modem sanitair, verw. zw.bad,
kleuterbad, babyroom. Vr. folder.

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 02246-3100.

sH,,inm"S5 H,,inm"S
li^BËiÈfßid
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=7 Heropenings - arrangement Y=
Cultuur of hautecouture, strandvertier -

~ of sportplezier, Den Haag heeft 't.
VernieuwdParkhotel biedtu een zorgeloos

fai£"Si£i heropenings-weekend-arrangementaf 137,50p.p. I— |Rjj¥lffß] Bel nuvoor alleinformatie!

E feg| PARKHOTEL DEN HAAG**** =_ Molenstraat 53. 2513 BJ Den Haag _— Tel. 070-624371. Telex 33005. Fax 070-614525 Z

WALCHEREN VROUWENPOLDER ingeklemd tussen
Noordzee en Veersemeer, heeft bungalowpark residentie
Walcheren te huur luxe.5* bungalows v.a. 5 aug. Voor info
en folder: 01189-3133.

Zeilen, surfen, vissen, strand, natuur, historie? U vindt 't
op en bij GEZINSCAMPING DE MEEUW"", BRIELLE, di-
rect a.h. Brielse Meer. Rekreatieprog. Ook stacaravans te
koop. 01810-12777. Pb. 28, 3230 AA Brielle.

VRIJ IN JULI/AUG.: 150 VAK.BUNG./WON.!
Regio's: Vlissingen en Veerse Meer v.a. / 500.- p. wk. Zeeland
Vacanties, 01184-11048 (9.00-13.00 u., za. 10.00-17.00 u.).
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.

Vlierden: luxe vakantiebungalows, ligb., open haard,
3 slaapk., gratis gebr. zwemb., nog beperkte mogelijkh.
in de zomer v.a. / 775,—/ ’ 980,—. Tel. 04930-12221.

VALKENBURG a/d GEUL
E7v3 I I__l \¥^**

Zó kent uValkenburg vast nog niet: als het modernste
kuuroord van Europa. In het nieuwe Thermae 2000 metzn ;§.
bronwaterbaden, saunalandschap,Romeinse thermen en
nogvéél meer,komen lichaamen geestvolledig tot rust.
Weer ofgeen weer! -Een 3-daags kuurarrangement v.a. f. 133,- p.p.
VW HetGeuldal. Tel. 04406-13364. I 1
Postbus 820,6300AVValkenburg. ,
Hotel Vue Des Montagnes*** HotelBel Air *** I
Geulhem 04406-40543 Houthem 04406-40415 ■Midden Ld. natuur in 't Geuldal a.d. rand v.d. bossen VP I
62,50pp.ook 8-dgsarr. (halen-brengen-2tocht) ’525-pp i
Allekamers douche, toilet. Bel directvoor prosp.

Hotel Heinéken Hoek gezelligheid met levende muziek
voor jongen oud in CentrumValkenburg 04406-12795.

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

_______-^—^^-—|^^—_* _

■Ik sp. h t .^^^k^PT^T^rT]

■ W*v* ■tf"^^

■^^^ gelegen in de bossen bij Blitters-
wijck. Mooie omgeving met prachtige natuur en

veel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoons
bungalows, restaurant, bar/bowling, midgetgolf,
kinderboerderij. Gratis tennissen en overdekt
zwemmen. Prijzen t/m 11 augustus:
★ WEEKEND vanaf 445.-
-★ WEEK vanaf 820.-
-★ MIDWEEK vanaf 430.- s

i \ BEL: 04784-1841

0p basis van half pension (overnachting, .ontbijt, 3-gangendiner)
3 dagen (2 overnachtingen) ’ 145 00 KvM\
5 dagen (4 overnachtingen) ’290.00 JU§M* * I
8 dagen (7 overnachtingen) ’507.50 /_—f fffffjJW

Kameis mcl bad ot douche, toilet, kleurentelevisie en telefoon r ij^xw'W'''!*' :Bosti|ke omgeving aan de Maas l=t"

Wandel- en fietsroutes Nabi; Thermaalhad n\ ""J"B""""J

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

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

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

Vak.app. met zwembad. Juli/aug. vanaf
’450,-. Folder: De Linde, Beekerweg 25,
6235 CA Ulestraten, tel. (04407) 13 44.
In Zuid-Limb. 2 tot 15pers. appartementen te huur in
verbouwde boerderij v.v. alle comfort. Inl. 045-
-443296.

8-daagse reizen Valkenburg v.a. ’ 480.-
Heen- en terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,
gezell. avond. Kmrs t. en d.+t., zonderbus v.a. ’ 365.- p.p. Alléén 3
bustochten v.a. ’ 435.-. Gratis folder. 3-sterrenpenslon Spronek,
Spoorlaan 39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

VALKENBURG PENSION LOUSBERG. Logies en ont-
bijt, 7 dagen vanaf / 200.-. Halfpension 7 dagen vanaf
/ 270.-. Vraag folder 04406 -12624.
CAMPING HIGH CHAPARELL, Oirsbeek, 12 km van Valken-
burg, luxe stacaravans t.h., nog vrij van 12 aug. tot 19 aug.
Aanbieding: maand sept. ’ 250,- p.w. all-in. Eigen tent of ca-
ravan gezinsprijs nè 19 aug. /14,- p. nacht. Inl. 04492-2044.

Geulhem bij Valkenburg (L.). Rustig gelegen hotel
Lamerichs, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg en Ter-
blijt, verzorgt voor u: 1 vakantiewk. per autobus v.a. of
bij uw woonplaats, halen en brengen + 2 dagtochten
naar Duitsland en België v.a. hotel ’ 450,- p.p.p. week
all-in. Per eigen gelegenheid + 2 dagtochten ’ 400,-
-p.p.p.w. 1 week volpens. / 360,- p.p.p. week. Ook ka-
mers m. bad, douche, wc. Vraagt ml. of bel nü: 04406-
-40555.

Valkenburg, fam. hotel Buitenzorg. Wehryweg 33, t.o. sta-
tion. 7 dgn h.p. / 295.-, v.p. / 345.-, 1.0. v.a. ’ 210.-. Eigen par-
keerpl- mooi terras. Vr. folder tel. 04406-13570.
ST. GEERTRUID 'HUIZE HEERKUIL'. 4 leuke app., rustig en
toch centr. gel. v.a. sept. 10% KORTING. Weg. arm. nog vrij
v.a. 15-7 en v.a. 12-8 tot 26-8. Inl.: 04408 - 2968.
VAALS. Vakantie 7 dgn. voor ’ 180.- p.p. Ideaal voor
dagtochten i.h. Limb. heuvelland, Belg. Ard. en Eifel,
(Duitsl.). Hotel-pension W. Jussen, tel. 04454-1339.

Kamperen b bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.

in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Fievoiand
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Het Grote Bos/Doorn aan Zee
De Flaasbloem/Chaam De SchotsmaiVVeerse Meer

Vraag toezending van:
* de gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438-13547

Poitbm 38. 3970 AA Driebergen j^^V^-N
Telefoon 03438-13547 lZ_^^°%

recreatiecentra nederiand

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.

ZEILVAKANTIES: ACTIEF EN SPORTIEF!
IJsselmeer, Waddenzee, Scandinavië, Turkije.
Bel voor info: Zeilvloot Zwartsluis 05208 - 67565.

OP HET SPOOR VAN DE IJSTIJD. Landschapsrei-
zen 1, 2 of 4 dgn. sept.-okt. GEOLIS, tel. 072 -616462.

_^

KANSJE: met 2-mast klipper: zeer afwisselende zeilreis (8/9 dgn.) v.a.
IJsselmeer via Ned/Ouitse Wadden naar Zuiddeense eil. Vertrek: 14/7
18.00 uur en 19/8. Prijs mcl. transferv.a. / 475. Inl.: ZEILVAART ENK-
HUIZEN, Postbus 170, 1600 AD Enkhuizen, tel. 02280 - 12424.
KANOVAREN in de Ardennen: v.a. 37,50 mcl. bus + kano! Op-
stappen in hele Randstad/Brabant/Limburg. Ook 1 dg. Parijs!
Bel Edad Reizen 078-179777.

:Jf jrfiE*r~ JfoteT§rossfe3^

\ÏSen ftezell* n^Ï^Stede hotel ter I
I^W^^^tennMntische tastte I
I pie, geleden aan e zonta -^ slaapkamers met
I met dromerige slottum^Zarwm binnenwem-I td,toilet, «^"ESS."**■

ellige
I bad, sauna, zonneterras, kege.D 29g). p>p.■ Konditorei. g.daagse art. n.p.

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d. Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope"", Mainzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

Geniet van
MmWÊMu. de ware

Hotel AmBerghang 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.

Appartement-Hotel Rottaler Hof
Gezellige een- en tweekamerappartementen, balkon,
tel. en tv. Arts- en massagepraktijk, thermalbinnenbad
37°, ligwei, lift, restaurant, parkeergarage, centrale,
rustige ligging. Svp. prospect aanvragen.

Appartement-Hotel Rottaler Hof
Richard-Wagner-Str. 5
D-8397 Bad Füssing
Tel: 09-49.8531,2891

EGGEGEBIRGE SAUERLAND. Vakantiewoningen 2 t m 7
pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer. ..
Info/doe: 05753-2098. 142310 JLJ
Gasthaus Dichtbij stuwmeer Bitburg. D-5521 Schleid Kmr.
Pension m. do/wc/balk. VP-eindprijs v. 33-35 DM Mooie „ r
Heven wandelwegen. kegelbaan. Tel: 09 49 6569 283

Dillingen
a.d Donau

Voorm. voorst./bis-
schopp. residentie en
universiteitsstad in
Nord-Schwaben met
een historisch stads-
beeld, veel beziensw-
aardigheden, groot
recreatie-aanbod en en
en..
Ideaal station op uw
reis naar het zuiden
(slechts 25 km van de
autobahn München-
Stuttgart).
Wilt meer weten?
Inf.: Stadt. Verkehrsamt

Postfach 1210
D-8880 Dillingen

Tel: 09.49.9071/54109

Bad Grund Oberharz
Komfort-Pension

„Jagerstieg"
v. Eichendorff-Str. 9
Tel: 09.49.5327/2762

Kmrs m. do/wc, tel. tv, balk ,
lilt, binnenbad 280 6 x 10 m,
sauna, solarium in huis 6x
LO/HP + Kurtaxe 369 DM p
p. Weekend 2x LO/HP + Kt.
129 DM p.p Vak. m. hond

mogelijk Huisprospect op
aanvraag.

Fichtelgebirge
Gasthaus Pension

Waldfrieden.
Modern pension, idyllische,

familiare almosleer Kmr m
wc do il 25,50 DM. Kmr. m
etage-de wc v.a. 18,50 DM TV

ro. att.sat indien gewenst.
Fam. Pollath, Schneeüergerweg
7. 0-8591 Brand-Oberpfalz. Tel:| 09 49 9236 376

Kent u de Rhon?
Een van de mooiste wandelgebieden . .
naDuitsland. Prijs geldig v. 1 7-2.9: 'I
7i HP p.p. 250 DM. Rest. pens Fulda ' ,

Quelle, Obernhausen 4 0-6412 3 >
Gersleld

$ul6a\Quelle
Tel.: 09.49.6645/7414 of 251

spt_^p~^3_r_______

■ Het kleine stadie met J^_T_K___^B
«■ hart voor zijn gastefi MCJwyawTlTéU

W^' impoianie berghellingen, in hel midden^k\mU v.h. ZwarteWoud. lift het stadie Zeil
am Harmersbacb in een botrii* zijdal

V Zeil am Harmersbach mcl in V
■ itadsdelen Unterharmersbach Ober- «e _

Unierente rebacn bieden de fatten een■ onvergetelijk vetrblifl.- E Inl

jIL Alle Kanzlei _B
D-7615 Zeil am Hirmertach Amm

kiel 09.49.7835 665 * IN_iK^
"^^__P__H■nv. _h»7>-^_____i

Eifel/Moezel, ruim 200
vak.woningen, pensions,
bung's, hotels en boerderij-
vak. voor 2 tot 15pers. v.a.
DM 30. Tel. (05920) 12475.

WINNINGEN BIJ KOBLENZ Comf appanements- en vak won .
rust maar centraal gel., voord seizoensaanbiedingen. O. Gosw.
Bachstr. 114a, D-5406 Winningen, tel 09-492606663 _2B

- Vakantiehuisjes met last minutekorting, 4 volle dagen
Londen all-in ’ 389,- p.p. Weekend Kent v.a. / 220.-
-p.p. Farmhouse B&B en Hotei-auto-rondreizen. Jeugd-
herbergrondreizen v.a. / 169.- p.p.per week. Folders by
de Britain Specialist ALBION, L. Bellingstr. 2, Hulst,
(01140) 16188.. -jWaardebon - Waardebon - Waardebon - Waardebon -

'I x L

b t mda^ÊÊÈÈÉ wÊ/Êk^tM i^^^ \
aT br anaal Leav I Baa^aagMÉaaaa^te. \ utÊÊÊ^w

2 B '% ■ i ’ HHK2_SW \ * «TTS fc wfl Lw Éê'mJ StaJ «■*aaO gff^T A«J ErT 'L'^BLaïir 9M ITI
aw" ’ 1 L^pk b i wim. È m mm I aajmm^ **"

' WfJW " 2 baby-olifanten Jfs »© " apenterrein
naQ
-o " reusachtig Europees park

taai B^
% " dieren om aan te raken en te voederen S
r " avonturenspeelplaats «

- " westerntown
mO Op vertoon van deze advertentie // -^^.].^ krijgt u aan de kassa een \l^*<£?&^^| reductie van ’ 4,-. I§&—_==i |2"

De waardebon geldt voor 1 persoon. /xx 2HZf' \ "*Safariland Tiiddern, Kreisstr. 1, JL **,: 1 '
D-5135 Tüddern, tel. 09-492456690 ril \

Waardebon - Waardebon - Waardebon - Waardebon -'"i— i
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REDUCTIE VOOR BEZOEKERS VAN DE SELFKANTBAHN OPENINGSTIJDEN: DAGELIJKS VAN 9.00 UUR TOT.DE SCHEMERING
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THUIS BLIJVEN IS DUURDER!!!
Vertrek elke Ma. en Vr. 10 dg 17dg
LLORET OC MAR
HTL CLIPPER "
halfp. modern htl in centrum van Lloret, zwembad en ligweide,
ontbijtbuffet, uitstekende service, allekamers met ba/do/wc/bl.
HTL SAN JUAN PARK "
halfp. 300 m van zee, zwembad op dakterras, goede keuken,
gezellige sfeer, alle kamers met ba/do/wc/bl.
10-14-17-21-24-28-31 juli qQQ o m Qtoesl. volpension2s,-p.p.p.w. 05)",- o*ll*,. htl AUGUSTA CLUB "
volp. zeer luxe nieuw htl, zwembad, gezelligebar, ontbijtbuffet,
elke avond amusement, uitstekende service, alle kamers met

10-14-17-21-24-28-31 juli 599," 999,"
GALELLA
htISANTAFE "
volp. 200 m van zee, gezellig htl, zwembad - zonneterras, goe-
de keuken, alle kamers met ba/do/wc/bl.
10-14-17-21-24-28-31 juli en Arm -,nn
4-7-11-14-18-21-25-28 aug. 45151,- #5151,-
-htJ CALELLA "
volp. 100 m van zee, zwembad, uitstekende maaltijden, goede
service, alle kamers met ba/do/wc. jen "7 At\
10-14 julien 21-25-28 aug. 405!,- #451,-
-17-21-24-28-31 juli en 4-7-11-14 aug. 499," 799,"
htJ CALELLA PARK "
volp. 100 m van het strand, gezellig htl, goedekeuken, zwem-
bad - zonneterras, alle kamers met ba/do/wc.
10-14 julien 21-25-28 aug. 499," 799,"
17-21-25-28-31 juli en COft 0-, n4-7-11-14-18 aug. 003,-0/3,-
BLAMES
htl MAR SKI *
volp. het populairste htl uit ons assortiment, direkt aan zee, uit-
stekende service, alle kamers met ba/do/wc.
18-21-25-28 aug. 499,-769,"
sept 279,-429,-
-okt 259,-389,-
-7dgs. MIDWEEKREIS vertrek2I en2Baug. 199,"
6 dgs. WEEKENDREIS vertrek 18en 25 aug. 179,"

i Luxe touringcarreizen met bar, video, toilet. ROYAL CLASStoe-
sl. 50,- p.p. retour. Gratis ontbijt op heenreis. OPSTAPPLAAT-
SEN in geheel NL. Geen verzamelplaatsen, vaste plaatsindeling
in de bussen. Dagelijks boeken van 9-22 uur, ook zondags.
FIESTA TOURS HOLLAND TEL. 045-322222 / 324000
Kantoor Utrecht 03473-73033 Kantoor Brabant 01621-14701

AT' AAM/oMA/Mjr /reizen/
Zomerreizen naar de Costa Brava, vertrek iedere maandag en
donderdag 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,

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.
De beste aanbiedingen bij SUN TOURS. Bijv. vertrek 13 juli:
app. Lotus/Fenals Park: 10 dg. slechts 329! Bel 078-179000
(S.G.R.).

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
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 uwreiskosten. Vraag onze brochure
aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus 166, 6970 AD Brum-
men. Tel.: 05756-4153.
"COMFORT»LUXE»(NederIandse) SERVICE»
"CONCURRERENDE PRIJZEN»

ROAN COMFORT CAMP
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.).

VAKANTIEHUIZEN
IN DENEMARKEN! Dansommer A/S JfogL'
Huizen in geheel Denemarken, voor f <-/ K
strand- en visvakantie ook in het *Wajf^
hoogseizoen. Huizen met Deense stan- ~"r
daard, dus uitstekende kwaliteit. Snelle service en ook
mogelijkheden voor boekingen op korte termijn! Vraag
snel de grote catalogus en een aanbod van vrije huizen
van Oansommer bij: Uw eigenreisbureau of bij: REIS-
BUREAU INFO SKANDIC, Pottebakkersrijge 12, 9718
AE Groningen. Tel.: 050 - 143200.
12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -'TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

App. in O'rijk/Karintié op een boerderij. Prachtig wandelgebied met
zwembad, 946 m hoog. Bel of schrijf Josef Huber, Kreuth 13,
A9640 Kütschach O'rijk. 09-43.4715.8575., —=—-

i Park Atlantis
de haan!

|rS§ï3l HUUR AAN ZEE
j^_J^^| GANS HET JAAR OPEN

Uw paradijs aan de Belgische kust waar
]TJi«te=fc^ het 365 dagen per jaar zomer is

■M__i—=_tS3 HET VERBUJF BIJ UITSTEK
Gelegen in een uniek park van 10 ha, amper 500 m van zee, tussen bos en strand, uw stu-
dio of appartement, volledig ingericht, verzekert U een zorgeloos en uiterst zonnigverblijf.

Subtropische koepel 29°C(zwem- en bruisbaden, kinderbad, glij-
baan, zonneweide) fitnessapparatuur, badminton, ping-pong.

GRATIS rollerskate, skateboard, speelterrein, ligweide, volleybal, basketbal,
mini-voetbal, recreatiezaal, kindertennis, tennis oefenmuur, petan-
que, playmobilland, kinderopvang, intern-videonet.

'MATIGE Sauna, solarium, tennis, mini-golf.
PRIJZEN bowling, fietsenverhuur
DIENST Supermarkt, buffet-restaurant, restaurant-tea-room Cat's, brasserie
VERLENING Atlantis, boetiek Oasis, kinderkiosk, videozaal, wasserette.
VERBLIJF Studio 2 pers. weekend vanaf Bfr. 3.500-

-midweek vanaf Bfr. 2.800.- „ , W|.M M. ,„__!,
week vanaf Bfr. 5.300.- deducties to// langer

verblijf, ook voor
App. 4 pers. weekend vanaf Bfr. 3.850.- groepen (sport, se-

midweek vanaf Bfr. 3.100.- minaries. enz.)
week vanaf Bfr. 5.800.-

Studio 6 pers. weekend vanaf Bfr. 4.150.-
-midweek vanaf Bfr. 3.400.- ■■■■___■
week vanaf Bfr. 6.300.- BJkv* AOantisM

RESERVEER NUIII Tel. 09-3259/23.36.22 of 09-3259/23.32.81 I**"
PARK ATLANTIS. "_il/s\l
Torenhofstraat 2, 8420 De Haan België l>d___l
Ja.' Stuur mij gratis brochure 99\ raT
Naam
Adres mr

|] Adres We

" Postnr. : Woonplaats ' iLmmS

Houtbouw DE VELUWE. Uw
houten chalet op maat gebouwd.
Ook grote collectie op voorraad.
Apeldoornsestr. 32, Voorthui-
zen, 03429-2233/3978.

Cruises
8 dgn. Mlddell. Zee v.a.

’ 695.-
Voor uitv. brochure bel:
Holiday Cruises
03463-53778 Of 52406

Zoekt u een reisgenoot?
Vraag gratis folder:
INTERCOMPASS.

Postbus 15 - Eindhoven.
Reisgenotenkrant kost ’ 7.-.

1 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.

I Qt^Hönganjë"Tours ~~

BUSREIZEN (10dgn.) BALATONMEER va. ’ 599,--
-met excursies naaro a Budapest. Tihany eneen Puszta

Boekingen bi| uw ANVR-reisbureau of bij GèGe 085-435050

' Dlscovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 meter
jachten in Griekenland, de Griekse eilanden en de Turkse
kust. Geen ervaring vereist. Info in België 09-32.3651.4062

Aktief Turkije. Lopen over geitenpaden naar stille
dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek het ge-
zellige dorpsleven en de ongerepte natuur. Gewoon
doen! T.C.T. Tel. 020-236041/149599.

EGYPT INTERNATIONAL- Uw Egypte-specialist bij uitstek biedt aan: 15-dgse
rondreis voor ’ 1291.-; 22-dgse rondreis mcl. 4 dgn. Fe-
loukatocht + 5 dgn. strandvakantie ’ 2280.-. Voor meer, informatie bel 070-451302. Lid SGR/ANVR.

' Vakantie en Rekreatie

Friesland
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
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

Overijssel
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Gelderland

Loenen-Vel. hotel 't Zonnehuis
en bung. bedrijf dir. aan natuurgeb. ideaal voor

wandel/fietstochten
Nog vrij in hoogseizoen kamers m/z douche/w.e.

volpens. mcl. koffie ’ 435,- p.w. Bungalows ’ 325,- tot

’ 525,- per week, kinder-reductie. Goede keuken.
Beekbergerweg 25. Tel. 05765-1265.

Zeeland

Pension De Schelde, Breskens.
200 mtr van het strand, l/o va. ’ 27,50 p.p.p.d.

Tel. 01172-1923.__ , .
Cadzand bad

te h. vakantiebungalows di-
rect aan zee. Voor de snelle

beslissers met kortingen. Info. Tel. 01179-1872.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Noord Brabant V
o

Hoogseizoen nog enkele Van maandag t/m vrijdag 'BUNGALOWS vrij. Bosrijke van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
omg. bij Eindhoven ’ 250,-/ uw PICCOLO telefonisch

| ’ 450,-p.w. 04907-2158. opgeven. Tel. 045-719966.

' Zeilen/Surfen
Te koop allround SURF-
PLANK i.z.g.st., kompleet,
prijs ’350,-. Tel. 045-
-424501, b.g.g. 045-418339.
Te koop 4 pk TOMOS bui-
tenboordmotor, z.g.a.n.

’ 650,-Tel. 045-415446.
Te k. st. mot. kr. 9.60x3.00,
dubb. best. AK gesl. stuur-
hut. Merc. OM 312 90 Pk, vr.
pr. ’60.000,-. Tel. 045-
-416351 na 19.00 uur.

Diverse gebruikte b.b. moto- c
ren, Marmer hoofddealer, c
Driessen WATERSPORT è
BV, Roermond. Tel. 04750- ■18269. j
Achillus en Narwhal RUB- fBERBOTEN. Driessen wa- j
tersport BV, Roermond. Tel. :
04750-18269.
Te koop 2-pers. polyester
ZEILBOOT (4 mtr.). Tel. :
04498-56645. f

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 c

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

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.

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. K
Prijzen v.a. ’ 11.349,- ’Fritz Berger Rekreatie l

Rijksweg 21, 5995 NS Kesóil. Tel. 04762-1465. 0

Camping en R
Voor voorjaa

Westfalia SSK-F
Anti diefstalslot (keep-it) ;

Porta Porti va F
AquaKem 1 ltr., FB ’ 11,75

Van Leveller Fl
Cramer gasgrill FB
Flamma niveau se

enz. enz. 4001 artikelen, vré

Fritz Berger
Rijksweg 21, Kessel-üm

Stacaravans \
nieuwe en gebruikte |

Ralon Caravans i
Brommelen 58A Geulle '043-64579. ]

Inpakken
weg wezen !

niets te vrezen
Huur, niet duur een j

Camper bij Bastiaans ,
Heerlen (in aug. nog ver- ,

schillende weken beschikb.) :
Bel 045-724141.

Frankia
Caravans topklasse uit 'Duitsland, reeds v.a. :
’12.680,-, ook gebruikte ,
caravans, ook informatie \
Frankia kampeerauto's koop .en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p.wk. Kom eens langs

Fritz Berger \
Recreatie, Rijksweg 21, i

Kessel-Limburg.
Tel. 04762-1465. (

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds inrui- !
lers in voorraad.

Ralon Caravans ■Brommelen 58A Geulle
043-645079 \

Nieuwe TOERCARAVANS 'te huur mcl. voortent, koel- i
kast, kachel, en verzekering. IBartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade I
Tel. 04492-1870. :
Inkoop, verkoop, verhuur en !
onderhoud van caravans; I
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. J
Donderdag koopavond.
Wij starten reeds nu met de i
verkoop van onze show- ■modellen Munsterland cara- 'vans en Conway vouwwa-
gens. Voor U hoge kortingen \
op deze exclusieve cara-
vans en vouwwagens. ECH- iTER Caravan Centrale, !
Rijksweg Zuid 4 Echt. :
04754-86097. ,
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende 'vouwwagens van TOP- i
KWALITEIT in huis: Scout, :
Trigano en Europa-Camper, xsnel opzetbaar, 4 jaar ga- ;
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara- 'vans: Grauau, Predom va. !

’ 5995,- tevens reparatie, 'verhuur en onderhoud. Lid i
Bovag. Kom eens kijken op |
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch. :Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo- Iten) voor caravans, boten 'c.d. te Sittard, ’ 150,- plus :
BTW. Tel. 04492-2601.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker te |
h. va. ’725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’ 700,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
Te k. STA-CARAVAN 7 mtr. ;
met voort. hout. stal, compl.
nw inger. o.a. bar, stereo, o- i
pen keuk. met dubb. spoelb. ■warm en koud water, enz.
enz. van binnen geh. met ;
hout afgew. als nieuw staat
op bosrijke camping Rei-
gershof in Montfort vak B nr. ■6, ’ 6.500,-. 04490-28868.
Te k. CAMPER Fiat 242 D,
bwj. '84, APK juni '90, 2 a 3
pers. erg mooi. Uiterste pr. i

’ 15.000,-045-325729.
Te koop Paradiso VOUW-
WAGEN met div. toebeh.
Tel. 045-461045.
3-pers. CARAVAN te koop
merk Adria, i.z.g.st. Past.
Roselaarpln 8, Hoensbroek.

lecreatie 1989
irs-toppers:
FB prijs ’ 375,-

-’ 149,-voor SSK ’199,-
-:B prijs ’ 125,-
-5 maar 2 ltr. FB prijs ’ 18,95
B prijs ’ 119,-
-lprijs va. ’ 142,80
st FB prijs ’ 52,50
aag naar onze FB catalogus

r Recreatie
iburg. Tel. 04762-1465.
Te k. 4 pers. Stacaravan
MOET WEG. Inl: na 13.00u.
045-259248. Echterbaan 1,
Schinveld.
CARAVAN, Adria 390T, Ac-
cent '84. Prachtige voort.,
toiletr., verw., koelk.,

’ 7.650,-. Tel. 04490-33827
Te huur of te koop CON-
STRUCTAN caravan voer-
tuig. 5.85mlang, br. 2.11m.
045-213379.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van de 1990-er mo-
dellen van André Jamet
vouwwagens v.a. ’ 4.995,-
-nu nieuw bij tentenhuis
Hans Stassar, Heisterberg
78,Hoensbroek 045-224200
Te k. uitklapbare CARAVAN
met harde wanden, merk
Casita, i.g.st., nw.waarde
1984 ’9.500,-, vr.pr.

’ 2.500,-. Tev. leverbaar
losse camping-ijskast, 5 jr.
oud, vr.pr. ’ 200,-. Tel. 045-
-411423.
Te k. Glastron SPEED-
BOOT, kl. wit, 2 dekzeilen,
50 pk evinrude, elec. start,
Atlanta kanteltrailer, i.nw.st.
Tel. 045-425951.
Te koop Caravan DE REU
3/4 pers. vr.pr. ’750,-.
Veldstr. 44 Landgraaf.
Te koop weg. omst.heden
VW CAMPER met luifel,
voll. inger. en 60-dagen-
kaart en verzekerd, 100%
rijklaar. Inl. tel. 045-214136.
Te koop aangeb. VOUW-
CARAVAN Trigano, bwj. '79
4-6 pers. t.e.a.b., tel. 045-
-242160.
Te k. 2-3 pers. CAMPER
merc. 307 D bwj.'7B, luxe
inb. '86, ’21.000,- Bene-
luxln.l3l, Geleen 48135.
Te k. VOUWWAGEN merk
"Walker" met vast deksel.
Tel. 045-254810.
Te k. CAMPER Peugeot J 7,
met koelkast, douche, gas-
fornuis/oven, w.e. APK 6-
90. Bleyerheiderstr. 123,
Kerkrade. Tel. 045-453487.
Te k. ant. KAJUIT-JACHT
9,5 m. nw. vlak mcl. diesel.
Moet geverfd worden

’ 7.000,-. Tel. 043-254514.
Te k. STACARAVAN compl.
m. inventaris en schuur 3m x
1.80. Compl. badkamer 3x3
m m. ligbad. Hommelheide-
plaats 112, Susteren.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt.
Hovas t.o. Makro Nuth. Tel.
045-243323.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323
Te k. CARAVAN met voor-
tent, pr. ’ 2.250,-. Tel. 045-
-259850.
Te k. Kip CARAVAN type
450, 4 pers., ijskast, kachel,
nw. voortent voor ’ 2.750,-,
Vingweg 9, Simpelveld, tel.
045-444387.
Te k. SPEEDBOOT 35 pk
met trailer. Tel. 04492-3331.
Te koop grote 4-pers. BUN-
GALOWTENT ’500,-. Tel.
045-324433.
Te k. CAMPER bwj. '77, Ci-
troen diesel, 4 51.p1., APK
gek. tot juli '90, tel. 04490-
-17022.
Te koop VOUWWAGEN
Eurocamp met voortent en
luifel, i.g.st., vr.pr. ’ 1.150,-.
Tel. 045-715655.
Te k. CARAVAN 3 a 4 pers.
met verw. en voort, merk
Euro Kip 1000 indentiteits-
bew. 1 juli '77, t.e.a.b. Fr.
Halsstr.l4, Brunssum,
Snijders WATERSPORT
Maastricht. Ga weer water-
skiën zonder vaarbewijs.
Speedboten-motoren-Zo-
diac-opbl. boten. Ond., ser-
vice en rep. Korvetweg 14,
Markt 36. 043-633034/
214652. Extra aanb. Beek-
man met 200 pk Merc.

’ 30.000,-.
Te k. poly. MOTORKAJUIT-
BOOT, l. 4.95 m. met cab-
rioletkap, 40 PK bb-motor,
trailer, pr. ’4.700,-. Tel.
045-210301.
Te k. VOUWWAGEN merkE.T., als nieuw, 6-pers.,
Kerkraderweg 154, Heerlen.
Tel. 045-423100.
Caravan 4-persoons merk
KARAAT, wit ’ 1.500,-, tel.
045-752121.

België

Kamperen in een oase van rust
Wij bieden u ook:

3root verwarmd buitenbad en kinderbadje, royale plaatsen
van 100 m2voor enkele dagen, weken of het hele jaar.

Visvijver, zandstrand, sportvelden, speeltuin en een
gezelligekantine. U vindt ons midden in de bossen op

slechts 6 km. van Maastricht en 5 km. van autobaan A2.. .A-. .
camping l)e SterreoraoT

Paalsteenlaan 90, 3761 Lanaken-Neerharen.
Tel. 09.3211.721686.

CANOVAREN in Ardennen Als u ons voor 12 uur's mor-:37,50 mcl. bus en kano! gens belt, staat uw PICCO-
Elke zaterdag vertrek uit LO de volgende dag al in het
/laastricht. Bel Edad Reizen Limburgs Dagblad Tel 045-
-178-179777. 719966.

Te huur of te koop klein Een PICCOLO in hel
BUNGALOWTJE, camping burgs Dagblad helpt"
in Lanaken v. vertier v. kin- weg naar snel succes
deren. Tel. 04490-24024. 045-719966. „

Luxemburg
Prachtig gelegen VAKAN- Een PICCOLO in het'
TIEWONINGEN te huur te burgs Dagblad helpt'
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl. weg naar snel succes
ma t/m vrij tel. 045-410071. 045-719966.

Duitsland

Triftern im Altbachtal
poort n. Bad-driehoek. Ik lig schilderachtig in het Al**
Het aantr. heuvellandschap hodig u uit om te fietse^wandelen. In mijn recr.park kunt u gratis zwerniJJ "Onderdak vindt u in gezellige hotels, pensions, boer*

of bij aardige particulieren. LO va. DM 12,50. 1""
Verkehrsburo tel.: 09-49.8562.311.
Verkehrsamt, tel.: 09.49.8562.588. _^

Hellenthal EIFEL mooi rusti-
ge compl. ingerichte woning,
direct aan het bos, 3-4 pers.
groot terras, direct vrij. Tel.
09-49-241-556749.
VAK.HUIS tot 7 pers. Bad
König/Odenwald comf. in-
ger., gr. tuin, rustige ligging
tegen helling, dichtbij bos,m5min. n. Kurpark. Nog en-
kele termijnen vrij. Tel. 09-
-49.6181.690649.
HP va. 22 DM in goed PEN-
SION Uthof, nieuwb., terras,
do/wc, dichtbij bos. Luftkur-
ort Wolfhagen-lppinghs.
Tel. 09-49.5692.2954.
Haus WIESENGRUND in de
Vulkaaneifel, vak.huis v. 2-
-16 pers. (geschikt v. rolst.),
ideaal voor fam. met kind.
D-5534 Lissendorf. Tel. 09-
-49.6597.2559..
Vak. in de heerlijke SPES-
SART! Heropening van de
vak.boerderij Kern's Mühle.
Vak.won. v. 2-6 pers., bad/
wc/do/keuken, gastenverbl.
en kleuren-tv, paardrijden,
grillpl., tafeltennis, vissen
etc. Folder aanvr.: Fam.
Spieier, D-8751 Heimbu-
chenthal. Tel. 09-49.
6092.219 of 1707.
VAKANTIE-OASEN zijn er
nog! Ver weg van stress en
lawaai. Waldpension zum
Mühlengrund in het mooie
Aufsesstal. Heerlijke wan-
delpaden, rust. ligging, zon-
neterras, swimmingpool, al-
le kamers met do/wc. LO 27
DM, HP 35 DM, VP 42 DM.
Kind. welkom. Korting v.
kind. en senioren. Tel. 09-
-49.9274.790.
Vak v. elk jaargetijde in het
hart van het ZWARTE
WOUD, zeer rust. gel., ei-
gen verw. zwembad. Haus/
Pension Talbliek, Maria
Hansmann, Bücherstr. 19,
D-7611 Mühlenbach. Tel.
09-49.7832.2680. Prosp.
aanvr.
Vak. op de BOERDERIJ
(met paarden). Kamers te
huur, zelf verz., 8 km v. Frei-
burger Munster. Tel. 09-
-49.761.75325.
Vak.won. in BUCHING/All-
gau, 3 kmrs. met bad, bal-
kon. Tot 5 pers. v. 50-80 DM
rust. ligging. Tel. 09-49.
881.2539.
BEIERSE WOUD vak.won.:
4 bedden, bad, gr. terras,
dir. aan meer, vissport mo-
gelijk. Vrij va. sept., 60 DM
p.d. Info: 09-49.2302.13574
RUITERVAK. voor meisjes
van 10-17 jaar. Dagelijks
uitrijden, met manege. Fol-
der "F" aanvr. (buiten
schoolvak, spec. prijzen v.
meisjes tot 22 jr. Folder "A")
Tel. 09-49.7939.364.
Vakantie op de BOERDERIJ
Rüsper Wald in het Ro-
thaargebergte, juli-okt. nog
kamers te huur. VP 30 DM.
Tel. 09-49.2723.73170.
Misschien slecht weer en
modder, maar veel natuur
rondom het vak.huis bij
KAPPELN/SCHLEI (DM 50
p.d.) Tel. 09-49.4642.1519.
VAKANTIE zonder auto?
Wij halen u op! Villa Kunter-
bunt in het Zwarte Woud Ur-
berg/St. Blasien. Vak.won.,
ontbijt indien gewenst. Tel.
09-49.7672.2419.
Fiets-, wandel- en boot-
tochten, rust en ontspanning
op de MAIERHOF. Org.
Schroth kuur mog. Pension
Wittmann, D-8079 Walting
Tel. 09-49.8426.270.
Hotel/Pension RÖSSLE, W.
Graf, tel. 09-49.7455.8228,
D-Dornhan-Fürns biedt u
een aangename vakantie,
rust. ligging, mod. kamers
ook met do/wc, VP 40-43
DM. Prospekt op aanvr.
Ter KENNISMAKING hotel/
rest. Goldener Pflug. Be-
zoekt u het mooiste rencir-
cuit ter wereld! Spec. aan-
bieding: ma-do LO p.p.p.d.. 50 DM mcl. museumbezoek.; D-5489 Nürburg. Tel. 09-
-49.2691.7473. ' '

Gratis PAARDRIJDEN;
nege met boerderj
Obernzell b. Passau*'
info tel. 09-49.8591 jjg
Vakantie in het Zuidej'
de HARZ! Onbezorgd,
gen in een fijne orng-:,
der vliegtuiglawaai! 'vers, met de bos**,
naar het bos. Kun*
GmbH Südharz, ?f, \
62, D-3426 Bieda. '''49.5586.311. Jj
Vakantie in LANDJE ;
STIJL exel. Eifellan"
vrijstaand, prachtige W
veel kamers, hal m. i
haard, zonneweide, %
sauna, paardrijden rn«
v. 2-10 pers. Tel'
49.2696.283 of 131j^
CUXHAVEN vak.apP. I
uitzicht op de zee, % 'Info: 09-49-7121.468^
VAK.WON. gunstig. Jfort. Haus Van Wers<ft
lingen-Usseln. Tel-
-5632.69640 of 157t>
Geopend va. mei "]
HAVEN-DÖSE com*'
won., uitzicht op z*j
aan de dijk, 1-4 pers..*;
en herfst nog termijn^
Hoho Worth Verm'S
GmbH, Vogelsand 1J2190 Cuxhaven. "*49.4721.47027.
2 Rustieke vak.*"^voorm. boerderij ÏJOSTSEE en Holst SQ*
mooie rustige liggiry(
sauna, terr., hal me'
haard, zwemgel., "%
110 mcl. Tel. v
4564.1001.
Haus CORNELY, ft
Klotten b. Cochern/jj
Fahrstr. 9. Tel. "J2671.4420, kamer m-" 'LO DM 23, rustige Z 'parkeerpl., terras. p' 'aanvr. y
WESTERLAND/Sylt €
vak.huis v. 4 pers-. *\
strand, tot 17-7 en
gunstig. Tel. | '4361.80840 en 4651^/ i
Clubs, wandelaars e^j
laars! In Sauerland *i
HENNESEE < ;
compl. aanb.: VP I'|) <
kmr./do/specialiteitefl'i
Yoegosl. keuken. ïff
49.2978.548. Gastn<>\
de, D-5779 Eslon%
tingh. Wij verheugen
uw komst. ,-jj
Vak. bij MOEZÉI-'p !
BOER. Mod. kmr. m*|
evt. m. do/wc, uitz. °u !
zei, recr. ruimte, jjPLj 3
ras, verw. zwembad "J
L/O va. 18 DM. WW
Knodt-Trossen, P|ej
47, D-5563 Kröv/Mo^ '09-49.6541.9750.
Challet te huur, 4 K^MONSCHAU Ki
bied) van alle com'0 v
zien, 6 slaapg6'
’6OO,- p.w. inl-
-413074/417373.

EIFEL/Moesel/Saarl^J
luxe 6-pers. stacar^Jwc/tv op vakantiepaj; I
aug vrij. 12-8 f’998,-, 19-8 t/fn.f
’898,-. 3 wk sept L.
Herfstvak. ’ *L \
Keyman Reizen yA kTel. 08376-14121j^jl
SAUERLAND. Te K\ \
vakantiewoning 4 to' .DM 65,-. Kamer "JSpension. DM 34,-- .*>
direct. Tel. 0949-2j^>] i

Italië j
IDROMEER-Nrd. ]
Vesta nieuwb. apP\,rf
het meer, v. 2-5 P*
09-49.711.427023_y

Oostenrijk ]
TIROL 4 pers. vaK* i
ning 22-7 tot 5-8 fj
berg 4 pers. vakan^.
5-8 tot 19-8. f3fj
all-in. Tel. 05910jg^i
Vakantie in TIR0L>
Hotel, gunst. prijze.V 'i
prospecten, tel. 04^y

Spanje/Portugal J__ T _«F 1i
■ COSTA DORADO, Miami

Playa nieuwe bungalows v.
2-6 pers. ged. m. pool. Ver-
mittlungsservice Schumann.

1 Tel. 09-49.6187.25888.
Vakantie in SPANJE, ten-
nispl., zwembad dir. a.d.
zee, slechts 500 DM per
mnd. Tel. 09-49.291.1484.
COSTA BLANCA Denia, v.
part. vak.won. en bungalow,
1-3 slpks., woonk., keuken,
bad en terras, zwembad.
Tel. 09-49.6201.68247.
LLORET DE MAR hotel met. zwembad, L/O 10 dgn. 25
aug. 1 sept. 8 sept. ’249,-;
15 en 22 sept. ’239,-; 29

t sept. ’219,- mcl. busreis.
Bus retour v.a. ’185,-. Bel
Rjbertus Alad 045-352871.

SPANJE Lloret De %
nes, Callela/Salou 'V
aug. 4/6 pers. apP^
ten/hotelkamers, p" pf

’ 195,-p.p. Keyrn«li'
Rhenen. Tel.l 083/*>
1413°'

Div. Buiten^/ 1;
TURKIJE oorspr- iCV
staand Almhuis aa ?
rustiek mr., 500 mv^ 1|
va. DM 500 p.wk *l
49.2181.499829->/

Diverse^VAKANTIEWONIN^Eifel en Belg. nWJ\pers. ideaal wan^y
surfen en zejlö' 1
4924827276.
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RevisieSs *r>d 1: 5. 26. 29. 46. SI. 53 en 57

Nederland 3

23.11-23.58 St. Elsewhere. Ameri-
kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Split de-
cision. Dr. Craig is weer terug en
neemt uit wraak enorme risico's bij or-
gaantransplantaties. Verder gaat Lu-
ther trouwen.

het Strijkersensemble van de Zeeuw-
se Muziekschool 0.1.v. Rien Hille-
brand en het Middelburgs Kamerkoor
0.1.v. Peter Arts. Presentatie: Thari
Schröder.

Met: Henry Cele, Edward Fox, Robert
Powell e.a. Afl. 2. Shaka Zulu is het
buitenechtelijke kind van prins Sen-
zangakona en zijn maitresse Nandi.

10.00 Children's SSVC. Vandaag
Gran.

10.10 Percy Peeverley's World of
Cartoons. Afl.: Percy Goes Fishino.
(herh.)

10.35 The Lone Ranger. Serie.
11.05 Lost in Space. Serie.
11.55 Grandstand. Met o.a. Cricket,

Rugby Union en tennis uit Wimble-
don: finale dames.

18.05 News and weather.
18.15 My Secret Desire. Serie.
18.55 MacGyver. Serie.
19.40 Combat. Afl.: The Battle Of The

Regiments. Deel 5.
20.20 Columbo. Afl.: Suitable for Fra>

ming.
21.35 The day I met the Queen.
22.15 News and Weather.
22.30 Spitting image. Satire-serie. '
22.55 The Play on One: Clowns.
00.00 John Sessions - on the Spot

Nieuwe theaterserie.
00.25-00.50 Soap. (herh.)

Sky Channel

Duitsland 1

.30 Open inschrijving. Amerikaan-se tv-film van Gus Trikonis met Jane*'exander, Michael Beach, Shirley
Lauro e.a. Ginny geeft les aan eenniversiteit, waar iedereen mag stu-eren. Zij ergert zich aan het lage ni-*=au, tot zij Calvin Jefferson leertennen. Hij is een jongen uit een

milieu met een ijzeren wil»£, ard te werken-
film VrouwtJe Theelepel. Teken-
Zr?[.le gebaseerd op de boeken

17," AH Proysen. (herh.)
I7dr> Journaal-"*o Black Beauty. Serie. Afl.: De
rerht vlie9er van Kevin komt te-
d

nt op het oude huis van een zon-
ering oud vrouwtje, dat volgens Al-£* een heks is...

,', °* tuin van Eden. Britse na-
"ursene van Sir David Attenborough.

\*L&- Schade door strijd.
191R Journaal-

de i Weg van de sne'weQ Ne-wiand. Toeristische serie. Afl. 11:.«'gebied Oldambt en Westerwolde
I9si lngen-

Sp Murder She Wrote. Amerikaan-
j£ Misdaadserie. Afl.: 't Zit in de fami-
Marnen nicht van Jessica, Emma
veri h

on,moet een vriend uit het
leidf Een ,ra9'scne gebeurtenis
War ertoe'dat °°k Emrna zich tot een

20.37 e,ective ontpopt.
pr *" Goud en nieuw. Muziek-
Fra Lamma gepresenteerd door

21-29 Masmeijer.
9ram Puzzelfavoriet. Spelpro-
Pu; .ma gepresenteerd door Peter

21 S
tje "°°perman. Amerikaanse poli-
jn g's- Afl.: Hooperman goes to heil. nandcart. Tijdens zijn jacht op

zakkenroller, geraakt Hooper-

"00-13.05 Nieuws voor doven enrschthorenden.

06.30 The Flying Kiwi. Avonturense-
rie.

07.00 "" The UK Top 50.
08.00 Fun Factory. Kinderprogramma

met tekenfilms.
12.00 Transworld Sport.
13.00 Wrestling.
14.00 Arms and the Man. Engelse

film uit 1982 met Richard Pryor, Peter
Egan e.a.

16.00 Sara. Avonturenserie.
17.00 The UK Top 50.
18.00 Eurosport Menu.
19.00 Trans World Sport.
20.00 Tour de France. 7e etappe.
21.00 Rugby Union: Australië-British

Lions.
23.30 Showjumping. Concours hippi-

que.
00.30 Tour de France.
01.00-02.00 Eurosport Menu.

Super Channel

Duitsland 3 SWF

00.20 ■ In brutalen Handen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1958 van An-
drew L. Stone. Met: James Mason,
Rod Steiger, Ingwer Stevens e.a. Na
te goeder trouw, zonder te weten dat
hij werd misbruikt, een bom te hebben
vervaardigd, wordt Jim Molner ge-
chanteerd door de meedogenloze
Paul Hoplin: als een luchtvaartmaat-
schappij niet een fors losgeld betaalt,
zal de betreffende bom in een van de
vliegtuigen exploderen... Om het le-
ven van haar man en dochtertje te

22.05 Der Schakel. Brits-Franse
speelfilm uit 1973 van Fred Zinne-
mann. Met: Edward Fox, Alan Badel,
Cyril Cusack e.a. Een Engelse be-
roepsmoordenaar krijgt in 1963 van
extreem-rechtse terroristen de op-
dracht, president De Gaulle te ver-
moorden. Met ijskoude precisie be-
reidt de gentleman, die zich 'de Jak-
hals' noemt, de aanslag. Dan krijgt de
Franse politie lucht van de zaak en
een gevecht met de tijd begint....

" Dagmar Berghoff en
Max Schautzer presenteren
het 'ARD-Wunschkonzert'.
(Duitsland 1 -20.15 uur)

lO.rjn T
">en a9esscna" und Tagesthe-

-10.23 rv10.sk r'e sP°rt-Reportage.
(herrn 61*' Clowns und Akrobaten.

'1.55 x--la.lo ',erPortrat: Trompetschwane.
IJ.SS £uslandsjournal.
13.0n£ers°verzicht.
'ï.15 2eute--13.45 ero9ramrna"°verzicht.

der TUropa stirbt in Pra9 " Chronik
1948 'schechoslowakei von 1938-
-drw. Tweede deel van een 3-delige
wakjjgentaireserie over Tsjechoslo-

rn a A,.a "° Spencer. Kinderprogram-
-1soo Lexis 9rosse Liebe.
pffv. *" Folkfestival 1989. Muziek-

-Ifi-30 |?Irna live vanuit Bonn-
-0v6r tte umblattern. Programma

I?.js ÏJpde, films en sterren.
17.5S Vier und Heute unterwegs.
18.0Q oournaal-

deshnrP°rtschau- Met oa- 1- Paar"
NK mi|rtary te Luhmühlen. 2.

de J!nnen: Tour de France en Ron-
rtien ,?, Rheinland-Pfalz. 3. Scher-*s■s*,e Denver.19.JJ Markt.
tenha?° Duck Ta|es - Neues aus En-

Ï-Sep ■ A,L: Dje Schneefrau.
«0.00 !^°9ramma-overzicht.<0.15 ;rr) Tagesschau.

Vanuj , ARD-Wunschkonzert. Gala
n.a v

l °e Beethovenhalle te Bonn
Botin a 2uoo_Ja"g bestaan van
en m, Hl,e sentatie: Dagmar Berghoff
0te f* Schautzer. Met: Cliff Richard,

,Staa>6nflPer, ballet van de WienerJl.45atsopera e.a.
len *" Trekking van de lottogetal-

feesschau-Mefji.y.T) Das Wort zum Sonntag.
door Heiko Rohrbach uit

20.15 Wunschfilm der Woche. 1. ■
19.30 Die Pyramide. Spelprogramma

met Dieter Thomas Heek.

09.30 "" Programma-weekover-
zicht.

10.00 Zie Duitsland 1.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
13.40 Diese Woche. Weekjournaal.
14.00 Das Ratsel der Gefühle. 6-deli-

ge serie over menselijke gevoelens.
Deel 3: Das Gefühl für den Anderen.

14.30 Pallast der Winde. 3-delige
Britse tv-film naar het boek van M.M.
Kaye. Afl. 2: Die Reise nach Bhithor.
Met: Ben Cross, Amy Irving, Omar
Sharif e.a. De huwelijkskaravaan,
aangevoerd door de oom van Anjuli,
trekt door India. Hoewel Anjuli van
Ash houdt, besluit ze toch met de
Rana van Bhitor te trouwen, zodat ze
bij haar zus kan blijven. De Rana blijkt
echter een afperser te zijn.

16.15 Die Welt der Marionetten. Por-
tret van de poppenspeler Bruce
Schwartz.

17.00 Heute.
17.05 Mem Name ist Hase. Teken-

filmserie.
17.15 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse tv-serie. Afl.: Überra-
schung in Mexico. 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.

redden, moet Jims vrouw Joan het
losgeld afhalen.

01.55 Tagesschau.
02.00-02.05 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Tari Schröder presenteert
'Weerklank. (Nederland 1 -22.41 uur)

Eins, Zwei, Drei. Amerikaanse speel-
film uit 1961 van Billy Wilder. Met: Ja-
mes Cagney, Horst Buchholz, Pame-
la Tiffin e.a. MacNamara, hoofd van
een Duits Coco Cola filiaal doet zijn
best de firma goed te laten draaien.
Helaas trouwt de 18-jarige dochter
van zijn Amerikaanse chef stiekem
een Oostduitse communist, vlak voor-
dat haar vader de zaak komt inspec-
teren. MacNamara moet nu binnen
24 uur van de jongen een kapitalist
zien te maken. 2. Thomas Crown ist
nicht zu fassen. Amerikaanse speel-
film uit 1968 van Norman Jewison.
Met: Steve McQueen, Faye Duna-
way, Paul Burke e.a. De succesvolle
zakenman Crown laat een bank over-
vallen en zet de 2,6 miljoen dollar op
een Zwitserse bank. De politie vindt
geen enkel spoor, maar de verzeke-
ringsagente Anderson komt Crown
op het spoor. Ze is vastbesloten hem
uit te leveren en Crown plant nog een
bankoverval. 3. Die Zürcher Verlo-
bung. Duitse speelfilm uit 1957 van
Helmut Kautner. Met: Liselotte Pul-
ver, Bernhard Wicki, Roland Kaiser
e.a. De tandartsassistente Juliane
wordt verliefd op de vriend van een
patiënt en ze stuurt een liefdesver-
haal op naar de filmmaatschappij.
Haar verhaal wordt verfilmd en de re-
gisseur blijkt haar patiënt te zijn. Hij
regelt een afspraak voor Juliane'met
zijn vriend om erachter te komen of
haar verhaal ook in werkelijkheid uit-
komt.

21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Dieter Kürten.
Aansl.: Lotto-trekking.

23.20 "" P.I.T. - Pop aus Israël. Pop-
programma, gepresenteerd door Pe-
ter lllmann. Met: Ofra fHaza, Randy
Newman, Torn Petty e.a.

00.20-00.25 Heute.

(herh.)
17.15 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Streik. Met: Dagmar Hessenland, Ute
Mora, Marcel Kommissin e.a.

17.45 Jacques Cousteau: Wiederse-
hen mit der Welt. 8-delige serie. Afl. 2:
Berge im Meer.

18.30 A-Z Lifeshow. Magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en om:
19.30 Sport im Westen.
20.00 Aïda. Opera van Verdi. Uitge-

voerd door het Koor en Orkest van La
Scala di Milano 0.1.v. Lorin Maazel
m.m.v. Maria Chiari, Luciano Pava-
rotti, Ghena Dimitrova e.a.

22.50-02.00 Berlin Rockmarathon.
Met Rock House, Silly, de rockbandl
Pankow e.a.

00.45-00.50 Betthupferl

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-
filmserie. Afl.: Der doppelte Heath-
cliff/Der gestohlene Wagon.

08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Der Vater des Jahres.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: George der Tanzkönig.

09.45 Klack. Kinderspelprogramma
met Nicole Bierhoff.

10.15 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

11.00 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

11.40 Bornemanns Nakastchen.
12.05 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag, m.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Motorsport- Extra. Voorqualifi-

catie F1vanuit Le Castellet, Frankrijk.
13.25 Rapido. Muziekmagazine voor

de jeugd. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.10 Buck Rogers. Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Der kleine Prasident.
15.00 Wimbledon - Live. Presentatie:

Ulli Potofsik. Commentaar: Gerd Sze-
panski, Petra van Oyen en Burhard
Weber. (Programma's na 18.45 uur
onder voorbehoud i.v.m. eventueel
uitlopen van de tennisreportage.)

18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfiff - Die Sportsendung am

Amstagabend. Sportprogramma.
19.50 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie. Afl 4: Kriegsspiele.
20.15 Sexualprotz wider Willen.

Amerikaanse speelfilm uit 1968 van
Nat Kiken. Met: Don Knotts, Arme
Francis, Edmond O'Brien e.a.

22.00 Alles nichts oder?! Spelpro-
gramma.

23.00 Champagner aus dem Kno-
belbecher. Westduitse speelfilm uit
1975 van Franz Marischka. Met: Mi-
chael Hinz, Axel Scholz, Fred Still-
krauth e.a. (herh.)

man in een zeer bizarre omgeving en
loopt langs de rand van de dood.

22.15 Ringling Circus. Met: Amabu-
tho Zulu Warriors, Caballeros en The
Flying Vasquez.

22.30 Journaal.
22.41 "" Weerklank. Muziekminia-

tuur vanuit de Koorkerk en Nieuwe
Kerk in Middelburg, met het Beve-
lands Kamerkoor 0.1.v. Henk Harick,

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
17.00 Dynastie. Amerikaanse serie.

Afl.: De schat. Dcx ontdekt dat de
schat in het meer verdwenen is.
Adam vertelt Blake dat Chisolm Ale-
xis' getuige is.

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 (TT) Wijnexpres. 13-delige se-
rie over wijn en een toeristische tocht
door landen en gebiedenwaar dewijn
vandaan komt. Afl. 8: Champagne.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Beauty & The Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: De rechtszaak. Ca-
therine is officier van justitie in de
zaak tegen de beurshandelaar Nolan,
die ervan verdacht wordt zijn zoontje
te hebben gedood door kindermis-
handeling. Zijn vrouw en dochter wil-
len echter niet tegen hem getuigen.

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 gaan met risico en gevaar. Afl.
10: Zielzorg.

22.05 Shaka Zulu. 5 delige miniserie.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 Studio Sport. 1. NK Atletiek. 2.

Wimbledon. Finale dames enkelspel.
3. Tour de France, rechtstreeks ver-
slag van de vandaag te rijden etappe
Poitiers - Bordeaux.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.47 Malvira. Belgische poppense-

riel. Afl. 8.
19.00 Studio Sport. 1. Wimbledon. 2.

Tour de France, verslag van de van-
daag gereden etappe.

19.54 Trekking van de Lottogetal-
len.

20.00 Journaal.
20.29 Boris Godonov. Russische

speelfilm van Vladimir Aronin. Met:
Serge Bondarachink, Alexander So-
lovyov, Anatoly Romanshin e.a. Film
over de grote Russische dichter Ale-
xander Puskin.

21.55 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41-22.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Ze wordt constant door hem verne-
derden Shaka dreigt zijn vader te ver-
moorden. Nandi moet nu met haar
kinderen vluchten.

23.55 Journaal.
TROS
00.00-02.10 A Fistful of Dynamite.

Italiaanse speelfilm ut 1971 van Ser-
gio Leone. Met: Rod Steiger, James
Coburn, Romoio Valli e.a. In 1913
dreigt er in Mexico door de jarenlange
dictatuur een revolutie uit te breken.
Juan Miranda interesseert zich alleen
maar voor een bankroof. Toch wordt
hij een vrijheidsstrijder als hij de ler
Mollory ontmoet.

11 .00 The Mix. Entertainment.
12.00 Touristic Magazine. Reisma-

gazine.
13.00 Hollywood Insider. Show-

nieuws.
13.30 The Mix Continues.
14.00 Flame Trees of Thika. Serie.
15.00 Flying High. Komische serie.
16.00 ■ Wanted Dead or Alive. Wes-

ternserie.
16.30 The Mix Continues.
17.00 Dick Turpin. Avonturenserie.
17.30 Eurochart. Muziek.
18.30 NBA Basketball Finals.
19.30 Videofashion. Modenieuws.
20.00 His Girl Friday. Amerikaanse

film uit 1940 van Howard Hawks met
Cary Grant, Rosalind Russell e.a.
Eindredacteur en zijn sterjournaliste
belanden in een moordzaak terw|l
een plattelander avances maakt te-
genover de journaliste.

21.45 Assassination Run. Serie.
22.40 Roving Report. Documentai-

res.
23.15 Curse of the Crimson Altar.

Engelse film uit 1968 van Vernon Sé-
well met Christopher Lee, Boris Kar-
loff, Mark Eden e.a. Het Engelse plal-
telandsdorpje Greymarsch raakt ge-
vangen in de greep van hekserij en
satanisme.

00.30 The Mix Continues.
02.00-07.00 Reta Mia. Gevarieerde

Italiaanse programma's.

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop tekenfilms.

MTV EuropeDuitsland 3 West
RADIONederland 2:31. 33, 35, 49. 54. 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV S: satelliet

Belg. Rundtunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

Radio 1:95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)

België/TV 1
1?0o p*:°° Schooltelevisie.
1^"-' Hm )per" Amerikaanse serie.
'2S .:'onderwatermuseum.
* W k

Box-
cJf ter- Amerikaanse serie

Ale*is k anuel Lewis- Susan Clark-
i>r%nri ,J^as ca Afl.: Second time>-5s 2: (herh.)
*Oo il'euws.
*'°5 rW.Tak- Animatieserie, (herh.)
'Nd&r son Crusoe. 13-delige
??hiPbr , over de legendarische
riJ so* clin9 met Nolle Versijp alsS D n

6n Rona|d Carrilho als Vrij-
lN'h \

a van der Groen e.a. Afl. 6.
iiHenf?,!/ R °ssL 12-delige Italiaanse

N hw S,erie van Brun<> Bozzetto
liNfo A M*r. Rossi en zijn% De

Gas,one- Afl. 6.Nisch °sby Show. Amerikaanse
Bi

c serie van Jay Sandrich.N L»k osbv' Phylicia Rashad, Sa-N Or!^' e a Afl.: Gouden jubi-
i*n Ornt et s°-Jarig huwelijksfeest
*teril*" opa Huxtable onvergete-
,k6st en' 20r9t Cliff ervoor dat het

l>*orgt n Count Basie de muziek

Seïj^f- en lotto-trekking, me-
h!ardeni;n' Pro9ramma-overzicht enAJq nkoersen.

I^enelrt"*30"*- Luc Appermont
o ' Qe?«\ n,e"we televisiegezich-
n snaar talenten interviewen een

Ik. ,j°nail e«9en keuze^ kondigen een'lllllllllliii lnternationale muzikale
llllllllllliiiiniiiiiiiiiiiiii hui Hm

" BUI Cosby in 'De Cosby
show. (België/TV 1 - 18.50
uur)

vedette aan en voeren een gesprek
met de verplichte gast. Een vakkundi-
ge jury evalueert en beoordeelt.

20.55 Het doorslagje. Amerikaanse
tv-film. Met: George Segal, JackWar-
den, Susan Saint James e.a. Walter
Whitney, een succesvol zakenman,
blijkt een donkere zoon te hebben.
Als deze jongemanplotseling zijn va-
der opzoekt, ontstaan er de nodige
problemen.

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.: De stad
uit. Sheriff Monroe vertelt Gillespie
dat een ter dood veroordeelde hem
wil spreken. Gillespie weigert. Bubba
deelt mede dat hij een paar misdadi-
gers op het spoor is.

23.50-23.55 Coda. Alice in Wonder-
land, van Fain Hilliard, uitgevoerd
door Eddy House, altsax en Dirk
Stuer, piano.
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België/TV 2
15.00-16.30 Wielrennen: Ronde van

Frankrijk, rechtstreekse reportagevan de rit Poitiers-Bordeaux. Com-
mentaar: Mark Vanlombeek en Mark
Uytterhoeven.

19.30 BRT-Journaal.
20.00 Omtrent. Vier zangeressen lie-

gen hun waarheid. Vandaag: Liliane
St. Pierre m.m.v. Frank Aenden-
boom, Dirk Buysse en Sjarel Branc-
kaerts. (herh.)

20.45 ■ Comedy Capers. Afl.: Een
handige jongen. Korte komische film
met Billy Bevan.

21.00-00.00 Star Festival Knokke-
Heist 1989. Rechtstreekse uitzen-
ding van het festival waarin gerenom-
meerde stars veelbelovende jonge
performers uit hun land voorstellen.
Vandaag: Nederland. Marjol Flore
presenteert Montezuma's Revenge
en Lenette van Dongen. Na het optre-
den van de Nederlandse ploeg volgt
de bekendmaking van de uitslag. Pre-
sentatie. Marleen Gordts. (Zie stereo
BRT-1 Radio.).

België/RTBF 1
13.00-14.00 Autosport: Grand Prix for-
mule 1 vanuit Castellet. Verslaggevers:
Richard Debeir en Christian Lahaye.
15.30Le coeur et l'esprit. Katholiek ma-
gazine. 16.00 Schooltelevisie. 17.00Willem de Veroveraar. Serie. Deel 1.
17.50 Noubanimé. Kindermagazine.
11111111111111111111 11lIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII■■■■■IIIIIIIIIIUiI

18.15 Génies en herbe. Spelprogram
ma. 18.45 Télétourisme, toeristisct
magazine. Presentatie: Guy Lemaire
19.30 Journaal. 20.00 Wielrennen
Tour de France. 20.10 Variétés a Ie
une. 20.15Le jardin extraordinaire, na
tuurmagazine. Afl.: Le nouveau défi (2)
20.45 The Sure Thing. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Rob Reiner. Met
John Cusack, Daphne Zuniga, Anthony
Eswards e.a. 22.20 Portrait: Sarah Divé
(Bernhardt), filmportret van deze be-
roemde actrice. 22.50-23.2S
Journaal.

België/Télé 21
15.00-16.30Wielrennen: Tour de Fran-
ce, 7e etappe: Poitiers -Bordeaux. Ver-
slaggevers: Theo Mathy en Frank Bau-
doncq. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal er
weerbericht.

TV 5
16.00 Thalassa. Maritiem journaal.
17.00Visa pour le monde. Reismagazi-
ne. 18.20 Gourmandises. Culinair ma-
gazine. 18.35 lÉpinge Noire. Serie.
19.30 Livres-Propos. Literair magazi-
ne. 20.00 Au nom de la loi. Rechtsma-
gazine. 21.05 Cargo de nuit. Cultureel
magazine. 21.50 Portrait. José Durbut.
22.00 Journal télévisé. 22.35 Jeux de la
Francophonie. Uitslagen. 22.50 Lumiè-
re bleue. Franse tv-film van Claude
Bouche. 23.55-00.50 Figures. Praat-
programma.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 TROS
Nieuws Show. (807-8.25 TROS
aktua). IVO 4Music phone in.
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 13.07 Tros aktua. 13.30
TROS country. 14.40 Radio Tour
de France. 18.07 Coulissen. 19.03
De Samenloop. 20.02 De samen-
loop. 22.10 Metro's music. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Een-
zaam avontuur. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening; 11.04 Bal op 't dak; 12.04
Klap eens in je handjes; 13.04 Wie
in 't Nederlands wil zingen; 14.04
Typisch Hollands. 16.04 Zin in mu-
ziek. 17.04 Glas in lood. 18.04
Quartier Latin. 18.15Levenslief en
levensleed. 19.03 KRO's country
time. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Rabar-bara. 8.04 Drie voor negen. 9 04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop 12 04Paperclip-Radio. 14.04 Popstation
16.04 Music Express. 17.04NCRV-zaterdag-sporl. 18.04 Dries-poor. 19.03Koploper. 2003 Harrode Jonge, met om 20.03 Elpee pop
special; 21.03 Elpee- en CD pop;
22.03 Country style. 23.03-0 00Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met... (8.00 Nws). 9.00 Toppersvan toen klassiek. 10.00 Caroline
11 00 Kurhausconcert: Het Prazak
Kwartet van Praag. 12.02 Strauss
& Co. 13.02 Veronica Klassiek.
Waseda Symp. Orch. 0.1.v. Ken Ta-

" Berend Boudewijn
(Radio 2 - 23.05 uur)

kaseki met viool. 14.10 Veronica
Kamermuziekserie 88/89: Wyneke
Jordans en Leo van Doeselaar,
piano-a-quatre-mains. 15.58 Lang
leve de Opera! Elisir d'amore, ope-
ra van G. Donizett Uitgevoerd door
Koor en Orkestvan hetOpera Hou-se Rome 0.1.v. Francesco Molinari
Pradelli met sol. 18.00 Nws. 18.02
Avondstemming 2000 Nws. 20.02
KRO-Klassiek op zaterdagavond
met om 22.00 Orgelrubriek;22.2o
Laudate. 23.00-0.00 KRO-literair:
Camera Obscura.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepv- en marktber

radio
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Milieu-educatie.
10.00 Hollandse Nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.20Als men-
sen veranderen. 11.44 Beste van
orkesten. 12.00 Nws. 1205 Meer
dan een lied alleen... 12.45Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30Open doro.
(open deur). 14.00 Jazzspectrum.
15.30 Minjon. 16.30 Homonos.
1700 Licht en uitzicht. 17.45 Post-,
bus 51,De Nederlandse Antillen en
Aruba. 17.55 Mededelingen en
Schippersbenchten. 18.00 Nws.
18.10 lyi Haberler. 18.25 Kayen
Rasja. 18.40 Arabisch progr 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.15 Reflector. 21.30 Populaire
orgelbespeling.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven 11.03 Festival: een uur cuP
tuur puur. 12.03-12.59 Hel 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? 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Buitenspel. 11.30

De Vlaamse top tien. 12.00Top30.
14.00 Radio Rijswijck 17.00
Nieuws. 17.05 Vandammes Beat-
box. 2000 Domino. 23 30-6.00
Nachtradio (0.00 uur Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstück. 7 15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte 9.05
LP-Markt. 10.00-12.00 Hit oder
Niete' 1200 Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch. 12 15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Hitpara-
de. 16.05 Contra-Re - Jugendma-
gazin. 17.05 FORUM - Das Kultw-
magazin. 18.10 BRF-Aktuell. 18.45
Evangelium in unserer Zeit. 19.00
Saturday Night Rock Show. 21 05
Lottozahlen und Sendeschluss.

Luxemburg RTL
5 30 Guten Morgen. 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treft nach
Elf. 12 00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubli-
che Geschichten 19.00 Neunzehn
- Vierundzwanzig: Charts 20.00
Dance floor. 21.00 Rock Pop Con-
nection. 22.00 Musik Non-Stop.
0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 In unserem Alter.
9.05 Musikpaviljon 12.05 Pop-Re-
port. 14.05 Orchester der Welt.
15.00 Café Carlton. 17.00 5 Uhr-
Tee. 19.05 Das Samstagskonzert.
21 00 Musik zum Traurnen 22.30
Nachtexpress.

12.35 Teletekstoverzicht.
13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

39. (herh.)
13.30-14.00 Telekolleg 11. Mathematik

Analysis, cursus wiskunde, les 7.
(herh.)

15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Schlösser und Garten in der

DDR. Informatieve serie over kaste-
len in de DDR. Vandaag: August der
Starke und der Dresdner Hof. (herh.)

16.45 Kunst und Künstler in NRW:
...eine Art von Liebe. Filmportret van
de beeldhouwster Yrsa von Leistner.

Alle programma's in stereo.
07.00 MTV!
10.00 Yo!
10.30 Club MTV. Dansmuziek.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Half-Hour Comedy.
20.30 Just Say Julie. Humor.
21.00 Party Zone.
00.00 MTV Erotica.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips

15.05 Hart am Wind. Amerikaanse
speelfilm uit 1958 van Joseph Pev-
ney. Met: Rock Hudson, Cyd Charis-
se, Arthur Kennedy e.a. David Bell,
de jonge kapitein van een zeilschip -ze hebben allebei betere dagen ge-
kend - wordt tijdens een reis over de
Zuidzee verliefd op de mooie passa-
giere Charlotte King. De reis staat
echter niet onder een goed gesternte:
een lek, een smeulende muiterij en de
stormachtige zee zorgen voor de no-
dige problemen...

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
39. (herh.)

17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-
desrepubiik. Schrijvers vertellen
over hun land. Afl. 13: Birgit Lahann -Bonn, das politische Puppenhaus.

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Streik. Met: Marcel Kommissin,
Ute Mora, Christian Kahrmann e.a.

18.30 Zwischen Mönchszeile und
Guillotine - Deutsche Priester in der
Revolution. Documentaire over drie
'rode' priesters.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unte'rm Hakenkreuz -Stadte und Stationen. 13-delige do-

cumentaire serie over Europa in de
tijd van het Derde Rijk. Afl. 4: Nürn-
berg: Aufmarsch und Abrechnung.

20.15 Kartoffelschnitz und Spatzla.
Amusementsprogramma.

21.50 Südwest aktuell -Neues.
21.55 Omnibus. Fahrt ms Blaue.
22.55 Garten und Schicksale. Hans-

martin Decker-Hauff in Parma.
23.40 Berlin Rockmarathon. Hoogte-

punten uit de discotheek Metropol.
01.50-01.55 Heute.

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.:
Der Hühnerdieb. 10.50 Teletip Geld.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Smoky, König
der Prarie. Amerikaanse western uil
1946 van Louis King met Arme Baxter,
Burt Ives, Fred MacMurray e.a. 12.35
■ Der Frauenheld. Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1933 van Roy delRuth mcl
James Cagney, Mae Clarke, Margaret
Lindsay e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Fami-
lie Feuerstein. Afl.: Der fliegende Ge-
röllheimer. 14.30 Mister Ed. Afl.: Ed ist
Zeuge. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 Die Waltons. Afl.: Der Preis.
15.50Teletip Garten. 16.00 SAT 1 - Te-
leshop. 16.25 Der goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Der Erstgeborene.
17.25Teletip Reise. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Das Imperium - Die Colbys. Afl.: Erin-
nerungen. 18.45SAT 1 Bliek. 19.00 Auf
Videosehen. 19.30 MacGyver. Afl.: Ex-
plosion unter Tage. 20.25 SAT 1 Wet-
ter. 20.30 Make-up und Pistolen. Afl.:
Der Tonbandmörder. 21.25 SAT 1
Sport. 21.30 Lindbergh: Mem Flug über
den Ozean. Amerikaanse pilotenfilm uit
1957 van Billy Wilder met James Ste-
wart, Murray Hamilton, Patricia Smith
e.a. 23.55 SAT. 1 Bliek. 00.05 Franken-
steins Rache. Engelse horrorfilm uit
1958 van Terence Fisher met Peter
Cushing, Francis Matthews, Ennice
Gayson e.a. 01.35-01.45 Programma-
overzicht.
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# James Coburn als de lerse
vrijheidsstrijder Scan Mollo-
ry in 'A Fistful ofDynamite'.
(Nederland 2 - 00.00 uur)

Nederland 1
SSVC

Nederland 2

RTL Plus

Duitsland 2
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DE LIMBURGSE*
PERSONEELSf GIDS

ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS
VERPLEEGHUIS 'SCHUTTERSHOF'

6440 AG BRUNSSUM
De Stichting H Gregorius de Grote te Brunssum beheert
het St. Gregonusziekenhuis en verpleeghuis Schuttershof.
Binnen deze stichting zijn ruim 700 medewerkenden in
loondienst werkzaam.
De stichting funktioneert tezamen met de Stichting de We-
verziekenhuis te Heerlen onder één bestuur en één direk-
tie.

Wegens het aanvaarden van een werkkring elders door de
huidige funktionaris ontstaat er bij de dienst personeelsza-
ken op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

PLAATSVERVANGEND
HOOFD

PERSONEELSZAKEN M/V
die tevens de funktie van sector personeelsfunktionans
vervult.

Van kandidaten voor deze funktie wordt verwacht dat zij de
Hogere Beroepsopleiding Personeelswerk met goed resul-
taat hebben afgesloten en beschikken over ruime, voor de
funktie adequate ervaring, bij voorkeur opgedaan in een in-
stelling voor intramurale gezondheidszorg.
Kennis m.b.t. informatievoorziening en automatisering
strekt tot aanbeveling.

De formatie van de dienst personeelszaken bestaat uit:
een hoofd PZ
een plaatsvervangend hoofd PZsector
personeelsfunktionaris
een sector personeelsfunktionaris
een secretaresse, personeelsadministrateur
een administratief medewerkster (0,5).

De aan te stellenfunktionaris:- vervangt HPZ bij diens afwezigheid;
- verricht werkzaamheden gericht op de uitvoering van het

personeelsbeleid in al zijn facetten;- is binnen zijn sector (verplegingsdienst ziekenhuis,
civiele dienst, technische dienst en medische dienst
ziekenhuis) belast met het adviseren en ondersteunen
van afdelings- en diensthoofden bij de uitvoering van het
personeelsbeleid en met beheersmatige
werkzaamheden;

- neemt deel aan commissies en wordt belast met
coördinatie van projecten (oa. het project
funktiewaardenng gezondheidszorg);- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het
personeelsbeleid van de instelling;

- levert tevens een bijdrage aan de afdelingsadministratie
en aan het intern overleg.

Salaris bij indiensttreding minimaal ’ 2 728,00, maximaal
’4.706,00 bruto per maand (peildatum 1-8-1988). Een
psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selec-
tieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae dienen vóór 1
augustus 1989 te worden gericht aan de heer J. Krekel,
hoofd personeelszaken van de stichting H. Gregorius de
Grote, Kochstraat 2, 6442 BE Brunssum,
Laatstgenoemde kan ook telefonisch nadere inlichtingen
verstrekken en is bereikbaar via telefoon 045-279305
(doorkiesnummer). 212213

Randstad mffkheeft volop JpX
Directiesecretaresse m/v
Voor een bedrijf in het centrum van Heerlen. U bent ca. 28
jaar en u heeft ruime ervaring. U heeft een goede kennis van
Engels en Duits, zowel in woord als geschrift. Werktijden:
09.00-17.30 uur.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Tekstverwerkend typist m/v
U kunt metWordPerfect werken. Naast tekstverwerking gaat
u andere administratieve werkzaamheden verrichten. U bent
futl-time beschikbaar.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40.
Heerlen, Akerstraat 26.

Receptionist/telefonist m/v
Voor verschillende bedrijven in Heerlen en omgeving. U heeft
ervaring met een middelgrote centrale. U bent flexibel
inzetbaar.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Assistent ombouwers m/v
Voor een textielfabricerend bedrijf inKerkrade. U heeft een
LTS-diploma Metaal of Elektrotechniek en bent bereid een
opleiding te volgen voor het opbouwen van breimachines.
Leeftijd: 18-28 jaar.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

MTS'ers W & W m/v
Voor diverse opdrachtgevers in de omgeving van Heerlen. U
heeft uw MTS-diploma W & W behaald en bij voorkeur
(stage)ervaring in calculatie en/of uitvoering. De opdrachten
ajn voor lange tijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Loodgieters m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. Bij voorkeur
beschikt u over enige werkervaring. Het werk is voor lange
tijd.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15, 'Heerlen, Akerstraat 26.

Bankwerkers m/v
Voor een bedrijf in Vaals. Werkervaring is een pre, maar niet
noodzakelijk. U moet wel overeen technische opleiding
beschikken. Het werk gaat lange tijd duren.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15.
Heerlen, Akerstraat 26.

Ziekenverzorgende m/v
U heeft recente werkervaring of u bent een aantal jaren niet
actief op de arbeidsmarkt geweest. In beide gevallen kunt u
via ons aan de slag, zowel full-time als part-time. Wij plannen
in overleg met u een passend werkrooster.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Weerlen, Akerstraat 26.

Serveerster/kelner m/v
Voor een horecabedrijf in het centrum van Heerlen. De
werktijden zijn zowel overdag als in de avonduren. U bent
een lange periode inzetbaar.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

fïr randstad uitzendbureau
rawag..»rnM ,«iuih»»juui m..wi«JlJE——W——l

Kplabos ERWALLf
PLAFONDSYSTEMEN WANDSYS TEMEN

J.B. Plaffondbouwsystemen B.V. te Beek zoekt een

CALCULATOR/TEKENAAR
De aan te stellen functionaris zal na een inwerkperiode
medeverantwoordelijk zijn voor de calculatie, werkvoorbereiding en
uitvoering van projecten.

De onderneming houdt zich bezig met de uitvoering van projecten op
het gebied van systeemplafonds en systeemwanden en heeft zich de
afgelopen jaren sterk geëxpandeerd.

Functie-eisen:- een bouwkundige opleiding op minimaal MTS-niveau;- ervaring in soortgelijke functie;- accuraat, praktisch en zelfstandig.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u uw schriftelijke
sollicitatie, met uitgebreid curriculum vitae, richten aan:
J.B. Plafondbouwsystemen 8.V., postbus 149, 6190 AC Beek.

2]25M

College Sancta Maria
Elbereveldstraat 105, Kerkrade-West,
vraagt voor zo spoedig mogelijk

DOCENT
ECONOMIE
ter vervanging wegens ziekte,
voor 28 uur of een gedeelte daarvan.

Inlichtingen bij
drs. P.J.M, van Dyck, wnd. rector,
tel. 045-413964 (school),
04459-1674 (privé). -

Wij bereiden een nieuwe vestiging voor en zoeken om die reden

2 vakbekwame broodbakkers
1 goede vlabakker
1 gediplomeerde banketbakker

Let op! Naar eigen wens is zowel nacht- als dagarbeid mogelijk.

Wij bieden; ruim salaris; zelfstandig werken en mogelijkheid tot bevordering.
Ook is er ruimte voor

2 vlotte jongedames
die tot verkoopster opgeleid willen worden.
Wij wachten met ongeduld op uw schriftelijke, telefonische of mondelinge
reactie waarna een sollicitatieafspraak volgt.

Luxe Bakkerij van Eeghem
Kerkstraat 61A
6441 BB Brunssum
Tel. 045-271300

1 —*

PTT TELECOM
MAAKT AUSTRALIË,

MEUWZEELAND,
CANADA,AMERIKA,
HONGKONG, JAPAN

EN SINGAPORE
'N STUKGOEDKOPER
I I NIEUW I ÖÖD I NIEUW I OUD

TARIEF* TARIEF* DALTARIEF* DALTARIEF*
§BIPAUSTRALIË 2oaoaT4Voooumisoouen 4,20 5,85

|AUSTRALIË overige uren en gehele za. en zo. 3,50 4,90
|^NIEUWZEELAND »risooaen 4,20 5,85 i

(NIEUWZEELAND overige uren en gehele za en zo 3,50 4,90

|^|CANADA ma, t/m zo. 10,00-19.00 u, 2,60 3,35
|^|CANADA ovengeuren 2,30 2,85 ]
E!ZZ VER. STATEN "ia. t/m vr 10.00-1900 u. 2,60 3,35
8rnL.......^ VER. STATEN overige uren en geheleza. en zo. 2,30 2,85

IHUHONGKONG 4,20 5,85

# JAPAN 4,20 5,85 - 1
4,20 5,85 -

'ca. per minuut.
Sinds 1 julikunt u nóg langer bijpraten met uwkinderen in Australië, uw vrienden in Canada of

uw vertegenwoordiger in Singapore. Zonder voortdurend uw horloge in de gaten te houden.
Want PTT Telecom maakt bellen naar een aantal verre bestemmingen een stuk goedkoper.

Ook voor de huurlijnen (de zogenaamde "continentale en intercontinentale vaste verbindingen") geldt
bij een aantal landen voortaan een lager tarief. Voor meer informatie belt u
eenvoudig 06-0228809. Hiervoor betaalt u overigens net zoveel als vroeger: niets. Hlr^^^^^al

PTT TELECOM VERLAAGT EEN AANTAL
BELANGRIJKE INTERNATIONALE TELEFOONTARIEVEN. '■ ■
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MTV Europe

Amerikaanse rockformaties van de
jaren '80.

23.30-23.35 Journaal.

Nederland 3

00.16-00.21 Journaal

22.47 Het zwaard van Gideon. 2-deli-
ge Canadese tv-film. Deel 1. Na de
aanslag in 1972 tijdens de Olympi-
sche spelen besluit de Israëlische
premier een speciaal anti-terroristen-
team samen te stellen. De groep staat
onder leidingvan de gezagrijke Avner
en gaat op zoek naar de daders van
de aanslag.

21.34 Philip Marlowe. Privé-detecti-
ve. Engels-Amerikaanse serie. Afl.:
Afpersers schieten niet. Lucky Land-
ry, niet bepaald een frisse jongen,
vraagt Marlowe of hij zijn vroegere
vriendin wil beschermen. Marlowe is
geïntrigeerd door die vraag.

22.22 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

19.00 Studio Sport. Samenvatiing
Tour de France.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Verdacht. Serie. Afl. 3: Rijden

onder invloed, (herh.). Maarten en
Emiel, 17 jaar, rijden 's nachts na een
popfestival met ma's auto een motor-
rijder aan, na elk 10 pilsjes gedronken
te hebben. Bovendien hebben ze
geen rijbewijs...

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. 5: De val.
Augustus 1792: de monarchie wordt
ten val gebracht. Terwijl er in de nach-
telijke straten van Parijs nog allerlei
onrecht blijft bestaan, wordt er elders
gedanst.

22.02 Werken aan werk. De uitge-
ver.(herh.).

22.32 Malevich. Documentaire.
23.25 Journaal.
23.30-23.35 Nieuws oor doven en

slechthorenden.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00 Weekjournaal.
12.45 Milieu. Nederland is bijna klaar,

documentaireserie. Afl.l: Duinen,
wadden en kwelders, (herh).

14.40 Studio Sport. 1. PG Formule I
in Frankrijk. 2. Wimbledon. 3. Tour de
France, rechtstreeks verslag van de
vandaag te rijden etappe la Bastided
d'Armagnac - Pau.

17.45 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Onze jongens...2s jaar. Repor-
tage over het zwakzinnigen-internaat
in Gennep.

18.30 Sesamstraat.
18.47 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 9.

Nederland 2
°Uen Dewhurst in 'Het zwaard van Gideon'. (Nederland<2-47 uur)

22.05 News and weather.
22.20-00.05 The Grascutter. Film

over het vroegere Ulster Volunteer
Force 'Supergrass'.

20.35 Eastenders. Serie.
21.35 Life without George. Nieuwe

serie.

19.45 Family Fortunes. Nieuwe spel-
show door Les Dennis.

20.10 Perfect Strangers. Nieuwe se-
rie.

13.05 Highway. Harry Secombe be-
zoekt de Orkney Islands.

13.30 4 What it's worth. Consumen-
tenprogramma gepresenteerd door
Penny Junor en Kieran Prendiville.

14.00 News and Weather.
14.10 Bullseye. Dartboardspel.
14.35 Sunday Grandstand. Hoogte-

punten uit: Finale herenenkelspel ten-
nis in Wimbledon.

12.10 Cricket. Hoogtepunten van de
wedstrijden in Edgbaston.

12.40 Children's SSVC. Afl.: Hugo,
the man of the Snows.

12.55 Jimmy Cricket's Joke Machi-
ne. Komische serie.

Nederland 1
JJ-RKK
tekerfr^Eucnaristievierin 9- ln net
Uit d Van Pax Christi Kinderhulp van-
Cu S y Omroepparochie St. Francis-
l3oo-itVerius te Amersfoort.
5|erk.T-°5 Nieuws voor doven en
'ara orenden-
I?" 1Th. " "lisch 'nuis '" de dierentuin. Austra-
je Vr^ Ser 'e. Afl. 1:En dat allemaal op
he6ft

)e da9! De plannen, die Mitch
"aiien^erTlaakt voor zin vr'ie weekend
Senn deer|ijk in het water als Ken
<W . hem waagt op een klas kin-

l?.3o , Passen.
1?.3g d°urnaal.
gra~**2ornerro(c)k. Muziekpro-
&ouw a gepresenteerd door Jan
den e Kroeske. Vanmiddag: Beel-van Parkpop 1989.
in

06.30 Bailey's Bird. Avonturenserie.
07.00 Hour of Power. Religie en gas-

ten.
08.00 Fun Factory. Onstpannende

weekendshow voor kinderen.
12.00 International Motor Sports.
13.30 Fashion TV. De laatste nieuw-

tjes op modegbied.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
17.00 Big Valley. Westernserie met

o.m. Lee Majors.
18.30 Eurosport overzicht. Aktuele

sportprogramma's.
19.00 Atletiek.
20.00 Wielrennen. Tour de France.
21.00 Roeien in Luzern.
22.00 Motorsport.
23.00 Paardesport.
23.30 Wielrennen. Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
04.30 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.

Duitsland 1

Duitsland 2

VPRO
09.00 Zeno. Tekenfilmserie. Afl.: De

stofzuiger.
09.05 De Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Sally/Li-
nus and the blanket. (herh.).

09.20 BLaurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: leave 'cm laughing.

09.40 Ans en Hans Gans. Serie. Afl.:
Waar is Hans gebleven?

09.50 Vanessa de speurneus. Fran-
se jeugdserie. Afl.: Het meisje met de
viool.

10.05 Wat? Waar? Hoe laat? Infor-
matief programma.

10.25 Hals over kop. Duitse serie.
Afl.: De tijdpil.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Fietsen door de jaren '80.

5-delige serie over de ontwikkelingen
in het Nederlandse taalgebied tijdens
het afgelopen decennium. Afl.: Als je
haar maar goed zit.

21.50 Talking Heads. Stop making
sense, compilatie van vier concerten
van een van de meest succesvolle " Scène uit 'Nachten van de revolutie. (Nederland 3 - 21.10

uur)

2T3sNDTrTalksnö\7PrësëntatiëT^SHorst Wolfgang Bremke.
23.35 Sommer Jazz. 11. Kölner Jazz- ■

haus-Festival. =
00.35-004.0 Laatste nieuws.

20.00 Walter Jurmann. Muziekportret =van deze zanger.
21.00 Pallesen-Pilmark-Show.

Deense comedyshow bekroond met ==deZilveren Roos van Montreux 1985 =21.28 West 3 aktuelL =

19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Tatort. Afl.: Armer Nanosh.
21.55 Tagesschau.
22.00 200 Jahre Freiheit, Gleichheit,

Brüderlichkeit. Filmdocumentaire
met Peter Ustinov.

23.30 Was ist der Mensch, dass du
seiner gedenkst. Reportage over de
evangelische kerkdag in Leipzig.

23.45 Detektiv Rockford: Anruf ge-
nügt. Afl.: Amrmes reiehes Madehen.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

18.06 VARA's kindermenu. De grote
meneer Kaktus show. Herh.

18.34 In het land van de Minikins.
12-delige jeugdserie. Afl. 3: Terug
naar het reuzenland. Paul Herman
was ontvlucht en vervolgens ver-
dwaald. Gelukkig hebben zijn vrouw
en dochter hem samen met de Mini-
kins weer teruggevonden.

19.00 Journaal
19.07 Tot elke prijs. 13-delige Cana-

dese serie. Deel 5. Pierre's leven is
een ware hel geworden. Sporadisch
mag hij nog een wedstrijd spelen en
ondertussen moet hij aanzien, dat zijn
zusje valt voor Mare Gagnon.

19.55 Ourrell in Rusland. Serie na-
tuurdocumentaires van de Engelse
schrijver en natuurkenner Gerald
Durrell. Afl. 5: Van de ondergang ge-
red/Het bos voorbij.

20.44 Avonduur met Kappen. Talk-
show met Hanneke Kappen.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met Heath-
cliff, tekenfilmserie.

09.25 BUnd noch frech dazu. Duitse
speelfilm uit 1959 van Rolf von Sy-
dow, met Horst Janson, Klaus Lö-
witsch, Barbara Frey e.a.

11.00 Heathcliff, der Kater. (herh).
11.25 Motorsport - Extra. (herh).
11.55 Die Holidays aus Rom. (herh).
12.20 Tekenfilm.
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Buck Rogers. Amerikaanse sf-

serie. (herh.).
14.00 Gut schmeckt's uns. Culinair

magazine.
14.30 Polizeibericht. Misdaadserie.

Afl.: Der fehlende Zeuge.
15.00 Wimbledon live. Met: RTL ak-

tuell.
20.00 Runter mit dem Keuschheits-

gürtel. Engelse speelfilm uit 1971
met Eartha Kitt, Frankie Howerd, Gra-
ham Crowden e.a.

21.40 Kunst und Botschaft. Veronika
und der Kreuztragende, van Karl
Jung.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga-
zine.

22.20 Finale. Die Sportsendung am
Sonntagabend.

23.05 Catch up. Amerikaanse show-
gevechten gepresenteerd door Joe
Williams.

23.35 Sexy folies.
00.10 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met prof. Wolfgang Leonhard.
00.50-00.55 Betthupferl.

"8.30 prHerh °9ramma-weekoverzicht.
'"""O ADr,r°ckf D"Festspielsommer. Ba-
'l3o rftSpiele Aro,sen.
Kir, ri Ule Sendung mit der Maus.
'J.oo Programma.
'<4S '%Presseclub.
Sk| "agesschau mit Wochenspie-

'3'1Ö Si .ad' der Seefahrer. Ameri-
charri,. speelfilm uit 1947 van Ri-

Hien *,ernstunden. «Die Gentle-■sPei /■ltten zur Kasse (3) 3-delig tv-S P
h
rerh>--25 A;.°9rammaweekoverzicht.

A(jstr ,llein durch die Wildnis.
Freuna'lsche jeugdserie. Afl. 3:

'6.50 j? oder Verrater?
BaSeVartoons im Ersten. Vandaag:

OO *b' " VÖIIi9 verruckt-
tia sARD-Ratgeber: Reise. The-

p ' Strandverboden in Denemar-
uStarjc; wijnvakantie in Rheingau. 3.S L**"- Parijs.■Sen aus der Wissenschaft.
9ÖO T.Schappelijk magazine.
'■OS i.a9esschau.'8.10 Wir über uns.
iSien ortschau- Mcl om: 1-
'"4 o i. 2-Paardesport: 3. Autosport.
MhuTder,strasse. Serie. Afl. 188:VS-Und Sühne.
i^Adi-? Goldene 1. Winnaars vanKto~loterii-°üite *e|lspiegel. Reportages van. 'and-CnrrocnnnHonton

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Eucharistieviering vanuit Ber-
lin-Lichterfelde.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren.

11.00 ""ZFD-Fernsehgarten. Amu-
sementsshow. Presentatie: llona
Christen.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.

Presentatie: Guido Knopp.
13.30 Wind in den Weiden. Animatie-

serie. Afl.: Eine bittere Medizin.
13.50 Gruey - Der Held, der immer
fallt. Jeugdserie. Afl.: Süsse Eiszeit.

14.15 Neues aus Uhlenbusch. Duit-
se jeugdserie. Afl.: Christian packt's

" Billy Mo in 'ZDF-Fernsehgarten'. (Duitsland 2-11.00 uur)

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non- "
stop tekenfilms.

11.00 Coca Cola Eurochart. Popmu- -
ziek.

12.00 Video Fashion. Modemagazi- I
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.
15.45 The Mix. Popmuziek.
17.30 The World Tomorrow. Reli- 9
gieuze aktiviteiten.

18.00 European Business weekly.
Nieuws uit de zakenwereld.

18.30 Roving Report. Aktualiteitenre-
portage.

19.00 Tracking Music. Popmuziek.
19.55 News and Weather.
20.00 The UK Top 50. Britse hitpara-

de.
21.00 Shoestring. Britse detectivese-

rie.
21 .55 Weather Report.
22.00 NBA Today Basketbal uit de

VS.
" 22.25 Hannie Caulder. Amerikaanse

western uit 1971.
00.05 The Mix.
03.00-07.00 Rete Mia. Gevarieerde

Italiaanse amusementsprogramma's

Alle programma's in stereo.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00 Night Videos.
07.00 VJ Marcel Vanthilt.
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun European Top

20.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
21.00 VJ Marcel Vanthilt

België/TV 1
1^1.44 Colargol. Kinderserie.'"lS [vNilm» Srn"rfen. Amerikaanse te-
bSe o ,e- Afl.: Smurfen(on)geluk-S afmurfs vrije dag.
;:°0 V|/ifs: Tekenfilmserie. Afl. 26.
f^dfiir? laatst 'acht. Nederlandse"Oo D n van Henk van der Linden.
li6r'6 rnf>tSrfeelvo9els- Amerikaanse
im a,i a oger Moore en TonyCur"
i!' dat ai breer>sleeves. Een oud ho-
h an.rip Qenera,ies lan9 in het bezit
h ' van nelairs- wordt Plots hett0"

tïs- *aa een merkwaardige opvoe-
(K sPef.7/ln de noofdakteur Brett de
l$H.) l van - lord Brett Sinclair.

ijSi.) tak- Animatieserie. Afl. 225.

l|Sen*!?' Kleuterprogramma. Afl.:*]° De u- sterrenkijker. (herh.).
feeedse eren van Bolderburen.
k. naar H9dserie van Lasse Hals"
6f

n Afl V,e °oeken van Atrid Lindg-
Ca en An a' Lasse' oHe' Kersti".<>uren na 2iin kinderen van 80l-
C rii van n klem dorP met maar*$>6ei t" une rode hu|zen en er is
!«'? Kalt be|even...
V4s Dene film-
M>ervek? ,le?a's- Serie. Met Bob
Ö^CT1 Ne"y Rossjers, Tessyï'e en hl6"?- Afl' 9: De lie,de- DeV^ireiiilc> platoniscne 9edoe tus-
«te^fear«'S en Persez behaagdeHrh.) etaresse al lang niet meer.Illllii.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip: Een ongeluk in het buiten-
land.

20.15 Dream West. Amerikaanse mi-
niserie in drie delen van Dick Lowry,
Deel 1. Met: Richard Chamberlain en
Alice Krige. De cartograaf/ontdek-
kingsreiziger John Charles Fremont
huwt de dochter van Senator Benton
en scheept in voor een gevaarlijke ex-
peditie naar de nog onbekende wil-
dernisvan West-Afrika.

21.45 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith. Afl. 2: De verpleeg-
ster. Matlock neemt de verdediging
op zich van'Kathy Dawson, de jonge
verpleegster van een multimiljonair.
Zij wordt verdacht van de moord op
haar werkgever, die haar zijn fortuin
heeft nagelaten.

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. 10: India: de ironieën van het Im-
perium.

23.45-23.55 Coda. Plastische kun-
sten, 'Zonder titel' van George Grosz.

België/TV 2
15.00-16.30 Wielrennen. Ronde van

Frankrijk, rechtstreekse reportage

van de rit la Bastide d'Armagnac -
Pau. Aansl.: Autorennen, uitgestelde
reportage van de Grote Prijs van
Frankrijk voor Fl-wagens vanuit Le
Castellet. Commentaar: Dirk de
Weert.

België/RTBF 1
10.30 Reflets du Liberalisme, (herh.).
11.00 Kerkdienst. 14.25 Actualités a la
une, actualiteiten. 14.30 Autosport:
Grand Prix formule 1 vanuit Castellet.
Verslaggevers: Richard Debeir en
Christian Lahaye. 16.30 Monty Py-
thons flying circus, Engelse serie, met
Graham Chapman, John Cleese, Terry
Gilliam e.a. Afl. 25. ONDER VOORBE-
HOUD. 16.55 Variétés a la une. 17.00
Dimanche musique, momenten uit het
Concours Musical International Reine
Elisabeth de Belgique. Vandaag: Michi
Sigiura. 18.15 Cinémaa la une. 18.20
Papa bonheur, Amerikaanse serie. Afl.
12: Que de responsabilités: Met: Bill
Cosby, Physicia Rashad, Malcolm-Ja-
mal Warner e.a.Wanneer Claire en
haar schoonmoeder Denise gaan op-
zoeken, moeten Cliff en zijn vader Rus-
sel zolang voor de kinderen zorgen.
Russel raakt diep onder de indruk van
Cliffs capaciteiten op dat gebied...
18.45 Noubanimé, tekenfilms met de
Smurfen. 19.00 Le week-end sportif,
sportmagazine. Presentatie: Gaëton
Vigneron. 19.25 Voorbeschouwing
paardenkoersen. 19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00 Wielrennen, Tour
de France, samenvatting van de 8e

etappe. Verslaggever: Frank Bau-
doncq. 20.10 Cinéma a la une. (herh.).
20.15 Saga de la Chanson Fran**»cai-se: Léo Ferré, portret. 21.15 Tendre est
la nuit, Engels/Amerikaanse serie. Afl.
1. Met: Peter Strauss, Mary Steenbur-
gen, Edward Asner e.a. De jongeAme-
rikaanse arts Dick Diver studeert psy-
chiatrie in Zürich, als Amerika zich in
W.O. I mengt. Terug in de V.S., ont-
moet hij de mooie en rijke Nicole War-
ren, die echter - ten gevolge van een
jeugdtrauma - aan schizofrenie blijkt te
lijden. 23.05-23.35 Laatste journaal en
weerbericht.

België/Tele 21
15.00 Wielrennen: Tour de France, 8e
etappe La Bastide d'Armagnac - Pau.
Verslaggevers: Theo Mathy en Frank
Baudoncq. 19.30-20.00 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV5
16.00 l'Ecole des fans. 16.45 Immé-
dias. 17.15 Apostrophes. 18.30 Brèves
et Météo Européene. 18.35 l'Épingle
noire. 19.30 Flash Varicelle. 20.00 Sa-
crée soiree. 21.30 Histoires Naturelles.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo
Européenne. 22.35 Jeux de la Franc-
ophonie. 22.50 7 Sur 7. 23.45 Sport.
00.45-01.00 Le Quart D'heure Du Pro-
cope.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02VOOTour-
radio. 10.02,Wegwezen. 11.02 Zo-
mereditie. 13.05 Hier en Nu 14.02
Radio Tour de France. 18.02 Meer
over minder op zondag. 19.02 The
Groove Juice Special. 20.02 Top-
pers van toen. 21.02 Play it again.
22.02 Now's the time. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 TROS
Nachtwacht; 6.02-7.00 Een goede
morgen met Ron Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Josepha Mendels (3). 10.30
Muziekmozaïek. 12.02 AVRO mu-
ziektheater. 13.02 AVRO's radio-
journaal. 14.02 Kom'ns langszij.
16 30Kom 's langs op de Zeeuwse
toer. 18.02 Swing low. 19.02 Leu-
terkoek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30Hersengymnas-
tiek uit Egypte. 20.00-7.00 Zie ra-
dio. 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10 02 De wakkere wereld.
1202 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. 2102 De krijsende tafel.
22.02-24.00Op slag vanmaandag.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder
de Groene Linde. 9.15 Musica Reli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-
overz. 10.00 Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11.00 Zomeracademie

radio
1989: Nederlandse Mozartweek
1989. 13 00 Nws. 13.02Opera Ma-
tinee 14.00Concert op de zondag-
middag. Concertgebouworkest met
piano.( In de pauze: ca 14.40 Pra-
ten over muziek). 16.00NOS Jazz-
geschiedenis. 16.30 Diskotabel
18.00 Nws. 18.02 Continu Klas-
siek. 20.00 Nws. 20.02 Specialitei-
ten a la carte.22.oo Kamerconcert:
Orlandofestival 1988 23.00 - 00.00
Finale.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.

" Tineke Boersma, mede-
werkster van de Algemene
Verkeersdienst Rijkspoli-
tie, verzorgt verkeersinfor-matie op de radio.

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. 14.00 Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst 17.58Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws 18 30 Liturgie en kerkmu-
ziek. 18.40 De onbekende Islam.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 19.20Suara Malu-
ku 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en
Hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers. 22.10-22.40 Jazz uit het
historisch archief

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek 10 02 Postbus 94: muziek op
verzoek. 11.02 Sport. 12.02-13.00
D.S.M. - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18 05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws )
800 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 nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws). 20.05 Vragen staat vrij
(om 22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (0 00, 5.00 en 5.30
Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt 745 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhti-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che 905 Mundartsendung: Ame-
róllcheren an Vertellchere (Leo
Hermans) - Dorefjeschwatz (Char-
les Dosquet) 10.00 Volkslieder.
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 19.00-2100 Wunschkonzert.
21.05 Sportresultate von Woche-
nende und Sendeschluss.

Luxemburg RTL
4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 900 Sonntagsfrühstück.
11 00 RückWick - Oldies 12 00
Musikparade 14.00 Wunsch Dir
was. 1700 Sportshop. 18.00 Nach-
gefragt. 19 00 Volkstümliche Hitpa-
rade. 21 00 Country-Coach 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig Musik
Non-Stop. 0 00-1.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 805 Das groose Plats-
konzert 1005 Operette nach
Wunsch. 12 05 Musik ist Trumpf
13 00 Heimatmelodie. 14.05 Was
dart es sein? 17 00 Chóre der Völ-
ker. 1805 Schellack-Schatzchen
19 00 Ennnerung 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Zaterdag 8 juli 1989 "39

SSVC

RTL Plus

Sky Channel

SAT1 Super ChannelDuitsland 3 SWF

Limburgs dagblad t televisie en radio zondag

08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.
Les 13. (herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 7. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 26.

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, Chemie. Les 26. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 13.

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Concert. Van de vakgroep Mu-
ziekvan de JohannesGutenberg Uni-
versiteit te Mainz.

13.00 Sport im Driften extra. Com-
mentaar: Hans-Heinrich Isenbarth.

14.30 Sport im Driften extra. Ver-
slaggever: Helmut G. Muller.

16.30 Profile. Portret van de beeld-
houwer Horst Antes.

17.15 Wandertip. Afl.: Rund urn Ba-
den-Baden.

17.30 IN. Informatief programma.
18.00 Rückblende. Filmportret van de

kunstenaar Grosz, ter herdenking van
zijn 30e sterfdag.

18.15 Clip-Klapp.
19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Solo für 12. Spelprogramma
gepresenteerd door Leska Kauf-
mann.

19.55 Musik für Sic. Aansl.: Europa-
brücke.

20.15 1788 - Am Vorabend der Fran-
zösischen Revolution, Franse tv-
film van Jean Dominique de la Ro-
chefoucauld en Maurice Failevic.

21 .55 Südwest Aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.55 Edgar Briggs. Engelse come-

dyserie. Afl. 2.
23.20 Bild(n)er der Chemie. Afl. 1:

Vom fruchtbaren Boden der Wis-
senschft: Justus von Liebig.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

= 08.05 Mister Ed. Afl.: Ed ist Zeuge.
= 08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Der flie-
| gende Geröllheimer. 08.55 Ihr Horos-
§ kop. Aansl.: Programma-overzicht.
= 09.00 Die Waltons. Afl.: Der Preis.
1 09.50 Teletip Tier. 10.00 SAT.I Sport.
| 10.30 Auf Videosehen. 10.55 So gese-
| hen. Kerkelijke uitzending. 11.00 Pro-
| gramma-overzicht. 11.05 Dreh'n wir
= noch ein Ding, Amerikaanse komedie
E uit 1975 van Sidney Poitier, met Sidney
E Poitier, Bill Cosby, Calvin Lockhart e.a.
= 12.55 Zeitzeugen. Armin Halle in ge-
| sprek met de Bundestags-vicepresi-
| dent Armemarie Renger. 13.20 Die
| Waltons. Afl.: Miss Hunters Vertretung.
| 14.05 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
| ma-overzicht. 14.10 Teletip Koenen.
| 14.20 Köpfchen, Köpfchen. 14.50 Der
| Goldene Schuss. 15.00 BTodesangst
1 bei jeder Dammerung. Amerikaanse
I speelfilm uit 1939 van William Keighley
i met James Bryan, James Cagney,
1 George Bancroft, Stanley Ridges,
| George Raft e.a. 16.30 Auf und davon.
I 17.00 Der Goldene Schuss. Aansl.:
ï Programma-overzicht. 17.10 Der Re-
= bell, Amerikaanse avonturenfilm uit
; 1950 van Jacques Tourneur (1), met
1 Burt Lancaster, Frank Allenby, Gordon
ï Gebert, Virginia Mayo, Lynne Baggert
i e.a. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00Gewinn in
= SAT.I Aansl.: Programma-overzicht.
Ë 19.10Kampf urn Yellow Rosé. Afl.: Die
| Tauschung. 20.00 SAT.I Wetter. 20.10
= Herrliche Zeiten im Spessart, Duitse
I komedie uit 1967 van Kurt Hoffmann,
| met Liselotte Pulver, Harald Leipnitz,
| Willy Millowitsch, Tatjana Sais, Vivi
I Bach, Hubert von Meyerinck e.a. 22.00
| SAT 1 Sport. 22.10 ■ Auf der Flucht,
I Amerikaanse politiefilm van Walter
: Graumann, met David Janssen, Eileen= Heckart, Albert Salmi, Shary Marshall,
| Ruta Lee e.a. 23.00 SAT.I Bliek. 23.10
I Stunde der Filmemacher. 23.25 Ein
I Mörder geht vorbei, Franse spionage-
= film uti 1981 van Michael Vianey, met
| Jean Louis Trintignant, Carole Laure,
1 Richard Berry, Feodor Atkine, Didier
I Flamand. 01.10-01.20 Programma-
| overzicht.

14.45 Verloren in Amerika. Docu-
mentaire over het lot van de immi-
grantenvan Amerika.

15.15 Palast der Winde. Tv-film. Afl.
3: Wally und Anjuli.

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. Presen-

tatie: Magdalena Muller.
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 Das Goftkönigtum Tibets. Do-

cumentaire over het zoeken naar een
opvolger van de Dalai Lama volgens
Tibetaans gebruik.

20.15 Sommerfestival im ZDF. Ame-
rikaanse tv-serie. Afl. 4: Eine Welt
zerbricht.

21.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.00 Grift nach den Sternen. Der
Wettlauf zum Mond, documentaire
over de ruimtevaart.

23.00 Faszination Musik. ««Das in-
* -** * -r ai_ a tr>\ r» i—.

visionswettbewerb für jungeTanzer.
00.10-00.15 Heute.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 26. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-

formatie.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 26. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 13. (herh.).

14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Musik in West 3. Hermann

Prey, filmportret.
15.45 Richard Strauss. Till Eulen-

spiegels lustige Streiche. (herh.).
16.00 Reisewege zur Kunst. Filmre-

portage over Lotharingen
16.45 Rund ums Zwiebelmunster.
Documentaire serie. Afl. 2: De Hol-
landse handel met China en Japan.

17.00 Hollymünd.
18.00 Die Besucher. 16-delige jeugd-

serie. Afl. 4: Aktion Heft 1.
18.30 Xerxes. 6-delige jeugdserie. Afl.

2.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal[rm<> ï Brctuer> Jural Kukura en Manfred Krug in 'Tatorter Nanosh'. (Duitsland 1-20.15 uur)
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'Konsumentenzaken' in winterseizoen onderdeel van nieuw tv-programma

Felix Meurders wordt
zeker geen Frits Bom

lage met kommer en kwel. De
formule staat nog niet vast, we
weten het nog niet".

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „Ik word niet de opvolger van Frits Bom," stelt
Felix Meurders (42) onmiddellijk vast. Het is deeerste zin van zijn
antwoord op de vraag hoe hij zich voorstelt vanaf oktober één
keer in de veertien dagen op tv de VARA-Ombudsmari-traditie
voort te gaan zetten. Meurders, afkomstig uit Maastricht - ooit
werkte hij daar voor de Regionale Omroep - verloochent zijn af-
komst niet. Dat hoor jeaan hetLimburgs accent dat zo nu en dan
tussen deregels door valt te horen. Frits Bom, na herrie met om-
roepvoorzitter Marcel van Dam al geruime tijd weg bij de VARA,
vindt hij nog steeds uniek. „In meer dan één opzicht", vindt Meur-
ders. „Frits was eerst Ombudsman, zoals zijn voorgangers Marcel
van Dam, Johan van Minnen en Hans Ouwerkerk. Frits is later
Konsumentenman geworden. Kijk, dat word ik dus niet, dat ligt
niet in mijn aard".

Er komt een programma dat 'TV-
Magazine' van het afgelopen sei-
zoen opvolgt. Dat programma
presenteerde Meurders samen
met Artnette van Trigt op de late
zondagmiddag. In het nieuwe

programma zullen ook consu-
mentenzaken aan de orde ko-
men.

„In de redactie van het nieuwe
magazine, dat eens in de 14 da-

gen op zondag na het half zes-
Journaal te zien zal zijn, zijn ook
twee redactieleden van het Kon-
sumentenman-programma opge-
nomen. De Vara wilde de consu-
mentenrubriek op tv niet kwijt.
Verder kan ik over het program-
ma nog weinig vertellen. Er
wordt nog steeds over gedacht
en gepraat. Er is ook nog geen
titel bedacht. Er bestaat alleen
nog maar een werktitel en welke
die is vertel ik maar niet, omdat
zoiets dan weer een eigen leven
gaat leiden".

" Wat wordt het karakter van
het programma?
Meurders: „Het is niet echt de
bedoeling om individuele men-
sen met problemen te gaan hel-
pen. We worden zeker geen 'eta-

Radio

Gerard Joling geniet van
gouden

platina

NOS schrapt,
'Waanland'

HILVERSUM - Het programm'
'Waanland', waarin de NOS o\
Nederland 3 sinds januariweke
lijks aandacht besteedt aan <*
wondere wereld van kinderbox
ken en -theater, komt volgen!
seizoen niet meer terug. „DJ
voornaamste reden is dat Wj
programma er niet in slaagt z'l
doelgroep te bereiken," alduj
een NOS-woordvoerder. „D^|
komt dan bij dat het een relaticj
duur programma is".
'Het Waanland' was bedoel
voor kinderen in de leeftijdscatë
gorie van zes tot elf jaar. Som"
ging het programma over pop
pentheater en prentenboeke 11

dan weerkwamen de oudereki"
deren aan hun trekken. Het ée
heel werd afgewisseld met eig^
gemaakte gedichtjes, die do*
kinderen werden voorgedragen.

NCRV komt
met 'Jubileum
Filmfestival'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - In septemb*!
zendt de NCRV onder de ti**
'Jubileum Filmfestival' zeve'
films uit waarin, aldus de of1;
roep, gewone mensen centra^
staan van wie het leven plots Of
dramatische wijze verandert. "
films zijn 'Ordinary People' (9"'
met Mary Tyler Moore en Timff
thy Hutton, 'Kramer vs Krarrtf'
(12/9), met Meryl Streep en Duj
tin Hoffman, 'The Border' (W
met Jack Nicholson, 'Pack °lies' (19/9) met Alan Bates en #
len Burstyn, 'The Verdict' (23fl
met Paul Newman, 'Winthout'
trace'(26/9) met Kate Nelligan «"
'Missing' (30/9) met Jack Len 1"
mon en Sissy Spaeek.

PTT-plan voot
lokale teletekst

Van onze rtv-redactie
EDE - Ede wordt wellicht dee&
ste gemeente in Nederland &,
lokale teletekst op het kabeln e,
PTT Telecom wil het voor of
land nieuwe systeem op zeer koj
te termijn introduceren. Het is "*bedoeling dat de benodigde «
paratuur gratis aan de gemeen'
Ede beschikbaar wordt geste'
Over de verdere (financiële) >\
vulling moet nog worden ond^
handeld.

" In interviews heb je jaren
volgehouden dat je aan radio
maken verre de voorkeur gaf
boven het vervaardigen van tv-
programma's. En nu ga je je
steeds meer op tv manifesteren.
Hoe is dat te rijmen?
Meurders: „Radio is veel leuker
dan tv, heb ik altijd gezegd en
daar voegde ik dan aan toe, dat
het me moeite zal kosten om van
tv te gaan houden. Voor mij
wordt dat nieuwe tv-programma
de gelegenheidom weer meer er-
varing op te doen met het me-
dium tv. Ik voel me als een vis in
het water bij de radio. Ik werk er
sinds 1968 voor, ik heb er zon
beetje alles voor gedaan en ik
blijf ook vanaf oktober radio
doen. Alleen de zaterdagochtend
zal ik niet meer doen. Die spel-
letjes in de vorm van crypto-
grammen heb ik daar nooit met
tegenzin gedaan, nee. Ik hou wel
van spelletjes. Maar ik ga nu nog
meer de journalistieke kant op.
Dat is begonnen in 1974, toen ik
'In de Rooie Haan' ging meepre-
senteren. Dertien seizoenen lang
heb ik dat gedaan, één uitzen-
ding hebik in die dertien jaar ge-
mist. Ik blijf op Radio 1 op
woensdagmorgen en vrijdag-
middag de Vara-actualiteiten
presenteren. En 'Langs de lijn'
zal ik ook blijven doen, op
woensdagavonden. En natuur-
lijk Radio Tour de France, iedere
dag zit ik daar tussen 3 en 4 uur".
„Radio geldt nog steeds als het
snelste medium, maar hoe lang
nog? De situatie bij de omroep is
op het ogenblikzo, dat de techni-
sche mogelijkheden binnenkort
eerder bij tv onuitputtelijkzullen
zijn. Kijk naar Amerikaanse tv.
Daar pakken mensen van een sa-
telliet-station twee kofferjes met
een schotel erin, ze gaan naar Pc-

" Zal het na oktober ook afge-
lopen zijn met je sportieve bij-
dragen aan 'Achter het
Nieuws?'
Meurders: „Nou, af en toe, als
Paul Witteman een beroep op
mij doet ener is iets te maken, zal
ik dat doen. Maar ik zal natuur-
lijk ook voor dat nieuwe magazi-
ne gaan filmen. De formule van
'Achter het Nieuws' heeftzich nu
wel bewezen. Het kan ook zon-
der sportonderwerp".

king, richten zon schotel op een
satelliet, sluitener een camera op
aan en hupsakee: meteen recht-
streekse beelden uit China. Die
ontwikkeling gaat sneller dan je
denkt. Er komt meer vraag en
dus meer aanbod, dus wordt het
goedkoper".

" Ben jij nog opgebeld door
TV10?
Meurders: „Nee, ik ben niet ge-
beld".

Van onze showpagina-redactie
ALKMAAR - Eigenlijk kan Ge-
rard Joüng het allemaal nog niet
goed begrijpen. Na een verkoop
van slechts een paar weken heeft
hrj voor 'No more bolero's' in-
middels een gouden en een plati-
na plaat ontvangen en van de ge-
lijknamige lp/cd die pas volgen-
de maand verschijnt zijn er op
voorintekening al 40.000 ver-
kocht. Joling: „Het is gek, zelfs
niet-Joüng fans schijnen het
leuk te vinden. En als je dan na-
gaat dat er ook al 45.000 cd-
singles zijn verkocht, dan kun je
dat toch heel moeilijk verklaren.
Zestien gulden voor een üedje,
dat is toch wel wat. Volgens Pho-
nogram is dat ook een unicum".

Dat dit nummer van componist
Peter de Wijn, een beetje geënt
op de klassieke Bolero van Mau-
rice Ravel, kennelijk ook voor
een draagkrachtiger publiek dan
Gerards vaste jonge fans, de
moeite waard is, duidter volgens
de Alkmaarse zanger op dat zrjn
publiek de laatste weken behoor-
lijk is verbreed. „Ik merk dat ook
aan de post. Ik krijg brieven van
mensen die zeggen: 'We wisten
niet dat je dit ook kunt. Ik hoor
overal dat ik dit nummer hele-
maal nooit wilde opnemen. 'No
more bolero's' heeft inderdaad in
de kast gelegen, maar dat kwam
omdat ik toen de voorkeur gaf
aan een sneller mummer. Voor
optredens in het land is zon 'up
tempo' prettiger. Bovendien
kende ik van 'No more boléïo's'
alleen een demo, een opname
waarop je kunt horen hoe een
nummer ongeveer zou moeten
worden.
Op de plaat, met tachtig violen

Trombone-duo opent driedaags festijn op vrijdag 14 juli

Miles Davis finalester
North Sea Jazzfestival

Dames blazen hun partijtje....
Van onze jazzmedewerker

HEERLEN/DEN HAAG - Als
het duo Bob Brookmeyer en
Jimmy Knepper vrijdag 14 juli
hun tromboneklanken in het
Haagse Congrescentrum laten
horen, is het veertiende North
Sea Jazz Festival (óók nog op 15
en 16 juli) weer een feit. Pu-
bliekstrekkers zijn dit jaar onder
andere jazzgiganten als Oscar
Peterson, Manhattan Transfer,
Miles Davis (die in tegenstelling
tot andere jaren nu het interna-
tionale jazzfestival afsluit), Stan
Getz, Sarah Vaughan, Astrud
Gilberto, Chick Corea, Arturo
Sandoval, Michael Brecker, Art
Blakey en Herbie Hancock.

Onder de veelheid van klanken
biedt het festival voorts een New
Orleans-programma met zes or-
kesten uit de bakermat van de
jazz, jazzrock en fusiongroepen
met onder andere de voor het
eerst buiten Amerika optreden-
de vroegere 'Police'-gitarist
Andy Summers. Voor blueslief-hebbers staan onder meer op het
programma de Blues Brothers,
Albert King, Bobby 'Blue' Band,
Buddy Guy/Junior Wells en, hoe
kan ook anders, Screamin' Jay
Hawkins.

moment kon de North Sea Jazz
organisatie het JoeZawinul Syn
dicate, die 'fris' gestyleerde jazz
rock tot explosie brengt, contrac
teren.

veertien podia acte de présence
geven. Om meer loopruimte en
zitplaatsen in het traditioneel
bomvolle (vorig jaar 52.000 be-
zoekers uit binnen- en buiten-
land, red.) Congresgebouw te
creëren heeft de organisatie be-
sloten het Tuinpaviljoen weer in
gebruik te nemen, een tent op
het grasveld naast de immense
'jazztempel'. Deze tent biedt
plaats aan zon 2.500 bezoekers.
Door de volgens organisator
Paul Acket 'schrikbarend' geste-
gen kosten van het festival zijn
de toegangsprijzen dit jaar iets
verhoogd: 70 gulden voor een
dagkaart en 190 gulden voor een
driedagenkaart. Met name Ame-
rikaanse artiesten vragen steeds
hogere honoraria.
Informatie over kaartverkoop en
voorverkoopadressen, enz.« 070-542958.

Het is Paul Acket gelukt zon 150
groepen te contracteren, die op

150 groepen
Trombonist Jimmy Knepper
treedt op met de Charles Mingus
Super Band, ter nagedachtenis
aan de tien jaar geleden overle-
den bassist Charles Mingus.

Piet Veerman in Kerkrade
KERKRADE - Met als motto 'De sterren stralen' houdt de Stichting
Promotie Bleyerheide tot en met volgende week zondag 16 julital van
aktiviteiten. In het feestpaviljoen op het Dr. Ackensplein treden zon-
dagavondPiet Veerman en het orkest Cannonball op. Vanavond, za-
terdag 15 en zondag 16 julizorgen John Quadflieg en zijn Wurmtaler
Musikanten voor de dansmuziek. Vrijdag 14 juli zijn er als muzikale
gasten het Henkie Penkie Trio en het duo Jo en Freddy.

Deze formatie oogstte vorig jaar
op het Jazz Festival in New Vork
veel succes. Zanger George Ben-
son keert dit jaar terug als jazz-
gitarist met het McCoy Tyner
Trio. Afro-Caribische muziek is
te horen' van een groep uit Co-
lombia: Anc Zwing, voor het
eerst op North Sea, terwijl latin
jazz ten gehore wordt gebracht
doorRay Barretto. Op het laatste

■ nl)'op de laatste maandagvan jaPj
ri door Arcen en Velden de c.
navalsoptocht. Nu al bijna
tig jaar.Daar kun jeons dan * jj
treffen. Ook treden wevaak °Yf;verpleeghuizen in Noord-I^,
burg. Dankbaar werk is dat °j
datje te maken hebt met mef>*:
die ons genre muziek nog Ve'j
te waarderen. Ze luisteren
ademloos. Een tijdje geleden j
ren we op een zondag nog teB\j
in de bekendeKasteeltuinen
Arcen voor een matinee. Bin^J
kort gaan we naar het 'Stopy
hanen-festival' in Raalte waaij.
van de partij zijn tijdens de %
derie en de oogstoptocht Jwoon voor de aardigheid, &Jj
aspiratie om op de professie^
toer te gaan, televisie en &$
van dat soort dingen. Neen. fhebben we niet. Per slot v&m
kening hebben we ook nog
maal ons gezin".

harrie crertfey

Het idee kwam spontaan bij ons
op. Via het dorpsblad deden we
een oproep voor vrouwelijke mu-
sici. En er werd - we hadden dat
eigenlijk niet verwacht - massaal
gereageerd. Volgend jaar viert
onze 'TrienkesKepel' het tweede
lustrum. Geen man in het dorp

Van onze showpagina-redactie
ARCEN en VELDEN - „Er stond
alléén maar een jukeboxmet car-
naval. Geen 'levende muziek'
dus, niemand die zelf ook maar
één leuk deuntje kon blazen.
Zoiets kan gewoonweg niet",
constateert Mariet Geelen-Thee-
len van de Trienkes Kapel. „De
mannen lieten verstek gaan en
dus hebben wij, de 'vrouwluuj',
dat karweitje maar eens ge-
klaard. Ik herinner het me nog
als de dag van gisteren, inmid-
delstoch al weer negen jaar gele-
den. Tijdens de 'Ouwe wieven-
daag' in Velden hebben we het
plan gesmeed voor een heuse da-
meskapel.

zal kunnen dat hij ooit bij ons de
eerste viool heeft gespeeld. Ha,
ha, ha...", zo voegt Mariet hier la-
chend en tegelijkertijd ondeu-
gend aan toe.

De Trienkes Kepel - dertien
vrouwen sterk - is zeker geen
'Zaat hermenieke' en evenmin
een gezelschap dat het ene con-
cours na het andere afloopt. Ge-
woon een gezellige boerenblaas-
kapel die met vijf boerinnen uit
het dorp in elk geval haar naam
alle eer aandoet. En verder zijn
daar de vrouw van de in de VUT
gegane slager (Carla), die van de
bakker (Trees), die van de tuin-
der(Annie) en niet te vergeten de
overige noest werkende huis-
vrouwtjes, die van de vroege
ochtend tot de late avond in de
weer zijn.
Annie Geelen, de zus van Mariet,
de voorzitster van het respecta-
bele gezelschap musicerende
vrouwen. In leeftijd variërend

van 29 tot 53 jaarrepeteert men
wekelijks op woensdagavond in
een loods.

Geen noot muziek
Terug aan het woord Mariet Gee-
len over de beginjaren van de
Trienkes Kepel. Ze geeft toe:
„Noten lezen kon niemand van
ons. Dus heb ik m'n zwager Sjra
in de arm genomen, want die is
dirigent. Die heeft ons de eerste
muzikale beginselen bijge-
bracht. We willen bij het publiek
serieus overkomen en dan is het
natuurlijk noodzakelijk dat je
ook partituren kunt lezen".
De muziek van de dames vindt
gretig weerklank. Het zijn de po-
pulaire muziekjes van Ernst
Mosch, Slavko Avsenik en de be-
kende Duitse 'meezingers. Ma-
riet Geelen: „Zeg dus maar stem-
mingsmuziek. Traditiegetrouw -ik denk dat dit in Zuid-Limburg
minder bekend is - trekt steeds

" Gerard Joling: „De Bolero van Ravel heb ik altijd een
mooi stuk gevonden".

erbij, klinkt het heel anders, echt
een schitterend nummer. Mijn
verkoop houdt al weken arties-
ten als Queen en Madonna tegen.
En die maken toch clips van dui-
zenden dollars terwijl wij het ge-
woon met een simpel filmpje in
een trein doen".

Spaans
„De Bolero van Ravel heb ik al-
tijd een mooi stuk gevonden. Het
isvrij populair en dat zal vast hel-
pen. Óp de lp ook komt er ook
een speciale gitaarversie van en
de single wordt straks ook uitge-
bracht in Canada, Australië, En-
geland, Zwitserland en noem
maar op. Intussen bereiden we
ookeen Spaanse en een Portuge-
se versie voor, want hij komt ook
in Spanje en Latijns-Amerika
uit. De tekst wordt vertaald en
dan voor mij fonetisch opge-
schreven, zodat ik die zonder
problemen in de studio kan in-
zingen.
Ik geloof niet dat het Songfesti-
val mij vorig jaar een terugslag
heeft bezorgd. De beste heeft ge-
wonnen en zélf ben ik negende

geworden. Toch heeft het mij in
het buitenland nogal wat uitno-
digingen opgeleverd. Goed, ik
heb misschien een tijd lang geen
hit gehad, maar daarmee zit je
nog niet stil. Mijn agenda zit de
komende anderhalfjaar nog vol.
Bovendien ben ik regelmatig op
televisie, dus heb ik me ook nog
niet druk gemaaktom het uitblij-
ven van een hit.

In de loop van oktober ga ik naar
Taiwan en Indonesië. Leuk als
het maar niet te lang duurt. Als je
in korte tijd toch negentig tot
honderd uur in een vliegtuig zit
gaat het leuke er wel van af. Bo-
vendien zit je programma vol
met promotie voor platen, televi-
sie- en radio-optredens en con-
certen. Je werkt je drie slagen in
de rondte en als je terugkomt
vragen ze: 'Hoe was jevakantie?'

Daar zakt mijn broek dan echt
van af. Ze zien me dan op een
foto onder een palm met een
kindje op de arm, maar hebben
geen idee wat daarachter zit.
Vandaar dat we zulke reizen nu
selecteren".

" De 'Trienkes Kepel', een onvervalste boerenblaaskapel met alléénmusicerende dames. Die repeteren wekelijks op woenS' j
dag in een loods in het Noordlimburgse Velden.

" Felix
Meurders
,J^et pro-
gramma
wordt
zeker
geen
etalage
vol
kommer
en kwel".
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	Vakantie kost topmanager tot 20-000 gulden
	Victor Grieve, direct na aankomst gisteren in Kerkrade met op de achtergrond de uitstappende leden van de Golden Kangaroos uit Hornsby in Australië. Foto: MARCEL VAN HOORN
	panda en de vakantievoerder
	Agrom Projekten BV uit Helden-Beringe heeft een nieuwe beglazingsmachine in gebruik genomen. Bij een tuinder in Baarlo werd de machine, waarmee ook op enige hoogte, zoals hier vier meter, veilig kan worden beglaasd, voor het eerst benut.


