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MinisterBraks 'negatiefverrast'

'Gif' in melk
noopt kabinet
tot ingrijpen

v Van onze parlementsredactie

il0 WAAG - Boeren in delen van Zuid- en Noord-Holland
laW^ §een zuivelprodukten meer maken uit hun melk. De
W'^rs zullen de melk voortaan in een speciaal aan te wijzen
*ijd moeten afleveren. Daarbij wordt het melkvet ver-
lq rd. Bij slachting van vee uit de betrokken gebieden zal
fbih aPart worden gehouden en worden vernietigd. Hetf^fiet heeft hiertoe gisteren besloten, nadat bij metingen
L, f*e uitstoot van vervuilende stoffen door vuilverbran-
j^^ntstallaties in een gebied ten noorden van de Afvalver-
j^-üng Rijnmond (AVR) tussen de Nieuwe Waterweg, de

8k iet en e Vlaarciingervaart, in boerderijmelk een veel
°§ gehalte dioxine was aangetroffen.

In een briefaan deKamer stellen de
ministers Braks (landbouw), Nijpels
(VROM) en Brinkman (WVC) dat
het te hoge. gehalte dioxine in de
melk op zich geen acuut gevaarvoor
de volksgezondheid betekent. Ex-
perts van Landbouw en VROM ver-
klaarden gisteren dat de gezond-
heidsproblemen zich alleen kunnen
voordoen bij mensen die hun hele
leven lang niets anders dan de be-
smette melk en daaruit gemaakte
zuivelprodukten nuttigen. „Daarom
is het noodzakelijk maatregelen tetreffen," aldus de ministers.

het weer

%.aaS is er sprake van toe-
t^de bewolking met eene kans op neerslag. Mor-
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WISSELEND BEWELKT

Norm
Het kabinet heeft besloten meteen
in te grijpen. Er komt een norm voor
dioxine in melk van 6 picogram per
gram melkvet. Op termijn zal deze
norm verlaagd worden tot 4 pico-
gram per gram melkvet. Behalve de
maatregelen inzake de melk, de zui-
velprodukten, het vlees van dieren
en het veevoeder, zullen ook maat-
regelen nodig zijn bij de afvalver-
brandingsinstallaties zoals AVR.
De drie bewindslieden schrijven
verder dat besloten is om ook in een
gebied bij Amsterdam-Noord soort-
gelijke maatregelen in te voeren als
in het Zuidhollandse.

Vergoeding
Alle boeren die door de maatregelen
getroffen worden, krijgen een scha-
devergoeding van het rijk. De Land-
sadvocaat beziet of het mogelijk is
de veroorzakers van het euvel (de
vuilverbranders) aansprakelijk te
stellen. Besloten is verder om bij
alle vuilverbrandinginstallaties
monsters te nemen om te bezien of
de problemen zoals die nu in Zuid-
Holland zijn geconstateerd, zich
ook daar voordoen.
Minister Braks verklaarde „negatief
verrast" te zijn door de problemen
die nu naar voren zijn gekomen.
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door hans rooijakkers Ex-gegijzelde Elly Scheien pakt koffers
'In dit huis kom ik
nooit meer terug'

HEERLEN - Elly Scheien-Stik-
kelbroek, de vrouw die afgelo-
pen donderdag negentien uur
werd gegijzeld door de Duitse
drugverslaafde Uwe 8., pakte
gistermiddag om 14.45 uur haar
koffers in het huis aan de Ko-
ningstraat 59 in Eikenderveld-
Heerlen.
„In dit huis kom ik nooit meer te-
rug", riep de 57-jarige weduwe
(de vrouw is dus niet 52 jaarzoals
de politie aan de pers meedeel-
de). „Ik heb in deze wijk nu ge-
noeg akelige dingen meege-
maakt. Voor mij is de maat vol.
Ik verhuis definitief.

Over de gijzeling zegt Elly
Scheien: „Ik kwam woensdag-
nacht laat thuis van een verjaar-
dagsfeest. Ik was op de boven-
verdieping, maar lag nog niet in
bed. Opeens hoorde ik beneden
glasgerinkel en weinig later

stond een man met een Colt 45
voor mij op de badkamer. Er
restte niets anders dan rustig te
blijven en zijn bevelen op te vol-
gen. Ik werd onder schot gehou-
den toen hij buiten politie be-
merkte. Toen schoot hij meerde-

re malen. Op dat moment heb ik
doodsangsten uitgestaan".

De rust keerde terug nadat de
man van de'politie om vier uur
woensdagnacht een shot heroïne
en een injectienaald kreeg.
„De ergste periode was toen ge-
lukkig voorbij. Ik smeerde enke-
le malen een paar boterhammen
voor hem. Hij at niet veel. Een
maal heb ik een ei voor hem ge-
kookt. Ik heb tijdens die negen-
tien uren gijzeling vier glazen
water gedronken. Gegeten heb
ik niets. Het ging gewoon niet
van de angst. Ik hoopte alleen
maar op een goede afloop".

" Elly Scheien-Stikkelbroek (r) wordt omhelsd door een buurtbewoonster. „Proficiat", riep devrouw tegen Elly.
liYit/-.- riRTTTQ T TWCCIT'M

Politie bevestigt jarenlangprobleem

Taxibestuurders
als drugkoerier

Van onze verslaggever
HEERLEN - Meerdere taxi-chauf-
feurs uit Heerlen en omgeving wer-
ken tijdens hun dienst als drugkoe-
rier. Tijdens passagierloze ritten
vervoeren zij op alle uren van de dag
verdovende middelen van gróte
handelaren naar kleinere dealers, of
van dealers naar gebruikers.

Bewoners van de Heerlense wijk
Eikenderveld, waar donderdag een
aan verdovende middelen verslaaf-
de Duitser een 57-jarige weduwe 20

uur lang gijzelde, hebben dat gister-
morgen laten weten.

De verklaringen van de bewoners,
van wie vrijwel iedereen om begrij-
pelijke redenen anoniem wil blij-
ven, werden volmondig door adju-
dant Naberhuis van de Heerlense
politie bevestigd. Naberhuis liet bo-
vendien weten dat dit soort praktij-
ken zich allesbehalve beperken tot
het Eikenderveld.

" Zie verder pagina 15

Duidelijk
Dat de gijzelnemer ook de moorde-
naar is op de taxichauffeur is voor
de officier van justitie zo klaar als
een klontje. Hij gaat in dat verband
niet alleenaf op de verklaring die de
Duitser in een telefoongesprek met
zijn vriendin heeft afgelegd. Die be-

kentenis heeft hij overigens tegen
over de politie weer ingetrokken.

Smalburgligt daar niet wakker van
„Een van de vragen die de politie in
het onderzoek naar de moord op de
taxichauffeur nog niet beantwoord
had, was: 'Wie is die Uwe B. die ook
wel 'Frankie' wordt genoemd?' Die
vraag had de politie al vorige week
opgenomen op het vragenformulier.
Maar het antwoord was toen nog
blanco."

Volgens Smalburg was de politie in
haar onderzoek al een heel eind op
weg. Gebleken is dat B. een dealer
heeft verteld dat hij in West-Duits-
land 4,5 jaar celstraf achter de rug
had. De politie beschikte snel daar-

na over een lijst met zestig namen
Volgens de officier van justitie was
het onderzoeksteam net een paar
dagen bezig om het kaf van het ko-
ren te scheiden.

Het bij de Westduitse autoriteiten
aangevraagde dossiervan Uwe B. is
nog niet bij de politie gearriveerd.

Er beslaat ook nog geen zekerheid
over de vraag of het wapen dat Uwe
B. bij zijn gijzelneming gebruikte,
hetzelfde is als datgene, waarmee de
taxichauffeur in Heerlen om het le-
ven werd gebracht.

" Zie ook pagina 15
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Beschuldigd van moord, poging tot doodslag en gijzeling

Uwe B. zwijfft in alle talen
Van onze verslaggever

HEERLEN - Moord op de taxi-
chauffeur, poging tot doodslag van
een agent en gijzelingvan een Heer-
lense. Deze drie misdrijven zal Uwe
8., die eergisteren na een 19 uren
durende gijzeling werd overmees-
terd, ten laste worden gelegd. Dat
zegt mr H. Smalburg, officier van
justitie te Maastricht.

Alleen al op gijzeling staat een ma-

ximale gevangenisstraf van vijftien
jaar. Uwe B. zal vandaag op het poli-
tiebureau in Heerlen worden voor-
geleid aan de rechter-commissaris.
Naar verwachting zal B. in bewa-
ring worden gesteld.

Tot gisteravond had de verdachte
nog geen verklaring afgelegd. Van-
daag wordt hij weer gehoord. Vol-
gens de officier van justitie is er met
de verdachte maar moeilijk te pra-
ten. De man gebruikte ongeveer
vier gram heroïne per dag, maar
krijgt nu hij eenmaal ingesloten is,
niets meer. „En dat is natuurlijk
enorm moeilijk", aldus Smalburg.
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Uitkeringen
in januari

1% omhoog
DEN HAAG - Vóór 1 januari komt
er geen nieuwe wet meer om de ma-
nier waarop de sociale uitkeringen
worden aangepast, te wijzigen. De
bestaande wet blijft gelden en dat
betekent dat de uitkeringen op die
datum met ongeveer één procent
omhoog gaan. Daarmee is een be-
drag gemoeid van ruim 500 miljoen
gulden.
Premier Lubbers maakte gisteren
bekend dat wat er eventueel verder
met de uitkeringen gebeurt, afhangt
van eventuele vervangende wetge-
ving van het nieuwe kabinet en de
nieuwe Tweede Kamer.
Over de arbeidsvoorwaarden voor
de ambtenaren en de werknemers
in de gepremieerde en gesubsidieer-
de sector in 1990 heeft het demissio-
nairekabinet nog geen besluit geno-
men. Dat gebeurt pas op 15 augus-
tus als er enkele varianten zijn
„doorgerekend", inclusief de effec-
ten op het financieringstekort van
de overheid.
Lubbers zei dat het kabinet voor-
zichtig zal zijn met het vaststellen
van de sociale premies en „de reser-
ves zal laten zitten." Dit mede met
het oog op de financiële gevolgen
van de verdere invoering van het
plan-Dekker voor de gezondheids-
zorg.

Rookverbod
in januari
van kracht

DEN HAAG - Vanaf 1 januari
volgend jaar geldt in een groot
aantal openbare gebouwen een
rookverbod. Het kabinet heeft
gisteren ingestemd met een
voorstel daartoe van staatsse-
cretaris Dees (Volksgezond-
heid).
Het rookverbod geldt voor alle
openbare instellingen, instel-
lingen voor de gezondheids-
zorg, bejaardenoorden, tehui-
zen voor gehandicapten, (ge-
subsidieerde) sportinrichtin-
gen en alle onderwijsinstellin-
gen.
Gelijktijdig wordt de verkoop
van tabaksprodukten aan ban-
den gelegd. In inrichtingen
voor gezondheidszorg, maat-
schappelijke dienstverlening
en sociaal cultureel werk, sport
en onderwijs mogen geen ta-
baksprodukten meer aan de
man worden gebracht.
De maatregelen vloeien voort
uit de Tabakswet, die vorig jaar
door het parlement is aangeno-
men.
1
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Programma
Limburgse

Opera
Vereniging

ELSLOO - De Limburgse Ope-
ra Vereniging organiseert in het
seizoen 1989-1990 weer een aan-
tal busreizen naar de Opera in
Luik. Het aangeboden pro-
gramma begint op donderdag
21 september a.s. met La Tra-
viata van Verdi.
Vervolgens bestaat er in de loop
van het seizoen de mogelijkheid
om de volgende voorstellingen
te bezoeken: L'Heure Espagno-
le /L'Enfant et les Sortilèges
van Ravel, Rigoletto van Verdi,
Don Quichotte (Massenet), Die
Entführung aus dem Serail
(Mozart), Adriana Lecouvreur
(Cilea), Die verkaufte Braut
(Smetana), Manon Lescaut
(Puccini).
Voor een abonnement waarin al
deze uitvoeringen opgenomen
zijn betaalt men inclusief bus-
vervoer ’ 420,- en exclusief
busvervoer ’ 356,-. Tevens be-
staat de mogelijkheid om een
klein abonnementt te nemen,
waarin slechts vier voorstellin-
gen zijn opgenomen: La Travia-
ta, Rigoletto, Adriana Lecou-
veur en Manon Lescaut.
Voor inlichtingen: S 04490-
-33182.

Afwisseling
in Ulestraten

ULESTRATEN- In Galerie de Sau-
veur, Dorpstraat 21 in Ulestraten,
vindt tot en met 21 augustus een ex-
positie plaats met schilderijen,kera-
mische wandplastieken, glas, goua-
ches en sieraden van Frans Smeets,
Loraine Basque, Sybren Valkema,
Anneke Rappange en Mecky van
den Brink. Daarnaast zijn in detuin
beelden van Nada Kojadinovic en
Louis Wiertz te bezichtigen.
De tentoonstelling is geopend van
donderdag tot en met zondagvan 14
tot 17 uur. Verder is bezichtiging op
afspraak mogelijk.
De Noordlimburger Frans Smeets,
geboren in 1925, volgde zijn oplei-
ding aan de Kunstacademie te Arn-
hem en tijdens een zomeracademie
te Salzburg. Hij is een kleurgevoe-
lig, poëtisch en veelzijdig kunste-
naar. Naast zijn schilderijen en te-
kenwerk vervaardigt hij beeldend
werk als glazenier en maakt hij tex-

tiele werkvormen en mozaïeken
Glaskunstenaar Sybren Valkema
werd in 1919 geboren in Den Haag.
Hij begon zijn carrière aan de Vrije
Academie van de Schone Kunsten
in diezelfde plaats. Hij was onder
andere free-lance ontwerper voor de
Koninklijke Glasfabriek in Leer-
dam, adviseur en vormgever 'Porce-
leyne Fles' en gasthoogleraaraan de
University of California in Berkeley
en de University of Wisconsin in
Madison. Sinds 1985 heeft hij een
eigen atelier in Blaricum.
Anneke Rappange volgde van 1980
tot 1985 haar opleiding aan de Aka-
demievoer Industriële Vormgeving
in Eindhoven onder meer onderlei-
ding van Frans Smeets. Haar inspi-
ratie is vooral afkomstig uit de na-
tuur. Opgegroeid in Noord-Holland
is de invloed van het weidse pol-
derlandschap duidelijk merkbaar
in haar werk. Anneke Rappange
combineert verschillende papier-
soorten met acryl en aquarelverf,
krijt en inkt. Haar schilderijen zijn
sterk van kleur en compositie.

Schilders van
de Maasvallei

ELSLOO - In het kader van '150
jaar beide Limburgen' wordt van
vrijdag 21 julitot en met 6 augustus
een tentoonstelling gehouden inge-
richt onder de titel 'Schilders van de
Maasvallei. Deze expositie vindt
plaats in het Maaslandcentrum te
Elsloo en is dagelijks van 13 tot 18
uur te bezichtigen.

'Schilders van de Maasvallei' laat
ongeveer 50 landschappen en
dorpsgezichten zien uit de typische
Maasdorpen tussen Eijsden en Ur-
mond uit deze eeuw, evenals een
aantal werken uit het stroomgebied
van de Geul en het Mergelland. De
tentoongestelde werken zijn onder
anderen van Patrick Creyghton, Jos
Hameleers, Cor van den Akker,
Jeanvan Hees,Felix Wijns,Rieneke
Kroon, Jessie Driessen, Anthony
van Lieshout en Hein van Hees.

kunst
Twaalfgroepen op zevende editie Straattheaterfestival
Theater de straat op

in groot deel Limburg
Met optredens van de solo-performer Noel Britten en de spec-
taculaire groep Malabar op de Markt in Geleen zal vrijdag 4
augustus de zevende editie van het Limburgs Straattheaterfes-
tival beginnen. Tot en met zondag 13 augustus zullen twaalf ar-
tiesten en groepen verspreid over heel Limburg een totaal van
108 voorstellingen verzorgen die allemaal gratis toegankelijk
zijn voor het publiek.

Het Straattheaterfestival vindt tra-
ditioneel plaats als afsluiting van
de zomervakantie in Limburg en
wórdt georganiseerd onder auspi-
ciën van het Overleg Kleine Podia
in Limburg in samenwerking met
de Culturele Raad Limburg, ,de
Stichting Kunst en Kuituur Lim-
burg en The British Council. De or-
ganisatie heeft dit jaar een keuze
moeten maken uit meer dan 100
groepen die in aanmerking kwa-
men voor deelname en uit meer
dan 130 mogelijke locaties.

ten schiften wat betreft de locaties
van de voorstellingen. Hoewel we
qua organisatievorm nog beslist
niet aan onze top zitten, hebben we
in financieel opzicht helaas ons pla-
fond wel bereikt. Dat geldt niet al-
leen voor het aantal voorstellingen
dat mogelijk is, maar helaas ook
voor de artiesten. lemand als Les
Bubb bijvoorbeeld, die vorig jaar
voor een enorm succes zorgde tij-
dens het Straattheaterfestival, is nu
vijfkeer zo duur als in 1988 en dan
houdt het voor ons helaas op, hoe
graag we die man ook hier terug
zouden hebben."

Voorzitter Jan van de Berg: „Op fi-
nancieel-organisatorische gronden
hebben we helaas enigszins moe- Voor de straattheatergroepen zelf

kan het Limburgse festival een
springplank betekenen naar derest
van Europa. Voor vijfvan de twaalf
groepen die dit jaar aanwezig zijn is
het de eerste keer dat ze in Neder-
land optreden en voor drie Britse
groepen is het zelfs de eerste keer
dat ze het Europese vasteland aan-
doen.

Nederland is vertegenwoordigd
door twee groepen. De eerste, Dog-
troep, was in 1983 en 1984 tijdens
de eerste twee edities van het
Straattheaterfestival al van de par-
tij. Voor de andere groep, Lady Ko-
medie, betekent het een debuut in
Limburg. Uit Canada komt La P'ti-
te Fanfare, die het publiek meene-
men naar de wereld van het circus
en de fantasie. De nu acht jaar be-
staande groep is afkomstig uit Que-
bec.

" Spectaculair straattheater door de Franse groep Malabar

Performers
Groot-Brittannië levert maar liefst
vier groepen. Het Black Mime
Theatre is opgericht met de bedoe-
ling om jonge zwarte performers
een plaats te geven binnen de we-
reld van de mime. Voorbijgaand
aan leeftijd en klasse verlegt Black
Mime accenten en doorbreekt de
taalbarrière tijdens het eerste op-
treden op het vasteland van Euro-
pa.

Chris Lynam brengt een show vol
anarchistische vermakelijkheden,
met muziek, degenslikken, acroba-
tiek. Noel Britten, die het festival
opent, maakt eveneens zijn vaste-
landdebuut. Gewapend met de hu-
mor van de legendarische Tommy
Cooper had Britten enorm succes
op de World Expo 1988 in het
Australische Brisbane. In Enge-
land werkte hij samen met leden
van The Young Ones.

Legend
Het Britse Kneehigh Theatre gaat
in Limburg op herhaling en is daar-
mee tevens de enige deelnemende
groep dievorig jaarook tot de deel-
nemers behoorde. Ze brengen een
produktie, 'Legend', die speciaal
voor het Limburgs Straattheater-
festival geschreven is.
De groep Malabar uit Frankrijk
stond al enkele jaren hoog op het
verlanglijstje van de organisatie.
Ze komen met een licht- en vuur-
show waarin symboliek een grote

rol speelt. Alle facetten van heden-
daags theater worden samenge-
bracht in twee produkties. Afhan-'
keiijk van de locatie wordt één van
beide uitgevoerd.

Uit Italië komt Leo Bassi, een vak-
man waarvan je nooit weet waar hij
uitkomt onder het thema 'Ten days
of trouble-making'. Ook uit Zuid-
Europa komt het Spaanse duo
Boni & Caroli. Dit Catalaanse duo
is voor het eerst in Nederland en
presenteert een programma waarin
fietsen een grote rol spelen. Na een
jaar afwezigheid is het Spaanse
kwartet Bekereke in 1989 op veler
verzoek weer aanwezig. Ze zijn te-
rug met een produktie waarin het
leven van de gewone burger in een
metropool wordt uitgebeeld en
waar eenzaamheid datgene is wat
mensen gemeenschappelijk heb-
ben.

" Het Black Mime Theatre: debuut op het Europese vasteland

exposities
Loraine Basque is oorsponkelijk af-
komstig uit Canada,, maar volgde
haar opleiding keramische vormge-
ving aan de Rietveld Academie In
Amsterdam. Ze slaagt erin op
boeiende wijze kleur en inhoudelij-
ke aspecten tot eenheid te brengen.
Haar werk is geïnspireerd door de
natuur met haar elementen aarde,
water en lucht en door vormen die

daarvan zijn afgeleid.
Mecky van den Brink uit Laren stu-
deerdeaan de Rietveld Academie te
amsterdam. De in Galerie de Sau-
veur getoonde collectie sieraden ge-
ven slechts een impressie van een
veel breder repertoire. Kenmerkend
voor haar manier van vormgeven
zijn speelse combinaties en gedurfd
materiaalgebruik.

Spectaculair
De groep die de slotmanifestatie op
het Vroenhof in Eijsden verzorgt
tenslotte levert een spectaculaire
aanblik op: net als Boni & Cy;oli en
Bekereke is ook Artristras uit
Spanje afkomstig. De produktie
'Homoterm' is het verhaal van een
evolutie. De strijd om het bestaan
en het vechten om macht worden
weergegeven in een cyclus waarbij
een vis het uitgangspunt is.
„Artristras levert, samen met Mala-

bar, ongetwijfeld één van de meest
spectaculaire programma's van het
hele festival," aldus Jan van de
Berg, „Maar toch hebben wij er als
organisatie bewust voor gekozen
om het evenwicht te bewaren tus-
sen de grote, spectaculaire groepen
en de solo-performers die vaak met
een minimum aan attributen hun
act uitvoeren. Dat laatste komt
eigenlijk nog het dichtst bij de oor-
sprong van het straattheater en dat

willen we absoluut niet uit het'
verliezen."

Pastels van
Frans Hollman

In Galerie Anny van den Besselaar,
Tafelstraat 6a in Maastricht, wordt
tot en met 13 augustuseen expositie
gehouden met recent werk van de
Maastrichtse schilder Frans Holl-
man. De tentoonstelling is geopend
op donderdag van 13 tot 17 uur en
vrijdag tot en met zondag van 11 tot
17 uur.

Frans Hollman, in 1916 te Maas-
tricht geboren, studeerde aan de
Kunstiüjverheidsschool in Maas-
tricht en aan deKunstacademie van
Antwerpen. Na de oorlog was hij tot
1980 werkzaam als fotograaf bij de
Maastrichtse Kristal Unie en de

,N.V. Verenigde Glasfabrieken. Pas
sinds 1980 is hij weer echt met schil-
deren, begonnen. Met zijn in olie-
verf, pastel of aquarel gemaakte
landschappen en stillevens expo-
seerde Frans Hollman een aantal
keren in groeps verband.

recept

Sperziebonen-
gehaktschotel

Benodigdheden voor 4 personen:
450 g sperziebonen (pot), 1 ui, 1
prei, 400 g rundergehakt, 3 el zon-
nebloemolie, 2 vleestomaten, 1 glas
witte of rode wijn, 2 tl bonekruid,
peper en zout, 1 el appelazijn, xh tl

tabasco of chilisaus.
Laat de sperziebonen in een zeef
goed uitlekken.
Pel de ui en snijd ze in blokjes (en
brunoise).
Snijd de schoongemaakte prei in
ringetjes.
Verhit de olie en bak hierin prei en
ui goudgeel op matig vuur.
Haal het gehakt met een vork uit el-
kaar en bak het al omscheppend in
ca. 8 minuten gaar en lichtbruin.

Pel de tomaten en snijd ze in
partjes.
Giet de wijn bij het vlees, voeg naar
smaak bonekruid toe en voeg als
alles heet is, de bonen en tomaat
toe.
Laat het geheel op matig vuur nog
4-5 minuten doorverwannen,
Serveer hierbij lichtgekoelde rode
ofwitte wijn.

hub meijer

Festivalnacht
Woensdagnacht 9 augustus *Jde traditionele Festivalnacht V^
waarbij de band 'The Winners' J*de muzikale omlijsting zal z°S
en het publiek volop gelegen^
zal hebben om de artiesten op
informele manier te ontmo'u
Het decor voor déze 'nacht van
straattheater' is theater Sirk61
Sittard.
In de periode van 4 tot en meJaugustus zal het Limburgs S^Jtheaterfestival de volgende rL
sen aandoen: Beek, Beesel, v
feld, Beringen (B), BrunSS*
Echt, Eijsden, Geleen, Grub^vorst, Heerlen, Heijthuijsen, r
den-Parmingen, Hoensbn*
Horst, Hulsberg, Landgraaf, *Jbricht, Maasbree, Maastricht, *Jgraten, Meerlo-Wanssum, M^\j
len-Wittem, Meerssen, PostenJSevenum, Sittard, Stem, »*
Voerendaal en Weert.

Voor het eerst is er aan het W
burgs Straattheaterfestival een
positie verbonden. Deze ten**,
stelling vindt plaats in de hal
het stadhuis te Geleen. Er is ee^lectie te zien van het werk van
Weerts, die in de afgelopen K
talloze foto's heeft gemaakt rrtfv
Straattheaterfestival als °^werp. De expositie is te bezich^j
van 4 tot en met 11 augustus tij":
werkdagen van 8.30 tot 12.30 ,
van 13.45 tot 15.30uur en van 1»
20 uur.

cryptogram

Horizontaal
2.f Min familielid? (12); 8. Laag en verve-
lend geliefde (7); 9. Gereedschap waarmee
een metselaar roffelt? (7); 11. Insekt in de
gedaante van een bekoorlijk meisje? (4);
12. Vogeltje dat in goede lichamelijke con-
ditie is (5); 13. Slecht gereedschap? (4);
16. Wat een opschepper om ons een stem-
pel te geven! (7); 17. Zo hard geregend dat
het precies past (7); 18. Gezwollen aange-
moedigd (7); 21. Men vocht terug bij de
Belgische stad met een hamertje (7); 23.'
Schoen waarin men kan wonen (4); 24.
Men bedoelt een weide (5); 25. Dat vogeltje
kan in Keulen geen maat houden (4); 28.
Die delfstof zult u bij het erf ni#t vinden (7);29. Niets voor een kereltje dat ze bruin
bakt! (7); Niet lang voor het slot ontstond
hierdoor brand (12);

ASSISTEN 1
AL-NET-A B
roe-n-at^
HONS-SPI"
ETEN-MEE 5

RAR A K
TOGA-ROM p

emir-toe"
MEE-R - L Ü IEG-LEI-T*
RATTE X L E H

Verticaal: J
1. Explosie op een oude visserss^i(14); 2. De staat pakte weer wat *>i
boer (7); 3. Zijn kinderen zijn zeker ("JJ
kleinste! (4); 4. Heel gewoon gaan &2
veel in een dozijn (7); 5. Vergadering
op men plaats neemt (7); 6. Gebou*j
rondjes in Essen (4); 7. GevechtsWv
(14); 10. Glazuur om u gezond te b° ü /
(5); 14. Die invloedrijke man is o°JJbeetje van ons (5); 15. Vertegenwoorlr
die soms in het geheim werkt (5); 19- jl
een kuil, edelman! (5); 20. ApparaalJ
een paartje aan te moedigen! (7); 21-j|zon baken is beton naar onze meniov
geschikt (7); 22. Het is werkelijk g^jen helemaal niet grappig! (7); 26. StjLjf
de huid afstroopt? (4); 27 Voor dit 1*
stuk krijgt u minder zonder nummer (
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Kabinet: 170
biljoen extra
voor volks-
gezondheid

slotenHAAG- Het kabinet heeft be-
Diilj" °} M*90 een bedrag van 170
8aven

n vry te geven' voor extra uit-
2°1dh°P et gebiedvan de volksge-
drag i d"Ruim de helft van dit be"
Vatl het bestemd voor uitbreiding
Ver*or aan^a^ verpleegkundigen en

t
ger>den in het. ziekenhuiswe-

Verlichting van de werk-
'°°fd t

uitbreiding was al be-■ toen in het ziekenhuiswezeng een CAO werd afgesloten.
'opende kabinetsperiode wa-

ih bezuinigingen in de ge-.,„ ,fzorg, ook „beleidsintensi-
k%\ k n" afgesproken tot een to-rn! tg van 308 milJoen gulden., " is daar nog maar 100 mil-

suiden van gebruikt, omdat bijoorgenomen ombuigingen,
">eeSrn -^fat betreft de kosten van ge-
hüip niddelen en specialistische
fre^^rtragingen optraden.
het rp

er Rubbers zei gisteren dat
"Hiljog terende bedrag van de 170
0ver n gulden zal worden verdeeld

ndere prioriteiten in de ge-
neidszorg.

'Onaanvaardbaar'
Partijvoorzitter Van Velzen kriti-
seerde in zijn openingsrede 'sommi-
ge provincies' die bij sluiting van
scholen voorrang zouden geven aan
het opheffen van bijzondere scho-
len. Ook noemde hij het 'niet aan-
vaardbaar' dat de laatste school in
een gemeente per se een openbare
moet zijn, zoals de PvdA wil. „Ook
tegen kortingen op het levensbe-
schouwelijke sociaal-culturele wel-
zijnswerk is onze waakzaamheid
nodig." Op het partijcongres wordt
vandaag nog de nodige discussie
verwacht over de verzelfstandiging
van openbare scholen.

De onderwijsspecialisten binnen de
partij vinden dat bij die verzelfstan-
diging juridisch duidelijk moet zijn
dat 'het openbare karakter geres-
pecteerd blijft en alle gezindten aan
bod komen. Zij willen de mogelijk-
heid uitsluiten dat 'verzelfstandig-
de' openbare scholen onder een niet
controleerbare stichting vallen. Al-
leen op die manier blijft de grens
tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs haarscherp.

Tandarts verdacht
van spionage voor

de Sovjetunie
an de redactie binnenland

% a r̂DAM - Justitie verdenkt
Hlan"lsterdamse tandarts van ja-

pfe sPionage voor de Sovjet-
0

e 47-jarige man werd medio
&ns jf; gearresteerd. Vol-
198i ,"sllticheeft de man zich vanaf
Nr mai! ggehouden met het °Pen"

1 bela Van staatsgeheimen. In&en ang Van het onderzoek wil zij
hVer ri Q

erdere mededelingen doenöSe ,Zaak-?'steren H
ndse Zaken bevestigde

chte net onderzoek naar ver-?.f>ior,a„ls gestart, nadat de contra-kgbeid^e KanXan de Binnenlandse Vei-
S vi. dienst (BVD) informatieNter, rekt aan Justitie. „Mede-

loPen Van de BVD hebben de af-
fesiBrial Jaren diverse ontmoetingen

* ichtin rd tussen de verdachte en,^he '"genofficieren van de Russi-
GftU) lütaire inlichtingendienst

aldus de woordvoerder.

Voor de GRU zijn in ons land onge-
veer tien mensen werkzaam.
De verdachte ontkent via zijn advo-
caat mr. A. Orie betrokken te zijn
geweest bij spionage-activiteiten.
„Volgens mijn cliënt gaat het niet
om staatsgeheimen maar om pro-
duktinformatie. Hij heeft, naast zijn
tandartsenpraktijk in Amsterdam,
een handelsfirma en uit hoofde van
die functie heeft hij diverse buiten-
landse contacten. Dat hij contact
zou hebben gehad met bepaalde
Russische personen wordt ook niet
door mijn cliënt ontkend, maar de
spionage wel," aldus Orie.
In welke produkten de verdachte
precies handelt en met welke lan-
den hij zaken doet, wilde Orie niet
zeggen. „Het gaat om een handels-
firma zonder één specifiek produkt
en met contacten met diverse lan-
den waaronder Taiwan," zo zei de
raadsman.

Frankrijk toont
militaire trots

Van de redactie buitenland
PARIJS - Terwijl de Parijze-
naars gistermorgen met een ka-
ter moeizaam ontwaakten na een
helenacht uitbundig feestvieren,
werd in aanwezigheid 30 staats-hoofden en regeringsleiders op
de Champs Elysées een militaire
parade afgenomen ter gelegen-
heid van de 200ste verjaardag
van de Franse Revolutie.
President Francois Mitterrand
die in een open koets arriveerde,
keek vanaf de eretribunenaar de
voorbij marcherende militairen.
De parade was gewijd aan deSlag bij Valmy in 1792, toenrevo-lutionaire Franse soldaten een
Pruisisch leger versloegen. Ca-
valeriesoldaten met pluimen, hu-
zaren te paard, bebaarde militai-

ren van het Vreemdelingenle-
gioen, maar ook tanks en houwit-
sers liepenofrolden langs de ere-
tribune. Ook kernraketten wer-
den in de parade meegevoerd.
En boven Parijs zoefde zowat de
hele fine fleur van de Franse
luchtmacht.
'Bastilledag' is in Frankrijk een
officiële feestdag. Vandaar dat al
het personeel van het openbaar
vervoer vrijaf had. Volgens de
politie werd de militaire parade
bijgewoond door 800.000 men-
sen.

" Een formatie Alpha's trekt hoog boven de Champs Elysées banen van rode, witte en
blauwe rook, de kleuren van de Franse vlag.

Trots
Frankrijk is een onafhankelijke
atoommacht en geldt als de der-
de nucleaire macht na de VS en

de Sovjetunie. „In 1989, nu de in-
ternationale politieke situatie
een nieuwe benadering toestaat
van de relatie tussen Oost en
West, die wordt gekenmerkt
door het streven naar meer mili-
tair evenwicht in Europa, fkun-
nen wij de toekomst hoopvol te-
gemoet zien," aldus Mitterrand
in een boodschap aan de strijd-
krachten.
In luttele minutenvlogen 120 he-
likopters over de Franse hoofd-
stad, die door de ruim 30 geno-
dfgde regeringsleiders en staats-
hoofden konden worden waarge-
nomen vanachter een kogelvrij
scherm.
Behalve de nucleaire mobiele
Pluton-raketten waren ook Mira-
ge-2000 dieptebommenwerpers
te zien en Mirage-4 gevechts-
vliegtuigen. Alpha's trokken in
de lucht banen van blauwe, rode
en witte rook boven de Are de
Triomphe, toen 5000 militairen
langs de eretribune defileerden.
Van verschillende kanten is veel
kritiek geleverd op de festivitei-
ten die handen vol geld kostten.

binnen/buitenland

Voorzitter Van Velzen kritiseert 'sommige provincies

CDA-congres tegen
soepeler asielrecht

Van onze parlementsredactie

■oor ~ **et CDA-congres heeft een door het partijbestuur
het este^e versoepeling van het asielrecht gisterenweer uit
vjnd Verkiezingsprogramma geschrapt. De CDA-achterban
W] at asielzoekers hangende het hoger beroep toch het
ejn- uitgezet moeten kunnen worden. Het CDA stelt dit week-
Sfanf a^S aatste van de vier grote partijen haar verkiezingspro-

vast op een bijeenkomst in Bussum.

de^""^bestuur van de christen-
Srd mten ging deze week ak"

1recht 61 een voorstel asielzoekers
hun tel te geven de uitspraak over
kld af\ in hoger beroep in Neder-
zet jj 'e wachten. Daarmee kwam
« stuur tegemoet aan kritiek

van verschillende afdelingen. Maar
de versoepeling van het asielrecht
werd vrijdagavond door het bestuur
weer ingetrokken nadat ze op fel
verzet uit het CDA-congres bleek te
stuiten.

Het was overigenseen van de weini-
gewijzigingen van betekenis diehet
congres gisteren aanbracht. De
CDA-achterban sloot zonder man-
keren aan op de koers van het partij-
bestuur. Wel nam de partij in het
programma op dat er onder een vol-
gend kabinet een evaluatie van de
abortuswet moet worden uitge-
voerd.

Middel tegen
reproductie
Aids-virus

ST. LOUIS - Amerikaanse on-
derzoekers hebben gezegd dat zij
een manier gevonden hebben
om Aids-virussen te beletten
zich te reproduceren.

„Het is een wetenschappelijke
doorbraak. Of het ook een medi-
sche doorbraak is, is nog de
vraag," zei Maurice Green, een

lid van het onderzoeksteam dat
aan de universiteit van St. Louis
aan het instituut voor moleculai-
re virologie Aids-onderzoek doet
en de ontdekking op zijn naam
kan schrijven.
De onderzoekers hebben inmid-
dels patent aangevraagd op het
procédé dat met steun van het
Amerikaanse National Institute
of Health werd ontwikkeld.
Zij zeiden ook dat er eerst proe-
ven met mensen genomen moes-
ten worden om te zien of deziek-
te met toepassing van het procé-
dé gestoptkan worden. Die proe-
ven zouden binnen een jaarkun-
nen beginnen, aldus de onder-
zoekers.

Wat is grensoverschrijdende televisie?

Toch wijziging
van Mediawet

Van de redactie binnenland
DEN HAAG - Demissonair premier
Lubbers heeft gisteren na het kabi-
netsberaad aangekondigd dat mi-
nister Brinkman (WVC) toch op kor-
te termijn wil komen met een wijzi-
ging van de Mediawet. Aan de ene
kant is die wijziging gericht op uit-
breiding van de reclame op de Ne-
derlandse televisie. Aan de andere
kant komt daarin een regeling voor
de toelating van buitenlandse zen-
ders op de Nederlandse kabel. De
praktische betekenis van deze wijzi-
ging hangt echter af van het resul-
taat van het overleg van volgende
week in Brussel, zo zei Lubbers.
Twee weken geleden zei Lubbers
nog dat het wetsvoorstel tot aanpas-
sing van de Mediawetvoorlopig niet
wordt ingediend, omdat de zaak in
de TweedeKamer te controversieel

ligt.
Nederland wil van de Europese
Commisie in Brussel meer duide-
lijkheid over de Europese richtlijn
voor grensoverschrijdende televi-
sie. In het bijzonder wil ons land we-
ten wat in dit verband precies moet

worden verstaan onder het begrip
'buitenland.
De premier sloot niet uit dat Neder-
land zich alsnog tegen de richtlijn
zal keren of zich van stemming
daarover zal onthouden. Ons land
heeft geen behoefte aan de Euroop-

ese richtlijn, zo zette Lubbers uit-
een. Een concreet besluit wordt mo-
gelijk volgende week in Brussel ge-
nomen. Lubbers wilde niet ingaan
op de betekenis van de Nederlandse
besluitvorming voor eventuele in-
voering in ons land van commercië-
le televisie. Hij verheelde niet dat
het overleg in de ministerraad ge-
voelig en moeilijk lag. De liberale
bewindslieden gaven er de voor-
keur aan de gehelezaak te laten rus-
ten.
Binnen het CDA is inmiddels grote
verdeeldheid ontstaan over het ver-
zet van de partijleiding tegen com-
merciële tv-zenders. Op het partij-
congres in Bussurn bleek gister-
avond slechts een nipte meerder-
heid van de CDA-achterban achter
de afwijzing van commerciële tv te
staan.

Ruzie over
smogplan

Van onze correspondent
ARNHEM - De Overijsselse Com-
missaris der koningin mr. J. Hen-
drikx heeft gisteren stelling geno-
men tegen de felle veroordeling van
de 'handreiking smogplan' door de
Gelderse Commissaris van de Ko-
ningin M. de Bruijne. „Dit rapport
lijkt me juist nuttig, er staat wel de-
gelijk nieuws in," aldus Hendrikx.
In de handreiking, die de Zeeuwse
Commissaris der koningin Boertien
mede namens zijn ambtgenoten Pa-
tijn en Houben recent aanbood aan
minister Nijpels, worden mogelijke
verkeersmaatregelen voorgesteld in
geval van hevige smog.
De Bruijne vreest dat hij straks door
de minister wordt verplicht maatre-
gelen te nemen. Volgens hem had-
denhij en de andere CdK's de hand-
reiking moeten krijgen en niet de
minister. Het rapport voegt boven-
dien, aldus De Bruijne die Boertien
„hardlopen" verweet, niets toe aar
het sinds 1987 op de provinciehui
zen circulerende draaiboeken vooi
smogsituaties en is naar zijn mening
„daarom waardeloos". Er zouder
ook onjuistheden in staan. „Er
daarom doe ik wat ermee moei
doen: opzijleggen."

Wrak MiG-23
vrijgegeven

BRUSSEL - De brokstukken van
de Russische MiG-23 die op 4 julibij
Kortrijk in België neerstortte, mo-
gen terug naar de Sovjetunie. De
procureur des konings te Kortrijk
heeft het beslag op de wrakstukken
van het gevechtsvliegtuig opgehe-
ven.

Gistermiddag vond opnieuw een
bijeenkomst plaats van de uit elf
man bestaande Sovjetdelegatie die
na het ongeval naar België kwam,
en vertegenwoordigers van de Bel-
gische ministeries van buitenlandse
zaken, defensie, justitie en binnen-
landse zaken. Daar is een procedure
uitgewerkt voor het betalen van de
schade.

Forse beloning
voor tips in
zaak Fagel

UTRECHT- Het openbaar ministe-
rie heeft een beloning van 25.000
gulden uitgeloofd voor tips die lei-
den tot aanhouding van de dader(s)
van de moord op restauranthouder
Gerard Fagel. De gemeentepolitie
van Utrecht heeftb dit bevestigd.
Fagel werd op 9 juni in zijn slaapka-
mer boven zijn restaurant De Hoef-
slag in Bosch en Duin vermoord.
Daarna zijn vijf verdachten aange-
houden, maar die zijn inmiddels al-
len in vrijheid gesteld.
Het AVRO-programma Opsporing
Verzocht zal in zijn uitzending van
volgende week donderdag aandacht
besteden aan de moordzaak.

Prinses Juliana
breekt ribben

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Prinses Juliana heeft- naar gisteren bekend geworden is- woensdag twee ribben gebroken
tijdens haar vakantie in Italië. De
80-jarige prinses klaagde over veel
pijn. Opname in het ziekenhuis was
echter niet nodig.

De prinses liep het letsel op in het
haventje van Porto Ercole, de plaats
waar zij met haar echtgenoot vaak
vakantie houdt. In de buurt van het
koninklijk jacht kwam ze ten val.
Een plaatselijke arts onderzocht de
prinses en stelde vast dat ze twee
ribben had gebroken. Het algeheel
herstel zal een maand vergen.

SLM vergoedt

’ 124.000 per
slachtoffer

AMSTERDAM - De SLM zal maxi-
maal 58.000 dollar (bijna ’ 124.000)
per slachtoffer uitkeren aan nabe-
staanden van de vliegramp in Suri-
name. In beginsel moeten die dan
wel naaste familieleden zijn en eco-
nomisch gebonden geweest aan één
van de slachtoffers. De hoogte van
dit bedrag is gebaseerd op het Ver-
drag van Warschau. Dit heeft de ad-
vocaat van de SLM, mr. W.H.van
Baren, gisteren meegedeeld.
De maximale aansprakelijkheid
doet volgens Van Baren niets af aan
het feit dat eerst bekeken moet wor-
den wie recht hebben op een scha-
devergoeding. De advocaten van
een aantal nabestaanden adviseren
hun cliënten niet akkoord te gaan
met een bedrag van 58.000 dollar.
„Ik heb mijn cliënten geadviseerd
niet akkoord te gaan met welk aan-
bod dan ook. Veel meer is voor ons.
de vraag bij welke rechter we gaan
procederen. Voor mijn gevoel is er
veel meer te zeggen voor de Ameri-;
kaanse rechter," aldus mr. A. van
Biesen die optreedt namens zon 25
nabestaanden.
Het bedrag dat in Amerika uitge-
keerd kan worden ligt volgens Van;
Biesen in elk geval hoger dan 58.000'
dollar. De SLM blijft zich verzetten
tegen het indienen van schade-
claims in de Verenigde Staten.

Janos Kadar
begraven

BOEDAPEST - De Hongaarse ex-
partijleider Janos Kadar is gisteren
ter aarde besteld en met hem - sym-
bolisch - ook het communisme van
de oude stempel. Nadat Sovjetrussi-
sche troepen in 1956 een anti-com-
munistische opstand bloedig onder-
drukten, kwam Kadar aan de macht
en leidde hij Hongarije gedurende
32 jaar.Hij overleed, 77 jaaroud, op
6 juli na een langdurige ziekte.
De begrafenisplechtigheden wer-
den bijgewoond door partijvoorzit-
ter Rezso Nyers, de hervormer Imre
Pozsgay en verscheidene buiten-
landse gasten, onderwie het conser-
vatieve lid van het Sovjet-politburo
Jegor Ligatsjev, die kransen legdeQ
bij de in het partijhoofdkwartier aan
de Donau opgebaarde kist.
Tienduizenden rouwenden trokken
langs de baar onder de klanken van
een Mahler-symfonie. Vele Honga-
ren legden rode anjers en rozen en
sommige huilden openlijk voor héi
oog van de televisiecamera's. Na de
plechtigheden werden de stoffelijke
resten bijgezet in het 'Pantheon van
de Arbeidersbeweging' op een be-
graafplaats in Boedapest.

Ook uit Limburg
Niermakelaar

bedolven onder
aanbiedingen

Van onze correspondent
ENSCHEDE - De Hengelose 'nie-
renmakelaar' Reiner Oude Groote
Beverborg is ondergedoken voor de
pers. Hij heeft zich verzekerd van de
rechtskundige bijstand van de En-
schedese adviseur mr R. Lassché.
Deze zal voortaan als zijn woord-
voerder optreden.
Aanleiding voor deze maatregel was
dat Oiide Groote Beverborg de afge-
lopen dagen zoveel journalistenaan
de deur kreeg, dat hij aan 'zaken-
doen' niet meer toekwam. Bij het
kantoor van de Hengeloër zijn hon-
derden aanvragen binnengekomen
van mensen die tegen betaling een
nier afwillen staan. Daaronder was
ook een aantal aanvragen uit Lim-
burg.
Kandidaat-donors wordt - zo ver-
luidde deze week - voor een ter be-
schikking gestelde nier een honöra
rivm van ’ 80.000 geboden.

Bewusteloze
piloot had
schotwond

MIAMI - De Amerikaanse pi-
loot die donderdag met zijn
eenmotorige Cessna bij de Ba-
hamas in de Atlantische Oce-
aan dook, bleek een schotwond
in de buik te hebben.
De piloot, de 36-jarige advocaat
Thomas Root, werd tijdens zijn
vlucht onwel en raakte be-
wusteloos. Zijn toestel vloog
honderden kilometers op de
automatische piloot langs de
Amerikaanse oostkust. Na het
neerstorten slaagde Root erin
naar een rubberboot van de
kustwacht te zwemmen.
In een ziekenhuisin Hollywood
(Florida), waar de piloot ter ob-
servatie was opgenomen, con-
stateerden de artsen een schot-
wond en kruitbrandwonden in
de onderbuik. De kogel werd
op korte afstand met een wa-
pen van klein kaliber afge-
vuurd en doorboorde zijn borst
en zijn arm. Root is inmiddels
buiten levensgevaar.
De politie kon nog niet zeggen
ofRoot zichzelf per ongeluk of
in een zelfmoordpoging tijdens
zijn vlucht verwondde, of dat
hij door een ander was bescho-
ten voordat hij was opgestegen.
Kort nadat Root donderdag van
de hoofdstad Washington was
opgestegen, waarschuwde hij
de verkeerstoren dat hij pijn
aan zijn borst had en moeilijk
kon ademen.

L Hmburgs dagblad "
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Vanaf jPB
IBEIERSE ALPEN 7 dg 799.-I
fBRUNNEN 5 en 10 dg 499.-f
fLUGANO 7 dg 749,-ffDIANO MARINA 10 dg 1079,-f
f NICE-MONACO 7 en 10 dg 599.-f
■PARIJS 2,3,4 en 7dg 139.-1f LONDEN 4 dg 449,-f
f BERLIJN 3 en 4 dg 299,-f
IKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-I
IPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-ffMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-fITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f

fZELLAMSEE 8 dg 779,-f
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-I
fWENEN 7 dg 789,-f
fROME-FLORENCE 10dg 989,-1
ILOURDES 7 dg 699,-f

fARNSBERG-SAUERLANO sdg 499.-f
JNORMANDIE-LOIRE sdg 499,- _9-~=_.
JNOORSE FJORDEN 3 do, 1289.- /^SS^km

VANDAAG BOEKEN
i VANDAAG KOMEN?

TEXEL, HOTEL DE KOGER HOOP
Eenvoudig maar gezellig familiehotel in De Koog, o.a.
strand en subtropisch zwemparadijs (met gereduc. ta-

rieven) op loopafstand.
Kinderkortingen t/m 12 jr van 50 tot 100%.

Zomerweek v.a. ’ 370,- p.p. H.P.
Bel voor informatie 02220-17354

of vraag het TRANS-programma bij uw reisagent.

EurOase
Rust, ruimte en natuur

Ameland/Terschelling. T.h. stacaravans met 1 of 2 slaapka-
mers, gaskachel, stromend water en w.e. Voll. ingericht. Vrij né
26/8. Na 2 sept. v.a. ’ 195 p.wk. Tel. 05180-1206 (n.o. zond.)

TEXEL
Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v. verwarmd
zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel Kombinatie,

Postbus 24, 1790 AA Den Burg. Tel. 02220-1 57 03.

TEXEL
Nieuw:Kuurhotel De Pelikaan, zeer luxe appartementen en
hotelkamers, thermisch kuurbad, sauna, zonnebank, whirl-
pool, kap- en beautysalon. Het kuren wordt begeleid dooi
een kuurarts, fysiotherapeut, masseur, diëtiste.
KUURHOTEL DE PELIKAAN, Pelikaanweg 18, 1796 NP,

DE KOOG, tel. 02220 - 17202, 17981, 15702, 15703.

TERSCHELLING
Bungalows (5-pers.) en appartementen (4-pers.). Vrij na
1» augustus. InlVfolder Knop bungalows, tel. (050J343453.
Terschelling. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeei
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr
3-4oi 7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanai

’ 139.- bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HS
Midsland.
Terschelling. Direct gelegen aan derand van bos en duin Ho-
tel-Bar-Bowling BORNHOLM. Alle kamers met eigen terras, al-
le voorzien van d.t. of b.d.t. Inl. 05620-2266.

TEXEL
UNIEK MIDWEEK-ARRANGEMENT

4 nachten (5 dagen) met eer\Texels ontbijt in een
3-sterren hotel op Texel. Speciale aanbieding.

HOTEL LINDEBOOM, Postbus 24,
1790 AA Den Burg. Telefoon 02220-12041.

Hotel Oepkes, West-Terschelling. Tel. 05620-2005. Zin in een paai
ver/frisse'nde dagen? Ook dekomende weken iser nog ruimte. Aantrek-
kelijke arrangementen al v.a. ’ 193.- p.p.h.p. mcl. bootretour, fiets er
tropisch zwembad.

bWfcotel, Delfzijl: Comfortabel slapen en eten boven zee. Uniek in
ÖJropa! Riant uitzicht over de Eemsmond v/d Waddenzee. Nieuwe
lyxe kamers, sauna, fitness: 05960-12636. u?3oe

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd,volw. en gezinnen. Ook
sutf- en kanovakanties. Nieuwe accomm. Lid VZN/Recron,
Int + folder: 05663 - 13 92.

j|l^win^,tr. p̂tf~
C.C_J[IJS Wind is een fascinerend na-

|> I v"^ tuurverschijnsel. Hoe wind
'**»J^^ ontstaat, wat wind kan, en
wat mensen met wind presteren, daarover is van alles te
zien en te beleven in het windattraktiepark 'Aeolus' te
Sexbierum.
Ontdek het centrum van de geheimzinnige wereld
van de wind en kom naar Aeolus.
Gratis folder en Inlichtingen:
Hearewel 24A, 8855 AZ Sexbierum,
tel. 05179 -1144. -

ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer',
jitsluitend voor volwassenen (ook weekend) & NJHC Zeil-
school 'It Beaken' voor jeugd v.a. 8 jr. en gezinnen. Lid
l/ZN/CWO. Bel nu 05154-2363 of 3284.

RONDVAART FRIESLAND
ïlke dag, behalve za. met het pass.schip Princehof.
i/ertrek: 2 u. Terug: ± 6.45 u. v.a. Pr. Hendrikbrug te
-eeuwarden, 200 m van bus- en treinstation. Zondags
ia. Frieslandhal /16.- p.p., kind ’ 8.-.
Tel. info: VW Leeuwarden, 058 - 132224.

NS dagtocht 55
HOTEL MEERZICHT EASTERMAR (Oostermeer). Uniek ge-
legen tussen Bergumermeer en de Leyen. Spec. voor wandel-
la4r, fietser en visser, biedt aan: kmrs. met douche, toilet en
kty. v.a. ’65.- halfp. p.p.p.d. Voor reserv. tel. 05129-1232.

■RECREATIECENTRUM 'DE ZANDPOL'. Zoekt u nog
aen mooie, schone, gezellige, rustig gelegen camping?
Kom dan naar 'De Zandpol'. Zeer ruime plaatsen. Gele-
gen in de driehoek Emmen, Goevorden, Schoonebeek
9rf naast een prachtig natuurbad met strandje. Stieltjes-
banaal 14, Zandpol, 05915 - 53002.

II CAMPING DIEVER, waar rust nog echt rust betekent.
De Natuurcamping bij uitsteken voor iedereen betaal-

|| baar. Inl. 05219 - 1644 b.g.g. 1692.
Midden Drenthe

Luxe vakantie bungalow o.a. met zonnehemel, vlakbij
bos en viswater. 05910 - 23558.

■ Wiltver eens lekker tussenuit kom dan naar Herberg 'De aanhouderwint.
Gezellig familiepension met ruime kamers met terras, 6-pers. vak. huisje. Te-
vens verw. trekkershutten, ook plaatsen voor enkele kampeerders. Wim en
Marianne Wubs-Millenaar. Esergroen, gem. Borger. Tel. 05998-87250.

'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 vakantiefolder! Of bel: 05231 - 3000.

' Ponypark Slagharen voor een onvergetelijke vakantie! Voor
snelle beslissers zijn er nog enkele vakantiehuisjes vrij metgratis gebruik van ruim 40 fantastische attrakties, gezellige
familieavonden en het unieke Fujibergbad voor sprankelend

Izwemplezier. Ga langs uw postkantoor of postagentschap en
haal de gratis vakantiefolder! Of bel 05231 - 3000.
IHOLTEN. Vak.oord 'DE UNDENBERG'. Th. 33 vrijstaande
I vak.bung.'s, gelegen in het bos met allecomf. zowel in, als bui-I ten de bung., zoals: ktv, mcl. video, verw. zwemb., speeltuin,
Ikantine, wasserette, recreatieteam en sportveld. Huur mog. na

11/8. Vr. gratis kl.folder, Postweg 1, 7451 TS of bel: 05483-
-61364.
VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHOORN

| Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoën, vissen, wa-
" tersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en door na-
I tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66.

éa LOENEN/VELUWE
jfG_\^ Hotelvakantie. H.p. vanaf ’ 55,-. Kinderen

/s_vffi_\ speciale prijs. Tennissen, zwemmen, mid-
€jUlUteV\ getgolf, paardetram, lift, biljart, vliegen metwh^^ uw gastheer. Ook voor groepen.

"^ Inl.: HotelBosoord, tel. 05765 -12 64 tev. fax.nr.- VELUWE APELDOORN, camping De Veldekster, 20
ha. Tel. 055 - 424711. Modern sanitair, verw. zw.bad,
kleuterbad, babyroom. Vr. folder.
BEEKBERGEN. Gezell. fam.hotel, nieuwe kamers met/zon-
der douche/toilet, kleurentelevisie, telefoon, prima keuken,
dichtbij bos en zwembad. Voll. pension v.a. ’ 49,- pp.p.d. Vr.
gratis folder. Hotel De Zwaan***, tel. (05766) 1393.
LAREN (Gld.) CAMPING LEUSSINKPARK,
Sportparkweg 14-16, ruime seizoen/kampeerpl., verhuur car.
2-6 pers. groepsovem. Proef de Achterhoekse gemoedelijk-
heid, info + kl.folder, tel. 05738-1664, b.b.g. 1583.

-ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB****, verw. zwemb., tennis,

j peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 - 1354.

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.r Zomermidweek v.a. ’ 305,- p.p. H.P.
Bel voor informatie 05780-12814

l of vraag het TRANS-programma bij uw reisagent.

EurOase
- Rust, ruimte en natuur
11
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.

ÜP lQ).hüluT:.l.xl.i*jllg
iB^aW-^B"iUyUaAöailiUßM4!JMtt

BAKKUM, CASTRICUM AAN ZEE. 4-pers. luxe stenen vakhuis.
Rustig gelegen bij duin en bos, strand op 2.5 km.
Tel. 02518 - 52955.

WJ Heropenings - arrangement vE
.W\ Cultuur of haute couture, strandvertier
= of sportplezier, Den Haag heeft 't.

jZ temieuwdParkhotel biedtu een zorgeloos

< — tq.u'a-q^d heropenings -weekend- arrangementa /137,50p.p. —■ — oWffß] Belnu voor alleinformatie! —
Ei mm PARKHOTEL DEN HAAG**** =_ Molenstraat 53. 2513 BJ Den Haag —— Tel. 070-624371. Telex 33(105. Fax 070-014525 Z

IKS3&SB9 fc«^

| BADHOTEL ROCKANJE
SERVEERT GEZELLIGHEID

Gezellig en comfortabel. Ideale ligging in deduinen van
Voorne, 300 meter van het Noordzeestrand.

Specialiteitenrestaurant/brasserie "Chez Marianne dans
les Dunes", gezellige bar, zwembad, sauna, tennisbaan.
_____—- Vraag naaronze speciale■ |["~^^ulien augustus 1989 arrangementen.

1 Speciaal arrangement BADHOTEL
I KORTE VAKANTIE.

l^^-^-i-^^^issa»»»""""*^^- congrescentrum @
Tweede Slog 1,3235 CR RockanielZH] Tel 01814-1755, Telen» 01814-3933

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.).

Vak.app. met zwembad. Juli/aug. vanaf
’450,-. Folder: De Linde, Beekerweg 25,
6235 CA Ulestraten, tel. (04407) 13 44.

BESPREEK NU UW KAMPEERPLAATS
De mooist gelegen camping in Zuid-Limburg, met
kantine, kampwinkel, frituur, wasserette, speel-
tuintjes, zwem- en kleuterbad. Vraag folder.
TERRASCAMPING GULPERBERG PANORAMA 8.V.,

■ Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen, tel. 04450-2330.
Valkenburg. Hotel De Uitkijk, Broekriem 68. Gezellige
bar, biljart, tuin met een kl. kinderzwembad, terras en ei- -gen parkeerplaats. Logies/ontbijt v.a. ’ 30,- p.p.; half-
pension v.a. / 47,- p.p.; volledig pension v.a. ’ 54,- p.p.
Tel. 04406-13589.
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.
Vaals. Vakantie 7 dgn. 1.0. voor / 180 p.p. Ideaal voor
dagtochten i.h. Limb. heuvelland, Belg. Ard. en Eifel
(Duitsl.). Hotel-pension W. Jussen, tel. 04454-1339.
VALKENBURG PENSION LOUSBERG. Logies en ont-
bijt, 7 dagen vanaf ’ 200.-. Halfpension 7 dagen vanaf
/ 270.-. Vraag folder 04406 - 12624.
CAMPING HIGH CHAPARELL, Oirsbeek, 12km 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.
Verhuur vak.woningen, ook aangepast voor gehandi-

capten. Vraag prosp. tevens verh. hotelkmrs: Hotel/rest.
Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP Vijlen-Vaals -
04454-1710 of 04455-2273. ,
Valkenburg. Hotel/pension Oranje, volledig
verzorgd vanaf ’ 45 p.p.p.d. (04406) 13094.
Z.-LIMBURG. In verb. boerderij nog enkele app.. t.h. (2-15 pers.) y.v. alle comf. Tel. 045 - 443296.

it^V Geniet van
JÊÊÊËmÉk. de ware

HotelAm Berghang gastvrijheid
Gezellig tamiliehotel 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.

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dlr.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.: — 1

Uw vakantie in hot fam.uriundelijkesport- en goifhotel.
Rustige ligging. Vaste pr. V. 1 week p.p. DM 460.

Overnachting In 2-pers kmr.. bad wc, tal., ontbijtbuffet, s avonds e ta carte. Vrij ge-
bruik van sauna, verw. buitenpool. gr. ligwei en dagelijks 1 uur tennis op een van onze
6 landvelden Verder hebben we nog 2 kegelbanen, fietsverhuur, fitnessruimte In ho-
tel, golf (18 holes), minigolf,bocciabaan i.d buurt surfen op het meer.

Sport- und Goifhotel, Seestr. 10. D-8341 Postmünster,
I tel- 09.4985616016, telex 57343» OOMO P- |

Oostzeebadplaats Timmendorfer Strand
"wohnpark Rosenhain"

Appartementshuizen in landhuisstijl
met 5 tot 7 appartementen per huis + sauna
Eersteklas ingerichte 1-3-kamer-comfortappartementen met
Inbouwkeuken, bad/wc, balkon of terras, kleuren-tv, radio,
parkeerplaats. Ligging dichtbij strand, in de buurt van het

Kurpark, tenniscentrum, rolschaats- en ijsbaan, golfbaan met 2x
18 holes. Ingebruikname va. 17 juni 1989. Prijzen mcl. MwSt (BTW)

DM 120- DM 150p.d.
Franke-GmbH, Bruckstr. 13, D 2430 Ostseebad Neustadt.

Tal. 09-4945611055 - ook in het weekend.

ISCHWABISCHER WALD, Comfortabele vakantiewoningen in Haus Berghof.
Mooie rust. ligging, vrijst. a. berghelling, m. heerl. uitz. Slechts 200 m v.
bos. Binnenbad 28 C, sauna, solarium, groot terr. en ligwei, kinder-
speelpl., TT, eigen meer om te vissen. Huisprospect. Eerst kijken en op-
bellen, dan boeken. E. MUNZ Berghof, D-7062 Obersteinenberg, tel. 09-
-497182531 en 09-4971836526.

_f_^m^_^_^T WiLifi lß^^^^FScïïïammar-Restaurant, Sctwrarzwaldef Foret-^HBmTlTel'N'TaT^B aaaT lao" und Wlldapeilalltiten. Oemütl. niet Riu-
H3|ll-ili*l|£ljl*ia9 I me HaKenbM Sauna Sourtum Fltnee Angel- I

K5e»^^HHS^^PU L. »*g|l<*»elt. Peuacnelangebote. tchnopoe»- ■B^ wocnenende u. v. m. Fetbproapekl.

Schwarzwaldhotel Erdrichshof Oppenau-Löcherberg. Fam.
Muller, D-7603 Oppenau-LAcherberg. Tel. 09-497804/3036

Restaurant v. smullers. Schwarzwalder forellen- en wildspecialiteiten, geI zellige, rustige ruimten. Binnenbad, sauna, solarium, fitness, hengelsport.jSpec. prijzen, weekendje-uil etc. Kleurenfolder aanvragen s.v.p.

I HOTEL "GÖBEL' SAUERLAND
Korbacherstraat 5, 3542 Willingen. Tel. 09-4956326091.

Het gezinshotel met 50 bedden biedt: Binnenbad, 29 gr., sauna,
zonnebank, zitkamer met open haard, lift, kegelbaan, gr.

parkeerplaats, 10 garages. Alle kamers met douche, w.c, radio,
telefoon, op verzoek ook met kl. tv. Zeer gevarieerd ontbijt. 7

Dagen hallpensioen 483,- DM. 4 dagen halfp. 276,-OM.

L-^Éffi JtöteTffrossJètr
I H«bestgeoutilleerde,toefa^e

nSe„ïetligbad,toüet, I
I kJv.mini-barrte^ooaZwemoa t, '
I DM 225, p.p- Suiav,BT1 binair diner. Bentheim, DuitslandI gaasg)ï$b»& q»wr*~ mt^
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.

Zomerreizen naar de Costa Brava, vertrek iedere maandag en
donderdag per luxe Royal Class touringcar, 10 en 17 dagen
o.a. Lloret, Blanes, Malgrat, Calella. Pineda Hotel vp. juli/aug.
v.a. ’ 507,-, sept. v.a. / 321,-, 6 pers. app. juli/aug.v.a. / 338,-
-p.p., sept. v.a. ’257,- p.p. Toeslag Royal Class ’45,-. Vraag
uw ANVR reisbureau of BEL 05911-2000. Lid ANVR/SGR.

THUIS BLIJVEN IS DUURDER!!!!
LLORET DE MAR vertrek elke ma. en vr.
HTL CLIPPER** haltp. modem htl. in centrum Lloret,
zwembad en ligweide, ontbijtbuffet, uitstekende service, alle kamers
met ba/do/wc/bl.
HTL SAN JUAN*\halfp. 300 m van zee, zwembad opdakterras, goe-
de keuken, gezellige sfeer, alle kamers met
ba/do/wc/bi. 10 dg. 17 dg.
21-24-28-31 juli en
04-07-11-14-18-21-25-28 aug. 399.- 649.-
-toesl. volpension 25.- p.p.p.w.
MALGRAT DE MAR
HTLLUNA PARK** volp. 300 m van zee, zwembad, tennisbaan, maal-
tijden van uitstekende kwaliteit, alle kamers met ba/do/wc/bl.
24-28-31 juli en
04-07-11-14-18-21-25-28 aug. 579.- 879.-
CALELLA
HTL SANTA FE** volp. 200 m van zee, gezellig htl., zwembad -zonne-
terras, goede keuken, alle kamers met ba/do/wc/bl.
21-24-28-31 juli en
7-11-14-18-21-25-28 aug. 499.- 799.-
HTL CALELLA** volp. 100 m van zee, zwembad, goede maaltijden, al-
le kamers met ba/do/wc.
28-31 juli en 04-07-11-14 aug. 499.- 799.-
-21-25-28 aug. 459.- 749.-
HTL CALELLA PARK** volp. 100 m van zee, gezellig htl., zwembad,
zonneterras, alle kamers met ba/do/wc.
28-31 juli en 04-07-11-14 aug. 539.- 879.-
-21-25-28 aug. 499.- 799.-
-sept 329.- 479.-
BLANES
HTL MAR SKI* volp. Het populairste htl. uitons assortiment, direkt aan
zeeL uitstekende service, alle kamers met ba/do/wc.
18-21-25-28 aug. 499.- 769.-
Sept 279.- 429.-
Okt 259.- 389.-
-7 dgs. MIDWEEKREISvertrek 21 en 28 aug. 199.-
-6-dgs. WEEKENDREIS vertrek 18en 25 aug. 179.-
Luxe touringcarreizen met bar, video, toilet. ROYAL CLASS toesl. 50-
-p.p. retour. Gratis ontbijt op heenreis.
OPSTAPPLAATSEN in geheel NL. Geen verzamelplaatsen, vaste
plaatsindeling in de bussen. Dagelijks boeken van 9-22 uur, ook 'szon-
dags.

FIËSTA TOURS HOLLAND
TEL. 045 - 322222/324000

KANTOOR BRABANT 01621-14701— = =T —

1-; I
Wij betalen uw reiskosten
Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u geref"
de mooiste viersterren**" campings in heel FRANKRU^Als u nu boekt betalen wij uw reiskosten. Vraag onze brojj,
aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus 166, 6970 AD W
men. Tel.: 05756-4153.
"COMFORT-LUXE-(Nederlandse) SERVICE»
"CONCURRERENDE PRIJZEN»

ROAN COMFORT CAMj,
I w
ST. MICHAEL IN LUNGAU, 1075 mt. hoogte, 220km^Jdelwegen, vissen, zwemmen, enz. Hotels-pensions '’ 40.- p.p.p.d. halfpension. Alle kamers met douche 'Bel voor inf. 01880-15142. (Ook op zondag). J> 'TIROL. Ski- en bergtochtenparadijs 'Brixental/V^, *Kaiser'. Berghutten v. 20-40 pers., vak.won., log*os »
ontbijt op bergboerderij (zwembad, speelpl.). .
Dr. Edenstrasser, Rahmhof, Bruggberg, A-6300, V
Wörgl. Tel. 09-43.53324901.

cvt^öngarije Tours'
BUSREIZEN (10 dgn.) BALATONMEER v.a. f f\met excursies naar o a. Budapesl, Tihanv en eej^^H

Boekingen bi| uw ANVR-reisbureau of bi| GeGé 085-435u^*

Dlscovery sportieve zeilvakanties op moderne 12r1 M
jachten in Griekenland, de Griekse eilanden en de
kust. Geen ervaring vereist. Info in België 09-32.3651_*j*i

■B-U-s-ssV-a-a-i -»^Aktlef Turkije. Lopen over geitenpaden naar s>. I
dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek rie'j. i
zellige dorpsleven en de ongerepte natuur. Ge^ t<
doen! T.C.T. Tel. 020-236041/149599. J||

12000VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMAfIi^FTEL. 05975 - 14 16. Dansk Fehehus Bookingburo Holl^F
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda. Jr

EKSTRA ARKE
VLIEGVAKANTIES
VANAF
MAASTRICHT J
MfILLORCA '*""( J|. Vertrek op 26 juli 10App. Playa Ferrera, Cala dOr X m"

RHODOS J■ Vertrek op 27 juli I fatD'Hotel Blue Sky, Rhodos, halfpension A "V

ALGARVE -I
Vertrek op 31 juli I /Ij'

' App. Torre Iberius, Armacao dePera A mJ ** ,'GRAN CANARIA il, Vertrek op 2 augustus I Ut\ 'Bung. El Palmeral, Playa del lngles X * '" "^ IPrijzen per persoon gebaseerd op 2 personen per kamel (
cq. appartement op basis van logies. Bij bezetting van & |. appartementen door 3of meer personen gelden lagere |
prijzen.
> , i' Inlichtingen en boekingen bij de ANVR Reisadviesburo'S

en reizenverkopende banken.

_■ WÊ/ÊËËËBmÊÊÊÊËÊBm

I Dlscovery sportieve zeilvakanties op moderne i»-j
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Breta9£
Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651^y

1 OP HET SPOOR VAN DE IJSTIJD. LandschapI zen 1, 2 of 4 dgn. sept.-okt. GEOLIS, tel. °'I 616462. y
o r^>;,Te huur dieselmotorjachten 6 tot 8-pers. Vnj r; 12 aug. Scheepswerf J. O. v.d. Werff, Drad1'
'■Tel. 05120- 12601.

■ Park Atlantis
l^te. DE HAANI

IC^r-^ HUUR AAN ZEE
jjj§^*^~Ëï GANS HET JAAR OPEN

ëSliÖjl Uw paradijs aan de Belgische kust waar
II"" iCiSïSFT^-ï 365 dagen per jaar zomer is
■"^ÜEEIKgI HET VERBLIJF BIJ UITSTEK
Gelegen in een uniekpark van 10ha, amper 500 m van zee, tussen bos en strand, uw stu-
dio ofappartement, volledig ingericht, verzekert U een zorgeloos en uiterst zonnig verblijf.

Subtropische koepel 29°C(zwem- en bruisbaden, kinderbad, glij-
baan, zonneweide) fitnessapparatuur, badminton, ping-pong.

CATIS 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.- OoW
,
w

,
QC( ~;,■ i 0„

week vanaf Bfr. 5.300.- Bi 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.-

-week vanaf Bfr. 6.300.- ■^fM/Zrülsl
RESERVEER NU!» Tel. 09-3259/23.36.22 of 09-3259/23.32.81 I *«"

Torenhofstraat 2, 8420 De Haan België I:I«É8bLm
Naam
Adres |^
Adres W ~^M^É
Postnr. ; Woonplaats

Costa Brava - Blanes
vakantiewoningen te huur
info: ook 's avonds
050-415210 codab reizen

EIFELVMOEZEL, ruim 200
vak.woningen, pensions,
bung's, hotels en boerderijvak.
voor 2 tot 15 pers. v.a. DM 30.
Tel. (05920) 12475.

Actieve vakantie in Büsum
Alles bij huis. Hij wil surfen, zij
wil golf spelen, kind wil paardrij-
den en vissen, iedereen wil
zonnebaden en zwemmen.
Vak.won te huur. 40-90 DM p.

| d. Tel. 09-4948346572.

D-3388 Bad Harzburg
Hotel Villa Silvana garni.' a.h Kur-
park, Papenbergstr. 11, rustige
ligging a. bosrand, recr.ruimte, tv,
tafeltennisruimte, 5 min. v. Kur-
haus, thermalbad en winkelpro-
menade. 1-2-pers. kmrs. met
do/wc Prijs mcl. ontbijt 35-40 DM
p p.p d Tel. 09-4953221461.

Pension O.G. BAD SACHSA
Vvïesenstr. 8 Tel. 09-49552338M. Idyll.
gel., dichtbij Kurpark. comf. 1-3-pers,
kmrs., do. wc, gr. balk., klauren-tv, aar-
alekl. ontbijt. HPot VP indien gawanat.

Houtbouw DE VELUWE. Uw
houten chalet op maat gebouwd.
Ook grote collectie op voorraad.
Apeldoornsestr. 32, Voorthui-
zen, 03429-2233/3978.

BUINEN:
gezellig familiepension voor
ontspannende vakantie in hui-
selijke sfeer. In bosrijk fiets-
en wandelgebied. Kamers v.v.
douche/wc. Zéér geschikt

| voor familiereünies, e.d.
Inl. + res.: Pension Triënte,
Molenstr. 25, 9528 RA
Buinen. Tel. (05998) 12491.

LANGELO, voor een
mooie, rustige fietsvakantie
in een schitterendebosrijke
omgeving. Vanaf ’ 32.50

ip.p.p.d. Gratis fietsen be-
schikbaar. Café/Petit-Res-
taurant/Pension Langelo,
Hoofdweg 10, 9333 PB
Langelo, 05928-12289.

BEEKBERGEN op de Ve-
luwe, hotel 'Klein Canada.
Rust, natuur, gastvrijheid.
Volp. / 53.50. Alle kamers
met d/wc/radio/tv en tel.
Ook bungalowverhuur. Vr.

1onze kl.brochure. Klein Ca-
nada, Ruitersmolenweg

', 15, Beekbergen, (05766)
1303.

■öflffi!
Burghaamstede, v^
Bung.park 't Zeei»*%
5-pers. bung's directj^l
duinen, o.a. open V*_Z4
aanw. Nog beperkte rfljjjji
heden v.a. 12/8. WeekP f
aug. v.a. 755.-/855.- s&J
350.-/650.-. Bel VOO*
01115-1698.

SQVJET-UNf
Subtropisch Sotsji.... VSotsji, Kaukasus V
Sotsji, Kiev y
Moskou \4Moskou, Kiev
Leningrad, Jf
Moskou
Leningrad, A
Moskou, Kiev J.A
PERESTROJKA B^
Bilthoven, 030 - 280J'
250040, 286234.
ANVR/SGR.

Vervolg
vakantie en
rekreatie
zie pag. 6
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VanGogh-team
wilvergoeding

van Justitie
Van onze correspondent

Iw £>e burgemeester van Ede
H r n het ministerie van justitie
►(Vale tegemoetkoming in de
tf van het onderzoek naar de
«l] ea{) drie Van Goghs uit het
tos "Müllermuseum. Volgensfeester W. Blanken van Ede
itjat £ kosten enorm opgelopen
!iti eo et zeven maanden durende
:L, JJderzoek van het speciale
Itj^eteam erg veel tijd heeft
%' "Zeker nu deze zaak zon
de,e wending heeft genomen
l, j^stbare doeken weer terecht«L^en klemmend verzoek om
i(jere steun op zijn plaats", al-
(. burgemeester.
(hercheteam datzich sinds de«jjT 'n december met de specta-
lw Unstroof bezighoudt, heeftIv,^ doeken donderdagmiddag
)rje^en van de advocaat van één
ito. ln verband met de diefstal
l 'ol*den verdachten. De doe-
*%T Voorstudie van 'De Aard-
de s' en 'Uitgebloeide Zonne-
iti.n. zijn volgens de politievgfchadigd.
«^.verdachten, die de politie
I j eind juni en afgelopen dins-
j.Resteerde, hebben hun aan-

-lof kunstroof inmiddels ge-
e' gedeeltelijk bekend.
I s een woordvoerder is nog
t(weel onduidelijk, met name
Qrekking tot dekunstroof zelf

'fsin arop volSenc*e pogingen tot
Üt De politie wil ook niet
Iv^a^r de schilderijen donder-
irjj ndaan kwamen. Meer aan-een worden niet uitgesloten.

Amerikaans Huis stemt voor hulp aan Sovjetjoden
s* "»«,%IGton Het Amerikaansetjj*n Afgevaardigden heeft eenty^genomen die het Russische

S^?1 andere vluchtelingen uit
'''U Urne> zoals evangelische
Si"611' gemakkelijker moet
Wotri de VS binnen te komen.

»d e moet nog door de Senaat
'i^ goedgekeurd.

' j^ikaanseregering had vorig
Augustus een wet aannam

S rr' erd DePaald dat Russische
*H let langer meer beschouwd
t 8 borden als vluchtelingen
Mr?kr°nde vrees voor vervol-n nun eigen land.

" Een bijeenkomst van een anti-Iraanse Koerdengroepering in
Wenen is donderdagavond in een bloedbad geëindigd. Twee
mannen en een vrouw werden door schoten in het hoofd gedood
en een derde man raakte zwaargewond. Twee van de doden
zijn Koerden. Eén van hen is oppositielieder Abdel RahmanGhassemiou, secretaris-generaal van de Koerdische Democra-tische Partij. Het staat nog niet vast of de doden het gevolg zijn
van een conflict tussen de deelnemers aan de vergadering ofdat een buitenstaander een aanslag heeft gepleegd. FOTO: po-
litie voor het huis waar de vergadering werd gehouden.

Arbeiderspartij Israël:
oplossing crisis mogelijk

an onze correspondent

■ Vs, ~ Volgens minis-
C^.de Israëlische Arbei-
i zal wellicht binnen
'g?e een oplossing wor-tjee.vonden voor de crisissi-
-6 J^1 deregering van natio-

Begin volgende
j^. 2Ullen de belangrijkste

stische ministers inten-

sief overleg voeren met pre-
mier Jitschak Shamir en men
hoopt dan tot een regeling te
komen.
Het bureau van de minister-presi-
dent heeft in een reactie laten weten
dat de bijeenkomsten van Shamir
met vertegenwoordigers van de Ar-
beiderspartij van volgende week
'routine' zijn. Maar een woordvoer-
der zei „niet te willen uitsluiten daf
er zal worden gesproken over de cri-
sis".
Socialistische ministers als Shimon
Peres en Gad Yacobi toonden zich
gematigd optimistisch over de kans
van slagen van de besprekingen
metShamir. Er zouden tekenen zijn
dieerop wijzen dat deLikoed graag
een verzoening wil.
Het is nog niet auiaeujK noe ue op-
lossing van de crisis er uit zou moe-
ten zien. De Arbeiderspartij ver-
wacht van Shamir een niet mis te
verstane verwerpingvan de vier ex-
tra voorwaarden bij het Israëlische
vredesinitiatief, die hij het Likoed-
congres vorige week heeft laten
aanvaarden onder druk van de mi-
nisters Sharon, Levy en Modai.

Die voorwaarden zijn een stemver-
bod voor inwoners van Oost-Jeruza-
lem bij Palestijnse verkiezingen,
stopzetting van de intifada voor be-
sprekingen beginnen, voortzetting
van de bouw van nederzettingen in
bezet gebieden geen afstaan van ge-
bied.

Het ligt in de verwachting dat Sha-
mir opnieuw in conflict komt met
zijn drierivalen als hij in het kabinet
zou verklaren dat het besluit van de
Likoed van nul en generlei waarde
is. Het Likoed-congres heeft duide-
lijk gemaakt dat alle ministers en
parlementsleden zich aan de vier
voorwaarden moeten houden. Sha-
ron, Levy en Modai zijn zich kenne-
lijk bewust van die situatie. Gister-
middag hebben zij al vergaderd
over de stappen diezij zullennemen
in het geval Shamir binnen de rege-
ring „verraad" pleegt aan het Li-
koed-besluit.
De Amerikaanse regering heelt be-
sloten geen hoge delegatie naar Is-
raël te sturen voor overleg over de
toekomst van het vredesinitiatief.
Het was de bedoeling dat eind vol-
gende week een groep Amerikaanse
functionarissen, onder leiding van
onderminister van buitenlandse za-
ken Lawrence Eagleburger naar Je-
ruzalem zou reizen om na te gaan of
in hoeverre er nog kansen zijn voor
het Israëlische plan, nu de Likoed
extra voorwaarden heeft aanvaard.
De correspondent van de Israëli-
sche radio in Washington meldde
gistermorgen dat tot de afgelasting
van het bezoek is besloten na over-
leg op hoog niveau over de huidige
crisis in Israël.President Bush heeft
duidelijk gemaakt dat hij niet van
plan is zijn politiek met betrekking
tot het Midden-Oosten, te wijzigen
of afhankelijk te stellen van de Is-
raëlische binnenlandse situatie.

Protest China
bijFrankrijk

rK%°RE - China heeft bij
\\ll geprotesteerd tegen de
Rk^'e van dissidente studen-
V*H P

een toevlucht in dat land
ÜHu 2ocnt na de bloedige mili-
CTS op het Plein van de

" vrede in Peking, begin

l% LaY°erster van het ministe-
? Ve>?iyitenlandse zaken in Pe-
«igklaarde dat Parijs „zich!(.\tj aan schending van
I h ale akkoorden door toe
\ \ °at de studenten de Chine-

-1?? omverwerpen". Ze
L°fn D,J de Franse regering op% effectieve maatregelen" tegen de Chinese studenten.

binnen/buitenland .
Landelijke Studenten Vakbond over plan Deetman:

Bonus en boete hebben
geen effect op studie'

Van onze correspondent

I_'ERDAM - Een studiefinancieringsstelsel met bonussen
7etes zal in depraktijk nauwelijks effect hebben op de stu-**Ur. Dit plan van minister Deetman van Onderwijs gaat
,n<lien uit van de verkeerde veronderstelling dat studen-
jj,°°rluieren hun studie niet snel afmaken. Dat zegt de.Lan-
"* Studenten Vakbond (LSVB) in reactie op plannen van. studenten te prikkelen sneller hun studie af te ron-

Op verzoek van de minister is
woensdag een commissie onder lei-
dingvan prof. drR. in 't Veld van de
Rotterdamse Erasmusuniversiteit
aan het werk gegaan om de gedach-
tevan Deetman nader uit te werken.
Studentenverblijven nu nog gemid-
deld 5,7 jaar aan de universiteit.
Sinds de invoering van de twee-fa-
senstructuur duurt een studie aan
de universiteit officieel vier jaar.
Studenten hebben echter recht op

zes jaar studiefinanciering.
Prof. In 't Veld gaat bij zijn onder-
zoek uit van drie uitgangspunten-
Een nieuw stelsel voor studiefinan-
ciering met strafkortingen en bo-
nussen moet een gunstig effect heb-
ben op het studiegedrag. De meer-
derheid van het Nederlandse volk
mag het stelsel niet als strikt on-
rechtvaardig ervaren en bovendien
mag het niet ingewikkeld zijn. In 't
Veld: „Hoe verfijnder het stelsel,
hoe groter de besturingslast. We
willen natuurlijkniet dat het stelsel,
door vreselijk veel toetsingsmo-
menten in te bouwen, meer geld
kost".

Belastinggeld
Kan In 't Veld in principe achter een
systeem staan dat studenten via
boetes en bonussen in een bepaalde
richting stuurt? „Zoals u dat nu
stelt: nee", zegt de hoogleraar.
„Waar ik wel achter sta is dat het
hier om belastinggeld gaat en dat
het afleggen van een zekere verant-
woording aanvaardbaar is. Studen-
ten moeten de gelegenheid hebben
optimaal te kunnen studeren. En
onder optimaalversta ik niet per de-
finitie zo snel mogelijk".

Volgens In 't Veld is het voor deon-
derzoekscommissie nog „een open
vraag" of een koppeling tussen stu-
dievoortgang en studiefinanciering
binnen deuitgangspunten mogelijk
is. Hij voelt er weinig voor „als een
dolle stier" een systeem met ex-
treem hoge boetes en bonussen aan
de minister voor te stellen. Ook
merkt hij op dat psychologisch on-
derzoek heeft uitgewezen dat het
beter werkt iets leuks in het vooruit-
zicht te stellen dan iets naars. De
hoogleraar denkt twee maanden no-
dig te hebben voor het onderzoek.

Verwarring
De Landelijke Studenten Vakbond
gaat er bij voorbaat vanuit dat een
koppeling tussen studiefinancie-
ring en studieduur een „schijnver-
band" is. Robert Giesberts van de
LSVB verwacht dat een stelsel met
boetes met bonussen de studiefi-
nanciering nog ingewikkelder
maakt en opnieuw verwarring zaait
bij studenten en ambtenaren.
Dat studenten momenteel bijna
twee jaar langer over hun studie
doen dan volgens het studiepro-
gramma noodzakelijk is, verklaart
Giesberts door de verslechtering
van het onderwijs. „Studenten ha-
len hun tentamens niet omdat de
leerstof slecht wordt uitgelegd.
Daarnaast speelt mee dat studenten
graag wat dieper op hun studie in-
gaan".

Baan
Studentendecaan A.D. van der Pijl
van de Erasmusuniversiteit beves-
tigt dat laatste argument van de stu-
dentenvakbond. Om op de arbeids-
markt zo goed mogelijk voor de dag
te komen, koppelen veel studenten
niet-verplichte vakken aan hun
standaard-studieprogramma. In
hoog tempo afstuderen, bevordert
de kans op een baan bepaald niet.
„Tegen een jurist van 22 jaar oud
wordt op de advocatenkantoren
vreemd aangekeken", zegt Van der
Pijl. „Men heeft liever dat die per-
soon nog wat langer op de universi-
teit rondloopt".

Van der Pijl denkt dat een stelsel
met boetes en bonussen in het begin
misschienweleffect heeft op de stu-
dieduur, maar op de langere termijn
niet. Volgens de decaan vertonen
studenten nu al een strategisch ge-
drag. Dertig percent van de studen-
ten wisselt van studierichting. Zij
hebben dusal een paar jaar studiefi-
nanciering 'verspeeld. „Je ziet dat
deze studenten eerst de verplichte
onderdelen van het studieprogram-
ma uitvoeren. Wanneer de studiefi-
nanciering na zes jaar stopt, nemen
ze een baantje en beginnen in veel
rustiger tempo aan de niet-verplich-
te vakken".

Elektrische
stoel verkeerd
aangesloten
Van onze correspondent

DEN HAAG - Een tot de elektri-
sche stoel veroordeelde Ameri-
kaan heeft in de nacht van don-
derdag op vrijdag de eerste po-
ging hem ter dood te brengen
overleefd, omdat de kabels ver-
keerd om waren aangesloten.

Na herstel van deze fout werd de
28-jarige Horace Franklin Dun-
kins negen minuten later geëxe-
cuteerd in de Atmore-gevange-
nis in Alabama.

De geestelijk niet volwaardige
man was ter dood veroordeeld
wegens aanranding van en
moord op een vrouw in 1980.

Groen Links: 'Programma
geen Sinterklaas-pakket'
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Onduidelijk,
onrealistisch, onhaalbaar.
Zo luidde de kritiek, die
zegslieden van alle politieke
partijen uitten toen Groen
Links enige weken geleden
haar verkiezingsprogram-
ma presenteerde. Boven-
dien waren alle wensen niet
financieel doorgerekend,
dus er zou wel niets van
kloppen, aldus de stelling-
name.

De kritiek is hard aangekomen
bij Groen Links. Er is als een
speer gewerkt om toch nog vóór
de zomervakantie een financiële
verantwoording van het pro-
gramma op tafel te leggen. Deze
week lekte die uit om donderdag
officieel te worden gepresen-
teerd. Het door Groen Links ge-
wenste beleid is uitvoerbaar en
voor langere tijd houdbaar, aldus
de rekenmeesters van de partij.
Op papier zeker, maar ot' dat ook
in werkelijkheid zo is, is de
vraag. Zo gaat Groen Links uit
van berekeningen van het Cen-
traal planbureau (CPB) over de
economie in de komende jaren:
2,5 procent groei per jaar, twee
procent inflatie per jaar, een re-
durrtie van het financieringste-
kort met 0,5 procent per jaar.

Opvallend, aangezien lijsttrek-
ster Beckers eerder te kennen
gaf uit te willen gaan van een
economische groei met één pro-
cent per jaar.Alleen bij die groei
konden milieu- en economiebe-
langen gekoppeld worden. Met
andere woorden: selectieve
groei.

In de financiële verantwoording
is de 1-procentsgroei als variant
opgenomen. Als de ecomische
groei ineens tegenvalt. Beckers:
„Groei die niet goed isvoor mens
en milieu, is niet aanvaardbaar.
Dus is het 1-procentmodel erbij
gezet". Een keuze voor dat mo-
del wordt echter niet gemaakt.
Het feit dat Groen Links weleen
CPB-berekening tot uitgangs-
punt heeft genomen voor haar
programma, is ook opvallend.
Zeker als bedacht wordt dat
Groen Links de eigen berekenin-
gen niet meer door dat instituut
wil laten doorrekenen. Beckers
daarover: „Het CPB veronder-
stelt de effecten van het voorge-
stane beleid niet in deberekenin-
gen. Men bekijkt de zaak alleen
zuiver rekenkundig".

Rekenkundig of niet, Groen
Links accepteert weleen verdere
reduktie van het financieringste-

kort met 0,5 procent per jaar. Dit
ondanks de stelling van Beckers
dat er dan geen geld overblijft
om iets te doen voor het milieu
en de bestrijding van werkloos-
heid.

De partij heeft dit dilemma gro-tendeels opgelost door de belas-
tingen te verhogen met 12 tot 14
miljard gulden. Het bedrijfsle-
ven moet daarvan 8 tot 9 miljard
ophoesten via een hogere ven-
nootschapbelasting. De rest
moet komen van burgers met in-
komens boven 50.000 gulden in
de vorm van hogere inkomsten-
en vermogensbelasting.
Over het als gevolg daarvan op-
treden van looneisen, het aan-
trekken van zwarte en grijze cir-
cuits of het vertrek van onderne-
mingen naar elders wordt door
Groen Links niet gesproken.
Partijeconoom Thio: „De lasten-
verschuiving van overheid en
laagstbetaalden naar weigestel-
den is onvermijdelijk. Alleen dan
is het programma financier-
baar". En over de consequenties:
„Een deel van de lastenverzwa-
ring is eenmalig, bijvoorbeeld
om de inkomensachterstand
voor de minima in te halen. Het
is best mogelijk dat een deel van
de winsten naar elders weg-
vloeien. Nederland hoeft geen
belastingparadijs te zijn. Het is
geen Sinterklaas-pakket".
Meest opvallend kenmerk van
het Groen Links-programm
vormt een Groentax voor milieu-
vervuilende produkten. Hoe de
tax er precies uit moet zien, is
formeel nog open. Bruto moet er
echter jaarlijks 10 miljard gulden
door binnenkomen. Dat bedrag
zal pas geleidelijk bereikt wor-
den. Al naar gelang de consu-

ment het consumptiepatroon
aanpast wordt de belasting op
den duur echter overbodig. De
belaste produkten worden niet
meer gekocht. Weg belastingop-
brengst. „Dat is een probleem",
aldus Beckers.

Er zijn echter meer problemen.
De belasting komt op alle bur-
gers neer, ook de laagstbetaal-
den, ambtenaren, uitkerings-
trekkers en trendvolgers. Alle-
maal groepen die Groen Links
juist de komende jaren een inko-
mensvooruitgang van 15 tot 24
procent wil bieden. Om de wan-
daden-Lubbers teniet te doen.
Dus moet er compensatie voor
de Groentax komen. Daarvoor is
4 miljard gulden ingeboekt. Zo
moet de Groentax geen koop-
krachteffect hebben voor de mi-
nima, aldus Beckers.
Hoe een en ander concreet ge-
stalte moetkrijgen, is nog ondui-
delijk. Beckers en Thio denken
aan een BTW-reduktie met een
procent. Maar daarvan heeft
iedere burger profijt. Ook de ho-
gerbetaalden. De groep die
Groen Links juist financieel wil
aanpakken. Voorts bestaat zo de
kans dat iemand die het con-
sumptiepatroon snel aanpast,
geen negatief effect ondervindt
van de Groentax, maar wel com-
pensatie krijgt.
Tot slot de defensie. Groen Links
wil hierop 3 miljard gulden be-
zuinigen. Dat bedrag moet in
1994 zijn bereikt en is becijferd
op basis van het niveau van de-
fensieuitgaven, zoals datnu voor
dat jaar in de meerjarenramin-
gen staat. Het feit dat die ramin-
gen inmiddels door een kabi-
netsbesluit voor de periode na
1990 neerwaarts zijn aangepast,
is niet verwerkt.

Er is echter nog een ander pro-
bleem. GroenLinks wil de bezui-
niging op defensie alleen berei-,
ken op materieel. Wat de bijbe-
horende soldaten in een derge-
lijk geval moeten gaan doen, is
volstrekt onduidelijk. Ontslaan,
bijvoorbeeld als eerste stap op
weg naar afschaffing van het le-
ger zoals de PSP, onderdeel van
Groen Links, wil? Beckers: „We
willen het leger niet afschaffen
maar ombouwen tot VN-vredes-
macht". Het probleem van bezui-
nigen zonder mensen te treffen,
denkt zij op te vangen door de 3
miljard op een 10-jarenplan tot
modernisering van materiel te
korten. Dat plan, nog door het
eerste kabinet-Van Agt ontwikk-
keld, vergt 50 miljard gulden.
Maar dan praten we over een be-
zuiniging op papier en niet in de
praktijk. Het leger, of zijn ge-
vechtskracht, wordt er niet klei-
ner door. Een feit dat Groen
Links liever verzwijgt.

" Ria Beckers
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cimiri i/nnnnci ie Unieke 22-daagse verzorgdeEXTHA VÜÜRDtLIK RONDREIS. Ned reisleiding,
HOTELARRANGEMENT vertr- 29 sept. en 10 nov. a.s.
AAN DE ZEELnOTEJOJgT Sns^rgen" SS!

~ï*m\\Bß\\9r Pretoria, Transkei, Kaap de
a-a-t-fMM^»». I Goede Hoop, Kaapstad, Zuzu-

SRk land' Durban' Sabi Sabi etc-Voor info: stuur en ongefr. en-
Efefcl velop aan Impala, Antw. nr.PU »C!B»^ll 222> 8861 KT Harlingen (lid

jH^^njS-^ ANVR/SGR).

" Schitterende ligging op
300 meter van zee ■bmiiSaiiii" Binnen- en buitenzwembad I _f|ll*vPx

" Sauna/Solarium UlUldÖa

" Tennisbanen/Fietsen 8 dgn. MiddOil. ZBB ff.a.

" Alle kamers v.v. ktv en minibar
Vraag ons uitgebreide info-pakket * 695 ■

DE ZEEUWSE l^| Voor uitv' brocnure Del:
k s"«n m Holiday Cruisesrenesse . telefoon 01HM040 03483-53778 Of 52400

■M||aVlMlaßMßavMfl|piaMpHfl|
WIJ BIEDEN UAAN:^^^

VWjetta C diesel, 2-drs,rood, 5-versn 87 21.950,- 502,96*
VWPassat Rimini, 5-drs., diesel, blauwmet 84 14.950- 413,53*
VWGolfSCl.3ltr.,blauwmet 81 7.950- 452.81*
VWGolf Scorpio 1.6Itr., zwart 82 9.950- 278,32*
VWGolf C 1.3 Itr.. 4-drs., wit 84 13.950- 348,49*
VWGolf 1.3 Itr., blauw 85 14.950- 362,71*
VWGolf diesel,wit 85 16.750- 406,60*
VWGolf C diesel, aut., altlasmet 86 18.950,- 452,81*
VWPolo Coupé Sprinter, groenmet 87 16.750,- 385,81*
VW Golf GTD, 4-drs., get. glas, org. schuifdak,
toerent., 9.000 km sept.BB 35.750- 814,40*
Audi 80 LS, 4-drs, gr.met, automaat 81 8.950,- 212,69*
Audi 80 CL, diesel, 4-drs, wit 82 9.250,- 219,85*
Audi 80 1.8 Itr., 90 pk, 5-versn.,
velours bekleding, grijsmet 87 30.900- 704,90*
Audi 801.8Itr, gr.met 88 30.700-
Peugeot 305Break GL, beige 82 4.650- 138,60*
Suzuki Alto.gr. met 83 5.950- 231,80*
OpelKadett, 3-drs., beige, 46.000 km 83 9.750,- 254,93*
Ford Escort CL 1.1 Itr., gr.met 84 10.950- 278,32*
Citroen BK 1.6 Itr, TRS, wit 84 11.950- 301,71*
OpelKadett, 5-drs., 1.6 Itr.. rood 84 11.950- 236,58*
Opel Ascona, 5-drs., nieuw model 83 9.250- 221,00*
Peugeot 205 GL, 4-drs., rood 85 11.950,- 401,98*
Peugeot2os GR 1.3 Itr., 4-drs., beige 85 12.950- 341,47*
OpelKadett, 2-drs., 1.61tr., gr.met 85 14.650- 278,32*
FiatUno6oS. wit 86 11.950- 367,33*
CitroenVisa 1.4 Itr., TRS, zwart 86 11.950,- 390,43*
Ford Escort 1.4 Itr., CL, zilvermet. ,26.000km... 86 15.950,- 413,53*
OpelKadett 1.31tr., LS, 3-drs.. rood 86 16.950- 413,53*
OpelKadett SC, 4-drs., zilvermet 86 17.950- 271,30*
Opel Corsa 1.2 S, 3-drs., blauw, 14.000km 87 14.400- 413,53*
OpelKadett 1.3 LS, 3-drs., rood 87 17.650- 617,80*
OpelKadett 1.3 LS, 4-drs., gr.met 87 17.950- 617,80*
Opel Omega 1.8SR, beigemet., 38.000 km 87 26.950- 397,36*
Peugeot2osXß,zilvermet., 12.500 km 87 17.250- 397,36*
Peugeot2osXE;wit, div. acces 88 15.850- 365,02*

* bovenstaande priizen zi|n per maand.
6 Mnd. 100% garantie. Gegarandeerde km.stand, 15 dagen omruilgarantie. I

■

PERZISCHE C/TAPIJTEN
Oranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 045 - 713650

( 1 '' " "".

L J

EENMALIGE
GELEGENHEID I

Om U te verbazen over de schoonheid van onze exclusieve
collectie en U te verwonderen over de nu

TIJDELIJK STERK VERLAAGDE PRIJZEN I
EEN KLEINE GREEP UIT ONZE COLLECTIE

ORIGINELE PERZISCHE TAPIJTEN
o.a.

BORCHALOU 152 x 100cm. van f 1.150,- nu f 645,-
HAMADAN 202 x 104cm. van f 2.650,- nu f" 975,-
POCHTI'S 90 x 65 cm. van f 495,- v.a.f, 295,-
ZENJAN 235 x 137cm. van f 3.950,- nu f 1845,-
HERIZ 264 x 178cm. van f 5.900,- nu f 3.645,-
NAHAWAND 321 x 211 cm. van f 8.950,- nu f 3.950,-
DOUSCHAGHAN 373x275 cm. van f 9.650,- nu f 4.950,-

-i SPECIAAL AANBIEDING IN KLEINE STUKJES
o.a. voor salon- en bijzettafels, gevulde kussens, wanddeco- I

ratie en nog veel meer. Beluch-tafelkleden 140 x 90 va. f 115,-L| jjm
Donderdag koopavond
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lifDMII Cd/DT\C
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Publikatieaangeboden doof dil blad. in samenwerking mei de Stichting Ideële Reclame SIHË
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SOMMIGE GOEDZIENDEN ZOUDEN DAAR
EENS AAN MOETEN DENKEN.

Zon honderdduizend Nederlanders heb- Anderen zien een paar vierkante centi- Of waar nodig een helpende hand uit te steken,
ben te kampen met slechtziendheid. meter scherp, maar alles er omheen wazig. Soms herkent u een slechtziende aan

Dat is niet zielig, maar wel verdraaid Zo zijn er vele vormen van slechtziend- de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
lastig. Want sommige slechtzienden kunnen heid, waar weinig ot niets aan te doen is. Vereniging van Blinden en Slecht- /ju"\
bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien. U kunt er wel iets aan doen. zienden, Postbus 2344,3500 GH

Maar 's avonds praktisch geen snars. Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen. Utrecht, telefoon 030 -93 11 41. \JÏX
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economie

Britse brouwerij overtradfusiecode
Guinness moet 293
min boete betalen

Van onze redactie economie

I^DEN - De Britse brouwerij Guiness moet ongeveer 85
ipkl pond sterling (293 miljoen gulden) als schadevergoe-
,s betalen aan een aantal vroegere aandeelhouders van de
"?tse whisky-producent Distillers, die zij drie jaar geleden
ft overgenomen. Dit heeft de Britse fusiecommissie (Ta-

er Panel) gisteren bepaald.

De commissie verklaarde dat de
schadevergoeding is bedoeld „om
enkele overtredingen van de fusie-
code door Guinness recht te zet-
ten". Het geldwordt onder meer uit-
betaald aan de Britse supermarkt-
keten Argyll en zijn adviseurs, die
bij de overnemingspoging aan het
kortste eind trokken.

Guinness verklaarde zich bereid te
betalen. „Als we de kwestie op deze
manier kunnen regelen komt dat de
belangen van de onderneming en
van haar aandeelhouders het best
tegemoet", zei Anthony Tennant,
president-directeur van Guinness.
De schadevergoeding heeft geen ge-
volgen voor de winst van de bier-
brouwer, aldus Tennant.

EG maakt
Japanse

cd-spelers
duurder

ï, Van. onze correspondent
«j^L/DEN HAAG- Compact-
..Pelers uit Japan en Zuid-Ko-urmen de komende tijd een
tyaf^rC duurder worden. De
oj*se Commissie besloot giste-
lw °P in deEG ingevoerde cd-
ii? heffingen te leggen van
*s tot bijna 34 procent.

tij, ners en Koreanen - het
ilji^bij om vrijwel allebekende

ü - zouden
Dfj: sPelers ver onder de norma-
»jS,°P de Europese markt heb-
vj| öracht. Dumping dus, en dat

etls de internationale han-
ïürels verboo^en.

!f„ °Pese Commissie is hiertoe
C^aan nadat de drie grotes.e cd-fa'brikanten, Philips
rj'Vinder van het cd-systeem),
iv er»se Bang & Olufsen en het
dietse Grundig, in 1987 een
lih

tegen deze praktijken had-gediend.
L heeft twee jaar lang
L°?k verricht naar de cd-ver-
hL ln Japan, Zuid-Korea en
t| JJ> en is tot de conclusie geko-
<5 a ' de Aziaten hun produkten

beneden een normaal
* Prijs verkochten.

farmers en Zuidkoreanen be-Uto,' 1 de markt van cd-spelers nu
ld^ volledig. In 1984 was hun
$ ' °p de Europese markt min-

CJ de helft, nu is dat bijna 70t..l Het aandeel van de Euro-iL^dustrie is dus minder dan

Groei
Volgens Guinness hebben de mees-
te vroegere aandeelhouders van
Distillers deGuinness-aandelen, die
zh by de overneming uit handen
van de bierbrouwer ontvingen, vast-
gehouden. Daardoor hebben zij mee
geprofiteerd van de winstgroei. Vol-
gens Guinness staan haar aandelen
nu zestig procent hoger genoteerd
dan in de tijd toen het concern Dis-
tillers overnam.

beurs-overzicht
Vast
if^RDAM - De Amsterdamse!H j^beurs eindigde de week in'Hp* e maar n^ onvriendelij-
tl^^fning. In deloop van dedag

11 veel koersen aan en de
L^itigsindex kon ruim een
*t tw^gen tot 189,3. Dat was dan
Itirt lyd, want kort na sluiting
liu6 beurs begon Wall street aan
Srfv'Se daling dietegen zes uur
tot _e Dow Jones industrie-index

punten was opgelopen.

i j rdam had te maken met vrij-

"^
6Se markten waarbij lichte

Ö a.snel tot winsten van enige
'Htl'' 8 leidde- De aandelenh I*n het tot een povere omzetVnP f6BO miljoen. Obligaties
Se 1 "■ licht oplopende prijzen
yMijlt meer van de hand
l 'f 1154 miljoen).

CVer zette de opmars met f 2,30
h ul°t f 146,60 en Koninklijke
Uferd f2duurder op f 140,70.
L^rd f 0,70 duurder op f5l.
«w banken was NMB opnieuwtijger. Na donderdag al f 11 te'isq kwam er nu nog eensto^ovenop op f268. Amro was<5 .^ter op f 90 enABN f 0,20 op
■V' Op de beurs in Frankfurt%j de banken ook zeer vast ge-
H 0°P geruchten over Japanse
IS«Pl- Overigens kwam de
Du beurs gisteren op het hoog-
-1 van het jaar terecht.

J\ i^raar Aegon steegf 1 verder
\y03,70. In de transporthoekh VJternatio-Müller f 1,50 naar
l,\v, * handelshuis Borsumij-
Sti was f2,30 beter op f132 en',3q r Douglas herstelde met
Me °P f 115,70. Opvallend wasJtlg de aanhoudend vaste stem-
\t v°or KBB op f7B wat een
l. van f7,50 inhield.
St J°kale markt was Koppel-
k^'tblinker. Op f350 werd uit-J-rk^k f2B meer betaald na eenV^ers van f355. Oldelft was f4ÏH*rt.0P f 197en NIB flO op f5BO.iV^it werd f9opgetild naar
|Vjetl Begemann werd f5,50jSst'f op fll6. Daarentegen

\/ Vereenigde Glas, Wegen-
1^ v*rkade terug..rjj B °Ptiebeurs heerste een le-
jjl v?e handel. Philips was weer
JJoiv" de drukste fondsen metV|^2etvan 7000 contracten. Op-
[V^Sers sloten hun posities in
ktWs om callposities met af-
% l

a nd oktober in te nemen. InJs veel gelimiteerde or-?frje ?rden uitgevoerd wat resul-
?. rs"l een omzet van 5600 op-Nv u

°k in Unilever, KLM en
\th rd druk gehandeld.De to-
V a*et was 67.000 contracten.

Concurrentiepositie vooral beter
door stijging van werkloosheid

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - De sterke
verbetering van de Nederland-
se concurrentiepositie sinds
1979 moet vooral worden toe-
geschreven aan de eveneens
sterke toeneming van de
werkloosheid. Daardoor wor-den de loonkosten fors beïn-
vloed, in de zin dat ze naar be-
neden gingen. Niet zozeer het
economische beleid, maar de
malaise van de jarentachtig is
verantwoordelijk voor het eco-
nomisch succes van de kabi-
netten-Lubbers.

Dit staat in het artikel 'De interna-
tionale concurrentiepostie van Ne-
derland, 1973-1987' van prof. dr. J.
L. Zanden, dat in hetnieuwste num-
mer van het blad Economisch Sta-
tistischeBerichten is gepubliceerd.

Een door Zanden gepresenteerd
'sterk vereenvoudigd' model van de
ontwikkeling van die concurrentie-

positie toont aan dat de export de
stuwende kracht is achter de econo-
mische opleving, die volgde op de
recessie in de jarenzeventig. Behal-
ve de relatieve daling van de loon-
kosten door de werkloosheid heeft
het feit dat de sterke opwaardering
van de gulden vrijwel tot stilstand
kwam de verbetering van de con-
currentiepositie in de hand ge-

werkt.
„Het geheim van het succes van het
beleid, voor zover daarvan gespro-
ken kan worden, dat gericht was op
het verbeteren van de concurrentie-
positie is eenvoudig dat de depres-
sie van 1981-1983 hier harder toe-
sloeg, waardoor de werkloosheid in
Nederland veel omvangrijker werd
dan elders", aldus prof. Zanden.

Een door loonmatiging in gang ge-
houden en op de groei van de uit-
voer gericht herstelbeleid zal er vol-
gens Zanden toe leiden dat het
werkloosheidsverschil tussen Ne-
derland en de concurrentie afneemt
ofverdwijnt. Dan zullen derelatieve
loonkosten echter weer toenemen,
waardoor de economische groei op
den duur wel vast moet lopen.

Dat betekent dat de werkloosheid
in Nederland dus niet langdurig on-
der het peil van de concurrenten
kan komen te liggen. „Met andere
woorden, zolang West-Europa
kampt met massawerkloosheid zal
deze ook in Nederland onoplosbaar
zijn".

Dienstenbond
FNV: meer ATV

WOERDEN - Onge-
veer 65 procent van
de leden van de
Dienstenbond-FNV
wil dat de bond
doorgaat met de
strijd voor arbeids-
tijdverkorting. In
1993 zou de werk-
week 35 uur moeten
zijn, de norm van de
Europese vakbewe-
ging voor het Europa
zonder binnengren-
zen. Slechts 10 pro-
cent van de leden
van de Diensten-
bond-FNV is tegen
verdergaande ar-

beidstijdverkorting,
terwijl zon 24 pro-
cent wel korter wil
werken, maar vindt
dat de bond daarop
wat minder nadruk
moet leggen.
Dit blijkt uit een en-
quête over het ar-
beidsvoorwaarden-
beleid die de Dien-
stenbond-FNV on-

der haar leden heett
gehouden. CAO-
coördinator Martin
Spanjers is blij met
'deze krachtige on-
dersteuning van het
beleid. Volgens hem
blijkt duidelijk dat
de leden niet accep-
teren dat langdurige
werkloosheid blijft
bestaan.

Honda koopt
belang Rover
LONDEN - Het Japanse automo-
bielconcern Honda neemt een be-
lang van twintig procent in de Brit-
se branchegenoot Rover. De over-
eenkomst wordt einde van dit jaar
van kracht. Dat betekent dat er dan
geen enkele autoproducent nog uit-
sluitend in Britse handen is. Honda
en Rover werken al tien jaar samen
in de ontwikkeling en produktie
van auto's.
De intensivering van de samenwer-
king tussen beide automobielpro-
ducenten krijgt ook nog op een an-
dere manier gestalte. Honda zal zijn
fabriek in het Zuidengelse Swin-
don, waar motoren worden vervaar-
digd, uitbreiden tot een volwaardi-
ge autofabriek. Rover zal een belang
van twintig procent nemen in deze
vestiging. Vanaf eind 1991 zullen in
Swindon jaarlijks 100.000 auto's van
de band rollen. Dat zullen zowel
Honda's als Rovers zijn. De fabriek
zal 1.300 nieuwe banen opleveren.
Volgens de Britse ministervan han-
del en industrie, Lord Young, zal
het nieuwe project een investering
vergen van 300 miljoen pond (ruim
een miljard gulden). Er is niet ge-
vraagd om overheidssteun. Volgens
Young heeft Rover sinds de overne-
ming vorig jaar juli door British
Aerospace gesprekken met Honda
gevoerd over een uitbreiding van de
samenwerking. De Britten zouden
zelf niet de technische capaciteit
hebben om zich staande te houden
in de steeds scherper wordende
concurrentie.

beurs van amsterdamslotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON . 102,60 103,70
Ahold 118,20 119,30
Akzo 143,10 143,30
A.B.N. 44,90 45,10
Alrenta 162,00 162,00
Amev 55,70 55,40
Amro-Bank 89,50 90,00
Bols 145,50 146,00
Borsumü W. 129,70 132,00
Bührm.Tet. 68,00 67,90
C.S.M.eert. 69,60 70,40
DAF 55,50 55,10
Dordtsche P. 252,50 254,80
DSM 129,40 129,20
Elsevier 74,00 74,30
Fokker eert. 43.30 43,20
Gist-Broc. c. 33,20 33,20
Heineken 126,00 126,00
Hoogovens 113,90 114,00
Hunter Dougl. 114,50 115,70
Int.Muller 100,50 102,00
KBB eert. 76,00 78,00
KLM 50,30 51,00
Kon.Ned.Pap. 56,30 56,70
Kon. Olie 138.80 140.70
Nat. Nederl. 65.30 65,80
N.M.B. 260,50 268,00
Nedlloyd Gr. 449,20 451,50
Nüv. Cate 99,00 99,50
Océ-v.d.Gr. 314,00 312,00
Pakhoed Hold. 140,50 140,10
Philips 39,80 40,10
Robeco 105,60 106,40
Rodamco 157,60 158,00
Rolinco 103,50 104,60
Rorento 61,50 e 61,80
StorkVMF 37.10 37,10
Urnlever 144,30 146,60
Ver.Bezit VNU 97.50 96,40
VOC 47,50 47,70
Wessanen 89,60 89,50
Wolters-Kluwer 48,50 48,80

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 111,00 111,10
11 BNG 81-06 107,90 108,00
BV2 BNGB4-09-1 105,50 105,60
BV2 BNGB4-09-2 105,40 106,00
6% BNG 67-92 98,80 98,80
63/« BNG 68-93 98,00 98,10
6V2 BNG67-92-1 98,20 98,30
tVt BNG 67-92 98,20 98,20
6 BNG 65-90-1 98,60 98,60
6 BNG 65-90.2 98,70 98,80
55/4 BNG6S-90-2 98,80 98,90
s/2 BNG 65-90 98,80 98,90
s/4 BNG 64-89 99,10 99,20
s/4 BNG 64-90 98,40 98,50
4 1/2 BNG 62-92 95,70 95,80
4/2 BNG 62-93 95,60 95,60

Pandbrieven
Vh AEGHypB4 99,70 100,00
63A Aegon hyp 85 97,60 97,70
6FGH DW7301 99,10 99,10
6FGH DWBIOOI 99,50 99,50
43AFGHx95501 99,50 99,50
43/4FGHxaI 99,40 99,40
7'/2WstlHypßZ 99,20
6Westl.Xl 98,00 98,00
6We5t1.X34121 96,90 97,00
6Westl.XB23ol 96,00
7WUH 86-91 99,30 99,30
7WUHBS-95 98,90 99,10
7 WUH 89-92 99,50 99,50

Banken,handel & industrie
W/t Akzo 82 104,60 104.60
\V/t ABN K79 104,20 104,20
9/2 ABN 74 103,20 103,20
9ABN ecu 85 98,70 98,70
B/2 ABN 84 100,90 100,85

V/t ABN 86 99.70 99,70
9V4 AmroKBo 104,00 104,00
8Adam Rubber 84 99,00 99,00
6'/< BMH 87 97,00 97,00
83A BqPaK75 100,00 100,00
HCeehorn7l 121,50 121,50
V/t Hoogov. 85 98,80 98,807 HunterD.B6 97,00 97,00
HV2NIBBO 102,70 102 70
7 NOB 66-91 99,50 99,50
7 NOB 64-89 99,20 99,20BV2 NMBK 76 100,20 100,2063A NMB bb 85 97,80 97,80
6'/2NedWatßnk 86 90,70
6 PGEM 64-89 97,00 b
6V4 Postb. 95,80 96,106 Postb. 93,10 93,10
6 Schiphol66 95,20 95,20
8,2 SHV 72 105,30 105,308,2 SHV 73 107,00 107,00
4 St.Bank. 86 87,00 87 00
6 Unilev. 66 98,00 98,50
Vh VMF 69 98,90 98,90

Premie obligaties
2/2 Alkm.s6 82,10 8210
2V2 Asdslkl 82,10 82*10
2V2 Asds6ü) 83,00 831002V2 Asds6(2) 96,00 96 50
2V2 Asds6(3) 96,00 96 00
2V2 Asd59-99 82,60 " 82 60
2/2Breda 54 80,70 8110
2V2 Dordt 56 83,50 83*502/2Edh.s4kl 87,50 87 50
2/2 Enscs4kl 88,10 8810
2'/2sGrs2(l) 110,20 11020
2'/25Gr52(2) 112,50 11010
N.Kank.lnst.BB 83,20 83 20
2/2 NdßodK67 86,50 90 00b
2'/2Rdms2(l) 110,30 110 30
2/2 Rdms2(2) 110,70 m'so2V2 Rdm57-97 91.90 9190
2V2 Utr.s2kl 95,60 95*602'/2Zd-H0157 91,60 92 502/2 Zd-H0159 90,60 90,60

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 103,20 103 40
8'AA.1.R.85 110,00 no',oo
6V2 Bobel 86a 87,00 87 306'/4Bührm.73 260,00
6/4 Cham 86 89,00 89 00
5 Enraf-N.86 96,40 96*30
7HCSTechn. 116,90 117J06 Hoogov. 85 164,50 165 20

BJ/2HolecBs8J/ 2Holec85 111,50 m5O
sHoop Co 87 87,50 87*50
83AKNSM75 225,00 225 00
73/<Nutr.72 355,00 35500
6V2 Nijv.Bs 153,00 153 00
6V2 R01.67 99,00 99*00
14 SHV 81 151,00 152'00b
83A Stevin76 101,50 10150
BV2 Volker7B 100,50 100,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 47,00 45 60ACF-Holding 58,00 57,80
AhrendGr. c 304,00 a 303,00
Alg.Bank.Ned 44,70 45 00
Asd Opt. Tr. 25,00 23^50Asd Rubber 7,50 7 40
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 103,80 103 00
Aut.lnd.R'dam 92,50 9120
BAM-Holding 489,00 490,00
Batenburg 101.00 100,00
Beers 144,00 142,00
Begemann 110,50 U6,50
Belindo 372,00 373.00
Berkels P. 4,95 4 90
Blyd.-Will. 23,70 24.00
Boer De, Kon. 440,00 439,90Ide Boer Winkelbedr. 57,50 57.50

Boskalis W. 15,50 15,90
Boskalis pr 13,30 13,40
Braatßouw 1063,00 1065.00
Burgman-H. 3380,00 3380,00
Calvé-Delftc 940,00 951,00
Calvéprefc 5300,00 5300,00
Center Parcs 64,20 64,00
Centr.Suiker 68,70 69.70
Chamotte Unie 11,40 11.10
Cindu-Key 120,50 120,00
Claimindo 365.00 365,00
Conten; Beheer 23,80 23,50
Cred.LßN 83,50 83,80
Crown v.G.c 107,00 108,00
Desseaux 225,50 226,00
Dordtsche pr. 251,50 254,00
Dorp-Groep 54,80 56,30
Econosto 259,00 260,00
EMBA 135,00 135,00
Enraf-N.c. 54.00 53,50
Eriks hold. 405,00 406,00
Flexovit Int. 74,80 74,80
Frans Maasc. 84,80 83,20
Furness 125.00 123,50
Gamma Holding 86,00 87.00
Gamma pref 5.80 5,80
Getronics 27,90 27,60
Geveke 40,00 40,80
Giessen-de N. 280,00 292,00
Goudsmit Ed. 380,00 389,00
Grasso's Kon. 96,30 96,80
Grolsch 141,00 141.80
GTI-Holding 186,00 186,50
Hagemeyer 101,00 103,00
H.B.G. 212,50 212,00
HCS Techn 15,20 15.30
Hein Hold 110,70 111,60
Hoek's Mach. 185,00 187,00
Holdoh Hout 745,00 745.00
Holec 30,90 30,90
H.A.L.Tr. b 1648,00 1683.00
Holl.Am.Line 1650,00 1683.00
Heineken Hld 110,70 111,60
Holl.Sea S. 1,39 1,39
Holl. Kloos 530,00 540,00
Hoop en Co 11,30 11,10
Hunter D.pr. 5,70 5,70
ICA Holding 18,10 18,50
IGB Holding 64,50 64.00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 32,30 32,80
Industr. My 231,00 231,50
Ing.Bur.Kondor 552,00 554,00
Kas-Ass. 47,20 48,00
Kempen Holding 16,50 16.40
Kiene's Suik. 1360.00 1370.00
KBB 76,50 77,50
Kon.Sphinx 120,30 123,00
Koppelpoort H. 322,00 350,00
Krasnapolsky 202,00
Landré & Gl. 63,50 63.80
Macintosh 52,00 51,50
Maxwell Petr. 673,00 680,00
Medicopharma 77,70 77,00
Melia Int. 7,40 7,20
MHV Amsterdam 23,00 23.00a
Moeara Enim 1180,00 1190.00
M.Enim 08-cert 15600,00 15500,00
Moolenen Co 34,00 33,80
Mulder Bosk. 78,80 79.00
Multihouse 10.00 10.00
Mynbouwk. W. 438,00 438.00
Naeff 250,00
NAGRON 52.00 52.50
NIB 575,00 580,00
NBM-Amstelland 21,50 21,80
NEDAP 344,00 342,00a
NKF Hold.cert. 353,00 355.50
Ned.Part.Mij 38,80 39,00
Ned.Springst. 9700,00 9690.00
Norit 920.00 927,00
Nutricia gb 63,50 66.80
Nutricia vb 64,80 68.50
Oldelfl Groep c 193,00e 199,00
Omnium Europe 16.50 16,20
Orco Bank c. 75,60 76,70
OTRA 836,00 83250
Palthe 72,00 72.00
Pirelli Tyre 51.00 51,20
Polynorm 108.00 110.80

Porcel. Fles 146,00 146,00
Ravast 50,00 50,00
Reesink 71,50 71,50
Riva 57,00 57,00
Riva (eert.) 57,00 57,00
Samas Groep 73,00 75,00
Sanders Beh. 120,00 121,00
Sarakreek 30,00 30.00
Schuitema 1480,00 1500,00
Schuttersv. 145,50 145,00
Smit Intern. 45,20 46,20
Stßankiers e. 26,60 26,00
Stad Rotterdam 148,30 148,70
TelegraafDe 458,50 457,50
Text.Twenthe 303,50 305.00
Tulip Comp. 58,20 58,10
Tw.Kabel Hold 140,00 139,50
Übbink 119,50 117.00
Union Fiets. 17,00 16,90
Ver.Glasfabr. 296,00 290,00
Verto 67,80 67,80
VolkerStev. 65,00 64,50
Volmac Softw. 53,20 52,60
Vredestein 19,20 19,20
VRG-Groep 68.30 67^20
Wegener Tyl 185,00 182.00
West Invest 31,00 31,00
WoltersKluwer 189,50 192,00
Wyers 50,20 50,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,30 35,30
ABN Aand.f. 74,80 74,60
ABN Beleg.f. 57,50 57,70
ALBEFO 53,80 53.80
AldollarßFS 21,30 21,30
Alg.Fondsenb. 249,00 249,00
Alliance Fd 12,10 12,10
Amba 46,20 46.40America Fund 318,00 316,00
AmroA.inF. 91,30 91,50
Amro Neth.F. 78,50 78.30
Amro Eur.F. 72,00 73,00
Amro Obl.Gr. 152,60 152,70
Amvabel 94,00 94.30
AsianTigersFd 59,60 60,20
Bemeo Austr. 59,50 59,00
Berendaal 112,50 112,50
Bever Belegg. 24,50 24.50BOGAMIJ 106,50 106,30
Buizerdlaan 42.50 42,50Delta Lloyd 40,90 41.10DP Am. Gr.F. 25,10 24.85 dDp Energy.Res. 37,00 37,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,50 65,60
Eurinvest(l) 110,00 110.00Eur.Ass. Tr. 6,70 6,90
EurGrFund 58,80 58,70
Hend.Eur.Gr.F. 201,50 203.50
Henderson Spirit 71,50 71,30
Holland Fund 74,30 74,50
Holl.Obl.Fonds 122,50 122,50
Holl.Pac.F. 109.50 110.30
Interbonds 563,00 563.00
Intereff.soo 41,10 41,20
Intereff.Warr. 287,00 290,00
Japan Fund 36,00 35,80
MX Int.Vent. 66,80 66,80
Nat.Res.Fund 1490,00 1480,00
NMB Dutch Fund 37,50 37 60
NMB Oblig.F. 36,90 37,00
NMB Rente F. 103.60 103,60
NMB Vast Goed 37,40 37.40

i Obam. Belegg. 215,50 215.60
OAMFRentef. 14,30 14.30
Orcur.Ned.p. 49,40 49,50
Pac.Prop.Sec.f. 45,20 45.60
Pierson Rente 100,10 100,40
Prosp.lnt.High.lnc. 9,40 9.40
Rabo Obl.inv.f. 75,90 76.00
Rabo Obl.div.f. 50,90 51,00
Rentalent Bel. 1353,00 1353,30
Rentotaal NV 31,30 31,40
Rolinco cum.p '102,50 102,50
ScLTech 17,80
Technology F. 16,20 16,20
Tokyo Pac. H. 246,50 246.50

Trans Eur.F. 77,00 77,80
Transpac.F. 535,00 533,00
Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 85,50 85,50
Unifonds 30,90 30,90
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 120,30 120,30
Venture F.N. 44,60 44,60
VIB NV 86,60 86,60
WBO Int. 76,40 76.50
Wereldhave NV 213,00 213.00

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4O) 102,50 102,50
V/i EngWarL 37,10 36.80
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,70 33,70
Amer. Brands 71,30 71,10
Amer. Expres :;4.Ü0 34,80
Am.Tel.fc Tel 36.50 36,40
Ameritech 59,70 59,60
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,30 29,50
Atl. Richf. 97.10 97,00
BAT Industr. 8,55 8,70
Bell Atlantie 90,50 90,70
BellCanEnterpr 41,00 41,00
Bell Res.Adlr 0,75 0,75
Bell South 50,20 50,40
BET Public 3,00
Bethl. Steel 19,90 20,50
Boeing Comp. 50,80 50,70
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24.00 24,40
Citicorp. 33,00 32,70
Colgate-Palm. 53,20 53.30
Comm. Edison 38.80 38,80
Comp.Gen.El. 435,00 435,00
Control Data 20.80 20,80
Dai-IchiYen 3330,00 3330,00
Dow Chemical 88,00 89,00
Du Pont 111,80 112,50
Eastman Kodak 47,20 48,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 203,00 203,00
Exxon Corp. 45,00 45,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 31,00 31,00
Ford Motor 48,50 48,50
Gen. Electric 54,20 54,00
Gen. Motors 41,50 42,00
Gillette 41,50 41,50
Goodyear 55,00 54,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 79,50 83,00
Int.Bus.Mach. 114,80 114,60
Intern.Flavor 54,50 55,20
Intern. Paper 47,90 48,40
ITT Corp. 59,20 59,00
K.Benson© 5000.00 5000,00
Litton Ind. 87,00 87,30
Lockheed 48,00 48,20
Minnesota Mining 72,00 72,75
Mobil Oil 50,70
News Corp Auss 16,00 16,00
Nynex 80.70 80,20
Occ.Petr.Corp 28,00 28.10
Pac. Telesis 43,10 42.80
P.4 O. ® 7,00 7,00
Pepsico 55,50 55,50
Philip Morris C. 145,00 144,10
Phill. Petr. 23,50 23,50
Polaroid 41,20 41,40
PrivatbDkr 309,60 311,10
Quaker Oats 64.00 64.00
StGobin Ffr 640,00 650.00
Saralee 57,00 57,00
Schlumberger 41,20 41,50
Sears Roebuck 44,80 44,80
Sony(yen)
Southw. Bell 54.20 53,70
Suzuki (yen) 890,00
Tandy Corp. 45.10 44,60

Texaco 32.75 52,75
Texas Instr. 40,50' 40,40
T.I.PEur. 1,62 1,62
Toshiba Corp. 1360,00 1380,00
Union Carbide 27,10 27,90
Union Pacific 72,00 72,00
Unisys 24,00
USX Corp 34,70 34,30
US West 72,20 72,20 d
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 64,20 65,20
Woolworth 54.50 54,70
Xerox Corp. 66,00 66,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 51.00 52,00
Am. Home Prod. 208.50
ATT Nedam 75,50 76,00
ASARCO Ine. 58,00
Atl. Richf. 202,00 202,50
Boeing Corp. 156,00 159,00
Can. Pacific 38,00 38,60
Chevron Corp. 115.00
Chrysler 49,00 49,30
Citicorp. 68.00 67,50
Colgate-Palm. 110.00 111.50
Control Data 40,00 42,00
Dow Chemical 185,00 190.00
Eastman Kodak 98.00 102,90
Exxon Corp. 93.00 92,50 d
Fluor Corp. 67,00 64.00
Gen. Electric 112.50 114,00
Gen. Motors 174,00 177,00
Gillette 85.00 86,00
Goodyear 115,00 114,50
Inco 58.00 58,00
1.8.M. 239,00 238,00
Int. Flavors 113.50 117.00
ITTCorp. 123,00 123,00
Kroger 30,00 30,00
Lockheed 102,00 102.00d
Merck & Co. 149,50 151,00
Minn. Min. 152,00 153,00
Pepsi Co. 115,00 115,00
Phiüp Morris C. 306,50 305.00
PhiU. Petr 48,00 48,00
Polaroid 79,50 80.50
Procter &G. 250,00 243,50
QuakerOats 130,00 130,00
Schlumberger 86,00 86,00
Sears Roebuck 93.00 93,50
Shell Canada 76.00 77,00
Tandy Corp. 93,00 93.00
Texas Instr. 84,00 84,50
Union Pacific 151,00 153,00
Unisys Corp 50,00
USX Corp 72,00 71,50
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 134.00 137,50
Woolworth 113,00 114,80
Xerox Corp. 129,00d 130,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 635,00 650,00
Dresdner B. 354,00 360,00
Hitachi (500) 1550.00 1550,00
Hoechst 298,00 294,00
Mits.El.(soo) 800.00 900,00
Nestlé 7750,00
Siemens 592,00 598,00

Warrants
Akzo 35,90 36,20
AMRO warr. 2.15 2,20
Bogamij 4,60 4,60
Falcons Sec. 19,50 20,10
Honda motor co. 2050.00 2100,00
K.L.M. 85-92 241,20 255.20
Philips 85-89 10.30 10.70
St.Bankiers a 0,85 0,85
St.Bankiers b 2,80 2,75

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

Aegon warr 12,80 13,00
10/2ABN 87 95,50 96,00
13Amev85 97,75 97,75
13Amev 85 95,25 95,25
10 AmevBs 102,50 101,60
11Amev 86 96,00 96,00
14'/4AmroB7 97,25 97,25
13 Amro-BankB2 101,00 101,00
lO'/a Amro 86 95,75 95,75
10 Amro 87 95,00 95,00
5% Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 39,00 38.20
Amro zw 86 71.50 71,50
9 BMHecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH87 95,00 95,00
10'bEEG■. in 14 100,25 100,25

9<4E18-ecu 85 102,50 102,50
12'AHIAirl.F 92.25 92.25
12NIB(B) 85-90 101.00 101,00
11V4NGU83 101.00 101.00
10NGU 83 100.70 100.70
V/t NMB 86 84.60 84.60
NMB warrants 86.25 86.7083/4 Phil. 86 98.50 98.50
63/4 Phil.B3 97.25 97,25
11 Rabo 83 101.75 101,75
9Rabo 85 102.25 102.50
7Rabo 84 102.50 102,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 23,50 27 00Bredero eert. 16,50 17*8011 Bredero 16,80 17,50Breev. aand. 25,50 27.50Breev. eert. 25,30 25 80
LTVCorp. 2,10 2.10
3 Nederh. 68-78 23,00 23.00bRSV eert 0,65 1,40b7V.RSV69 88.00 85,00a

Parallelmarkt
Alanheri 22.90 23,00
Berghuizer 57,90 57,90
Besouw Van c. 53,20 56,00
CBI Barin Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 100.80 100,90
Comm.Obl.F.2 100.90 101,00
Comm.Obl.F.3 101,00 101,10
De Drie Electr. 32.00 31.50
Dico Intern. 145,50 140,00
DOCdata 27,80 27.00
E&L Belegg.l 75,50 76,00
E&L Belegg.2 75.40 75,80
E&L Belegg.3 75.60 75.80
Geld.Pap.c. 79,50 80.50
Gouda Vuurv c 94,00 93.80
Groenendijk 38,20 39,00
Grontmij c. 168.00 168.00
HesBeheer 266.00 265,50
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 3,50 3.80
Infotheek Gr 26,50 25,80
Interview Eur. 8.20 8.00
[nv. Mij Ned. 58,10 58.10
KLM Kleding 32.50 32.50
Kuehne+Heitz 37,50 37,50
LCI Comp.Gr. 58.00 56.50
Melle 248,00 247.50
Nedschroef 113.00 113.20
Neways Elec. 13.00 12.90
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13.20 12.50
Poolgarant 10.15 10.20
Simac Teeh. 19.00 19.00
Text Lite 6.10 5,90
Verkade Kon. 272.00 269,70
VHS Onr. Goed 19.00 19.00
Weweler 119.30 119,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn e jul 45,00 2219 0,50 0,60abn e okt 40,00 585 5,20 b 5.40abn e okt 45,00 1347 1,70 1,90
abn p okt 45,00 346 2,20 210aegn e jul 100,00 551 2,80 3*JOaegn e okt 100.00 480 5,80 650amev e jul 55,00 1065 1,10 0.80amev e okt 55,00 952 3,20 300amro c okt 90,00 367 2,70 290d/fl e aug 205,00 560 7,80 a 900bd/Il p aug 210,00 1606 3,20 180coc c jul 305,00 619 7,40 8 00bcoc c jul 310,00 1341 3,50 390coc e jul 315,00 1062 U 0 1.50
coc p jul 305,00 336 0,80 0.40
coc p jul 310,00 647 2,20 1.10
gist e okt 35,00 815 2,10 200
hoog e jul 100,00 1266 13,50 14.00b
hoog e jul 115,00 746 1,80 2,00
hoog e okt 110,00 969 12,80 13.10
hoog e okt 115,00 571 10,00 10.50ahoog e okt 120.00 493 8,00 8,00
hoog e okt 130,00 548 5,00 b 4,90
kim e jul 45,00 921 5,30 6.10
kim e jul 50,00 925 0,90 1,30kim e okt 50,00 470 2,90 a 3,40
kim c okt 55,00 338 1,60a 1.60
kim p okt 50,00 361 3,30 3.00knp c jul 60,00 465 0,20 0,30knp c okt 60,00 372 2,30 2.60knp e okt 65,00 578 I,loa 1,20
knp p okt 55,00 599 2,00 2,30
nip e feb 100,00 900 1,55a 120nlv c feb 100,00 500 1,40a 1.10
nly c feb 97,50 1800 1,00 0,95
natn e jul 65,00 906 0,80 1,00
natn p jul 65,00 357 0,90 0,40
phil e jul 45.00 360 o.loa 0,10
phil e okt 40,00 1697 3,00 3,10
olie e jul 140,00 803 1,00 1,80
olie c okt 140,00 434 4,50 540olie e 091 105,00 339 35.50 a 37,00
olie p jul 140,00 401 2,00 1,20
unil c jul 140,00 1156 4,60 6.70
unil e okt 130,00 342 16.70 18.60
unil c okt 140,00 400 8,90 10,20
unil e okt 150,00 1276 3,20 4.30unil e jan 150,00 515 5,30 6,70unil p okt 140,00 351 2,30 1,80

aflaten g=bieden+ei-di».
b=bieden b=laten-t-ei-di».
c=e«-claii» k-gedaan + h
d=ei-di»idend l=gedaan+g
e= gedaan+bieden rt=s!otkoers vorige dag
f=gedaan +laten sk-slotkoers gisteren

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 14-7-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.440-/25.940,
vorige ’ 25.420-/ 25.920) bewerkt ver-
koop ’ 27.540, vorige ’ 27.520 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 315-/ 385, vori-
ge ’ 315-/385; bewerkt verkoop ’430laten, vorige 430 laten.

Advieskoers en
Amer.dollar 2,07 2,19
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,55 1,67
Jap. yen (10.000) 149,50 154,50
Ital. Ure. (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) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 31,70 34,20
Noorse kr. (100) 29,30 31,80
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.doo) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,25 51,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,12875-13125
Brits pond 3,4535-4585
Duitse mark 112,745-795
Franse franc 33,205-33,255
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 130,525-575
Japanse yen 152,47-152,57
Ital. lire 15,520-570
Zweedse kroon 32,975-33,025
Deense kroon 29,000-29,050
Noorse kroon 30,655-30,705
Canad. dollar 1,78475-78725
Oost. schill 16,0230-0330
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1,7900-8000
Gr. drachme 1,2550-3550
Austr.dollar 1,6100-6200
Hongk.dollar 27,25-27,50
Nieuwz.dollar 1,2085-2185
Antill.gulden 1,1800-2100
Surin. gulden 1,1800-2200
Saudische rial 56,65-56.90
Ecu gulden 2.3285-3335

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,10 196,80
id excl.kon.olie 191,00 192,30
internationals 193,40 195,90
lokale ondernem. 199,40 200,20
id financieel 146.90 147,80
id niet-financ. 251,60 252,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 250,60 252,90
id excl.kon.olie 235,00 236,50
internationals 256,70 260,00
lokale ondernem. 244,00 245,00
id financieel 187,30 188,60
id niet-financ. 299,10 300,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 188,20 189,30
internation 193,40 194,90
lokaal 187,20 188.30fin.instell 156,80 158,30
alg. banken 157,80 159,90
verzekering 154,70 155,40
niet-financ 197.10 198,10
industrie 185.70 186.10
transp/opsl 240,40 241,70

" De Verenigde Staten gaan in de
jaren negentig een energiecrisis te-
gemoet, aldus Kent Hance, hoofd
van de op de oliehandel toezicht-
houdende dienstvan de staat Texas.
De prijzen zullen bijna verdubbelen
en er zal sprakezyn van lange wach-
trijen bij de tankstations.

Japan geeft
Derde Wereld

180 miljard
PARIJS - Japan zal in de ko-
mende vijfjaar het astronomi-
sche bedrag van omgerekend
180 miljard gulden beschik-
baar- stellen voor de Derde
Wereld. De officiële ontwik-
kelingshulp zal worden ver-
dubbeld tot 105 mihard gul-
den. Daarnaast komt er tus-
sen 1990 en 1992 nog 75 mil-
jard gulden beschikbaar uit
andere middelen. Dit heeft
Taizo Watamabe, een woord-
voerder van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, be-
kendgemaakt.

" De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alois Mock tekende gisteren
de aanmelding van zijn land voor het lidmaatschap van de EG. Maandag over-
handigt hij de papieren in Brussel.

Zaterdag 15 juli 1989 "7

Oostenrijk tekent voor EG

limburgs dagblad J



Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Sportschau.
10.35 "" Hitparade im ZDF. (herh.)
11.20 Cowboys, (herh.)
11.50 Showfenster.
12.15 Plusminus.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Programma-overzicht.
13.45 Der kommunistische Bruder-
kuss. Documentaire serie over Tsje-
cho Slowakije gedurende 1948-1988.
Afl. 3.

14.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-
ma. Afl.: Lexis grosse Liebe.

15.00 Die Wilsheimer. Serie van
Horst Pillau en Bernt Thotert. Met:
Hansjörg Felmy, Gila von Weiters-
hausen, Ulnke Stürtzbechter e.a. Afl.
1: Ein Dorf in Frankfurt.

16.00 Der Berliner. Gevarieerd maga-
zine over Berlijn.

16.40 Gesundheit! Medizin im Ersten.
Medische rubriek met Antje-Karin
Kühnemann en Winfried Göpfert.

17.25 Hier und Heute unterwegs.
17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau. Met o.a. Tour de

France en Schermen: WK te Denver.
19.00 Markt.
19.30 00 Duck Tales - Neues aus En-

tenhaus. Afl.: Die Perle der Weisheit.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Spiel ohne Grenzen. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Michael
Schanze

21.45 "" Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT) Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door pater dr. Klemens Joc-
kwig uit Hennef.

22.05 ■ Menschenraub. Amenkaan-

se speelfilm uit 1955 van Alex Segal.
Met: Glenn Ford, Donna Reed, Leslie
Nielsen e.a.

23.45 Revolverlady. Amerikaanse
speelfilm uit 1950 van Louis King.
Met: Joel McCrea, Shelley Winters,
Paul Kelly e.a. Frenchie Fontaine
opent in Bottleneck een casino, maar
niet voor het grote geld. Ze wil zich
wreken op de twee mannen die hier
haar vader vermoord hebben. Fren-
chie is slim en ze laat zien dat ze ook
goed met een revolver kan omgaan.

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.30 "" Programma-weekover-

zicht.
10.00 Zie Duitsland 1.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. Gast: Elettra de
Salvo.

13.40 Diese Woche. Weekjournaal.
14.00 Das Ratsel der Gefühle. 6-deli-

ge serie over menselijke gevoelens.
Deel 4: Wandlungen der Liebe.

14.30 ■ Kleine Residenz. Duitse
speelfilm uit 1942 van Hans H. Zer-
lett. Met: Johannes Riemann, Winnie
Markus, Fritz Odemar e.a.

15.55 Dornröschen. Poppenfilm naar
het sprookje van de gebroeders
Grimm.

16.15 Die Welt der Marionetten. Por-
tret van de poppenspeler Philippe
Genty.

17.00 Heute.
17.05 Mem Name ist Hase. Teken-

filmserie.
17.15 Unter der Sonne Kaliforniens

Amerikaanse tv-serie. Afl.: Das Mad-
ehen Cathy/Nervöse Stimmung. Met:
Ted Shackelford, Joan van Ark, Mi-
chele Lee e.a.

18.10 Landerspiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. Spelprogramma

met Dieter Thomas Heek.
20.15 Wunschfilm der Woche. 1. El

Hakim. Duitse speelfilm uit 1957 van
Rolf Thiele. Met: O.W. Fischer, Nadja
Tiller, Caharles Regnier e.a. Ibrahim
is steeds op het terrein van het Egyp-
tische ziekenhuis te vinden, want hij
wil graag arts worden. Maar voor het
zover is, moet hij vele hindernissen
overwinnen. 2. Spion in Spitzenhö-
schen. Amerikaanse speelfilm uit
1965 van Frank Tashlin. Met: Doris
Day, Rod Taylor, Arthur Godfrey e.a.
Bij een vistocht voor de Californische
kust doet de bekende ruimte-onder-
zoeker Templeton een bijzondere
vangst. Hij vangt een zeemeermin,
die hij vervolgens zijn biografie laat
schrijven... 3. Hotel International. En-
gelse speelfilm uit 1963 van Anthony
Asquith. Met: Elisabeth Taylor, Ri-
chard Burton, Louis Jourdan e.a.
Door dichte mist kunnen de vliegtui-
gen onmogelijk opstijgen en zo zijr\
een aantal VlP's gedwongen in de
VIP-room van London Airport met el-
kaar kennis te maken. Zo is daar de
tankermagnaat Andros, een jonge
Australische selfmademan en verder
een beroemd acteur en een hertogin
zonder geld... (De volgende program-
ma's kunnen, naar gelang de keuze
van de film, tien minuten later begin-
nen.)

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Gepresenteerd door Karl Senne.
Aansl.: Lotto-trekking.

23.25 Mercenario " Der Gefürchtete.
Italiaans-Spaanse speelfilm uit 1968
van Sergio Corbucci. Met: Franco
Nero, Tony Musante, Jach Palance
e.a. Mexico 1915: De huursoldaatKo-
walskywordt door een mijnbezitter in-
geschakeld voor een zilver-transport.
Maar Kowalski besluit de rebellen te
steunen en sluit vriendschap met hun
leider Paco.

01.05-01.10 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-aßonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26 29 46 51 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
10.00 CD, een goed idee: Dat is ver

gezocht, (herh.)
10.30 Sociale zekerheid: Op non ac-

tief, (herh.)
11.00 Zuid -Afrika 11. (herh.)
12.00 Pronto: Quanto costa. (herh.)
12.30-12.45 Basiseducatie: Victor en

Peggy. (herh.)
17.00 Flipper. Amerikaanse serie.

Afl.: De patrouille.
17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie

met Emmanuel Lewis, Susan Clark,
Alexis Kanas e.a. Afl.: De teddybeer.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en de muziek.
18.10 Robinson Crusoë. 13-delige

jeugdserie over de legendarische
schipbreukeling met Nolle Versijp als
Crusoe en Ronald Carrilho als Vrij-
dag, Dora van der Groen e.a. Afl. 7.
(herh.)

18.35 Mr. Rossi. 12-delige Italiaanse
tekenfilmserie van Bruno Bozzetto
over het figuurtje Mr. Rossi en zijn
hondje Gastone. Afl. 7.

18.55 De Cosby Show. Amerikaanse
komische serie van Jay Sandrich.
Met: Bill Cosby, Phylicia Rashad, Sa-
bina Lebeauf e.a. Afl.: Mannentaal.
Theo en zijn vrienden interesseren
zich meer voor meisjes dan voor hun
studie. Cliff gebruikt een tradionele
Engelse.'tea' met Rudy.

19.20 Joker- en lotto-trekking, me-
dedelingen, programma-overzicht en
paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Sterrenwacht. Luc Appermont

presenteert nieuwe televisiegezich-
ten. Deze talenten interviewen een
gast naar eigen keuze, kondigen een
nationale of internationale muzikale
vedette aan en voeren een gesprek
met de verplichte gast. Een vakkundi-
ge jury evalueert en beoordeelt.

20.55 Intermezzo.
21.00 Dream West. 3-delige Ameri-

kaanse miniserie van Dick Lowry.
Deel 2. Met: Richard Chamberlain,
Alice Krige e.a. John Charles Fre-
mont verlaat vrouw en kind om in ge-
heime opdracht van president Polk,
Californië uit Mexicaanse handen te
krijgen.

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.: Gevange-
nen. Eric Dray ontsnapt uit de gevan-
genis, waar hij dreigde vermoord te
worden. Niemand besteedt hier veel
aandacht aan, totdat hij werkelijk ge-
dood wordt.

23.50 Poolshoogte. Astromische ru
briek van Dr. G. Biodifée. Vandaag
Met de lier in het Zenit/De maanlan-
ding van 1969.

23.55-00.00 Coda. Polka, van Lode
Dieltiens, uitgevoerd door Musica
Nova 0.1.v. Roger Leens.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
17.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: De geheime tunnel. Phoenix Chi-
solm onthult dat er geheime tunnels
zijn onder het huis van Blake. Blake,
Dcx en Jetf gaan op onderzoek uit en
doen een vreselijke ontdekking....

17.45 Superchamps. Spelprogram-
ma voor kinderen om de Super-
champs Trophy 1989. Presentatie:
Chiel van Praag en Bart de Graaft.

18.35 "" Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 Veronica Sport.
20.00 (TT) Journaal.
20.28 Beauty & The Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Elliott. Elliott Burch
wordt gezocht door de CIA en vraagt
Catherine om hulp.

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 gaand met risico en gevaar. Afl.
11: Misdaad.

22.05 Shaka Zulu. 5-delige miniserie.
Met: Henry Cele, Edward Fox, Robert
Powell e.a. Afl. 3. Tijdens een vlucht
raakt Shaka gewond en wordt hij op-
nomen en verzorgd door de Mtwet-
wa's. Na de dood van koning Senzan-
gakonakeert hij terug naar de Zulu's.

23.55 Journaal.
00.00-01.40 Cornered. Amerikaanse

speelfilm uit 1945 van Edward Dmy-

tryk. Met: Dick Powell, Walter Slezak,
Micheline Cheirel e.a. Een vrouw
wordt vermoord. Haar echtgenoot zet
in Buenos Aires op meedogenloze
wijze de achtervolging in op de moor-
denaar.

RADIO

Radio 1: 95 3en 100 3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequendes 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 mi en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz) FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) -FM6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
15.30-17.30 Wielrennen: Ronde van

Frankrijk. Rechtstreekse reportage
van de etappe Marseille - Gap. Com-
mentaar: Mark Vanlombeek en Mark
Uytterhoeven.

21.30-23.00 Pink Floyd in Venetië.
Rechtstreekse uitzending van het
concert van Pink Floyd in Venetië.

België/RTBF 1
14.00-15.00 Autosport: Grand Prix van
Silverstone voor Formule 1. Commen-
taar: Richard Debeir en Christian La-
haye. 15.30La Pensee et les hommes.
Vandaag: Jean-Jacques Rousseau -La marche a la gloire. (herh.) 16.00
Schooltelevisie. 17.00 Guillaume le
Conquérant, serie. Afl. 2: Première vic-
toire. Met: Hervé Bellon. John Terry,
Emmanuel Petrus e.a. 17.50 Noubani-
mé, tekenfilms met de Smurfen. 18.15
Génies en herbes - recontres interna-
tionals, spelprogramma voor scholie-
ren. 18.45 Télétourisme, toeristisch
magazine. Presentatie: Guy Lemaire.
Vandaag: Marcourt. 19.18 Paarden-
koersen. 19.20 Trekking van de joker
en lotto. 19.30 Speciaal journaal,n.a.v.
de top van industrielanden in Parijs.
Aansl.: Weerbericht. 20.00 Wielrennen:
Tour de France, samenvatting van de

14e etappe: Marseille - Gap. Commen-
taar: Frank Baudoncq. 20.10 Variétés a
la une. 20.15 Le jardin extraordinaire,
natuurmagazine. Afl.: l'Amour maternel
chez les singes. 20.45 Tobrouk. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1967 van Arthur
Hiller. Met: Rock Hudson, George Pep-
pard, Nigel Green e.a. 22.35-23.05Lot-
to- en jokeruitsiagen, laatste nieuws,
weerbericht en paardenkoersen.

TV5
16.00 Thalassa. 17.00 Visa pour le
monde. 18.10 Récit dun voyage en Ar-
dennes. 18.30 Act. 18.35L'Epingle noi-
re. 19.30 Act. 20.00 Biness news. Eco-
nomische magazine. 21.10 Cargo de
nuit. Cultureel magazine. 21.40 Télé-
tourisme. Malt, Gozo en Comino. 22.00
Act. 22.35 Jeux de la francophonie.
22.50 Les jardins extraordinaires.
23.40-00.00 Edition spéciale: Les tél-
phobes. Reportage over mensen, die
weigeren een televisie te nemen.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 Studio Sport met Tour de Fran-

■ cc.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.47 ■ Floris. Jeugdserie. Afl.: De

vrijbrief. Floris heeft een nieuw har-

nas nodig. Hij moet naar de bank
want zijn geld is op.

19.17 Studio Sport. Samenvatting
Tour de France.

19.54 Trekking van de Lottogetal-
len.

20.00 Journaal.
20.29 Boris Godonov. Tweedelige

Russische speelfilm van Vladimir
Aronin. Met: Serge Bondarachink,
Alexander Solovyov, Anatoly Ro-
manshin e.a. (slot)

21.47 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Den Haag vandaag extra.

CDA-partijcongres. Reportage.
22.56 Bird-Award voor Art Blakey.

Interview met deze drummer dat werd
gemaakt voor Backstage at North
Sea Jazz Festival.

23.22-23.27 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Shelley Winters en John Russell in 'Revolverlady. (Duits-
land 1 - 23.45 uur)

" Drukwerk te gast in 'Goud en nieuw. (Nederland 1
20.36 uur)

Duitsland 3 West
-15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Schlösser und Garten in der

DDR. Informatieve serie over kaste-
len in de DDR. Vandaag: König, Bau-
herr und Philosoph. Frederik deGrote
in Potsdam-Sanssouci. (herh.)

16.45 Kunst und Künstler in NRW:
Der Gnom - ein Riese. Filmportret van
de schilderKarl Schwesig. (herh.)

17.15 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Schuld und Sühne. Met: Dagmar
Hessenland, Ute Mora, Marcel Kom-
missin e.a.

17.45 Jacques Cousteau: Wiederse-
hen mit der Welt. 8-delige serie. Afl.
3: Cortez' Vermachtnis.

18.30 A-Z Lifeshow. Magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en om:
19.30 Sport im Westen.
20.00 200 Jahre Französische Revo-

lution: ■ Die Marseillaise. Franse
speelfilm uit 1937 van Jean Renoir.
Met: Pierre Renoir, Lise Delamare,
Louis Jouvet e.a. Historische schifde-
ring van de gebeurtenissen op 14 juli i
1789 aan het hof van Lodewijk XVI, i
bij de inname van de Bastille en van i
overige revolutionaire acties.

22.02 Pink Floyd in concert. Recht- j
streekse reportage van het optreden j
in Venetië.

23.30 25 Jahre Adolf-Grimme-Preis: ■
Bio's Bahnhof. Amusementspro- !
gramma met Alfred Biolek. (herh.)

01.06-01.11 Laatste nieuws.

België/Télé 21
15.00-17.15 Wielrennen: Tour de Fran-
ce, 14e etappe: Marseille - Gap. Ver-
slaggevers: Theo Mathy en Frank Bau-
doncq. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 TROS
Nieuws Show. (8.07-8.30 TROS
aktua). 11.04 Music phone in.
12.04 Oud plaatwerk met Herman

Emmink. 13.07 Tros aktua. 13.30
TROS country. 14.04 Radio Tour
de France. 18.07Coulissen. 19.02
AVRO Zeelandtour 1989. 22.02
Metro's music. 23.05 Met het oog
op morgen. 0.02 Eenzaam avon-
tuur. 1.02-7.00Niemandsland.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 VARA's
Vrije Zaterdag, met om 7.04 Non-
stop oude hits; 8.04 De Opening;
11.04 Bal op 't dak; 12.04Tragiek-
muziek; 13.04 Wie in 't Nederlands
wil zingen; 14.04Typisch Hollands.
16.04 Zin in muziek. 17.04Glas in
lood. 18.04 Quartier Latin. 18.15
Levenslief en levensleed. 19.03
KRO's country time. 20.00-7.00Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation.
16.04 Music Express. 18.04 Dries-
poor. 19.03Koploper. 20.03 Harro
de Jonge, met om 20 03 Elpee pop
special; 21.03 Elpee- en CD pop-
-22.03 Country style. 23.03-0.00
Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met... (8.00 Nws). 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline
11.00 Kurhausconcert: Pianomu-
ziek. 12.02 Strauss & Co. 13.02

Veronica Klassiek: Muziek voor
piano en orkest. 14.22 Veronica
Kamermuziekserie 88/89: Het Am-
sterdam Loeki Stardust Quartet.
14.52 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten. 15.00 Lang leve de
Opera! 18.00 Nws. 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20.02 KRO-
Klassiek op zaterdagavond met om
20.02 Wereld Muziek Concours;
22.00 Orgelrubriek; 22.20Laudate.
23.00-0.00 KRO-literair: Camera
Obscura.

"Roy Orbison
(Radio 2-12.04 uur)

televisie en radio zaterdag

Nederland 1
3.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

JCRV
5.35 Pequena Revancha. Venezo-
laanse jeugdfilm van Olegario Barre-
ra. De 12-jarige Pedro houdt ervan
om vragen te stellen. Dat is in zijn
dorp gevaarlijk, want er worden men-
sen door het leger gearresteerd.
7.05 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie gebaseerd op de boeken
van Alf Proysen. (herh.)
7.30 Journaal.
7.40 Black Beauty. Serie. Afl.: Een
mysterieuze brandstichter. Op een
nacht worden de buren van Vicky en
Kevin opgeschrikt door een laaiende
brand. Als ze toesnellen, zien ze een
man op een paard wegrijden.

18.05 De tuin van Eden. Britse na-
tuurserie van Sir David Attenborough
Afl. 4 (slot): Vreemden in de tuin.

19.00 Journaal.
19.16 (TT) Weg van de snelweg Ne-

derland. Toeristische serie. Afl. 12:
West-Achterhoek in Gelderland.

19.50 Murder She Wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Hotel bigamie.
Wanneer Jessica met haar neefje
Grady in een hotel verblijft wegens
een kakkerlakkenplaag bij Grady
thuis, wordt er iemand vermoord.

20.36 "" Goud en nieuws. Muziek-
programma. Presentatie: Frank Mas-
meijer.

21.37 De puzzelfavoriet. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Plaisier.

22.02 "" Weerklank. Koormuziek
22.30 Journaal.
22.41 St. Elsewhere. Amerikaanse

ziekenhuisserie. Afl.: The Abby Sm

ger show. Tijdens het dinerbij de be-
noeming van de Titel Dokter van het
Jaar breekt er brand uit....

VARA
23.30-01.00 Pink Floyd in concert.

Presentatie: Jan Douwe Kroeske. Re-
gie: Egbert van Hees.

" Dick Powell en Micheline Cheirel in 'Cornered'. (Neder-
land 2 - 00.00 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 ■ Arzt aus Leidenschaft. Duit-

se speelfilm uit 1952 van Werner
Klingier

17.30 Bild(n)er der Chemie. Serie.
Afl. 1. (herh.)

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Schuld und Sühne. Met: Thor-
sten Nindel, Irene Fischer, Dagmar
Hessenland e.a.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakenkreuz -
Stadte und Stationen. 13-delige do-
cumentaire serie over Europa in de
tijd van het Derde Rijk. Afl. 5: Rom -
Der Duce und sein Fhrer.

20.15 Premiere:'l7B9 - Und wir'. Re-
gistratie van het balletspektakel van
Maurice Béjart in het Grand Palais te
Parijs t.g.v. het 200-jarig bestaan van
de Franse Revolutie.

23.30 Pink Floyd in concert. Samen-
vatting van het live-optreden in Veni-
tië.

01.00-01.05 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Milieu-educatie.
10.00 Hollandse Nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.20 Als men-

sen veranderen. 11.45 Beste van
orkesten. 12.00 Nws. 12.05 Meer
dan een lied alleen! 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Open doro
(Open deur). 14 00 Jazz on the wa-
terfront. 15.00 Watersport surfers-
salon. 16.30 Homonos. 17.00 Licht
en uitzicht 17 45 Postbus 51, De
Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingenen Schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi ha-
berler (Goed nieuws). 18.25 Kayen
Rasja (Er is hoop). 18.40 Arabisch
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20 30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.15 Reflector.
21.30-22.00 Populaire orgelbespe-
ling.

RTL Plus
ï 08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
\ 08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-

filmserie. Afl.: Heathcliff in der Kat-
zenlegion/Lolo wird gefeuert.

■ 08.55 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:
The supermarket.

E 09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
E Afl.: Jetsons Millionen.
j 09.45 Klack. Kinderspelprogramma
E met Nicole Bierhoff.: 10.15 California Clan. Serie, (herh.)
: 11.00 Explosiv. Magazine.
: 11.40 Bomemanns Nahkastchen.= 11.50 Tekenfilm.
E 12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
E (herh.)
E 12.20 Tekenfilm.
E 12.30 Klassik am Mittag.
E 13.00 Heute bei uns.
E 13.05 Dennis. Tekenfilmserie, (herh.)
E 13.30 Rapido. Muziekmagazine voor
Ë de jeugd. Presentatie: Ingo Schmoll. >= 14.15 Rocks off - The Rol long Sto-
| nes US-Tour '81. Muziekfilm met in
| de hoofdrol The Rolling Stones.= 15.55 Polizeibericht. Misdaadserie.
5 Afl.: Kreditkarten.
E 16.15 Motorsport - Extra. F 1vanuit
E Engeland. Voorrondes.
= 16.45 Spiegelei.
= 17.15 Dance.
= 17.45 Tekenfilm.= 17.55 Buck Rogers. Sf-serie. Afl.:= Höllentrip in der Vergangenheit.= 18.45 RTLaktuell.= 19.00 Anpfiff - Die Sportsendung am= Amstagabend.
= 19.50 Der Hammer. Serie. Afl.: Das
E Lieblingsmodell.
= 20.15 Heimatmelodie.
= 21.10 Bellamy. Serie. Afl.: Swan
= song.= 22.00 Dall-As. Spelprogramma.= 23.00 Die Nichte der O. Westduitse
i speelfilm uit 1974 van Sigi Rothe-
i mund. Met: Sylvia Kristel, Jean Clau-
E de Boullion, Terry Torday e.a.
E 00.25 Unglaubliche Geschichten.
E Vandaag: Hallo Jenseits, bitterne-
l den.
Ê 00.55-01.00 Betthupferl.

SAT 1
: 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
: SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
: zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00
E SAT 1 Bliek. 10.05 Die Waltons. Afl.:
E Miss Hunters Vertretung. 10.50 Teletip
E Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Davon
E traurnen alle Madehen. Duitse musicalE uit 1961 van Thomas Engel met Marion
EMichael, Harald Juhnke, Ursula Her-
E king e.a. 12.35 ■ Der Mann im weissen
|Anzug. Engelse komedie uit 1952 van
E Alexander Mackendrick met Alec Gum
Eness, Cecil Parker, Joan Greenwood
E e.a. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
E gramma-overzicht. 14.05 Familie
E Feuerstein. Afl.: Fred drückt die Schul-
sbank. 14.30 Mister Ed. Afl.: Ein Pferd
H trifft seine Mutter. 14.55 Der Goldene
E Schuss. 15.05 Die Waltons. Afl.: Der
E Postflieger. 15.50Teletip Garten. 16.00
E SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der goldene
E Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Ist Leyton
E schuldig? 17.25 Teletip Reise. 17.35
E SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
E zicht. 17.50 Das Imperium - Die Colbys.
E Afl.: Die Enttauschung. 18.45 SAT 1
E Bliek. 19.00 Kmo News. 19.30 MacGy-
:ver. Afl.: Die Diebin von Budapest.
: 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up
: und Pistolen. Afl.: Das Spiel mit dem
E Tod. 21.25 SAT 1 Sport. 21.30 Ein Kof-

" fer aus Lausanne. Frans/Italiaanse■ misdaadfilm uit 1975 van Roger Pigaut■ met Claude Brasseur, Marthe Keiler,: Gabriele Ferzerti e.a. 23.10 SAT. 1: Bliek. 23.20 Die Rache des Pharao. En-: gelse fantasiefilm uit 1964 van Micahei

Carreras met Jeanne Roland, FW
Howard, Jack Gwillim e.a 00.40&
Programma-overzicht.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 Het evene-
ment: Verslag van het elfde wereld
Muziek Concours in Kerkrade.
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, enRVA-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 Vlaamsetop tien. 12.00Top 30.

14.00 Radio Rijswijck ,slNieuws 17.05 Vandamrr^j|)<
box. 20.00 Domino. 2*j
Nachtradio (0.00 uur Nie""

SSVC
10.00 Children's SSVC. Van**

Percy Peeverley's World ofCaw'
Afl.: Percy and the Halloween ®*
t.(herh.) . .

10.25 The Lone Ranger. Serie v
het legioen van old-timers.

10.55 Lost in Space. Serie. .u
11.55 Grandstand. Met o.a. Cr*-*

Rugby Union en Races.
18.05 News and weather.
18.15 My Secret Desire. Serie m#

gastheren Cheryl Baker en
King.

18.55 MacGyver. Serie. N «
19.40 Combat. Afl.: The Battle V'

Regiments. Deel 6. De tweedej»
finale tussen de Scotch Guari)»
Kings Own Scottish Borderers-

20.20 Columbo. Afl.: Troubled **21.50 Spitting image. Satirisch (J
gramma met karikatuur popP^
personen uit de wereld van P0*"
show en sport.

22.15 News and Weather.
22.30 The Play on One: A mas»

the marionettes. j.

23.45 John Sessions - On the
Serie.

00.10-00.35 Soap. (herh.)

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV!
10.00 Yo!
10.30 Club MTV.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control. Quiz.
20.00 MTV Half-Hour Comedy-
-20.30 MTV Half-Hour Comedy*

cial.
21.00 Party Zone.
00.00 MTV Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos. Clips

Sky Channel
06.30 The Flying Kiwi. Serie.
07.00 "" UK Top 50. Muziek. J
08.00 Fun Factory. Kinderprw'

ma.
12.00 Transworld Sport.
13.00 Wrestling. Jl14.00 ■ Dick Barton Strikes p*l
Engelse film uit 1950.

16.00 Sara. Serie.
17.00 "" UK Top 50. Muziek.
18.00 Eurosport Menu.
19.00 Motorcycling.
20.00 Tour de France. 14e etapfl
21.00 Golf. Open Schotse kamPl

schappen. I
23.00 Rugby Union. Australië-

Lions.
00.30 Tour de France. Vervolg
01.00-02.00 Eurosport Menu-

gramma-overzicht.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo

stop tekenfilms.
11.00 The Mix. Entertainment
12.00 Touristic Magazine.
12.30 The Mix Continues.
13.00 Hollywood Insider.

nieuws.
13.30 The Mix Continues.
14.00 Flame Trees of Thika. S&*
15.00 Flying High. Serie.
16.00 ■ Wanted Dead or AliV»

rie.
16.30 The Mix Continues.
17.00 DickTurpin. Serie.
17.30 Eurochart. Muziek.
18.30 TBA Basketball Finals. j
19.30 Videofashion. Laatste &

nieuws. f
20.00 Abilence Town. Amerika?

film uit 1946.
22.00 Assassination Run. Ser^j
22.55 Roving Report. Docurt*1res. a
23.30 I walked with a Zombie. <*'

kaanse film uit 1943.
00.30 The Mix Continues. .j
02.00-07.00 Rete Mia. Gevar^

Italiaanse programma's.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.lsjj|
kasten. 7.45 VeranstamJ^1
der. 8.30 Besinnliche W"/!, I
LP-Markt. 10.00-12.00 %J
Niete'. 12.00 Veranstaltun-fv»der. Musik bei Tisch. 12-ISJ
staltungskalender. 13.00^de. 16.05 Contra-Re - *Wp
gazin. 17.05 FORUM - naj J
magazin. 18.10BRF-Aktu<jJ 'Evangelium in unserer Z*V i
Saturday Night Rock ShO*^Lottozahlen und Sendescr»^
Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen 9&J j|i
wie kein anderer. 11.00 'ty
Elf. 12.00 Is jan Ding! I'S*
15.00 Sportshop. 18.00_$
che Geschichten. 19 00 f**l- Vierundzwanzig: Chaf*%]
Dance floor. 21.00 Rock rjl
neetion 2200 Musik f
0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 J
melodie. 8.05 In unseff^9.05 Musikpaviljon. 12.0^port. 14.05 Orchester %.i
15.00 Café Carlton 17-^j
Tee. 19.05 Das SamstaS.'
21.00 Musik zum TrauC 1*
Nachtexpress.
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Duitsland 1
"■3O p — ■fcrh \ °9rarrima-weekoverzicht.KilSenUh?e Marmer - starke
i 'den i Tndreas Hofer en anderen

Nerr,? bendung mit der Maus."Oo^ogramma
r S Tar,Presseclub.

'10 ul^sschau/Wochenspiegel.
Nm'T9a2lne der Woche. Regio-
Mo ï?9azine
*5 An Se W°che im Ersten.
SUs,raiiL durch de Wildnis.
r 6rloiQ Jeugdserie. Afl. 4: Die>a k;a 9sjagd. Met: Andre Jansen,
p 4SÏ-P' Erni Din9o e.a.
'In. h|eber. Magazine vanuit Ber-

Sur I,P|U9 in Gefahr. Tv-film van
rjr i ey ' Met: Hans Lothar. 'ng-
hia Tiin- er9. Benno Sterzenbach
Ib Vet een "achtelijke vlucht
C berjr? e Passagiers en de pilo-
3. aj vlees gegeten te heb-
S\ eer!auw zi )n allen doodziek en
vr Wieot experl het vliegtuig vanuit
teSve u ,ren in Vancouver naar het
r,'- 0 * hieiden- (herh-)
3. ffi.' vogel lasst das Singen
j% in "% Reiehert en Dieter Bor-%er oen °omedie van Alfred Wei-"Qlrj. Dene9ie: Hans-Bernhard Theo-

Pastoor van een gemeente

in Noord-Schwaben begeleidt met gi-
taaren zelfgemaakte grafliederen alle
begrafenissen. Zijn meerderen zijn
echter niet blij met de publicaties van
zijn composities. Ze sturen direct
iemand die de pastoor terecht moet
wijzen, (herh.)

17.00 ARD-Ratgeber: Technik.
17.30 Geschichten der Bibel. Verha-

len uit de Bijbel. Vandaag: Ich halte
dich fest, bis du mich segnest.

18.00 Tagesschau.
18.05 Wir über uns.
18.10 Sportschau.
18.40 (TT) Lindenstrasse. Serie. Met:

Marcel Kommissin, ' Armemarie
Wendl, Martin Rickelt e.a. Afl. 189:
Föhn.

19.09 Die Goldene 1. Winnaars van
de ARD tv-loterij.

19.10 Weltspiegel. Reportages van
buitenland-correspondenten.

19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Zwei ausgekochte Gauner.

Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Jeremy Paul Kagan. Met: Jackie
Gleason, Mac Davis, Teri Garr e.a.
De gangster Lonnegan is vast beslo-
ten zijn oude vijand Gondorff eindelijk
een hak te zetten. Hij probeert Gon-
dorff tegen de gevreesde nachtclub-
eigenaar Macalinski uit te spelen,
maar Gondorff is iedereen met een
boxzwendel te slim af.

21.55 Titel, Thesen, Temperamente.

Cultureel magazine.
22.25 Tagesschau.
22.30 Hundert Meisterwerke. Das

Floss der Medusa. Schilderij van
Théodore Gérucault.

22.40 Vor zwanzig Jahren: Apollo
auf dem Mond. Terugblik op de eer-
ste maanlanding door de astronauten
Armstrong en Aldrin.

23.25 Detektiv Rockford: Anruf ge-
nügt. Amerikaanse detective-serie.
Afl.: Aus Wiedersehen im Jenseits.
Met: JamesGarner, Lindsay Wagner,
Robert Weber e.a. Rockford onder-
zoekt de dood van een jong meisje,

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

%■ r,\ParT en Jackie Gleason in 'Zwei ausgekochte Gau-{üuitsland 1 - 20.15 uur)

Belië/TV 1> B^J 5 De o'e Colargol. Kinderserie.
& f||rTKo urfen- Amerikaanse te->^rDi,!?e' A,L: Marco Smurf en de"»5 |ivraten.Nntsn

rideren van de vrijheid, (Les
jSerie »f

la liberté), Franse teken-

-5 )Sg'too
D

Eucharistieviering. Zee-
la De K^enberge.Sl^e i«brandstichter. Nieuwzee-
V mét 9,dfilm van Ginette McDo-
CS°Pwn Trlmmer- Het stadieljsterie,, geterroriseerd door een
O? 2iin me brandstichter. Niemand
Hfcn die hntiteit' alleen enkele kin"
Ck riehKern op een nacht aan het

È^looft"^6"' maar 9een

06 metSDeelvo9els. Amerikaanse
il'Af| g! Moore en Tony Cur-f%^uw!semento,risk(herh)

ft ■alor!'!k-Animatieserie. (herh.)
lii^enr?" Kleuterprogramma. Afl.:

>*'° De ~■ "ierefluiter, (herh.)
C'ige ? nderen van Bolderburen.
Ivken JlWeedse jeugdserie naar deUi W0

nrAtrid Lindgren. Afl. 2.
V,5 De ,llm-
Cöe^ek°lle9a's- Serie. Met: BobCrenhn,!n' Nellv Rossiers, Tessy

}
n°W e.a. Afl. 10: De diefstal.

'"Ïo*'cht ede,in9en en programma-
Nieuv.s.

19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-
keerstip: Dieren achterlaten langs de
weg.

20.15 Dream West. Amerikaanse mi-
niserie in drie delen van Dick Lowry,
deel 3. Met: Richard Chamberlain en
Alice Krige. Nadat hij schuldig is be-
vonden door de Krijgsraad, verlaat
Fremont het leger en besluit hij zijn
volgende expeditie met eigen geld-
middelen te financieren.

22.30 NL-uws. 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. 11: Het Oosten is rood.

23.40-23.50 Coda. Plastische kun-
sten, Samson en Delila, van Antoon
van Dyck. (Uit de reeks 100 Meester-
werken).

" Alice Krige en Richard
Chamberlain in 'Dream
West. (België/Tv 1 - 20.15
uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 De Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Snoopy's
nachtmerrie. De avonturen van de

pechvogel Charlie Brown en zijn filo-
sofische hond Snoopy.

09.25 ■ Laurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: Liberty. Stan en Ollie ont-
snappenuit de gevangenisen verwis-
selen in een taxi hun boevenpak voor
gewone kleren.

09.45 Leporello. Programma waarin
een thuisreiziger vanuit zijn linnen-
kast 's werelds wonderbaarlijkste mo-
numenten bezoekt. Vandaag:De Chi-
nese muur.

09.50 Vanessa de speurneus. Fran-
se jeugdserie. Afl.: De wraak van de
mummie. De bewaker van het mu-
seum beweert 's nachts een mummie
te hebben zien lopen. Vanessa en
Eric gaan op onderzoek uit.

10.05 Knutsel je mee? Ja... 0f... nee?
Doepra (doen/praat)-programma ge-
presenteerd door Skip.

10.25-11.00 Hals over kop. Duitse
jeugdserie. afl.: Zwijgen is goud. Om-
dat zijn vader zich moet concentre-
ren, krijgt Stefan voortdurend te ho-
ren dat hij zn mond moet houden. Hij
besluit om helemaal niet meer te pra-
ten.

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. 3: Net
even ahders.

21.50 ■ Down by Law. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Jim Jarmusch.
Met: Torn Waits, John Lurie, Roberto
Benigni e.a. Zack, een aan lager wal
geraakte disc-jockey en Jack, een
pooier, ontmoeten elkaar in de ge-
vangenis.

23.33-23.38 Journaal

Duitsland 2
09.00 "" Programma-weekover-

zicht.
09.30 Ehret, liebet, lobet ihn. Protes-

tantse kerkdienst vanuit Saas -Fee. (Kanton Wallis).
10.15 Mosaik. Magazine voor senio-

ren. Vandaag: Das Coburger Land.
11.00 "" ZFD-Femsehgarten. Amu-

sementsshow. Presentatie: llona
Christen.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren.

Vandaag: Rundfunk '49.
13.30 Wind in den Weiden. Animatie-

serie voor de jeugdnaar het boek van
Kenetth Grahame. Afl.: Der Frosch
als Fotograf.

13.50 00 Gruey - Der Held, der im-
mer fallt. 6-delige jeugdserie. Afl.:
Der Dschungel gleich hinter dem
Haus.

14.15 Neues aus Uhlenbusch. Duit-
se jeugdserie. Afl.: Eine Nacht im
Freien. Met: Hans Peter Korff, Aenne
Nau-Hayn e.a.

14.45 Ganz persönlich: Tatiana Für-
stin Metternich und der Rheingau.
Filmimpressie van de Rheingau, ge-
zien door de ogen van deze oude
Russische vorstin.

15.15 "" Mem Bruder und ich. Muzi-
kale tv-film met Hermann Prey, Rada
Rassimov, Dorothea Parton e.a,
(herh.)

16.55 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: Arnim Basche.
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 Trapper, Siedler und Indianer.
Auf den Spuren von Coopers 'Leder-
strumpf'. Filmimpressie van de gebie-
den waar de boeken van JamesCoo-
per zich afspelen.

20.15 Fackeln im Sturm. 12-delige
Amerikaanse tv-serie. Afl. 6: Wenn
Sterne tallen.

21.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.00 Mann nannte sicVerrater. Pro-
gramma met een documentaire over
het Nationalkomitee Freies Deutsch-
land.

23.00 Faszination Musik - Das inter-
nationale Tanztheater: Ballerina. Afl.
1: Körper und Seele. Met: Margot
Fonteyn, Maja Plissetskaja, Antoinet-
te Sibley e.a.

00.00 100. Brief aus der Provinz.
Vandaag: Friedrichsruh im Sachsen-
wald, en Bismarcks Bahnhof.

00.05-00.10 Heute.

" James Garner in 'Detek-
tivRockford: Anrufgenügt'.
(Duitsland 1 - 23.25 uur)

België/TV 2
15.30 Wielrennen. Ronde van Frank-
rijk, rechtstreekse reportage van de
individuele tijdrit Gap - Orcières -Merlette. Commentaar: Mark Van-
lombeek en Mark Uytterhoeven.

17.00-19.00 Autoraces. Grote Prijs
van Silverstone voor Fl-wagens.
Commentaar: Dirk Abrams.

België/RTBF 1
15.05 Actualités a la une, actualiteiten.
15.10 Autosport: Grand Prix van Silver-
stone voor Formule 1. Verslaggevers:
Richard Debeir en Christian Lahaye.
17.00 Tekenfilms, met Chilly Willy en
The Laff-a-Bits. 17.15 Variétés a la
une. 17.20 Dimanche musique, mo-
menten uit het Concours Musical Inter-
national Reine Elisabeth de Belgique.
Vandaag: 1. Sonate, Debussy. 2. Con-
certo in D, opus 77, Brahms. Uitge-
voerd door Hiroko Suzuki. (herh.) 18.15
Cinémaa la une. 18.20 Papa bonheur,
Amerikaanse serie. Afl. 13: La béte hu-
maine. 18.45 Noubanimé, tekenfilms
met de Smurfen. 19.00 Le week-end
sportif, sportmagazine. Presentatie:

Roger Laboureur. 19.25 Pronostics top
5. 19.30 Journaal en Weerbericht.
20.00 Wielrennen, Tour de France, sa-
menvatting van de 15e etappe: Gap -orcières Merlette. Verslaggever: Frank
Baudoncq. 20.10 Cinéma a la une.
(herh.) 20.15 Saga de la Chanson
Fran^caise: Edith Piaf, portret van de
franse zangeres Edith Piat. 21.15 Ten-
dre est la nuit, Engels/Amerikaanse se-
rie. Afl. 2. Met: Peter Strauss, Mary
Steenburgen, Edward Asner e.a.
23.00-23.35 Laatste journaal en weer-
bericht.

TV5
16.00 l'École des fans. Gast: Marie My-
riam. 16.45 Immédias. Jeugd. 17.15
Apostrophes. Literair magazine. 18.35
l'Epingle noire. Serie. 19.30 Flash Vari-
celle. 20.00 Champs-Élysées. Variété.
21.30 Pub Art. Magazine. 22.00 Jour-
nal Télévisé. 22.35 Jeux de laFrancop-
honie. 22.50 Reportages. 23.45 Sport.
00.45-01.00 Le Quart D'heure Du Pro-
cope.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00 Weekjournaal.
12.45-13.20 Milieu. Nederland is bijna

klaar. Documentaireserie. Afl.3:
Nieuw land, Limburg en de stad.
(herh.)

15.25 Studio Sport. Tour de France.
Rechtstreeks verslag van de vandaag
te rijden klimtijdrit Gap-Orcières Mer-
lette.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Even alleen. Reportage over
het zwakzinnigen-internaat in Gen-
nep.

18.30 Sesamstraat.
18.47 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. '10.

19.00 Studio Sport. Samenvatting
Tour de France.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Verdacht. Serie. Afl. 4: Tasjes-

roof. Patrick moet terecht staan om-
dat hij een oudere dame van haar tas-
je heeft beroofd, (herh.)

20.40 Panoramiek. Achtergrondinfor-
matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.10 Nachten van de revolutie.
7-delige serie geïnspireerd door de
Franse revolutie. Afl. 6: Dood van een
vader. 2 september 1792: De stand-
beelden van de Franse koningen wor-
den vernield. Vérder zijn er op grote
schaal huiszoekingen en ook Restif
raakt zijn pistolen kwijt.

22.02 Werken aan werk: Het alfabet
als gereedschap, (herh.)

22.32 Journaal.
22.37-22.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Powers Boothe in 'Philip
Marlowe, privé-detective'.
(Nederland 1 -21.19 uur)

Duitsland 3 West
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Musik in West 3: Patrick Du-

pond. Choreograaf en danser. Film-
portret.

16.00 Reisewege zur Kunst. Filmre-
portage over het Oosten van Turkije.

16.45 Rund ums Zwiebelmunster.
Documentaire serie. Afl. 3: Chrysan-
themen und Draehen.

17.00 Hollymünd.
18.00 Die Besucher. 16-delige jeugd-

serie. Afl. 5: Nur nicht auffallen.
18.30 Xerxes. 6-delige jeugdserie. Afl.

3.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.30 uur
Sport im Westen.).

20.00 200 Jahre Franzsische Revo-
lution: 1789... und wir. Ballet van
Maurice Béjart op muziek van Beet-
hoven en Hugh le Barts.

22.00 West 3 aktuell.
22.05 Das Beste aus 'So isses'.
23.35 Sommer-Jazz: 11.KölnerJazz-

haus-Festival '89.
00.35-00.40 Laatste nieuws.

België Télé 21
15.30-17.00 Wielrennen. Rechtstreek-
se reportage van de laatste kilometers
en aankomst van de Bste rif in de Ron-
devan Frankrijk, een 42 km durende in-
dividuele klimtijdrit tussen Gap-Orciè-
res Merlette. 19.30-20.00 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8 05 Groot nieuws. 9.02 Tour deFrance extra.TßOS: 1002 Weg-
wezen. 11.02 Zomereditie. 13.05
Hier en Nu. 14.02 Radio Tour deFrance. 18.02Meerover minder op
zondag 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23 05 Methet oog op mor-gen. 0 02 TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10.02Tony van Verre ont-
moet Josepha Mendels (4). 10.30
Muziekmozaïek. 12.02 Nederlands
op AVRO. 13 02 AVRO's radiojour-
naal. 14.02Kom'ns langszij in brui-
send Breskens. 16.30Kom 's langs
op de Zeeuwse toer 18.02 Swing
low. 19.02 Leuterkoek en zandge-
bak. 19 10 Ssssssst 1930 Her-
sengymnastiek uit Griekenland.
20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13 02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16 02 KRO's Zalige Liel-
deslijn. 18.02 KRO's' Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02Radio Thuis-
land 2102 De krijsende tafel.
22.02-0.00 Op slag van maandag

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder
de Groene Linde. 9.15 MusicaReli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-
overz. 10.00 Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11.00 Zomeracademie

1989: Nederlandse Mozartweek
1989. 13.00Nws. 13 02 Opera Ma-

tinee. 14.00 Concert op de zondag-
middag Concertgebouw met cel-
lo.) In de pauze: Praten over mu-ziek). 16.00 NOS Jazzgeschiede-
nis. 16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Continu Klassiek. 20.00
Nws. 20.02 Specialiteiten a la car-
te.22.oo Kamerconcert: Orlando-
festival 1988. 22.54-0.00 Vlucht-
misdrijf, hoorspel.

" Letty Kosterman.
(Radio 2 - 8.02 uur)

televisie en radio zondag

Nederland 1
slecht05 Nieuws voor doven en

orenden-

tatie ?\'nkf loyd in concert. Presen-
bert vl l?ouwe Kroeske. Regie: Eg-
'7oiTa

h
n Hees-(herh.) y

lischo o
IS ln de dierentuin. Austra-

Ws R,e- A,L 3: Olifanten en weg-
gaat' h 9°' de olifant is onrustig,

,1Paartijd aanbreekt. Hij be-
-17.30 Ch heel wa> last.
17.35 M°Urnaal-fiimre^der,and museumland. Serie
musea \,ages 'angs Nederlandse
Gast- M

andaa9: Musea in Drenthe.
Hannoi, ,r.man Brood- Presentatie:""59 n' KaPPen.
pronrrr, Verzameling. Herh. van deirft vTnawerie De kunst "# 0D

'8-06 Dp, aag: Har|eys.
show Tt, grote meneer KaktusRh0?*-)
12 deiio * land van de Minikins.
9issjna9l|eu9dserie. Afl. 4: De ver-
gen Did het niPPeiTJe gered sprin-
iaar hpt° ,en de anderen in een taxi
niet vlle9tuig. Maar ze zijn er nog

ko? T°Urnaal
%s e ?} eike Pr'Js- 13-delige Cana-
l^eeic"6" AfL 6- Pierre heeft voor
'*or9d do,?s,erna,ie en problemen ge-

''° of iri d somm'9e mensen hun ge-
lle verliep opkomende ster beginnen

Pünte*;°nJPi|atie doet ie 't. Hoogte-
iJopen wil,"3 Pendingen van afge-
l^ns ,er Presentatie: Peter Jan
'■29 a
,%* rn?,n,duur met Kappen. Talk-
""l9 ph-r Hanneke Kappen.
Vfi'Enoii Marlowe. Privé-detecti-
Het serie. Afl. 7:

"^W Van Spanisl»: Philip Marlo-
V°caat g Vnend' de onkreukbare ad-

Delaguerra, wil zich

verkiesbaar stellen voor de functie
van officier van justitie. Maar voor het
zover is, wordt hij vermoord.

22.13 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.38 Het zwaard van Gideon. 2-deli-
ge Canadese tv-film. Deel 2 (slot). In
Rome en Parijs hebben Avner en zijn
mannen hun eerste opdrachten ver-
vuld. Voor de volgende man moeten
ze naar Londen.

00.06-00.11 Journaal

" Scène met Torn Waits in 'Down by Law'. (Nederland 2
21.50 uur)

Duitsland 3 SWF
14.30 Sehen start Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

15.00 Hobbythek. Vandaag: Bonsawi
en Saikei.

15.45 Tibet - das langsame Sterben
eines Volkes.

16.30 Motorsport WK off the road te
Herxheim.

17.15 Wandertip. Afl.: Rund urn Lenz-
kirch.

17.30 Nimm's Drittel. Programma-
' overzicht.
18.00 Touristik-Tip. Tips voor vakan-

tiegangers. Vandaag: 1. Speciale
spoorwegtarieven. 2. Woonwagens
en caravans. 3. Toeristisch nieuws.

18.15 Rheinreise. Reportage over de
10-daagse Rijnreis van 100 leerlin-
gen uit Zwitserland, Frankrijk, Duits-
land en Holland.

19.00 Treffpunkt.
19.30 Solo für 12. Spelprogramma

gepresenteerd door Leska Kauf-
mann.

19.55 Musik für Sic. Aansl.: Europa-
brücke.

20.15 Europaische Kulturportrats
Gae Aulenti. Portret van de architec-
te en designer Gae Aulenti.

21.00 High society. Serie over de
adel in Europa. Afl 1.

21.45 Südwest Aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma.
22.55 Edgar Briggs, das As der Ab-

wehr. 11-delige Engelse comedyse-
rie. Afl. 3.

23.20 Bild(n)er der Chemie. Docu-
mentaire serie over de geschiedenis
van de scheikunde. Afl. 2.

23.40-23.45 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag 930 Te deum laudamus.

9.55 Waterstanden. 10.00 Zo moet
het kunnen. 10.10 Kerkdienst.
10.58Wilde Ganzen. 11 00 De an-
dere wereld van zondagmorgen
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst 17.58 Wilde Ganzen 18.00
Nieuws. 18.10 Liturgie en kerkmu-
ziek. 18 40 De onbekende Islam.
19.00Programma 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.

RTL Plus
08.00 Li-La-Laune-Bar. Met: Heath-

cliff, tekenfilmserie.
08.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Afl.: Die Rettung von Locken-
licht / Der mysteriöse Baron.

08.45 Heathcliff, der Kater. Teken-
filmserie. Afl.: Das Monster im Wald.

09.00 Die Welt der Schnorchel. Te-
kenfilmseire. Afl.: Die Reise zur Quel-
le / Die Summfische.

09.25 Die wunderbare Puppe. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1948 van Frank
Borzage. Met: Ginger Rogers, David
Niven, Burgess Meredith e.a.

11.00 Rock off - The Rolling Stones
US-Tour'Bl. (herh.)

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 Das Phantom und die drei

Musketiere. Italiaanse speelfilm uit
1962 van Luigi Capuano. Met: Gor-
don Scott, José Greci, Maria Garcia
Spina e.a.

16.00 Arrivederci Roma. Amerikaan-
se speelfilm uit 1957 van Roy Row-
land. Met: Mario Lanza, Renato Ras-
cel, Marisa Allasio. e.a.

17.45 Musikrevue. Duitse schlagers.
18.45 RTLaktuell.
19.00 Ich will Nanhattan. Amerikaan-

se miniserie. Afl. 4.
20.05 Kunst und Botschaft. Der

barmherzige Samariter. Schilderij van
Max Liebermann.

20.15 Kommandosache nackter Po.
Engelse speelfilm uit 1972 van Bob
Kellett. Met: Zsa Zsa Gabor, Frankie
Howerd, Bill Fraser e.a.

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 Erich von Daniken.
00.50-00.55 Betthupferl.

SAT1
08.05 Mister Ed. Afl.: Ein Pferd trifft sei-
ne Mutter. 08.30 Familie Feuerstein.
Afl.: Fred drückt die Schulbank. 08.55
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 09.00 Die Waltons. Afl.: Der
PostfNeger. 09.50 Teletip Tier. 10.00
SAT.I Sport. 10.30 Kmo News. 10.55
So gesehen. Kerkelijke uitzending.
11.00 Programma-overzicht. 11.05
Schütze Benjamin. Amerikaanse ko-
medie uit 1980 van Howard Zieff met
Goldie Hawn, Eileen Brennan, Armand
Assante e.a. 12.50 Zeitzeugen. 13.15
Die Waltons. Afl.: Eine aussergewöhn-
liche Person. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Tele-
tip Koehen. 14.15 Tier + Wir. 14.45 Der
Goldene Schuss. 15.00 ■ Alarm in der
Unterwelt. Amerikaanse actiefilm uit
1949 van Joseph H. Lewis met Glenn
Ford, Nina Foch, James Whitmore e.a.
16.30Auf und davon. 17.00 Der Golde-
ne Schuss. Aansl.: Programma-over-
zicht. 17.10 lm Schatten des Galgens.
Amerikaanse western uit 1954 van Ni-
cholas Ray met James Cagney, Viveca
Lindfors, John Derek e.a. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Gewinn in SAT.I. Aansl.:
Programma-overzicht. 19.10 Kampf
urn Yellow Rosé. Afl.: Das Vermacht-
nis. 20.00 SAT.I Wetter. 20.10 Königli-
che Hoheit. Duitse liefdesfilm uit 1953
van Harald Braun met Dieter Borsche,
Rudolf Fernau, Ruth Leuwerik e.a.
22.00 SAT 1 Sport. 22.10 ■ Auf der
Flucht. Afl.: Engel reisen auf einsamen
Strassen. 23.00 SAT.I Bliek. 23.10
Stunde der Filmemacher. 23.25 ■ Le-
bensgier. Amerikaanse speelfilm uit

1954 van Fritz Lang met Glenn Ford,
Gloria Grahame, Broderick Crawford
e.a. 00.55-01.05
Programmaoverzicht.

SSVC
11.45 Cricket. Hoogtepunten van de

wedstrijden in Lords om de Benson &
Hedges trofee.

12.35 Children's SSVC. Afl.: Gran.
12.45 Jimmy Cricket's Joke Machi-

ne. Komische serie.
12.55 Home on sunday. Nieuwe serie

met Cliff Michelmore die een bezoek
brengt aan Lionel Jeffries thuis.

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. Met ver-

slagen van zwemmen in Coventry,
Skin's golf in Cornwall en motorraces
in Silverstone.

19.45 Family Fortunes. Nieuwe spel-
show doot Les Dennis.

20.10 Perfect Strangers. Nieuwe se-
rie. Afl.: Assertive training.

20.35 Eastenders. Serie.
21.35 Life without George. Nieuwe

serie.
22.05 News and weather.
22.20-00.15 A handful of dust. Film

uit 1988 met Alec Guinness en Judi
Dench. Brenda lench heeft alles wat
andere vrouwen graag zouden heb-
ben.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 1002 Postbus 94: muziek op
verzoek. 11.02 Sport. 12.02-13.00
Omroep Limburg Concert. 18,05-
-19 00 Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws )
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8 12 Relax. 9.00 Visum. 9 30 Golf-
breker 10.00 Nieuws. 10.03 De
pre-historie. 11.00 Oerdegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 De tafel van
een. 14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17 05 Sportkaffee 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).

Sky Channel
06.30 Bailey's Bird.
07.00 Hour of Power. Religie en gas-

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspanningspro-

gramma.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Motor Sports News.
13.30 Fashion TV.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
17.00 Big Valley.
18.00 Eurosport.
19.00 Atletiek Grand Prix.
20.00 Tour de France.
21.00 Formule 1.
23.00 Rugby.
00.30 Tour de France.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo.
11.00 Coca Cola Eurochart.
12.00 Video Fashion. Modemagazi-

ne.
12.30 Documentary TBA.
13.00 It's written.
13.30 Blake's Seven.
14.30 Salvage One.
15.30 Euro Magazine. Informatiema-

gazine.
15.45 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 European Business weekly.
18.30 Roving Report.
19.00 Tracking Music.
19.55 Weather.
20.00 The UK Chart Show.
21.00 Shoestring.
21.55 Weather Report.
22.00 Rainbow. Amerikaanse, biogra-

fische film uit 1978 van Jackie Coo-
per.

00.30 The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Marcel Vanthilt.
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun European Top

20.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00-07.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auttakt. 8.30 Glaube und Kir-
che 9.05 Mundartsendung: Üver
d'Land on d'Logt - van domols on
högt'Echno Nord: Alles watt daer
att ömmer over Keiemes an et Johl-
tal weete wollt. 10.00 Volkslieder
1105 Schlagersouvenirs. 12 35
Rückblick 14 05 Die deutsche
Schlagerparade 16.05 DOMINO -die Schielshow des BRF. 17 05
Sportmagazin. 18.40 Senioren-
funk 19.00-21.00 Wunschkonzert
21.05 Sportresultate von Woche-
nende und Sendeschluss.

Luxemburg RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfrühstuck
11.00 Rückblick - Oldies. 12 00
Musikparade. 14.00 Wünsch Dirwas. 17.00Sportshop. 18 00Nach-
getragt 19.00 Volkstümliche Hitpa-
rade 21 00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. MusikNon-Stop 0 00-1.00 Traumtanzer

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpf.
13.00 Heimatmelodie 14.05 Was
dar! es sein? 17.00 Chöre der Vol-
ker 1805 Schellack-Schatzchen
19.00 Erinnerung. 21.00 Musik

zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.
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Krachtproef
Linda kwam vaak in de Hilver-
sumse studio's. Ze zong in het
AVRO-kinderkoor, ze trad op in
de 'Eén van de acht'-shows van
Mies Bouwman en als twaalfjarige
presenteerde ze op tv het program-
ma 'Wat je zegt dat ben je zelf.
„Maar het kwam niet bij me op
ooit eens een bekend tv-presenta-
trice te worden. Dat moet ik trou-
wens altijd nog waar maken. Deze
serie bingo-shows is wat dat be-

treft een soort krachtproef voor
me. Het is thuis nooit gestimu-
leerd om later bij radio of tv te
gaan werken. Zangeres worden?
Nooit bij me opgekomen. Ik ga nu
denk ik in de afleveringen van de
Dierenbingo-shows wel een paar
keer zingen, samen met de gastar-
tiesten. Maar dat doe ik omdat ik
het leuk vind als presentatoren
van shows ook zelf zingen, zoals
Ron Brandsteder en Henny Huis-
man. En zoals Willem Ruis vroe-
ger. Maar ik weet best, dat ik geen
wereldstern heb."
Het viel erg op, dat Linda als te-
genspeelster van de Engelse kater
in de 'DJ Katshow' zo vloeiend
Engels-met-Londens-accent
sprak. „Wat mij zelfaltijd al opviel,
was dat ik zeer snel praat zoals ik
in mijn omgeving hoor praten. Ik
heb in 't'Gooi op een bekakte mid-
delbare school gezeten. Dus sprak
ik daar ook al snel bekakt. We heb-
ben een tijdje in Amerika ge-
woond, dus sprak ik al gauw plat
Amerikaans. Ik was toen 15 jaar.
Als ik een tijdje tussen mensen zit,
die keurig Engels spreken, dan
spreek ik prompt keurig Engels.
Als ik nu in Rotterdam zou gaan
wonen zou ik binnen de kortste
keren met een Rotterdams accent
praten. Mijn omgeving inspireert
me bij demanier, waarop ik detaal
hanteer. Daarbij komt, dat ik altijd
goed in talen ben geweest. Toen ik
in de 'DJ Katshow' de Engelse
poppenspeler, die de de Kater
speelde, leerde kennen klikte dat
meteen. En onmiddellijk sprak ik
zoals hij sprak. Na twee jaarvorm-
den we een hechte eenheid. Hij
had hetzelfde gevoel voor humor."

Zonder Linda
De 'DJ Katshow' komt nog altijd
op Sky Channel, echter zonder

Linda. „Ik ben er nog altijd erg
boos over, dat ze mij uit dat pro-
gramma hebben gehaald toen na
de overname van Sky door Mur-
doch de produktie naar Londen
ging. Sinds die overname is Sky
zich alleen op Engelse kijkers
gaan richten. De nieuwe ploeg, die
shows gingmaken vond mij te oud
voor de presentatie. Onzin natuur-
lijk, idioot. Ze zijn met een jonger
meisje doorgegaan. Ze vergaten,
dat Sky dieKat-show had ontwor-
pen, maar dat wij diepop helemaal
hebben gemaakt. Ik had best naar
Londen heen en weer willen pen-
delen om daar dat programma
voort te zetten."
Als dat was doorgegaan had ze
misschien niet zon snelle door-
braak op de Nederlandse tv-scher-
men gemaakt. „Ik had dat pro-
gramma er graag naast willen blij-
ven doen. Hoewel, dan was het
misschien toch te veel geworden.
Die acht bingo-shows zijn toch
maar eventjes acht rechtstreekse
shows van 90 minuten lengte. Een
uitdaging van jewelste,natuurlijk.
De opzet is vrolijke, zomerse fami-
lie-programma's maken. Geen
glitterjurken of ingewikkelde kap-
sels en iedereen kan aan de spel-
letjes meedoen."
In oktober komt ze bij de Tros op
dinsdagavond terug met de Linda-
shows. „Ik krijg tussen zeven en
acht uur meer zendtijd van de
TROS. Het wordt dan meer een
magazine-achtig programma. Het
grote bezwaar van het afgelopen
seizoen vond ik, dat ik alle ge-
sprekjes steeds heel kort moest
houden. Je had geen gelegenheid
zon gesprek ook maar een beetje
uit te diepen. Komend seizoen zul-
len er ook gefilmde onderwerpen
te zien zijn. En de gesprekken
kunnen wat langer duren."

'Ikkwam niet in een gespreid bedje'

Linda de Mol moest
ook audities doen

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „ledereen denkt
of zegt: ze kwam in een gespreid
bedje. Ze heeft in Hilversum om
haar heen altijd kruiwagens ge-
had- Maar ik heb ook steeds als
ieder ander auditie moeten doen.
En nrujn vader had nog 't liefst ge-
zien, dat ik advocate was gewor-
den," zegt Linda de Mol.
Ze voegt er onmiddellijk aan toe
dat ze er nu veel baat bij heeft, dat
ze in een Hilversums rtv-show-mi-
lieu is opgegroeid: „Ik ben uitste-
kend in staat alle roem nuchter te
bekijken en te relativeren."
Vader John de Mol was een be-
kend zanger van het lichte lied. Hij
zong zelfs een keer mee in de na-
tionale finale van het Songfestival.
Nu is hij directeur van de stichting
Conamus. Broer John is oprichter-
directeur van een nog altijd
groeiend tv-produktiebedrijf.
Linda: „Na de middelbare school
heb ik nog drie jaarrechten gestu-
deerd. En al ben ik niet als advoca-
te afgestudeerd, mijn vader is ook
apetrots op wat ik nu doe, hoor."
Van kinds af aan was ze er aan ge-
wend, dat half Hilversum thuis
over de vloer kwam en dat de ge-
sprekken thuis dagelijks over ra-
dio, tv en de showbiz gingen.

" Linda:
'Ik had
best naar
Londen heen
en weer
willen
pendelen...'

show

Journaalpresentatrice Maartje van Weegen:

'Sterren stonden niet
goed voor een talkshow'

HILVERSUM - De afscheidsbrieven van trouwe Journaal-kijkers
druppelen al bij Maartje van Weegen binnen. In vijfjaar Journaal-
presentatie heeft ze een vaste schare fans opgebouwd. Op zaterdag
22 juli is ze voor het laatst te zien als 'het gezicht van acht uur. Dan
verdwijnt ze van het scherm, om oj^^oktc^eMerui^ekerenopNJ
derland 3. als een van de twee va<le presentatoren van het nieuwe
programma 'NOS Laat

Ze mag dan lang gewikten gewo
gen hebben - ging ze nou een talk
show maken, en zo ja, bij de KRO
of bij TV 10,of zou ze op een ander
aanbod ingaan - nu staat ze te po-
pelen om te beginnen met 'NOS
Laat.
Maartje van Weegen (38) is opge-
lucht dat de knoop na een tijd van
onzekerheid is doorgehakt. Het
begon allemaal vorig najaar. Joop
van den Ende kwam naar haar toe
met het plan voor de KRO-tv een
talkshow te maken. Ze had het
reuze naar haar zin bij het NOS-
Journaal, was nog maar net over-
gestapt van half zes naar acht uur.
En een eigen programma... dat had
ze 'nooit zo geambieerd.
„Joop van den Ende vond mijn re-
serves wel leuk en wist me ervan
te overtuigen dat ik best een praat-
programma zou kunnen maken. Ik
kreeg er steeds meer zin in. Maar
ja, toen kwam TV 10."

de NOS: of ze een van de twee cen-
trale presentatoren wilde worden
van het nieuwsmagazine 'NOS
Laat. Een driekwartier durend te-
levisieprogramma waarin vijf da-
gen *per week de achtergronden
van het nieuws worden belicht.
Met 'de aandachtsvelden binnen-
en buitenland, kunst, wetenschap
en economie, want de 'oude' pro-
gramma's 'Horizon', 'Voor niks
gaat de zon op', 'Panoramiek', 'Uit
de kunst' en 'Den Haag Vandaag'
worden erin geïntegreerd.

De KRO verbrak de banden met
Joop van den Ende en Maartje van
Weegen werd voor de keus ge-
steld: of een talkshow bij de KRO,
of bijVan den Ende. Lange tijd be-
hield ze de hoop dat beide kemp-
hanen nog wel tot elkaar zouden
komen. Bij deKRO, waar ze als 21-
-jarige begonnen was met Studio
Vrij, lag haar hart. „Maar Joop van
den Ende, die man heeft zon ge-
voel voor tv, voor wat het publiek
leuk vindt, hij had zon shower net
bovenuit getild."

'NOS Laat' gaat het nieuws van de
dag 'duiden, aldus Van Weegen
„Als het Journaal bericht over de
onrust in de Sovjetunie, leggen wij
het verband met de economie en
de landbouw waarmee het niet zo
goed gaat. Wij kunnen ook voor-
en tegenstanders uitnodigen die
over bepaalde onderwerpen met
elkaar in discussie gaan. Het Jour-
naal kan dat vanwege de afspra-
ken met de actualiteitenrubrieken
niet doen. Ik hoop dat we vooral in
het begin een paar goede klappers
maken, met leuke onderwerpen en
goede gesprekken. De volgende
dag de kranten halen. Vooral in
het begin moetje mensen trekken.
We zullen nooit een miljoenenpu-
bliek bereiken, maar ik verwacht
wel een geïnteresseerde, vaste kij-
kerskring."
Maartje van Weegen wordt niet al-
leen samen met NOS-correspon-
dent Charles Groenhuijsen vaste
presentator, ze gaat ook deel uit-
maken van de redactie van 'NOS
Laat. Een dubbelrol die haar bij
het Journaal al uitstekend is be-
vallen.

Uiteindelijk zijn Van Weegen, de
KRO en Van den Ende 'als goede
vrienden uit elkaar gegaan. Er
kwam geen talkshow. „Opeens
wist ik: ik moet het niet doen. De
sterren staan gewoon niet goed." „Berichten over executies in Chi-

na, over vermoorde zwarten in
Zuid-Afrika, over de Palestijnse
opstand, die kun je niet onbewo-
gen lezen. Je hoeft ze niet huilend
te brengen, maar de mensen mo-
gen best aan me horen dat dit van
een andere orde is dan de CAO-on-
derhandelingen in de metaal. Als

Ze had haar baan bij het Journaal
inmiddels opgezegd, maar er wa-
ren aanbiedingen genoeg om haar
zelfvertrouwen in stand te hou-
den. Van andere omroepen, van
Radio Télé Veronique, TV 10, van
produktiemaatschappijen. En van

'Het kind kan niet stil zitten'

Karin Bloemen: tv-show en
nieuw theaterprogramma
Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM- Voor Karin Bloe-
men was 1983 het jaarvan het gro-
te debuut. De Akademie voor
Kleinkunst in Amsterdam onder-
scheidde haar met de Pisuisseprijs
en ze kreeg onmiddellijk een rol in
een nieuwe Nederlandse musical,
'De Zoon van Louis Davids.' Op de
Nederlandse televisie, op de podia
en bij de radio: alom was ze aan-
wezig, alsof er voordien voor nie-
mand plek was ingeruimd. Zo rol-
de ze als een tank door het wereld-
je van cabaretiers, presentatoren,
liedjeszangers, praatprogramma-
gasten en panelleden. Ze bereikte
de hoogte van een ster.
Karin Bloemen: „Moet je luiste-
ren. Sjiek? Ik heb erg hard ge-
werkt, de laatste zes jaar. Dat wel.
Sinds die musical in 1983 is het
eigenlijk niet meer gestopt. Hoe-
wel, het vorig seizoen ging mijn
musical met Robert Paul niet
door. Toen kreeg ik eindelijk, tot
mijn grote schrik, een beetje rust.
Maar van een rustperiode was
geen sprake. Ik ging nog harder
werken. Dat zit in de aard van het
beestje. 'Het kind kan niet stil zit-
ten', zei mijn moeder altijd."

Ze maakt een van die op papier
onoverdraagbare imitatie-stem-
metjes waar ze patent op heeft-

" In oktober iedere zon^-j
avond op het scherm ''Bloemen v00r...'

Veelzijdigheid
Haar veelzijdigheid is overbe-
kend. Cabaretière, presentatrice,
zangeres van jazz tot en met bal-
lads, musical-artieste. En elke
kwalificatie spreek haar aan. „Het
is natuurlijk heel veel, maar dat
komt doordat de Akademie voor
Kleinkunst een goede opleiding is,
die probeert je alle facetten van
het theatervak bij te brengen. Als
je iets aan talent in je hebt, dan wil
je dat ook graag allemaal zo goed
mogelijk doen. En wat het leukste
is? Dat is alles bij elkaar: in een
film te staan, televisie en radio
doen, een goed theaterprogramma
maken waarin je kunt verrassen
en de mensen een plezierige avond
kunt bezorgen."
De bekende spontaniteit-met-slor-
digheid was in de beginperiode bij
Karin nog ver te zoeken. „Ik was
gewoon een hele harde werker. Ik
dacht alleen maar dat ik mijn best
moest doen, terwijl op de bühne
juist spontaniteit, eigenheid en

persoonlijkheid eigenschappen
zijn die het doen. Nou, dat kwam
er allemaal pas in toen ik merkte
dat ik wat kon op de Academie,
duszo eindtweedejaar, toen ik het
letterlijk in de klauwen kreeg.
Toen kreeg ik ook pas 10l in wat ik
stond te doen. Het gingrollen en ik
kon er theater van maken."

Nachtshow
Kennelijk acteert Karin Bloemen
haar act perfect. In diverse be-
ruchte televisieprogramma's le-
verde ze daarvan de gekste voor-
beelden af, al dan niet in samen-
hang met Adelheid Roosen. „Nou
ja, in de Nachtshow hadden we
een concept. Adelheid zou de trut
uit deprovincie spelen en ik de ge-
zellige Amsterdamse barvrouw.
Binnen die rol kun je natuurlijk
heel eigen en heel vertrouwd spe-
len. Dat is een lekker bedje om in
te werken." Bij Sonja gingen bei-
den toch ook geweldig tekeer...
„Ja, bij Sonja was dat bijna uniek,
omdat Adelheid en ik een mooie
samenstelling hebben. Adelheid
mag van mij zijn zoals ze is en ik
mag van haar zijn zoals ik ben. In

dat programma was Adelhei" |
extrovert en ik bijna introvefM
was heel spannend."
In het theaterprogramma 'P|V
werden die factoren duideW,
balans gebracht. „Maar b' :
'Purper' was dat het geheim- *
heid had haar dingen en ik & !
ne. Die mochten naast elk^lstaan. Het was een parallelle'\\
dox, zal ik maar zeggen. DeJj
strijdigheid gafbeiden hetre"
mogen leven."
Haar carrière begon dus nl^Zoon van Louis Davids,' een
cal naar het werk van LoVI,'
vids, geschreven door J9_\\
Klöters en Gerben Hellin#V
muziek van Martin van Pij
Hans Vermeulen. Karin v°%ij
menteel weer zanglessen. J%\
het een tijdje laten vers'o^
Want op een gegeven &M
krijg je een soort metaalm°j
Dan wil je even niet meer v.
en even geen zanglessen. Je -een soort recalcitrantie. J*jj
heb een Amerikaanse zangdy
David Jones.Die komt eenSj
half jaar naar Nederland j|
gaat dan vreselijk streng
werken. Binnen een week
bij en met zijn bandjes en,
kom ik weer een heel eind- ,
Door haar typeringen vraag" J
hoorlijk veel van haar stefljN
hakt er behoorlijk in. Dan. "^er barstjes. Zo ben ik Ujo'jjj
musical 'Mimicrimi' eind l?*^geworden. Ik had een slÜ'Vj
ontsteking achter mijn ste^j
den en ik moest naar een e 2
Die zei: 'Nou mevrouw Bl°
ik zou maar eens stoppelJJ
paar daagjes even rust.' KJJJ
kan dus niet wanneer je sp.j
een produktie die zon 25»,; j
den per dag kost. Dan belje Jproducent op om te zegge'i,
spijt me, ik mot effe ruste.' *jj
sta je te werken, terwijl jehf jj
maal niet meer kunt. Ik ha jj
beltjes op mijn stemband
vreselijk veel problemen." .
Het werd al gauw duidelijk A
rin aan 'overexposure' leerOj'
radio- en televisieprogramny
der Karin. Toch bracht ze »y
zeer bewust haar werkzaa^ jl
terug. „Ik heb mezelf een j
vijfjarenplan gegeven. De U
vijfjaar mocht ik van rnezej
doen wat ik leuk vond en * jik dacht dat ik het een keef j*|
beerd moest hebben. Het j

anderhalfjaar heb ik meer ,1
gemaakt. Zoals ik er nu v°A
gekozen om het volgend *J
een eigen theaterprograiy &
beginnen met als titel 'BoSJ jj
men' om mijn naam een t>|J
promoten. Voor de Vara J
grote muzikale televisie" J
die in oktober op zondaga^
het scherm komen, opée ']
met als titel 'Bloemen voof

Gerard Joling
reed! toch op

er zulk nieuws bij zit, merk ik zelf
al aan de manier waarop ik 'goe-
denavond' zeg hoe geladen ik
ben".
De laatste jarenis er onder invloed
van mensen als eindredacteur
Lars Andersson bij het Journaal
veel meer aandacht gekomenvoor
dit soort aspecten, vertelt de ver-
trekkende nieuwslezer. „Vroeger
gold voor nieuwsrubrieken: het is
informatie, dus geen uiterlijke
poespas. Lars Andersson heeft al-
tijd gezegd dat een persoonlijke
presentatie en een goede vormge-
ving het nieuws toegankelijker
maken. Dat is ook zo. Wel weet ik
dat veel mensen mijn eerste zin-

VALKENBURG - In tegenjj
ling tot andersluidende b*"
ten gaat het optreden van G*JJoling zondagavond in 5|
Jumbo Dancing gewoon *Joling had de afgelopen <J"i
last van zijn stembanden,
heeft zich daarvoor onder"
tersbehandeling gesteld. H*'
treden in de Valkenburgs^

nen niet horen als ik een
kapsel heb, dat leidt dan evel^
En het gebeurt nogal ee^J
Maartje van Weegen van "l
dracht verandert, of dat ha^ding onderwerp van gesp1*
Daarvan is ze zich terdege b6*„Ik besteed veel aandacl}.',
mijn uiterlijk. Draag altÜ^j
nieuwste kleding. Ga tv/e*?i
per week naar de kapper, dieIj|
lemaal de vrije hand geef. Hï.
me al zoveel jaren, wat hij&flwel goed zijn. Dit soort öjjl
hoort zonder meer bij mijn *J1Anders had ik bij de radio «""j
blijven".

" Maartje: 'Ik besteed veel aandacht aan mijn uite^

Zaterdag 15 julM?
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Hubertus in
de bloemen

LANDGRAAF - Schutterij
St. Hubertus uit Schaesberg
wordt vandaag om 16 uur door
het gemeentebestuur in het
stadhuisin debloemetjes gezet.
De expositie 'Daar komen de
Schutters' is voor de gelegen-
heid ook vandaag opengesteld
van 13 tot 16 uurin het gemeen-
tehuis. Deze tentoonstelling,
ingericht als opwarmer voor
het Zuidlimburgs Federatie-
feest, volgend weekend in
Landgraaf, en dat georgani-
seerd wordt door de schutterij
Koningin Wilhelmina Nieu-
wenhagen, wordt morgen uit-
gebreid met deWissel-trofee en
al het ere-metaal dat Hubertus
op het Oud Limburgs Schut-
tersfeest dit jaar heeft gewon-
nen.

Overleg
Eensgezind drong de commissie
aan op hernieuwd overleg met de
politie over een strakker beleid ten
aanzien van drughuizen. En zeker
tegen die waar de overlast nauwe-
lijks te harden is voor de buurt.
Het pleidooi van Van Zeil om in de
hardere aanpak nadrukkelijk on-
derscheid te maken tussen de ver-
slaafde („die is ziek en behoeft onze
hulp") en de handelaar („die ver-
dient niemands respect") werd con
amore onderschreven door de
raadscommissie.

Lof
Na de uiteenzetting van Van Zeil
over de gijzelingsactie toonde de
raadscommissie veel lof voor het
zorgvuldig, en uiteindelijk succes-
volle optreden van deHeerlense po-
litie, bijgestaan door marechaussee,
rijkspolitie en brandweer.
Daarnaast was er ook en vooral gro-
te bezorgdheid over zowel de over-
last van drughuizen in Heerlen als
het steeds makkelijker naar vuur-
wapens grijpen in dit milieu.

NUTH - Zijn gemillimeterde ha-
ren zijn in die acht maanden in
lokken veranderd, die zijn ge-
bruinde gelaat omlijsten. Frank
Luyten (20) is weer thuis. Aan
zijn wereldreis kwam twee we-
ken geleden een einde. In zijn
ouderlijke woning in Arensgen-
hout vertelt hij graag over zijn
belevenissen. Stapels foto's en
een minutieus bijgehouden dag-
boek in de vorm van enkele
schoolschriften staven zijn ver-
haal dathij in zneentje beleefde.

Frank Luyten (20) zwierf acht maanden óver aardbol:

'Frikadel-speciaal
en pils erg gemist'

Het HBL zit momenteel in het kan-
toor van het Bouwfonds Limburgse
Gemeenten en Het Zuiden huist bij
het NCIV in Heerlen. Beide 'huisba-
zen' hebben te kennen gegeven dat
ze de verhuurde ruimten zelf nodig
hebben.

" Het diamanten echtpaar
Kerkhofs-Hameleers.

Foto MARCEL VAN HOORI^
Diamanten paar

totaal 4,5 miljoen gaat kosten, is
rond. Voorlopigblijft het bij een ge-
bouwvan twee etages, waar aanvan-
kelijk 25 tot dertig medewerkers
van beide stichtingen zullen gaan
werken. Met hen is ook al overeen-
stemming bereikt over de relokatie
die nodig is, omdat beide stichtin-
gen hun huidige onderdak op korte
termijn moeten verlaten.

Toegelaten
Het Zuiden bezit zelf zon duizend
woningen en exploiteert er voor de
gemeente Kerkrade nog eens dui-
zend in Eygelshoven. Het is een zo-
geheten toegelaten instelling, die
onder toezicht van de minister op
non-profitbasis sociale woning-
bouw pleegt. Het HBL exploiteert
ook tweeduizend woningen, waar-
van meer dan de helft eigen bezit is.
Deze stichting werkt ook op basis
van non-profit, in het bijzondervoor
bejaarden, maar is geen toegelaten
instelling.

" Het echtpaar Kerkhofs-Ha-
meleers uit Heerlen viert van-;
daag het diamanten huwelijks-'
feest. Van 18 tot 19.30 uur is de.
receptie in de recreatieruimte
van de Cityflat aan het MariabacL
16 te Heerlen. Burgemeester Van
Zeil zal het diamanten paar per-
soonlijk komen feliciteren.
De beiden ontmoetten elkaar in
1929 te Den Haag. In hetzelfde
jaar verhuisden zij naar Maas-
tricht waar Marie Hameleers ge-
boren is. Zij traden daar in het
huwelijk. In 1931 werd zoon Jo
geboren en een jaar later dochter
Ans. Koos Kerkhofs (81) werkte
bijna zijn hele leven als timmer-
man bij deStaatsmijnen.
Marie Kerkhofs (81) is volgens
dochter Ans altijd de drijvende
kracht in het gezin geweest.
Door haar opgewektheid wist zij
iedereen te inspireren. „Het 25-
-jarig en 50-jarig huwelijksfeest
hebben wij door familieomstan-
digheden niet kunnen vieren",
vertelde dochter Ans in Amster-
dam. „Maar nu zullen wij er een
leuk feest van maken."

Het HBL aast wel op goedkeuring
van de minister om ook sociale wo-
ningbouw te mogen plegen, wat
mede als verklaringkan worden uit-
gelegd voor de samenwerking met
Het Zuiden. Komt die goedkeuring
er, dan kan het HBL het aantal wo-
ningen noemenswaardig gaan uit-
breiden. Voor Het Zuiden ligt dat
moeilijker.

'Koepel' Kerkrade
dreigt met rechter

KERKRADE - De huurdersorgani-
satie DeKoepel uitKerkrade wil dat
het bestuur van woningvereniging
Land van Rode een artikel rectifi-
ceert dat in mei door de huurders-
commissie Mücherveld is opgeno-
men in een brochure (de commissie
is een onderdeel van het Land van
Rode).

Van onze verslaggever

De Koepel vindt gedeelten uit het
artikel 'grievend', 'onjuist' en ze
zouden de Koepel in een kwaad
daglicht stellen. Wanneer de huur-
derscommissie weigert te rectifice-
ren, zal de Koepel een kort geding
aanspannen.

Raadscommissie Heerlen bezorgd over vuurgevaarlijke dealers

Meer greep op drughuizen
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Kruiden
% 9ir n gooit ze op goed geluk
'"b eten. De ander ge-
Ify 2e vakkundig om maal-

Precies de juistesmaak teif'Kruiden, dus. Wie iets
\l weten van deze
k bakers die moet zich
>fyorid naar Brunssum be-
i}.*n de heemtuin aldaar
le lri Spoelstra namens het
5^ n speciale kruidenexcur-
-11 «n. Daar zullen de krach-
k^ *n elk kruid zitten ont-i^orden. In die tuin staan
l. j*\ns maar liefst 500 krui-
)u a de rondleiding mag
\ r?zven van thee, brood en
Ifyj *e allemaal op smaak ge-
\: zijn met..., juist ja. De
h >te vinden achter de kerk
V*Zngeberg. Inlichtingen:

Behalve de lust naar diefrikadel-
met heeft Frank gedurende zijn
lange zwerftocht geen seconde
verlangen gehad naar het thuis-
front.

Toen hij vervolgens die sijpelen-
de grijze deken boven zijn hoofd
ontwaarde, wist hij zeker dat hij
weerthuis was. „Ik had de laatste
vier maanden geen regen ge-
zien." Toch ontbrak echte opge-
togenheid over die bui. Hij
schudt even met zijn hoofd als
hij eraan denkt.

„Het eerste wat ik deed nadat
mijn vliegtuig op Schiphol was
geland, was naar de friture hol-
len. Snel een frikadel-speciaal
met een blikje Heineken nutti-
gen. Tjonge, wat had ik dat ge-
mist!"

" Na zijn diensttijd wil Frank Luyten weer op stap. Dan voor 'minstens' drie jaar.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Schoolbanken
Het begon eigenlijk op een terras
in Valkenburg. Frank werkte in
de horeca als kelner. Twee meis-
jes maakten hem enthousiast.Zij
hadden Azië 'gedaan. Drie jaar
eerder had de Hulsbergenaar de
smaak te pakken gekregen toen
hij enkele weken in Thailand,
Maleisië en Indonesië verbleef.
Maar hij moest al weer gauw te-
rug naar de schoolbanken van
het Broekland-college in Hoens-
broek om zijn HAVO-diploma te
halen.

Fansen
Kthg^en waren alle Fransen

<^tl- Allez, bijna allemaal.
,djn(xtionale feestdag vloei-
% roodwijn rijkelijk. Al-
i^^a-t kunnen we gevoeg-
Ijiy^nemen. Maar hoe goed
fd,<lnsen 14 juli hebben ge-
Pd«,.ci't misschien af te lezen% Sezichten van defanfare
\ gympie Brioshin uit
k&rieuc. Deze Fransen

door het ge-
Hïfötuur van Brunssum

"*v ontvangen.

Fansen(2)
R :2e echt gevierd hebben,e dat kunnen zien. De
'bo die evenals BrunssumL rtnerstad van Alsdorf is
L<*eel aan het WMC te
fejj) e en wil van deze gele-
K yoebruik maken om ken-
W^Qken met hun partner-
yj* uit Brunssum. Na de
S^st op het bestuurscen-
ta_i' het korps een muzikale
etjln° door Brunssum ma-
l(j °P het Promenadeplein

een concert verzor-

Accordia
Pioenen horen thuis op

Vandaar dat
%fêreniging Accordia uit
tjj°^en haar dikke eersteVr*Js te kijk zet tijdens
1è êPtie die op 30 juli ge-

K. uiordt in buurthuis
\ tde in Haanrade, Kerk-
S't CePtie duurt van half
'w half twee. Trouwens,
'ü'*' worden van dit

kan bellen
\^cretaris Dortants:

veroorzaakt in de ingewanden.
Bepaald stuitend vond hij in
Bangkok de kinderprostitutie.

het ook al van de mensen. Dan
maar naar Honolulu waar hij nog
even in de buurt van (Magnum)
Torn Selleck logeerde. Met een
99-dollarvlucht verzeilde hij in
San Francisco, kocht samen met
een vriend een EMC Hornet Sta-
tioncar '75 voor 1400 dollar en
verkende met deze zescilinder
Mexico. Nam vervolgens de boot
naar San Diego in Californië en
verkocht de stationcar weer voor
130 dollar. En vloog naar het Ca-
nadese Vancouver.
Zijn reis eindigde in Amsterdam
bij de friture. Om een paar uur la-
ter zijn moeder in de betraande
ogen te kijken.

peter heusschen

hielden een voortdurende ver-
binding met Seoel in stand. Wis-
selende koeriers vlogen per keer
twee polshorloges over naar Ko-
rea waar de prijzen duizenden
guldens per stuk hoger liggen.
Een horloge had jeom jepols en
het andere, meestal een dames-
model, droeg je in je zak. „One
for me and one for my sister. Zo
kreeg je geen moeilijkheden met
de douane", lacht Frank, die er
een leuke cent aan overhield.

„Eigenlijk zou mijn vriend ook
meegaan. We hadden een reis-
schema gemaakt en maanden
aan de voorbereiding gewerkt.
Helaas werd hij veertien dagen
voor vertrek hopeloosverliefd en
bleef thuis." Frank besloot in zn
eentje aan de tocht te beginnen.
Hij belandde op Sri Lanka in een
rumoerige tijd, reisde verder
naar Bangkok (Thailand) en ont-
moette op een eilandje in de
buurt de 33-jarige Leo uit Eind-
hoven. „Twee weken lekker rela-
xen, vissen en luieren op het
strand", glundert hij. Hij leerde
Mekhong drinken, een soort
Thaise whiskey 'die schokgolven

Smokkelaar
In Hongkong zou hij één week
blijven. Het werden enkele
maanden. Hier werd 'hij leraar
Engels en trad op als figurant in
twee Chinese videoprodukties.
Hij poseerde zelfs voor de Hong-
kongse kunstacademie als
naaktmodel.„Ik voelde me in het
begin wel wat opgelaten. Maar
het betaalde veel beter als het
lesgeven", waarna Frank vertelt
over zijn avonturen als smokke-
laar van kostbare Rolex-horlo-
ges. „Enkele slimme zakenlui

Krioelen
Daarna Taiwan met de miljoe-
nenhoofstad Taipei. „Vies, sme-
rig en niet te vergelijken met
Hongkong." In Tokio krioelde

§[MÉE[11[1B
VLOERTEGELS voor de WOONKAMER

26x26 cm grijs, beige en grijs gevlamd 1ste srt. ’30,00 per m2

33x33cm grijs of beige marmerlook 2desrt. ’30,00 per m2

30x30 cm beige granito 1ste srt. ’30,00 per m2

22x22 cm grijs 1ste srt. ’30,00 per m2

26x26 cm beige gevlamd 1ste srt. ’30,00per m2

BTW, lijm en voegsel inbegrepen
TERRASVLOERTEGELS

22x22cm wit, licht-beige en grijs ’27,50 per m2

VLOERTEGELRESTANTEN
div. formaten van 1 tot 40 m2 met kortingen tot 40%

l[ü][g^gini[L]
Laanderstraat 47, Heerlen, tel.: 045-715544 Tijdens de bouwvak zijn wij geopend!

Dixie-stad
" Alsof Kerkrade aan de
Mississippi lag. Waar je
ook stond, zag of hoorde je
de tintelende tonen van di-
xie-bands. Zestig muzi-
kanten, gemutst met stro-
hoedjes of zeemanspetten,
trokken gistermiddag
kriskras over de markt. En
toen de avond viel, werd
deze swingende sfeer aan-
gedikt door de 'Jazz Night'
met Pim Jacobs en Rita
Reys plus het Circus Squa-
re Jazzband als muzikaal
middelpunt.

Foto: DRIES LINSSEN

Vestiging in nieuwbouw Het Zuiden

Heerlense stichtingen
mogelijk naar Geleen

Van onze verslaggever
GELEEN - De Stichting Huisves-
ting Bejaarden Limburg (HBL) inGeleeri en de in Heerlen gevestigde
provinciale woningbouwcorporatie
Het Zuiden gaan nog dit najaar sa-
men een nieuw kantoor bouwen aan
deKerenshofweg in Geleen. Verder
hebben de stichtingen SBDI en
Stichting Huisvesting Alleenstaan-J den (SHA) in Heerlen serieuze plan-

nen om zich op die plek te vestigen.
Wim Schepers, voorzitter van het
Zuiden en ' tevens initiatiefnemer
van het bouwplan, heeft dit beves-
tigd.

Het Zuiden en de HBL hebben sa-
men optie genomen op een vijfdui-
zend vierkante meter groot perceel
naast drukkerij Elma. De financie-
ring van het nieuwekantoor, dat in

Van onze verslaggever
HEERLEN - Samen met de Heerlense politie wil de
raadscommissie, belast met openbare orde en veiligheid,
komen tot een betere greep op de zeker honderdvijftig
drughuizen. Met deze wens, gistermiddag geuit tijdens
een spoedbijeenkomst van de zogeheten commissie ABA
(Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden), had burge-
meester Van Zeil beduidend minder moeite dan met het
dringende verzoek om het drughuis aan de Koningstraat
liever vandaag dan morgen te sluiten.

Het artikel werd geschreven naar
aanleiding van een actie van de
Koepel tegen 'de nota Heerma'. De
Koepel vreest dat bij uitwerking
van die nota de huren flink omhoog
zullen gaan. Om de actie kracht bij
te zetten werden in mei handteke-
ningen opgehaald in het Kerkraad-
se Mücherveld. „Er waren er onder
ons die tekenden samen met Jan,
Piet en Klaas en alle anderen die
toevallig aanwezig waren, ook niet.
huurders en buitenlanders!",
schrijft een anoniem persoon in de
brochure. „Grievend", noemt advo-
caat Tomlow dat. Met name de op-
merking over buitenlanders is De
Koepel in het verkeerde keelgat ge-
schoten.

Na afloop lichtte Van Zeil zijn te-
rughoudende opstelling toe door te
wijzen op het in Nederland gelden-
de gelijkheidsbeginsel. „Waarom
pak je dit huis wel aan en andere
drugpanden laat je met rust? Bo-
vendien kun je niet zomaar een par-
ticuliere woning dichtspijkeren"zo-
als we onlangs wel konden doen
met twee cafés. Wat juridisch wel
tot de mogelijkheden behoort, is het
opleggen van een bezoekersver-
bod."

Van Zeil liet zich dan ook niet ver-
leiden tot een belofte onmiddellijk
maatregelen te treffen tegen de
drughandel in dit pand in de wijk
Eikenderveld, waar in de nacht van
woensdag op donderdag de Duitse
verslaafde Uwe B. niet op zijn wen-
ken werd bediend en vervolgens
twee huizen verderop Elly Scheien
gijzelde. Wel wilde hij kwijt dat nog
voor het einde van deze maand be-
slist wordt welke maatregelen ge-
troffen worden tegen dit drughuis,
dat overigens al geruime tijd door
de politie in de gaten wordt gehou-
den.

Pers
iet ■P** loeer eens wat andersv**l Rus in jekeuken, maarP^Je gebeuren. Weet jeeerst

je overkomt als jevoorP*t hoort van een gijzeling

* tlt*s en'cele panden uer-
l?! 'cryg je ook nog eens bij-
P 1heel etmaal de vader-
rtVers over de vloer. ToenJ^wenderveld donderdag
tYpezet door de politie
n^11 vele journalisten snel
L'leenfcoTnen zoeken. Alle-
P ttoven ze her en der hui-
PV^en van waaruit ze enig
Ledden op de situatie. En
f^ien niemand van tevo-
L"*l vermoeden hoe lang het
rjton duren, vonden de be-
EJ^het best om de pers over

"^ te hebben. Dat menig
L de Joopvan de dag ging
L °P een heus perscentrum,
faalden die bewoners ge-

* n*et om.
Ook over de opmerking dat „...een
aantal vreemde snoeshanen zomaar
...aanbelde", maakt de huurdersver-
enigingzich boos, daar de bewoners
eerder pamfletten in de bus kregen
en de huurderscommissie gevraagd
was te reageren op de voorgenomen
actie.
Daar volgde geen reactie op. Vol-
gens de huurderscommissie in het
gewraakte artikel was de actie van
deKoepel er vooral om te doen om
de woningverenigingen in het alge-
meen af te schilderen als 'ondes-
kundige geldopstrijkers'. De Koe-
pel weerspreekt dat.

Boos

Pers(2)

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
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\. LtJ-journalisten hadden
%n en mei collega'svan de
fg^t Pers, Omroep Lim-tt^e Telegraaf en enkelefo-oien 'verschanst' in de wo-
H y°-n de familie Stevens
l'jnr "^e9ewtessetaan. Waar-

J^ifc is de telefoon van die
kiljj nog nooit zo veel ge-

ais donderdag. En on-
krf et feit dat deze mensen
hfff journalisten het bewus-
W n*et meer konden zien,
IC *e erg behulpzaam. Het

"toar overkomen.



" In plaats van kaarten

" Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken *voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus,

" - ontvangen bij gelegenheid van ons 40-jarig .
" ; huwelijksfeest. *" Sjeng Kurvers en Mia Peters

Putstraat 19, 6121 LP Bom J

t
-Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend

■ heeft, gevenwij u kennis, dat toch nog onverwacht,
na een liefdevolleverzorging in de verpleegkliniek■ B te Heerlen, van ons is heengegaan, onze lieve
-moeder, schoonmoeder en oma

Anna Maria Quaden
weduwevan

Antonius Bernardus
ten Berge

■ voorzien van de h. sacramenten, op 80-jarige leef-: tijd.
Nieuw Zeeland: Hans ten Berge

Kerkrade: Huub ten Berge
Els ten Berge-Odekerken

Canada: Niek ten Berge en Joyce
Portugal: Annie Middel-ten Berge

Ruud Middel
Australië: Jo ten Berge en Lynn

Heerlen: Marleen Roufs-ten Berge
Jan Roufs
en al haar kleinkinderen

Heerlen, 13 juli 1989
Corr.adres: Nassaustraat 130, 6463 AW Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 18 juli om 13.00 uur in dekerk Verschij-
ningvan de Onbevlekte Maagd te Molenberg-Heer-
len, waarna om 14.30 uur de crematieplechtigheid
is in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er

■ geen condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, maandag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar zondag bezoekgelegenheid is van 14.00 tot
15.00 uur en maandag van. 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

1 -
Met diepeverslagenheid geven wij ukennis dat, ge-
heel onverwacht, uit ons midden werd weggeno-
men, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus-

| ter, schoonzuster, tante en nicht

Angeline Ramakers
weduwe van

Jo Bemelmans
Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Eygelshoven: JanBemelmans
Angelika Bemelmans-Thelen
Claudia

Zierikzee: Maria Brull-Bemelmans
Al Brull
Natalia en Ralf
Familie Ramakers
Familie Bemelmans

-Kerkrade, 13 juli 1989, Gulikstraat 6a
Corr.adres: Gulikstraat 9, 6471 AJ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

'. op dinsdag 18 juli as. om 11.00 uur in de parochie-; kerk van St.-Joannes de Doper te Eygelshoven,

' waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden

" op der.-k. begraafplaats aldaar.
: Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.

Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van maandag 17 juli om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont-
Kerkrade, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

! f
Na een liefdevolle verzorging door het verplegend
personeel van het Dr. Ackenshuis te Gulpen en de
laatste maanden in de verpleegkliniek te Heerlen,
is heden, in de ouderdom van 95 jaar, overleden,
onze dierbareen zorgzame moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder, tante en nicht

Maria Gertruda Cox
echtgenote van wijlen

Andreas Hubertus Schröder
Geleen: H. Sluijsmans-Schröder

J. Sluijsmans
Simpelveld: H. Schröder

A. Schröder-Leunissen
Vaals: E. Belleflamme-Schröder

J. Belleflamme
Kerkrade: A. Andree-Schröder

H. Andree
Übachsberg: t M. Budé-Schröder

H. Budé
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Cox
Familie Schröder

6369 SP Simpelveld, 12 juli 1989
Corr.adres: Rodeput 20
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 17 juli as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te
Eys.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Zaterdagavond zal om 18.15 uur de rozenkrans
voor de overledene worden gebeden, waarna aan-
sluitend de h. mis tot haar intentie zal worden op-
gedragen in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium I g'n Ben-
de,Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuur da-
gelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze trainer de heer

Broer Heijne
Damesvereniging S.V. Egge

u ;
I Heden overleed, na een langdurige ziekte, in de
l verpleegkliniek te Heerlen, voorzien van het h. sa-
B crament der ziekenzalving, in de leeftijd van 75
| jaar, mijn lieve man, vader, schoonvader, groot- en
i overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

\ C.J.H. (Joep) van Loo
I echtgenootvan

Josepha Maria Hendriks
| De bedroefde familie:
) Bocholtz: Mevr. J.M. van Loo-Hendriks

Elsloo: Hub. van Loo
Ria van Loo-v. Heugten

Simpelveld: Agnes Slangen-van Loo
Wiel Slangen

Heerlen: Martin van Loo
Hanni van Loo-Joosten

Landgraaf: Wiel van Loo
Marianne van Loo-Scholtes
zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van Loo
Familie Hendriks

Bocholtz, 13 juli 1989
Baneheiderweg 36, 6351 JRBocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 18 juli as. om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt maandag 17 juli as. gebeden
om 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna aanslui-
tend avondmis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, kalm en vredig, van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Jac Kamp
echtgenootvan

Doutje Seekles
Hij overleed op 84-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heksenberg: Doutje Kamp-Seekles
Grashoek:- Jan en José

Heksenberg: Wim en José
Wijnandsrade: Jacen Marca

Maastricht: Liesbeth en Ed
en al zijn kleinkinderen
Familie Kamp
Familie Seekles

6414 BB Heerlen, 14 juli 1989
Roebroekweg 81
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 18 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Hetrozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, wordt gebeden op maandag 17 juli om
18.45 uur in voornoemde parochiekerk; aanslui-
tend avondmis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I *Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn leven, hebben wij onverwacht afscheid
moeten nemen van

Hub. Janssen
echtgenootvan

Annie Dreissen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 68-jarige leeftijd.

Geleen: Annie Janssen-Dreissen
Geleen: Hub. en Mieke

Boy, Armemarie
Stem: Riny en Frans

Hoensbroek: John en Resi
Danielle, Jacqueline i

Geleen: Paul en Mariet
Familie Janssen
Familie Dreissen

6162 ES Geleen, 13 juli 1989
Groenstraat-94
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 18 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van het H. Hart van Jezus, paters karmelieten,
Rijksweg Noord te Geleen, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmisworden opgedragen maandag 17 juli
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader en opa

Adrianus Soeters
op de leeftijd van 63 jaar.

In dankbare herinnering
Brunssum: Marcel en Anita

Soeters-de Clercq
Heerlen: Margo Soeters

en zijn kleinkinderen
13 juli 1989
Hofpoelstraat 2
Corr.adres: lepenstraat 42, 6444 CS Brunssum
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
dinsdag 18 juli om 15.30 uur in het crematorium te
Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum; gelegenheidtot af-
scheid nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

r i
Na een langdurige ziekte, overleed toch nog vrij
plotseling, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, op 64-jarige leeftijd, in het ziekenhuis te Sit-
tard, mijn dierbare man, onze goede zwager, oom
en neef

Gerrit van der Meer
echtgenootvan

Riet Hutten
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Riet van der Meer-Hutten

Familie Van der Meer
Familie Hutten

6114 CE Susteren, 13 juli 1989
Beatrixlaan 36
De plechtige eucharistieviering, gevolg door de be-
grafenis, wordt gehouden op dinsdag 18 juli om
11.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Mariaveld-Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De overledene wordt herdacht in alle h.h. missen
van het weekend.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafe-
nisonderneming Peusen, Kloosterstraat 31 te Sus-
teren.

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

G.P. van der Meer
In de functie van hoofd instellingswasserij, die hij
binnen onze stichting tot aan zijn pensionering
heeft uitgeoefend, hebben wij hem leren kennen
als een zeer gewaardeerde medewerker.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote. Wij
wensen haar veel sterkte toe.

Bestuur, directie en medewerkers
Stichting Ziekenzorg
Westelijke Mijnstreek

Met grote verslagenheid hebbenwij het plotselinge
heengaan vernomen van onze secretaris en sport-
vriend

Gerrit van der Meer
Hij blijft in onze gedachten.
Moge hij rusten in vrede.

Bestuur en leden
hengelsportvereniging
De Snoek Susteren

Uw blijken van medeleven bij het overlijden van

Paul André Marie
Veneken

waren ons een grote troost.
Hiervoor danken wij u.

Corry van der Zee-Karsten
de kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juli 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 5 augustus as. om 18.30 uur in de parochiekerk
van St. Martinus te Welten-Heerlen.

t
De heer en mevrouw Hons-Gresset, dekinderen en
kleinkinderen van wijlen mevrouw Karin Milan-
Hons, de heer en mevrouw Jean-Plilippe Hènriet-
Hons, Caroline en Elodie, de heer en mevrouw Di-
dier Van Geit-Hons, Maxime en Romain, de heer
Olivier Hons, de heer Hervé Hons en de families
Esser, Hons, Tonnaer, Mols, Rombaud, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en aanverwan-
ten, delen u in droefheid het overlijden mede van
mevrouw

Elisabeth Esser
weduwe van wijlen

André Hons
geboren te Buchten, 22 maart 1904, overleden te
Brussel, 18 juni 1989,voorzien van de heilige sacra-
menten der zieken.

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de ter-
aardebestelling in het familiegraf op de begraaf-
plaats van Schaerbeek, heeft plaatsgevonden op
donderdag 22 juni 1989.

1030 Brussel, avenue Huart-Hamoir, 150
1030 Brussel, avenue Huart-Hamoir, 87

t
Heden overleed, in de leeftijd van 67 jaar,mijn goe-
de man, onze zorgzame vader en schoonvader

Pierre Vorselaars
echtgenootvan

José Vliegen
Heerlen: José Vorselaars-Vliegen
Heerlen: Phil Vorselaars

Niek Hoeppermans
Dommelen: Marij Sijstermans-Vorselaars

Frans Sijstermans
13 juli 1989
Molenwei 118, 6412 WB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 18 juli 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Geen bloemen gewenst; in plaats hiervan graageen
bijdrage in de collecte, die bestemd zal zijn voor de
Kankerbestrij ding.
Avondmis op maandag 17 juli as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.

Voor uw oprechte deelneming betoond bij het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en lieve oma

Maria Johanna
van der Salm

betuigen wij u onze oprechte dank.
Andries Adrianus Bongers
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

6163 CT Geleen, juli 1989
Rozenlaan 18

Voor de vele blijken van medeleven na l>'
overlijden en bij de begrafenis van onze m 1"
der en oma

Maria Elisabeth
van Laar

weduwe van

Johannes Hubertus Keuletf
danken wij u van harte.

Kinderen en kleinkindef
Keutenberg-Wijlré, juli 1989
De plechtige zeswekendienst, tevens j^
dienst, voor Johannes Hubertus KeUs«
wordt gehouden op zaterdag 15 juliom I**
uur in de St.-Gertrudiskerk te Wijlre.

Aan allen die met mij meegeleefd hebben bij"
overlijden en de uitvaart van mijn zus

Wies van Heeswijk
betuig ik mijn oprechte dank.

Paula van Heeswijk
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdal'
juli as. in de kerk van deH. Moeder Anna, Bek"
veld-Heerlen.1 -^

Dankbetuiging :
De tekenen van meeleven die ik ontving bij'
overlijden van mijn man en beste vriend

Hans Kleefman
hebben mij zeer getroost en gesterkt.
Graag wil ik u hiervoor van harte danken.

A.M.G. Kleefman-Keulef*
6161 HW Geleen, 15 juli 1989
Mauritslaan 42-44

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid mo«sj
nemen van onze geliefde moeder, oma en gr<^
oma

Philomena
Erven-Demas

De plechtige eerste jaardienst zal geho^
worden op zondag 16 juli a.s. tijdens de he'^eucharistieviering om 11.15 in de Lauren"
kerk te Voerendaal.

Wij willen u bedanken voor de belangstelüll»\
het medeleven dat wij mochten ondervinden
het overlijden en de begrafenis van mijn mall
onze vader

Jan Joosten
Roos en dekindek

De zeswekendienst zal gehouden worden op *j
dag 16 juli a.s. om 11.00 uur in de kerk van u
Vrouw van Lourdes te Maastricht.

Enige en algemene kennisgeving

f
Diepbedroefd, delen wij u mede datna een werkzaam leven, toch nog on-
verwachts, voorzien van het h. sacrament der zieken, uit ons midden werd
weggenomen, mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Jac Fieten
echtgenoot van

let Cuijpers
* 14-4-1917 t 12-7-1989

Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed:
St. Odiliënberg: I. Fieten-Cuijpers
St. Odiliënberg: Piet Fieten
St. Odiliënberg: Wim Fieten

Marian Fieten-Hansen
Noud

Vlodrop: John Fieten
Marleen Fieten-Bergh

Baexem: Frans Fieten
St. Odiliënberg, 12 juli 1989
Raadhuisstraat 1, 6077 AD
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden heden zaterdag 15
juliom 12.00 uur in de basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus
te St. Odiliënberg, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden om 14.00 uur in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de basiliek, waar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren vanaf 11.30 uur.

bedroefd, maar in dankbare herinnering, delen
wij u mee dat vandaag van ons is heengegaan, in
de leeftijd van 71 jaar, mijn dierbareman, onze lie-

_—"— ~~""— ve vader, schoonvader, grootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

jefkleijnen
echtgenoot van

gerda smeets
geulle: mevrouw g.e. kleijnen-smeets
schimmert: janen elly kleijnen-bertholet

sandra en arjan
bunde: wilma en wil ummels-kleijnen

lara en freek
wagenin- henk kleijnen
Sen: familie kleijnen

familie smeets
6243 ag geulle, 13 juli 1989
huize ave maria, hussenbergstraat 21
de eucharistieviering waarin wij hem willen ge-
denken, zal worden gehouden op maandag 17 juli
as. om 14.00uur in de basiliek van het heilig sacra-
ment te meerssen, waarna de begrafenis op de al-
gemene begraafplaats te meerssen zal plaatsvin-
den.
overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
de avondmis wordt gehoudenop zondagavond as.
om 18.00 uur in de basiliek.
de overledene is opgebaard in het mortuarium
van begrafenisonderneming timmermans, volder-
straat 22 te meerssen; bezoek dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur.

I >
Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven **"u kennis dat heden, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan. ortfe
medebewoner, oom en neef

Jan Krikke
Hij overleed op de leeftijdvan 66 jaar, voorzien van het h. sacrament d^ |
zieken:

, Kerkrade: Familie Krikke
Heerlen: personeel en bewoners

St.-Joseph Rustoord
14 juli 1989 ,

St.-Joseph Rustoord
' Gasthuisstraat 6, 6411 XE Heerlen

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 19 juli 19"?|om 10.00 uur in de kapel van het St.-Joseph Rustoord te Heerlen, waai'I
aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade, Heerleni — _A

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /?s^_vhiPTERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
hen stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terf*
Stemmige opbaar- enontvangruimten: Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. s^^^^
Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen-TH045-714427. mmfwA Nieuwstraat 118
Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 6431 KW' Hoensbroek- TeL 045-211°^
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WJWJUk DAG EN NACHT BER£IKBAAR-J.S.Post, gedipt uitvaartverzorger. BwXiüa ,

-^
UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING

SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV

1
HOOFDSTRAAT DO 6432 GH HOENSBROEK
045-21 29 2 0,
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MAASTRICHT - De provincie Limburg
heeft vorig jaar 64 studenten geholpen met
de financiering van hun studie. Daarmee was
een bedrag van 132.000 gulden gemoeid. De
steun bestond voornamelijk uit hetverstrek-
ken van voorschotten, waarover geen rente
betaald hoeft te worden. Ook werden tien
beurzen toegekend van gemiddeld duizend
gulden. Het fonds waaruit de gelden vrrj ko-
men, is bestemd voor Limburgse studenten
die met de bestaande regelingen financieel
niet uit de voeten kunnen.

De terugbetaling van de studieschulden ver-
loopt vrij spoedig. Praktisch alle afgestu-
deerden lossen regelmatig af. In het alge-
meen wordt ernaar gestreefd met elke schul-
denaar een afspraak te maken over de aflos-
sing, ook als die uitkeringsgerechtigd is. In
het afgelopen studiejaar werd aan 19 mensen
uitstel van betaling verleend, omdat de stu-
die nog niet afgelopen was.

Afspraak

ROERMOND - Vijfduizend water-
scouts bezoeken van 25 juli tot 2
augustus het nationaal waterkamp
(NaWaKa) 1989 dat aan de Maas-
plassen in Roermond gehouden
wordt. Het NaWaKa wordt een keer
per vier jaar gehouden. De vijfdui-
zend waterscouts kunnen deelne-
men aan zwerftochten, roeien, zei-
len, zwemmen en surfen.

waterfeest, 1,2 miljoen gulden, ia
voor een deel opgebracht door
sponsors. Door de inzet van vrijwil-
ligers van de scouting wordt het
meeste werk met een 'low budget'
uitgevoerd. De beveiliging, commu-
nicatie en detechniek steunen op de
actieve inzetvan de kaderleden van
de scouting uit het hele land. Op za-
terdag 29 juli bezoeken de ouders
van de deelnemers het NaWaKa.
Een dag later mag de Limburgse be-
volking een kijkje nemen. Om 13,15
en 17 uur vertrekt een rondvaart-
boot vanafdeArloflat, die aanmeert
bij het kampterrein. De kosten voor
de rondvaart bedragen 3,50 gulden.

Drie nieuwe leden
Universiteitsraad
s^^TRiCHT - Met ingang van 1
Uivpr zi Jn drie nieuwebuitenu-

'feihr e leden van de Universi-
L n?ad van de RL in Maastricht■ Het zijn drs L' SeëeTS>'tjL nulB accountant-administra-
kj^nt in Maastricht, me-

Siedei u°S ' docent Frans aan de
tóaaet ■ Scholengemeenschap in

i fcrson °^ en drs G-Lunshof. hoofd
ilo w neelsvoorziening Océ in Ven-
) l>atoretVrouw drs H' de Boer' coördi-

bij rjp ,am educatie en emancipatie
burg stlchting Driekant in Valken-
jaaj. ls voor een periode van twee
Vers^foenoemd tot lid van de Uni-:siteitsraad.

Wetenschappelijk
De meeste toelagen (30) gingen naar studen-
ten in het wetenschappelijk onderwijs, ge-
volgd door het hoger beroepsonderwijs (19).
De resterende 13 werden toegekend aan stu-
dentenin het middelbaar beroeps- en overige
onderwijs.In 1988 werden 94 aanvragen in behandeling

Het vermogen van dit fonds, ongeveer ’ 1,4
miljoen, bestaat grotendeels uit uitstaande
renteloze studieleningen. Jaarlijks lossen de
(oud-)studenten gemiddeld 175.000 gulden
van hun schulden af. Dit bedrag wordt voor
de bekostiging van nieuwe leningen aange-
wend. Eind vorig jaar stond een totale schuld
uit van ’ 1,1 miljoen.

Op 25 juliwordt het festijn geopend
op deRoermonds markt met hethij-
sen van de vlaggen van de deelne-
mende landen. Vervolgens gaan de
deelnemers, jongens en meisjes in
de leeftijd van 11 tot 18 jaar,naar het
Oolderhuuske, een schiereiland in
de Zuidpias. Daar zijn inmiddels
voorzieningen aangebracht als elec-
triciteit, verharde weg, waterlei-
ding, toiletten, hospitaal, bank,
voedselverdeelcentrum en winkel-
straat.

Als plannen doorgaan zeker voor 200 mensen werk
De meeste deelnemers varen met
hun boot naar Roermond. Het laat-
ste gedeelte, tussen Cuyk en Roer-
mond, wordt in konvooi afgelegd.
Hier zal de grootste sleep allertijden
worden gerealiseerd.

GPA investeert mogelijk
honderd miljoen in Beek Tijdens de NaKaWa zal de eerste

speelfilm over de scouting gemaakt
worden. De totale kosten van het

Nieuw record
Ford Genk

MAASTRICHT - Een Maas-
trichtenaar heeft deze maand
ervaren datje hetniet altijd van
je familie moet hebben. Voor
het verrichten van klusjes in
zijn bedrijf aan de Alexander
Battalaan deed de man afen toe
een beroep op twee neven. Be-
gin deze maand deed één van
hen, toen hij weer een handje
kwam helpen, bij toeval een
zeer opmerkelijke ontdekking.
Als betrof het een toverdoos
trof hij in een gereedschaps-
kist, die zich in de garagebox
van zijn oom bevond, een bun-
del bankbiljetten aan, goed
voor een bedrag van twee ton.

Twee neven
hielpen oom
een handje...

Die verleiding bleek te groot.
Toch werd er niet onmiddellijk
gegraaid. Samen met zijn broer
werd besloten de sleutel van de
toegangsdeur te laten namaken
van de electronisch beveiligde
garagabox. De broer tastte uit-
eindelijk in de gereedschaps-
kist toe en de buit werd keurig
in twee helften opgesplitst.

Om te voorkomen dat de oom
hen er op zou aankijken niet
uitsluitend gereedschap uit de
kist te hebben gehaald, werd
kien de bedrading van de elec-
tronische beveiliging doorge-
knipt. Zo werd de schijn van
een inbraak gewekt. De oom
bleek echter minstens zo kien
en de Maastrichtse politie nog
kiener. In de woningen van de
beide neven werd vrijwel on-
aangetast een bedrag van één
ton aan bankbiljetten gevon-
den. De twee behulpzame fami-
lieleden, die inmiddels hébben
bekend, zullen worden voorge-
leid aan de officier van justitie.

DEN HAAG - Het demissionaire
kabinet is gisteren akkoord gegaan
met een voorstel van de staatssece-
retaris de Graaff-Nauta (Binnen-
landse zaken) waarin niet minder
dan 66 kleine wijzigingen van ge-
meentegrenzen in Limburg aan de
orde komen. Tussen de betrokken
gemeenten bestaat daarover volle-
dige overeenstemming.
Het gaat om een vooral technische
wijziging. De Graaff wil daarmee
bereiken dat gerezen praktische
problemen en knelpunten worden
opgeheven.

Akkoord over
correcties

gemeentegrenzen

Van onze correspondente
GENK- De Ford-fabrieken in Genk
hebben vorig jaar een nieuw pro-
ductierecord gevestigd. Er werd
12,8 procent meer geproduceerd
danin 1987, ofeen totaal van 405.448
wagens. Het bedrijf haalde vorig
jaar een omzet die bijna 16 miljard
Belgische francs hoger lag dan de
omzet van het jaar voordien.

" Als een ijverige mier schuurt dit personeelslid van GPA Expresssair aan alle kanten de oude
verfvan een Airbus A 310 vanLufthansa. Foto: WIDDERSHOVEN

Beekse vestiging een graantje van
de investeringen mee kan pikken,
heeft Jansen overigens niet.

■

e 1 0p .Werkplaats wil GPA inspe-

Rn v e enorme groei van verko-
fc itste n nieuwe vliegtuigen in de
Hele flaanden. Die hebben over

?ren allemaal groot onder-
kin g'Daar is nu n°l absoluut

u°ende faciliteit voor.
eek maakte GPA in lerland

* niev.m totaal 250 milJ°en gulden
'°or uWe vliegtuigwerkplaatsen
fen ■ 10ogwaardig onderhoud te■«the, Torn Jansen denkt
>M get"^gelijk is dat van het totale
k'n.vPs.t ° miljoen in Befek wordt

d- Voor de overige 150
|*t ler 2ou dan een werkplaats in
'^ütyri moeten worden
s. " Harde garanties dat de

Spuithangar
De uitbreidingsplannen staan vol-
gens directeur Jansen los van zijn
pogingen om in Beek een tweede
spuithangar te bouwen. In de ge-
meenteraadsvergadering in Beek
zijn daar begin deze week enkele
harde noten over gekraakt. Bij veel
raadsleden ligt de recente overlast
van de eerste spuithangar nog vers
in het geheugen. In deze hangar wil
GPA grotere 'kisten' bijvoorbeeld
van het type Boeing 747 en DC-10
een nieuw kleurtje geven, maar ook
interieuren gaan vernieuwen. De
nieuwe spuithangar- die 10 miljoen
gaat kosten - kan tenminste30 men-
sen werk bieden.

Jansen heeft al principe-afspraken
gemaakt met Lufthansa over het
overspuiten van tientallen Boeings
747 tot eind 1990. In september wil
hij starten met de bouw. De 23 me-
ter hoge hangar moet in april 1990
klaar zijn. Omdat er geen overeen-
stemming werd bereikt over toe-
stemming om de hangar op het
Beekse bedrijventerrein te bouwen,
praat de Beekse gemeenteraad in
augustus verder over de kwestie.

Staking over
nouding vrouw
van directeur

'S^t* onze correspondente
'ectronDERLO - In het bedrijf

APParatus' in het Bel-
%ia "^purgseTessenderlo is een
0f De aanleiding
ags ii^kmg js Zeker niet alle-

dg** conflict draait namelijk
Vrouw van de directeur.

HERKENBOSCH/ASENRAY - Het eind van de Meinweg. Dat had ik me voor-
gesteld als een plek waar de wereld 'ophoudt. Wat bos en verderniets, behalve
een grenspaal natuurlijk. De realiteit is anders. Er lopen honden, er fietsen
kinderen en er liggen boerderijen en andere huizen. De grenspaal staat er,
nummer 395A.

Het eldorado voor depaardesport
De 'Volkswagenkerk'

t ftN^?,011661 vindt dat de direc-
JfHipt a-sociaal is en het bc-

'v erk goed teidt. De dame heeft
.er ha°P" en Produktieafdelingggen hoede. De vakbonden
wSchnH^e verkoopcijfers door
«6 eph de Jongste twee jaar ge-
"Jn a d zi Jn- De werknemers
f*1 v<w * de directeursvrouw
> ndap meer in de fabriek zet.■1 v erf? wordt over het conflict. sadering belegd.

Uitzendkrachten
Op het ogenblik werken er 17 men-
sen bij GPA Expressair op Maas-
tricht Airport. Daaronder zijn 12
deskundige Engelse uitzendkrach-
ten, bij gebrek aan gekwalificeerd
Nederlands personeel. In samen-
werking met het arbeidsbureau
werkt GPA aan een opleiding voor
carrosseriespuiters. Het orderboek
van het spuitbedrijf is tot volgend
jaarrond deze tijd naganoeg vol.

kant wil de overheid een Natio-
naal Park in oprichting maken
van de Meinweg, maar deprovin-
cie heeft het idee geopperd om
van het Meinweggebied een
groot wildreservaat te maken.
Dat laatste ziet Simons niet zit-
ten. Dan komt er een groot hek
omheen, met deruiters erbuiten.

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- er.
eindpunt: het
Drielandenpunt.

zich altijd af in het wereldje van
paarden. De races, het fokken en
het gokken. Prachig om erover te
lezen. En paarden zijn natuurlijk
hele intelligente, mooie en edele
dieren. Om naar te kijken. In een
zadel krijgen ze me niet.

Ik stap er even uit. Een van de
buurtbewoners, een gezette man
met blozende wangen en een
blauwe werkjas, vraagt of hij me
kan helpen. Hij spreekt een dia-
lect dat erg sterk tegen het Duits
aanhangt. Nou, hulp heb ik niet
direct nodig, maar ik wil wel wat
weten over deze streek.

vertellen - anders wordt 'men' te
wijs - maar 'goede gangen' en-
'mooie droge benen' zijn wel erg
belangrijk. Sommige mensen
kopen een paard op 't sjieke.
Dan zien ze het sjieke hoofd en
kijken ze niet naar derest. Opge-
past dus.

nu eenmaal niet bij elkaar in een
weide lopen. Net als mensen. Ik
heb me altijd afgevraagd waar je
op moet letten als je een paard
koopt. Niet dat ik dat van plan
ben. Simons wil er niet alles over

Zon vijfendertig paarden staan
er in de rijstal. Tien daarvan zijn
van Simons zelf. Voor de ver-
huur. De anderen zijn pension-
paarden. Een deel van de paar-
den looptbuiten. De rest staat op
stal. Sommige paarden kunnen

Hij zal me het Elfenmeer wel
aanwijzen,zegt hij. Hij heeft toch
even niets te doen. Onderweg,
het is een kleine twee kilometer
naar de parkeerplaats vanwaar-
uit een pad naar het meertje
loopt, wijst hij waar de voormali-
ge Staatsmijn Beatrix ligt. De
bouw van die mijn in de jaren
vijftig heeft miljoenen guldens
gekost maar het mijnenveld is
nooit tot exploitatie gebracht
vanwege de overproduktie van
kolen en de vondst van gas in
Slochteren. Daarna is het nog
een 'funkstelle' geweest. Nu is
het militair terrein.

„In heel Nederland is Het Mein-
weggebied bij de ruiters bekend.
De rust. Het reewild, dat je ziet.
Het is eenmalig," zegt eigenaar
Simons van derij stalVenhof. De
manege annex rijschool ligt aan
de rand van Meinweg. Een eldo-
rado voor ruiters. Simons hoopt
dat dat zo zal blijven. Aan de ene

Asenray

Politietrekt pistool in Herkenbosch
Vermomde kinderen
wekken beroering

i^ktepj| - Een verkleedspel van Jong Nederland veroor-
stèerd -en n°ga^wat opschudding in Herkenbosch. De politiear-
aPenH'.gistermiddag rond vier uur met getrokken pistool een „ge-

'ae man bij de Rabo-bank.
t^f, ■y^ficie^oner van Herkenbosch had niet in de gaten dat het om een:etl toen hPei' g'ngen dook meteen een winkel in om de politie te bel-

*iin u 1J een gemaskerde manbij de bank zag staan dieeen wapenJn hand had.
e 1 gin le kwam ijlingster plaatse, zag de gemaskerde man ook staan
% een ** met getr°kken pistool op af.'Toen duidelijk werd dat het
°rp Kp^Pel ging werd de 'overvaller' naar het andere eind van het

s^oracht, ver weg van de bank.

ch stonHn t̂en later kwam een meldingbinnen dat iemand op straatïsMege Ult tekleden- In de veronderstelling dat het om een schen-
!?f>s iem

r zou gaan ging depolitie er op af en ontdekte dat het even-
s Iïirir)a.nd van Jong Nederland was diezich aan het verkleden wasV^^jeleeuws ridder.

(ADVERTENTIE)

*^*MBBBB*mmmi WÊO ] \ I

Bootste Ë dmWÜU'IIP ■■■■■■■
Rl«uin g 1 Klein in meters ËË^SmlÊErrirT>astraa,\ Gmt m service Ë IIMMÉppMI
? * vooib,,Vfiwtete kollektie M WWÊÊÊbbb\ABN-Bank J^ ■ïiiHIIH

Een bord waarschuwt voor ad-
ders in het gras. Ik kom er echter
al gauw achter dat er eentje naast
me loopt. Ik zal er niet over uit-
weiden, maar de man vertrouwt
me - na enkele ontboezemingen
over werk, vrouw en kind - toe
dat hij 'wel eens onder mijn
bloesje wil voelen. Dat aanbod
wordt ferm van de hand gewe-
zen. En na wat aandringen van
zijn kant - hij wil wat 'zin' geven
aan dit artikel - is daar de kous
mee af. Enige opluchting is hier
op zijn plaats.

Na een tocht door levensgevaar-
lijkebossen - indien derode vlag
uithangt- kom ik uit in Asenray.
Een dorp dat eens ten dode was
opgeschreven. Het zou te dicht
bij de de militaire basis Geilen-
kirchen liggen. Het doodvonnis
werd echter ingetrokken toen
nieuwe lawaailijnen uitkomst
brachten. De inwoners nemen de
straaljagers - die inderdaad re-
gelmatig van zich laten horen in
dit gebied - op de koop toe.

Midden in Asenray staat een
klein kerkje. De vroegere nood-
kerk van de parochie Onze Lieve
Vrouw van goederaad en de Hei-
lige Jozef. Hetkerkje heeft plaats
moeten makenvoor een veel gro-
tere nieuwekerk. Het gebouwtje
was daarna nog in gebruik als
kleuterschool en soos. Nu rest
nog alleen een triest, verwaar-
loosd en verlaten bouwsel, met
dichtgespijkerde ramen. Het is
eigendom van een aannemer en
die gooiter maar vanalles in, zegt
een Asenradenaar. Het zou een
sloperij moeten worden, denkt
deze man. Een bewoonster van
een naastgelegenhuis weet beter.
Het kerkje is een opslagplaats
van oude Volkswagens.

Manege
Na een rustgevende terugtocht
door de Meinweg- het zij me ho-
pelijk vergeven dat ik er weinig
overkan vertellen maar het is on-
getwijfeld een prachtig gebied -
kom ik uit bij een manege.
Prachtige dieren, paarden. Alle
boeken van Dick Francis, een
voormalige Britse jockey, heb ik 1

gelezen. Zijn detectives spelen " Het oudekerkje aan deDorpstraat/Duiperweg inAsenray. Foto: JEROENKUIT

door peter bruijns

ficht a~ **et v^egtuiëspuitbedrijf GPA Expressair op Maas-
abjj heeft plannen voor een grote uitbreiding op het
IiKQ Plegen bedrijventerrein Technoport Europe. In een 100aartlPn kostend complex wil het bedrijf onderhoudswerk-
en en &aan verrichten voor de luchtvaartmaatschappijen
olg ansa en Swissair. Als de plannen doorgaan kunnen er
e^ ns directeur Torn Jansen in 1993 200 mensen werk krij-

Vijfduizend scouts
bijeen in Roermond:

limburgs dagblad provincie
Zaterdag 15 juli 1989 " 13

Ook studenten die onderwijs in het buiten-
land volgen, kunnen in aanmerking komen
voor de provinciale toelage. Vorig jaar kre-
gen diverse studenten, zowel thuis- als uit-
wonend, renteloze voorschotten om in Duits-
land ofBelgië een opleiding te volgen. In de
meeste gevallen gaat het om de technische
universiteit in Aken en verder om andere
academische of HBO-opleidingen (Hasselt,
Genk, Diepenbeek, Leuven, Keulen, Düssel-
dorf).genomen, waarvan er 32 werden afgewezen.

Eén indienster tekende bezwaar aan tegen de
afwijzing, maar het bezwaarschrift werd on-
gegrond verklaard. Uiteindelijk is aan 62 aan-
vragers een toelage verstrekt.

Provincie helpt
62 studenten aan

studietoelage

Van onze verslaggever

grensgevallen
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Ihülsta !2! programmafI Verkoop met prijsgarantie. Dealer voor geheel Limburg. I

1 11 ff von /'oun 'nter'eur I
imiriiik GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865 *"(lttiÉSHfi£Q
\\n/7 ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110
«vaki«w(, SITTARD, Industriestraat 23, tel. 04490-13663

VALKENBURG, Remaldstraat 1, tel. 04406-12705 A

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.

Met ingang van 17 juli 1989 is het kantoor
van notaris J.L.M. Schutgens te
Hoensbroek, gemeente Heerlen,
bereikbaar onder het telefoonnummer
045-228384
Het kantooradres blijft ongewijzigd:
Juliana-Bernhardlaan 118 te Hoensbroek

215133

De Hoge Hotelschool Maastricht is een vierjarige management- /Uhr^jpleiding op HBO-niveau, voor leidinggevende en staffunkties in
ander andere de nationale en internationale horeca, civiele diensten ■TtH
in de gezondheidszorg en ouderenzorg, toerisme en congresindustrie. n#^

HOGE

HOTELSCHOOL
MAASTRICHT

In verband met promotie vaneen van onze medewerkers, ontstaat er een Hogeschool voor Management
vacature voor een

praktikurn begeleider <«./,)

restauratieve verzorgingen
Funktie-informatie Informatie:
Het restaurant praktikurn onderwijs in ons instituutbestaat uit het aanleren Nadere inlichtingen kunnen
van gastvrijheidsvormen en het aanleren van manuele en management worden verkregen bij de heer
vaardigheden. Deze hebben betrekking op het serveren van maaltijden, zowel W. van Eerdenburg, Food and
groot- als kleinschalig. De praktika zijn geïntegreerd in de voedingssituatie Beverage Manager, telefoon
van ongeveer 800 studenten. (043) 68.72.72 (school) of

(04904) 1.22.16(privé tussen
Taken: 18.00 en 20.00 uur).

* het assisteren van de docenten bij het in lessituatie uit te voeren
praktikurn;

* het begeleiden van studenten in praktika en werksituaties.

Funktie-eisen: Postbus 3900

* representatief voorkomen en een uitgesproken gevoel voor gastvrijheid; 6202 NX Maastricht
* bij voorkeur M.H.S./S.V.H, geschoold;
* ervaring in bedrijven van niveau; Kasteel Bethlehem

* minimum leeftijd 25 jaar. Bethlehemweg 2
6222 BM Maastricht

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u binnen 14 dagenna hetverschijnen van dit
blad richten aan het College van Bestuur Hoge Hotelschool. Telefoon (043) 68.72.72

Nu is hct opruimen I
ii i " "geblazen bij I

UUoonkultuur! | I
€én gebrekje hebben uue uuel bij UUoonkultuur:
onze ogen zijn soms groter don onze toonzaal.
We ontdekken voortdurend prachtige dingen JÊt
op de meubelbeurzen in binnen-en buitenland, _^___\\ m^M W^Ê
uue ujillen ze in onze toonzaal, Jk Hj^fl Jf*

Tja, dan is het opruimen geblazen! J-Waw m
Meubelen die uue nog niet zó lang m \_m JÊ 1hebben, moeten dan plaats ruimen. ■
Met fikse kortingen natuurlijk, en M
Precies. Nu kunt u bij UUoonkultuur WiflP^
een mooie buit binnenhalen! —-^Jjj"# wÊÊ

LJ I —4^ #f ’f_^_^\j^_NN__ 'A i.\

_
\ * j—L üS**^

uioonkulbuur -— d°9 1"" ■ U ■■^^■^^^" lOtotlöuurzufccnuool
ÜSJ_____ "'OS'ta'd

Dorpsstroot 2-4, 3601 Zutendaal. Centrum Zutendaal aan CJV^ .' Y
de stoplichten. Tel. 011/61.11.36 vanuit Nederland: 09-3211 \£^*&*T
61.11.36. Op slechts 13 km van Maastricht, 35 km van Heerlen Tz^Ta-3L
en 20 km van Geleen. Geopend: dagelijks van 10 tot 18 uur, Maasinc«ïr\—rvxTiedere zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, 's tuoensdags rV-^^va^o^q. .

■

HARCROS CHEMICALS 8.V., Haagen House, een middel-
grote onderneming teRoermond, produceert stearaten en
stabilisatoren onder meer ten behoeve van de P.V.C.-,
rubber- en papierverwerkende industrie.

Voor onze afdelingTechnischeDienst vragen wij een

onderhoudsmonteur
die, in dagdienst, is belast metonderhouds- enreparatiewerkzaamhe-
den aan debedrijfsapparatuur.

Vereist:
- MinimaalL.T.S.-metaal.
- Kennis van diverse lastechnieken, (Tig, C02) elektrisch,

autogeen).
- Kennis van hydrauliek/pneumatiek strekt tot aanbeve-

ling.- Ervaring in onderhoud van bedrijfsapparatuur.
- Bereidheid tot consignatie.

Belangstellenden nodigenwijuithun schriftelijke sollicitatie

«terichten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen House,
t.a.v. de heer J. Köhlen, Molenweg 10,6041 KV
ROERMOND. Tel. 04750-91777.

MA K L. K KJ b Harcros ChemicalsB.V.
CHEMICAL GROUP Haagen House

H. Straus
E. Straus-Bour
Tandartsen
Zandweg 8
Heerlen

Praktijk hervat.

HONDA
De nieuwe generatie!!!

Alle types
in onze showroom

Crombag
Auto's b.v.
Rijksweg Zuid 236

Geleen
Tel. 04490-46260

Off. Honda-dealer!

Huisartsenpraktijk Nieuwstraat
(H. v.d. Brekel, H. Doesborgh en L. Peters)
is in verband met nieuwbouw

verhuisd
naar een noodgebouw op JulianaBernhardlaan 10
te Hoensbroek.

Tel 045-211717, Postbus 57, 6430 AB Hoensbroek
214612

„'t Pomphuuske"
Vaesrade 58. Vaesrade-Nuth. 045-242717/244475

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor.de
felicitaties en gelukwensen aan ons gericht met
de heropening van „'t Pomphuuske" Vaesrade.

Jo, Els, Patrick en Marcel v.d. Laan

M.D.G.O.
Cios-Mariaheem
Sittard - Geslaagde kandidaten
M.D.G.0.-V.Z.: Jeanette Bours, Munsterge-
leen; Ellis Brouwers, Sittard; Astrid Bes-
sems, Nieuwstadt; Angelique Bisschops,
Hoensbroek; Claudia Cox, Buchten; Petra
Cranssen, Vlodrop; Gonda Daemen, Stem;
Nicole Debie, Doenrade; Marian van Did-
den, Stem; Marlies Dols, Elsloo; Marianne
Dreissen, Guttecoven; Suzan Dumoulin,
Eijsden; Finie Erkenbosch, Maastricht; An-
gelique Evers, St. Odiliënberg; Hélène
Evers, Maastricht; Ester Frenken, Swal-
men; Nicole Graus, Echt; Luciënne Gub-
bels, Noorbeek; José Habets, Grevenbicht;
Lidia Hoefnagels, Geleen; Anja Hoeks, Ge-
leen; Christel Höppener, Hoensbroek; Pas-
ealle Ja/nin, Maastricht; Mirjam Coenen-
Jonckers, Nieuwstadt; Anita Kluten, Maas-
tricht; Sandra Kupers, Maastricht; Veroni-
ca Krustjens, Nuth; Esmeralda Lahaye,
Bunde; Marian Lamerichs, Valkenburg a/d
Geul; Jacqueline Lardinois, Maastricht; Jo-
landa Lauraen, Geleen; Linda Lemmens,
Geulle; Marion Lemmens, Elsloo; Miranda
Lieben, Maastricht; Monique Lieben, Maas-
tricht; Maud van Lochem, Brunssum; Na-
thalie Maassen, Beek; Diana Michiels,
Buchten; Astrid Oudmans, Borgharen; Es-
ther Pijpers, Beek; Joke Randasche, Ge-
leen; Monique Remmers, Roermond; Es-
ther Samson, Baexem; Chantal Schmitz,
Melick en Herkenbosch; Chantalle
Schreurs, Cadier en Keer; Esther Schrömp-
ges,Maastricht; Belinda Schrooten, Sittard;
José Snellens, Maasbracht; Jacqueline
Stassen, Stem; Adèle Stevens, Ulestraten;
Marianne Tholen, Koningsbosch; Nicole
van der Ven, Amstenrade;Renate Walstock,
Maastricht; Jacqueline Wetzels, Gutteco-
ven; Yvonne Wolters, Posterholt.
Gespecialiseerd Verzorgende: Els Adams,
Reusel; Manita van Bergen-Parren, Wes-
sem; Hannie Essing-Lomme, Bergen; Bren-
da Kessels-Janssens, Maasbree; Jeanne
Lardinois-Worm, Cadier en Keer; Marij Le-
bens-Stoffels, Limbricht; Christien Leunis-
sen-Heyman, Neer; Yvonne Moonen, Wijl-
re; Helene Peeters, Maria-Hoop; Carin
Clout-Peters, Melick; Anja Rutten, Meerlo;
Armand Ruyters, Heerlen; Diny Sanders
Zeegers, Venray; Jozien Stassen-Wolfs,
Maastricht; Marleen Thijssen, Thorn; Han-
nie Vaessen, Heerlen; Godelieve Vercaute-
ren-Colda, Brunssum; Laura Verweij-Mol,
Rijen; Mathilde Verhagen-Mantelars, Kerk-
rade; Willy van de Wouw-Bruns, Rijen.

Sintermeertencollege,
Heerlen
MAVO:
R. Aalders, Voerendaal; L. Bakx, Heerlen;
D. Beckers, Schin op Geul; J. Bijsmans,
Übachsberg; V. Boer, R. Broskij, beiden uit
Voerendaal; M. Coort, Heerlen;B. Creugers,
Voerendaal; c. van Dapperen, Heerlen; I.
Debets, M. Deckers, beiden uit Voerendaal;
T. Dortu, Klimmen; M. van Es, H. Fober,
beiden uitVoerendaal; B. Fransen, Heerlen;
A. Frederiks, Voerendaal; B. Friedl, Heer-
len; R. Hoenjet, Voerendaal; M. Horbach,
Eüs-Wittem; C. van lersel, A. Italiaander,
beiden uitHeerlen; R. Jacobs, Klimmen; M.
Jacobs, Heerlen; C. Janssen, Heerlen; J.
Jurgens, Voerendaal; M. Kamps, I. van Ke-
menade, beiden uit Klimmen; M. van Ker-
koerle, S. Laarifi, beiden uit Heerlen; B.
Lambriks, Voerendaal; J. Linnartz, Heer-
len; D. Linssen, Voerendaal; M. Lipsch,
Übachsberg; F. Maussen, Voerendaal; L.
Meeuse, Heerlen; E. Meijer, G. Merckel-

examens
bach, beiden uit Voerendaal;T. Mix, E*j
berts, beiden uit Heerlen; G. Moonen,_j
Notten, S. Pluijmen, allen uit Voeren**
A. Quaedvlieg, M. Ritzen, beiden uit H|J
len; V. Rothkranz, Voerendaal; D. Roul^J
Heerlen; M. Schoonbrood, ÜbachsberSjjj
Senden, Voerendaal; S. Silvertand, »**len; P. Simons, Wijnandsrade; H. Sog*
Klimmen; M. Souren, C. Steinbusch,J*den uit Übachsberg; M. Stessen, Heef»*
B. Suurland, F. Vleugels, beiden uit v°j
rendaal; B. de Voogd, Heerlen; R- j

Voorst, Voerendaal; R. Vorage, S. C"'*
beiden uit Heerlen; L. van Wissen, Uba 1"
berg; M. Wolf, Heerlen.
HAVO:
J. van Beek, Hulsberg; P. Bertrand, KW
men; M. Cremers, Hulsberg; R. DecW
Klimmen; A. Gerekens, Voerendaal; '.
Grol, Hulsberg; M. van Ham, Klimmen'
de la Haye, Voerendaal; T. Hulsteijn, H*
len; H. Kamps, Voerendaal; M. KeUjVoerendaal; M. Kooien, Hulsberg; V. 't
chers. Hulsberg; R. Moberts, Heerlen;
Moonen, Voerendaal; E. Packbier, H~
berg; G. Paffen, Heerlen; L. Pluymen,KW
men; M. Senden, Hulsberg; R. SevK
Übachsberg; C. Speetjens, O. Thorn»*
Veldman, allen uit Voerendaal; S. Wel£
berg, Heerlen; A. Weyers, Hoensbroek,
Wintjens, Hulsberg; A. Adriolo, Heerlen^Aerden, Brunssum; L. Brants, Übachst*"
D. Cordewener, Heerlen; R. Crutzen, !■*!
Dongen, beiden uit Voerendaal; J-
zings, Klimmen; S. van Glinski, Hulst*"
B. Heuvelmans, C. Jongen, beiden uit "5
len; M. Kokkelkoren, Voerendaal; N. lj*J
nois, H. Passmann, beiden uit Übachsb^T. Peters, Langraaf; Y. Petit, D. Philips',
Polman, allen uit Voerendaal; L. R°"flLandgraaf; L. Rosenboom, Voerendaal
Schrooten, Heerlen; M. Veltrop, Voe^daal; R. Voncken, Klimmen; E. Wachel<"j
Heerlen; P. van Wersch, R. Winthagefc
v.d. Zwet, allen uit Voerendaal.
Atheneum: ..
L. Aerden, Brunssum; K. Akkertn*
Ransdaal; J. Baggen, Wijnandsrade; ""j
Berge Henegouwen, M. Bless, beiden
Heerlen; P. Bos,Klimmen; A. Canlon, {JJ
len; M. Crutzen, Brunssum; W. DelahjJ
Klimmen; L. Dolmans, Hulsberg; M.EdL
Voerendaal; J.Feenstra, Heerlen; M. *"L;
P. Gransier, beiden uit Voerendaal;V. n*
Klimmen; M. van Hees, Klimme"1
Hengst, H. Hermus, N. Jansen, allen,j
Heerlen; M. Janssen, Klimmen; T. *'7}
Wijnandsrade; R. Knubben, Klimmen^Kuipers, Heerlen; M. Lemlijn, Klimmen^
Nuchelmans, Hulsberg; M. Reinier*1 j
Übachsberg; J. Rutjens, Voerendaal* j
Schroe, Übachsberg; P. Schure, Heerlen^
Smeets, Valkenburg; I. Smeets, Vo*
daal; M. Speetjens, M. Stassen, beide"^Hulsberg; L. Stoffels, Voerendaal; »" «
Stratum, Hulsberg; J. Voncken, UML
berg; V. Voncken, Klimmen; F. Von"
hoff, Voerendaal; M. Weerts, Heerlen.

Vroedvrouwenschool
Heerlen
HEERLEN - Geslaagd aan de K*^
school voor Vroedvrouwen te Heerte*^Astrid Alvares e.v. Tjong Ayong; Coi*j
den Berg; Willeke Boom; Berta Bor; J^JJIde Brom; Marianne Chardon; Benice J
geborg; Leonie Droog; Willemijn van kA
len Eltink; Els van Geffen; Ilse JebtUr
Erna Kerkhof; Petra Kolkman; Lucy Si
tijn; Daphne van Os de Man; Marianne J
ters; Caro Schramkowski; Marcelle Sf^mer; Ankie Snijders; Relinde van der ">we; Willy Tielen. ~y

De tussenstand m^*^^^ W^bW W
t/m de etappe van -z^^B W^^ m>vrijdag 14 juli fc^^^^MP^^^^^

De ritten, verreden op 1 en 2 juli, *
alsmede de ploegentijdritten tellen I / ’ A-W .^bb^^b^ b^^^

niet mee. I M\ V^V

1 HERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMONO 223
l knrfoc Ni'E JH A innpS"Nosn l^^nÏ9?J 213 Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers d*j
"J I^4, ucmci/cctd icn Sd cc de 1ov"" 200■ 30°e'etc- Plaats s,aan- LET WEL °P die Plaatsen kunnen meerdere deelnemers"

cAMcmi i c i ?lwrn„J P?.,/:«oT., 210 dat aantal P""ten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.SAMSON J E L ZEVERY 6 LANDGRAAF 210 aJVLUGGEN JJ BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 210 100 GOOSSENS R BURG BOSCHSTR 44 SCHINVELD7 SCHORMANS J M H POTTERSTR 11 SPAUBEEK 209 200 LINDEN VAN DER C ROZENSTR 7 BOCHOLTZ5 S„GJM MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 208 300 ROUTHEUT H M GORETTISTR 137 KERKRADE9 E"S" U » SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 207 400 DAUTZENBERG G J P BRUEGHELSTR 8 ELSLOO LBKIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 207 500 BRULLS A CORISBERGWG 119 HEERLEN11 ANDRIEUA HOUTSTR22 MERKELBEEK 206 600 SCHEERSEN H HOUBIERSSTR 26 SIMPELVELDBORMANSJMR OUDE AKERWG 72 GULPEN 206 700 LEMMENS G W A ZONSTR 13 GELEEN 2HENDRIKS MH ELKENRADE 13 ELKENRADE ' 206 800 TOUSSAINT HJ M STRUCHT 85 SCHIN OP GEUL
« SÏSiïFJ^ BEEKSTRIB LIMBRICHt 206 900 HERMANS P J 80RCHH0FSTR 11 WYNANDSRADE15 PAPENBORG L VEEWG 22 LANDGRAAF 205 1000 MEULENBERG J M M OVERHOVEN 26 SITTARD iSOCRATESJH BOSWG 13 EYGELSHOVEN 205 1100 DIDDEN P DR CALSSTR 43 LANDGRAAFTOTAL LEENHOF HEERLENSEWG 200 LANDGRAAF 205 1200 HAVE DE LA JL B PARKSTR 34 VOERENDAAL rf18 EIJDEMSG MOLENWGI9 EYGELSHOVEN 204 1300 HOUBEN EJ G BORSTELKRANS 16 VYLENHESSEB HEERLERWG34 HOENSBROEK 204 1400 MARCKS R J C KERKSTR 448 KONINGSBOSCH
.« ki^'ïïïfKJ P ANGELASTR4 KERKRADE 204 1500 HOUSEN HJ H * NARCISSENSTR 9 BOCHOLTZ21 BECKERS G KENNEDYLN 16 LIMBRICHT 203 1600 FRISSEN A L NUSTERWG 29 SITTARDBUYSVANDEJWM KLINGBEMDEN 83 BRUNSSUM 203 1700 BURGT VAN DE P HENCKENSSTR 7 EYGELSHOVENfcM^e"» ROMEINENPLN 21 LANDGRAAF 203 1800 BLOEMEN M . KLINGBEMDEN 137 BRUNSSUM.Sc, E^lct^S 3'? BRUNSSUM 203 1900 BOUT J S BURG COONENLN 11 LANDGRAAF■W"^ 1 HAESSELDERSTR 16 GELEEN 203 2000 BAURMANN M J EVERTSENSTR 22' LANDGRAAFPELZERR PUNGEL4 LANDGRAAF 203 2100 SANTEGOEOS G W KERKSTR 16 MERKELBEEKVLIEGEN JJT O L VROUWESTR 36 KERKRADE 203 2200 OTERMANS M PARALLELWG Z 7 HULSBERG i28 HENQUETMGM WILHELMINASTR 59 EYSDEN 202 2300 KOSLOWSKI F TROMPSTR 1 BRUNSSUMSI,R-?nR!5u S J LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 202 2400 KERSEMAKERS JB J HOUBENSTR 16 ULESTRATEN■=»aLGiÏJu

H
e SPJ^n HEERLEN 202 2500CRUTSH. KOSTER JACOBSSTR 24 SCHIMMERTSAANEVANE BEATRIXLN 21 GELEEN 202 2600 ZAAD R H M STUYTSTR 21 HOENSBROEKc^IScB,McG. RYKSWG 149E. BERG EN TERBLYT 202 2700 STEYNS M H RAADHUISSTR 94 HULSBERG

<u SiV,FG 6,1» KERKRADE 202 2800 LOOZEN JH F HILLCREST LANE 16 HIGH BRIDGE USA34-S?"BJ JANSENSTRIO KERKRADE 201 2900 JANSSEN J BERGENKENSTR 12 STEIN LBKERSTEN J PRINSENSTR3 HOENSBROEK 201 3000 COLLARIS J J JULIANUSSTR 38 HEERLENSLEEN VAN DER K BURG FRANSSENSTR 32 KERKRADE 201 3100 ZALM VAN DER ITH SWEELINCKSTR 10 HEERLENwMnll!^.. ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 201 3200 ROBERTS MJ A A HUYNSTR 25 AMSTENRADEVLUGGEN J M JULEMONTSTR 25 WITTEM 201 3300 PELZERS P KL KOMMEL 14 MUNSTERGELEEN39 BECKERSSMF MOSTARDSTR 32 VOERENDAAL 200 3400 KEMP PA J MAAR 10 KERKrWDErS^f HA P BOVEN DEVOONSTR 20 HEERLEN 200 3500 GERARDS J ASTERSTR 6 VALKENBURG LBDEMANDTJA BURG STRYKERSSTR 29 URMOND 200 3600 VERPLEEGKLINIEK AFD 6 H DUNANTSTR 3 HEERLENeS,HJon U
MINGHOF33 VOERENDAAL 200 3700 SCHENDEL M REGENTESSESTR 51 BRUNSSUMSTEEGMANS P H L BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 200 3800 KREMERS J HEILUSTSTR 45 KERKRADE44 S^„W

u
"°UTSTR 20 MERKELBEEK 199 3900 ERVEN L J WILHELMINASTR 118 HOENSBROEK""H. SctcS!?, HEERLEN 1" I 4000 VREDEVELDAH DENTGENBACHWG 12 KERKRADES,nMEnL.F... , PRICKSTEENWG 53 KERKRADE 199 4100 OP DEN KAMP PL M AAN D GREUNE PAOL 4 GREVENBICHTPIJNENBURG HG J WANNERSTR 129 HEERLEN 199 4200 HOFMAN FL H SALVIASTR 8 VALKENBURG LB 'S„J.H KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 199 4300 ESSER JG H BARTHOLEMEUSSTR 35 BORNSNACKERSJPL LICHTENBERGSTR 2 SITTARD 199 4400 TUINEN VAN T SCHAAPWG 5 VLODROP50 Ano,!^?n.. GROTESTR3 URMOND 198 4500 SCHOLTZ WL A HEIGANK 72 LANDGRAAFGREVENJPM COBBENHAGENSTR 23 KERKRADE 198 4600 KONSTEN AA J M GATEHOF 18 LANDGRAAFSnJ KAVINKSBOSCH 25 SUSTEREN 198 4700 GUBBELS HM L PANHUISSTR 44 VOERENDAAL JLITJENSB JAGERSPAD 59 LANDGRAAF 198 4800 BLEZER FM H BEEKLN 9 WITTEME"" ~ . , STRYTHAGENSTR 7 VOERENDAAL 198 , 4900 STADHOUDERS B L M POTGIETERSTR 90 HEERLENWOLTERS HAF WILHELMINASTR 66 LANDGRAAF 198 5000 NUY H HAZENKAMPSTR 6 BRUNSSUM

—____^____ s
LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:

1e P"is 2e prijs 3e prijs 4e t/m 10e prijs I 1 11e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs

’ 500,- || ’ 250,- | | ’ 200,- | | ’ 100,- | | ’ 50,- | | ’25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend. J



Vervolg van pagina 1

[, "an onze verslaggever

ti<i?LEN -De politie van
""

en Justitie in Maas-
"en v 2^n bezig met het aanto-

e t
n een onomstotelijke re-

>tiCL 'Ussen de moord op de ta-
ljuffeur Horst Wendland

le „i°rige week donderdagen
Waling van weduwe Elly
?eiö!|en-Stikkelbroek van af-en donderdag. OfficierQ.Justitie mr H. Smalburg is
fe^ °verigens nü al, twee da-
ta^ na de gijzeling, volledig
(r^t °vertuigd. De politie zal

F Voor cm het bewijs-
/laal moeten aandragen,
H *0* een veroordelingac dader komen. " Horst Wendland wordt doorcollega's naar zijn laatste rustplaats gebracht. Foto: WIM KüSTERS

Limburgse bloemen voor
vermoorde taxichauffeur

Zij nam nog even tijd voor een
praatje met de buurtbewoners,
nam felicitaties in ontvangst,
deed snel enkele boodschappen
in de rijdende SRV-winkel en
kocht een vla bij de bakker.
Voordatzij in de auto van een fa-
milielid stapte en wegreed naar
een - voor de buitenwereld - on-
bekend adres riep Elly nog: „Op
het politiebureau in Heerlen zag
ik de man die mij zo lang vast-
hield even achter glas. Ik wilde
hem best over zyn bol aaien,
want hy was zo aardig. Zon
doodgewone jongen...".

De benedenverdieping van de

# Alsof er niets is gebeurd. De
charmante Elly Scheien, daags
na haar gijzeling, lacht
nadat zij haar woning in
Eikenderveldheeft verlaten.

Foto: DRIES LINSSEN

Na h
tuss eerste telefoongesprek
DU jt

en de gijzelnemer en zijn
Sok vriendin wist mevrouwe^eien datzij te maken had metmoordenaar.
öen man m^n *luis was k'11"

in tredrongen, barstte zelfs even
on janen uit toen hij de moordPdie taxichauffeur opbiechtte
even11 i^n vriendin. Ik moest
ste ivr ken en vreesde het erg-
giiz y3l die man bleef de hele
2eUelJng correct tegenover my",
dif de charmante Elly Scheien,
fta hgls^errniddag, zeventien uur
jftaar vrijlating een rustige in-'"nik achterliet.

woning werd tijdens de gijzeling
totaal 'verbouwd. Vele ramen
sneuvelden door de Woensdag-
nacht wild om zich heen schie-
tende indringer. De pas gelegde
vloerbedekking werd verbrand
door de inval van het arrestatie-
team en het interieur is groten-
deels vernield. „Het is daar nu
een grote puinhoop. Maar ik
hoop dat alle instanties in deze
gemeente eindelijk klaarwakker
zijn en dat er in het Eikenderveld
nooit meer sprake is van rot-
zooi", riep een buurman van de
vrouw, die zich zo lang dapper
hield in de directe nabijheid van
een naar het zich laat aanzien
zware crimineel.

Vuurwapen Uwe B.
belangrijk bewijs

" Gisterenvond in deKoningstraat dereconstructie van degijzeling plaats. Foto: DRIESLINSSEN

&t k"!! Heerlense politiebureau
i^td ■ sterke vermoeden, dat de
Kkt e drugverslaafde Uwe B.
Se i ren bÜna 20 uur lanë de we-
frveln de Heerlense wijk Eiken-
Sm gijzelde, ook de brutale
■*W„Van detaxi-chauffeur op zijn

heeft.Ret u
W» angrijkste bewijs om die sa-
"hWh^ aan te kunnen tonen,
Ne u-.et Pistool van Uwe. B, waar-
af Sf!i afgelopen donderdag zes
Ndn °* en een agent licht ver-» d^e- Mocht blijken dat de kogel
EHn }axi-chauffeur dodelijk in
Pen verwondde uit hetzelfde
re^r " an<omstig is waarmee Uwerob^steren de politie op afstand
r* e etc houden, dan is daar-
h de^ belangrijk bewijs geleverd
pS(jr j.3l-jarige Duitser voor beide

JVenverantwoordelijk is.

ven pleegde, leverde hij echter zelf.
Tijdens het telefonisch contact don-
derdagavond, dat hij met zijn vrien-
din voerde, zei Uwe dat hij zelf-
moord wilde plegen omdat hem
toch al tien tot vijftien jaar gevange-
nisstraf boven het hoofd hingen.

bovenstaande samenhang. Maarveel bruikbare prints uit of vanafdeBMW van de taxi-chaufffeur, die
vergeleken zouden kunnen worden
met vingerafdrukken uit de woning
van mevrouw Scheien, zijn er niet.

week donderdag de chauffeur door
het hoofd schoot, lag min of meer
voor de hand. Óp de allereerste
plaats is het motief achter beide
misdrijven hetzelfde, namelijk ver-
dovende middelen.

Vingerafdrukken
?45 r Pistoo!- vermoedelijk een
?S ty l'naar daarover is de officier\er zouden ook

11 vor ukken een bewijs kun-. rrnen voor het aantonen van

Dat tijdens de gijzeling in politie-
kringen overigens meteen gedacht
werd aan dezelfde man, die vorige

De belangrijkste hint voor het ver
moeden dat Uwe B. beide misdrii

Volgens Smalburg is dat een mis-
verstand en heeft hij met die 'vijf-
tien jaar' de straf bedoeld die hem
nu in het uiterste geval boven het
hoofd hangt. De politie die het ge-
sprek afluisterde koppelde de cel-
vrees van Uwe echter meteen aan de
moord op de taxichauffeur.

Volgens een politiewoordvoerder
hebben specialisten vorige week
vrijdag amper goed bruikbare af-
drukken kunnen zekeren en zal jus-
titie het voornamelijk van de Colt
moeten hebben.

Ook komt de nationaliteit van de
gijzelnemer met die van de vermoe-
delijk moordenaar overeen: Duits.
Bovendien kenmerkten beide mis-
drijven zich door dezelfde ultieme
wanhoop van de dader.

Van onze verslaggeefster

ERKELENZ - Rode roosjes
liggen, keurig in plastic folie
verpakt op de stoel in een bei-
ge Mercedes. De auto heeft
een Westduits kenteken dat
begint met de letters AC. Een
stille getuige van het medele-
ven dat Duitse en Limburgse
collega's betuigden bij de be-
grafenis van de vorige week in
Heerlen vermoorde taxi-
chauffeur Horst Wendland.
Een moord die vermoedelijk
gepleegd is door de man die
bijna twintig uur lang een
Heerlense vrouw gijzelde.

Eikenderveld wacht op
eindewild-west scènes

Bakker De Groot beurde nog geen stuwer

Ruim 30 taxi's vormden gistermid-
dag een rouwstoet vanaf het taxibe-
drijf Funk-Taxi aan de Gewerbe-
straße-Süd naar het kerkhof van Er-
kelenz. Daar vond, hoewel het
slachtoffer samen met een vriendin
in Posterholt woonde, de ter aar-
destelling plaats. Zijn moeder en
zus wonen namelijk in Erkelenz.

Een klein uur voor derouwdienst in
de kapel op de begraafplaats wacht-
ten de Duitse en Nederlandse taxi-
chauffeurs op elkaar voor de wo-
ning van defamilie Pingen, de eige-
naresse van het taxi-bedrijf, waar-
voor Horst Wendland reed. Ze von-
den dit eerbetoon wel het minste
wat gedaan kon worden.

Harder
De Limburgse chauffeurs zijn te-
leurgesteld. Teleurgesteld in de
houding en het optreden van de po-
litie. „In Duitsland wordt veel har-
der opgetreden bij problemen in
een taxi", willen ze kwijt. Als het
aan hen ligt zou ook de Nederlandse
politie veel harder moeten ingrij-
pen. Even na de aankomst in Erke-
lenz hebben ze gehoord dat donder-
dag weer een taxi-chauffeur om het
leven is gebracht. Een vrouwelijke
collega die in Neurenberg werkte.

Het maakt er hun werk en deze toch
al trieste dag niet beter op. „Zoiets
kan natuurüjk altijd gebeuren. Wie
bij een bank werkt, weet ook dat er
een overval kan plaatsvinden. Des-
ondanks voelen we ons niet onveilig
in de taxi", vertelt een medewerker
van Taxi Schepers uit Landgraaf.

Jaren geleden, toen in Amsterdam'
een taxi-chauffeur werd verin,
was hij er ook bij om zijn colleg
begeleiden naar zijn laatste rust-
plaats. De daders van die moosd
werden aangehouden. Dat geldt ctotf
voor de moord op een Heerlens cjj^j
lega. En sinds donderdag ook vooi
het misdrijf dat vorige week <
derdag plaats vond.

Hy en andere chauffeurs vervo
regelmatig junks en zullen dat ook
blijven doen. „Verslaafden di
ken, neem ik mee in de taxi. Orm^tik weet dat ze betalen. Ik zou zo ySt
schillende plaatsen kunnen aai
zen waar drugs verhandeld i
den." „Die kent de politie ook", f&een andere taxi-chauffeur bij.

De chauffeurs uit de OostelH*
Mijnstreek, van de taxi-bedrijvè»
Schepers, Parfant, Kroon, Ruijtërs.
Kölker en City zijn voor de begrafe-
nis op de been gebracht door jft
collega uit Merkstein. Ze hebbéï»
bloemen meegebracht, die samen
met de kleurige stukken van andere
collega's de trap voor de kapel'Sp
het kerkhof sieren.:::
Ook veel bloemen in de kerk, win-
de dominee wanhopig een verkla-
ring probeert te vinden voor;ÏJ£
moord. Duidelijk aangeslagen bi^»-gen dezes in witte hemden en zwaj-
te broeken gestoken collega's Hoest
Wendland naar zijn laatste rij-
plaats. Tijdens de mis blijven;^
consequent staan, naar de kist sja-
rend. Vermoedelijk geen minuutnjt
het oog verliezend dat ook zij de lit
met de verslaafde hadden kunn£«maken.

In taxi's worden toch meestal men-
sen vervoerd...".

De Heerlense bakker is al meerdere
malen getuige geweest van doldwa-
ze avonturen voor zijn deur. „Maar
verder geef ik geen informatie. Ik
wil nog langer een zaak runnen in
de wijk Eikenderveld, waar einde-
lijk weer eens jonge gezinnen ko-
men wonen".

Een wat oudere man wil best op de
praatstoel. Hij klaagt steen en been
over de gang van zaken in de wijk
waar hij als kleine jongen is opge-
groeid.

Vild-west

an onze verslaggever

N^N ~ Bakker Ger de Grootp nog geen honderd meter
het huis waar de 31-jari-; Uwe B. de 57-jari-

i tiftrf Scheien-Stikkelbroek ne-
(f hUr gyzelde. Hy' kijkt een
ö '"terrt voorval nog een beetje
C^m 0m zich neen- Afgelopen,fg^aag ging zoals elke andere
\ zijn zaak om negen uurHov

e Groot wist dat er schuinXrJ^- zijn bakkerij een gijzeling
..Vil "*k had goede hoop in
L%f !. aflooP- Maar de kla"di-
tj'sth dag uit. Hij beurde nog

''Jk 'Ver' omdat niemand de 'ge-. e zone' in- en uit mocht.

Ingrijpen
In Eikenderveld wonen genoeg
mensen die hun zegje willen doen.
Maar één ding kunnen zij niet be-
grijpen. Een woordvoerder van een
op te richten actiecomité tegen
drughandel in hun wijk zegt: „Al
vier jaar lang wordt er op dat adres
gehandeld in verdovende middelen.
Politie, gemeente en de woningver-
eniging hebben al meerdere brieven
en telefoontjes daarover gekregen.
Waarom wordt die zaak nu pas aan-
gepakt? Gelukkig is bij die gijzeling
geen dode gevallen, zodat het be-
kende spreekwoord hopelijk hier
niet meer van toepassing hoeft te
zijn".St *’ heb ik op zon dag een

Kdi achthonderd gulden.
i C6fÜzeling bleef ik met al
V'kr? en gebak zitten. Triest,
Jfk V' ek wel alle begrip voor de
'\\Ski 2egt De Groot, die al jaren
lLtld(T erszaak exploiteert aan de

123 in de Heerlense
C *enderveld. " Bakker Ger de Groot is weer volop aan het werk nadat hij af-gelopen donderdag door de gijzeling in zijn buurt nog geen

stuiver had gebeurd. Foto: MARCEL VAN hoorn

Inmiddels is bekend dat er binnen-
kort door hetHeerlens college pas-
send wordt opgetreden tegen het
dealen vanuit dit huis, dat volgens
burgemeester Van Zeil overigens al
geruimetijd door de politie in de ga-
ten is gehouden.

„Die drugdealster van de Konings-
traat heeft een keertje een vrouw
met een mes achterna gezeten. Dat
mens, Melanie heet zij geloof ik, was
tot alles in staat. Zij heeft zelfs met
zon mes gegooid. Niemand trad
echter op. Ook niet toen kleine kin-
deren uit school kwamen en zulke
wild-west taferelen zagen. Uit angst
vluchttenzij in de steegjes. Al enke-
le jaren stoppen bij die vrouw Ne-
derlandse- en Duitse taxi's zonder
dat er een passagier in hun auto zit.
De taxichauffeur stapt uit en is bin-
nen twee minuten weer verdwenen.
De politie is toch niet blind hoop ik.

L Kmburgs dagblad

Elly: 'De man bleef de
hele gijzeling correct'
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Politie machtehos tegenover drugkoeriers

Bewoners noteren
kenteken taxi's

Vervolg van pagina 1

HEERLEN - In de Heerlense wijk
Eikenderveld, waar de politie don-
derdagavond met succes een einde
aan een 20 uur durende gijzeling
wist te maken, worden vanuit ver-
schillende panden harddrugs (voor-
namelijk heroïne) gedeald. De buurt
klaagt al jarenover de aan drughan-
del inherente overlast waaraan taxi-
chauffeurs, die als drugkoeriers
fungeren, hun steentje bijdragen.

Toen afgelopen donderdag tijdens
de gijzeling enkele chauffeurs naar
de bekende drugpanden wilden rij-
den, maar bij het zienvan de politie-
afzettingen met piepende wielen
rechtsomkeert maakten, bereikte
de woede bij enkele bewoners het
kookpunt. Daags na de gijzeling
was dienog lang niet bekoeld, zodat

enkelen onder hen aan iedereen die
het maar horen wilde, lieten weten
dat enkele taxichauffeurs veel geld
verdienen met het transporteren
van verdovende middelen.

Schouderophalend
Navraag bij de politie leerde gister-
middag, zoals eerder al gezegd, dat
het Heerlense korps van de drugrit-
ten wel degelijk op de hoogte is. Ad-
judant Naberhuis hoorde de feiten
dan ook schouderophalend aan.
„Dat weten we al jaren. Maar we
kunnen er niets tegen doen. Het is
aan de gemeente om dit probleem
op te lossen."

De politie staat voornamelijk mach-
teloos omdat zij niet de bevoegd-
heid heeft om dealers zomaar uit
hun huizen te zetten of om de be-

wuste panden een bezoekersverbod.
op te leggen. Maar belangrijk is vol-
gens de politie ook dat er niet ge-
noeg geld plus mankracht voorhen-
den is om zolang te rechercheren,
tot er genoeg bewijzen op tafel ko-
men om het werkvan de drug-traVis-.
porterende taxichauffeurs aan ban-
den te leggen.

Burgerhulp
Ondanks het tekort aan mankracht-
en geld gaf de politie onlangs toch-;
een aanzet om het probleem op zijn-
minst te inventariseren. Een hand-»'
vol bewoners is namelijk gevraagd
om de kentekens van verdachte'ta-
xi's te noteren.

Op die manier kwam de politie er
achter dat zeker niet alleen Heerlen-
se taxi-chauffeurs verdovende mid-
delen transporteren, maar ook
chauffeurs uit andere gemeentenin
de regio. In het najaar, wanneer de
korpssterkte van de poütie Heerlen
en het korpsbudget '90 aan de orde
komen, zal mogelijk nagedacht wor-
den over een aanpak van deze apar-
te drugproblematiek.

richard willems

officiële mededeling!
GEMEENTE MEERSSEN

BOUWPLANNEN
Burgemeester en wethouders bren-
gen ter openbare kennis dat zij
voornemens zijn om met toepassing
van art. 50, lid 8 van de Woningwet
en voorzover noodzakelijk ook van
art. 17, 18a of 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vergunning
te verlenen voor:
1. het realiseren van 7 woningen ge-

legen in de Burcht-West te Bunde;
2. het realiseren van 4 woningen ge-

legen in de Burcht-West te Bunde;
3. het realiseren van 5 woningen ge-

legen in de Burcht-West te Bunde;
4. het realiseren van 6 woningwet-

woningen ter plaatse van de drie
woningen gelegen naast het voor-

malig gemeentekantoor Aan 1
Pletsmolen te Meerssen.

De bouwplannen liggen met ingaj
van 17 juli 1989 gedurende 14 dagfe
iedere werkdag van 09.00 tot 12.
uur en voor eenieder ter inzage^
gemeentesecretarie, Beekstraat Jte Meerssen, afdeling R.0.V.M., 4
mer 1.10.
Gedurende genoemde termijn*
eenieder bevoegd schriftelijk en 4
motiveerd bezwaar tegen de boil
plannen bij het college van bur*
meester en wethouders van Meê
sen, postbus 90, 6230 AB Meerssj
in te dienen.
Meerssen, 15 juli 1989

B. en W. van Meerssè
De sekretaris, ■

L.J.G. Cortenraad
De burgemeester,
drs. C.J.J.S. Majoor -



-Vanmiddag om vijf uur. In de:buurtschap Craubeek (Voeren-
daal) slaan bielemannen van
.schutterij St. Sebastianus zich
letterlijk een weg vooruit. Kor-
daat ruimen zij wegversperrin-
gen op. In hun spoor dragen
volksdansers in een vrolijke era-. mignon kennisvlaaien het ge-
hucht binnen. ledere bewoner
van Craubeek bieden zij een
vlaai aan. Kamerschoten dreu-

■ nen. Allemaal signalen dat Crau-
..beek zich voor de negentiende
maal opmaakt voor een twee-

daagse straatkennis.
Er wordt, zo meldt mij de voor-
zitter van de Stichting Vrienden
van Remigius, veel oezoek uit
België verwacht. De Belgen ko-
men opfamiliebezoek. Ze arrive-
ren niet met lege handen. Ze ne-
men ambachtelijk gebrouwen
bier mee. En kazen, 'hesp' en pa-
té'. Boer Clemens heeft inmid-
dels zijn hofke ontruimd en er
een echte 'planeher' neergelegd.
Op die dansvloer gaan de
beentjes gegarandeerd van de
vloer. Er zal onder meer aan

treden van het be-
roemde-beruchte or-
kest Kappes Kook.
Veel muziek, Parijse
travestie-show, con-
certen (door'Les
vieux musiciennes
d'Mastrique'), mode-
shows, jeu de boule-
wedstryden, steltlo-
pers, clochards,
stokbrood en wijn,
musette enzovoort.
Kortom, Maastricht
gaat morgen een ge-
hele dag op zn
Frans.

Vive-le-Vink wordt
georganiseerd door
de verenigde Vrijt-
hof-ondernemers.

Maastricht, van
oudsher een tik-
keltje Frans getint,
viert opnieuw 'Qua-
torze juillet', de na-
tionale Franse feest-
dag. Niet gisteren (14
juli) maar morgen.

Opnieuw op het
Vrijthof. Van 10.30
tot middernacht. Het
feest heet Vive-le-
Vink, een naam dat
garant staat voor een

uitgebreide hap en
slok, voor muziek en
ontspanning.

Enkele programma-
punten: vanaf 10.30
uur ontbijt op het
Vrijthof, om 11.15
opening van het
schildwachtershuis-
jedoor o.a. de Franse
ambassadeur, om
13.00uur bestorming
van de Bastille, om
16.15 uur eerste op-

APOTHEKEN

korte toerEten op z'n
buitenlands In Het Land van Ooit

zijn kinderen de baas

De avond-, weekend- en zondags^
sten beginnen op vrijdagavond«n,
digen de volgende week vrijdafr
tend om 8.30 uur. .
BRUNSSUM. Bel TIGH «711^HEERLEN. Heerlen Zuid, Batits^weg 52a, S 423233 en Heerlerh*
Corneliusdplein 2, » 212377. *»
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhagen, \\\hardstraat 52, S 312294. Voor sP"
gevallen dagen nacht bereikbaar^KERKRADE - EYGELSHO»'
Schönefeld, Hoofdstraat 2, « 452>
KERKRADE WEST. Maussen, f
straat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, ,
Bleijerheiderstraat 52, » 46092*
terdag van 10.30 tot 16.00 uur en j
dagvan 12.00 tot 13.00uur«n van'
tot 19.00 uur. Voor spoedgevalle"
en nacht geopend. M
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. ]'
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel^
S 441100. Zaterdag van 11.00 tot'Juur en zondag van 14.30 tot IS-'o
Voor spoedgevallen kan men Ww
van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, K4l
derstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen*!
theek (bgg TIGH » 711400).
TIGH - HEERLEN.
8 711400
(Informatie over avond- en weeK^diensten van artsen, tandartsen,
thekers en het Groene Kruis.) J

GROENE KRUIS

KERKRADE. Voor spoedgeval^
de dienstdoende verpleegkunde
reikbaar onder « 462222. „,
EYGELSHOVEN - LANDG*j
Wachtdienst voor spoedgevr
»323030. j

BRUNSSUM - SCHINVELD '
BEEK. Wachtdienst voor Spoed*1
len S 259090. _,<
HOENSBROEK - MERKELB*'
BINGELRADE. Wachtdienst
spoedgevallen S 225588. ~.

HEERLEN. Wachtdienst voor sP*
gevallen tijdens avond en nacht
18.00 tot 8.00 uur. Weekenden **|
doorlopend S 711400. Werkdage"*
dens werkuren, S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SW\
VELD. Wachtdienst voor spoedr
len a 04405-2995.

SCHIN OP GEUL: Feestweek-
einde in Walem vanaf 20.00 uur.
LIBEEK/ST.GEERTRUID: Hoe-
vefeesten vanaf 18.00 uur.
CRAUBEEK/KLIMMEN: Crau-
beker Straatkennis.
VALKENBURG: Bezichtiging
mergelbouwsteen-werkplaats
(Bergstraat, Sibben) van 10.00 tot
16.00 uur.
MAASTRICHT: Rondleiding
Spaans Gouvernement (Vrijthof)
om 10.00, 11.00, 12.00 uur. Toe-
gang gratis.
Antiek- en vlooienmarkt in de
Stationsstraat van 10.00-16.00
uur.
Bezoek Schatkamer St. Servaas-
basiliek van 10.00 tot 17.00 uur.
Bezoek Schatkamer O.L.Vrou-
webasiliek van 11.00 tot 17.00
uur.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
ARCEN: Zomerbloemen te kust
en te keur in Kasteeltuinen van
9.30-18.00 uur.
HASSELT (B): Kunstmarkt
Montmartre achter het stadhuis
van 14.00 tot 18.00 uur.
AMEL/MONTENAU (B): Woud-
feest vanaf 20.00 uur. Info: 09-32-
-80-349388.
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ARTSEN

Over smaak valt niet te twisten.
In het gezelschap van dierbare
'vrienden, dronk ik in AKROPO-
LIS (St. Christoffelstraat, Roer-
mond) stevig door. 'Retsina' na-
melijk. De Griekse geharste witte
wijn die, zo liet zich eens iemand

.ontvallen, naar zeer goede boen-
was smaakt. Ik ben geen liefheb-
ber van deze drank. Per slot van

is iedereen vrij de ene
wijn lekker te vinden en de ande-

re niet. Na de uitgebreide her-
nieuwde kennismaking blijft
mijn meningover 'retsina' onver-
anderd. Dit terzijde dan..Van een Griekse maaltijd die ik
opende met geroosterde sar-
dientjes(8,50 gulden). Behoorlijk
uit de kluiten gewassen harin-
gachtige visjes, dat wél, aange-
naam van smaak ook maar niet-
temin toch een tikkeltje te droog.
Ik bleefbij de vis. En liet mij een
zogeheten 'diverse schotel' serve-
ren. Gebakken stukjes inktvis,
rode poon, scampies, sardientjes
met rijst en een soort 'tzatziki'
(knoflooksaus). Apart er bij ge-
serveerd een frisse gemengde sa-
lade. Prijs van deze schotel: 48
'gulden voor 2 personen.

Met die gebakken stukjes inkvis
was het, wat mij persoonlijk be-
trof, hetzelfde als met de 'retsina'.
Ik ben er niet zo gek op, doet me
-zeker zónder saus— aan kauw-
gum denken. Inktvis op zn
Grieks heb ik bijvoorbeeld liever
op de 'me saltsa'-wijze: met knof-
look en uien in olie gebakken en
gaar gestoofd in rode wijn en to-
maten. Maar goed, op de rest van
de 'diverse schotel' had ik niks
aan te merken. Hij verdween als
sneeuw in de zon. Duidelijk dus.

Griekse restaurants zijn 'in.
■Bleek ook in deze Akropolis-'ta-
verna', gelieerd met het gelijkna-
mige spijshuis in Geleen. Het was
er druk. Klandizie schept ver-
plichting. Altijd. De kwaliteit
van het gebodene mag niet afne-
men, de aanpassing (in restau-
rants met een buitenlandse keu-
ken) aan de algemene smaakvan
de Nederlander slechts met
mondjesmaat worden toegepast.
Ook als de bereiding op eenvoud
stoelt, zoals dit in deGriekse keu-
ken het geval is. # Het personeel in Het land van Ooit is zorgvuldig geselecteerd.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, * 7

HEERLEN. Voor spoedgejj
TIGH (brandweercentrale) v
«711400. <fiBRUNSSUM - HOENSBROEK- j,
spoedgevallen eigen huisarts be'j
KERKRADE WEST. Voor SP^
vallen eigen huisarts bellen. J
SCHIMMERT. Voor spoedg«vr
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot &*j
12.00 uur vlg. telefóofibeantw^j)
van eigen huisarts. Vara zaterda» j
uur tot zondagmorgen 10.00 u*
mers, Diepenbrocfcstraat ,|
a 452712. Van zondagmorgen 1
tot maandagmorgen 8.00 uitf
Dam, Zonstraat 65, S 452879. _u
SIMPELVELD - BOCHOLTZ- 7

Karolingenstraat 27, tï 443938- j

SCHAESBERG. Zaterdag *>%
Brikkebekker 2, " 320669 en %]
Meyer, Frans Erenslaat» 32, * "lifl
ÜBACH OVER WORMS - NlE11
HAGEN. Eigen huisarts bellen-.«
VOERENDAAL. Praktijk Rai> a
plein 4 ® 751322.

Patiënten gezondheids^
Hoensbroek-Noord kunnen d»
nacht bellen, » 21482L >nino tomadesso manente verhaal dat vanaf de

opening 's ochtends tot aan de
sluiting 's avonds wordt verteld.
Voor ouderen, die voor elke in
pofbroek en kleurig wambuisje
verklede hotemetoot een bui-
ging dienen te maken op het eer-
ste gezicht misschien wat oubol-
lig, dat Land van Ooit. Voor kin-
deren echter een feest.

maal, stuk voor stuk, fantas-
tisch". Dank zij ook een uitge-
kiende regie. Alle personeelsle-
den hebben hun eigen rol. Van
de douanier tot de gouverneur;
van graaf Wildebras tot gravin
Rondalia. Het geeft het Land van
Ooit een extra dimmensie. Zoals
ook de feeërieke natuur dat doet
en de ronde beelden van Nic

Buitenlandse toeristen die in
groepsverband China bezoeken,
krijgen met onmiddellijke in-
gang twintig procent korting op
hun reis- en verblijfskosten. Met
deze maatregel wil de Volksre-
publiek het toerisme stimuleren,
■zo meldt het persbureau Xinhua-
Sinds het optreden tegen de de-
mocratiseringsbeweging in Pe-
king begin juni werden vrijwel
alle groepsreizen naar China
geannuleerd of op de lange baan
geschoven.

het weer in europa
Bezichtiging bijenhal in gezins
boerderij Kiewit (Putvenne
straat) van 13.30-17.00 uur.
BUTGENBACH (B): Dansen zo-
als in de oude tijd van 17.00 tot
22.00 uur. Info: 09-32-80-446009.

HASSELT (B): Toeristische
stadswandeling. Vertrek 15.00
uur vanaf Dienst voor Toerisme,
Lombaardstraat 3. Info: 09-32-11-
-222235.

ARCEN: Zomerbloemen te kust
en te keur in Kasteeltuinen van
9.30 tot 18.00 uur.

SITTARD: Kerkepad met be-
zoek aan o.m. St. Petruskerk,
Mariapark, Klooster Agneten-
berg. Vertrek 14.00 uur vanaf het
WV-kantoor.

Bezichtiging Museumkelder Ho-
tel Derion (Plankstraat 21) van
12.00 tot 16.00 uur. Toegang gra-
tis.

MAASTRICHT: Vive-le-Vink op
het Vrijthof van 10.30 tot 24.00
uur. Feest in Franse stijl.

SIBBE/VALKENBURG: Sint
Rosamarkt van 11.00 tot 18.00
uur.

VALKENBURG: Jaap Aap in
openluchttheater om 15.00 uur.
Luikse markt in de Geulhal van
10.00 tot 18.00 uur.

CRAUBEEK/KLIMMEN: Crau-
beker Straatkennis.

ST.GEERTRUID: VW-wande-
üng 0.1.v. een gids door het Sa-
velsbos. Vertrek 15.00 uur vanaf
Pannekoekenhuis (Dorpstraat)
OHÉ EN LAAK: Luikse markt
van 10.00 tot 18.00 uur in jachtha-
ven recreatiepark De Maasterp.

LIBEEK/ST.GEERTRUID: Hoe-
vefeesten vanaf 12.00 uur.

ZONDAG 16 JULI
SCHIN OP GEUL: Feestweek-
einde in Walem van 11.00 uur tot
19.00 uur.

HEERLEN - HULSBERG - VO^i
DAAL. van Gemert, Oüemolenj
8, S 717107. B.g.g. TIGH * 7l»Jpf
KERKRADE - ÜBACH ï|
WORMS - SCHAESBERG - J,'
WENHAGEN - EYGELSHOVB'j,
Eede, Exdellerweg 2 Scha«S» 315955. Spreekuur Van l»-j
12.00 uur en van 19.0* tot 19.30 ",
SIMPELVELD - BOCHOLTZ 1/
PEN - VAALS - WIJLRE - Wlh
Kusen, Burg. Teheuxweg 1 " \
S 04450-1436. Spreekuur van»;
tot 12.00uur en van 17.30 tot l»ja
BRUNSSUM - SCHINVELD ■_) I
HOENSBROEK - SCHINNB^linger, Burg. Pijisstraat 2 S<^\
S 04493-3986. Spreekuur van^itot 12.00uur envan Ï1M tot 1»^

TANDARTSEN

Wil Faber: „Het is iets totaal an-
ders. Maar juist daarom zijn we
allemaal, van hoog tot laag,
enorm enthousiast. En enthou-
siasme, dat bewijst de geschiede-
nis, slaat altijd over op anderen.
Ik heb er alle vertrouwen in".

Als de goede ridder de slechte
ridder niet kan vinden tussen het
hoog opschietende struweel in
de prachtige tuin, wordt hij
voortdurend aan zyn harnas ge-
trokken door kinderen die hem
de weg willen wijzen. „Daar is-ie,
daar is-ie!", wijzen ze. En de goe-
de ridder, hij stampt rinkelend
met zijn sporen voort in de aan-
gegevenrichting.

Regie

ook, die tijdens een voor-
stelling in het manege-thea-
ter melden dat kinderen
hun eventueel bang gewor-
den ouders maar het beste
op de schootkunnen nemen
om ze te troosten. Het Land
van Ooit. De wereld van het
kind.
Het land waarin de jeugd de
baas is. Waarin ridders ronddo-
len, feeën en jonkvrouwen en
waarin theaters staan waarin on-
der andere door Herman van
Veen zulke enge sprookjes wor-
den verteld en uitgebeeld dat het
warempel weer leuk wordt. Vijf-
tien miljoen gulden heeft het ge-
kost om in achtentwintig weken
'Het Land van Ooit' te bouwen.
Maar hoe fraai en hoe enorm de
reuzen ook zijn en hoe origineel
de voorstelling in het manege-
theater ook is: uiteindelijk zijn
het toch de mensen die er de
sfeer bepalen.

Het Land van Ooit. Nieuw-
ste, amper twee maanden
oude attractie in Parkland
Brabant. Een malloot met
een schepnet die tot aan zijn
nek in het water staat en
vanuit die positie een denk-
beeldige vlinder probeert te
vangen; een kok die tijdens
het uitserveren van de ge-
pocheerde zalm pardoes
uitbarst in een smartelijk
lied over een alweer verlo-
ren liefde en luidsprekers

Het Land van Ooit ligt aan de
Maasroute (A59). Vanaf Den
Bosch: eerste afslag Drunen;
vanaf Waalwijk: tweede afslag
Drunen. Vanaf het Centraal Sta-
tion van Den Bosch is een recht-
streekse busverbinding met het
park.

Geslachtsziektenbestrijding
24-uurs infolijn « 740136.

Openingstijden: van 10.00 tot
19.00 uur.

Wil Faber, adjunct-directeur van
Het Land van Ooit: „Dat de kin-
deren meedoen, daar gaat het
uiteindelijk om. Daarom ookzijn
we zo lang bezig geweest met de
selectie van het personeel. We
hadden tweeduizend sollicitan-
ten uit heel Nederland, daarvan
hebben we er honderdvijftig aan-
genomen. En die zijn bijna alle-

In de Verenigde Staten van
Amerika doodnormaal - uniek
voor Nederland: personeel dat
zich in hoge mate met het be-
zoek bemoeit. Dat de visite uit-
nodigt mee te doen aan het per-

Verdere informatie: Het Land
van Ooit, Postbus 117, 5150 AC
Drunen, tel. 04163 -77775.

MAANDAG 17 JULI:
SIBBE/VALKENBURG: Bezich-
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat, Sibbe) van
10.00 tot 17.00 uur.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
ARCEN: Zomerbloemen te kust
en te keur in Kasteeltuinen van
9.30 tot 18.00 uur.

wilskracht van Gerrit Schulte.
Op zijn macadam meende eens
ene Mart Smeets onregelmatighe-
den te zien in de wijze waarop
Jan Raas in zijn 'rush' naar de
wereldtitel door ploegmakkers
geholpen werd. En dus trad hij,
voor monitor en microfoon,fluksin een rol die hij zo graag speelt:
de grote ontleder.

SCHAESBERG
Autokino: My steprhother is an *"t/m zo 00.30. Johnny 5 is «live, <J°
22.15 uur.

HEERLEN
Royal: Licence to kitt, dag. 15 l"*!1
uur. Rivoli: Dead batig, dag. 19U
19.00uur. Taranen detoverketelj1!^
uur. The fly 11, dag. SISO uur. *_y\
The naked gun, dag. I<t3o 16.30 ljj»
21.30 uur. HS: Roadhouse, dag * , t
19 en 21.30uur. Police acSdemy V„V
14.15 16.15 19.15 en 21.15 uttr.RaiJJ f
dag. 17 en 20.30 uur. Pet SemataO'iJ
14 16 18.30 en 21 uuf. twms, da*--^
18.30 en 21 uur. Platvoet en zijn **jes, dag. 14 en 15.30uur.

bergen in limburg

De bult is bekend. In binnen- en
in buitenland. De hoogte legt een
bijzondere stempel op een toeris-
tenoord. Zij verleent toegang tot
onder meer Gemeente- en Lour-
desgrot, tot een sportcentrum, een
kuuroord, een grottenaquarium,
campings en tot het mooist gele-
genkerkhof van Nederland. Deze
verheffingfungeert alseen baken
in het landvan de Geul, van mer-
gelsteen, van de oudste Neder-
landse VVV, van het oudste sta-
tionsgebouw; als een vast merk
in een streek van ruïnes, (water-
)molens, kastelen en van bokke-
rijdersoverlevering. Honderd-
vijftig meter hoog waakt de
CAUBERG over Valkenburg.

Noorwegen: Koel en wisselvallig weer. Middagtemperatuur aan de
westkust ongeveer 14 graden. In het zuidoosten enkele graden hoger.
Zweden: Halftot zwaar bewolkt en een enkele bui, vooral in het noor-
den. Middagtemperatuur van 20 graden in het zuiden tot 12 graden in
het noorden.
Denemarken: Wolkenvelden en hier en daar wat regen. Middagtem-
peratuur rond 17 graden.
Schotland: Vooral in het noordwesten wolkenvelden, elders ook pe-
rioden met zon. Overwegend droog. Middagtemperatuur rond 17 gra-
den.
Engeland: Perioden met zon maar vooral in het noorden ook enkele
wolkenvelden. Droog. Middagtemperatuur van 20 graden in het noor-
den tot 24 graden in het zuidoosten.
lerland: Tamelijk zonnig maar ook nog enkele wolkenvelden. Mid-
dagtemperatuur ongeveer 19 graden.
België en Luxemburg: Perioden met zon, ook enkele wolkenvelden
en droog. Middagtemperatuur van 18 graden aan de kust tot 23 gra-
den in de Kempen en de Ardennen.
West-Duitsland: In het noorden wolkenvelden en hier en daar wat re-
gen. Elders perioden met zon en droog. Middagtemperatuur van 18
graden in het noorden tot 24 graden in het midden en zuiden.
Frankrijk: Overwegend zonnig maar in het uiterste noorden ook en-
kele wolkenvelden.Middagtemperatuur aan de noordwestkust en in
Normandië en Bretagne ongeveer 20 graden. Aan de Atlantischekust
en in het midden en oosten ongeveer 25 graden. Temperaturen aan de
Riviéra oplopend tot 30 graden.
Spanje en Portugal: Zonnig. Middagtemperatuur in noordwest
Spanje ongeveer 25 graden. Aan de Portugese westkust, in Algarve,
dezuid- en de oostkust van Spanje ongeveer 30 graden. In het binnen-
land aanzienlijk warmer met plaatselijk temperaturen tot 40 graden.
Zwitserland: Zonnig, in de middag ook enkele stapelwolken. Droog.
Middagtemperatuur ongeveer 25 graden in de dalen.
Oostenrijk: Zonnig. In demiddag enkele stapelwolken en in het oos-
ten kans op een regen of onweersbui. Middagtemperatuur ongeveer
26 graden in de dalen. In het noordoosten iets lager.
Italië: Zonnig maar in noord-Italië nog kans op een regen- of on-
weersbui. Middagtemperatuur ongeveer 29 graden aan de kust bij
wind van zee iets koeler.
Joegoslavië: Overwegend zonnig maar in het noorden nog kans op
eenregen- of onweersbui. Middagtemperatuur ongeveer 26 graden, in
het zuiden iets hoger.
Griekenland: Zonnig. In de avond een kleine kans op een lokale re-
gen- of onweersbui. Middagtemperatuur van 32 graden aan de west-kust en op deeilanden tot 36 graden in het binnenlanden aan de Egeï-
sche zee.

Stadsgalerij, Raadhuisplein
misch werk van Rob Brandt, Jjt
Dijkstra, Marja Hooft, Michel *£fen Jan van Leeuwen. Van 30/6 f" )*
open di t/m vr 11-17 uur, za en I~p
uur. Volkssterrenwacht, Scha»lV
weg 95. Werk van André OW'J.
Open di t/m vr 13-17 uur, zo 13-17 dl.
en vr ook 19.30-22 uur. Galeri* A
Akertsraat 82a. Litho's van W*a\Velde. T/m 10/9. Thermen-nus*"^riovallumstraat 9. Thermen en M
bruiken in deRomeinse tijd. V»n rf.
1/10,open di t/m vr 10-17uur, za e\ \17 uur. Stad en land op de heU^rt18/7 t/m 27/8.Galerie De Nor, G«£/
302. Werk van Peter Lemmens i
t/m 29/7. v'

HEERLEN

In zijn ijver alles bloot te leggen,
alsof wegrenners robots zijn in
plaats van mensen (mét al hun
reacties, hun hebbelijkheden, al
hun. slimmig- en domheden),
meende mr. dr. prof. Smeets toen
demanier waarop JanRaas keer
op keer de Cauberg bedwong
scherp te moeten bekritiseren.
Dat mondde uit in hevige Hoekse
en Kabeljauwse twisten tussen
de commentator ('Wat ging er
door je heen?) en de renner die
wereldkampioen werd. Opnieuw
ging toen de naam van de bult
van Valkenburg door de interna-
tionale wielersportwereld.

N.T.

brilde Zeeuw' Raas (1979).
Jawel, de Cauberg heeft in de
wielersport historie gemaakt. Op
zijn klinkers maakten Sjaak Sij-
en en Sefke Jansen de goede, oude
tijd van het Limburgs cyclisme
waar, gunden Gino Bartali en
Fausto Coppi elkaar het licht in
de ogen niet en schitterde eens de

tionale en van wereldkampoen-
schappen, thans heeft hij die rol
verloren. Drie professionele
hardfietsers dienden hem eerst te
bedwingen alvorens zich wereld-
kampioen te mogen noemen.
Marcel 'de zwarte arend' Kint
(1938), Brik 'de laatste Fland-
rien' Schotte (1948) en Jan 'de ge-

Hij is de Cauberg van vroeger
niet meer. Vroeger droeg hij don-
kergele klinkertjes, thans is hij
'geplaveid' met glad, vlak maca-
dam. Vroeger sjokten toeristen
met wandelstokken(een 'must' in
die tijd) naar zijn kruin, thans
stappen ze in joggingschoenen
naar boven. Vroeger vormde hij
het voornaamste toneel van na-

weekend

Jexposities

bioscopen

limburgs dagblad J
'knepkesdansen' worden ge-
daan. De kermis groeit aan. Met
vlooienmarkt, Keuken van Tante
Bet, 'Poalklumme', 'Verkes-
bloashouwe' en wat dies meer is.
Men kan er 'eate va vreuger':
'boerebroëd mit huydvleisj',
'boeremetwoësj' 'sjink' en, uiter-
aard, 'kirmisvla'. En bier drinken
aan buffetten, afgewisseld met
dansen in de net naast hoeve
Horsmans.
Zondagmorgen wordt om 10.00
uur, in dialect door pastoor Bru-
not, de 'kerkmis' in de openlucht
opgedragen; opgeluisterd door
de Klimmender Nachtegalen en
door kamerschoten. Na afloop
van de mis zal het kennisbier
worden aangeslagen. Het is dan
écht kermis. Met volop muziek
en cramignon tot in de late
avond. .

Maastricht viert
Vive-1e-Vink

Craubeker Straatkennis
in het teken van vroeger

tijdje vrij
Zaterdag 15 juli 1989
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KERKRADE - De uit Nieuwenhagen afkomstige, in-
middels in Kerkrade wonende componist en dirigent
Hardy Mertens staat heel nadrukkelijk in de belang-
stelling tijdens het elfde WMC. Niet alleen is zijn uit
1982 daterende compositie Zodiac Limit for the Lion
verplicht werk in detweede divisie harmonie, ook heb-
ben twee fanfare-orkesten de Kerkraadse componist
opdracht gegeven speciaal voor hun WMC-deelname
een werk te componeren. Beide composities - The
Ainur en Ritual - worden vandaag in de Rodahal door
respectievelijk fanfare Eensgezindheid Maasbracht en
het Frysk Fanfare Orkest tot klinken gebracht.

Hostess

Twee eigen composities staan vandaag op programmad'r jep
L Hmburgs dagblad WMC

Hardy Mertens heeft
kriebels in de buik

In september 1987 reeds kreeg
Hardy Mertens opdracht van de fan-
fare uit Maasbracht een werk te
schrijven voor fanfare met obligate
contrabaspartij (strijkbas dus).
Eensgezindheid beschikt nl. over
drie contrabassisten, diewerden op-
geleid door dirigent Jean Sassen, te-
vens contrabassist van het LSO.

Dirigentencursus
ter discussie

de muziek te spelen. Hardy Mertens
heeft deze muziek daadwerkelijk
tot klinken gebracht d.m.v. acht in
elkaar overlopende sfeerplaatjes,
die de namen van evenzovele Ainur
gekregen hebben. En zo komen de
zee, het gebergte, de dood, de wou-
den, de oorlog, de stormen, het le-
ven en het kwade tot klinken in een
a-tonale zetting, waarin de typische
sfeer van de diverse thema's wordt
uitgewerkt. „Het werk is contrapun-
tischer van aard dan mijn voorgaan-
de composities", verduidelijkt de
componist. „Er zitten meer onder-
linge verwijzingen in, meer imita-
ties. Dit is heel nadrukkelijk een
nieuwe weg. In heb veel Bach ge-
studeerd de laatste tijd."

stonaliteit voor het erotische en de
a-tonaliteit voor het celebrale. Ook
dit werk is zeer contrapuntisch van
upzet. Erzit zelfs een fuga-opzet in."

Contrabas
„Het begin van het werk is een
klankveld van zon vier minuten. De
contrabassisten moeten zonder on-
derbreking pianissimo een lange

Friesland
The Ainur voltooide Hardy Mertens
in december 1987, Ritual - de ande-
re compositie die dit weekeinde
wordt uitgevoerd - pas in mei van
dit jaar. Voor dit 35 minuten durend
muziekstuk nam hij als basis een
gedicht van de 17-jarige Sittardse
scholiere Lisette Colaris. Dit ge-
dichtin de Engelse taal handelt over
drie vormen van rituelen: het cele-
brale/monumentale ritueel (huwe-
lijk, begrafenis), het magische ritu-
eel (oogstdank, krijgsdans) en het
erotische ritueel (het spel van de
liefde). In het eendelig werk worden
deze rituelen verklankt en doorel-
kaar gehusseld, met als resultaat:
één blok emotie. „Ik heb voor ieder
ritueel een andere tonaliteit ge-
bruikt", aldus Mertens. „De kwarto-
naliteit voor het magische, de tert-

In Maasbracht was Hardy Mertens
enkele keren aanwezig om wat in-
structies te geven, in Friesland stu-deerde hij het werk zelfs voor het
grootste gedeelte in. „Dat was zeer
leerzaam voor mij. Je moet eerst af-
stand van je eigen compositie ne-
men en het vervolgens als dirigent
met een nieuwe frisse kijk gaan in-
studeren. Anders ga je zaken over
het hoofd zien", aldus de compo-
nist, die nog kwijt wil, dat hij best
wel kriebels in zijn buik voelt. „Ik
voel mij zeker verantwoordelijk",
zegt hij. „En bovendien wordt het
een heel belangrijke dag voor mij.
Voor mijn toekomst als componist
wel te verstaan."

noot spelen", aldus de componist,
daarmee aangevend dat hij de con-
trabas heel specifieke taken gege-
ven heeft. Model voor de 15-minu-
ten durende compositie staan The
Ainur, dehoofdfiguren uit Tolkiens
roman Silmarilion, die de aarde
scheppen door eigen gecomponeer-

tJ eerlijk te zijn, ik hoorde
fAjai verschillende meningen
feg de WMC-hostessen. ,J^eu-
tJKeiden", zei dr Sjeuf met

rooie kleur tot ver achter
dg oren. Maar dr Sjef vond

u;eer dat ze ietwat arro-l overkomen. En zo blevenan c*e oano- Nu komen hos-
"ti)671 natuurlijk niet op zon
\"e hark als ik af, die zoe-
L Jich lekker vlotte jonge
i^j'.'en uit voor hun WMC-
<\J*r- Mijn oordeel over de
OdP Duivelinnen heb ik dan
i^Pgeschort. Tot gistermid-
'n \,. ar veelbesproken sirkel{Wden toen de Old Time
t^^heelers. Dit negenmans
(^^c/iap soleerde dat het
''OfliifVe ust was- Zo gauw de

oQnist uitgeput op de
dj, viel, nam de net herstel-
\^ompetspeler diep genoeg
J^1voor een imposante reu--6er*Urt. Nadat deze zich van
i^y-oeidheid nog maar ter-
\y^ernood staande kon
lijden door zich aan zijnbJ^Qe bierglas vast te grij-
ity ■kroop de trombonist weer
u-i-.de bloembakken tevoor-
X 0l}n- En blies vrolijkverder.
k J 0 een ware happening.
"ofrL dte wankelen op mijn
{jj *e', bij zoveel geinspireer-
i^fterrte. Maar toen zag ik
[^ Een zwartharige hostes
\ j*"l aanlopen en voor ze hetjj*egaten had, was er al een<jj y danspasje uitgefloept.
!!((. 9'imlachte er zelfs bij.
if I*7" besefte onmiddellijk dat
V? Ver was oeoaan- Gauiü
toc,'de ze haar 'wat ben ik
«eijj. moot'-blifc weer tevoor-
iw'1- En staarde jenau so

ln mijn richting,
h
\jQ-cht dat er een bus overfteen denderde.

lojj, zu>eet brafc me uit, mijn
V . begon te sjokkelen en ik
\*}ede spontaan 'Kirch-

liöej s)er Maëdsjer'. Het zal
hfi *oeval geweest zijn dat ze
[%, °-°-nkeek en het duurde
,Jf eenslang.
|Or mensen, verjef et dr
i\j a^ 'l*J *** komende tijdL. ' raar doet.

KERKRADE — Er is heel wat te
doen geweest de afgelopen dagen
over de dirigentencursus tndens dit
WMC. Het te grote aantal deelne-
mers (51), de te geringe cursustijd
en de afwezigheid van een orkest tij-
dens het eerste cursusgedeelte zou-
den de cursus van zijn betekenis
hebben beroofd. Omroep Limburg
kwam zelfs met het verhaal dat de
organisatie (die de cursisten overi-
gens 50 gulden cursusgeld heeft te-
rugbetaald!) een rechtstreekse uit-
zending van het presentatieconcert,
gisteravond in het Wijngrachtthea-
ter, had verboden omdat de kwali-
teit van de Amerikaanse cursuslei-
der Brown en de cursisten zelf te
laag was. Dat laatste ontkendeWMC-voorzitter Bert van de Weijer
gisteren nadrukkelijk. Zonder ove-
rigens te vermelden wat de werke-
lijkereden van deze weigeringis ge-
weest.

Maasbracht maakt
kans on WMC-titel

Van onze verslaggever

KERKRADE - Als fanfare Eensge-
zindheid uit Maasbracht het ko-
mend weekeinde meer dan 308,5
punten haalt, dan heeft het korps de
titel in de eerste divisie fanfare bin-
nen. Het genoemde aantal punten
werd namelijk behaald door dekop-
loper in deze afdeling, Wilhelmina
uit Heerde en er komen geen korp-
sen meer in die afdeling op het
WMC-podium na Maasbracht. Het
korps speelt een compositie van
Hardy Mertens, namelijk 'The
Ainur', als keuzewerk. Mertens
heeft dit stuk speciaal voor Maas-
bracht gecomponeerd. Vandaag zal
blijken hoe ver Eensgezindheid het
schopt.

De strijd in de eerste divisie harmo-
nie duurt onverminderdvoort. Maar
liefst acht muziekvereniging probe-
ren koploper St. Agnes (328 ptn) uit
Bunde te onttronen. Daaronder ook
dè twee van Wolder, Vriendenkrans
uit Heel en de Spaanse Philharmo-
nie van het pittoreske badplaatsje
Altea, waar men behalve zon, zee en

zand ook goede muzikanten schijnt
te hebben. ~**{

Concertafdeling
De meeste belangstelling gaat dit
weekeinde (waarin 20 verschillende
verenigingen uit elf landen optree-
den) toch uit naar de concertafde-
ling. Twee harmonieën en twee fan-
fares treden op. Zaterdag zijn dat
het Frysk Fanfare Orkest en de
Europese kampioen 1988 Wilhelmi-
na uit Glanerbrug onder leiding van
Sef Pijpers. De Friezen spelen ook
een speciale compositie van Hardy
Mertens.

Zondagavond zijn fanfare St. Marti-
nus uit Urmond en het Nanset Ung-
diimsmusikkorps uit Larvik in
Noorwegen te horen. Het korps van
dirigent Maurice Hamers (die tweei-
de werd tijdens de WMC-dirigenten-
wedstrijd) en dat is dusMartinus ui*
Urmond, heeft de première van het
werk 'The sunken village' van Phi-
lip Sparke op het programma staan.
Het muziekstuk gaat over het oude
Urmond.

In eerste divisie fanfare

" De Marseillaise spelen ze niet, maar de Franse vlag hadden de leden van het korps uit
Saint Fulgent in de Vendee van Frankrijk wel bij zich, na aankomst in Gemmenich werd
daarmee gewapperd en vandaag is die vlag te zien in het Rodastadion.

Foto: WIDDERSHOVEN

van het vaderland, de glorievolle
dag is gekomen!" En voegen er-
aan toe: „In Kerkrade".

'Marseillaise, die
spelen we nooit'

Nationale feestdag zegt Frans korps niets

Eiland
Op de suggestie dat ze dus min-
stens een eerste prijs verwach-
ten, breekt werkelijk bulderend
gelach uit. Na enigszins hersteld
te zijn, vertellen ze dat St. Ful-
gent zich op een muzikaal eiland
bevindt. „De Franse muziek-
bond heeft absoluut geen ver-
stand van showkorpsen en dat
vormt een flinke handicap."

Maar die is dan ook al meer dan
twintig jaar klarinettist bh' de Gei-
ten en enkele jaren assistent vanHeinz Friesen. En van hem heeft hij
ongetwijfeld meer geleerd dan van
onze Amerikaansevriend, die onge-
twijfeld alles in huis heeft om deblaasmuziek in Costa Rica naar een
hoger plan te tillen. Maar of dat ge-
noeg is voor een dirigentencursus
op het WMC...?

jos frusch

Van enige overname van de diri-
geerstijl van Gerald Brown, die zelf
de dirigeerstok ter hand nam in het
Concert voor twee klarinetten vanMendelssohn, was dan ook geen
sprake. Van een nieuwe visie op het
gebied van interpretatie evenmin.
Daarvoor is de stempel, die Heinz
Friesen, de vaste dirigent van de
Kerkelijke, op de manier van uit-
voeren van het gespeelderepertoire
heeft gedrukt, te groot: niet zelden
dirigeerde St. Michael de dirigenten
in plaats van andersom. De meeste
indruk maakte ongetwijfeld Josvan
de Braak met een wervelende uit-
voering van de Brillante Symfonie
van Gotkovsky.

Tijdens het presentatieconcert tra-
den acht geselecteerde cursisten sa-
men met de Kerkelijke Harmonie
van Thorn voor het voetlicht. Of ze
iets van de cursus hebben opgesto-
ken is moeilijk te zeggen. Het waren
over het algemeen afgestudeerde di-
rigenten, in enkele gevallen zelfs in
het bezit van het 'groot Hafa-direc-
tie diploma', ieder met hun eigen
stijl en opvattingen. Zo dirigeerde
Sef Pijpers jr. gisteravond nog
steeds als zijn vader en onder-
scheidde Ingeborg Stijnen zich met
haar pittige directie op dezelfde ma-
nier, zoals ze dat ook op de dirigen-
tenwedstrijd heeft gedaan.

Eigen

World Press
t^p^s zijn gedurende het gehe-

" deprijswinnende foto's van
ft , rress Photo 1988 te zien.
H$ f 'jzondere tentoonstelling is
l °ver van zwembad dr Pool.

<»|S^ADE - Eenieder die foto's
\ "Jdens het WMC, kan die in-

laar de fotowedstrijd van den 8 NevenevenWMC. Deelne-tv^11 de jeugdwedstrijdkunnen
"^w de drie fototoestellen win-Voi^Jl het totale prijzengeld bijpassenen ’2.500 bedraagt.

■^nemer kunnen tot 1 sep-
jid drie foto's van maximaal 20
v haCentimeter opgestuurd wor-
%***: Medtronic BV, postbus
V?6O BA Kerkrade. InleverenIV bij de vierKerkraadse foto-
f* er>s' Studio Modern, Pött-
|! W Anders. De winnende fo-

°rden in het najaar geëxpo-

VMC mooi
gekiekt

door joos philippens
GEMMENICH - Het zal je als
rechtgeaard patriot maar gebeu-
ren dat je op koninginnedag er-
gens in een ver land bent. Het
hardop zingen van het Wilhel-
mus en een melancholiek slokje
Oranjebitter is alles wat rest om
het gemis te compenseren.

Nee, ze spelenvandaag niet voor
niets in de tweede divisie. „En
ware het niet dat de componist
Robert Goutte ons helpt, dan
zouden we van zn lang-zal-ze-le-
ven niet in Kerkrade beland
zijn", is de boodschap, vrij ver-
taald.

„Quatorze Juillet? Meneer, we
spelen deMarseillaisenooit, daar
hebben we niet eens de instru-
menten voor. Bovendien: wie
viert er nou het afhakken van
hoofden", zegt dirigent JoelBou-daud vriendelijk. Zyn collega's
knikken bevestigend. Ze kunnen
best een keertje zonder QuatorzeJuillet.

straat opvoor eenrepetitie. Rela-
xed nipt de leiding aan een
wijntje.

Wat moet er dan niet door een
Frans korps heen gaan dat in
Gemmenich neerstrijkt voor
zoiets als een Wereld Muziek
Concours? Uitgerekend op de
dag dat 200 jaarFranse revolutie
wordt gevierd.

Vol bewondering kijken ze dan
ook naar de Thaise showband
die iets verderop in een impone-
rend tempo rondmarcheert en
daarbij foutloos musiceert. De
Fransen klappen om het hardst.

Frankrijks enige showband had
zelfs een uitnodiging op zak om
de feestelijkheden in Parijs op te
luisteren. Maar Le Reveil Ful-
gentais gaf de voorkeur aan
Kerkrade. „Laat het Mitterand
maar niet horen!", grijnst Bou-
daud zonder een spoortje van be-
rouw.

De WMC-organisatie is
in overleg met de Brand
Bierbrouwerij en de ex-

ploitanten tot deze op-
lossing gekomen, om-
dat men meer ruimte
wil hebben voor korp-
sen die in de cirkel wil-
len optreden. Boven-
dien was er nogal wat
kritiek van de Kerk-
raadse bevolking tegen

de huidige plaats van de
bierwagen en -tent.

Gistermiddag werd op-
nieuw met burgemees-
ter Jan Mans overleg
gevoerd over een 'herin-
richting' van de markt
Volgens WMC-voorzit-

KERKRADE - De cir-
kel voor het stadhuis op
de Markt in Kerkrade is
vannacht vrijgemaakt.
Meteen na het einde
van de jazznacht gister-
avond werd de bierwa-
gen verplaatst. De tent,
die eveneens in de cir-
kel stond, verdwijnt de-
finitief. De bierwagen
gaat nu de plaats inne-
men van de grote eet-
kraam, die midden op
de Markt komt te staan.

Bierwagen maakt plaats

Cirkel op markt
vrij voor muziek

ter Bert van de Weyer is
het niet de kritiek van
de bevolking geweest
die heeft geleid tot de
herinrichting. „Voor dit
weekeinde hebben zich
grote korpsen aange-
meld, die graag op de
markt willen optreden.

In tegenstelling tot eer-
dere gedachten is de
cirkel door de staan-
plaats van de bierwagen
en tent toch niet groot
genoeg om die groepen
daar te laten spelen. Dat
is de belangrijkste re-
den."

Oproep voor
gastgezinnen
\,^RADE - De commissieVesting van het WMC\v V°or het laatste weekein-
'Yari 21 juli tot en met 23 juli,

Het gaat
\„öIJ met name om de op-
\f8 van de jeugdige Midso-
Xrt horton Marching Brass-V.uit Engeland. De Britten
« 5*- 1 zaterdag 22 julideel aan
Kh rs~en showwedstrijden.
gestellenden kunnen zich
lStv?aS tussen 9 uur en 21 uur
Valden op S 045-351588.

In Home Franck is een groot
Thais-Frans verbroederingsfeest
gepland. Ik durfte wedden dat ze
elkaar voor geen jota verstaan.
Maar de meegebrachte wijn uit
de Vendee zorgt vast voor frater-
nité.

Showband Le Reveil Fulgentais
is negenenzestig leden sterk.
Geen Franse driekleur te beken-
nen. De showgirls hangen wat
rond, de drumsectie gaat de

Afhakken

De Fransen heffen het glas wijn
en zingen de eerste regels van
hun volkslied: „Kom kinderen

# Franc Rouschop, één van de
cursisten gisteravond aan het
werk tijdens het presentatie-
concert.

Foto: DRIES LINSSEN.
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Brassband
Willebroek
komt niet

KERKRADE - Brassband Wille- I
brock uit het gelijknamige plaatsje
in België heeft de WMC-organisatie
gisteren laten weten niet naar het'
Wereld Muziek Concours te komen.
De band onder leiding van Frans
Violet stond voor zondag op het|
programma in de eerste divisie.
Brassband Willebroek gold als een
van de favorieten in de eerste divi-
sie. De band, die onder leiding staat
van Frans Violet, stootte in de afge-
lopen tien jaar door naar de interna-.
tionale sub-top. Frans Violet was
gisteravond zeer teleurgesteld. „Het
is pure overmacht. We zouden zon-,
dag drie echte topkrachten moeten
missen. Dat is bij onze kleine stan-1
daardbezetting niet op te vangen.;
Om zondag een prestatie beneden-
onze stand te leveren zie ik niet zit-!
ten. Erg teleurstellend allemaal".

»

Violet hoopt de bezettingsproble-;
men overigens zeer vlug op te los--
sen door de doorstroming van leden!
van de jeugdband te versnellen.'
„We zullen zeker nog van ons latend
horen in Nederland, want dit zit me;
echt niet lekker". Het uitvallen van-
het korps heeft geen consequenties!
voor de aanvangstijden van concert-;
wedstrijden.

wmc vandaag
RODAHAL:
10.30 uur: Concertwedstrijden met
korpsen uitEngeland, Duitsland, Ne-
derland, Frankrijk, Spanje, Joegosla-
vië.
19.00 uur: Concertafdeling: Frysk
Fanfare Orkest, Wilhelmina uit Gla-
nerbrug.

RODASTADION:
15.00 uur: Mars- en showwedstrijden
met korpsen uit Nederland, Duits-
land, Frankrijk, Tsjechoslowaküe,
Thailand.
MARKT:
15 tot 16 uur: Straattoneel.
20.30 tot 23.30 uur: Bigbandmuziek
van de OBM-band.
PAVILJOEN:
21 tot 1 uur: Grenzland Express.

wmc morgen
RODAHAL:
10.00 uur: Concertwedstrijden met
korpsen uit Engeland, België, Neder-
land. Thailand, Hongarije, Tsjecho-
slowakije.
19.00 uur: Concertafdeling met St.
Martinus Urmond en Nanset Ung-
domsmusikkorps uit Larvik, Noor-
wegen.

RODASTADION:
11.00 uur: Mars- en showwedstrijden
met korpsen uit Frankrijk, Engeland,
Duitsland, lerland, Spanje, België,
Nederland en Joegoslavië.

WIJNGRACHTTHEATER
11 uur: Koffieconcert door Jacques
Meertens, klarinet en een begelei-
dingsensemble. Op het programma
werken van W.A. Mozart.
MARKT:
10.00 uur: showkorps St. Fulgent
Frankrijk.
11 tot 12.30 uur: Oldtimer MG-show
waarna een orientatierit voor deze
auto's.
17.00 uur: Pihalni Orkest uit Ravne,
Joegoslavië.
20.30 tot 23.30 uur: Orkest Los Paja-
ros.
21 tot 1 uur: Sohajka, Tsjechische
blaaskapel.

VOETGANGERSDOMEIN:
19.00 uur: show door Ratchasima
Schoolband uit Thailand.

door jos frusch

# Gistermiddag
had Hardy Mertens
(links) totaal geen
last van kriebels in
de buik, maar amu-
seerde hij zich op de
Kerkraadse markt
onder andere met
een banjo-speler
van een jazz-orkest.

Foto:
MARCEL VAN HOORN
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Aanval
Na drie gezapigeuren peddelen door de Ca-
margue lanceerdeFignon zijn revolutionai-
re aanval. Zijnvroegere maatje Charly Mot-
tet reageerde alert. Het peloton met Delga-
do, LeMond, Theunisse, Rooks, Kelly werd
overrompeld maar niet verslagen. Hoe hard
Fignon, met de harde mistral aan de zij-
kant, vooraan ook op de pedalen stampte,
hij zou niet wegblijven.
Zijn aanval was instinctief opgezet, de sa-
menwerking met Mottet toevallig en nie\
vooropgezet. „De 14e juli had er niets mee
te maken", stelde Fignon na afloop grim-
mig. Beide Fransen, eerste en derde in het
klassement, hadden dezelfde belangen:
Delgado en LeMond extra achterstand aan-
smeren. De vlucht droeg derhalve de schijn
van een vooruit gebroed plan. „Was dat
maar waar", vertelde Fignon later, „dan had
Charly wellicht beter gereden en hadden
we beslist samen de eindstreep gehaald".

Breukink afgestapt
MARSEILLE - Erik Breukink is gisteren in de
dertiende etappe de zesde Nederlandse uitvaller
geworden. De winnaarvan de proloog verzeilde
bij de aanval van het Franse koppel Fignon-
Mottet in het laatste pelotonnetje, waarna hij
dertig kilometer voor het einde tot opgave be-
sloot.
„Mijn benen willen maar niet doen wat ik wil",
zei de eerste gele-truidrager voor de start in
Montpellier. „Het probleem duurt nu al dagen " Erik Breukink
en ik heb niet het gevoel dat het beter gaat". Na zijn afstappen zei hij:
„Ik had totaal geen macht, het was gewoon zinloos". Twee dagen ge-
leden liet Breukink bloed aftappen voor onderzoek. De resultaten
daarvan gaven geen aanleiding tot verontrusting.

Zijn afstappen op weg naar Marseille gebeurde in overleg met Post.
De ploegleider zei: „Erik moet zich bij terugkeer in Nederland door
een dokter van top tot teen laten onderzoeken. Misschien dat we daar
iets wijzer van worden". Breukink hoopt na dat onderzoek plus een
flinke rustperiode fris en frank aan de start te komen voor het WK

Theunisse en zijn maten kregen kritiek'JDelgado. Hun voormalige kopman ban
dat hij de eerste achtervolging zelf **]
moeten opknappen, terwijl PDM me' 3
veel renners vooraan reed. „Zal wel", *JTheunisse, „maar hij staat kort in het*'sement, wij niet".
Precies 26 kilometer voor het einde *
Theunisse de vedetten uit de Tour na*.
twee vluchters, die vermoeid overeind
ren gekomen. Vervolgens kwamen
achterhoede allerlei renners terug, \>e^
Erik Breukink. De eerste gele-truidrag^
deze Tour stapte, aan het einde van
krachten, af. .
Barteau, vijf jaar geleden twaalf dage,
het geel en daarna alleen klungelaar, P,
teerde van de weergekeerde vrede me')
sprong naar de etappezege. Zo klon»■.

ook in het Tourmilieu op de nationale' j
dag: 'ViveLa France'. Of ditover een*Jweek in Parijs nog zo is moet na de .
hoopspoging van Fignon op weg naaf
seille ernstig worden betwijfeld.

Kritiek

" Laurent Fignon stelt alles in het werk om samen met Charly Mottet kostbare
seconden tijdwinst te boeken op de concurrentie. Helaas voor de Fransen bleef
het bij een poging.

Speciale zorgen
voor Theunisse

MARSEILLE - Na zijn derde z^valpartij binnen een maand ki"^Gert-Jan Theunisse tussen de twaalj
en dertiende etappe speciale zortL
van Bertus Fok. De soigneur liet in^nacht van donderdag op vrijdag e*j
twee uur de wekker aflopen om <*Jnieuwe zak ijs op de gekwetsterug v
de klimmer te leggen. ,j.
„Ik heb meer gesluimerd dan geS,(
pen", zei Theunisse gisteren voor
start. „Ik heb flink pijn in mijn dond
ik hoop maar dat er vandaag een be^rustig gereden wordt". Rustig bleef
de eerste twee uurtjes, daarna waS .
de verrassende uitval van de Motte'
Fignon. Theunisse, Rooks en J!j
ploeggenoten moesten er een uur fll^aan trekken om de tweeFransen to*
orde te roepen. „We waren geen "j
ment in paniek", aldus Theunisse, <"*
hebben ze een tijd laten spartelen &
een half minuutje voorsprong". J

De nummer een van de wereld trapte aan-
zienlijk minder hard dan de indrukwek-
kende Fignon, een van de tweeredenen dat
de voorsprong nooit hoger opliep dan een
minuut. De andere reden was de verbitter-
de achtervolging van eerst Delgado en Le-
Mond samen, vervolgens door de ploegvan
Jan Gisbers. Kelly weerde zich als van-
ouds, Alcala stak een handjetoe, Theunisse

Jeannie Longo
verrast Knol

Beleggingsadviseur Wechselberger hekelt financieel beleid

Nestor Tourpeloton
spaart niemand

Ritwinnaar Vineen-
Barteau: 'Met dank
aan Greg LeMond'

" Helmut
"Wechselberger, in het
dagelijks leven
beleggingsadviseur,
schroomt niet om
wantoestanden van
het wielerwereldje aan
de kaak te stellen.

Foto: COR VOS

MARSEILLE - Jeannie Longo
heeft op Quatorze Juilletde geletrui
in de Tour Feminin overgenomen
van Monique Knol. Monique Knol
voerde het peloton aan, dat 1 mi-
nuut en 35 seconden achterstand
had op de ritwinnares. Door de
machtsgreep van Longo zakte Knol
naar de negentiende plaats, op 1.28
achter Longo.

TOURDErRRfHE■MARSÊTLLE^J^iêb^ënnër^ïë^l^e^gevierend de meet passeren, doodgewoon\
zijn. Er zijn er echter ook die bijkans uit »*
bol gaan van vreugde. Zo eentje was giste!j
Vincent Barteau, de Fransman die als ee^in Marseille arriveerde.Barteau zette aldus
200ste verjaardag van deFranse revolutie *Vj

wat sportieve luister bij. lets dat er bij het van chauvin'S
overlopende Franse volk ingaat als koek.

was weer niet aan te zien, dat hij de dag
voren zwaar gevallen was en pijn in ft
hele lijf moest hebben.
Rooks zat erbij, maar verscheen niet aa"
kop. De aftredende bergkoning klaagd^j
afloop over pijn in de onderrug, een geV
van zijn val met Theunisse donderdag!
weg naar Montpellier. In het hotel had'
ook last gehad van duizelingen. Rooks *
blij dat de Franse Revolutie voor hem I'
was afgelopen. Theunisse had vroliJ*
commentaar. „We hebben ze maar la
spartelen. Ze kregen nooit meer dan ff

halve minuut".

TOURDEFRfIrU'

MARSEILLE - Een
zinloze Franse revo-
lutie. Op de 200ever-
jaardag van de be-
storming van de
Bastille vochten Lau-
rent Fignon en Char-

ly Mottet een vergeefse strijd. Op
hun bicentinaire nationale feestdag
probeerden beide Fransen een heet
uur lang het bastion Lemond-Delga-
do en het PDM-leger te slechten. De
derde overgangsetappe van Pyre-
neeën naar Alpen werd opgevrolijkt
met een Tourvariant van de koppel-
tijdrit Trofeo Baracchi. De vrede
werd na zestig minuten getekend en
kreeg de kleine etappe een kleine
winnaar. Tot vreugde van de Fran-
sen was Vincent Barteau een kind
van eigen volk. Op hetzelfde podium
kreeg de ParijzenaarLaurent Fignon
een nieuwe gele trui.

Zinloze Franse revolutie
Ontsnapping Fignon en Mottet blijft zonder resultaat

Een dag voor de aankomst in de Alpen kon
de dertiende etappe op de veertiende juliin
een feestend decor van honderdduizenden
theoretisch niets voorstellen. Laurent Fig-
non, voor wie nog niemand van de miljoe-
nen kijkers langs de weg ook maar één
spandoekje heeft opgehouden, kwam de
eer toe er een spectaculaire koers van ge-
maakt te hebben.

MARSEILLE - Quatorze Juillet was bepaald
geen feestdag voor Helmut Wechselberger. In
de strijd om de etappezege in Marseille bleek
voor hem geen rol van betekenis weggelegd.
Op weg naar de Franse havenstad, waar Vin-
cent Barteau in de broeierige hitte met de eer
ging strijken, deed de Oostenrijkse ploegmak-

ker van Mathieu Hermans wat hij al gedurende de start van de
"four de France pleegt te doen: anoniem in de schoot van het
peloton meefietsen.

(etappewinnaar) en zijn lano^,noot Maurice Le GuiH^fmocht Barteau zich -in de êj
trui laten hijsen. Een trui die "ruim zat, want de ontsnapP jj
had een voorsprong van liefs'
minuten opgeleverd.

Het was evenwel niet deze sa-
menloop van (extra feestelijke)
omstandigheden die bij Vincent
Barteau een extase teweeg-
bracht. Barteau geraakte buiten
zinnenvan vreugde omdat hij, na
een jarenlange periode van veel
kommer en nog meer kwel weer
eens een aansprekend succes
had geboekt.

„Ik draag deze zege op aan Greg
LeMond", riep hij na zijn zege-
rush in een Franse tv-microfoon.

„Greg heeft me op de fiets ge-
houden toen ik in een diep dal
zat". Barteau was met een nood-
gang van een berg gevallen, die
hij medio 1984 had beklommen.

Dat gebeurde in Cergy-Pontoise,
een voorstad van Parijs, eind-
punt van rit 5 in de Tour deFran-
ce. Na een mammoetvlucht met
de Portugees Paulo Ferreira

Vervolgens reed de tot dan Vf
slagen onbekende Vincent
teau elf dagen als een jonge*%"
lergod (22) door Frankrijk-
droeg het begeerde tricot, 0j

wel geen klimmer, moeite' f
over de Pyreneeën heen- fy
nieuwe Walkowiak, die in \u
de Tour als volslagen outs 1

won, werd Barteau niet. OP J
top van Alpe d'Huez moest
het geel inleveren bij zijn P^j!
genoot en vriend Laurent ",;■
non, die ermee tot in Parijs n |r
te. Wel verging het Barteau e jt
der als Walkowiak. Gelijk^'
Tourwinnaar van '56 raakte k.
teau verzeild in de anonimite

Outsider

klimmer

r^ettemin is de reeds 36-jarige
Wechselberger toch een bijzondere
iiiurrenner. Niet alleen omdat hij
d£ oudste deelnemer is. De intelli-
gente Innsbrückenaar is tevens de
eerste coureur in de geschiedenis
van de moderne Ronde van Frank-
rijk, die gelijktijdig een ander be-
riep uitoefent. Wechselberger is
naast het wielrennen actief als be-
leggingsadviseur.

Debuut
Voor wielerbegrippen was Helmut
Wechselberger reeds voordat hij in
het najaar van 1987 naar de profs
overstapte (hij debuteerde met de
overwinning in de tijdrit Florence-
Fistoia) een bijzondere eend in de
bijt. „Ik staptepas voor het eerst op
deracefiets toen ik bijna zesentwin-
tig jaar was", verklaart hij. „Tot dat
moment had ik gedurende zeven
jaar geen sport bedreven. Tevoren
was ik een talentrijk skiër. Tot mijn
achttiende zat ik zelfs op de nationa-
le ski-academie. Een meniscusope-
ratie betekende het einde van mijn
skiloopbaan. Jaren later leerde ik
mijn huidige vrouw Andrea ken-
nen. Zij was toen al een fietsfanate.
Nadat ik met Andrea en haar vader
een trimtocht in Sardinië had ge-
maakt, besloot ik het als wielrenner
të gaan proberen. Ik won meteen de
eerste wedstrijd waaraan ik deel-
nam".

de vleet. „Onder andere van Peter
Post, Francesco Moser en andere
Italiaanse ploegen. Ik ging er nooit
op in, omdat ik als amateur min-
stens zoveel verdiende als ik bij de
beroepsrenners kon beuren. Boven-
dien kwam ik als wisselagent en be-
leggingsadviseur goed aan de kost".
Tijdens de wereldkampioenschap-
pen van 1987 in Villach bracht een
conflict met de Oostenrijkse wieler-
bond Wechselberger plots op ande-
re gedachten. „Omdat ik na afloop
van het WK in mijn clubtrui en niet
in het bondsshirtop de televisie was
verschenen, werd me een boete op-
gelegd van 25000 shilling. Ik heb dat
bedrag betaald en besloot prof te
worden. Ik tekende een contract bij
Malvor, nadat ik van mijn bazen op
de bank de garantie had gekregen
dat ik kon blijven werken".
Helmut Wechselberger maakte een
geslaagd profdebuut. Vorig jaar
won hij zelfs de Ronde van Zwitser-
land. „Het succes in Zwitserland is
de mooiste ervaring die ik als wiel-
renner heb meegemaakt. Je hebt
plezier in de wielersport als je kunt
winnen. Indien je steeds genoegen
moeten nemen met een tiende of
twintigste prijs, zul je niet lang kun-
nen genieten op de fiets".

MARSEILLE - De achterstand
van Pedro Delgado op gele trui-
drager Fignon is gegroeid tot 3
minuten en 3 seconden. De
Spanjaard kreeg na de dertiende
etappe tien seconden straf we-
gens onreglementaire ravitaille-
ring. Steven Rooks werd net als
zijn ploeggenoot Alcala voor het
zelfde vergrijp eveneens bestraft.

Tien seconden
straftijd voor

Pedro Delgado

J
Hij reed na zijn gloriejaar af^y
nog een platte prijs, zeker nje J
een breuk met ploegleider CJJ
le Guimard. Barteau raakte A
de zwerf, maar kon het bij A
andere ploegen (RMO, La J
Claire en laatstelijk PDM) jï
niet vinden. Bij Gisbers waS^fterecht gekomen als maatje 'i
LeMond. Toch scheidden ~i
wegen begin dit jaar. LeM■ J
door PDM afgeserveerd, \£
voor het Belgische ADR. En ° t
heeft men eerder te veel da ?i
weinigrenners. Dus kon Bar *"er echt niet meer bij. Een an j
wielervriend, Laurent Fté'■»i
redde Barteau, onderhand " &l
zakt tot de 540ste plaats °P fii
wereldranglijst, van een W
naar deWW. Op 27-jarige le? d'
vijfjaar na zijn 'gele coup' ' 't
Tour, heeft Vincent Barte» ’Marseille de sleutelnaar hel
ces weer gevonden. J

Kelly liep tien seconden straf op
wegens duwen. Door de straffen
klom Theunisse naar de tiende
plaats in het algemeen klasse-
ment voor Pascal Simon, Rooks
en Kelly.

„Bovendien vind ik het financiële
beleid van de wielersport heel
slecht. Dat zijn de renners zelf
schuld. Ze durven hun mond niet
open te doen als ze van hun sponsor
nog geld te goed hebben. Ik vind dat
jerecht op geld hebt als jeervoor ge-
werkt hebt. Maar in het cyclisme
gaat dat niet altijd op. Ik heb geen
schrik om voor mijn rechten op te
komen. Ik ben ook niet van de wie-
lersport afhankelijk, omdat ik nog
een ander vak heb. Én dat is met de
meeste coureurs niet het geval. Ze
hebben niets achter de hand waarop
ze kunnen terugvallen. Daarom ge-
hoorzamen ze hun ploegleider ook
als hij hen onrecht aandoet".

Helmut Wechselberger neemt in-
derdaad geen blad voor de mond.
Ook niet wat zijn ploeg Patemina
betreft. „Ik heb alvanaf mei geen sa-
laris meer gehad. Mijn ploegmak-
kers gok niet. We staan allemaal on-
der contract bij Caja Rural. Patemin-
a heeft voor de Tour en derest van
het seizoen de sponsoring voor de
wedstrijden buiten Spanje overge-
nomen. Dat bedrijf heeft ons toege-
zegd de achterstallige salarissen
voor zijn rekening te nemen. We
hebben echter nog geen geld gezien.
Ik ben benieuwd wat er na afloop
van de Tour gaat gebeuren. Als ze
niet betalen, zal ik beslist iets onder-
nemen".

Elke grote sportman heeft tegerfl
woordig een lijfarts waarmee hij wel
het een en ander bepraat. Maar waar
doping begint en eindigt is heel
moeilijk te beoordelen. Niemand
weet waar de streep getrokken moet
worden. Ik vind dat men ieder top-
sporter over zijn eigen lichaam
moet laten beslissen".

De nestorvan het Tourpeloton durft
ook het in de wielersport alom ge-
vreesde onderwerp doping aan te
snijden. „Sinds de affaire Johnson
heeft de hele wereld er de mond van
vol. Volgens mij is het in de prof-
sport niet meer mogelijk grote pres-
taties te leveren op rijst en biefstuk.

Adries

Helmut Wechselberger groeide vrij
snel uit tot een van de beste ama-
teurs ter wereld. Hij won a la Fedor
den Hertog vrijwel alle belangrijke
etappekoersen. De geboren ronde-
renner, die vooral als klimmer en
tijdrijder internationale reputatie
genoot, kreeg profaanbiedingen bij

Hoewel Wechselberger de enige fi-
nancieel deskundige van het pelo-
ton is, heeft nog nooit een collega
om financieel advies bij hem aange-
klopt. „Wielrenners willen van me-
kaar niet weten hoeveel ze verdie-
nen. Dat houden ze geheim. Daar-
om durven ze mij niets te vragen.
ledereen weet, dat de toppers goed
verdienen. Dat komt hen ook toe.
Als ik een vergelijking maak met
bijvoorbeeld de golfsport, vind ik
een renner zelfs onderbetaald".



uitvallers

Dertiende etappe van Montpelliernaar
Marseille, 177kilometer: 1.Barteau 177
km in 4.17.31; 2. Colotti 0.45; 3. Gayant
1.16; 4. Bauer 1.21; 5. De Wilde 1.25; 6.
Kelly; 7. Pedersen; 8. Kappes; 9. Acker-
mann;lo. Cubino; 11. Museeuw; 12. Van
Orsouw; 13. Peeters; 14. Biondi; 15. Van
Slycke; 16. Indurain; 17. Vichot; 18. Nu-
lens; 19.Martens; 20. Gianetti; 21.Pascal
Simon; 22. Jerome Simon; 23. Theunis-
se; 24. Rooks;2s. Dhaenens; 26. Pino; 27.
Fignon; 28. Bugno; 29. LeMond; 30.
Echave;32. Mottet; 41. Hampsten; 42.
Millar; 44. Lejarreta; 45. Ducrot; 46. Del-
gado; 48. Alcala; 63. Poels 2.35; 69. Ste-
venhaagen; 75. Manders; 78. Anderson;
83. Toihoek; 85. Criquielion; 94. De
Rooy; 98. Nijdam; 99. Schurer; 100. Van
Vliet; 101. Herrera; 112. Lammerts 6.34;
114. Lubberding; 115. Hanegraaf; 120.
Hermans 8.40; 121.Beuker; 123. Draaijer
10.17; 126. Siemons 10.34; 127. Fuerte
10.51; 134. Solleveld; 135. Nijboer; 136.
Maassen; 139. Kleinsmann; 140. Gölz;
144. Van Hooydonck; 151. Wampers
11.51; 155 en laatste: Frison 12.59.

etappe-uitslag
voorsprong. Na rustige hergroepering
zetten Fignon en Mottetpeloton op zijn
kop met gezamelijke aanval bij km 110.
Maximale voorsprong 50 sec. Pas op
Cote de Rove komt eerste peloton met
andere favorieten terug (km 151).Bij km
163 demarreertColotti, Barteau reageert
en lost Colotti voor top van Cote St An-
toine. Barteau wint in Marseille dertien-
de etappe 45 sec. voor Colotti. Fignon
behoudt gele trui. Klassementen onge-
wijzigd. »

RKC contracteert Nico Jalink Oefenwinst MVV

Suvrijn vier jaar
naar Montpellier

Formatie
sectiebestuur

inimpasse
». ar> onze sportredactie
ii^ ~ De formatie van een
tl QSeetiebestuur betaald voetbal
&t>et? n'euw forse vertraging op-
IjJ1- Slechts twee van de vijfa'envoor het nieuweKNVB-
i^ voelden zich gisteren geroe^
I "Wezig te zijn bij het gesprek
Oevaardigden van de Centrale
(r nraad: de als mogelijke voor-
i b aar voren geschoven Martin
c|J jP.'Jen en voormalig bonds-
iVa ;nus Michels. Het ontbre-

is( n enig tastbaar resultaat is
tij e

eP door de rekening van alle
oD l e het gesprek van giste-

VVCS-kantoor in Gouda
Hat;Claal' beschouwden voor de

\J- ~ Tony Bokhorst uit Ber-
J**u zich in het Ray Prickers-
eg01 m Weert bij de laatste acht

*-afdeling geplaatst. De favo-. or de eindzege versloeg Joost
J""'t Venlo met 7-6; 6-2. Bok-
!n»i nu moeten opnemen
'■«ark Vekemans. Ook Pascal
k justeren bereikte de kwart-aoor een eenvoudige 6-1; 6-2yde Belg Maarten Hulsbosch.
*,e Beurskens uit Linne ver-
tpeals zesde geplaatste Heerle-nené Doornen met 4-6; 7-6; 7-6.

Bokhorst in
kwartfinale

Van onze sportredactie
KERKRADE - Roda JC'er
Wilbert Suvrijn vertrekt defi-
nitief naar Frankrijk om vol-
gende week zaterdag in de
hoogste Franse afdeling zijn
competitiedebuut te maken
bij het Zuidfranse Montpel-
Lier. Nadat Suvrijn al eerder
met de Fransen tot een ak-
koord was gekomen, hebben
nu ook Montpellier en Roda
JC overeenstemming met el-
kaar kunnen bereiken over de
hoogte van het transferbedrag,
dat rond de een miljoen gul-
den ligt. Hierdoor waren er
voor Wilbert Suvrijn geen be-
lemmeringen meer om bij
Montpellier voor vier jaarte te-
kenen.

Daarmee beleefde dit vierde Lan-
den Trophy Pro-Am, georganiseerd
door Golf Club International 18, een
absoluut hoogtepunt. Hoe span-
nend het er aan toe ging, bleek uit
de uitslag. Niet alleen de eerste twee
golfprofessionals finishten met een
gelijke score, ook op de vierde
plaats was het een drukte van jewel-
ste. Liefst acht golfers hadden 76
slagen nodig. Onder hen bevonden
zich favorieten als John Woof en de
op de Brunssummerheide altijd
goed voor de dag komende JoopRenders.

V iJLEN - Adam Fischer is\ J^er.De trainer, die in de ja-
\ .stig en het begin van de ja-
Jlv eventig een nadrukkelijke
Setoraanstaande rol vervuldeLimburgs prof- en ama-
% °etbal, is op 69-jarige leef-. '^erleden. Zijn naam blijftV^rekelijk verbonden aan\ j.ne Ster, Rapid JC, Roda JC
?s Ariburgia' Als oefenmeester
k cfu Fischer werkzaam bij
WUbs. Hij degradeerde nooitJtar^ ook nooit voortijdig ont-

" Adam Fischer was trots. e staat van dienst.

'*el^-r' ~ n*et van buitenlandse
\h ■' want dat dacht je onwil-
,'^t^^S bij het horen van zijn
'S^, ~ was een Limburgse
Ner mer van het zuiverste
Sic was honkvast- „Een
Sw "noet vlak bij zijn club
&. en werken."Aan dat prin-Nk^eld hij strikt de hand.
fjijj genoot hij in heel Neder-
P s1aanzien. Hij voetbalde
SJ Bleijerheide, BW Den
i-bje "" c*a^ was z*^n en 'ëe uit-
i' öp°Ver de 'grens' _en Julia-
h v r°emd was hij als stopper-
A jy.ari Groene Ster Heerlerhei-
,V,et zijn 'lijfclub' drong hij% h

°t de finale van het natio-'-kervoetbal.
Af^ Fischer was een vaste
l\}se' Amateurtrainer was hij

"ij de, in zijn tijd, meestIC^staande clubs: RKTSV,
P bh- eek Wat lag net niet te[V., lten zijn cirkel), Sportclub
tari.KEV, WH'l6, Heksen-
Fi% hevremont, Limburgia en

6 Ster. Hij was drie jaar
fc^ Van Rapid JC. Fischer

~ e man van de lange, onge-
in. R r̂eeksen. Halverwege sei-
l>V /68> bij Roda JC, kreeg hij
Pb ft dat zijn aflopend, twee-
■E^h ori''ract niet zou worden|f*f J-d. Vanaf dat moment

! l<jHla JC veertien wedstrij-
chter elkaar ongeslagen.

S fr- .\ 'ischer had wraak geno-

tour feminin

In Montpellier starten 156renners voor
de 13e etappe van de Ronde" van Frank-
rijk over 177 km naar Marseille. Par-
koers: overwegend vlak. Weer: zeer
warm, harde zijwind. Peloton 'wandelt'
in Camarque ruim twee uur tot voorbij
Arles. Tussen 80e en 96e km nemen 14
renners, onder wie Ducrot, 20 seconden

van start tot finish
Derde etappe: 1. Bankattis 60 km in
1.20.07;2.Longo; 3. Elias 0.05; 4. Zack; 5.
Neil; 6. Hines; 7.Guiguileva; 8. Koljasse-
va; 9. Bandini;lo. Seghezzi; 14. Canins;
21. Knol 1.35; 22.Loohuis-Damveld; 37.
Monique de Bruin; 38. Van Moorsel; 41.
Westland; 55. Petra de Bruin 6.01.
Algemeen klassement: 1. Longo 5.23.26;
2. Bankattis 0.13; 3. Elias 0.27; 4. Zack
0.33; 5. Kelly 0.34; 6. Thompson 0.34; 7.
Canins 0.37; 8. Bandini 0.37; 9. Neil 0.38;
10. Hines 0.38; 19. Knol 1.28; 22. Van
Moorsel 2.05; 24. Loohuis-Damveld 2.08;
26. Monique de Bruin 2.09;45. Westland
6.42; 64. Petra de Bruin 16.44.

Dagploegenklassement: 1. Système U
12.55.23; 2. RMO 0.45; 3. Toshiba 1.16;4.
Helvetia 1.21; 5. PDM 1.25; 15. Panaso-
nic 3.45; 17.SuperConfex 4.55; 18. TVM.
Algemeen ploegenklassement: 1. Rey-
nolds 180.36.21; 2. PDM 10.57; 3. Systè-
me U 18.01; 4. BH 19.11; 5. RMO 21.55;
18. SuperConfex 1.42.56; 19. TVM
1.47.23; 20. Panasonic 1.57.43.

ploegenklassement

1.Kelly 77; 2. Fignon 67; 3. Mottet 64; 4.
Indurain 62; 5. Theunisse 53.

Televisie vandaag: Nederland 3. 15.30-
-17.15: rechstreeks verslag van de etappe
Marseille-Gap. 19.17-19.54: samenvat-
ting. BRT 2, 15.30-17.30:rechstreeks ver-
slag. BRT 1, 22.45-23.90: samenvatting.
Televisie morgen: Nederland 3, 15.25-
-17.50: rechtstreeks verslag individuele
tijdrit Gap-Merlette. 18.00-20.00: samen-
vatting. BRT 2, 15.30-17.00: rechtstreeks
verslag. BRT 1, 22.30-22.50: samenvat-
ting.
Radio vandaag: Radio 1, 14.04-18.00:
Radio Tour de France.
Radio morgen: Radio 1, 14.0J-18.00: Rad-
io Tour de France.

combinatie

radio en tv

1.Kelly 206; 2. De Wilde 164; 3. Fidanza 11
4. Bauer 102; 5. Museeuw 89; 9. Rooks 78

bergklassement

1. Theunisse 159; 2. Millar 136; 3. Delga-
do 116; 4. Mottet 113; 5. Indurain 106; 6.
Rooks 95; 7. Herrera 83; 8. LeMond 73;
10. Fignon 44.

tussensprints

1.KeUy 66; 2.Tebaldi 55;3. Arnaud 35; 4
Perini 30; 5. Solleveld 28.

Bleef John Woof individueelop eenvierde plaats steken, met zijn teameindigde de professional met eenstraatlengte voorsprong op de eer-
ste plaats. Niet in het laatst door de
perfekte score van de slechts 12-jari-
ge Willem Swinkels, een golftalent
pur sang." Adam Fischer

Uitslag Professionals: 1. Renders 74; 2.Helsby 74; 3. Gulessarsan 75; 4. Woof VanPinxten, Waters, Renders, Mackay vanDamme, Will en Morton, allen 76 slagen
Teams: 1. Team Woof (Verdonck, P.Swin-kels, Swinkels); 2. Team Timmer (Ray Sou-ren, Verleisdonk); 3. Team Borst (Dorelij-
ers, Siepel, Brankaert).

Roger Vaessen
enige Limburger
in WK junioren

STEIN - Roger Vaessen uit Meers-
/Stem is de enige Limburger in de
Nederlandse ploeg, die morgen
deelneemt aan het wereldkam-

pioenschap wielrennen voor junio-
ren. De titelstrijd voor de 17 tot 19-
-jarigen vindt plaats in Moskou. Ro-
ger Vaessen, die lid is van wieler-
club Bergklimmers, dankt zijn uit-
verkiezing aan opmerkelijke resul-
taten in zowel vaderlandse klassie-
kers als buitenlandse wedstrijden.

Zo won hij ondermeer een etappe in
de Ronde van Oostenrijk.

politie trof wél een deel
van het traject.

Hij was een sociaal bewogen
mens, emotioneel, het hart op de
tong. Fischer kroop in de huid
van de spelers, voelde zich één
met de voetballers, net zoals hij
zich - als chef van gezellenhui-
zen - vereenzelvigde met 'zijn'
gastarbeiders. „Je mag nooit ge-
neraliseren. Je moet elk karakter
doorgronden." Hij zat altijd in
trainingspak in de dug-out.
„Want," zei hij, „als de arbeid be-
gint, moet ik mijn werkpak aan
hebben."

Jubileumronde
Eikenderveld

sterk bezet

Van onze sportredactie
HEERLEN - Enkele da-
gen na de gijzeling staat
de Heerlense wijk Eiken-
derveld opnieuw in de
belangstelling. Dit keer
in sportief opzicht. Met
start en finish op de Pa-
rallelweg vindt morgen,
zondag, de jaarlijkse wie-
lerronde plaats voor
amateurs, junioren en
nieuwelingen. De wed-
strijd heeft een feestelijk
tintje. Het is namelijk de
vijfentwintigste achter-
eenvolgende editie van
het evenement.

Bij Limburgia, zijn laatste hoofd-
stuk, beleefde hij in een handvol
jaren een periode, waar andere
trainers een heel leven voor no-
dig hebben. De frustraties van de
wegsanering uit het betaald voet-
bal en de terugkeer naar de top
via kampioenschappen in twee-
de en eerste klasse, en het de-
buut in de hoofdklasse. Want
Adam Fischer was ook de man
die altijd terugkwam. En de cir-
kel rond maakte. Hij besloot zijn
trainerscarrière bij Groene Ster.
De uitvaartdienst is maandag om
11.00 uur in de parochiekerk te
Heksenberg-Heerlen.

harry muré

Het parcours heeft een
lengte van 1400 meter:
Parallelweg, Keizer-
straat, Hofmeier, Gou-
verneurstraat, Eikender-
straat. Om half een star-
ten de nieuwelingen voor
een koers over 48 kilome-
ter, om twee uur gevolgd
door de junioren, die 64
kilometer voor de wielen
krijgen. De amateurs
trekken rond kwart voor
vier de voetriempjes aan
voor een wedstrijd over
96 kilometer. De perma-
nence, het administratief
hoofdkwartier waar de
uitreiking van zowel rug-
nummers als prijzen en
premies plaatsvindt, is
gevestigd in café Eiken-
hof nabij start en finish.

sport in cijfers

TENNIS
Finales Herschitoernooi Hulsberg:
HE-D Sikking-Van Lier 6-3; 6-0. DE-D:
Hos-Verhoeve 7-6; 6-1. HD-D: Mohabir-
sing/Steinmetz-Houben/Wijers 7-6; 4-6;
6-4. DD-D (Scheeren/Warnaar-Coene-
mans/Wetsels 1-6; 6-2; 6-3. GD-D: Hos-
/Bekkers-Van Gastel/Brey 4-6; 6-2; 7-6.
HE-C: Horsmans-Schiffelers 6-0; 6-4
DE-C: Collard-Hop 6-1; 6-3. HD-C: Hors-
mans/Van Hattum-Leenders/Bemel-mans 6-1; 6-1. GD-C: Stinski/CoUard-DeBruin/De Groot 6-3; 6-4. HD-30+ Knops-
/Curvers-Swelsen/Heutmekers 6-3; 6-2.
GD-30+: Creemers/Matthey-Lemmens-
/Lemmens 4-6; 6-1; 6-4.

Toernooi Boston: Agassi-Moir 6-1, 6-2;
Wilander-Arias 3-6, 7-5, 6-4; Yzaga-Dun-
can 6-4, 6-2; Berger-Luna 6-3, 6-2; Go-
mez-Dyke 4-6, 7-5, 7-6(7-5); Jaite - Perez-Roldan 6-3, 6-3; Bengoechea-Johnson
6-4, 6-4; Arrese-Braasch 6-3, 7-6 (7-1).

WIELRENNEN
" RIJNLAND-PALTS
Tiende etappe: 1. Raab 134,6 km in
3.45.02; 2. Ludwig; 3.Rich; 4. Andersen;
5. Chiriarski; 9. Halupczyk; 16. Van de

Vin; 21. Den Bakker; 24. Bouwmans; 28.
Janssen; 49. Kokkeltoren; 66. Theus
1.51.
Eindstand: 1. Halupczyk 35.09.12; 2. Vi-
vien 0.49; 3. Aldag 1.14; 4. Stenersen
1.28; 5. Schleicher 1.36; 19. Bouwmans
4.22; 21. Den Bakker 4.24: 24. Van de Vin
4.34; 25. Kokkeltoren 4.38; 51. Janssen
18.28; 61. Theus 46.44.

agenda
VANDAAG
Motorsport: circuit Zolder, vanaf 09.00uur, trainingen Beneluxraces.
MORGEN
Trimloop Rijckholt, start en finish
Voerenweg, 10.00uur. 1, 2Vi, 5 en 10km.
Organisatie AV Mergeiland.
Wielrennen: Gulpen, 13.00 uur, bergcri-
terium voor trimmers en recreanten.
Motorsport: Circuit Zolder, 10.00 uur,
Beneluxraces, klassen 125cc, 250 cc. 500
cc, formule 1 en 2, en zijspannen.
Rallycross: circuit Valkenswaard. 12.00
uur, wedstrijd voor open Nederlands
kampioenschap.
Ruitersport: Voerendaal, terrein Mare-
hoekhoeve. 10.00-16.30 uur. concours-
hippique, dressuur en springen.

Luyten, De Hey, Boel-
houwers, Fey, Nuy, kort-
om, kwantiteit en kwali-
teit."
Overigens heeft het door-
gaan van de wedstrijd
aan een zijden draad ge-
hangen. Dat had weer te
maken met de gijzeling.
De Koningstraat was
weliswaar niet in het par-
cours opgenomen, maar
de afzetting van het om-
liggend gebied door de

Ondanks de concurren-
tie van de Ronde van
Luik, waaraan van 16 tot
21 juli verschillende
Limburgse clubs met
een amateurselectie deel-
nemen, heeft het wieier-

comité Eikenderveld in
samenwerking met Wie-
lerclub Zuid-Limburg
een kwantitatief sterk
veld gecontracteerd. „Al-
leen al bij de amateurs
komen bijna honderd
man aan de start", aldus
een van de organisato-
ren. „Daartoe behoren
Knarren, Dohmen, Ak-
kermans, Daams, Cuy-
pers, Stienen, Nelissen,
Van Mulken, Jennen,

De rest van de Roda-selectie speel-
de gisteravond een oefenwedstrijd
tegen tweedeklasser Miranda: 1-7.
In dit stadium interesseren uitsla-
genRoda JC-trainer Jan Reker ech-
ter geen zier. Het gaat hem vooral
om de manier van spelen. Wat dat
betreft kwam Reker maar een half
uur aan zijn trekken, want daarna
brouwden de Roda JC'ers er niet
veel meer van.

Roda's openingszet was prima,
want nog voordat alle spelers goed
en wel een keer balcontact hadden
gehad, lag debal na een voorzet van
Groenendijk en een kopbal van Van
Loen al achter Miranda-doelman
Snoeren: 0-1. Voorrust verhoogden
Van Loen, Van der Luer en Fraser
de score tot 0-4. Huub Smeets, nu
spelend in het tenue van Miranda,
legde direct na rust zijn oud-colle-
ga's in de luren, door slim van een

misverstand te profiteren: 1-4. Pas
tijdens de laatste twintig minuten
slaagde Roda er eindelijk via Van
Loen en Fraser (twee keer) in omhet klasseverschil duidelijk in doel-
punten uit te drukken: 1-7.

Miranda-Roda JC 1-7 (0-4) - 1. Van Loen0-1; 17. Van Loen 0-2; 26. Van der Luer 0-3;38. Fraser 0-4; 46. H. Smeets 1-4; 69. VanLoen 1-5; 78. Fraser 1--6; 89. Fraser 1-7.Toe-
schouwers 800. Scheidsrechter Janssen.

" WAALWIJK - Nico Jalink, de
middenvelder van Fortuna Sittard,
heeft gisteren zijn handtekening ge-
zet onder een contract dat hem voor
eenjaar bindt aan RKC. In de over-
eenkomst staat onderandere dat de
oud-spelervan Fortuna, AZ en Ex-

celsior na een jaarzonder transfer-
som kan vertrekken, een dergelijke
bepaling was hij ook overeengeko-
men met Fortuna, dat hem even-
eens zonder vergoeding had binnen
gehaald.

" GOES - MVV heeft de eersteoefenwedstrijd tijdens het drie-
daags trainingskamp in Zeeland te-genSSV '65 uit Goes gewonnen. DeMaastrichtenaren versloegen de
plaatselijke vierde klasser met 6-0.
Een opvallende rol was weggelegd
voor Reza Uitman. De Rotterdam-
mer, die vorig seizoen onder Frans
Körver zelden aan de bak kwam,
lijkt onder Sef Vergoossen uit te
groeien tot een waardevolle kracht

op de linksbuiten positie. Niet al-
leen stond Uitman aan de basis van
enkele fraaie aanvallen; hij scoorde
ook nog twee keer. Huub Driessen
is wegens een achillespeesblessure
niet meegereisd naar Zeeland.
SSV '65-MVV 0-6 (0-3) - 17. Vincent 0-1, 22.
Francois 0-2, 34. Arts (str) 0-3, 60. Benneker
0-4, 67. Uitman 0-5, 86. Uitman 0-6.
Opstelling MVV: Van de Boogaard, Lin-
ders, Arts (46. Thai), Quaden, Meijer (65.
Roumans), Delahaye, Benneker, UitmanFrancois (46. Verbeek), Van Berge Hene-gouwen, Vincent.

" VENLO - Toine van Mierlo speelt
het komend seizoen bij WV. De 31-
-jarige aanvaller is door zijn Belgi-
sche club Harelbeke voor een jaar
uitgeleend aan de Venlose club.

„Het veld was hobbelig en dan moet
je heel geconcentreerd spelen. We
hebben vanmorgen nog getraind en
gisteren ook al twee keer. Ver-
moeidheid uit zich dan als eerste in
gebrek aan concentratie. Te laat kij-
ken en lopen met de bal. Kijk maar
eens hoe gesloopt de spelers hier
binnenkomen. Je kunt wel fit aan
zon wedstrijd beginnen en dan
maak je twee of drie doelpunten
meer. Dan denk je dat je heel goed
bezig bent, maar daar heb je toch
niets aan," was JanRekers explica-
tie.

Koersen vna Schaesberg
ïjSBERG - De cijfers van deL °nd in Schaesberg gehou
£rsen zijn:
iJdl5ri Js: 1- Doreol D (J.v.d.Pijl
"Cl 9; 2- Day deBloomerd; 3. Chan

"0. ,d°rf. Winn. 2,40; pi. 2,20, 1,20; kop-
*i»l 'u 48.90.üèvi , ky-prijs: 1. Boxberger Fidele
I.&! km.tijd 1.02.9; 2. Blakey's Victo-
b "berger Imago. Niet gestart: Mic-
l"jtaXDerger Phoenix. Winn. 5,30; pi.
\ ' koppel 8,90; trio 57,50.
ItpT'Pnjs: 1. Dean Boszorg (A.Won-
%t Jd 1 22.2; 2. Dryade; 3. Creston
Ife:' gestart: Brindle Hanover, Amon-
\%T: 2,40; pi. 1,40, 2,20, 2,20; koppel
te 122,80.
llsü?r"*s: !" Colonial Charm
!3 fte) km.tijd 1.20.5; 2. Camarque
Lft.Ulgger Gebroek; 4. Cor Riebrand.
I\ln '"pl- 2>50- 1-50- I'9o'<koppel 28,00;
*llifc kwart^t 1265,60.
"(Kt?er Amatrices VII: 1. Amber En-
VpEmarson) km.tijd 1.20.9;2. Zoom-
*lSnln- Winn. 2,30; pl. 2,10, 2,00, 2,40;
C;00; trio 68,60.
■{ft Wissel-prijs: 1. Vagely Raap-
[^■Srnith) totaaltijd 2.06.5; 2. Blue
fesb "*' Blush'n S Event; 4. StarRide.
W ?ot: R°s Fandango, Nique. Winn.
>Ni;80. 3,10; koppel 13,--; trio 106,80.
WWs: 1. Cita de Bloomerd (W.Ve-
V\ 1201; 2- A"1623": 3- Baba T- 4-
jl) ,v- Niet gestart: Cobus D. Winn.:k/'2O, 1,30, 1,70; koppel 3,70; trio
"'tKrtet 185,30; w.5 3.575,40.
1<)lioi*s: '" Bl"'gi*ta R- (C.Reuten)
ir», 8-7; 2. Alleen; 3. Zuidster Voorne.
koh!n: B1"e Hope. Winn. 9.30; pl. 3.90,wpel 10,-; trio 196,20.

Adam Fischer,
Voetbaltrainer
in werkpak

Van onze sportredactie
BRUNSSUM - De Belgische golf-
professionals hebben op de baan inde Brunssummerheide beslag ge-legd op de Landen Trophy. In een
spannende play-off wist de voor de
Belgische Professional Golf Asso-
ciation uitkomende Cees Renders
beslag te leggen op deeerste plaats.
De in Oosterhout woonachtige golf-
er had met 74 eenzelfde aantal sla-
gen nodig gehad als zijn collegePhil
Helsby. In de play-off beschikteRenders over de sterkste zenuwen
en besliste de tweestrijd op de twee-
de whole in zijn voordeel.

Renders slaat zijn slag puntenklassement

De Tour-renners zullen er langzaam
maar zeker aan moeten geloven: de Al-
pen doemen op. Vandaag krijgt het pe-
loton alvast een voorproefje van wat de
komende dagen gaat komen. De beslis-
sende fase van de Tour staat voor de
deur. In de etappe van Marseille naar
Gap over 238 kilometer znn een col van
de tweede categorie, drie cols van de
derde categorie en nog twee hellingen
van vierde categorie opgenomen.

1. Fignon (Système U) 60.11.11; 2. Le-
Mond (ADR) 0.07; 3. Mottet (RMO) 0.57;
4. Delgado (Reynolds) 3.03;5. Hampsten
(7-Eleven) 5.16; 6. Lejarreta (Paternia)
5.51; 7. Bugno (Chateau d'Ax) 6.03; 8.
Millar (Z-Peugeot) 6.42; 9. Alcala (PDM)
6.56; 10. Theunisse (PDM) 7.06; 11. Pas-
cal Simon (Système U) 7.07; 12. Rooks
(PDM) 7.09; 13. Kelly (PDM) 7.13; 14. In-
durain (Reynolds) 7.48; 15. Caritoux
(RMO) 9.58; 16. Jerome Simon (Z-Peu-
geot) 10.36; 17. Pino (BH) 11.33; 18.
Echave (BH) 11.34; 19. Mare Madiot
(Toshiba) 11.44; 20. Muller (PDM) 12.37;
21. Criquielion (Hitachi) 12.51; 22. Zim-
mermann (Carrera) 13.45; 23. Cubino
(BH) 14.19; 24. Philippot (Toshiba) 15.47;
25. Cornillet (Z-Peugeot) 15.49; 26. Ar-
naud (Reynolds) 16.18; 27. Bauer (Helve-
tia) 17.08; 28. Ruttimann (Helvetia)
17.27; 29. Camargo (Café de Colombia)
18.20; 30. Herrera (Café de Colombia)
20.52; 31. Fuerte (BH) 22.14; 40. Ander-
son (TVM) 29.45; 41. Gölz (SuperConfex)
30.48; 48. Ducrot (Domex) 34.09; 58. Ste-
venhaagen (Helvetia) 38.12; 87. Toihoek
(SuperConfex) 49.54; 104. Solleveld (Su-
perConfex) 56.29; 108. Manders (Helve-
tia) 57.26; 111. Nijdam (SuperConfex)
58.42; 112. Van Hooydonck (SuperCon-
fex) 58.59; 116. Maassen (SuperConfex)
1.01.34; 117. Hanegraaf (TVM) 1.02.31;
121. Van Orsouw (PDM) 1.03.35; 125.
Lammerts (ADR) 1.04.48; 126. Poels (Su-
perConfex) 1.04.48; 129. Van Vliet (Pa-
nasonic) 1.08.03; 135. De Rooy (Panaso-
nic) 1.12.45; 136. Beuker (Paternia)
1.12.43; 138. Lubberding (Panasonic)
1.13.21; 139. Kleinsmann (TVM) 1.13.56;
140. Jakobs (SuperConfex) 1.14.04; 143.
Siemons (TVM) 1.15.32; 147. Draaijer
(PDM) 1.17.25; 148. Wampers (Panaso-
nic) 1.18.12; 152. Hermans (Paternia)
1.21.23; 154. Nijboer (Paternia) 1.27.03;
155. en laatste: Badolato (Chateau d'Ax)
1.27.58.

vandaag

De etappe van zondag zal zeker voor de
nodige verschuivingen in het klasse-
ment zorgen. Op» het programma staat
namelijk een individuele tijdrit over 39
kilometer van Gap naar Merlette. In het
parcours zijn twee cols van eerste cate-
gorie opgenomen: de eerste na 10 kilo-
meter en de laatste aan de finishlijn.

morgen
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TOURTELLER
" John van
Loen belaagt
het
Miranda-doel.
Ex-clubgenoot
Huub Smeets
en doelman
Snoeren weten
het gevaar af te
wenden.

Foto:
DRIES LINSSEN

algemeen klassement

Niet gestart: Boyer (Z-Peugeot), Haex
(Hitachi), Rossignoli (Fagor), Volpi
(Chateau d'Ax), Roux (Toshiba). Afge-
stapt: Breukink (Panasonic).

\% Cees Renders (rechts) won gisteren de Landen Trophy in
Brunssum. Phyl Helsby moest genoegen nemen met de tweede
plaats. Foto. dRIEs LINSSEN



Peter Winnen: 'Ik was er vlug overheen'

solotoer zonder applaus

zin ook gekregen. Ik houd me
met drie dingen bezig: deTour,
de firma Look en mijn boerde-
rij in Bretagne. De Tour uit
sportieve overwegingen, Look
als zakenman en de boerderij
als fysieke arbeid voor de ont-
spanning van mijn geest. Ik
krijg de driehonderdvijfenzes-
tig dagen per jaar goed vol.
Vijfenzestig tot zeventig dagen
voor La Société du Tour, hon-
derd voor Look en de rest
breng ik met mijn gezin op de
boerderij door. Ik ben een ge-
lukkig man."

/ bennie ceulen

door

„In de organiserende krant I'E-
quipe heb ik elke dag een ru-
briek waarin ik vragen van le-
zers beantwoord. Dat doe ik
vanuit de perszaal via de tele-
foon. Een journalistzet alles op
papier. In het verleden had
Jacques Anquetil dezelfde ru-
briek. Ik vind ditwerk best wel
aardig. Vaak vraagt men mij of
ik niet meer wil gaan koersen.
Ik moet de mensen dan helaas
teleurstellen. Mijn tijd als ren-
ner is definitief voorbij. Ik heb
nu de andere kant van de wie-
lersport leren kennen. Daar ge-
niet ik met volle teugen van."

Hoe heb je de overgang naar
de burgermaatschappij ver-
werkt?

Wat voor een soort werk doe
jeprecies voor de Tourorgani-
satie?
„Behalve mijnfunctie als assis-
tent van Jean-Marie Leblanc

Adviseur

„Ik ben helemaal niet streng.
Ik neem wel de juistebeslissin-
gen. En zolang ik daarbij door
de directie gesteund word,
hoef ik me nergens druk over
te maken. Gedurende mijn'
loopbaan als renner heb ik
mijn ogen en oren altijd goed
opengehouden. Ik ben dus op
de hoogte van de problemen in
het peloton. Renners storen
zich vaak verschrikkelijk aan
de manier waarop volgers met
hun auto's en motoren in de
koers de reglementen aan hun
laars lappen. Sinds ik de vol-
macht heb gekregen om ervoor
te zorgen, dat mijn vroegere
collega's in ideale positie kun-
nen koersen, kunnen de vol-
gers zich nietmeerveroorloven

. Wat doen de volgers ver-
keerd?

Hinault: „Het belangrijkste is,
dat de renners onder ideale
omstandigheden kunnen koer-
sen en dat het publiek een zo
eerlijk en mooi mogelijke
koers te zien krijgt. Een van
mijn functies is de renners in
bescherming te nemen. Een
voorbeeld: een motard die met
hoge snelheid nadert en dan
plots afremt met het gevalg dat
de renners een walm uitlaat-
gassen in hun gezicht krijgen.
Of auto's en motoren die te
weinig afstand nemen, zodat
de renners belemmerd worden

„Zonder problemen. Omdat ik
me heel lang van tevoren op
mijn afscheid had voorbereid.
Liefst zes jaar. Ik heb derhalve
alle tijd gehad om een goede
keuze voor de tijd na het wiel-
rennen te maken. Ik heb mijn

geval vaak voorspelbaar-
mensen wachten er dan op> x
die kampioen op een bepa j
moment faalt. Men wil I
groot renner ook zien lijden-
Ben je tevreden met het "\j
loop van deze Ronde
Frankrijk?

„Jazeker, zoals ik tevreden ,±

met alleRonden van Frank**
die ik heb meegemaakt als ~*ner en als volger. Elke To'j'ji
anders, maar de Tour blij" ..
Tour. Fantastisch om m^'maken, zolang de beste v/i"

JVerschijnt volgende "v^rzondag in Parijs de beste y
ner als nummer één op he*'dium?

„Natuurlijk, Pedro DeléK
Voor de start heb ik al
speld, dat hij de Tour wede%l
op zijn naam zou schrijven-
blijf ik volhouden. Figno*^
Le Mond presteren wel vj
op niveau, maar komen te
tegen Delgado. Omdat P^j
de meest begaafde klimm e s

en zijn ploeg het best éeS _Jtureerd is voor het hoo^j
bergte. Bovendien hoe" f
niemand te vrezen voof
klimtijdrit. Ik zie niet ül.»*
hem van de eindzege moe,oe, j
houden. Fignon? Je m°e J
niet van opkijken als L-aJj'pi
in de Alpen met een èx°\jzinking krijgt af te rek e j

Bovendien voert hij een ? pV
wenoorlog met Le Mond- jl
zou hem straks wel een' .j
Touroverwinning kunnen $
ten. Alle andere renners j
kansloos. Ook Hampsten
Rooks."

MARSEILLE - In elke startplaats van een Touretappe
wordt een heus VIP-dorpje opgebouwd, waar sponsors
'promotie maken', journalisten koffie drinken en ren-
ners hun verhaaltje kwijt kunnen. Het is ook de aange-
wezen ontmoetingsplaats voor organisatoren en oud-
coureurs. We liepen er deze week bij het krieken van de
dag Bernard Hinault tegen het lijf. In maatpak en met
Ray Ban-zonnebril op de neus. Wielerkleding heeft hij
sinds zijn afscheidswedstrijd in november 1986 nooit
meer gedragen. De vijfvoudige Tourwinnaar heeft
sindsdien andere bezigheden: zijn boerderij, zaken en...
de Ronde van Frankrijk. Een vraaggesprek.

Dankzij
'De Das'
loopt de
Tour op
wieltjes

Bernard Hinault,
kopwerk hoofdzaak

wat voorheen door de vingers
werd gezien. Ik vind dat je in
de wedstrijd een bepaald res-
pect voor de renners moet to-
nen. Maar bepaalde mensen
blijken daar geen enkel begrip
voor te hebben. Als ze niet wil-
len luisteren moeten ze het
maar voelen."

bij het fietsen. Hinderende mo-
toren en volgauto's moeten op-
hoepelen, anders grijp ik in.
Vanaf nu is de tijd voorbij, dat
in de Tour auto's of motoren
renners in de weg rijden. Dat ik
als politieagentword afgeschil-
derd, interesseert me niets."

Je hebt nog andere activitei-
ten in de Tour?

Rubriek

" Bernard Hiyiault (rechts) en Greg Le Mond, zij-aan-zij in Tour 1986. Hinault verricht nu
kopwerk als rechterhand van de organisatie.

Compleet
Er zijn ook favorieten.^
zwaar hebben teleurgesteBeslissingen

de eisen van deze tijd aange-
past, voor renners, journalisten
en publiek. Wat het cyclisme in
het algemeen betreft, we moe-
ten ervoor zorgen, dat het ima-
go in de hele wereld verbeterd
wordt."

bekleed ik. vooral een advise-
rende functie. Ik probeer de di-
rectie steeds met goederaad bij
te staan. Vaak kleine details,
die wel heel belangrijk kunnen
zijn. Ik waarschuw hen bij-
voorbeeld voor dingen die zij
niet zien. Ook bij het samen-
stellenvan deroute, hoewel die
steeds afhankelijk is van de ge-
kandideerde start- en finishste-
den. Die vormen altijd de basis
van de Tour de France."

Wat zou jewillenveranderen?

„Er hoeft nietveel veranderd te
worden. Wat de Tour betreft is
er de laatste jaren al zoveel ge-
wijzigd. In korte tijd werd drie
keer een nieuwe directeur aan-
gesteld. De nieuwe leiding is
perfect. De Tourdirectie heeft
in deze Ronde al veel goede
dingen gedaan. Alles werd aan

Heerser

„Verrassingen zijn er me ])
prestaties van Fignon* J
Mond en Mottet kun je me^l
dusdanig bestempelen- J
Delgado betreft weet iede J
wat hij de afgelopen feïe$
Frankrijk heeft laten zien-
gado is gewoon de aller p
Tourrenner. Maar coureU u
Parra, Herrera, Breukink»
sec, Roche en Boyer ziIJL£'
door de mand gevallen. P J
lumbianenwinnen op deZ a &
nier nooit de Tour. HerreV
Parra zeker niet. Zolané ff.
de tijdritten niet mee (f
doen, blijven ze kansloos- J
de Tour te kunnen
moet je een compleet r
zijn. Zoals Delgado." >

In de wielersport wordt
steeds vaker geroepen dat er
geen patron meer is a la
Merckx of Hinault.

„In het peloton rijdt inderdaad
geen superkampioen meer. Er
is niemand die de koers nog
kan domineren. Misschien is
de top wel breder worden,
maar dat wil niet zeggen dat
het publiek niet naar een nieu-
we patron verlangt. Zon heer-
ser is van tijd tot tijd een must.
Ook al is een Tourzege in zon
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" Peter Winnen, zeven
keer 'live' in de Tour,
nu verdoemd tot de
buis. Mentaal
klimvermogen helpt
hem over de cols.

Foto: JAN PAUL KUIT

VENRAY - Het gaat alweer een beetje bergop met
Peter Winnen. De eerste twee weken van de Tour zit-
ten erop. Woensdag volgt de rit naar de Alpe d'Huez,
zijn bloedeigen berg. Dat wordt nog even 'zwarte
sneeuw' zien. Toch begint hij vol vertrouwen aan de
beklimming van die mentale col. Peter Winnen is, na
zoveel jaar, de Grote Afwezige in de Ronde van
Frankrijk. Uit de boot gevallen als 'tiende wiel aan de
wagen' rijdt hij thuis in Venray zijn eigen Tour. De
emoties fietsen mee, maar de man-met-de-hamer
heeft hij niet ontmoet. „Mijn vrouw Yvonne heeft er
meer moeite mee gehad."

door

N torry^j
Hij zit met opgetrokken benen
op de bank - diekuiten bedwon-
gen twee keer winnend de Alpe
d'Huez, in '81 en '83. Zijn fysio-
nomie heeft wat weg van die van
Boris Becker. Zuinig pigment,
daarzie je niets aan af. Een grim-
lachje, meer uit beleefdheid. Je
krijgt er nooit echt hoogte van.
Het is een hard gelag, dat próéf
je. Ooit schoor hij de toppen, nu
zit hij in zijn uppie, als een uitge-
stotene. Schakelen van Radio
Tour naar Nederland 3 en demar-
reren van de geluidstore^ naar
de telefoon. „De belangstelling
blijft, er bellen genoeg mensen."
In de supermarkt heeft Yvonne
altijd haar antwoord bij de hand.
„Hoe wij de tijd om krijgen?
Nou, we hebben lekker een paar
weken vakantie."

Dreun
In het begin, toen Peter Post zijn
snode plannen smeedde, had
Winnen van ellende wel tegen
het sierpleister kunnen opkrui-
pen. „Ik wist al sinds de Giro dat
ik tiende man was." En dat de
Tourploegen uit slechts negen
renners bestaan. Hij zegt dat hij
de voor hem negatieve beslissing

'vlot heeft geaccepteerd', omdat
hij 'de dreun voelde aankomen.'
Een kwestie van geestelijk klim-
vermogen. „Een paar weken ge-
leden was ik nog hevig teleurge-
steld." Op zijn hurken voor de tv:
„Ik ben gewoon niet ginds, dat is
duidelijk. Maar ik was er vlug
overheen, had mezelf snel weer
onder controle." Dat zegt hij ook
tegen de supporters in Venray,
als hij op de fiets stapt voor een
trainingsritje door de Peel of
zuidwaarts over de Napoleons-
weg. Elke dag tussen de twee en
vier uur. „De echte scherpte mis
ik natuurlijk straks. Ik ben gese-
lecteerd voor het wereldkam-
pioenschap. Schijnt eert lastig
parcours te zijn." Daarnaast
heeft Panasonic hem nog hard
nodig voor de wereldbekerwed-
strijden in Engeland, Canada,
Spanje en het Kampioenschap
van Zürich.

Meesterknecht
Het gevoel van 'vijfde rad', dat
blijft. De laatste jaren was hij
toch al niet meer dan meester-
knecht. Had hij nooit de Tour
kunnen winnen? „Ik schiet net
iets te kort voor de echte top. Het
is nu ook veel moeilijker. De bo-
venlaag is breder geworden,
meer ploegen, er gaat meer geld
om, de wedstrijd is veel harder."
Maar zoals hij zegevierde op de
Alpe d'Huez, vooral de eerste
keer, dat was pure klasse. „Ik
kan niet tijdrijden. Toch werd ik
vijfde, vierde en derde in het
eindklassement. Dat is een sig-
naal, de top was toen vrij smal."
Hij heeft nog een paar video-
bandjes van 'toen. Veel staat er
niet op. De ware krachttoeren
zijn opgeslagen in de chips onder

heid dwingt hij af door zijn n*
nier van optreden bij de rennej*
De zweep erover." In het i^t
Winnen ging Post er toch oj"
aardig met de botte bijl in? Pe^Winnen, van crack tot kruk, y**
zo komt het over bij het wie'^publiek. „Yvonne," ze^'t
„vindt dat ik thuishoor in "i
Tour." En zelf dénkt hij het,*
bekijkt hij het met zijn 31 W
een 'tandje' rationeler.

Uilskuikens
„Als jejongbent, heb jeambiti^Je maakt jezelf een hoop *"£
maar je wordt telkens op l
plaats gedrukt.Dat proces heb
achter de rug. Er zijn ookren nC'
die het nooit leren. Dat zijn^
uilskuikens. Na de Giro zaëjl
ter Post niet veel meer in Bi*;
kink als klassementsrijder. D*^mee kelderden mijn kansen <Jdeelname aan de Tour. Post v
de voorkeur aan Van Poppel* ,
dagsuccessen. Daar heb jehafj
rijders voor nodig. Dat ben
niet, zeker niet op het vlak*
Post heeft een taktische bes*^sing genomen. Ik had- daal. JJdat moment, begrip voor." V\
het godganselijk verkeerd *uitvallen, had ook Winnen n""
durven voorspellen.

ÓOp weg naar de top van de*^d'Aspin heeft hij plotseling
heimwee naar de bergen- Jstrekt de benen, stelt het h«*Jbij. „Er zijn nieuwe ontwikke',(
gen, er gaan er een boel buitel^tijd zitten vandaag. Ik vrees
Breukink moet opgeven, zithe ,
maal in de put. Hij zou deze TJ^niet veel aan mij hebben êe ,_\
Als iemand zó verschrikk^
slecht klimt... Yvonne, kijk' <ben bang dat Breuk naar huis 1*

Maximum
'Sleet' voelt hij nog niet. ,s■%*
toch een pracht beroep." *j
liefdesverklaring die hij eXJ*#
het slot van de tweede Wj
neeënrit uitperst als een el*jj
sprintje, spontaan en zoi[U
spoortje rancune. „Ik heb et *maximale uitgehaald. Mijn *j
ste Tour was de mooiste. p*
nu ver weg, maar de laatste j3^
heb ik toch zeer regelmatig êj
den. Hoe lang nog? Drie,
jaar, zolang, ik op niveau i"
kan."
Boven de deur van een café wL
de Napoleonsweg in Mid^,.
Limburg hangt een vergeeldK
tonnen bord met het opsch^
'Frans Maassen, Nederig
profkampioen 1989. Op del?»
van de woning van Peter %
nen, een volle straatle"*^noordwaarts, prijkt niets. I°U
oprit zegt hij: „Ik fiets elke
een andere richting uit." *een solotoer zonder applaus-

zijn hersenpan. „Alpe d'Huez,
jammer... ik ben er ook een paar
keer verschrikkelijk slecht naar
boven gereden."

Op afstand
Zeven Tours de France, de acht-
ste doet hij thuis voor de buis.
Hij schrijft elke dag een column
voor de plaatselijke krant, een
stukje met een persoonlijke vi-
sie. „Daarom moet ik alle uitzen-
dingen goed bekijken." De kop
boven die column heet 'Op af-
stand. Leuk bedacht, dat dubbe-

le bodempje. Voor de Tourmalet
- Winnen is daar een keer of zes
geweest - gaat hij even in diepe
concentratie. „Ha, nu zie ik waar-
om ze rijden. Fignon ligt achter,
had ik niet verwacht. Ik vroeg
me al af, waarom die Reynolds-

" mannen op kop dóórgaan."

Jan Kaas
De ploeg van Delgado heeft se-
rieuze belangstelling getoond
voor Peter Winnen, maar het zal
waarschijnlijk de equipe Raas
worden. Panasonic - contract

sinds 1983, er zit steeds minder
muziek in - is fini voor hem. Hij
heeft meerdere aanbiedingen ge-
had, Reynolds dus, TVM en wat
Spaanse ploegen. „Die vallen af.
Als Nederlander in een buiten-
landse ploeg blijf je altijd een
beetje buitenstaander." Met Jan
Raas is hij zo goed als rond, al
heeft hij Buckler ('Lekker bier
met weinig alcohol') nog niet ge-
proefd. „Ik weet niet of het
smaakt." Het wordt voor Winnen
extra aantrekkelijk, als Raas ook
Steven Rooks gaat inlijven. „Ik
heb uitgebreid met Raas gespro-
ken, het is een eind opgeschoten.

Met Rooks heeft hij bij mijn we-
ten nog niet gepraat. Steven in de
ploeg, dat zou interessant zijn."

Loopbaan
Hij heeft in zijn carrière- 'Al kan
ik het op dit moment beter loop-
baan noemen'- veel gaten dicht
gereden. Zó breed is dekloof tus-
sen Post en Raas nu ook weer
niet. „Post is een perfectionist,
een superieur organisator. Ge-
niet een groot aanzien, heel lang-
zaam opgebouwd. Jan Raas was
er in één keer. Zijn persoonlijk-

Officieel is devoormalige kam-
pioen 'technisch raadgever'
van La Société du Tour de
France. In de wedstrijd zelf
fungeert hij als rechterhand en
'kopman' van directeur Jean-
Marie Leblanc. Als gevolg van
zijn aanpak werd 'De Das' afge-
lopen week door de volgers tot
de 'politieagent van de kara-
vaan' gebombardeerd. Bepaald
geen vleiende bijnaam. „Ik
weet, dat mijn beslissingen be-
kritiseerd worden, vooral door
de volgers die door mijn toe-
doen met tijdelijke verwijde-
ring of met een officiële waar-
schuwing bestraft werden,"
reageert Hinault furieus.
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Met de vluchten van de Gemini-
capsules werd het accent gelegd op
betrekkelijk langdurige verblijven
in de ruimte van telkens twee astro-
nauten en op koppeling- en ontkop-
pelingstechnieken van twee vaartui-
gen in een baan om de aarde. Het
Gemini-project was de voorloper
van het definitieve Apollo-project.
Het koppelen en ontkoppelen in de
ruimte was een absolute must en ge-
lijktijdig een van de meest riskante
acties van toekomstige maanexp-
edities, want een foutje bij het ma-
noeuvreren zou kunnen uitlopen op
een ramp.
Het scenario van een maanexpedi-
tie dat het snelst te realiseren was
bestond namelijk uit de lancering
vanaf de aarde met een enorme
meertrapsraket (die men nog moest
ontwikkelen), het in een baan om
de aarde manoeuvreren met moe-
derschip (de Apollo) en maanlan-
der (LM, Lunar Module), het in
een baan om de maan overstappen
van twee astronauten in de lander
en het afdalen daarvan tot op het
maanoppervlak. ,
Na de maanwandeling(en) zou alles
in omgekeerde volgorde moeten

Na twee generale repetities met
heuse maanvluchten doch geen lan-
dingen (Apollo-8 in december 1968
en de Apollo-10 in mei 1969 be-
schreven banen om de maan) stond
in de vroege ochtend van de 16e juli
1969 (Amerikaanse tijd) de kolos-
sale raket weer gereed op het lan-
ceercomplex 39A van Cape Cana-
veral (toen nog Cape Kennedy ge-
heten).

elke ruimtevaartdeskundige was
zich ervan bewust dat de Ameri-
kaanse ruimtevaart, laat staan de
bemande die op het moment van
Kennedy's woorden nog slechts be-
stond uit Alan Shepards 'boogje'
even buiten de dampkring, zich
maar net in de kinderschoenen be-
vond.
Goede raad bleek letterlijk en fi-
guurlijk duur te zijn en zo kreeg de
al op 1 oktober 1958 formeel gestar-
te Amerikaanse ruimtevaartorgani-
satie NASA (National Aeronautics
and Space Administration) de ver-
zekering dat niet alleen moeite
maar vooral kosten niet gespaard
zouden worden om het gestelde
doel te bereiken.

Projecten
De inspanningen op het gebied van
de bemande en onbemande ruimte-
vaart namen hand over hand toe en
het met Shepards vlucht gestarte
Mercury-project werd twee jaar en
zes bemande lanceringen later,
waarbij het verblijf in de ruimte uit-
liep tot ruim 34 uur, opgevolgd door
het Gemini-project.

De bemande ruimtevaart begon op
12 april 1961 toen de Russische kos-
monaut loeri Gagarin één volledi-
ge, 108 minuten durende baan om
de aarde buiten de dampkring be-
schreef.
Dat was de tweede doorn in de ogen
van de Verenigde Staten, die ook al
de eer van de lancering van de eer-
ste kunstmatige satelliet (Spoetnik-
-1 op 4 oktober 1957) aan de Sovjet-
unie hadden moeten laten. Dat ze
er, nog geen maand na Gagarin, in
slaagden ook een mens omhoog te
sturen (niet meer dan een pover
sprongetje even buiten de damp-
kring) kon de immense deuk die het
Amerikaanse prestige had opgelo-
pen niet gladstrijken.
Het enige dat dat prestige weer
glans kon geven was, zo moet de
toenmalige Amerikaanse president
John F. Kennedy gedacht hebben,
een belofte doen die klonk als een
klok.
„Voor 1970 zal er een Amerikaan
op de maan landen en daarna weer
veilig op aarde terugkeren", ver-
klaarde Kennedy op 25 mei 1961
voor het Amerikaanse Congres.
Geen kinderachtige uitspraak, want

Zenuwachtig

het in de 'Zee der Rust' (Mare
Tranquillitatis) uitgekozen terrein,
en vlak voordat de Eagle zou lan-
den schakelde Armstrong plotseling
over op handbediening.
Dit kwam doordat de lander bijna
op een paar grote rotsblokken te-
recht was gekomen en, naar later
bleek, ook doordat de boordcom-
puter op het cruciale moment over-
belast raakte en zoiets als 'doe het
zelf maar' liet horen. Op aarde zat
men ondertussen met het zweet in
de handen want het had weinig ge-
scheeld of de brandstof van de daal--
trap was opgebruikt.
Maar op zondagavond 20 juli 1969
om achttien minuten over negen
(Nederlandse tijd) klonk in bijna
alle huiskamers triomfantelijk:
'Houston, hier de basis Tranquilli-
tatis. De Eagle is geland.'
Zes en een half uur later beroerden
Armstrongs speciale beschermings-
schoenen de maanbodem; de eerste
mens op de maan werd achttien mi-
nuten later gevolgd door de tweede,
toen Edwin Aldrin zich bij Neil
Armstrong voegde.
Op aarde zouden zij met hun spe-
ciale pakken elk ruim 250 kilo heb-
ben gewogen maar door de veel ge-
ringere zwaartekracht wogen zij op
de maan ruim 40 kilo. Dit en het feit
dat zij op hun rug een groot pakket
meedroegen (het overlevingspakket
ALSEP) maakte dat ze zich slechts
'hippend' of strompelend konden
voortbewegen.
Beide astronauten verbleven ruim
twee uur buiten de lander, verza-
melden 25 kilo maanstenen en -stof,
ze stelden een kleine seismometer
en een laser-reflector op alsmede
een folie-scherm om de invloed van
de zonnewind te meten. Daarna
trokken ze zich weer terug in de
maanlander, wierpen alle overbodi-
ge ballast doodeenvoudig naar bui-
ten (zelfs op een andere wereld ver-
andert de mentaliteit van de mens
niet) en vertrokken op 21 julivan de
wereld waar ze maar even waren.
Op 24 juli landde de Apollo-11 in de
Stille Oceaan 1500 kilometer ten
Zuidwesten van Hawaï en op 20 ki-
lometer afstand van het wachtende
bergingsschip Hornet waar ze een
uur na hun grote plons veilig aan
boord kwamen. Er volgde nog een
quarantaine van twee weken tijdens
welke de astronauten van binnen en
buiten op eventuele vreemde orga-
nismen werden onderzocht.
Zoals verwacht werd er niets gevon-
den dat op al dan niet levensgevaar-
lijke 'maanbacteriën' wees.
Dit alles ligt inmiddels twintig jaar
terug in de geschiedenis. Tot de-
cember 1972 zouden in totaal tien
mensen op de maan rondlopen en
-rijden en op vijf plaatsen op onze
naaste buur liggen even zovele vuil-
nisbelten met een geschatte waarde
van meer dan drie miljard gulden.
Zou dat het verschil zijn met hier,
dat aardse vuilnisbelten elders veel
meer waard zijn ?
Tot op heden is het op de maan stil
gebleven zoals het er al bijna vijf
miljard jaar stil is geweest.

ben apeldoorn

" Neil Armstrong loopt
als eerste mens op de

rnuun. Rechts een van
de poten van het

landingstoestel.
Foto AP.

In de Apollo-11 capsule lagen drie
astronauten een tikje zenuwachtig
te wachten totdat de enorme stuw-
kracht van de raket hen in de spe-
ciaal geconstrueerde zetels zou per-
sen. Ook hun bestemming zou de
maan zijn, maar twee van hen wa-
ren voorbestemd om voor het eerst
in de geschiedenis van de mensheid
te landen op het maanoppervlak, er
rond te lopen, monsters te nemen
en er apparatuur achter te laten. Zij
wisten dat de expeditie risico's ken-
de en het kon al een simpel foutje of
een instrumenteel mankement zijn
dat voor hen geen wereldwijde
roem zou betekenen, maar een wis-
se dood.
Alles verliep echter vrijwel volgens
het vluchtschema nadat de Satur-
nus-V raket op 17 juli, met een ge-
brul dat tot op bijna 800 kilometer
afstand was te horen, balancerend
op een vlam van 200 meter lengte,
het luchtruim en de ruimte daarbui-
ten had gekozen.
Drie dagen later bereikte men de
parkeerbaan om de maan en werd
de 'maansloep' Eagle (de Adelaar),
met daarin de astronauten Neil
Armstrong en Edwin Aldrin, losge-
koppeld van de Apollo-capsule
waarin Michael Collins toekeek hoe
zijn metgezellen wegdreven. Col-
lins zou ook een heldenrol toege-
dicht krijgen want tijdens de perio-
den waarin hij zich, bezien vanaf de
aarde, met de Apollo-capsule ach-
ter de maan bevond zou hij beslist
de allereenzaamste mens zijn. Zijn
taak in de steeds rondjes om de
maan beschrijvende capsule be-
stond vooral uit het nemen van fo-
to's en het maken van zoveel moge-
lijk films van het onder hem door-
glijdende maanlandschap.

plaatsvinden: met de stijgtrap van
de maan weg om te koppelen niet
de Apollo die steeds rondjes om de
maan had beschreven. Na de stijg-
trap als onnodige ballast te hebben
afgestoten nadat de astronauten
weer in de Apollo-capsule waren
overgestapt, werd de motor ontsto-
ken voor de thuisreis.
Uiteindelijk zou alleen de kegelvor-
mige Apollo-capsule, voorzien van
een hitteschild aan de onderzijde,
de vurige terugkeer in de damp-
kring ondernemen om deze met een
vlucht aan parachutes en een plons
in de Stille Oceaan te besluiten.
Alle benodigdheden voor al deze
acties moesten dus vanaf het eerste
begin worden meegenomen en het
werd al spoedig duidelijk dat voor
dit alles een raket met een enorme
stuwkracht nodig was.

Saturnus-V
Het Gemini-project duurde tot me-dio november 1966 en werd toen
definitief opgevolgd door de vluch-
ten met Apollo-capsules. Niet al-
leen moest ten behoeve van het
Apollo-project een reusachtige
stu-wraket worden ontwikkeld en
een nog veel reusachtiger gebouw
waarin het torenhoge gevaarte als
een uit de hand gelopen bouwpak-
ket in elkaar moest worden gezet
(het 180 meter hoge Vehicle As-
sembly Building, VAB dat op Cape
Canaveral verrees), er waren in
Houston, het zenuwcentrum van de
Apollo-expedities, nieuwe gebou-
wen nodig en nieuwe, aan de 111
meter hoge (!) Saturnusraketten
aangepaste lanceerinrichtingen op
Cape Canaveral.

Er was zo verschrikkelijk veel werk
te doen, dat tijdens het hoogtepunt
van het Apolloproject bij de Ameri-
kaanse industriële toeleveringsbe-
drijven, NASA-eentra en bij onder-
zoeksinstituten en universiteiten in
totaal bijna een half miljoen men-
sen betrokken waren.
Voor de 'maanraket' koos men
voor een ontwerp dat ontwikkeld
was door een specialistenteam on-
der leiding van Wemher von Braun:
de Saturnus-V, een drietrapsraket
met daar bovenop de Apollocapsu-
le, maanlander en ontsnappingsto-
ren. Het geheel was bijna 111 meter
hoog en woog, gevuld met brand-
stof. 2840 ton (leeggewicht: 182
ton).

Handbediening
Steeds dichter naderden Armstrong
en Aldrin het maanoppervlak en
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waarmee hij op de
maan landde
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<3piccolo s
045-719966

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

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

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

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

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

Vermist/Gevonden
VERLOREN in ziekenhuis
Heerlen: Sleutelbos ter. teg.
belon. 043-637182.

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

Personeel aangeboden
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken,
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
BOUWKUNPIGE biedt zich
aan voor het in het weekend
uitv. van kl. verbouw., en het
maken van bouwtek. Br.o.nr
B-1433 L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen

Administrateurs hebben nog
tijd voor APMINISTRATIES
van midden- en kleinbedrij-
ven. Voll. verzorging van
jaarstukken. Redelijke tarie-
ven. Br.o.nr. 81041. L.P.
P°s,l->us 310°. 6401 DP
Heerlen-
Man 40 jr., Mulo, rijbewijs
BE, zkt. werk op ZATER-
PAG. Tel. 04406-15201,
bellen tuss. 18-20 uur.

Personeel gevraagd
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, LP, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen met verm. v. vakature. Alle reakties

worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Apotheek Hundscheid Gulpen
vraagt m.i.v. 1 sept. 1989

1 full-time Apothekersass. (V/M)
Sollicitaties te richten aan: G.J.P.M. Hundscheid,

Ryksweg 52-54, 6271 AG Gulpen.

Momus
vraagt per 1 september:

voor een nieuw te openen restaurant op de 1e verdieping:
perfecte gastheer/vrouw

kreatieve zelfst. werkende kok
leeftijd 28-35 jaar met ruime ervaring.

Schrift, soll. richten aan: Mevr. A. Pais, VRIJTHOF 8,
6211LC MAASTRICHT.

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

Voor waarneming met event. mog. part-time dienstverband
in Puitse part. praktijk regio Aken.

Tel. 045-718620 (NL)of 09-49240468389. (BRP).
Gevraagd

Dames-Herenkapper (M/V)
in bezit van vakbekwaam (Parnes en heren) met veel ambi-

tie en werklust in goede kapperssalon. Br.o.nr. B-1412,
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Chauffeur
voor dagritten Benelux. Ervaring met meubelvervoer en

aanhangwagen gewenst.
Inl. en soll. MARTIN SLANGEN BV, Simpelveld.

Tel. 045-442759, dhr. Koek.
Fa. H. Mohr Isolaties zoekt voor regio Aken/Keulen
Isolatie plaatwerkers, monteurs

en helpers
Inl. 09-49-2403.533783.

Met spoed gevraagd
Vakbekwame binder/verkoper m/v. Eventueel part-time.

Tel. 045-750057. Bloemisterij Schatters

Motel Heerlen
vraagt voor directe indiensttreding RECEPTIONISTE, Ift
18/22 jr. met HAVO of gelijkw. opl. Schrift, soll. aan: Motel

Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen.
Hotel Hermens Valkenburg vraagt met spoed

Aankomend serveerster
voor ochtenddienst (7.30-15.00 uur) Soll. na tel. afspr.

04406-13020.

Gevraagd vlotte, accurate

dierenarts-a
uitsluitend schrifte

Mevr. J.C.P. BORfv
Hillenraedtstraat 2

Met spoed gevr. enkele
WERKSTUDENTEN in sou-
venierswinkel in Valkenburg
Tel. 04406-12001.
Ervaren part-time snackbar-
MEDEWERKER (MA/) gevr.
Tel. 045-457845.
VERTEGENWOORDIGER
(STER) voor de regio Lim-
burg - Brabant. Schrift, soll.
Kartonnage Goossens bvba
Industrieterrein, Jagersborg.
3680 Maaseik (België)
2 BARMEISJES gezocht
voor St. Tropezbar Sittard.
Tel, na 21 u. 04490-17402.
Gevraagd FOTOMODEL,
donker en lichte huidskleur.
Melden tel. 04490-18300.
Full-time VERKOOPSTER
gevraagd, voor onze Van
Melik slagerij te Heerlen.
Leeft. 17-19 jr. liefst met e-
nige verkoopervaring. Bent
U geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak naar Van Melik
Slagerij, Promenade 52
Heerlen. Tel. 045-710257.
KOELMONTEUR, leerling
koelmonteur en verkoper
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
VERKOOPSTER gevraagd
voor pim. 22-24 uur voor
onze van Melik slagerij te
Heerlerheide, Ift. 17-19 jr.
liefst met enige verkooper-
varing. Bent U geïnteres-
seerd kom dan even langs
of bel voor een afspraak
naar van Melik slagerij,
Wannerstr.3 te Heerlerheide
Tel. 045-225391..
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaar garantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.
Brabantse Beton staal-
vlechtwerken vraagt voor div
projecten IJZERVLECH-
TERS tel. 04920-48146.
Gevraagd BEZORGERS
van folders voor Interkauf in
Sittard, Susteren en Ko-
ningsbosch en controleur
gezocht voor Sittard. Tel.
09-4924333891.
Gevr. Part-time DIESEL-
MONTEUR, voor mercedes
met enige jaren praktijker-
varing. Br.o.nr. B-1332 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
GLAZENWASSER ge-
vraagd. Schoonmaakbedrijf
Praktisch. Tel. 045-411598.
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel tussen 11.00-
-21.00 uur: 03469-2169 of
06.521.33760.
Wij zoeken op korte termijn
een repr. part-time MEDE-
WERKSTER voor onze
kaas-delicatessen zaak in
Heerlen-Z. Erv. strekt tot
aanbev. Leeft. ca. 30-40 jr.
Schrift, soll. br.o.nr. B-1404
Limburg Dagblad, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Gevr. METSELAARS, ijzer-
vlechters en betontimmer-
lieden of onderaannemer v.
werk in Duitsland. Tel. P.
Appel, 09-49-2218-79722.
JAZZ-GYMNASTIEK zoekt
bekwame leerkracht voor
woensdag 19.00-21.00 uur.
Tel. 04498-56878.
BABY-OPPAS gezocht voor
pim 17 uur p.w. aan huis
Etenaken 04459-2713.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 VAKANTIE-
MEDEWERKERS M/V, Ift.
16 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Gevraagd FRITUREHULP
met ervaring. Voor week-
end. Tel. 045-312947.
Je zoekt een tijdelijke bijver-
dienste voor pim 4 uur per
dag. Je wilt dan wel gezellig
werk met leuke collega's en
je kunt met mensen om-
gaan? St. Gez. Lich. zoekt
nog een MEDEWERKSTER
20-30 jr. Inl. 045-352044.
Gevr. FRITUREHULP met
ervaring. Pers. aanm. op
maand, woensd. vrijd. of za-
terd. tussen 12.00 en 18.00
uur. Friture Angelo, Maas-
trichterlaan 116 Vaals. Tel.
04454-2203.
Bouwbedrijf Alfran vraagt
ploegen METSELAARS
voor meteen en na de
bouwvakvakantie voor
Duitsland en Nederland. Tel.
045-322478.
Koeriersdienst vraagt part-
time CHAUFFEURS met er-
varing voor nachtritten.
Postbus 3080, 6401 DN
Heerlen.

Gevr. PIJPFITTERS, las-
sers, bankwerkers. 045-
-423442 bellen 19-21 uur.
Gevraagd KIPPERCHAUF-
FEUR 6x6 met ervaring,
zonder ervaring onn. te soll.
Tel na 18.00 u. 045-212191.
Aannemersbedrijf zoekt
ONDERAANNEMER voor
bestratings- en tegelwerk.
Tel. ml. zondag van 10.00
tot 12.00U. 09-4924631373.
STRATENMAKERS ge-
zocht. Tel. ml. zondag van
10.00 tot 12.00 uur 09-
-4924631373.

en representatieve part-time

issistent M/V
lijk solliciteren naar:
MNS DIERENARTS
37, 6136 BR Sittard.

De V.V. Bunde
uitkomend in de 3e klasse A van de KNVB, afd. Zuid-2

zoekt voor het seizoen 1989-1990 een

masseur (M/V)
'voor verzorging op dinsdagavond en begeleiding van het

1e elftal op zondag.
Schriftelijke soll. met opgave van referenties en verlangd

salaris binnen 14 dagen te richten aan:
Secretaris A.P. Derikx, Meidoornlaan 7, 6241 BN Bunde.

Club Bubbles
Geleen vraagt nog enkele
meisjes. Werkt, in overleg.

04490-42313.
Gevraagd
Kok

Voor 5 dagenper week, kost
en inwoning mogelijk.
Hotel Rest. Lüttelforsster-
mühle, dichtbij Mönchen-
gladbach 0949-216345277.

Wij zoeken voor onze
bloemenhoek in supermarkt

te Geleen vriendelijke en

vakbekwame
hulpvoor 30 uur, (2x 15 uur

is ook mogelijk).o4s-324384
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 ot 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.
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.
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.
Gevraagd vrouwelijke part-

i time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Goedlopehde gezellige club
vraagt met spoed een of
twee leuke MEISJES, intern
mog., info 04750-15802.
Pat.lunch. te Valkenburg
vraagt voor direct: VER-
KOOPSTER-serveerster,
18-22 jr., jaarbetrekking.
Het IJsbeerfje, Wilhelmina-
laan 72 Valkenburg, tel.
04406-12263.
HULP in de huishouding ge-
vraagd Rijksweg Zuid 121,
Sittard. 04490-12177.
Gevr. AUTOPOETSER tot
20 jaar i.b.v. rijbewijs en in-
teresse in het autovak strekt
tot aanbeveling, geen va-
kantiewerk. Autobedrijf
Leymborgh BV, Bornerweg
2-8 Limbricht, 04490-15838
Suppers VERSPREIDIN-
GEN Hulsberg vraagt met
spoed enkele serieuze be-
zorgers voor gem. Heerlen
en enkele vakantiebezor-
gers voor Aarveld, Bekker-
veld, Douve Weyen, min.
leeft. 15 jr. Aanmelden
04405-3702.
Gevr. ervaren TEGELZET-
TERS, ook ged. arbeidson-
gesch. en leerling tegelzet-
ters 16 en 17 jr. Soll.na tel.
afspr. Tegelzettersbedr.
Martin Dominikowski, Dor-
migstr. 17, Landgraaf.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen METSE-
LAARS, beton- en aftim-
merlieden, ijzervlechters, gi-
bozetters, stucadoors, lood-
gieters, goede soc. voorz.
en goede verdienst. moge-i
lijkheden. Inl. 04902-15061.
Goed lopend privéhuis
vraagt nog enkele meisjes.
Tel. 045-272929.
Gevr. ONDERHOUDS-
MONTEUR voor onder-
houdswerk aan bedrijfsge-
bouwen en transportmate-
riaal. In staat tot eenvoudig
timmerwerk, metselwerk,
laswerk en bedrading. Br.o.
nr. B-1425 L.D., Postbus
3100, 6401 PP, Heerlen
Dames gevr. voor nieuw te
openen prive-club. Inwoning
mogelijk tel. reacties zat.
10-17 uur. Maand. 12-17
uur. Tel. 043-617539.
Gevraagd HULP in de huis-
houding, 5 x 4 uur p.wk. Tel.
045-425378.
Gevr. HULP in de huish., 3
ochtenden p.wk., in gezin
met 2 kinderen, ’l5,- p.u.
Pers. melden, tussen 09.00-
-14.00 uur, Hertogenlaan
325, Kerkrade. "
Gevraagd Kennel HUIS-
HOUDHULP voor pim. 10-
-15 u. p.wk., Ift. 17-20 jr. Tel.
04404-1439.

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.

Woningruil
Eengezinswoning tegen an- Piccolo's in het Limburgs
dere redelijke woonruimte te Dagblad zijn groot in RE-
LANDGRAAF. 045-314760. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Stagiare zoekt kamer met
kook- en douchegelegen-
heid in KERKRAPE of omg.
Tel. 01148-1651.
Studente (19 jr.) School tolk
vertaler zkt. met spoed ka-
mer in MAASTRICHT. Voor-
keur centrum. 05928-12853
Te h. gevr. kamer centrum
HEERLEN. Tel. 077-
-822655.
Te h. gestoff. kamer, keuk.,
badk., v. student(e). OIRS-
BEEK. 04492-1466
Te huur KAMER nabij cen-
trum Heerlen. Tel. 045-
-721513.
Te h. KAMERS centrum
Heerlen, eigen ingang, dou-
che en wc, half gemeub.,
gestof. Tel. 045-719414, na
18.00 uur 719016.

Te h. HOENSBROEK, ge-
meub. zit/slpk. voor net per-
soon, ml. 045-256686.
C-Heerlen: POORZONKA-
MER (32 m2) m. terras, gez.
keuken, bad etc. ’475,-.
Tel. 045-713013.
19-jarige studente Hoge-
school Heerlen (THW) zoekt
met spoed kamer in HEER-
LEN, pr. pim. ’325,-.
Zuphen, 05750-18406.
Te huur APPARTEMENT te
Hoensbroek, grote woonk.,
aparte keuken, 2 slpks., cv.,
open haard, huursubs. mog.
all-in ’ 850,-, 045-728118.
Te huur voor verpleegster v.
part., gem. zit/slaapk. te
LANPGRAAF ’400,-. Br.o.
nr B-1427 LP., Postbus
3100,6401 PP, Heerlen

Bouwmaterialen

Nu wordt een tegelvloer
betaalbaar!

Diverse rest- en aanbiedingspartijen
vloertegels van Sphinx, Villeroy & Boen en

Ceramic National.
kortingen van 30-40 en zelfs 50%

1e week bouwvak (17 t/n 22 juli) GEOPENP!m
STEVENS BOUWMATERIALEN BV

Pr. Nolenslaan 122 (Industrieterr. Noord), Sittard.
Nieuw tel.nr. 04490-90300.

Sanitair nodig!
Piv. showroom-badkamers met hoge kortingen in de kleu-
ren: Edelweiwss, Mont-Blanc, Jura, Anemone, Manhattan.

Wij zijn open tijdens de bouwvak:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
vd Venne vd Sluis Sanitair
In de Cramer 7 Heerlen. Tel. 045-718008.

Daboma BV
Edisonstr. 13, Landgraaf. Tel. 045-314763.

Verkoop van dak- en isolatiematerialen.
Geopend tijdens de bouwvakvakantie, van 8.00-17.00 uur.

ABC Beton
levert ook tijdens bouwvakantie en zaterdags
betonmortel en betonpomp

Tel. 04490-55555 (B.V. ABC Mij.)
b.g.g. 09-49-2451-67031 (W. Pohmen).

Aanhang-
wagens

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

Te k. Veldbrandstenen, ge-
br. metselstenen, balken
8/20-6/16-5/15, keepers,
vloerplanken, open haard
hout en mulderpannen.

Leers BV
Schaesbergerweg 57, Heer-

len. Ma t/m vr. 9-12 u. en
13-17 u. Zat. 9-13 u. 1e

week Bouwvakvak. (17 t/m
22 juli) geopend

Tel. 045-740112.
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 Itr.
per uur, ’198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Steigermateriaal GE-
VRAAGD. Tel. 04454-1940.

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 Itr. ’595,- mcl. BTW,
190 Itr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
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..Scherpe PRIJZEN: alle
hout- bouw- dakmat. en
lichtkoepels, met bouwvak
open. Houth. Rinkens, Ey-
gelshovenerw. 60, Übach
over Worms. 045-319846.
Te k. TRACTOR Ford Major
met Atlas kraan, graafbak
en knijper. Tel. na 19.00 uur,
04490-79442.
40 m2zwarte en grijze fran-
se DALLEN, rode en zwarte
boeren plavuizen ca 60 m 2
in een koop ’ 1.500,- per
m 2’ 45,-. Tevens antiek
hekwerk. Tel. na 19.00 uur.
044990-79442.
Te k. COMPRESSOR 1 dl-,
’150,-. Hammijnstr. 40,
Kerkrade. 'Te k. gevr. RAAM en raam-
kozijn 1 mtr bij 1 mtr, deur-
kozijn 2.02 bij 87. Reseda-
str. 3, Sittard. 04490-16279.

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

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,.-

-bureaus vanaf ’ 95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-,
dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-,

ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-,
magazijnstellingen v.a. ’ 75,- Nieuwe Altrex 8 meter lange
schuifbare aluminium laders ’ 395,- betontrilnaalden met
omvormer ’ 375,- stroomkasten 220 380 63 amp ’ 375,-
-betonijzerknipmachines ’ 1.250,- betonijzerbuigmachine

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

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

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

Te k. Toshiba FAX TF 211
’2.950,- excl. BTW. Tra-
ders office-supplies, tel.
043-254453.
Te k. Xerox COPIER 5007,
pr. ’ 1.850,- excl. BTW.
Traders office-supplies, tel.
043-254453.
Te k. CANON Cartridges:
PC2 ’2lO,- excl. BTW, La-
ser 1 ’ 195,-excl. BTW, La-
ser 2 ’222,- excl. BTW.
Traders office-supplies, tel.
043-254453.

Te k. Canon FAX 230,
’3.180,- excl. BTW. Tra-
ders office-supplies, tel.
043-254453.
Te k. Lips KLUIS met 2 slo-
ten, afm. h67xb57xd43,
uifw. gew. ca. 400 kg. Tel.
na 19.00 uur, 04490-79442.
Te koop MAGAZIJNSTEL-
LING in staal of houten uit-
voering, diverse breedtes,
vanaf ’ 75,- per meter.
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.

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

Bedrijven/Transacties

Groothandel Vemecom
DE FIRMA VEMECOM GROOTHANDEL IN SATELLIET-
ONTVANGERS BREIDT HAAR ACTIVITEITEN UIT. IN-
DIEN U ALS WEDERVEKOPER GEÏNTERESSEERD
BENT IN ONZE HOGE KWALITEIT SCHOTELANTEN-

NEN BEL DAN 045-459916 VOOR INFORMATIE.
Te h. prima FRITURE met
compl. inventaris, startkapi-
taal ’5.000,-, lage huur-
prijs. Ligging bij scholen en
nieuwbouw, geweldige mo-
gelijkheden. Br.o.nr. B-
-1383, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Gevraagd pers. lening van
’20.000,-. Rente 25-40 %
op een looptijd van 50 mnd.
Br.o.nr. B-1402 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.

Landbouw

NIEUW met 12 maanden
voll. garantie en service.
Compressor 220V-2PK-100
Itr. tank ’1.195,-, idem
380V-3Pk-200 Itr. tank
’1.995,-.. Hogedrukreiniger
220V-130 bar ! ’ 895,- CO2
combimig lasapp. 220V-140
A m. of z. gas compleet

’ 895,-. Plaatwerkzetbank
120 cm, 1,5 mm ’895,-.
Garagekrik 2 ton prof. uitv.

’ 265,-. Bandschuurmach.
750 W ’ 379,-. Makita elek-
tr. machines, speciale prij- ,
zen. Techn. H.O. Hargo \
Heerlen. Tel. 045-422891.

en Veeteelt

Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebruikte mach.
voor speciale prijzen. Stro-
laders, strotransporteurs
Bm. en aardappeltranspor-
teurs 6,5m.; Lely rotorkop-
eggen! 1- en 2 rijig aardap-
pelvoorraadrooiers; alle ty-
pen vaste tandcultivatoren;
veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tandem as; per-
fect weideblotters; div.
kunstmeststrooiers; gebr.
1-2-3 schaar ploegen; wei-
dehekken 3/5 m gegalvani-
seerd. Opgelet nu weer uit
voorraad leverbaar: Voeder-
drinkbakken op wielen ge-
galvaniseerd 4/5/6 m. ook
voor hefinrichting. Tevens
automatische voederbakken
voor kalveren in weide bij te
voederen voor hefinrichting.
Bel direkt Jean SPONS -
Eijsden. 04409-3500/2521.
Te k. pim. 250pakken HOOI
a ’ 2,- per pak. Te k. Weiger
AP 12 en cormick 847 pers
04499-2851.
Te koop 2 blauwe dekrijpe
PINKEN. Tel. 045-272106.

1 MOTORFREES met extra I
sneeuwschuif en maaibalk
(als nieuw). 04409-3500.
iTe k. zware WINTERPREI--1PLANTEN a IVz cent per
■ stuk, Pantenkwekerij J. van■ den Beuken, Krekelkanip 3,
Wanssum. 04784-1629
Te k. STÜBBEN (percival)■ dressuurzadel, pr. ’ 750,-.
Tel. 04490-42289.

' TARWE-STRO, Gustin
i Hooischudder, stolschudder
5.20 m, aardappelsorteerder
met leesband, platte kar.. Tel. 045-241776.
Kalkslib, PSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.. 06-52107893.

;Uit de hand te k. weg. gebr.
aan opvolger KINPER-
BOERPERIJ de Wildhoeven
te Vijlen-Vaals. Best. uit:
Café / restaurant Bosrust:met terras (pracht, uitz.) div.
stallen met dieren opp. 2,70
ha. Vele mogelijkh. Ideaal
voor boerengezin die in
landbouw geen toekomst
meer zien. Uniek voor paar-
deliefhebbers (40 km. rui-
terspaden) kan ook opge-
splitst worden in Horeca en
dierengedeelte. Bezoekers-
aantal stijgende naar 50.000
per jaar. Kopers die project ;
willen handhaven krijgen de
voorkeur. Inl. Tel. 045-
-721976.
Te koop ZOMERGER-
STENSTRO 3 ha. Tel. 045-
-251202.
Te k. gevr. wei of bouwland
in Zuid-Limburg. Br. o.nr. B-
-1434, Limburgs Dagblad
Postbus 3100, 6401 PP
Heerlen.

Auto's

Alfa

Alfa 164 3.0 V 6
Laat '88, met alarminst., radio en ABS.

Slechts 19.000km. Ook div. jonge Alfa's 33 Junior en S.
Alfa Romeo-dealér

Autocentrum Sanders BV,
Brunssum, Akerstraat 128. Tel. 045-251644.

Te koop ALFA 6 2.5L, bwj.
'83, kl. blauwmet. voorzien
-van lederen bekleding, air-
co. lm. velgen, autom. etc
vr.pr. ’5.500,-, mr. Be-
spreekb. Tel. 04750-11564.

Te k. ALFA Romeo Spider
2000, bwj., '75, .04951-
26116.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Audi
Te k. AUPI 80 diesel, 5-bak,
'Bs, apart blauw, weg. omst.,
vr.pr. ’ 14.950,-. Tel. 045-
-752162.
AUDI 80 CL, silver special,
11-'B2, 97.000 km. Tel.
04499-1369. ■

t*\, in ,k„ „i 0,„., =* ai miTe k. in abs. nieuw st. AUDIi.
",„-,ó r-T k p oo,

n; naK^SVSpr. n.o.t.k. Alleen ser. ge-
gad. Tel. 04493-4318.
Te k. AUDI 100 GLS met.
bruin, bwj. '78, APK tot 06-
03-'B9, vr.pr. ’ 1.450,-
Zandberg 52, Bocholtz 045-
442416.

AUPI Coupe GTSE 1984-zij-
schade ’13.500,- mcl. on-
derd. inruil mog. Keramiek-
singel 29 Maastricht.

■

Austin
Austin MINI 1000 E, 1987, bl_„to f n nrn „ ~ ' ,metal. ’ 9.900,-, 6 mnd gar.j^^ ". 9Tel.

u ''**■*■

Autobianchi
"

Te k. AUTOBIANCHI A 122
abarth, '80, APK juni '90.
Tel. 04490-71995.

BMW

Gratis
Motor afstel, controleren
met sun diagnose computer
Auto Le Mans, Rembrandstr
64A, Brunssum,o4s-259111o

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te k. BMW 525, bwj. '78,
div. extra's: BBS sportvelg.,
sportstuur, chrome spatbor-
den, alarm, vr.pr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-751906.
Te k. BMW 520, 6 cyl., i.z.g.
st., Lm. velg., bwj. '78, pr.
’2.100,-. Tel. 04490-20691
BMW 316 nieuw mod. bwj
'83, APK '90, div. extra's,
LPG, get. glas, sportvlg.
Kenwood instal. ’ 10.950,-.
Tel. 045-322976.

Te k. BMW 316, bwj. 7-11-
-'B6, gastinst., dubb. spie-
gels, 5-gang, km.st. 78.000,
vr.pr. ’19.500,-. Tel.
04490-38034.
Te k. BMW 732i, autom.,
bwj. '80, alle extra's, pr. pim.

’ 7.000,-, mr. móg., i.pr.st,
LPG. Tel. 045-713300. Na
19.00 uur, 04490-50693.
Te koop BMW 318i,

’ 7.500,- zeer mooi. Tel.
045-212352.
Te k. BMW 318, '78, evertt.
te ruil teg. kl. auto. Hyacint-
str. 24, Kerkrade-West..
Te koop BMW 316 bwj. '82,
prachtige staat, kl. met.
groen, vr.pr. ’6.750,-. Tel.
045-463289.
Te koop BMW 320, 6-cyl.,
APK, kl. blauw, met BBS-
velgen, bwj. '81, vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 045-458922.
Tek. BMW 525 '80, d. groen
metalic, eerste eig. Tel. 045-
-211893. Ridderhoenstr. 118
Hoensbroek.
Te k. BMW 518, bwj. 1978,
APK 3-'9O, vr.pr. ’1.750,-.
Burg. Willemstr. 5, H'broek.
Te koop BMW 318 bwj. '78,
’BOO,-, liefst na 18.00 uur.
Tel. 045-315503
Te k. BMW 316, zwart, bwj.
'83, nw. model, verlaagd,
sportvelgen, stereo. Tel.
045-273525. bgg 312434.

Goedemorgen ",aat

Opa en Oma

met je verjaardag
naamfeest. Van ons °

■''''''''''■■■■'''■■B die je liefhebbefy

Debby Proficiat
Proficiat

Guus «K

Marcel
en

Proficiat <ijof .»~J

HffWr

van de Rujf^y

Proficiat PaP

Annie, Jos - Marga, Elvera -John, Leon - Deborah, <* "
Marco - Angie en kleinkind ik jfK&3

met uw 80e verjaardag op 4 #y^
16 julien nog vele jaren, * y

wensen Alexander, Robbie, met het zien van AtftJ
Petra, Sandra, darmen en Mariet, Brigitte en v

Mark. Frank en Anke ,
i

Te koop BMW 316 '84, 1e
eig. 54.000 km. Im.vlg. enz.
iedere keuring toegest. Tel.
045-320357.
Witte BMW 318i, bwj.'7B, pr.
n.0.t.k., div., extra's, APK 7-
90. Tel. 045-211411.
BMW 316 APK 5-'9O, sport-
wielen, koppak. lek ’ 750,-.
Keramieksngl. 29 Maastricht
BMW 316, '77, APK (spuit-
werk) ’ 950,-. Poelderstr. 1,
Sittard.
Te koop BMW 318i, bwj. '81,
kl. rood, div. ace. i.pracht.st.
vr.pr. ’ 7.250,-. 045-463936
Te k. BMW 316, bwj. '82,
’6.750,-. Tel. 045-416239.
Mooie BMW 315, bwj. okt.
'83, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 12.500,-
-1eeig. Tel. 045-259537.
Tek. BMW 323 I eind '79 i.z.
g.st., ’ 5.750,-, div. extra's/
045-316940.
Te k. BMW 315, veel extra's,
sunroof, '82, LPG, pr.n.o.t.k.
Tel. 04408-2741.
Mooie BMW 323i i.z.g.st.
bwj. '80, veel extra's, vr.pr.

’ 6.750,-. 045-453054.
Te k. BMW 320 I 4-drs. 1e
eig. bwj. 3e mnd. '87 km.st.
37.000. 04490-13976 evt.mr. mog.
Te k. BMW 316, bwj. '83,
zeer gave auto, (henna
rood) div. extra's, vr.pr.
’8.600,-. Tel. 04490-14855
Te k. BMW 528, bwj. '76,
100% in orde. Vr.pr.
’1.750,-. Inr. mog. Tel.
045-414134.
Te k. BMW 320/6, bwj. '78,
motor '83 met test, verf, 15"
velg., veel access. inruil
mog. ’ 3.950,-. 045-425253

BMW 323 i, m. '85, s7|
km, i.z.g.st., veel at
laagd, sportvelg., sC j:
enz., pr. n.o.t.k. DieP-^
Hulsberg. Tel. 04405-»'

Citroen j

Citroen VISA kl. roo^'83, zeer apart. APK' H
'90, km.st. 49.298. Te'-
-316496, na 17.00 ui

Te k. PYANE, i.g
54.000, APK '90 m$boekje, 2e auto, ’ *jJ
Tel. 045-751198, naJM
Te k. Citroen VlS<\.<
Chrono, bwj. '84, APM
sportieve auto, pr. ’* ,
Tel. 04450-2150.
Te k. CITROEN BK Vfl
'85, bordeauxrood, Kfkm 50.000. Tel. 04f^4
Te koop 2 CV 6, we|i
standigh. i.z.g.st. T.%fi
pr. ’ 1.850,-. 04404
Citroen VISA Leadf
met. 6-'B6. Volvo Jf I
Kerkrade 045-45800'
Te koop CITROEN <-
Pallas, bwj. '80, i.gs, j

’ 2.500,-. 045-423ff
Citroen VISA Lead e*J
1986, 27.000 km. WA
1e eigen, volledige Q"JJ
Autobedrijf van Lej> 1
Strijthagenweg 129. M
de. 045-453355.
CITROEN BK Basis J
75.000 km. wit als nW J
dige Garantie. Auj%fl
van Leeuwen StrP„d
129, Kerkrade 045^2
Te k. CITROEN BK
16.000 km, 11-'B7. A"> f
Haefland 6, BrunssU"']
0145-251872.

OPEL KjjZB 0JÜÊ*

Opel-drive-in-sh^
Speciale aanbiedingen tijdens

O.L. Vrouwestraat 89 „
Kerkrade 045-45303%

Ikv*J 11\.*J i\^jÊ I«I*f» Ifflt 111vj 1^fl [C4"_1«u^Éfr

Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, APK 7-'9O, i.z.g.st. Ein-
derstr. 45 Heerlen (omg.
Varenbeuk) 045-226478.

Fiat PANPA 1000 CL, 1986,
kl. wit, 6 mnd gar., ’ 9.250,-,
Coumans Beek BV. " Tel.
04490-71243.

Te k. FIAT Panda
'85, kl. wit, fS.&P',
04490-72242.
Fiat 126 BAMBINO'f
dak, i.z.g.st. vr.pr- / j
Tel. 045-723163^^

Voor Piccolo^',
zie verder pag'n



voortgang in het onderzoek voor de
pers verzwegen heeft, omdat een
oplossing wellicht nadert. Maar ook
licht hij een tip van de sluier op.

„Van seksueel misbruik, zoals de
heer Plasmans denkt, is tot op he-
den nog niets gebleken. Dat Yvon-
ne gewurgd werd, klopt. Ook is ons
de toedracht en het tijdstip van de
moord bekend. Maar we zitten zo
dicht in de buurt van een oplossing
dat we geen risico's kunnen nemen.
Vandaar dat we naar de media toe
zolang de mond hebben gehouden.
Hopelijk kunnen we op korte ter-
mijn meer over de zaak vertellen.
Zo niet alles."in ..

S|,e if'l'de levensdelict dat de Mijn-
t»^* dit jaar opschrikte, kent op
ik gegeven moment zoveel open-nde vragen, dat de zaak Yvonne
iHy'fia.ns door buitenstaanders al
\L a 's een van de moeilijkste
fcft?rdpuzzels van 1989 wordt aan-
iov erkt. Maar of er daadwerkelijk
Lee' stukken in die puzzel ontbre-
i|^' Zoals de politie de pers wiln geloven, is de vraag.

Vader
'tengenstelling tot het hardnekkige
Ij

n bijzonderheden' van de re-
ïj> * staan namelijk nogal wat
Ij^nderheden' die de vader van,s'achtoffer, Thomas Plasmansel.

Razzia's

Gewurgd nauwelijks. Ze kende hier ook vrij-
wel niemand. Af en toe kwam er
wel eens een vriendje bij haar, zo
weten we van haar huisgenote.
Maar vaste verkering had ze niet."

De schaarse bekendenkring van
Yvonne is voor de politie natuurlijk
van groot belang. Dat beseft ook de
vader, die nu voorzichtiger wordt
met het verstrekken van informatie.
Gepubliceerde details over ver-
dachten zouden bepaalde lieden im-
mers kopschuw kunnen maken. De
kans dat de dader zodoende uit de
pers verneemt dat men hem op de
hielen zit, is groot. Bovendien kun-
nen bepaalde gegevens, die nu over
de moord in de krant komen, straks
bij de bewijsvoering door justitiein
het voordeel van een verdachte
werken. Plasmans, op zijn hoede:
„Er zijn meerdere verdachten, on-
der wie voornamelijk mannelijke
bekenden van Yvonne. Er zijn ech-
ter nog geen arrestaties verricht. En
meer mag ik ook hierover niet zeg-
gen."

Voor vader Pasmans zijn dat na-
tuurlijk hoopvolle mededelingen.
Maar het weegt nog lang niet op te-
gen het definitieve verlies van zijn
dochter. ThomasPlasmans is pas te-
vreden als er een dader gevonden
wordt. Uiteindelijk richt hij zich in
al zijn woede en machteloosheid via
deze kolommen ook tot die per-
soon, die zijn dochter het leven
nam. „Ik noem jouLucifer en vraag
je waarom jij mijn kind vermoord-
de? Ga naar de politie en beken
deze afschuwelijke daad. Want met
zoiets op je geweten kun jijook niet
verder leven."

Kennelijk kan hij dat tot op de dag
van vandaag wèl, de moordenaar
van Yvonne Plasmans.

richard willems

Beken!

Dat men meer verdachte personen
op het oog heeft, bevestigt de poli-
tie eind deze week. Woordvoerder
Wolfs van het RBT, die ter ore is
gekomen dat de heer Plasmans het
een en ander aan deze krant heeft
prijsgegeven, blijkt dan trouwens
ook heel wat toeschietelijker met
informatie, hoewel hij natuurlijk
het allerachterste van zijn tong niet
kan laten zien. Wolfs bekent aller-
eerst dat de recherche met opzet de

Zwijgen
Vervolgens vertelt vader Plasmans
dat zijn dochter een teruggetrokken
leven leidde. „Yvonne was een kind
van gescheiden ouders. Haar zus
van negentien en haar broer van ze-
ventien wonen nog bij mij in Duits-
land. In vergelijking daarmee was
Yvonne een bijzonder stil meisje.
Ik wil niet zeggen dat ze mensen-
schuw was, maar ze had weinig tot
geen contacten. Op stap ging ze

„Yvonne is seksueel misbruikt en
door wurging om het leven ge-
bracht. Dat staat vast. Ik begrijp
niet dat de politie dit verzwijgt.
Ook het tijdstip van de moord is
zelfs tot op het uur bekend bij de re-
cherche. Maar daarover kan ik echt
niets zeggen. Wat jullie wel mogen
weten is dat mijn dochter door haar
moordenaar uiteindelijk als een
stuk vee is weggegooid in de bossen
van Rimburg."

Op de (in Heerlen) voor de hand
liggende vraag of zijn dochter met
drugs te maken had, geeft Thomas
Plasmans met nadruk een ontken-
nend antwoord. „De politie dacht in
eerste instantie hetzelfde en heeft
dan ook in het Heerlense drugmi-
lieu naar mensen gezocht die Yvon-
ne voor 15 juni nog gezien hebben.
Na verloop van tijd is echter ook de
mogelijkheid, dat de moord in ver-
band met verdovende middelen
werd gepleegd, uitgesloten. Yvon-
ne had met dat spul niets te ma-
ken."

Stil

# Leerlingen van de politieschool op zoek naar sporen in de omgeving van de plek waar het lichaam van
Yvonne Plasmans werd gevonden. Foto: FRANSRADE

j'"eeft het stilzitten en het wach-,**P hoopvol nieuws van de poli-
( Pgegeven en inmiddels de pers

cri brief meer bij de zaak be-

al buiten de toch al magere sociale
voorzieningen.Illegale Marokkanen

in Spanje uitgebuit
zia's, die vooral in en rond Madrid
en in Barcelona plaatsvinden, en in
de kuststreek rond Almeria en Ma-
laga, waar een traditie bestaat van
Marokkaanse gastarbeid.
Deze razzia's hebben tot grote pa-
niek geleid onder de illegaleNoord-
afrikanen en velen zijn ondergedo-
ken. Een aantal van hen, die in de
buurt van Madrid een krottenwijkje
van oud hout, plastic, plaatijzer en
karton hadden opgetrokken, is zelfs
de heuvels ingevlucht. De Marok-
kaanse ambassade heeft zich hun lot
aangetrokken, hoewel niet alle ille-
galen om politieke redenen erg in-
genomen zijn met die bemoeienis.
De publiciteit over de politie-acties
heeft echter nog iets anders aan het
licht gebracht en dat ishet onverho-
len racisme, waarmee de illegale
gastarbeiders worden bejegend. Zo
blijkt dat de 'Maghrebies' gewei-
gerd worden in bepaalde discothe-
ken en bars. Werkgevers betalen
hen vaak slechts de helft van het
gangbare salaris en ze vallen meest-

De illegalen hebben het sinds enige
maanden zwaar te verduren van de
kant van de vreemdelingenpolitie.
Dagelijks staan er in de Spaanse
kranten berichten over politieraz-

Krotjes
Een van hen, Mohammed El Yacu-
bi, die een leidersrol in de kleine
Marokkaanse gemeenschap in de
heuvels van Boadilla del Monte op
zich heeft genomen, weet zelfs te
melden, dat er in sommige cafe's
een speciale 'belasting' van 40 pese-
ta's op al hun consumpties wordt
geheven, een heffing die in de
volksmond 'Moren-belasting'
wordt genoemd.
Maar de Marokkanen en andere
Noordafrikanse illegalen blijven
komen, ondanks'de razzia's en het
racisme. Want ook al worden ze in
Spanje uitgebuit en ook al is hun
verblijf aldaar een hoogst hachelij-
ke zaak, vergeleken met de situatie
'thuis' is dat nog altijd vele keren
beter.

Ruud de wit

stroom van werkzoekende Algerij-
nen en vooral Marokkanen naar het
Iberisch schiereiland op gang geko-
men, eventueel ook om dat als
springplank te gebruiken voor een
onzeker avontuur dieper Europa in

b* heb het zelf ervaren.
t^t hadden we een Spaanse^ty'^man, die een keer per
e eek het gras kwam maaien
v andere werkzaamheden
v dichtte. Op een morgen
% Scheen hij niet zelf, maar
0 lte hij een Marokkaan bij

i
huis af, die hij 's avonds
vergat op te halen. Een

H^k later was hij er opnieuw
jj^J 'zijn' Marokkaan en zo
L et gebleven. Maar de
Ij^jaard moest ik natuur-
lek kijven betalen. Later
JK^rnen we er achter, dat hij
j^iddels drie Marokkannen

dienst' had. Illegaal, dat .
;reekt voor zich".
reff%''ender clan deze ane<"d°te van
lie Madrileense Nederlander kan

Spaanse 'Marokkanen-vraag-

stuk' bijna niet onderwoorden wor-
den gebracht: ze zijn illegaal, eigen-
lijk niet gewenst, maar er zijn ge-
noeg Spanjaarden die van hen pro-
fiteren. En naarmate de kloof tus-
sen het straatarme Marokko en het
steeds beter florerende Spanje toe-
neemt, zullen deze wantoestanden
eerder groeien dan afnemen.

Springplank
Uit alles blijkt dat Spanje een 'Ma-
rokkanen-probleem' heeft. De
kranten staan er vol mee en ieder-
een heeft er een mening over. Ove-
rigens, hoewel verreweg de meeste
illegale Noordafrikanen in Spanje
uit Marokko komen, gaat het niet
alleen om hen, maar ook om Li-
biërs, Tunesiërs, Algerijnen en
Mauretaniërs. Kortom, om de
'Maghrebies', de inwoners van de
vijf 'Maghreb-landen', zoals de
Spanjaarden hen noemen. Of kort-
weg: de 'Moren.

Volgens de Spaanse politie kwamen
er het afgelopen jaar 25.000 illegale
buitenlanders het land binnen.
Daar moet eenzelfde aantal aan
toegevoegd worden dat al bij de
grens werd geweigerden verder nog
eens 4000 personen, die het land
werden uitgezet. Meer dan drie-
kwart van hen kwam uit de 'Magh-
reb'-landen. Het totale aantal ille-
gale buitenlanders in Spanje schat
de vreemdelingenpolitie trouwens
op minimaal een kwart miljoen.
De komst van de 'Maghrebies' naar
Spanje is jarenlang geen probleem

geweest, zolang hun aantallen bin-
nen de perken bleven. Dat gevaar
was er ook niet, omdat de Noord-
afrikanen die in de jaren zestig en
zeventig hun land verlieten om op
het Europees continent werk te zoe-
ken, Spanje begrijpelijkerwijs over-
sloegen. De economische situatie
aan de andere kant van de Straat
van Gibraltar was nu eenmaal niet
veel beter dan in hun eigen land.
Maar na de sluiting van de Noord-
europese grenzen voor Noordafri-
kaanse gastarbeiders en het 'Spaan-
se economische wonder' is er een

Lduidelijk is om wie het gaat, kan
Sericht zoeken naar doodsoor-

Hjt k' plaats delict, motief en -
kraard - moordenaar beginnen.
Ta?r a' gauw blijkt dat het onder-
H * allesbehalve wil vlotten, al-
tie Iïs zo laat de politie weten. On-
t^*°eksleider Wolfs van het ruim
CL 8 man sterke regionale Re-
bo^he Bijstands Team (RBT)
"icrt Ce Pers °P a^stand met de
L edeling dat het gerechtelijk la-
Hj^'orium de juiste doodsoorzaak
\\ '"et honderd procent zekerheid

durven vaststellen. Maar ook
Ha '"et lab evenmin op of in het li-
\ *ni van Yvonne sporen heeft ge-
lijken, die iets concreets over het
(J^'P of de toedracht van de"d kunnen ontsluieren.

Doodsoorzaak

'91

'H cc dagen speuren door het ge-
ijj. 'e'ijk laboratorium komt toch
L'dentiteit van het slachtoffer aan
jj.°Ppervlak: Yvonne Plasmans,
.Jaar jong, werkloos schoonheids-
|j Claliste in Heerlen. Zij wordt op
Hj'uni al door haar moeder ver-
lig ' °p 14 junivoor het laatst door
kt/ gezien en pas op 25
L' officieel als vermist opgegeven
'de politie.

trokken. Zijn door de recherche op-
gelegde zwijgplicht wil hij zeker
blijvenrespecteren. Maar daar te-
genover staat zijn stellige hoop dat
via de media misschien meer schot
in het onderzoek komt. Via het pu-
bliek, zo meent hij, kunnen immers
aanzwijzingen op de proppen ko-
men, die mogelijk leiden tot de op-
sporing van een dader. En dat is wat

Thomas Plasmans wil: de moorde-
naar van zijn dochter.

In de verzegelde woning van zijn
dochter in Heerlen, waar hij heen is
gegaan om wat spullen van haar op
te halen, zit hij te wachten op pijn-
lijke publiciteit.

„Ik denk sinds woensdag 28 juni, de

ven stal, terwijl hijzelf nog vrij
rondloopt."

De emoties, die Thomas Plasmans
overvallen wanneer hij opnieuw ge-
confronteerd wordt met het overlij-
den van zijn dochter, zijn begrijpe-
lijk en onmiskenbaar. Terwijl hij
over het leven en karakter van
Yvonne praat, probeert hij voort-
durend een prop in zijn keel weg te
slikken.

.„Yvonne was een lieve vrouw die
geen vlieg kwaad deed. Ze woonde
pas sinds kort in Heerlen, nadat ze
vorig jaaruit Middelharnis (provin-
cie Zeeland) vertrok, waar ze haar
oma volstrekt belangeloos en on-
vermoeibaar in het sterven bege-
leidde. Nadat ook haar opa was ge-
storven, is ze naar Heerlen geko-
men. Ze wilde hier aan de slag als
schoonheidsspecialiste."

Aan zijn verkrampte gezicht zie je
dat hij zijn emoties amper in be-
dwang kan houden. Maar als hij na
een korte pauze weer hersteld is,
begint hij zonder een spoorvan ver-
wijt in zijn ogen rustig antwoorden
te formuleren. Op de moeilijkste
vragen, die je aan de vader van een
vermoorde dochter kunt stellen...

# Via een
pamflettenac-
tie probeerde-
het regionale
Recherche Bij-
stands-team na
de lijkvondst
meer zicht te
krijgen op het
leven van
Yvonne Plas-
mans. Inmid-
dels zijn meer
dan 150 getui-
gen gehoord.

dag waarop bekend werd dat mijn
dochter werd vermoord, na over de
betrekkelijkheid van het leven. Wat
is leven? Wat is de dood? Maar bo-
venal: wat is het om te moeten ster-
ven? Ik vraag mij af waarom mijn
dochter door een satan met dvi-
velsklauwen werd vermoord. En ik
word waanzinnig van de gedachte
dat iemand vijftig jaarvan haar le-
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vrijuit.." Op 26 juni ontdekte een

wandelaar in de bossen
van Rimburg, nabij cam-
ping 'De Watertoren', het
lijk van de 25-jarige Yvon-
ne Plasmans uit Heerlen.
Het lichaam werd meteen
afgedekt in verband met
sporenonderzoek.

Foto: FRANS RADE

Opzettelijke

rond moord
op Yvonne

Ui*-.

teit 'let vastste"en van de identi-
ü van het slachtoffer ziet de poli-
liji ch geconfronteerd met moei-

Het lichaam blijkt zoda-
-8 door weersomstandigheden en

J&dierte aangetast, dat men in
sla k 'nstanue ze^s de sexe van het
t; niet kan onderscheiden.
l' van de politie in
k "dgraaf zegt daags na de ontdek-

? van het ontzielde lichaam dat
ad 'n een kwart eeuw politiewerk
i)An°°it zon 'onmenselijke' dode
|j.efl gezien. Of daadwerkelijk al-
\_ " debuitenlucht en het ongedier-
k aaar de oorzaak van zijn, valt teNfelen.

limburgs dagblad
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Fe k. FIAT 127 met spuitw.
'.d. hobbyist, 1050 cc, 3~
irs.' '80, pr. n.o.t.k. 045-
-5145(69, Quaedfliegln. 30
Schaesberg.
/an part. te koop Fiat RIT-
vtO Diesel, '83, perf.st. elke
teur. toegest. 045-251047.
:iat UNO 555, 3-drs, 5-bak,
ïw. rhod. '85, in.nw.st. Pas
jekeurd ’ 6.950,-. Info.
"45-223754.
rIAT 127, bwj. '80, in pr.st.,
\PK 2e mnd. '90, vr.pr.
M.250,-. Tel. 045-415528.

Ford
'e koop Ford ESCORT
L3OO L, bwj. aug. '80. Tel.
1)4490-19335.

:!re koop Ford SIERRA 1600,
wj, "84, met radio Pioneer.
-aurierstr. 569, Heerlen.
rord ESCORT KR 3 uitv.,
)wj. '84, veel extra's,
f 10,750,-. Tel. 04493-2903
Tek. Ford FIËSTA 1.1, bwj.
83, APK 7-'9O, i.pr.st.,
f 4.250,-. Rid. Hoensstr.
181, Hoensbroek.
rord FIËSTA 1.1 type '79,

'" aug. '90, i.z.g.st.
M.650,-. 045-720951.
-ord ESCORT 1.1. Laser,
Jiv. ace, bwj. '84, ’ 7.750,-,
el. Q4705-2371.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '84,
:e bevr. Dr. Schaepmanstr.
>1 Landgraaf. 045-316419.
rord FIËSTA L, bwj. '77,
*oed onderh., km 81.000,
/r.pr ’ 1.850,-04490-41535
Te k. weg. omst. Ford ES-
CORT 1.3, kl. zw., bwj. '88,
<m. 22.600, 1e eig., met
/ccl extra's, vr.pr.
’18:750,-. Tel. 045-258386
Te koop weg. omstand. Ford
ESCORT XR3, bwj. '81, vele
sxtra's. Donatusstr. 100
Nuth. Tel. 045-244915.
Te k. ESCORT 1600 XR3,
awj. "81, 3 cm verl., schuif/
<.dak, sportstriping,
’7.950,-. 04490-14427.
3ijz. mooie ESCORT 1300
3ravo, zomerpakket, sch. k.
Jak, 5-drs., get. glas,
f 8.450,-. Tel. 04490-24937
Te k. Ford FIËSTA 1100
3ravo, bwj. 2-'B2, ’5.750,-
-345-313945 na 17.00 uur.
=ord ESCORT 1.4 CL,
15.000 km. 11-87. Volvo

,Jac Klijn, Kerkrade. 045-
-458000.
Te k. Ford MUSTANG i.z.g.
st. bwj.'Bo, APK 7-'9O, vr.pr.
7 2.750,-. Burg. Willemstr.
5, Hoensbroek.
Te k. Ford GRANADA 2,3
3L, schuifd., zwart metal.
grijs, i.z.g.st., vr.pr.
f 2.500,-, 04490-24459.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '85,
<m.st. 50.000, i.z.g.st. Pr.
’10.250,-. Tel. 04493-3070
Te k. Ford ESCORT 1.3 La-
ser, bwj. '86, 5-drs. sch./
kanteldak, 40.000 km, i.nw.
st, pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6 Nieuwenhagen.
Te k. Ford GRANADA sta-!
tioncar 2.3 Itr., bwj. '78, i.g.stj
APK tot juni '90, vr.pr.I
f 800,-. Tel. 045-223704.

Fiat

Fiat RITMO 60, 47.000 km.
als nieuw, blauwmet. 7-'B4.
Volvo Jac Klijn, Kerkrade.
045-458000.
Te koop Fiat UNO 45, bwj.
'85. Tel. 045-324661.

Te k. FIAT 127, t. Fura, bwj.
11-'B4, i.pr.st., APK 6-'9O,

’ 3.950,-. Rid. Hoensstr.
181, Hoensbroek.
Fiat UNO 45 champ, bwj. '88
blauw metal., in nw.st.

’ 14.500,-. Coumans Beek
bv. Tel. 04490-71243.

Ford FIËSTA 1300 S, bj.'Bo,
zilver. APK 7-90. I.z.g.st.
Vp. ’3.450,-. 045-319328.
Ford FIËSTA, kl. groenmet.,
APK 1e mnd. '90, zeer mooi,
pr. ’ 1.950,-. Lampisteriestr.
2 Hoensbroek (bij Randweg)
Te koop Ford ESCORT
1600 GL, 1981, i.z.g.st. Tel.
04454-3058.
Ford ESCORT 16 CL, bwj.
'86, km.st. 38.600, 5 drs., kl.
bord. rood, vr.pr. ’ 15.500,-.
Als nieuw. Tel. 045-423332.
Te k. Ford SIËRRA type '85,
i.pr.staat, veel extra's,
blauwmet., 5-drs. Inl.
Grachterstr. 7, Kerkrade-W.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '77, pr. ’1.250,-. 045-
-726253.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '79,
i.g.st., vaste pr. ’ 2.000,-.
Tel. 045-413558.
Te koop Ford ESCORT 1.3
'79, APK 4-'9O, ’1.250,-.
Ambachtstraat 16, Heerlen.

Te koop Ford TAUNUS
1600 '76, APK tot okt. '89, i.
g.st. vr.pr. ’ 750,-. Achter
den Winkel 194 Landgraaf
tussen 18 en 21 uur.
Te koop Ford MUSTANG
ghia, 5.0 bwj. '79, i.z.g.st.
APK 6-'9O, veel extra's, t.e.
a.b. St. Barbarastr. 140
Heerlen.
Koopje Ford ESCORT 1300
L autom., bwj. '76, 100% in
orde, APK 4-'9O, ’650,-.
045-459279/453612.
Te k. Ford ESCORT, '79,,
zon. mot. verl., brede sportv.
enz, ’ 800,- 045-222947.
FIËSTA 1100 CL, rood, bwj.
'84, nw.model, ’ 8.750,-
Auto Le Mans, 045-259111.
Te k. Ford ESCORT 13 la-
ser, bwj. 3-'B6, kl. wit, i. perf.
st., ’ 13.500,-. 04493-4934.
Ford FIËSTA 1100 Bravo,
bwj. 7-'B3, ’5.950,-. Tel.
04490-23318.
Ford ESCORT XR3 bwj. '82
schuif/kanteldak 5-gang,
’9.750,-. 04490-14258.
Ford ESCORT 1600 Bravo,
5-drs., bwj. '84, 5-gang,
’9.600,-. Tel. 04490-23318
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '79,
APK, vr.pr. ’1.950,-. 043-
-476096.

Ford MUSTANG Ghia VB,
13-drs. met veel extra's o.a.
!cruisse-contr., leer inter.
jenz. enz. Nu voor ’ 5.900,-.

'■G.G. Auto's, Heerenweg
1286 Heerlen. 045-224172.

Honda

Te koop Honda PRELUDE
"live-met. eind '80, APK-
jek. vele extra's ’3.250,-.
Fel. 043-473082.
Fe k. weg. omst. Honda
ACCORD, bwj. juni- 78, kl.
grijs, vr.pr. ’BOO,-. Tel.
345-418027.
Te k. Honda PRELUDE 1,6
LPG, bwj.'Bo, zeer mooi, vr.
pr. ’ 5.400,-. 04490-25436
.T—:—„„.-■, ,^,-—17-rrrHonda PRELUDE 81.000
km, blwmet. schuifdak, 5-,,'■81. Volvo Jac Klijn, Kerkra-
de. 045-458000.-Te koop Honda CIVIC 1200,.bwj. 77, ’ 1.050,-. Pr. Bern-
hardstr. 65 Brunssum. Tel.
045-254800.

Te k. Honda CIVIC, bwj. '81,
APK 7-'9O. Vr.pr. ’3.450,-.
Tel. 045-317994 na 12 uur.
Te koop Honda ACCORD,
aut., bwj. 78, i.z.g.st.,

’ 850,-. Tel. 04490-10646.____
LADA 2107, 1500 cc, bwj.
'85- kl. wit, ’ 6.900,-, 3 mnd
gar. Coumans, Beek, BV,
04490-71243

>r^„ „,. „^Tek- LADA 2105, APK, zeer
mOOl en 9oed, bwj. 82,

’ 1.500,-. 045-222415.
An . „„ „. ,„. Kl ..\_D± 21°5 GL &4 kk grijs,

\eJ%^00 km' f 4'oo0'-
045-420650.

Mazda

Mazda
vlazda 626 1.8 NB bwj. '88; Mazda 626 2.0i GT Sedan '87;
vlazda 626 2.0 GLX Sedan '86; Mazda 626 2.0 GLX Sedan
automaat '84; Mazda 626 2.0 GLX Sedan '83; Mazda 626
1.6 LX Sedan '84 en '85; Mazda 626 1.6 DX Sedan auto-
naat '83; Mazda 626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626
2.0 GLX PS aut. coupé '84; Mazda 626 1.6LX coupé '87;
vlazda 626 2.0 sdx coupé '82; Mazda 626 1.6 LX HB '86;
vlazda 626 2.0 GTI Sedan '87; Mazda 323 1.6i GLX Sedan
87; Mazda 323 1.3LX '85 en '86; Mazda 323 1.5GLX Se-
jan B6Mazda 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 1.5LX '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 S HB
'86; VW Jetta 1.6 2-drs. kath. '87; Nissan Cherry 1.5 HB '84

Honda Prelude 1.6 79.
Occassion met Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV

' Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.
Te koop van particulier

Mazda 626GLXKerkr

aJ?nÓ,0TÜ>'*200n°JZo*oT Tel
045-442422.

'SAi^^S^- GLX

fras Tel04^2127993"'9tras, iei. U4b-^i^/aa.

Tf, L^fif-?7A« Stationcar
Tel. 045-464378.
Te k. MAZDA 323 t. '80, kl.
antraciet, i.pr.st., APK 6-'90,~
(«TV uo'"' _Rld Hoer,sstr.
181, Hoensbroek.

MAZDA 323, 1.1, wit, 4-'B3.g8
v0adp* °45"

Speciale MAZDA 323 GT
'81, nw. mod., APK '90,

’ 4.650,-. 045-319328.
Te koop MAZDA 323, bwj.
79'Af*0' ■**** P^
o.t.k. Tel. 043-649218.
Te k. MAZDA 626, bwj. '84
LpG ;zg s, tel. 045-
451766.
Te k. MAZDA 323, i.z.g st
APK 6-'9O, bwj. eind 79, vr!
pr. ’ 1.000,-. 04754-86345.

Mercedes

Mercedes 230
Te koop div. extra's, 25000 km, nieuw 1988 v. part. 1e

eigenaar, prijs ’ 62.500,-. Tel. 04490-28855.
Te koop MERCEDES-
BENZ 307 autotransporter
bwj. '82. Tel. 045-221758.
Te k. MERCEDES 280 S,
bwj. 78, vr.pr. ’ 5.250,-.
Tel.-045-452342/457194.

Te koop MERCEDES 350
SL, cabriolet, bwj. 76, alleen
ser. gegadigd. 045-727336.
MERCEDES 280 S, bwj '80
bijz. mooi, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 04492-3582.

Uniek MERCEDES 280
sportcoupé, bwj. '77, auto-
maat, gas-inst. volledig ta-
xatierapp. aanw. in show-
room st. deze auto moet u
zien, pr. ’17.000,-. Tel.
04752-4048.
Te koop prachtige MERCE-
DES cabrio, bwj. '74, inruil
mogelijk, interes, pr. Renier-
str. 6 Kerkrade-W.
Te koop MERCEDES 230
Coupé, bwj. '78, i.z.g.st.
Beekstr. 11 Schinveld.
MERCEDES 190 SL, bwj.
'61, gedemont, wel kompl.
met div. nieuwe onderdelen,
’18.000,-, tel. 04705-2371.
MERCEDES 280 s, LPG m.
'81, APK, AMG uitgev. veel
extra's ’ 14.950,-. Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Te k. MERCEDES 200 D,
bwj. '82, i.z.g.st., div. extra's,
kl. d. groen, pr.n.o.t.k. Te
bevr. Tel. 043-625003.
Te koop MERCEDES 280S,
aut. bwj. '78, div. extra's o.a.
LPG, nwe banden, Pullman,
i.z.g.st. APK 2-'9O, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-421306.

Mitsubishi
Te k. MITSUBISHI Celeste,
bwj. '78, APK gek., pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-226171.
In uitm. st. COLT GLD die-
sel, nw. mod., '85, ’ 8.950,-,
5-bakenz. 04490-15431.
Te k. Mitsubishi SAPPORO,
bwj. '81, pr. n.0.t.k., tel. 045-
-462875 na 18.00 uur.
Mitsubishi LANCER GL die-
sel '85, kl. wit, i.z.g.st.
’8.250,-. 045-454217.

Morris
Mini INNOCENTI 90, dcc.
1980, kl. rood, in goede
st. 045-211816 Hoensbroek
Te koop MINI 850 i.z.g.st.
Pas APK-gek. bwj. '76,

’ 950,-. Tel. 043-479505.
Te k. MINI Red Hot, 6 mnd.
oud, fabr. gar., rembekr.,
get. glas, kmst. 5.000, pr.

’ 10.995,-. Tel. 045-717864
Te k. MINI 850, i.z.g.st. APK
tot 8-'9O, kl. oranje, t.e.a.b.
045-750115.
Te k. MINI 1000, bwj. '76,
metal. groen, met houten
dashbord, goed onderh., rep
versn. bak noodz. ’ 1.000,-
Markt 23, Simpelveld. tus-
sen 9.30 en 14.00 uur.
MINI 1.000, bwj. '81, APK,
met veel onderd., vr. pr.
’1.750,-. Na 12 u., 04490-
-37489.
Tek. MINI cooper super licht
groen met sierbies bwj. '83,
km.st. 45.000, vr.pr.

’ 4.750,-. moet weg wegens
plaatsgebrek. 045-443515.

Nissan/Datsun
Te k. DATSUN 260 Z, t.e.a.
b., bwj. 78, pas gek. Tel.
04490-13948 b.g.g St. Jo-
sephstr. 40, Sittard.
DATSUN 280 ZX, 2 en 2, i.z.
g.st. Bw.jr. 79, 1 jr. APK, di-
verse acces, ’6.750,- v.a.
zondag 20 uur, 04750-
-20267.
Nissan PETROL 3.3 D, m
'83, alle ace, ’17.500,-, tel.
04705-2371.
Te k. DATSUN Sport, 280
ZX 2 plus 2, bwj. 12-'BO. Te
bevr. lepenstr 60 Brunssum.
Nissan CHERRY 1.3, bwj.
'82, APK 3-'9O, i.g.st.,
’2.950,-. Tel. 045-421603,
na 16.00 uur.
Te k. DATSUN Cherry cou-
pé, eind '82, LPG, APK. Tel.
04490-36860.
Nissan MICRA GL, s-
speed, 22.000, km. rood, I-
'B7. Volvo Jac Klijn Kerkra-
de. 045-458000.
Te k. Nissan STANZA 1.8
GL HB 5-bak, 3-drs, nw.
mod. '83, APK tot '90 zeer
aparte uitv. Verk. in nw.st.

’ 5.950,-. ml. 043-254462.

Oldtimers
Compleet MOTORBLOK
Gobomobiel 1964, pr.
’500,-. Tel. 045-723163

Opel

(bij Makado)

Een perfecte
gebruikte auto

koopt u bij
Göttgens Beek.

Te k. Opel KADETT Carav.,
bwj. 78, APK juni '90, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-227156.
Te k. bijz. mooie MANTA A,
geh. uitgeb., met. blauw,
witte recaro, 7 j. 215/60, 8 j.
215/60 2 Itr. inj. enz. enz.
APK 7-'9O, pr. n.o.t.k. Tel.
045-220038.
Opel KADETT 16SR, bwj.
'84, veel extra's, kl. bl.met.
km. 22.000. 045-416342.
Te koop Opel KADETT HB,
1.6Di.z.g.st. 1e eigen. bwj.
'85, 3-drs. kl. rood, km.st.
ca. 78.000, APK-gek. 7-'9O,

' vrpr ’ 13.950,-045-723451. Te k. Opel Kadett CARA-
VAN 5-drs, 18 S, bwj. 3-'BB,
km. st. 15.000, ’26.000,-
-045-259104.
Te k. Opel KADETT Berlina,
bwj. dcc. '80, APK, kl. rood,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-317686.

Opel KADETT 1.2 N, LPG m
'81, APK, 4-drs., ’2.400,-
-v.a. zondag 20 uur, 04750-
-20267.

KADETT coupé, sunr., spoi-
ler, bwj. '78, APK. ’1.450,-.
Tel. 04490-22132.
Opel KADETT 1.8 S GT,
hatchback, kl. rood, 2e bui-
tensp., getint glas, bwj. sept
'87, km.st. 82.000, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 22.500,-. Op de Knip
160, Kerkrade. 045-424593.
Te k. Opel MANTA GTE s-
bak enz. bwj. '84, ’ 13.750,-
-inr. evt. Tel. 045-316940.
Te koop Opel REKORD Ca-
ravan 2.3 diesel, bwj. 24-1-
-'BO, i.z.g.st. APK-gek. tot 2-
-2-'9O. Past. Hagenstr. 16
Brunssum na 16.00 uur.
Te koop Opel ASCONA 2L
E, met 2,2 rallyblok. Ricardo
inter. bwj. '80, kl rood, vele
ace, verl. Tel. 045-751496.
OPEL GT/J, bwj. '72, gede-
mont., spuitklaar, 2 L, inj.
motor, geh. gerevio, gaaf
’3.950,-, 04705-1634.
Te k. KADETT E Van, m.
ramen, bwj. '85, i.z.g.st.,

’ 9.350,-. Tel. 045-273967.
Te k. Opel KADETT bwj. '81,
i.z.g.st. pas APK gek. LPG-
inst. ’ 4.250,-. 043-470624.
Te koop Opel REKORD
2.0Sbwj. '80, i.z.g.st. APK
tot 5-'9O, vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 04490-43058.
Te k. Opel ASCONA 16S,
'79, APK. Tel. 04490-21019.
Te k. Opel ASCONA 1600,
bwj. '84, km. 72.000, div. ex-
tra's, kl. rood, i.z.g.st. Stad-
houderstr. 58, Brunssum.
Te k. Opel KADETT, bwj.
'79, i.z.g.st., APK 7-'9O. Tel.
045-414962.
Te k. van 1e eig., KADETT
12 LS Club, bwj. '86,

’ 13.750,-. 04490-13467.
Te koop Opel OMEGA 2.0
Inj. LS, mei '87, km.st.
99.000, pr. ’23.000,-. Tel.
04498-55335.
Opel Kadett CARAVAN LS
dcc '87, gel. 18.000km., i.
nw.st., Ed. Lemmens Auto-
mobielen Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Te koop Opel ASCONA 1.9,
bwj. '79, APK 4-'9O,

’ 2.450,-. Tel. 045-725576.
Te k. van part. Opel KA-
DETT 13 N. de luxe, kleur
met. bruin met veel extra's,
schadevrij, zeer mooi, pr.
n.o.t.k. 04498-51173. Bom
Te k. Opel KADETT 1.3 S
Hatchback, bwj. '81, 5-drs.,
APK, ’4.950,-. Tel. 045-
-725576.
Te k. Opel KADETT, GTII6,
bwj. '87, pr.'n.o.tk. Tel.
045-326135.
Opel KADETT 1.3 S GT s-
drs. 1986, 60.000 km. wit,
1e eigenaar, volledige ga-
rantie. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129 Kerkrade. 045-453355.
Opel KADETT 13S HB m.
'81, vr.pr. ’4.250,-. Tel.
045-323576.
Te koop Opel ASCONA, 4-
drs met LPG, bwj. '84, i.g.st.,
vr. pr. ’10.300,-. Tel.
04499-2852.
Te k. Opel REKORD, bestel,
diesel, 2.3 L., rood, APK,
bwj. 79, pr. ’1.500,-. Tel.
04492-2673.
Te koop Opel REKORD 2.0
S Berlina, bwj. 78, APK 7-
-7-'9O, prima auto. Esdoorn-
str. 45, Heerlen. Tel. 045--;425730 na 18.00 uur.

iTe k. Opel KADETT GSI,
nov. '85, digitaal dashboard,
spoilers, recaro's, get. glas.
045-321023, na 17.00 u.
Te k. Opel KADETT, bwj.
78, stationcar. Tel. 04492-
-3514.
Te k. Opel KADETT aut. i.z.
g.st., bwj. 78, APK '90, te
bevr. Ailbertuslaan 95, tel.
045-458934.
Opel ASCONA SR, zien is
kopen, bl. met., sunr., rad./

jcass., APK 4-'9O. ’3.600,-.
045-725974 v.a. zond.

:Te k. Opel CORSA 12 S,
bwj.'B4, lichte besch., gek.
tot '90, vr.pr. ’ 5.850,-. Ren-
nemigerveldweg 76, (zijst.
Huisbergerstr.) Heerler-
heide-Heerlen.

" Zeldz. mooie KADETT type
12 S HB '82 1e eig. Kerkra-
derweg 166 Heerlen.
Tek. Opel KADETT, bwj. 79
APK, veel nw. ond. 045--. 456756.
Te koop ASCONA 2.0E Ber-

■ lina, bwj. '81, pr.n.o.t.k. open
dak, 4-drs.. J. Campertstr.
22 Heerlen.
Te koop Opel MANTA cc 2
lit. bwj. 79, APK '90, vr.pr.

’ 1.900,-. Tel. 045-464112.
Opel CORSA 12S luxe, bwj.
'84 3-drs. 50.000 km. in nw.
st. Tel. 045-228469.
Te k. Opel REKORD, bwj.
78, APK 4-'9O, motor defect
v.pr. ’350,-. 045-222415.
Te k. Opel ASCONA m. 400,
2.8 S, kl. zw., 5-bak, veel
ace, ’ 6.500,-. 045-222947

]KADETT 1.2 LS, bwj. 8-'B5,. ’ 13.750,-. Auto Le Mans,
045-259111.

'Opel REKORD 2.0 S Berlina, Stationcar 78, APK 6-'9O,. trekh. en sunroof. Koopje!.Roerstr. 11 Heerlen.

Peugeot

" PEUGEOT 205 1.1 XE Ac-
cent 1987, 36.000 km. rood.

' 1e eig., in nw.st. volledige
[ garantie Autobedrijf van

Leeuwen, Strijthagenweg
] 129, Kerkrade. 045-453355.
Te k. PEUGEOT 505 GL bwj. '82 km.st. 94.000, i.z.g.st.,
APK, trekhaak, opendak,

! koopje ’4.500,-. Tel. 045-
-212129.

;PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eig. kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217.
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.

Pontiac
Te koop

Pontiac Grand Le Mans
lm velgen, 6 cil. moter, trekh. metal. technisch en optisch in
uitstekende st. nwe APK. vaste pr. ’ 4.500,-. 045-421945

Porsche
Te k. PORSCHE 924, 78,
bruinmetal., i.z.g.st., 83.000
km, ’10.000,-. Tel. 043-
-632001.
Te k. PORSCHE 924, bwj.
78, perfecte staat. Tel.
04454-1710

Te k. PORSCHE 924, vele
extra's, i.pr.st., kl. wit, vr. pr.

’ 11.000,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Renault

Let op!
FuegoGTS'Bl, 110.000

km. groenmet. vr.pr.
’1.500,-. Daslook4s Kerk-

rade na 18.00 uur.
Te k. RENAULT master TD
35 diesel, bwj. '82, inger. als
camper, rijklaar, pr. n.o.t.k.
045-463905, na 19 uur.
RENAULT 25 bwj. '85, s-
bak, in.s.v.splinternw.
’15.750,-. 043-254462.
RENAULT 5 '79, ’ 675,-. R.
14 TL, bwj.'Bo, ’875,-. Met
APK. 04404-1317.
R5bwj. '80, APK t/m 7-'9O, i.
z.g.st. Tel. 045-425357 na
12 uur.
Te k. RENAULT 5 aut., bwj.
10-79, APK 7-'9O, z. mooi,

’ 1.100,-. Tel. 04490-10646
RENAULT 5 GTL, 8-79,
APK 28-10-'B9, ’1.250,-.
Inl. 045-227080.
RENAULT 4 GTL 1100,
1984, kl. wit, in nw.st.,
’6.900,-, 3 mnd gar. Cou-
mans, Beek. 04490-71243.

RENAULT 11 GTX, 1984,
63.500 km, bl. met., Tel.
04492-3321, na 16.00 uur.
RENAULT 5 TL, i.z.g.st.,
APK gek., ’1.850,-. bwj.
1981. Sophiastr. 19, Hoens-
broek.Tel. 045-210154
Te k. STATIONCAR RlB,
'79, onderbouw LPG instal.,
opknapper, t.e.a.b. Groes-
weg 37, Schinveld, na 18 u.
R5Paris 2, bwj. '84, i.z.g.st.,
’6.750,-. Auto Le Mans,
045-259111.
OPKNAPPER R 5Alphine,
geh. uitgeb., APK, ’ 1.500,-,
045-425253.
Te koop RENAULT STS,
bwj. '86, km.st. 40.000, kl.
zwart, i.v.m. bedrijfsauto, vr.
pr. ’ 14.000,-. 045-224202

Rover
Te k. Range ROVER, bwj.
'80, LPG, Bulb., schuifd.,
met vele extra's. pr.

’ 11.500,-. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.

Saab

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 T APC 3-deurs 1983
Saab 900 44.000 km 1984

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
Saab 90 2-drs. in nieuwstaat 1986

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema I.E. ABS, demo 1989
Lancia Thema VS '1986
Lancia VlO I.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!!!

OpelKadett GLS 39.000km 1984
Golf 1.64-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Opel Ascona 4-deurs, zeer mooi 1985
Talbot Solara 1.6een spotkoopje! 1984
Fiat Uno 70 S 1987

Al*.KOMPIER
Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

SAAB 900 Turbo bwj. eind. Te koop SAAB 99 GL, 78, i.
'82, 150 Pk, kl. parelmoerwit g.st., alu. velgen, LPG, APK,
met air flow kit uitgebouwd, ’2.250,-. 045-322514.
?efr„^S'^r' /9-500,-. Wat VERKOPEN? Adver-Tel. 04492-1932. teer via: 045-719966.

Seat
Te k. Seat MARBELLA GL Seat IBIZA 900 playa, '87, kl
bwj. '87, kl. wit, 5-bak, rood, div. extra's ’ 12.900,-,

’ 9.950,-, Coumans Beek 6 mnd gar. Coumans Beek.
bv. 04490-71243. bv. Tel. 04490-71243.
ö TZTTZ^T, ~Z7~ Seat IBIZA 1,2 GL, 1986,
Seat FURA 900Lbwj. 85, i. groen met. 25.000 km.,
z.g.st. m. ace. en APK, kl. ’12.900,- 6 mnd gar.
rood, km.st. 51.000, vr.pr. Coumans, Beek, bv tel.’6.500,-. 045-310427. 04490-71243.

Suzuki
Let op! Koopje! SUZUKI Alto Te k. Suzuki ALTO bwj.'B6,
GL, bwj. okt '88, m. garantie, in pr.st. 1e eig., gek. tot '90,
nw.pr. ’14.900,-, vr.pr. vr.pr. ’6.250,-. Rennemi-
’ll.soo,-. Leenheerstr 117 gerveldweg 76, (zijstr. Huis-
Brunssum. 045-253291. _ bergerstr) Heerlen/heide
Te k. SUZUKI, bwj. '86, km. Te koop Suzuki JEEP LJBO,
st. 26.000. pr.n.o.t.k. Tel. bwj. '81, APK 8-'9O. Vlissin-
-045-259054. genstr 23 Schaesbergerveld

Toyota

Toyota STARLET special 3-
drs. 100% ’4.750,-, bwj.
1982. Tel. 045-740915.
Te k. TOYOTA Hi-ace, open
laadbak, trekhaak, APK tot
'90. T.e.a.b. 04490-37810.
Te k. TOYOTA Corolla
sportswagon, APK '90,
’1.000,-. Tel. 045-725527,
na 18.00 uur.

Toyota CAMRY Combi 2.0
XLI, beigemet. LPG, 01-'BB.
Volvo Jac Klijn, Kerkrade.
045-458000.
Te k. TOYOTA Tercel de lu-
xe, bwj. '83, pr. ’6.250,-,
zien is kopen. 045-242836.

Te k. Toyota COROLLA bwj.
78, gek. '90, km. 95.000 vr.
pr. ’ 850,-, tel. 045-351724
Te k. Toyota COROLLA
VAN diesel, bwj. '85, i.z.g.st.

’ 6.400,-. Tel. 04490-25436
Te koop Toyota STARLET
speciaal 5-gang, kl. grijs,
bwj. '80, APK 3-'9O, pr.
’2.250,-. 04490-54510.
Te k. Toyota COROLLA

i coupé, 77, APK 12-'B9, vr.
pr. ’500,-. Kerkplein 71,
Voerendaal.

.Te k. Toyota CELICA 75,■ uitgeb. sportvelg. enz. i.z.g., st. APK 5-'9O, vr.pr.

’ 1.950,- Tel. 045-740006.

Triumph
Triumph SPITFIRE 1500,
78, pr. ’ 6.500 - Tel 045- Te k- TRIUMPH Spitfire, i.z.
255784. g.st. Tel. 045-752307.

Volkswagen

Te k. VW SCIROCCO auto-
rn., bwj. 78, APK 4-'9O, i.z.
g.st., vr.pr. ’ 2.750,-, mr. e-
vent. mog. Tel. 045-273795.
Te k. GOLF 1100 cc, kl.
groen, bwj. '80, APK, pr. n.o.
t.k. Tel. 04490-33833.
Te koop VW GOLF vr.pr.
’600,-. Tel. 045-414889.
GOLF 1100 bwj. 77 APK
juni '90, tel. 045-318250.
Te koop VOLKSWAGEN
personenbus dcc. '83 2L,
kmst. 80.000, in goede staat
tel. 04754-82890.

Gratis
Motor afstel, controleren
met sun diagnose computer
Auto Le Mans, Rembrandstr
64A, Brunssum.o4s-259111
Te k. VW Golf GTI uitgev.
Amerikaans uitgeb. bwj. '82
v. de liefh. tev. VW Buggy,
Silstr.l3, Sittard.
Te k. VOLKSW.bus piek up,
met zeilen dak, bwj. 10e
mnd. 78, APK 5e mnd. '90,
met trekh. I.pr.st. Inr. mog.
Vr.pr. ’1.375,-. Tel. 045-
-451715.

Te koop Volkswagen BUS
LT, diesel. Op de Berg 10
Schinveld.
Te k. VW 1303 S Osterman
cabriolet, 4-zits, 1600 cc, lu-
xe int., brede spatb., alp.
blauw in abs. nw.st., vr.pr.

’ 12.000,-. 04406-15682.
Te koop VW GOLF Diesel,
bwj. 8-'B7, grijs kent. 41.000
km. sportvelgen, winterban-
den, div. spoilers en access.
5-versn. vaste prijs
’20.500,-. 045-442149/
04457-1248.
Te k. VW GOLF, bwj. '79
GLS, get. glas, APK '90, pr.
’2.750,-. Tel. 045-223175.
Te k. GOLF GTI, bwj. 5-'B2,
als nieuw, extra's ’ 10.250,-
Tel. 045-316940.
Te koop SCIROCCO bwj.
'78, geh. uitgeb. met ace.
APK '90, vr.pr. ’1.950,-.
Tel. 045-410705.
GOLF S bwj '80, kl. geel

’ 3.500,- Gremelsbrugge 36
(Rimburg) Landgraaf. TEI.
045-321677.

GOLF 1600 CL, bwj. '86,

’ 16.750,-. Auto Le Mans,
045-259111.
JETTA 13 elan, 4-drs, bwj.
'86, ’16.750,-. Auto Le
Mans 045-259111.
Te k. VW GOLF i.z.g.st.,
APK 7-'9O, bwj. eind 76, vr.
pr. ’ 700,-. 04754-86345.
VW GOLF 1100 bwj. '83,
div. extra's, ’6.650,-. Tel.
04490-23318.
VW GOLF GTI, bwj. '82, s-
gang, i.st.v.nw., ’ 9.450,-.; Tel. 04490-14258.
Te koop VW GOLF 78, APK
2-'9O, i.g.st. vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 045-250217.
Te koop VW GOLF diesel,
bwj. '80, APK tot '90, i.z.g.st
Einderstr. 45 Heerlen. Tel.
045-226478.
GOLF 1.6 LS, achterschade
techn. 100%, bwj.76,
’650,-. 04404-1317.
Volkswagen PASSAT 1.6,
3-drs. 1-'B5. Volvo JacKlijn,
Kerkrade 045-458000.

Volvo
Te koop DAF 1100, met
dubbele bak, voor autotran-
sporter, bwj. '81. Tel. 045-
-220730.
VOLVO 360 GL injection,
veel access. wit, '86, km.st.
43.000. Tel. 04404-1380.
VOLVO 343 de luxe (scha-
kel) bwj. '79, APK juni '90

’ 1.750,-. 045-720951.
VOLVO 360 GLT, bwj '86
met alarm, electr. ramen,
spiegels, deurvergrend.,
stoelverwarm. en trekh. Prof
Lorentzstr. 18 Hoensbroek.
Te k. hele mooie VOLVO
244 GL bwj. '80, APK 6-'9O.
Tel. 04490-76123.
VOLVO 740 GL Blackline,
2.3 inj. katalysator, antr.met.
04-88, 30.000 km. Volvo
Jac Klijn, Kerkrade 045-
-458000.
VOLVO 440 GL inj. kataly-
sator, 01-'B9. Volvo JacKlijn
Kerkrade 045-458000.
VOLVO 480 Turbo katalysa-
tor, 05-'BB. Volvo Jac Klijn,
Kerkrade. 045-458000.
VOLVO 240 DL, wijnrood,
71.000 km. 3-'B5 ’18.500,-
Volvo Jac Klijn Kerkrade.
045-458000.
VOLVO 340 DL 5-drs. 1984,
78.000 km. grijsmet. als nw.
volledige garantie. Autobe-
drijf van Leeuwen, Strijtha-
genweg 129 Kerkrade. Tel.
045-453355.

Te koop VOLVO 340 GL,
redline, ca. 13.000 km. 1 jr.
oud, vr.pr. ’25.500,-. Tel.
045-212971.
VOLVO 360 injectie 2.0 4-
drs. 1987, 45.000 km. antr.
met. zeer mooi. Volledige
garantie. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129 Kerkrade. 045-453355.

VOLVO 360 GLE sedan, 31
okt '86, 48.000 km, bl. grijs
met, lepenstr. 34, Brunssum
Te k. VOLVO 343 L. schakel
type 1980, pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-250149, na 18.00 uur.
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
'80, APK, LPG, trekh. vr.pr.
’3.250,-. Inr. kleinere mog.
Tel. 045-227068.
VOLVO 340 '86, LPG, in st.
van nieuw, voord., tel.
04409-2619 na 18.00 uur.
VOLVO 360 GL '86, in st. v.
nw., m. of z. gasinstall., zeer
voord. Tel. 04490-12138.
Tek. mooie VOLVO 340DL,
okt.'B3, LPG install., vr.pr.
’9.500,-. Tel. 045-271835.
VOLVO 343 DL, t. '80, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-751277.
(na 11.00 uur).
Te k. VOLVO 244 diesel,
automatic, bwj. '82, pr.

’ 5.200,-. Tel. 04406-40437
Te k. VOLVO 244 GL, LPG,
bwj. 79, APK dec'B9, trekh.

’ 1.500,-04454-3967.

Diversen
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Jubileum Autoshow
WEGENS HET ENORME SUCCES VAN ONZE

JUBILEUMSHOW DEZE WEEK SUPERAANBIEDINGEN
VRAAG OOK NAAR DE SPECIALE MEENEEMPRIJZEN.

Zondag Kijkdag
Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-; BMW 320 I veel extra's '84

’ 16.900,-; BMW 320 type '80 ’4.900,-; BMW 316 type
'80 zeer mooi ’ 3.950,-; Datsun Cherry GL '83 ’ 7.900,-;
Datsun Cherry GL '80 ’2.500,-; Datsun Cherry '82
’5.950,-; Ford Sierra Stationcar 1600 type '84 5-drs.
’12.950,-; Ford Sierra 1600 5-drs. '83'’ 11.500,-; Ford
Granada '83 ’7.500,-; Ford Taunus Stationcar 79
’1.500,-; Ford Taunus LPG Station '82 ’6.950,-; Ford
Sierra 2.0 ’ 10.000,- '83; Ford Escort 79 ’2.500,-; Ford
Escort '82 ’ 7.950,-; Ford Fiësta '84 ’ 10.950,-; Fiat Pan-
da 45 '85 ’ 5.950,-; Fiat Panda 750 CL '87 ’ 11.250,-; Fiat
Ritmo 65 '81 ’2.950,-; Honda Prelude EX type '84,’16.000,-; Honda Quintet '82 ’4.250,-; Lada 4-drs. '84

’ 3.950,-; Landrover Jeep’ 5.950,-; Mazda 323 nw.st. '85
’11.500,-; Mazda 323 nw.st. '86 sportuitv. ’12.500,-;
Mazda 323 79 ’ 1.950,-; Mitsubishi Galant '82 ’6.750,-;
Mitsubishi Colt GLX '85 ’12.500,-; Mini Metro '81

’ 4.950,-; Mini autom. 79 ’ 2.200,-; 5 x Opel Corsa va.
’9.900,-; Opel Manta 1e eig. '80 HB ’4.900,-; Opel Ka-
dett diesel '84 ’ 9.250,-; Opel Kadett Coupé 79 ’ 2.950,-;
Opel Kadett donkerblauw, zeer mooi 1987 ’ 17.900,-
Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’4.950,-; Opel C 1200
’2.250,-; Opel Rekord 2.0 LPG '81 ’3.950,-; MG Midget
’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-; Renault 5 TL '82
’3.500,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-; Skoda 105 S '87■’5.950,-; Skoda 105 L '83 ’2.950,-; Toyota Celica zeer
mooi '83 ’ 11.500,-; Toyota Celica KT '80 ’ 4.900,-; Toyo-
ta Carina LPG 79 ’2.500,-; Toyota Tercell '85 ’ 8.950,-;
VW Golf diesel '81 ’ 6.950,-; VW Golf 4-drs. 78 ’ 2.500 -"VW Polo LX LPG '81 ’ 5.750,-; VW Derby '81 ’ 2.950,-;

VW Jefta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo 343 79 aut. ’ 3.250,-.
Diverse inruilers va. ’ 1.000,-.

Inkoop - verkoop auto's.
Goede service en garantie.

APK keuringsstation,
(keuring klaar terwijl u wacht). Klimmenderstraat 110, tel. 04405-2896.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45-55 '83 t/m '88; Uno
Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Regatta 85 S '84; Golf 5-drs.
Synchro 4-wd '86; Fiat Ritmo 105TC '82; 127 1050 '85, '86;
Fiat 131CL 4-drs.; Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S
5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81; Skoda 120LS '86; Skoda 120L '87: Volvo 345DLS '82
Panda 1000 S'87; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 11 '85;
Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87; Peugeot 305

GL '82 en '85; BMW 316 '82; Mitsubishi Colt '84 en '86.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

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

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
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OBOVIE GARANTIE

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

Te k. Ford ESCORT bwj 77 KADETT Diesel '83 APK 5e
APK gek., ’ 750,-; Peugeot mnd '90 ’ 6.750,-; Kadett
zeer mooi, bwj. '84, APK HB 13S'80’ 4.200,-; Fiësta
gek. ’6.950,-. Info 04750- 13S / 2.950,-; Golf Diesel
16522. 78 ’ 2.250,-. 04499-3398

AUTOPARCK Kerkrade,
ruime keuze uit ca. 60 jonge
occassions: Triumph Spitfire
1500 TC cabrio 1979;
Porsche 911 SC coupé 3.0
kl. rood, perf. st. 1979; Ford
Escort XR3 cabriolet zeer
mooi 1984; VW Golf 1600
GLS cabriolet 1e eig. nieuw-
st. 1982; Mercedes 190 SL
kl. wit 1960; Mercedes 280
S automaat alle extra's 1e
eig. 1983; Mercedes 190 E
automaat alle extra's 1982;
Mercedes 280 groenmetallic
1977; Ford Sierra sedan
1600 CL met LPG kl. zwart
1987; Ford Sierra coupé met

LPG bl.metallic 1985; Ford
Sierra 2.0 luxe 5-drs. met
LPG zilver 1983; BMW 316
1800 goudmetallic schuifd.

LPG enz. 1985; BMW 316
1800 sedan kl. rood 1986;
BMW 316 1800sportuitv. kl.
donkerblauw 1985; BMW
323igroenmetallic div. ace.
1980; BMW 315 1e eig. bei-
ge 1983; Fiat Uno shopping
goudmetallic 1988; Honda
Civic 1300 GL goudmetallic
zeer mooi 1986; Honda Ci-
vic automatic kl. groen 1978;
Peugeot 309 profil allure in
perf. st. 10.000 km 1988;
Renault 5 GT org. Turbo wit
div. ace. 1986; Renault 5 TR
signaalrood nieuw 1988; O-
pel Rekord automaat 2.0 HR
sedan 1984; Opel Ascona
goudkleur 1e eig. 70.000 km
4 drs 1984; Opel Kadett limi-
ted blauwmetallic 3 drs
1986; Opel Kadett limited wit
spec. design 1987; Opel Ka-
dett luxe stationcar LPG
1986; Honda Accord sedan
zilvergr.metallic 1981; Saab
turbo 900 sedan zilverme-
tallic 1985; Opel Manta
sportuitbouw div. extra's
2.0E 1979; Suzuki Swift GL
spec. design zilver 1986;
Daihatsu minibus bestel kl.
wit 1983; Citroen BK RE kl.
wit 1e eig. 1985; Citroen BK
1600 TRS sportuitv. 1983;
Mitsubishi Lancer automaat
i.z.g.st. 1980; Suzuki Alto
GL grijsmetallic 1986; Suzu-
ki Alto GL zilvermetallic
1982; Toyota Carina Luxe
stationwagen 1800 diesel
1983; Volvo 740 GL diesel
zeer mooi 1985; Volvo 240
Gl kl. wit 4-drs 1986; Seat
Marbella GL signaalrood
1987; VW Jetta 1600 luxe
veel extra's goudmetallic
1984; VW Golf Memphis
rood 1987; VW Golf Auto-
maat 1800 grijs kent. 1987;
VW Passat diesel zilver s-
drs 1984; VW Scirocco
automaat nw. model 1981..
Te k. AUDI 100 Avant die-
sel, 5 cyl., bwj. 79, vr.pr
’2.900,-; Renault 18 TS,
bwj. '80 voor opknappen, vr.
pr. ’1.200,-. Tel. 045-
-451373.
KOOPJES!! VW gesloten
transportbus LT 28D, bwj.
76 ’1.500,-; Renault 18
TS, bwj. 79 ’950,-; Fiat
127 bwj. 79 ’BOO,-; Peu-
geot 104 78 ’ 750,-; Toyota
1000 heel goed, bwj. 74

’ 600,-. Alle auto's zijn APK
gekeurd. Voor ml. 04750-
-10792 of 04743-1881.
Ford Siërra 1600 Laser, s-
deurs '84; Mazda 626
hatchback 2.0, 5-drs., trekh.
'83; Mitsubishi Lancer 1200
GL '82 en '80; Honda Civic
5-drs. de luxe '81; Mazda
323 1.3, 3-drs. '81; Ford
Taunus 1.6 L Bravo '81; Mit-
subishi Colt 1200 GL '80;
Opel Ascona 1.9 N LPG,
trekh., 4-drs. '80; Toyota
Tercel coupé '80; Fiat 127
76. Autobedrijf DORTANGS
Altaarstraat 2, Schinnen, tel.
04493-2211.
U rijdt uw auto goedkoper
met occasions onderdelen
(gr. voorraad CITROEN,
Renault, Peugeot). Alle rep.
ook caross. H.A. Mersch-
meyer, Lütticherstr. 586,
Aken. Tel. 09-49.24174536.
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.
OPGELET wij betalen de
hoogste prijs voor alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Citroen CX 2500 I
LS Prestige aut. airco enz. in
nw.st. '87; Toyota Supra
Targa 3.0 I 24 kleppen alle
extra's wit alle extra's '86;
Honda Prelude 2.0 EX km.
st. 9.300 als nw. wit 7 juli
'88; Honda Civic 3 D 1.5 GL
veel extra's '86; 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. bei-
gemet. '85; BMW 315 wit en
beige '82; Citroen Axel 11
wit '86; Fiat Ritmo 60 '83;
Fiat 127 Super 900 '82; Ford
Escort 1300 Laser wit '86;
Ford Fiësta 1000 spec.
aanb. '83; Ford Fiësta 1100
L '80; 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; Nissan Mi-
cra SDX '86; Opel Kadett
HB 1.3 S '87; Opel Kadett
1.2 SC '87; Opel Kadett HB
13 S '85; Opel Ascona 16 S
HB spec. '85; Opel Kadett
13 S 5-drs. met gas '81;
Opel Manta 19 N CC groen-
met. '81; Opel Corsa 1.0 S
spec. uitvoering '84; Opel
Commodore 2.5 S automa-
tic '81; Opel Kadett 1200
aut. 78; Peugeot 205 XE
'86; Peugeot 309 GL profil
van 1e eig. '86; Toyota Cari-
na 11 1.6 DX met gas '85;
VW Polo C '84; Volvo 340
DL 3-drs. '84; Volvo 360 2.0
rood '86. Div. spec. aanbie-
dingen op goedkope inrui-
lers, Bovaggarantie of eigen
garantie 6, 12 maanden, ft-
nanciering tot 100%. Wij zijn
ook uw adres voor algeheel
auto-onderhoud. Donder-
dag koopavond. Auto en
APK centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.

Te koop zeer mooie PJSIERRA 1.8 laser T. 5J'85; BMW 316 groenrn ;*
prach. Fiat- Ritmo "70'Jj
gunst, prijs; Opel Asö>'
autom. 4-drs. m. '83; |3
geot 305 GL Break '82;ON
Kadett 12S stationcar2
LPG '81; mooie BMWJ,
bruinm. stuurb. '83. B*.
hardstr. 12, Munster^(ook zondags's geopgrwl^
GG auto's biedt aan; HGn
Accord 2.0 EX met vee;
tra's '86; Renault 25 V6Jals nieuw '85; Ford c^
1.4 CL '87 met sporW-J
enz.; Ford Escort metS
bouwset, spoftwln. enz-J
Peugeot 305 GL mt ser«
'85; Ford Sierra 1.6 3
Saab 900 GLE auto^'82; Opel Ascona's div^Jtypes vanaf '82; Toyota^
lica 2.0 XT'B4 enz. enz.^degelijke garantie - intJL
financiering - verder oW
houd mogelijk. GG AUT^Heerenweg 286 Hee^Tel. 045-224172. (Gr. *"Hrln-Brs).
Ford Scorpio 2.4 i ghia

’ 32.500,-; Ford Scorpi":
i CL 5-bak '86 ’ 25.5-ïï
Ford Siërra 1.6 laser
’16.750,-; Ford Sierra
laser LPG '85 ’ 15.2SÏÏ
Ford Siërra 2.0 laser 5
’12.500,-; Opel Ascona*
LS 4-drs '87 ’ 17.500 " :
pel Ascona 1.6 S 3
’ 8.250,-; Opel Kadett '-LS 3-drs. '87 ’ 16.750/ v
pel Corsa 1.3 LS 3-drs ..
’14.750,-; Renault 25 [
5-bak '86 ’18.500,-: *j
nault 11 1.4 BroadwaL
bak 5-drs '86 ’ 12^VW Passat 1.6 CL 5-drs
’14.750,-; Nissan Sf*
1.8 GL 5-bak '83 ’B^'
Lada2los '82 ’ 2.000^ruil, financieren en BO*J«garantiebewijs. Autot>e\
en APK keuringsstatK" 1,.
van DIJK & Zn. Hompe ■weg 33, Landgraaf(Scrw£|
berg-Kakert). Tel. 12
311729. Alle keuringen "I
gestaan.
Wij geven het meeste *'
uwAUTO. U belt, wij M» 5lil I l lil ii I M
Wij betalen de K°%
PRIJS voor uw auto meU
waring bewijs. Bel
462441. v[
Mazda 626 coupé 2°^'88, nw. model (kleur «m\
Mazda 626 2.0 GLX. vJh
27-10-87; Mazda 626 «"
GLX'B6 (3x); Mazda 62^1*
1.6 GLX '87; Mazda SfM
1.6 LX '86; Mazda 62° J"
2.0 LX Diesel '86; W^ff626 HB 2.0 GLX '84; MfSt*626 Sedan 2.0 LX diesf^ c
Mazda 323 HB 1.5 LX "£ p
Mazda 323 HB 1.3 LX a \
Mazda 323 HB 1.3 &.$
'86; Mazda 323 HB I^,.' \
torn. '84; Mazda 323 WA ,
GLX Diesel '88; Mazda 3?
NB 1.5 GLX'B6; Mazda5 (
NB 1.3 LX '86; Mazda J «
NB 1.5 DX '81; Mazda>liNBl.3DX'Bl;OpelAS<ft i,
1.6 S'B4; Opel MantaJA
'83; Opel Kadett 1.2 '„jÉ
Opel Kadert 1.2 S 82;V
Kadett 12 S 5-drs. '82; EF
Corsa TR 1.2 S '85; "ÏP
Siërra 1.8 Laser, 5-drs-. A*
Ford Escort 1.3 L, tPvj\
Honda Accord auto*
met stuurbekr. '82; N'-Jyt
Cherry 1.3 GL '84; VWYjI
'84; Triumph Spitfire
1971, ’5.500. GoedM
inruilauto's: Mazda
’1.500,-; Mitsubishi sfy\
ro, aut. 78 ’ 2.500,-; N'S
Blue Bird '80 1.6 ’%d
Opel Kadett 77 / 1-*%.VW Polo 78 ’ 1.850.-' j S
vo 343 DL auto^y
’1.250,-. LOVEN H^JlB.V. Palemigerboord J.\
Tel. 045-722451. &*
APK-keuringsstation^^jj, Gebrs. DOMINIKOf; lbiedt aan: Opel Man'V; GTE bruinmet. '83; &=Kadett 1.2LS groenmel;Jk
Kadert GTE wit '83; IJ**!. 1.6 SR blauwmet.

' dett 5-drs. bwj. '83; jA
Siërra 1.8 L Laser

' rookzilvermet. ’ 15'dM- '86; Siërra 2.0 ’l* fI" blauwmet. 5-drs LP", (fl■ Sierra KR 4i roodmeta1 M
extra's '83; Escort "■

’7.900,- blauwmet 1
Granada 2.0 L ’ 1-9°7*n
drs. i.z. g.st. blajJ*. fl
’2.500,-; VW Golf G'^.extra's type '81 /„^l/j, Toyota Corolla 1.3 D^
back blauw '80 ’HM
Toyota Starlet DX 3 T

’ 1.900,- zilvermet.. J\
’2.750,-; BMW 320 fy\i i.z.g.st. div. extra's ’ *y'
Inr. gar. financ. rr^fl' l: Autobedrijf Gebrs. DVkowski, Kantstraat 48 u fr

.o. Worms-Landgraa'
045-326016.
Te k. onder garantie e |rf; vice div. gebruikte ad

1 bielen; Mercedes 200; m. div. opties 1e eig-.gOJ
LPG, 5-'B7. Mercedes ' ê

1 16 V uitv. div. opties °>A (
! Golf GTI alle extra's """£

' pel Senator 25 E autom: f

'< Opel Ascona 4 drs. Ij* ptf
Opel Ascona 16 D '8*: *sche 928 Sdiv. extra'V

' Kadett D '84, Golf Gl'^1 div. extra's '86, Opel
1 16 S '83. Fiat Panda .f
! '83 wit, Fiat Panda & 1> bruin, Renault Fueg° nf1 Citroen 2CV 6 Charie;? ft

" Mitsubishi Sapporo 'y\f■ Ritmo '82 4c VW bus fi» 79. Opel Rekord 4 drs- f
1 '85. Mitsubishi Galar 1 r
; Opel Corsa 12 S '84.'/
} nanc. garantie. Auto^r;; P. Franken, Ganzewe'" #
1 Heerlen Nrd. Heerier; Tel. 045-216475/7277^
j Opel KADETT autorn-
) Ford Fiësta 1100 198^'^- Manta 1977, mr. rnw^. keuring klaar terwijl u m
! Garage John Osojni"- f\. str. 24, Eygelshoven' ,, 460734.
I Te k. Ford TAUNUf ff■ aut., bwj. '80, APIS-Wi ’ 1.250,-. Tel. 045-3^

Voor Piccolo^zie verder pag^*
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k ,TT aad van Commissarissen van Limagas vorige week■ et vijandige' overnamebod van de Plem afwees, lijkt een
Passé aangebroken in de machtsstrijd tussen de twee grote
i.mburgse energiebedrijven. Aan de horizon dreigen zelfs

,slepende rechtszaken over de juridische aspecten van de
overval. Er is alleen nog uitzicht op verzoening als beide

Pa*ftijen weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten om
erder te praten over een reeds drie jaar geleden door een. commissie onder leiding van G. Mertens voorgesteld, 'erriodel. Tijd om eens te praten met deze grondlegger van
Plannen voor één 'Energiebedrijf Limburg', een man die

Zljn inspanningen tot nu toe niet verwezenlijkt zag.

Te veel winst
G. Mertens heeft alle begrip voor
de pogingen van de Plem om nu Li-
magas maar op te kopen. Hij vindt
het kwalijk dat met name bij Lima-
gas de consument meer voor zijn
gas betaalt dan strikt noodzakelijk
is. De winst die Limagas maakt,
komt voor een groot deel via divi-
dend aan de gemeenten en de pro-
vincie uiteindelijk wel weer ten goe-
de aan de gemeenschap, maar het is
dan altijd maar afwachten hoe dat
geld wordt besteed. „Die winst is
veel te hoog. Het zou beter zijn in
dat geval de tarieven te verlagen."
Mertens is daarom een voorstander
van het beleid dat de Plem voor-
staat. De elektriciteitsdistributeur
houdt de marge zo klein mogelijk,
waardoor de consument relatief
weinig voor zn stroom hoeft te be-
talen.
Hij trekt de bewering van Limagas
in twijfel dat de aandelen niet over-
draagbaar zijn aan andere partijen.
De huidige verdeling van de aande-
len (45 procent voor de provincie,
10 procent voor de Gasunie en 45
procent van de gemeenten) werkt
volgens Mertens verlammend voor
de besluitvorming. „Belangrijke be-
slissingenkunnen daardoor geblok-
keerd worden."

Met eigen vervoer op vakantie gaan
is al lang geen kwestie meer van een

degelijke rugzak inpakken, 'n
eenvoudig trekkerstentje oprollen
en wegwezen. Wie deze weken de

wegen naar het zuiden berijdt, ziet
niets meer dat in de verste verte op
een gewoon tentje lijkt (of het zou
van de reparatiedienst van de PTT

moeten zijn).

Wèl caravans, campers,
vouwcaravans en

bungalowtent-karren in allerlei
formaten en daarnaast nog een
aantal hybride vehikels waarbij

fantasierijke ambachtslieden met
las-apparatuur van twee of meer

voertuigen een rijdend of
versleepbaar logement hebben

gemaakt. Wel origineel, maar of
een Volkswagenbusje met op het
open dak de holle carrosserie van
een 'Kever'(zonder bodem) leuk

oogt, is al zeer de vraag zonder dat
je jein de dubieuze wegligging

verdiept.

De 'gewone' caravan waar je met
een modaal gezin nog net in kunt

mits je opje vakantieplek geen ruzie
krijgt, blijft nadrukkelijk aanwezig.
Maar ook caravans en campers ter

grootte van een behoorlijke
verhuiswagen rollen nu regelmatig
richting grens. Op een drukke dag

lijkt het zo alsof er letterlijk hele
woonwijken over de autowegen

denderen.

Van binnen doen deze rijdende
bungalows denken aan een iets

gezelliger versie van het
ruimtelaboratorium Spacelab. Van

buiten vallen ze vooral op door
hardnekkig voor je te blijven

hangen op een tweebaans weg.
Inhalen is bij de grotere versies

nogal hachelijk, omdat de lengte -inclusief trekkende auto -
bedrieglijk kan zijn. Helemaal
boeiend wordt het wanneer de
caravans door bijvoorbeeld de

zuiging van een passerende
vrachtwagen een soort Weense wals

gaan doen.

Bij
#
het reizen met deze rijdende
blikken zomerhuisjes wil de

fabrikant blijkbaar toch nog de
illusie van de reis-romantiek. proberen vast te houden: wat

anders te denken van namen als
Safari, Azur, Laika, Chateau,

Cantara, Moncayo, Prestige of
Taiga? Dan liever een nuchtere

naam als die van het type Hobby.

De hardnekkige weigering om
tijdens een 'kampeervakantie' af te

zien van comfort en luxe kan
begrijpelijk genoemd worden (al

lijkt de charme van het echte
kamperen juist het eventjes

verwisselen van het comfortabele
voor het primitieve leven) maar hoe
moet je dat rijmen met de kleinere

caravan-varianten? Ze lijken het
ongemak van een tentje te

combineren met het comfort van
een isoleercel.

Zo maakt Kip - net als enige andere
merken, overigens- naast 'gewone'

caravans een rijdende
schoenendoos waarin je je

reisgenoten wel heel intiem leert
kennen. Een soort laagKip-penhok
op wielen met een smal deurtje aan

de achterkant. Comfort? De
wanden van een trekkerstentje

geven tenminste nog mee als je er
tegenaan gedrukt wordt.

Maar tenten zijn ook niet meer wat
ze waren. Waar je ze nog ziet,

ontwaar jeeen mini-huis met
woonkamer, slaapkamers,

voorportaal, plastic ramen (soms
met plastic bloemenrekjes) en nog

net geen open haard. Dat alles
wordt op vernuftige wijze uit een
soort halve caravanwagen geklapt

en laat zich opbouwen tot een waar
landgoed.

De eenvoudige kampeerder met
een tentje waar je alleen kruipend
of liggend in kunt en dat voorzien is
van een eerlijk conservenblik voor

de nachtelijke kleine boodschap,
wordt - als hij nog bestaat -langzaam weggedrukt.

Verstikt tussen de Spacelabs, de
Westfalia's, de Holtkampers en de
Adria's. Verborgen in de schaduw

van de bungalowtenten. Dat wordt
toch weer een vijfsterren-hotel dit

jaar.

Ron brown

Gemeenten
Mertens herinnert zich dat de Lim-
burgse gemeenten (die 45 procent
van de aandelen Limagas bezitten)
ondanks die voordelen drie jaar ge-
leden al bezwaar maakten tegen de
integratie van Plem en Limagas. De
Regionale Commissie Limburg on-
der voorzitterschap van Mertens
stelde toen al voor alle gemeentelij-
ke en de twee provinciale energie-
bedrijven te bundelen in één struc-
tuur-NV. Dit bedrijf, dat dan
'Energiebedrijf Limburg' zou kun-
nen gaan heten, zou veel krachtiger
zijn, vanwege een grotere bestuurs-
capaciteit, een sterker financieel
draagvlak en de bundeling van vak-

(I v^len
i heeft «'

de veel bestuurservaring
f. Cr' olldermeer als LLTB-voor-
t- i eheèV0°rziUer van de Raad van
<*. Nen Van de Rabobank Neder-
| '«rvan Jl3 z'jn pensioen als voorzit-
f J«mdindrhet ziekenhuisin Venlo, had
4r^bur dat de reorganisatie in
jt^n\t3 Vr'J gemakkelijk zou kun-
(fKeiiter?*2"" "Behalve zes ge"

*\ Pl energiebedrijven had
'cm en Limagas. In andere

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100,
6401 dp heerlen; of bel 045-
-739263.

Commissie
, le1SHe

ar,rn bestuurder stond Mer-
V l3kon Jds aan het hoofd van een

" Soiirj 'ëe c°mmissie die concreter
4 ran'rioest geven aan een lande-
-4 Van nutP^r, over de reorganisatie
# Nul 'Jven-Doel was de
'f ïilg mn'e en distributiekosten zo
i cotiS(1gelijk te krijgen, zodat de
i Pfijs v"^nt een zo laag mogelijke
l* 'alei) °°r zijn energie hoefde te be-

Het Energiebedrijf Limburg dat na
een fusie ontstaat, kan enkele be-
langrijke voordelen bieden. De
aangesloten verbruikers krijgen bij-
voorbeeld voortaan te maken met
slechts één bedrijf dat zorgt voor
alle energiebehoeften. Dat leidt tot
efficiënter beleid, kostenbesparing
en dus tot goedkopere tarieven voor
gas en elektriciteit.

Belangen

neemt. Mertens: „Helaas zien we
nu dat andere belangen een rol spe
len."

De reorganisatie in Limburg zou
het best tot zn recht komen in de
vorming van één energiebedrijf dat
de distributie van gas, warmte en
elektriciteitvoor zijn rekening

f v». lvie .
i 2itter vr,a' drie Jaar geleden voor_

Unk, e Regionale Commissie**i , g (RCL), had het zich alle-
[ Preses? m°0i v.oorgesteld- In 1986
I v eerde z'Jn commissie op ver-
■Horßaa" de oyerheid een afgerond
ife ene"ISa'ieP'an voor de Limburg-

>(J
ë'eDedrijven „en dat leek in

rë eenvoudiger te gaan dan
, 'n Nederland, omdat door

Me tussen Plem en Limagas
IN Zjo°ldeel van de klus geklaard

WÜtte Jaar 'ater is Mertens een illusie
S*rho, h" Cen ervar'ng rijker. De
iKeen, "Ben tussen Plem (voor "'|'n Lj e'Sendom van de provincie)a&*s zijn slechter dan ooit.

provincies was dat allemaal veel
meer versnipperd."

gen voordragen, waarvan 2 uit het
bedrijfsleven. De gemeenten zou-
den met 6 personen vertegenwoor-
digd mogen zijn.

Ook de angst van de ondernemings
raad van Limagas voor het verlies
van werkgelegenheid na de fusie,
kan Mertens niet delen. „Als wer-
kelijk blijkt dat er veel mensen
overbodig zijn, wordt een afslan-
king hoog tijd. Maar ik denk dat er
geen gedwongen ontslagen zullen
vallen. Ik kan me zelfs voorstellen
dat er op den duur nieuwe arbeids-
plaatsen bijkomen."

kennis. Onder de hoede van dit be-
drijf zouden drie werkmaatschap-
pijen kunnen worden opgericht,
voor respectievelijk Noord- Midden- en Zuid-Limburg.

Na de bundeling kan het 'Energie-
bedrijf Limburg' zich richten op een
aantal nieuwe taken, zoals projec-
ten voor warmte/krachtkoppeling
en alternatieve energie-opwekking,
het gebruiken van vrijkomend gas
uit vuilstortplaatsen, verwerking
van vliegas, het hergebruik van af-
val en afvalverbranding. Dat zijn
projecten waarbij verschillende
energievormen (elektriciteit, gas en
warmte) tegelijk een rol spelen en
dus samenwerking vereist is. Bo-
vendien is één energiebedrijf een
betere gesprekspartner voor de
overheiden bedrijven, dan wanneer
apart met het gasbedrijf en de elek-
triciteitsdistributeur moet worden
overlegd.

Mertens: „Dat plaatje was mooier
dan het bod dat Plem nu uitbrengt,
hoewel ik daar alle begrip voor
heb." In de Raad van Commissaris-
sen zou de provincie 7 mensen mo-

Onverteerbaar
De provincie stond er volledig ach-
ter, maar voor de gemeenten was
dat plan onverteerbaar. „Ze waren
en zijn bevreesd dat hun inkomsten
afnemen als Limagas fuseert met de
minder winstgevende Plem. Boven-
dien zijn ze bang dan hun invloed
als aandeelhouder voor een groot
deel af te moeten staan aan de pro-
vincie. Dat vind ik kortzichtig," al-
dus Mertens. „Ik ben bijzonder te-
leurgesteld door die houding. Aan-
deelhouders hebben in een struc-
tuur-NV meestal slechts een be-
perkte invloed. En in de Raad van
Commissarissen zou geen 'partij' de
meerderheid hebben."

Emoties
„Zakelijk gezien is het overname-
bod een oplossing waar niemand
bezwaar tegen kan hebben. In dit
geval wegen de zakelijke belangen
echter minder zwaar. In werkelijk-
heid spelen de emoties een belang-
rijke rol, zowel bij de gemeentelijke
aandeelhouders als bij de werkne-
mers. Die voelen zich in dergelijke
situaties altijd bedreigd. Daar moet
zorgvuldig mee worden omge-
gaan."

Mertens hoopt dan ook dat het als-
nog uiteindelijk tot een samenwer-
king zalkomen. „Dat zou voor Lim-
burg een goede zaak zijn."

peter bruijns

Bod
Na jarenlangvruchteloos overleg
over het voorstel voor fusie met ge-
sloten beurzen en tal van varianten
daarop, heeft Limagas eind vorig

jaar het laatste - vergaande - voor-
stel afgewezen. Dat was reden voor
de Plem om - gestimuleerd door de
provincie - op 24 mei een bod van
223 miljoen te doen op alle aande-
len Limagas. De aandeelhouders
van Limagas (provincie, Gasunie en
gemeenten) kunnen hun aandelen
ruilen voor aandelen Plem of voor

’ 4800,- contant öf voor ’ 2600,-
-contant plus 3 aandelen Plem.
Directie en personeel van Limagas
reageerden geschokt. Na raadple-
ging van deskundigen besloot de
Raad van Commissarissen vorige
week het bod af te wijzen en de ge-
meenten, Gasunie en de provincie
geen toestemming te verlenen om
hun aandelen te verkopen. Limagas
houdt vast aan de statuten, waarin
staat dat geen andere partijen dan
de drie genoemde aandeelhouder
kunnen zijn. Het gasbedrijf is bang
voor een eenzijdige machtspositie
van Plem voor de provincie die dan
meerderheidsaandeelhouder wordt
en vindt bovendien dat het bod te
laag is. Limagas verklaarde zich
echter wel bereid-om opnieuw met
Plem te overleggen over de oude sa-
menwerkingsvoorstellen.

Desecretaresse op afstand
'r r 2iit\ ri n°gal wat bedrijven

cc or^weg te klein zijn om
l e'gen secretaresse te

f e6nebben. Vaak zijn dat
tp\ natuurlijk wel typische

ge iaresse-werkzaamhedent \t
aan moeten worden,

c e "? Weinig om zelfs maar
j halve baan te vullen.

\ or,dUlst voor die groep
# rja erneiners heeft Jenny
\ ,'^ur beek uit Hom haar
$ !v°.Secretary Service' het
% Vee|1 l doen zien- Net a,s

andere, ondernemende
% %j UWen ' vooral in de
* Hie stad, maar ook steeds
j lc

,r. 1n Limburg, is zij een
4 rju e,n jaar geleden eenreautje begonnen dat
i\ allerlei
/\r ?resse-werkzaamheden
af bedrijven verricht. Dat
£ voo^ebeurt vanuit een
\ l)iturrtTla,iêe slaapkamer in

woning op een Horner
'\ woonerf.

Vooral via mond-tot-mondreclame
breidt het aantal bedrijven, waar-
voor zij werkt gestaag uit. Met de
twaalf bedrijven die nu van haar
diensten gebruik maken, verdient
ze een aardig belegde boterham,
naar eigen zeggen. Optimaal wordt
het, zo heeft Jenny Gaasbeek bere-
kend, als zon dertig bedrijven op-
drachten verstrekken aan Eurose-
cretary Service. Dat aantal kan ze
met behulp van een aantal freelan-
cers nog zelf behappen.

# Jenny
Gaasbeek
...gat in
de markt
gevonden...

Foto:JAN
PAUL KUIT

kost deze telefoonservice en dat is
natuurlijk slechts een fractie van
wat een full-timetelefoniste kost.
Een gat in de markt blijkt deze ser-
vice te zijn, want er is veel interesse
voor deze service van Jenny Gaas-
beek.

noteert de boodschap en in dringen-
de gevallen kan zij bijvoorbeeld via
een semafoon de eigenaar van het
desbetreffende bedrijf waarschu-
wen. Die kan dan onmiddellijk ac-
tie ondernemen.

Komen er meer klanten, dan is het
in dienst nemen van medewerkers
onvermijdelijk. Dat is overigens
geen utopie, want in het Westen
van het land bestaan inderdaad van
dit soort bureaus, die flink 'groot
zijn gegroeid. *
Ondertussen is Jenny Gaasbeek
ook al geïnfecteerd door het '1992-
-virus'. De wegvallende grenzen zul-
len ook in haar sector voor een flin-
ke uitbreiding van de mogelijkhe-
den zorgen, zo verwacht ze. Het
eerste begin is er al. Binnenkort zal
ze gaan werken voor twee Duitse
bedrijven, die hun produkten op de
Nederlandse markt kwijt willen. In
het begin zal Eurosecretary Service
voor deze ondernemingen de admi-
nistratieve voorhoede vormen. Zij
zijn, zo hoopt Jenny Gaasbeek, de
eerste van een lange rij buitenland-
se bedrijven, die van haar diensten
gebruik zullen maken.

herman Vermeulen

niet gemakkelijk zou zijn om nieuw
werk te krijgen. En dat ondanks de
zeventien*jaarervaring die zij met
allerlei secretaresse- werkzaamhe-
den had. Ook een afgeronde, pitti-
ge cursus op het kantoorinnovatie-
instituut opende niet de deuren tot
de directiekantoren.

Hulp
Via kennissen kwam ze toen op het
idee om in Limburg het secretaresse
servicebvureau te beginnen. Ze
kreeg veel hulpvan de Roermondse
Kamer van koophandel, waar ze
met haar plan naar binnenstapte:
„Niets dan lof, hoewel ik het per-
soonlijk prettiger gevonden zou
hebben als daar ook vrouwelijke
adviseurs waren geweest."

Ze investeerde voor 25.000 gulden
aan kantoorapparatuur - „allemaal
eigen geld"- en wasklaar om te be-
ginnen. Tientallen brieven naar ge-
schikte bedrijfjes gingen de deur
uit, gevolgd door een persoonlijke
benadering en uiteindelijk waren
daar de eerste klanten.

Nu werkt ze onder andere voor een
galerij in Haarlem, een assurantie-
kantoor, een manegementbureau
en een hypnotiseur. Dat werk kan
bestaan uit typen, agenda bijhou-
den, postverwerking, de telefoon-
service, debiteuren/crediteurenbe-
stand bij houden. Kortom alle
werkzaamheden, die een 'normale'
secretaresse ook uitvoert.
De meeste klanten maken gebruik
van een paar van die diensten.

Nietsdoen
Het verhaal van beginnend onder-
neemster Jenny Gaasbeek lijkt veel
op dat van haar collega-starters.
Drie jaar geleden hield het bedrijf,
waar zij als secretaresse werkte, er-
mee op. Na een jaar freewheelen
had ze schoon genoeg van het niets-
doen.

Enkele sollicitaties maakten al snel
duidelijk dat het op haar leeftijd

Verloren
Het alternatief voor deze service is
een antwoordapparaat. Onderzoe-
ken hebben echter duidelijk ge-
maakt dat maar een op de vijf men-
sen, die geconfronteerd wordt met
een ingeblikte stem ook daadwer-
kelijk een boodschap op het bandje
achterlaat of nog eens terugbelt. Al-
lemaal potentiële klanten die defi-
nitief verloren gaan.

Zon vierduizend gulden per jaar

|,eflej, er die is volgestouwd met
or>0r> a| 'ec°mmunicatie-appara-
Xl^ telefooncentrale, fax, per-
Jj'nio^Puter en dergelijke. Op
iil^ld 's Z'J de secretaresse op
V Van twaa,r bedrijfjes tege-
'%rj tot nu toe komt daar iederejk een nieuwe klant bij.
1"h«J^b^angrijke troef van Jenny
ï's rn 's aar telefoonservice.
S r,i geliJk gemaakt door de
(&H e* bij te houden ontwikke-
J heefP telecommunicatiegebied.

een doorschakeltelefoon-
rHaa gekocht, waardoor mensen
Cf k bedrijven bellen, als
V' au °°rn met wordt opgeno-
ik'eief tomatisch terechtkomen op
l\ ,oon in de Horner werkka-
arten*'1 een code °P de centrale
k fijf '^ aasbeek zien naar welk
j' de

S gebeld en ze neemt dan op
k naam van dat bedrijf. Zij

Zaterdag 15 juli 198925

De Plem is inmiddels echter niet
van plan zich bij de afwijzing neer te
leggen. Volgens een door het elek-
triciteitsbedrijf ingeschakelde des-
kundige moeten de commissarissen
van Limagas met een alternatief ko-
men als het bod van Plem wordt af-
gewezen.

ander

zijd

" G. Mertens:
„De weerstand
van de gemeenten
tegen defusie is
bijzonder
kortzichtig."

Foto:
Paul Kuit

'Gemeenten stellen
zich kortzichtig op'

G. Mertens, initiator van 'Energiebedrijf Limburg':

Tentje weg

I M vrijuit



Diversen
Renault Rll aut. 1987;
Honda 1500 GL 1986; Aus-
tin Maestro 1600 HLS 1984
en 1985; Austin Maestro
Mayfair 1985; Rover 2600 S
1985; Mini Mayfair 1987;
Austin Metro 1982; Ford Es-
cort 1300 Sport 1983; Rover
213 SE aut. 1985; Fiat Uno
45 1986; Mazda 626 2 liter
met LPG, 1982.. Austin-Ro-
ver dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195, Bovag-bedrijf
Inr., Fin., Garantie.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Kadett 13 LS '86, '85; Corsa
TR 12S '85; Corsa Luxe 12S
'84, '83; Kadett 12 '84; Ka-
dett 12S'81 2x; Escort 1.1 L
Bravo '82; Ford Fiësta 1.3
GL '80; Kadett Coupé 12 S
'78. Automobielbedrijf J.
DENNEMAN, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Stationcars Opel Rekord 2.0
S 5-drs '86; Opel Kadett 1.3
S 5-drs '85; Mitsub. Galant
2.0 LPG '80; Inruilers: Opel
Kadett 12S 4-drs. '80; Opel
Kadett 1.3 5-drs '86; Opel
Rekord 2.0 LPG '84; Re-
nault 5 ’2.250,- '81. Inruil
mogelijk en garantie Auto
bedrijf Ad van Neer, Zand-
weg 160, Heerlen. Tel. 045-
-416023.
Opel REKORD '84
’10.500,-; Saab 900 GLS
'82 ’6.500,-; Opel Kadett
'80 ’ 3.500,-; Toyota Carina
Combi '80 ’2.750,-; BMW
318 '78 ’3.000,-; AMX
Sport '80 ’5.750,-; Opel
Kadett 1.6 D '83 ’7.000,-;
Ford Granada '80 ’ 1.750,-;
Mercedes 280 '77 ’ 3.750,-;
Mitsubishi Galant Combi '84
’8.500,-; BMW 316 '77

’ 1.500,-. Oirsbekerweg 27
Oirsbeek. 04492-3582.
ALFA GTV bwj. '80
’4.900,-; Dodge bwj. '82

’ 7.500,-; BMW 318 bwj. '80
’4.250,-; Peugeot 205 bwj.
'85 ’9.500,-; Ford Taunus
stationcar bwj. '80 ’ 2.750,-;
VW Golf diesel bwj. '79

’ 3.750,-; Datsun Cherry
bwj. '79 i.z.g.st. ’2.500,-;
Renault 4 GTL bwj. '81

’ 2.500,-; Mitsubishi Colt
bwj. '79 ’ 2.750,-; Opel As-
cona diesel bwj. '81
’2.250,-; VW Buggy bwj.
'76 ’ 2.000,-; Alfa Sud 1500
bwj. '81 ’1.700,-; Mitsubi-
shi Galant bwj. '81
’2.750,-; Alfa Sud Tl bwj.
'81 ’ 1.100,- en div. inruilers
va. ’ 500,-. Inruil mog. Tel.
04490-45044.
Fiësta '80 en '83; Audi 100
'78. Autobedrijf Bruns. Tel.
045-453487.
Ingeruild: Opel KADETT 1.3
S GT wit 1986; Peugeot 309
XE "Score" wit 1988; Volvo
340 DL 3-drs. antr. 1988;
Volvo 340 5-drs. wit 1985;
Peugeot 205 XE 1.1 accent
rood 1987; Citroen BK Basis
rood 1988; Citroen Visa
Leader grijs 1986; Nissan
Sunny 1.3 sta.car blauw
1987; Citroen BK 14E 1986;
Citroen Axel 12 TRS rood
1986; Citroen GSA X 1grijs
1983; Citroen Visa II RE

rood 1984; Seat Ronda 1.6
GLX blauw 1984; Volvo 360
injectie sedan antr. 1987;
Citroen BK 19 TRi Break
blauw 1987. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129Kerkrade. 045-453355.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
biedt te koop: Mercedes 230
TE type '83 5-bak schuifd.
sp.velgen ’ 14.500,-; BMW
520 I type '83-met stijl alle
extra's ’ 13.500,-; Audi 200
I Plus 105 E '81, '80
’3.900,- en ’7.900,-; Golf
Diesel type '80 in nw.st.
’4.500,-; 5 x Golf 1600 au-
tom. schakel '77, '78, '79 va
’1.000,-; Honda Perlude
t'Bo ’ 3.200,-. Toyota Star-
let t'79 ’1.700,-. Ford Es-
cort 1600 Ghia 5 drs. t'B2, in
nw.st. ’7.900,-. Ford Tau-
nus t'B2 ’4.900,-. Datsun
Cherry t'B3 ’ 4.500,-. Su-
zuki Busje t'B4, ’3.900,-.
Renault 5 GTL t'B3, 5 bak
’4.500,-. Mazda 626 t'Bo,
in nw.st. ’2.900,-. Renault
Fuego t'B2 ’ 4.500,-. Honda
Civic automaat t'B3

’ 5.900,-. Honda Accord
Sedan t'Bl ’ 2.900,-. Ford
Fiësta 1100 S t'7B, schuifd.
’2.100,-. 2x Opel Ascona
1900 en 1600 S v.a.

’ 1.400,-.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.82 ’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 Fiësta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-. Honda Accord
t'Bo aut. ’ 2.100,-. 2x Simca
1307 t'Bo ’1.200,-. Allegro
t'77 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-; 2 x Honda Civic
t'Bo ’4.250,-; Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-; VW
Polo t'7B ’1.700,-; Citroen
GS t'Bl ’ 1.500,-; Opel As-
cona 1.2 t'79 ’ 2.600,-. Div.
goedkope inruilers. Alle au-
to's met APK, tevens alle re-
paraties. Geopend ma. t/m
vr. 10.00-17.00 uur, zat. tot
19.00 uur. Inr., financ. mog.

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3", Maastricht, 043-634978.

Tek. Opel KADETT GSI '87,
2 Itr. 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, sportwln. enz.
nw. type; Ford Escort 1600
laser, 5-drs., '85 zwart; Ci-
troen 2CV6 speciaal '86 als
nieuw. Inr. en fin. mogelijk. 3
mnd. of 10.000km. garantie.
Europaweg Z. 304 Land-
graaf. Tel. 045-324498.
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.
Te k. VW DIESEL motor ge-
rev. ’ 800,- en div. Golfon-
derdelen, Renault 5 bwj. '80,

’ 500,-; Datsun Cherry, bwj.
'81, ’1.250,-, Talbot Solare
bwj. '84, ’4.500,-. Te1.04-
5-223968.
Te k. MITSUBISHI Sapporo
bwj.'Bo, Kadett City bwj.'77.
Beide auto's met APK keur.,
tel 045-216677 bgg 228570
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88 en '89; Seat Ibiza
Playa '86; Seat Ronda 1.7
GL D '87 en '85; Seat Ronda
1.5 GLX '84, '85 en'B7; Seat
Malaga 1.2 GLX '86; Seat
Malaga 1.2 L '88; Seat Ma-
laga 1.5 SKI '88; Seat Bestel
'88; Seat Ibiza 1.2 XI '89;
Subaru 1300 '80; Talbot So-
lara 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; Dat-
sun 120 V '79; VW Passat
'81; Fiat Ritmo '83; Ford
Fiësta '78; Opel Kadett city
'79; Audi 100 '81. Opel Ka-
dett '80, Mitsubishi Saporro
'81; Inruil en financ. mogel.
Donderdags koopavond.
Ford Sierra 2.0 RS uitv. '86;
Ford Sierra 2.0 I '87; Ford
Escort 1400 CL '87, '86, '85;
Ford Fiësta 1100 de Luxe
'86, '84, '83; Opel Kadett
1300 LS 5-drs. '85; Opel

Kadert 1200 LS 3-drs. '84;
Toyota Corolla 1300 DX '85;
Mitsubishi Colt 1400 GLX
'86; Renault 5 TL '83
’4.500,-; Peugeot 309 GR
Diesel '87. Garantie, financ,
APK en inruil. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdamstr.
98, Heerlen. Tel. 045-
-725806. Na 18.00 uur 045-
-312059.
Autohandel VERSPAGET
biedt te koop aan: Opel Ka-
dett D, bwj. '82, ’4.500,-;
2x Opel Kadett Sitty, bwj.
'79.. v.a. ’1.750,-; Triump
RT 7 geh. gerest, ’ 4.750,-;
Renault 17 TL, cabriolet,
zeer mooi, ’ 6.000,-; Ford
Fiësta, bwj. '79, ’2.000,-;
VW Polo t.'Bl, ’3.000,-;
Fiat Panda 45, bwj. '81,
’2.250,-. Citroen 2 CV 6,
bwj. '82' ’2.000,-; Citroen
Pallas 2400 D, bwj. '80,
’1.500,-; Mazda 626, LPG,
bwj. '81, ’3.250,-; Toyota
Carina 4 -drs, bwj. '79,
’2.000,-; Opel Kadett cou-
pe zeer mooi, ’ 1.250,-; 2x
toyota tii-ace, busje, bwj. '80
en '84 v.a. ’ 2.250,-. pim. 40
a 50 goedkope auto's, alle
auto's APK. Inr. mog. Locht
85, Kerkrade-West. 045-
-425858/325955.

Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. Gevraagd loop- en
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Wij kopen alle loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. C. Körfer 045-
-751807.

Bedrijfswagens
MERCEDES 306 Diesel,
met grote open laadbak,
dubbele cabine, km.st.
79.000, i.z.g.st. ’ 2.700,-.
Tel. 04752-4048.
Te koop VORKHEFTRUCK
Caterpillar 2000 kg, hefv. e-
lectr. met zeer goede batterij
en reserve batterij en onder-
delen. Acculader. Pr.n.o.t.k.
043-642301.
RENAULT Traffic Diesel,
grijs kent. nov. . 1984,
110.000 km. ’6.250,- mcl.
BTW. Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Onderdelen/ace.
Te koop 4 lm VELGEN met
banden en 4 winterbandenvoor BMW e.d. 045-319204.
SPORTWIELEN 14-185-
-205, Opel, VW, Audi ’ 750,-
ATS Toyota ’300,-. 043-
-430772.
Goede gebruikte onder-delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Te k. sp. v. v. BMW/Ope'l 6j x
13 ’450,- en div. ace. Tel.
045-453784.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Te koop SPORTVELGEN 4-
gats, merk Exit met Pirelli
205/50 VR 15, vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-226002/
226055.

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

Aanhangwagens

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501
Te koop BAGAGEWAGEN
met deksel, 1.50 x- 1.00 x
0,60 m. i.nw.st. ’ 425,-. Tel.
04492-3468.

Te k. gesloten AANHANG-
WAGEN 3.00 x 2.00 x 1.15
mtr. Tel. 04407-1337.
Te koop AANHANGWAGEN
2 x 1 m. ’ 200,-. Tel. 045-
-224698.

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.

Motoren en scooters
Te k. aangeb. HONDA 750
Magna shopper, kl. rood-
met. nw. staat nog niet op
kent. Inl. te1.04406-12289.
Te k. HONDA VFR 750 F
bwj. '87, 6.000 km,

’ 11.500,-. Tel. 045-272826
Te koop motor HONDA
Chopper 750 cc, spec. uitv.
2 mnd. oud, km.st. 1.200,

’ 3.000,- onder nw.prijs.
Tel. 04406-16719.
KAWA 1000 bwj. '81. Vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-317994
na 12 uur.
Te k. VESPA scooter 200, i.
z.g.st., weinig gelopen. Bwj.
'83. Tel. 045-318095.
Te k. HONDA off the road
500 cc, bwj. '80, pr. n.o.t.k.
Tel 04490-33833.
HONDA Magna VF 750 C,
bwj. sept. '87, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-319413.

Te koop 2 MOTORJACKS
en een paar handschoenen.
Laurenthof 7 Simpelveld. na
18.00 uur.
2x SUZUKI cross 125 wa-
terc. bwj. '81, vr.pr. ’450,-,
bwj. '87 vr.pr. ’1.850,- en
laarzen 045-319050/323950
Te koop YAMAHA VX 535,
bwj. aug. '88, km.st. 1.400,
prijs ’ 6.000,-. Meidoornstr.
34 Geleen. 04490-44745.
Te koop SUZUKI GSX 1100,
1980, i.z.g.st. ’ 4.000,-. Tel.
04490-37891.
Te k. YAMAHA XS 400, bwj.
'83, vr.pr. ’ 2.500,-. Te bevr.
Tel. 045-444850.
Koopje! HONDA 750 met 4
op 1, vr.pr. ’ 1.000,-. Gan-
zeweide 101, Heerlen
Te k. YAMAHA KT 500 bwj.
'80. Na 17.00 uur. Tel. 045-
-243653.

(Brom)fietsen
Overjarige Koga Myata
FIETSEN. Rigoreus in prijs
verlaagd! Nu nog ruime
keuze. Tweewielers Math
Salden, Limbricht,
Te k. HONDA MTS, kl. wit/
rood, bwj.'B7, met verz., Tel.
045-463396.
Te k. weg. aansch. auto,
HONDA MB 50. Bwj. '84. Als
nw., moet weg. Pr. n.o.t.k. J.
v. Houtemstr. 3, Wijlre. Tel.
04450-2961
Te k. YAMAHA DT i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 1.250,-. Tel. 045-
-315796.
Te k. zeer mooie HONDA
MT-5, kl. wit, bwj. eind '87,
vr.pr. ’ 1.750,-. Hengelostr.
43, Heerlen
VESPA Ciao bwj.'BB, d. ster
en verz., vr.pr. ’BOO,-. Am-
monieterf 116, Heerlen
Brommer SUZUKI bwj. 85
ZR 50 SL, i.z.g.st., km
20.485. Inl. 04459-1901.
Te k. 2 HONDA SSSO. Vrie-
heidepark 26, Heerlen.
Te k. merk RIJWIELEN en
Maxi Puch. Tel. 045-222096
Te k. nieuwe prof. Gazelle
RACEFIETS i.v.m. knie-
blessure. Vr.pr. ’ 1.295,-.
met kleding enz., zond. kle-
ding ’ 1.095,-, 045-212049.

Te k. Vespa CIAO, april '88,
nieuw model met sterwielen,
veel extra's, z.g.a.n. Tel.
04492-1794.
Te koop SPARTAMET, he-
renfiets, 2 jaar oud. tel. 045-
-272851.
Te k. YAMAHA DT kl. rood/
wit, bwj. '84, ’ 500,-. Re-
nierstr. 6 Kerkrade-W.
Te koop ZUNDAPP KS 50,
veel ace. in uitst. st. Pan-
nenberg 61 Hoensbroek.
YAMAHA DT '87, mr. Puch
Maxi of Vespa mog. Tel.
045-422115.
Te k. ZUNDAPP. Bernhard-
straat 21 Puth-Schinnen.
Te k. RACEFIETS Koga
Miata mt. 54, 1 jr. oud, nw.-
pr. ’ 1.600,-, vr.pr. ’600,-.
Gazelle herenfiets, trom.
rem., 3 versn., 2 jr. oud.
Stinsstr. 22, Heerlen
Te k. mooie YAMAHA RD,
pr. n.o.t.k. Tel. 04455-1502,
na 18.00 uur.
VESPA Snorfiets, i.nw.st., 1
jr. oud, m. verz., ’ 650,-.
045-418616.
Te k. kleine jongens REN-
FIETS. Tel. 04492-4002.
Te koop RENFIETS zeer
mooi pr. ’ 600,-. Jagerspad
29 Landgraaf.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

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

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

Sport & Spel

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.

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.

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.

Vakantie en Rekreatie

Noord Holland

Bergen, Noord Holland
Appartementenhotel Eldorado

Te huur luxe 2, 3 en 4-pers. appartementen, met overdekt
zwembad en sauna. Direkt gelegen aan bos en zee.

Kerkelaan 7. Tel. 02208-13922.
Zeeland

Pension De Schelde, Breskens.
200 mtr van het strand, l/o va. ’ 27,50 p.p.p.d.

Tel. 01172-1923.
VROUWENPOLDER, Wal-
cheren. Vak. huis m. tuin,
4-5 pers. Dichtbij strand, dir.
te huur. Donninghaus D-463
Bochum 6. Tel. 09.49.2327.
81316 of 87144.

Noord Brabant
Nog enkele bungalows vrij,
bosrijke omgeving bij EIND-
HOVEN nu ’ 200,-^ 395,-
-p. wk. Bel 04907-2158.

Limburg
Camping Kapellerhof. Ge-
zinscamping nabij VALKEN-
BURG. Plaats voor Stacara-
vans, Tourcaravans en ten-
ten. Ingerichte Huur- en
Stacaravans. Grote kantine,
kinderzwembad en speel-
tuin. Tel. 045-751588.

Te huur va. 19-8 ZOMER-
WONING voor max. 6 pers.
te Oostkapelle. Tel. 01150-
-30727.

Zeilen/Surfen
Te k. 2 beginners SURF-
PLANKEN compl ’ 150,- en

’ 350,-. Tel. 045-724398.
Achillus en Narwhal RUB-
BERBOTEN. Driessen wa-
tersport BV, De Ster 13
Roermond. 04750-18269.
Diverse gebruikte b.b. moto-
ren, Marmer hoofddealer.
Driessen WATERSPORT
BV, De Ster 13 Roermond.
Tel. 04750-18269.
Te koop SURFPLANK,
compleet ’400,-. Tel. 045-
-319204.
Te koop Surfplank MIS-
TRAL, compl. i.z.g.st. Hya-
cinthenlaan 22, Geleen.

Caravans tenten/boten
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

T.E.C.
King-Weltbummler

De nieuwe lijn lichte caravans ook met eindkeuken
Modellen 330-340HK-360-390T etc. Gewichten va. 540 kg

3 pits kookplaat-kachel, koelkast standaard.
Prijzen v.a. ’ 11.349,-

Fritz Berger Rekreatie
Rijksweg 21, 5995 NS Kessel. Tel. 04762-1465.

's-Maandags gesloten.

Camping en Recreatie 1989
Voor voorjaars-toppers:

Westfalia SSK-FB prijs ’ 375,-
Anti diefstalslot (keep-it) ’ 149,- voor SSK ’ 199,-

Porta Pottl va FB prijs ’ 125,-
Aqua Kern 1 Itr., FB ’ 11,75 maar 2 Itr. FB prijs ’ 18,95

Van Leveller FB prijs ’ 119,-
Cramer gasgrill FB prijs va. ’ 142,80
Flamma niveau set FB prijs ’ 52,50

enz. enz. 4001 artikelen, vraag naar onze FB catalogus
Fritz Berger Recreatie

Rijksweg 21, Kessel-Limburg. Tel. 04762-1465.
's-Maandags gesloten.

De Olde Caravan BV
Uw dealer voor Wilk-Beyerland, Vitesse, Quartz, Sprinter

en Award tourcaravans Walker Sunny, doublette en
Olympique vouwwagens. Gebruikte caravans. Een uitge-

■ breide onderdelen-en accessoiresshop en Lafuma
campingmeubels. Voor service en kwaliteit naar, Langs de

Hey 7, Ind. park Nrd, Sittard. Tel. 04490-13634.
Pond. Rekreatie koopavond.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.

Chateau
en Homecar

caravans. Ook steeds
inruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Frankia
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.

’ 12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia kampeerauto's koop
en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p.wk. Kom eens langs

Fritz Berger
Recreatie, Rijksweg 21,

Kessel-Limburg.
Tel. 04762-1465.

's-maandags gesloten.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
pim. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
Wij starten reeds nu met de
verkoop van onze show-
modellen Munsterland cara-
vans en Conway vouwwa-
gens. Voor U hoge kortingen
op deze exclusieve cara-
vans en vouwwagens. ECH-
TER Caravan Centrale,
Rijksweg Zuid 4 Echt.
04754-86097.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.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 koop Fiat 238 CAMPER,
compleet, pr.n.o.t.k., weg
weg. omst.heden. Tel. 045-
-229568.
Te k. BOOT met trailer en
b.b. motor. Vr.pr. ’ 750,-.
Tel, na 17 u. 045-229675.
Te k. TOURCARAVAN 3 a 4
pers. met voort, en alle toe-
beh. ’ 1.500,-. tev. aqua-
rium 40x40x80 met vissen
en toebeh. ’ 50,-. Tel. 045-
-217926.
Te k. CAMPER Fiat 242 D,
bwj. '84, APK juni '90, 2 a 3
pers. erg mooi. Uiterste pr.

’ 15.000,-045-325729.

Te k. Polyester BOOT met
trailer en buitenboordmotor,
samen ’1.000,-. Tel. 045-
-727173

Te k. HEFDAKCARAVAN
Paradiso bwj. 1972, compl.
met nw. voortent..Klaar voor
vakantie ’ 1.350,-. Tel.
04490-19373 voor 12 uur.
Te k. zeer mooie CARAVAN
Sprite Musketier 4 pers.,
met voort, en div. extra's.
Prijs ’2.250,-. Te bevr.
045-218969.
Te k. CARAVAN en kamper.
Tel. 045-228520.
STAHLKAJÜTBOOT m.
AB-Motor, 20PS, Liegeplatz
Roermond bereits bezahlt,
kompl. m. Zubehör wie WC,
Wasser, Licht usw. VB DM
4.500,-, Tel. 09-49-2451-
-44101 nach 17 Uhr.
Speedboot GLASTROM
120 pk. inboord, trailer, pr.
’12.500,-. 043-211085.
Te koop 4-pers Walker
BUNGALOWTENT, 4 jr.
oud, nw.pr.’ 1.500,- vr.pr.

’ 1.000,-. Zat. en zond.
9.00-13.00 uur tel. 045-
-4440439 (Bocholtz)
Te koop MOTORCRUISER,
10 x 3 m. met a.k. dieselmo-
tor 60 pk Peugeot. Tel. 045-
-215777.
ALPEN-KREUZER 1989,
vouwwagens voor betaal-
baar ■ blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting
vanaf ’ 4.335,-. Duurder
hoeft niet... Voordeliger kan
niet!. Caravan Import Feijts,
Hoofdstraat 84, Amstenrade
04492-1860.
Burstner, Hobby, Knaus
CARAVANS voor de jaren
negentig. Nog enkele over-
jarige modellen met extra-
korting. Voortenten: Brand,
Gerjak, Isabella, Trio, Wal-
ker. Tevens onderhoud, re-
paratie en remmentest. Ca-
ravan Import Feijts. Hoofd-
straat 84, Amstenrade
04492-1860.
Te k. TOURCARAVAN Wilk
4.50, bwj. '77, i.z.g.st., tent,
ijskast, kachel. 045-444957.
Te k. CARAVAN de Reu, 5
pers., met geh. PVC voor-
tent. Inl. 045-727476.
GASKACHEL met toeb.
voor caravan; 1 koelkastje
en voortent voor 4-pers. Ca-
ravan oml. 8 mtr. Inl. 04459-
-1901.
Te k. BUNGALOWTENT
4-pers, ’500,-. Tel. 045-
-273040.
Te huur aangeb 4 pers.
VOUWCARAVAN Casita
045-724236.
Te k. of te h. mooi ZOMER-
HUIS camping Mooi Zuten-
daal België, 045-313753.
Te k. 4 pers. BUNGALOW-
TENT met toebeh. en baga-
gewagen tot 350 kg., i.g.st.

’ 1.500,-. Tel. 045-244965.
Te k. KAJUITZEILJACHT
6.50 m, type Varianta, 4
slppl. met trailer en b.b. mo-
tor, vr.pr. ’13.000,-. Tel.
045-271835.
Te k. VW CAMPER, bwj.
1978, APK 07-'9O, nw. mo-
tor pr. ’ 4.500,- 045-315315

België

Een dagje strand!...Sonnevijver
Of actieve gezinsvak. met dagel. uniek recreatie-progr. in 4
sterren-camping met seiz. of jaarpl. Natuurbad met zand-
strand, visvijvers, cafe-rest. disco, wind-surfschool, jeude

boules, etc...
Sonnevijver, Heidestraat 103 Rekem (België) vlakbij

Maastricht. Tel. 09-3211-713048.
Te huur mooi gelegen 6 pers
VAKANTIEBUNGALOW op Luxemburg
camping 't Zoetedal te
Zutendaal. Info 045-222278 Prachtig gelegen VAKAN-

TIEWONINGEN te huur te
Wat VERKOPEN? Adver- Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
teer via: 045-719966. ma t/m vrij tel. 045-410071.

Duitsland

WOONWAGEN in vakantie-
park Dockweiler/Eifel, 3
kmrs., keuken, badk., 5
slaappl. Prijs p.wk. 390 DM.
Tel. 09-49.2233.78908.
Zomervakantie. Hotel/Pens.
"Waldfrieden", Schneeberg-
weg 7, D-8591 BRAND. Tel.
09.49.9236.376. Ons huis is
door bos omringd, zeer rus-
tige ligging, id. vrijetijdsbest.
Kmr. wc/do. LO va. DM 25.
Heerlijk wandelgebied.
Bij FREUDENSTADT/Zwar-
te Woud. Comf. Vak. won.,
2-pers., 300 DM p.w. Tel.
09.49.7443/6948 's avonds.
Heidelberg brengt u een
weekend door aan de rom.
Bergstrasse, mcl. ontspan-
ning, cultuur en..., 2 volw. en
2 kind. 114 DM mcl. uitgebr.
ontbijtbuffet. Hotel SON-
NENHOF, Brandenburger-
Str. 30, D-6945 Hirschberg
bei Heidelberg. Tel. 09-49.
6201.5020

MÜNCHEN-ZUID rustige
vak.won. in Isartal tussen
München en Stamberger
Sec, 20 km v.h. centrum,
goed enderh., landelijke
omgeving, S-Bahn 30 min.,
2 kmrs., keuken, badk., 3-4
pers. DM 70 p.d. Tel. 09-
-49.8178.4992.
D-3542 WILLINGEN vak.
won. te huur, 45-75 DM p.d.
rustige ligging, kind. wel-
kom. Huisprospect op aan-
vr. Tel. 09-49.5632.6747 of
6211.
Noordzeebadplaats BUSUM
zomer, herfst. en winter.
Comf. vak.won. dichtbij
strand. Wasmachine,
droogtr., kleuren tv, TT, sol.
Huisprospect: Wittmaack.
Tel. 09-49.4834.2254 of
3707.
Vakantie op de BOERDERIJ
(m. paarden) Kmrs te huur.
Zelfverzorging mogelijk. Tel.
09. 49.761.75325.

BAD HARZBURG en
Hahnenklee, goed verz. vak.
won. tot 4 pers. te huur. Tel.
09-49.421.256136.
Doe iets, ga op VAKANTIE
naar de Jadebusen, vak.
won. va. DM 30; vak.huizen
va. DM 50. Kmr. met ontbijt
va. DM 16,50, geen Kurtaxe.
Tel. 09-49.4455.1319 of 601
Vakantie in de SPESSART,
hotel/pens. Rosé met boe-
renwoonh., warm/koud wa-
ter, do/wc, VP 30-35 DM. Ei-
gen huisslachting, tv/radio,
aan debosrand, afhalen van
station Aschaffenburg mog.
Walter Geyer, D-8751
Dammbach afslag Rohr-
brunn. Tel. 09-49.6092.388.
SPESSART, Dammbach/
Wintersbach bij Mespel-
brunn, mooi vak.huis v. 6
pers. te huur, 3 slaapk., tv,
tel., open haard, dir. aan
bosrand, prachtig uitzicht
over dal, 85 DM p.d. Tel. 09-
-49.6108.66160.
Vak.won. centr. gel. AHR-
BROHL-RIJN, tot. 120 m2,
12 pers., zwembad 30 gr.
Info en res. Löffler, D-5000
Köln 90. Tel. 09-49.2203.
82833.
Vak. won. bij Bad Betrich/
COCHUM. Rustige ligg., str.
warm/k. water, eigen ingang,
2-3 pers., 30-35 DM. Tel.
09.49.2677.1326 of 519.
Zuid. Noordzee/NORD-
DEICH vak. won., huizen,
bungalows. Aug. en sept. in
alle prijsklassen te huur. Tel.
09-49.4931.8594.
Frankische SCHWEIZ zo-
mervak. in het romant. Auf-
sesstal. Bospension Zum
Mühlengrund, uitst. ligging,
weg v.d. straat, swimming-
pool, ligwei, zonneterras, al-
le kmrs. met do/wc. LO DM
27, HP DM 35, VP DM 42
(kort. v. kind.) Tel. 09-49.
9274.790.
WESERBERGLAND Hotel
Zur Krone, garni. Fam. J.
Tenud. Tel. 09-49.
5281.6200, D-3280 Bad
Pyrmont, Brunnenstr. 41,
kmr. do/wc, recr. ruimte,
parkeerpl. a.d. voetganger-
zone. LO 35-50 DM.
Haus Braunschweig hotel
garni. in Noordzeebadpl.
Westerland, cent. en dir.
aan de Noordzee gelegen.
Alle 2 pers. kamer m. do/wc,
kabel-tv, radio. Tel. LO DM
75 p.p. Tel. 09-49.
4651.24578 of 23095.

VS/Canada
FLORIDA. St. Petersburg:
App., tuin m. pool. Gezell.
fam. atmosf. » 199 p.w. Tel.
09.49.6101.42439. Fax.
09 49.7804.529 tot 21 uur.
:

Frankrijk
BRETANGE, woonwagen a.
zee, ook huizen en app. te. huur. D-5608 Radevorm-
wald Hoherizollernstr. 7. Tel.
09.49.2191.63751.
Te h. 5-pers. VAKANTIE-
APPARTEMENT aan zee
op boulevard te Le Touquet
N-Frankr. Inl. 04490-26968.

Joegoslavië
ISTRIË-Dalmatië. Huis, vak.

1won. dir. a. zee. Va. DM 37
p.d. Tel. 09.49.7150-34779.

Oostenrijk
Mooi geleg. Appartement te: MATREI Oost-Tirol 0,7 km.
van het centrum v.a. 27 aug.
nog vrij, 3 tot 5 pers., 60 m2.

IInl. 045-226541.
■ m

Spanje/Portugal
iVINROZ-Zuid. Tarragona,
dir. a. zee. Villawijk, 2-pers.,
slaapkmrs, badkmr., keu-
ken, leefruimte, 2 terr., TV,
750 m 2tuin, alles blinkend
schoon, 4 min. lopen naar:
tennis, supermarkt, restau-
rant etc. Voor- en naseizoen
DM 48, anders DM 96. Tel.
priv.: 09.49.2871.33989.
LLORET DE MAR hotel met
zwembad, L/O 10 dgn. 25
aug. 1 sept. 8 sept. ’ 249,-;
15 en 22 sept. ’239,-; 29
sept. ’219,- mcl. busreis.
Bus retour v.a. ’185,-. Bel
Hubertus Alad 045-352871.

Zwitserland
.Te k. in Alpe de Shaux
I (Gryon/Villars) Zwitserland,
op ca. 1650 mtr, mooie rui-
me STUDIO, als nw., vrij al-

I penuitzicht op het zuiden,
skicentrum. Inl. 043-250205
weekend 045-455934.

Diversen
1 VAKANTIEWONING in de

Eifel en Belg. Ardennen 4-8
pers. ideaal wandelgebied
surfen en zeilen ml. 09-
-4924827276.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten/Kiubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox 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
Sexgenot van grote klasse!

Eroslijn: 06-320.321.22
50 et p/m

Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
GEZELLIG Flirten en.... afspreken!!

Flirt-Box 06-320.330.01

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.

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

Tel. 045-311895.
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.

Judith, pas 18, geertje
loslippig

haar privénummer
06-320.324.35 - 50 et p/m

Kom ook aan je trekken met
Judith's stiekeme LIVE

gesprekken.. 06-320.324.34
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36...50 et p/m

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

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

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08

ÜLiveü
sex relax box

06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

SEKS P EL
Speel het spannende spel
waarbij jij door het kiezen

van nummers op je telefoon
uitmaakt hoe het verder gaat

Eindeloze variaties
Elke dag opnieuw.

kies dan 1

Door antwoord te geven op
de openhartige vragen van
onze sex specialisten verrijk

jejeSEXKENNIS

kies dan 2

06.320.323.66
50c.p.m.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28....Le5bi

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.

Privé en escort
045-220866

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966.

Privéhuis
Goed lopend privéhuis

vraagt Ned. meisje,
werktijd in overleg.
Tel. 04950-42966.

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

’ 100,-all-in.

06521-27896.
't Flirt-cafe

Nieuw!! de box voor gezelli-
ge mensen 06-320.33.77
Doe ook mee!! (50cpm)

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24

Mindy's I
Masturbatie!

gratis kado J
06-320.320.66 ( 50jtj]

"06-320.321.03T

Retina SexfC]
’ 0,50 p/mJ

Wil je me]
helpen, ik W

niet bij m''1
knoopjes-!

lErotifood
06-320.3201

50 et pl?lA
HALLO, HALLO, LE^SNELLE KANJERS "j
MEIDENBOg
ook voor man"l

06-320.325.881

06-GAYCAFÉ
JLtUMBUMJ

i_ <ag kennen die niet «er weg kunnen we»* J■^^^06-320.32?i
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.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
De mooiste meisjes vindt U

toch in Privéclub
Exclusief

Escort, privetaxi mog.
Meesteres aanw. Industrie-
str. 13, Kerkrade-W. 045-

-423634 nieuw meisje gevr.

Een harde?
tsja... schatje dat krijg je

er van als je me belt!
keihard de beste 06.50 c/m

320*327*27

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Tev. meisje gevraagd.

"De Meidenbox"
VOOR "N SPANNENDE

BABBEL OVER JE
NIEUWSTE LINGERIE,
BADPAKJES, STRAND-
AVONTUURTJES, SEX.

PRAAT OF LUISTER MEE
OP (50 ct.pm.)
06-320.325.88

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.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. tfm vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen
Tel. 04490-42315.
Meisje gevraagd.

Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed

een of twee "

leuke meisjes
intern mog., voor info:

04750-15802.

wendy en jacky
ook zat. en zond.
Tel. 045-721759.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

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

naast tennishal.

Dames gevr.
voor nieuw te openen privé-
club. Inw. mogel. tel. react.
zat. 10-17 u. maand. 12-17

u. 043-617539.

Volwassenen
vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar-

op volwassenen dat doen op
de box voor volwassenen.
06-320.326.88 - 50 et. p/m.

Erotel Oè
320.320.2

U, U, jij en julli*
weten het *el

50 ct.p.nr^
ma. vr. 11-24za. '

Club
Nirwanj
Nieuwstr. 147Ke^045-463323 A

Meisjes gevraagS/j
Als geen berg U te

de meisjes
van

Club
Bubblei

Rijksweg Zuid04490-423JM
Charmant6]

vrouw ontv. thuis- ]
04406-419JM

Man I
Connectie 11

06-320.324 J
MEN MEET W?\

50 et p.n\y\

Sex HotM
De heetste lijn %MMoskou en Was'11"I']

06 J
320.320.^

50ct 9">A
Lekkere meid zkt se"'j

sex-contact'!J
Bel: 06-320.320.33^

Direct snel sex-c^(SOcpmJlive-afspre^j06-320.32g^
Box voor d

Boven de \\
De kinderen hebbed

veel. Mogen wij oUfLii
ook eens leuk hebt*»;

leuk. 06-320.32"' i
(50ct.p.rPJ^j

Ben jij in voor 'f ' JErotische-afspraK «j06-320.32^
CHANTA^de buurman, de b^

en de melkboer■ A
06-320.326.01 Sg^

Hete meisjes z^sex-contaC
Tippel-b°i

(50cpm) 06-3gpJ^t
Direct Gay-Con'*'

Gay!Date!lJJ
06-320.330.18(5°^

Tippellij^;
06-320.330.66 P*"V

afspraakje met z°^),
stuk... (50^

Michael luistert my
mond naar al diejfl ft

turen 06-320^Nee, nog heterkO
denk je als je ze

Orgiebojj
zo bezig hoort... jJf
op de sexbox? vjf/
meisjes. Je twipy

heetst zijn. De o<9'«
06-320.324-f (

of de sex&pJ06-320.322.22jjg>/
Porno m

Voor de heetste QrJ
Vreemd... Voorafweten er raadJ/

Trouwens, wat ge^f.
zon box aP^J06-320.320.51jj>/,

"De Jachtjjl
Haanrade-K'rade" «

23. Gerda, *#$&§
Heike, Areane, Py
v. 20-4 uur. 045'

Tev. meisjgt^
Voor Piceo'jJ,*»^

zie verder p39
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raaf de Lorges wasen 'rijzige, oude man
die de blik altijdphoog gericht hield.

J zat 32 jaar lang in de
~.Stille gevangen, tot

■J °P die 14e juli 1789,
Feren precies 200 jaar
BciefJen, door het volk

van Parijs uit zijn
Qu'stere kerker werd
h bevrijd.

,De arme graaf! En
hij heeft

letT1 aal nooit bestaan.

" De Bastille
werd alleen

bestormd omdat
er kruit en kogels
te vinden zouden

zijn.

" Onder de 'Wet
op de verdachten'

van Danton viel
vrijwel niemand

meer vrij te
pleiten.

'Jubeljaar'
\j[ geleerdste kenners van de
V e maken al ruzie over de

of het 'jubeljaar 1789' wel be-
Sto an worden zonder dat men
\ at er aan vooraf ging en watVolgde.
%„■■
K\\. l\^ VXI was immers al een
'i(r a' van velerlei machten, toenW)P 5 mei 1789 tenslotte in toe-

'ri Versailles de 'Generale
bijeen te roepen, die het

W net financiële slop zouden
\* redden. Deze 'Generale
"»runnmen in de loop van dat

"9 een reeks nieuwe gedaan-
■\r)' tot ze uitmondden in de

*iek etgever>de vergadering',
tot taa'c stede op basis van

\\ ëe Amerikaanse model ook
VpW een eigen Grondwet te
\^- In deze korte tijdsspanne

z'ch een aantal beslissende
'enissen voor, zoals bijvoor-

opmerkte: „De bevredigde revolu
tionair is overal en alom conserva
tiet".

met zijn vlijtig discussiërende
Grondwetgevende Vergadering
naar het Parijs van de volksoproe-
ren en de op pieken geprikte, afge-
slagen hoofden. Deze periode komt
in de Staats-viering van de Bicente-
naire al niet meer voor. De Staat
viert alleen de Verklaring van de
Rechten van de Mens' en ze vraagt
zich bij die viering niet af wat daar
al meteen van terecht kwam.

Franse koningschap en daarmee op
zijn beurt ook weer een memorabe-
le datum. De vlucht van de koning
was immers een regelrechte ramp
voor de parlementariërs, die toen
nog oprecht werkten aan een consti-
tutionele monarchie. En terwijl ko-
ningin Marie-Antoinette er voort-
durend van werd verdacht dat ze in
haar geboorteland Oostenrijk bij de
koning - haar broer - om militaire
hulp vroeg, werd tenslotte ook Lo-
dewijk ten onrechte zelf van land-
verraad beschuldigd.

Bourgeoisie
Uit een staatsgreep, die notabene
door de revolutionairen van het eer-
ste uur opnieuw werd beraamd,
kwam Napoleon Bonaparte op 9
nobember 1799 (de 18e Brumaire
van het laatste revolutiejaar) als de
nieuwe staatschef te voorschijn. De-
dictatuur van de revolutie was daar-
mee in de dictatuur van een nieuwe
bourgeoisie overgegaan, die op de
slagvelden in Europa voor Napo-
leons grootheidswaan bloedde en
daarmee voor zijn zo slim bedachte
machinaties werd gestraft.
Een lange eeuw van burgerlijkheid
en hypocrisie brak aan, vol artistie-
ke en geestelijke censuur, arbei-
dersonderdrukking en kortom: met
weinig echte democratie. Want pas
na tientallen jarenmet weer nieuwe
revoluties legde Napoleon 111 bij-
voorbeeld het recht op staking wet-
tigvast. Na diens val in 1871 was het
de Commune die de weg opende
voor de Derde Republiek, die in
feite de eerste Franse democratie in
de moderne zin van het woord kon
worden genoemd. En een ander
normaal aspect van een volwassen
democratie als het vrouwenkies-
recht werd in Frankrijk pas in 1944
ingevoerd.

Geboorte-akte
Ook in 1790 deed zich - te midden
van de steeds groter wordende cha-
os - een positief en daarmee her-
denkenswaardig moment voor: het
door La Fayette georganiseerde
'Feest van de Federatie. Dat feest
wordt wel 'de geboorteakte van
Frankrijk' genoemd, omdat La
Fayettes 'Nationale garde' er alle
provincies vertegenwoordigde en al
die gardes en iedereen (de koning
incluis) er de eed op de Grondwet
zwoer. Die was toen nog niet eens
helemaal in kannen en kruiken (en
werd zelfs nooit ingevoerd).

hoofd. Intussen begonnen er - ter-
wijl 300.000 man onder de wapenen
werden geroepen voor de oorlogen
met de buurlanden - volksopstan-
den zoals in de Vendée, die aan
600.000 boeren, burgers en soldaten
het leven kostte. In Lyon werden
zogenaamde contra-revolutionairen
doodgeschoten of met bijlen ver-
moord, in Nantes werden ze (twee
aan twee een elkaar vastgebonden)
in de Loire gegooid.

Hoewel in de herinnering Robe-
spierre het symbool van die Terreur
bleef en hij als de vader van het
staatsterrorisme wordt beschouwd,
duurde zijn eenmansbewind niet
langer dan drie maanden. Deze
raadselachtige man begon er mee
zijn 'vriend' Danton naar de guillo-
tine te sturen, maar hij verloor zijn
eigen hoofd al op 27e juli 1794 (in
de toenmalige jaartelling op de be-
roemd geworden 9e Thermidor) en
op initiatief van een meerderheid
aan geachte afgevaardigden wie de
doodsangst, onder Robespierres
vage beschuldigingen, tenslotte zelf
naar de strot gestegen was.

Danton was minister van justitie
toen in 1792 de eerste golf van ter-
reur over Frankrijk ging. Bij de zo-
genaamde septembermoorden kwa-
men al 1200 gevangenen — en hele-
maal niet in de eerste plaats gevan-
genenvan adel- onder de guillotine
om. Tijdens een tweede terreurgolf
in 1793 werden ook de koning en de
koningin onthoofd, terwijl de 'ter-
reur' officieel op 17 september be-
gon met een nieuwe 'Wet op de
Verdachten' die zo ruim was dat
vrijwel niemand meer van verden-
king vrij te pleiten viel.

Terreur

augustus 1789) waarop men onder
de revolutie een streep had kunnen
zetten en welke datum men nu had
kunnen herdenken.

waarvan er nog enige zouden vol-
gen.

Toch had die 'grote angst' een heil-
zaam effect. Want plotseling ge-
voed door hun eigen 'angst' boden
in Versailles de vertegenwoordigers
van adel en clerus ineens op een en-
kele nacht in grootmoedigheid te-
gen elkaar op en deden ze binnen
2nkele uren afstand van hun oude
ïn door de derde stand zo gehate
privileges. Dat was ook een van die
momenten (het gebeurde op 4

Maar dan komt het hongerige Parij-
se volk in beweging. Het trekt op 6
oktober 1789 naar Versailles, waar
het de koning om brood vraagt en
tenslotte de helekoninklijke familie
meesleept naar Parijs. Vanaf dat
moment verplaatst het toneel van
de revolutie zich van het Versailles

beeld het moment waarop de Derde
Stand (d.w.z. de burgerij in tegen-
stelling tot de adel - de eerste stand- en de geestelijkheid - de tweede
stand) de macht in feite overnam.
Deze momenten vormen veel meer
de essentie van de omwenteling dan
de overval op de Bastille.

" Het eenmansbewind van Robespierre duurde niet langer dan drie
maanden

NL de Lorges werd pas na de be-
'ng van de Bastille 'uitgevon-

' *ant de mythe had aan de ze-
die er écht werden aange-

val] 11 n'et genoeg. Tenslotte zatenjij en maar een ler die dacht dat
(je "Us Ceasar was, een jongeman
|V P verzoek van zijn ouders we-
lp.Monsterlijke wandaden' was

vier valsemunters en de
u van een conciërge waarvan de, gronden onduidelijk zijn.
l»dLStiorrninë van de Bastille had
■*e| h Ju een zu'ver technisch
Ie l'| e Parijse militie had zich in
Laders van de 'Invalides' im-

voorzien van zon 30.000 ge-
£.n en een paarkanonnen om de
!',e

n'euwe 'Assemblee Nationa-
le l>en een (vermeende) aanval
W,troePen van e k°mngte be-

Wat de militie in de kel-an de 'Invalides' echter niet
L ' *aren buskruit en kogels. En
l(je "den -zo wilde het gerucht -
0( ~astille te vinden zijn.
Hj. e gouverneur van de Bastille

kogels net wi'de vrijgeven,
Itr, spanning. Toen er van een
üteei,nsen van de gehate gevange-

"schot afging, ontstond er
Hij le,Part'J die in een bloedbad
Htl, °de. Daarna gaf de gouverneur
\^ Ver om naar het stadhuis te
\ J Weggevoerd. Onderweg
kjjf de meute, uit wraak voor de

hem zn hoofd af. Het werdVh '>'e'c gestoken en in triomf
e menigte meegevoerd.

It| d heel lang voor de
*i(i de betekenis kreeg die hij
\*"- Eigenlijk pas bij de eerste
\ 'eestviering in 1889. Men
\\ °P die gedachte omdat Mi-
%iv' een er eerste geschied-
\J' ers van de revolutie, in zijn
kh | romantisch aandoende epos

in het centrum van de
kifi Reling had gesteld. Moderne
k\ hechten niet zo-

ken is meer aan die veer-
s J"ü 1789 in zijn functie van

moment.

WL esident Mitterrand inder-
Sg 'oot dat de 'bicentenaire'
Sa°0t *eest moest worden, wist
*ï jj n d precies welk moment in
\ )!'ge en onoverzichtelijke ont-
\s, 'ng als symbolische 'focus'

*orden uitgekozen.

Terwijl de drie standen zich over de
toekomst van het land aan het bera-
den waren en de koning daarmee
steeds verder tussen de coulissen
verdween, brak op het platteland
echter geheel onvoorzien 'de grote
angst' uit. Ze was gebaseerd op vol-
ledig uit de lucht gegrepen geruch-
ten dat de koning op het punt stond
'wraak' te nemen voor het inperken
van zijn macht. Kastelen gingen in
vlammen op, de landadel werd met
de dood bedreigd, kerken en cul-
tuurgoederen werden vernield in
een eerste golfvan vandalisme

Grote angst

Veel van wat er in die eersterevolu-
tiejaren mis ging, was ongetwijfeld
de schuld van de aarzelende Lode-
wijk XVI die, tegen zijn taak niet
opgewassen, sidderdevoor bloed en
niemand wilde opofferen. Zijn
vlucht in juni 1791 naar veiliger oor-
den in oostelijk Frankrijk, die bij
Varennes werd onderschept, bete-
kende het feitelijk einde van het

In het parlement hadden de linkse
'Jacobijnen' al op 2 junikorte met-
ten met de gematigde 'Girondijnen'
gemaakt, die de stem van de intus-
sen steeds meer door de terreur ge-
teisterde provincies vertolkten.
Ook de Girondijnen werden ont-

Bonaparte
Die 9e Thermidor is ook zon da-
tum die gevierd had kunnen wor-
den. Ze betekende het einde van de
terreur in zijn hevigste vorm en ze
stond aan het begin van de opkomst
van Bonaparte. Ze wordt door som-
mige historici zelfs wel beschouwd
als het feitelijke eindpuntvan de re-
volutie.

Verklaring
Als de na deTweede Wereldoorlog
heropgerichte Verenigde Naties in
'48 hun eigen 'Verklaring van de
Rechten van de Mens' willen op-
stellen en ze daartoe te rade gaan
bij het Franse document uit die eer-
ste revolutiedagen, blijkt in 1948
dat zo bewierookte werkstuk zoveel
lacunes te bevatten dat het aan de
democratische eisen van onze tijd
niet meer beantwoordt.

Historici in onder meer de Ver-
enigde Staten en in Groot-Brittan-
nië (dat wil zeggen in landen waar
de democratie eerder wortelde dan
in Frankrijk) hebben zich in recente
publicaties over het algemeen scep-
tisch uitgelaten over de zegeningen
van de Franse revolutie, zoals Presi-
dent Mitterrand die gisteren vierde.
En er is de bittere opmerking van
Karel van 't Reve, die in een rede
eens stelde dat er „tussen guillotine
en gaskamer geen kwalitatief, maar
alleen een kwantitatief verschil be-
staat". Van 't Reve voegde er nog
aan toe: „Zonder dat geloof in de
guillotine als instrument van voor-
uitgang waren er misschien geen
Russische en Duitse en andere ver-
nietingskampen geweest".

rudolph bakker

De jonge luitenant Bonaparte had
van zich laten horen tijdens de oor-
logen die Frankrijk met zowat al
zijn buurlanden begonnen was. In
1795 was hem gevraagd om een mo-
narchistische contra-revolutie neer
te slaan. Hij deed dat op de 5e okto-
ber (de 13e Vendemaire: ook zon
beroemde datum) in Parijs. Op-
nieuw vloeide er bloed, nu op de
trappen van de St. Roch (in de Rue
St. Honoré) waar nog steeds te zien
is hoe Napoleons kogelgaten in de
voorgevel later klunzig werden
dichtgestopt.
De macht kwam nu in handen van
een zogenaamd 'Directoire' en een
'Raad van 500', wat in de verte te
vergelijken was met een Eerste- en
een Tweede Kamer, al was er van
een echte democratie geen sprake
en terwijl de vervolgingen, met
name die van de geestelijkheid, on-
verminderd werden voortgezet.
Toch was het revolutionaire élan er
toen voorgoed uit. Dat kwam om-
dat de machthebbers hun zakken op
de ruïnes van de revolutie voldoen-
de hadden gevuld. Ze zochten nu
naar een staatsvorm die hun belan-
gen beter diende. Zoals prof. Pres-
ser in zijn Napoleonbiografie ooit

Transen weten niets
meer van revolutie'

De gids vertelt me later hoe opval-
lend het is dat praktisch iedereen -van schoolkinderen tot ouden van
dagen - luistert alsof het verhaal
nieuw voor hen is. En dat was het
ook, zo gaat ze voort: „Want wij
Fransen weten eigenlijk niets van
de revolutie. ledereen herinnert
zich wel wat, maar buitengewoon
vaag".

De juni-maandwas de belangrijkste
maand in het op gang komen van de
revolutie nu twee eeuwen geleden.
In die paar weken speelde zich
praktisch alles af waarover de feest-
commissie nu met trots wenst te
spreken: het ontstaan van de demo-
cratie (in Engeland bestond die al
lang en in de Verenigde Staten toen

r^Urri re'grijze jeansbroek is ge-
Nën Van het kruis tot aan de%: ' Ook haar ogen zijn parel-
V «root en verbaasd kijken ze

6 v°°rtbabbelende mevrouw
\\ gelijk alles weet. Het ver-
l saat over twee eeuwen terug.

\^elt zich hier, in deze zelfdeX|,aan in Versailles, af. De gids
to% b°Ver de revo,ut'e en over een
t% mannen die, op de-
ÏS _? ats waar ze 'n naar m°-
é afpleurde jeans nu staat, de
\,j e gden niet meer uiteen te
JiuÊHan voordat er in hun land
\^ndwet, en daarmee de lang-
l nte democratie, zou zijn.
ijv..
\^ 'sJe met de grijze ogen en de

Paardestaart is dertien. Ze

hoort ook hoe heel wat van deze
voormannen van de democratie nog
maar kort nadat ze deze 'Eed in de
Kaatsbaan' hadden afgelegd, ver-
nietigd werden door de revolutie
die ze zelf hadden opgeroepen.

Omdat tweehonderd jaar geleden
de Franse Revolutie tot uitbarsting
kwam heeft een doorpresident Mit-
terrand in het leven geroepen com-
missie opdracht gekregen van de
herdenking een mooi feest te ma-
ken. De commissie heeft vervolgens
de aloude veertiende juli, gisteren
dus, - de dag dat de praktisch ledige
Bastille door een handvol Parijze-
naars zonder veel moeite overmees-
terd werd - gehandhaafd als cen-
trum van de pret.

sinds kort) en de formulering van
'de rechten van de mens. Koning
Lodewijk XVI (die eigenlijk sloten-
maker had willen zijn) had op 5 mei
de 'Generale Staten' bijeen geroe-
pen, al wist niemand meer precies
hoe dat moest, want die waren al
sinds 1664 niet meer bijeen ge-
weest.

Die 'Generale Staten' kwamen
voornamelijk bijeen omdat het land
aan de rand van een financieel
bankroet verkeerde en de belastin-
gen eerlijker dienden te worden
verdeeld, dat wil zeggen dat de adel
(de 'eerste stand') en de geestelijk-
heid (de 'tweede stand') het betalen
van belasting niet langer geheel
konden afschuiven op de burgerij
(de 'derde stand'). Na ingewikkelde

verkiezingen rukten de drie standen
tenslotte naar Versailles op, waar
de derde stand door de eerste en de
tweede constant vernederd werd en

Toch vertegenwoordigde
die derde stand 95% van het gehele
Franse volk. Toen dan ook bleek
dat de standen een en twee alles
zouden ondernemen om de derde
stand de invloed te onthouden
waarop ze numeriek recht had, en
de koning zich bij deze taktiek aan-
sloot, gingen de burgers tot actie
over. Ze deden dat door zich als
groep voortaan 'Nationale Verga-
dering' te noemen op 17 juni 1789 in
de hoop dat leden van adel en
geestelijkheid zich bij hen zouden
voegen. Op 20 juni sloot koning
Louis de officieel aangewezen ver-

gaderzaal in Versailles in de blinde
hoop dat proces nog te kunnen stui-
ten. De 'derdestanders' stonden in
de kou. Het regende die dag en het
woei en de afgevaardigde Guillotin,
een brave arts die een machine had
uitgevonden om de doodstraf te
verzachten, raadde aan naar de^leegstaande kaatsbaan te gaan. *
Veel comfort was er in die kale
kaatsbaan niet, al viel de getrainde
blik van de beroemde astronoom
Bailly op een verlaten tafel. De ge-
leerde klom er bovenop, richtte de
arm plechtig omhoog ('dat was niet
de Hitlergroet', vertelt de gids ten
overvloede) en zwoer met al die an-
deren om hem heen de eed die de
Franse democratie inluidde.

rudolph bakker

Toch hebben sommige andere data
in dat revolutiejaar meer zin. Zoals
bijvoorbeeld de 20ste juni 1789,
toen de afgevaardigden van de zo-
genaamde derde stand- dat was de
burgerij, in tegenstelling tot de adel
en de geestelijkheid - in de Kaats-
baan in Versailles bijeenkwamen en
zwoeren niet meer uiteen te gaan
tot ze hun zin gekregen hadden.

Niet alleen het meisje met de ge-
scheurde jeans luisterde zo aan-
.dachtig naar de jonge vrouw, een
officiële gids van de gemeente Ver-
sailles die ter gelegenheid van de
'bicentenaire' is benoemd om er
alle historische plaatsen in de histo-
rie van de revolutie aan de toeristen
uit te leggen.
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Bastille-bestorming:
een mythe

ontmaskerd
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Kontakten/Klubs

Alweer die
Wip-In box

in gesprek... en das de box
om wat te versieren... wat

aen mazzel, dat er op de lijf-
sex box ook een paar vrije
schatjes zijn. De wip-in op

06-320.324.60.
De lijfsexbox

06.320.324.90 - 50 et. p/m.
Op de

SexSuperßox
zijn die hete praters die best
willen, maar op de heetste
box daar doen ze 't na het

praatje. SexSuperßox 06-
-320.324.30. Heetste box

06-320.329.29 - 50 et. p/m.

Generatiebox...
Dames zoeken jongensen
meisjes, willen een fijn ge-
sprek met ervaren heren.

06.320.326.27
50 cent p/m.

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

Ontdek de rijpere partner bij
de 40-plus box.

Strikt voor volwassenen.
06-320.327.28 - 50 et. p/m.

Spoedsexbox
heb je even weinig tijd maar
wil je wel 'n snelle beurt bel
üve! 06-320.323.53-50cpm
Af en toe een sex, dat is 't
voor Jan. Maar als Ina dat

bizarre
hete gevoel heeft sluipt ze

weg naar dat vervallen huis.
06-320.323.85 - 50 et. p/m.

Rolf met 2 bazige mannen in
de bosjes.

Waanzinnig
als ze alle 3 gelijk hetzelfde

beleven.

06-320.323.86 - 50 et. p/m.
Als het sleur wordt, hulpmid-
delen werken ook niet, dan

doet ze het op plaatsen
waar ze gezien kunnen wor-

den. Waanzinnig
Life

06-320.323.84 - 50 et. p/m.

Onderwerping
Jiva's oosterse sexléssen
voor 'n beter sexleven! Les
30 06.320.323.51-50cpm

club doma-sm
Live uit de kelder!
slavinnendag deel 9
06-320.323.50 - 50cpm
Wat deed Marietje in 't fiet-
senhok.. 06-32032355 jouw

sexervaring
inspreken 010-4297085.

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de
kleren, nou jij nog!!
06.320.325.44 - 50cpm

de sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes live sex!
06-320.325.69 - 50cpm
Op de GROFSEXBOX kan
het de vrouwen niet ruig
genoeg toegaan. 50 cmp.

06-320.323.54
(Huis)dieren

/IJVERLIEFHEBBERS op-
jelet! deze week 10 Goud-
vindes ’3,95,-; 10 Koykar-
>ers ’ 19,50; 10 Goudvis-
>en ’7,50; grote.Koykarper
55 cm f 37,50. Alle planten
> halen 4 betalen; grote col-
sctie pompen; folie ’ 5,50
>er m2. Dierenspec.zaak
/ijvercentrum Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Kerkrade.
Duivenliefhebbers, honde-
)ezitters, vogelliefhebbers
;n andere dierenbezitters,
jij ons betaald u beslist de
aagste prijzen voor al uw
tiervoeders. Kijk en verge-
ijk prijs en kwaliteit. Graan-
ïandel dierenspeciaalzaak
3EGRA, Akerstraat 64 en
Darboonplein te Kerkrade-
A/est.
Te k. nest MALTHEZERS
jn nest Cocker spaniels.
fel. 04743-2303.
Te koop PONY'S, dwerg en
geiten, konijnen, krielkippen
3n kippen. Tel. 045-451670/
155144.
Te k. MERRIE 1 jr. oud,
/velsch x Haflinger,
f\ .200,-. Tel. 04743-2224.
Te k. M.H. PUPS geb. 1-6-
-89 vader PH.I m. lof moeder
°H.\ m. lof bloedlijn Cre-
■ners-Dolmans 043-616143
Jonge DWERG- en toypoe-
Jeltjes iets aparts goedkoop
<erkstr. 33, Übach o Worms
Vermist Papegaai grijze
oodstaart tegen bel.terug te
jezor. Tel. 045-728010.
Jonge Duitse HERDERT-
JES, duits imp., goedkoop.
<erkstr 33 Übach o Worms
Fe k. SIAMEES 9 weken,
f 125,- ingeënt, zindelijk
345-719254.
Fe k. langh. DWERGTE-
3KELS (pups) met z.g.
stamb. Kon. Regentesseln
131, R'mond, 04750-19061.
:e koop ROTTWEILER pups
’4OO,- alleen op zaterdag.
<erkstr. 75 Übach o Worms.
Te koop ROTTWEILER
oups m. stamb. ouders HD-,
Kasperenstr. 25 Kerkrade
Jonge POESJES gratis af-
nalen. St. Bavostraat 116,
Nuth. Tel. 045-242621.
Rashondjes puppies van
Heidewachtels; BOXERS,
lerse setters, blonde bou-
viers, collies, herders, spa-
oiëls, shelties, keesjes,
teckels, Walthezers, schip-
oerkes, poedels, Westhigh-
land terriërs, pekineesjes,
yorkshire-terriers en leuke
bastaardhondjes. Ook alle
hondenartikelen. Lochter-
weg 8 Budel-Schoot. (bij
Weert) Tel. 04958-1851,
dinsdag gesloten.
Te koop zwarte, witte en
grijze DWERGPOEDELS.
Tel. 04750-16590.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
Te k. jonge BOERENFOK-
KEN, Vaesrade 45 Vaes-
rade-Nuth.
Te k. nest HEIDEWACH-
TELS en nest Labradors
04743-2303.
Te k. PONY 3/4 arabier,
merry met hengst veulen, kl.
vos. Tel. 045-242836.
Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.
Te k. WAAKHOND en klein
blijvende kortharige hondjes
Walem 11A. 04459-1237.
Jonge Golden RETRIE-
VERS met stamb., ingeënt,
ouders HD-vrij. Tel. 04110-
-1376.
Te k. YORKSHIRE terriër-
tjes. Kennel Oos Heim.
’375,-. Tel. 04404-1527.
Te k. CAVALIEFTKing Char-
les spaniel pups prima
stamb. 045-353160.
Gratis af te halen 3 lieve
POESJES. Tel. 045-317586

Te k. GEIT en geitebok.
Kempkensweg 28, Amsten-
rade. Tel. 04492-1874.
Golden RETRIEVERPUPS
en Labrador retrieverpups
met stamboom en gezond-
heidsgarantie uit HD vrije
ouders. Tel. 04135-1931.
Siamese KITTENS te k., tel.
043-213845.
Te k. DH pups, zeer goede
afst. Kennel van Frenly Stolz
Keerweg 87 Heerlerbaan.
KINDERBOERDERIJ Vijlen
nog steeds de moeite waard
Reeds tienduizenden be-
zoekers gingen U voor. Kom
ook eens langs.
De groeten van alle dieren
van de KINDERBOERDE-
RIJ Vijlen. Tot ziens.
ARIANE dierenben. en
-voeders heeft o.a. nog vol-
op kanariepoppen. 25kg
zangzaad extra ’ 38,50.
Bleyerheidestr.lo, Kerkrade
Tel. 045-351340.
Te koop Duitse HERDER
teef, 7 mnd. met stamboom,
lief karakter. 045-254943.
Grijze en groene papegaai-
en, kakatoes en jongebeo's,
bergvinken, berg-, geelbuik-
melba-astrildes, paradijs-
wida's, enz. Dit is een kleine
greep uit ons vogelassorti-
ment. Onze vogels worden
regelmatig gecontroleerd
door een dierenarts. Vogel-
en dierenspeciaalzaak John
ESSERS, J. v. Vondelstr.
25, Heerlen, tel 045-710978

Baby en Kleuter
Te koop moderne KINDER-
WAGEN 3 in 1, kl. blauw, ca.
1 jaar oud, in nw.st. Karens-
3tr. 76, Bom. 04498-55771.
Te k. BABY-UITZET z.g.a.
\, kinderwagen, badset,
<leertjes enz. Kijkdag, zon-
Jag 16 juli van 10.00-12.00
j.Kersenweide 2, Nijswiller.

WANDELWAGEN van Pre-
nikal, kl. licht blauw/geel/wit
met winterzak en paraplu.
Prijs ’ 250,-. Schommel-
wieg eiken, zeer mooi, prijs

’ 300,-. Tel. 045-352956
b.g.g 463396.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.K.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
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.

KLUSJESMAN kan nog div.
werk aannemen: ren. in en
om huis, metselw., tegelzet-
ten, behangen. Tel. 04454-
-3450 Of 04490-27001

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’ 395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Let op! Uw dak is ons vakl
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.
Wij maken GRATIS een of-
ferte voor al uw dakwerk-
zaamheden. Wij werken ef-
ficiënt, goedkoop en geven
10 jaargarantie. Bel nu dak-
centrum Hemast, 045-
-224113, b.g.g. 323659.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Wij zagen alle soorten
GRINTTEGELS. Tel. 045-
-750232 b.g.g. 751588
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de. langste schriftelijke garantie..Bel voor vrijblijvende offerte.. Tel. 045-224459/753008.

iDiepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Serv. binnen 24 u.

Kapper/Cosmetica

Nagelspecialistes opgelet!
Wij hebben voor u rechtstreeks uit Amerika geïmporteerd

alles op het gebied van kunstnagels oa.
Nails by lamplight

hars - liguid - verschillende soorten gel - vijlen - buffers -
diverse tips - lijmen etc etc.

Ook geven wij voor diverse methodes kunstnagels
opleidingen. Voor informatie JV Cosmetics Eindhoven

Tel. 040-550404.
Te k. SCHOONHEIDS- Een PICCOLO in het Lim-
massage- ped.- stoelen burgs Dagblad helpt u op
Beursmodellen 04923- weg naar snel succes. Bel:
62939/66561. 045-719966.
ir: : ;

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.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

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

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

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

’ 4.685,-
-vossen keukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.
ATTRAKTIE

v.d. week! Keram. kookplaat
bek. merk ’ 999,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 Heerlen
Mooie en degelijke
WITTE KEUKEN

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

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

Voor een echte
ambachtelijke

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

kijken bij:
vossen keukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.
INBOUW APPARATUUR
Doorlopende show van

10.00 tot 18.00 uur van de
nieuwste oven-magnetrons,

kookplaten etc. bij
vossen keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-
leis Heerlen. 045-717555.

Enkele luxe
SHOWROOM-KEUKENS

met 50% korting
vossen keukens

Eikenderweg 77
en Glaspaleis, Kerkplein

Tel. 717555. Heerlen.

Te k. leren BANKJE tweezït-
ter, donder bruin ’400,-.
Wachtendonkstr 80, Voe-
rendaal. 045-751906.
Te k. ANTIEKE kast, eet-
hoek, nachtkastje, afzuigkap
zonnebank en hemel. Tel.
045-273335.

FACE-LIFTING
Van uw oude keuken: nieuw
blad, spoelbak, app. etc. Uw

Specialist:
vossen keukens
Eikenderweg 77, Heerlen
(bij DSM) tel. 045-717555.

De mooiste
DESIGN

Keukens van Leicht-Lager-
Moretuzzo en Nobilla vindt

U in de nieuwe design-
keukenstudio van

vossen keukens
Glaspaleis Kerkplein, Tel.

045-717555 Heerlen
Ook tijdens de bouwvak zijn

wij GEOPEND
vossen keuken
Heerlen. Design-studio

Kerkplein van dinsdag t/m
zaterdag van 9.30 vm. tot 18

u. na m. Eikenderweg 77
Heerlen. Maandag van 13-
-18 uur. Di. t/m za van 10 u
vm. tot 18 u. na m., Ook op

afspraak na 18 uur.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Kent u TRADERS al, anders
wordt het tijd: schoenen,
speelgoed, huishoudelijke
artikelen, verf etc. Allemaal
nieuwgoed, tegen zeer lage
prijzen. Tevens 400 m2ge-
bruikte meubels, ijskasten,
gasfornuizen etc. Spot-
goedkoop, bezorging moge-
lijk. Wie goed rekent koopt
bij Traders, Heggenstr. 16,
Maastricht (zijstraat Amors-
pln), tel. 043-210830.
Te k. BANKSTEL 3-1-1, 1
pers. bed, t.e.a.b. 045-
-457643.
Te k. ant. TOOGKAST i. pr.
st., ’ 2.000,- en meisjesfiets
8 t/m 12 jr. moet opgeknapt
worden ’ 50,-04405-2105.
Te k. lits-jumeau SLAAP-
KAMER eiken fineer en 6-
drs. kast tevens eiken bank-
stel en eiken hangklok.
04490-53089 na 18.00 uur.
Te k. notenhouten Queen
Arm dressoir. Tel. 045-
-314760.
Weg. sterfgeval te k. eiken
bankstel, ■ 3-1-1, 3-zits
BANK, beide met gebloem-
de kussens, 1 pers. grenen
bed met lattenbodem, nieuw
045-325523.
Te koop eik. EETHOEK m. 6
stoelen en wandmeubel, ar-
chiefkast, 3-delig wand-
meubel. Tel. 043-611025.
Antieke KLOOSTERTAFEL
met 6 stoelen. Tel. 045-
-425357 na 12 uur.
Te k. leren ZITHOEK, vr.pr.

’ 375,-. Tel. 04490-23120.
Te k. prachtige massief ei-
ken SALONKAST, 2.50 mI.
en 2.00 m h., Vz jr. oud, nw.
pr. ’2.950,-, vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-461266.
Te koop ROLLUIKEN,
goedkoop, 1x 2.20x1.80 m.
2x 1.80x1.20m. 1 deur. Zat.
en zond. 11.00-18.00 uur.
G. Gazellestr. 41 Heerlen.
Tel. 045-415958.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK als nw., vr.pr. ’ 975,-
-2-zitsbankje modern/klas-
siek, iets moois, vr,.pr.

’ 975,-; eik. salontafel vr.pr.

’ 275,-. Tel. 045-323830.
Te k. compl. SLAAPKA-
MER, z.g.a.nw., vr.pr.

’ 375,-. Tel. 04492-3829.

Te k. IJSKAST met 2 grote
diepvriesladen, IVfe jr. oud,
kl. beige, nw.pr. ’ 999,-, vr.
pr. ’425,-, z.g.a.n.; 4 stoe-
len uit oma's tijd, voor
’200,-; moderne vaaslamp,
bruin/beige ’ 75,-. Tel. 045-
-442915.
Te k. mass. eiken KAST 320
cm br., 3-delig met tv-kast,
servieskast en bar; eiken
bankstel. Tel. 045-410209.
TRAPNAAIMACHINE merk
Pfaff, functioneert 100%, Pr.

’ 175,-. 2 donkerbruine bar-
krukken met leuning, samen
’65,-. Tel. 045-711362.

EETHOEK modern ’250,-;
antiek, eik. slaapkmr ’ 850,-
-bankstel eik. ’275,-. Kou-
venderstr 208 Hoensbroek
IJSKAST ’95,-; diepvries
’165,-; gasfornuis ’95,-,
tel. 045-725595.
IJSKAST ’95,-; diepvries
’165,-; gasfornuis ’95,-,
tel. 045-725595.
BUREAU te koop, wortel
noten, iets heel aparts
04406-12875.
Te k. eiken UITTREKTAFEL
met 4 gestoffeerde stoelen.
Tel. 045-414159, na 18 u.

Opleidingen

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
Uw collectie wordt
een creatie door
onze presentatie
Cozimo
Mannequin,
Dressmen,

modellenburo
Inschrijven voor onze cursus

kan vanaf nu. Voor
inlichtigen 045-229478

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

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
DROGISTENOPLEIDING,
start sept. 1 av. p.w., door
heel Nederland. Vraag stu-
diegids. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
(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 k. smeedijzeren HEK-
WERK bxh 335x195 cm,
met krullen, zwaar slot en
plusm. 5 cm. instelbaar in de
breedte. Tel. 04499-3464.
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

Huwelijk/Kennismaking
" '" ' IMIIiIMI II M II II

Rumpenerlinde
Brunssum, dansavond nieuwe stijl met heerlijke muziek.

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

Gezocht Schoonzus!!
Wij zijn de complimentjes van onze zwager René (bijna 30
jr)beu en zat, maar omdat wij hem eigenlijk erg aardig vin-
den, zoeken wij een leuke meid (leeftijd tussen 25-35 jr.)
die in de toekomst de complimentjes wil innen. René rookt
niet, drinkt voor de gezelligheid en houdt van autoreizen
en reizen. Lijkt dit je iets? Schrijf ons dan voor het maken
van een afspraak. Marina en Gertie. Br. o.nr. B-1396,
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
ALLEENSTAANDEN Opge-
let!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. Interesse? Bel dan
Huw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.
Breng zaterdags of zondags
eens een bezoek aan onze
gezellige dans- en contact-
avond in de kelderbar "La
Chalet" in Treebeek. Aan-
vang 20.00 uur. Beslist een
bezoek waard Chalet Tree-
beek, Komeetstr. 25A. Tel.
045-211375. Op veler ver-
zoek is nu kelderbar "La
Chalet" nu op VRIJDAG-
AVOND alleen nog maar
geopend voor uw verjaar-
dagsfeesten, party's, barbe-
que-avonden enz., enz. te-
gen een zeer gereduceerde
prijs. Vraag vrijbl. ml.
HBO-ers en academici!
Zoekt u een (uitgaans)part-
ner op uw niveau? COUN-
TERPOINT helpt u deze te
vinden. Info: 01828-11970/
Pb. 422, 2800 AK Gouda.
Alleenst. VROUW 50 j. 1.78
I. zoekt nette Heer om een
serieuze relatie op te bou-
wen. Br.o.nr. B-1398, Lim-
burgs Dagblad Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Jonge VROUW 38 jr., 1 kind
8 jr., zoekt een leuke, lieve,
spontane en eerlijke man,
tussen 38 en 40 jaar, geen
avonturier. Br.o.nr. B-1406,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
ROB zoekt serieuze, een-
voudige, beschaafde vrouw
tot 35 jr. Tel. 045-214301
Ben jij de vrouw die bij me
past? Wat jammer dat ik je
niet ken. Voel jij dat ook?
Laten we deze kans dan niet
missen. Ben je vlot en jon-
ger dan 38 jr., verlang je
naar een duurzame relatie
met of zonder kinderen
waarin kameraadschap,
respect, zorg en intimiteit
belangrijk zijn. Pak de pen
en laat zien dat het menens
is we zijn slechts 'n postze-
gel van elkaar verwijderd..
Br.o.nr. B-1416, Limb. Dag-
blad, Pb 3100, 6401 DP Hrl.
Zaterdag 15 juli dansavond
voor ALLEENSTAANDEN in
café The Corner Sittarderwg
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u.
Bew. verpl. Het bestuur.

Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS,
Postbus 15, Eindhoven.
Kontaktblad kost ’ 7,-.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, hoek
Agricolastraat Ophoven 1,
organiseert iedere zondag
een dans en contactavond
a.s. zondag met tractatie.
Bewijs verpl. 04490-47962.
J.MAN 34, huis, vaste baan,
symp. m. Jeh. Get. zkt ge-
lijkgez. j. vr. zdr. kind voor
huwel. Br.o.nr. B-1418,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Rustige MAN 49 jr., 1.73 gr.,
z.k.m., si. vrouw v. eerlijke
relatie. Br.o.nr. B-1420 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
J.MAN 37 jr. z.k.m. j.vrouw
voor duurz. relatie, kinderen
geen bezw. Br.o.nr. B-1421
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Waar is de MAN die houdt
wat hij beloofd. Vrouw 38 jr.
m. kind zoekt man boven de
45 jr. Br.o.nr. B-1422, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Leuke j. MAN 26 jr., 1.67 gr.,
br. ogen, zw. haren, snordr.,
zkt. kennism. met een lief,
leuk meisje van 18-25 jr. om
een duurz. en ser. rel. op te
bouwen. Mijn hobby's zijn af
en toe uitgaan, door de na-
tuur wandelen, voetballen
enz. Als jouw deze adv. wat
lijkt schrijf dan. Br.m. foto o.
nr. B-1423 L.D., Postbus
3100,6401 DP, Heerlen.
Nette fl. heer 49 jr. onge-
bonden zkn. man goed
voork. zkt. leuke VRIENDIN
35-45 jr. Br.o.erew.ret.o.nr.
B-1426 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuke jong uitz. j.man 29 j.
eigen woning zkt leuk MEIS-
JE of j.vrouw tus. 20-30 jr. v.
leuke relatie op te bouwen.
Br.o.nr. B-1428 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
MAN zkt. kennismaking met
vrouw van 50 tot 60. Lfst.
Poolse afkomst. Br.o.nr.
B-1431 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Sportiete vrouw (50) zoekt
sport. MAN (50-55). Br.o.nr.
B-1413, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Erkende Huwelijksbureaus

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 uniekewerkwijze? U kunt geheel vrijblijvend

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

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

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

HOMO/LESBIES en op zoek Met een PICCOLO in het
naar een relatie? Stichting Limburgs Dagblad raakt u
Alternatieve Relatievorming, uw oude spulletjes 't snelst
Lange Geer 44, Delft. Tel. kwijt. Piccolo's doen vaak
015-136631. Erkend door wonderen... Probeer maar!
Raad van Toezicht. Tel. 045-719966.

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 Limburg: 045-753178

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

Stichting Interßelatie
Mode Totaal

Nieuw voor Limburg
Opening donderdag 20 juli

Kindermode
Sittard, Molenbeekstraat 1

Tel. 04490-29439.
Jassen, blouses, schoenen Op zoek naar ZOMERKLE-
voor 'n PRIKKIE? Winkel DING? Winkel van Sinkel,
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl. Akerstraat 76, Heerlen.

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 enkelevoorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Akai kleuren TV

met stereo,
teletekst, af-
standsbedie-
ning, digitale
uitvoering CT

2560 geen

’ 2.448,- of

’ 1.698,- maar
’1.398,-

Maar ook: Akai compactdisk
met afstandbediening, CDM
512 geen ’ 668,- of f 548,-

-maar ’ 298,-.
Maar ook: Pioneer midiset S
1100, tuner, versterker, cas-

settedeck, platenspeler
geen ’ 998,- of ’ 698,-

-maar ’ 398,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop draagbare RADIO,
Panasonic, nw. Tev. radio-
cass. met platenspelr. Erres
3in 1. Tel. 045-422366.
Met een PICCOLO in he
Limburgs Dagblad raakt i
uw oude spulletjes 't snels
kwijt. Piccolo's doen vaah
wonderen... Probeer maar
Tel. 045-719966.

■;:■:

Computers
■ ■
AT, 40 MB HD, 1 MB, 3V2"en 51/t" 14" flat-screen,
’3.500,-. 045-321324.
SHARP MZ 800 mcl. disk-
drive, datarecorder, monitor,
kabels, software en docu-
mentatie, ’450,-, 9" groen-
monitor 40 tot 80 karak.
zonder TTL, ’ 100,-, robot-
arm m. universeel interface,
parallel met ingeb. voeding

’ 275,-. Tel. 045-258042.
Te k. APPLE 2E computer
128 K6, 80 kolomskaart,
Zenith monitor, Epson prin-
ter, mcl. originele Apple soft-
ware, ’650,-. Tel. 045-
-214012.

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 sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEUREN TV'S, video's,
stereo-setsr vanaf ’ 30,- 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.
Te k. kleuren TV, merk
Blaupunkt met afstandbe-
diening, kl. defect, ’300,-.
Tel. 045-418027.

Huish. artikelen

Te k. 3 st. PHILIPS ijsk., 2jr.
oud, 4-pits gasst. Pelgrim, 3
st. diepvr. Igniz sam. ’ 600,-
-045-226420 na 18.00 uur.

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

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
Kachels nieuw en gebruikt,
nergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Weg. verb. te koop IN-
BOUWHAARD, allesbran-
der, merk Barbas, 1 jr. oud,
als nieuw. Tel. 045-751178.

UITKNIPPEN! Te koop An-
tracietkolen 3.4. Tel. 045-
-319784.
Te k. GASHAARD. Tel. 045-
-317162.
Te k. 8 CV RADIATOREN z.
g.n. Tel. 045-316607 na
17.00 uur.

Muziek
' il-— , ,

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop PIANO, merk
Schindhelm, pr. ’ 5.500,-.
Tel. 045-216115.

PIANO (Phonola) merk Rö-
nisch ca. 1910. met 28 mu-
ziekrollen. T.e.a.b. Tel. 043-
-642301.
Te k. 2 YAMAHA boxen S
3115 H en 2 peavy boxen
SP 3 en herenfiets merk Ga-
zelle 3 versn. 045-415270.

Te koop PIANO in perfecte
staat, kleur bruin. Tel. 043-
430255.
Te k. piano TETSCH Em-
merich, eik. 10 jr. oud, in nw.
st. pr.n.o.t.k. 04490-50314. J
,"■'-«--J;,

Antiek HARMONIUM]
registers in uitmunterfl
Tel. 045-351279. 1

„ _i
Wat VERKOPEN? <1
teer via: 045-719966

Boeken/Literatuur I

Te koop gevraagd 1e jaars
HTS-BOEKEN wtb. Tel.
045-250902.
Te koop 2e jaars MTS-
BOEKEN, electronica. Tel.
04406-15036.
Te koop gevraagd STUDIE-
BOEKEN 1e jaar HBO-V,
Sittard. Tel. 04950-37258.
Te koop MEAO-BOEKEN.
Tel. 045-414790.

Te koop Geschil
aardrijkskunde WJ
HKLS 1e jre 045-25gjl
2e-hands BOEKEN w]
5 en 6 VWO Tel.
419253. _\
Te k. gevr. 2e jaarTfl
bare HORECABO9
Tel. 045-317791. \
Te koop le-jaars~~rj|
BOEKEN. Tel. 04405"

Kunst en Antiek

Nederlands grootste
speciaalzaak

antieke rustieke strakke meubó
Nederlandse kabinetten, Engelse en Duitse kaste

Spaanse salon- en eetkamertafels.
Keuze uit meer dan 10.000 stuks
in onze showroom van 6.000 m2.

Guntlisbergen
De Dieze 27, Best bij Eindhoven.

' Industrieterrein Breeven. J
Te koop aangbeboden

Antieke Friesche StaartkloK,. met wekker, puntgaaf. Kast eiken Meekrap, pr. ’ 1M
Tel. 045-256318 van 10.00 tot 16.00 uufJ

Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth■ (t/o ingang kerk, naast chin.■ rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te koop pracht, antieke

t SLAAPKAMER. Tel. 045-u 323517.

Wedden dat !! U bij '"J
Antiques zeer zeker t\
gen voor uw antieke J
BELS klokken en
etc, Amstenrader*^
Hoensbroek Centru^opend; dond. vrijd- *1
Tel. 045-211976.

k Braderieën/Markten .
Zaterdag 29 julias.

grote vrije markt
rondom Makado - Beek (alléén voor particuli^l

Voor inlichtingen 04490-74669. -j
Vandaag

hobby/huisvlijtmarkt
in Makado - Beek (toegang gratis) J_

Zondag 16 juli, ST. ROSA-■ MARKT te Sibbe.
,-~ UitaaanUitgaan

„m.,.^„o„nr- Nieuw BERNARDUSHOE-,,
VE café petit restaurant

" Mingersborg 20, Übachs-
berg met buitenterras op
binnenplaats, ookverhuren,
we een romantische feest-
zaal voor div. gelegenh. en

■ bruidssuite 04451-1644.
Voor elk partijtje zaal te huur

" Op naar Camping KAPEL-
HOF. Tel. 045-751588.

——< m
r LandbOU*
Gebr.TREKKERS:IA
7807 C, Deutz Dj
Deutz Intrac 2003;
BK 80;HC 423 82*
Deere 112 n 1130..1
4q40 4WD' Leyla^J
MasSey Fer'guson 2^
naut 94 orsus 33a]
Tevens nieuwe ZetorJ
ren voor een ongeke^prijs types 521 ,, 721V1
(4WD), 8145(4WD);,'
(4WD). Collé Si«arB

04490-19980.

Te koop gevraagd )_
Te koop gevr. oud ijzer en

t metalen sloop- en schade-
j auto's. Tel. 045-272216 bgg■ 045-272516 ook 's avonds
i Te k. WINKELRESTANTEN

' p?nflr|n ,partiien- Tel* °43"- 21083°-- Te k. gevr. wit goudenARM-

'l Witte BABYKAMER te koop, gevraagd. Tel. 045-740273.

GOUD, zilver, munfj,']
etc. Cont. bet. v"flFj
Groenstr. 109, Gejgg!>
je gevr 1e jaars'
SP. fel. 045-3100jj>j
Te kO°P 9evr- OUÓeJ'MACHINE jaren
043-611025.

Te k. gevr. jonge S<_ jAUTO?S, ook loop e"
045-319784

l , A

Diversen /

; Te koop aangeboden t3 Grote stalen rookkast-Antiek National Kasregis"^
motorzaag-Nwe. Jetbag met dragers-Hobart aar°3- schrapmachine-Warmkast-Kleine Bosch koelkas^* snijder-Partij RVS schalen/schaaltjes-Partij houte£" Beekerweg 57 Ulestraten. Tel.043-642j2gyl

Gezellig kegelen: café de P3rf
2 automatische kelgelbanen, ’ 17,50 per av"^

Tel. 045-315358 b.g.g. 453087. S.
Gebit gebroken
j Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
[ Buiten de normale kantoor-
i uren, volgens tel, afspraak.
t Tesoro METAALDETEC-: TORS EN 2e-hands detec-
! tors met garantie. Gesink

Tel. 053-300512.

■ Goede TWEEDEHANDS-
KLEDING? Winkel van Sm- kei, 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.. Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.

i Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
SURFPLANK te koop, com-
pleet , Oostenrijkse handbe-
schilderde slaapkamer, en
damesfiets. 045-211270.
PARAGNOST genezend
medium, helderziende voor
deskundige hulp in elke pro-> bleemsituatie. Tel. 045-
-315921 Of 045-216864.
Te koop 4 pers. BUNGA-
LOWTENT z.g.a.n. ’250,-,
buggy luxe uitv. ’ 100,-. Tel.
04490-24329.. Antiek HARMONIUM met
registers in uitmuntende st.■ Tel. 045-351279.

■ 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 diverse baröJ
DEUREN, ’ 100,-$
voordeuren en 4 ba"l^ren, diverse matef!, I< glas, ’ 50,- p.st. ]\
271193, Klooster' 3"

' Schinveld.- Miss Latoya en Sar^i■ fantastische SHOW

" stuk erotiek. Ook i

1van TV. Wij werken

_
slangen, vogelspinfl^- gloeiend hete kolen (- ook een top-less &A
getoond. Inf. 040j*?4

jZondag 16 juli, ST-. MARKT te Sibbe^j
"Te koop aangeb- J■KOOPKIOSK en I'i*1kiosk demontabel a'. 04406-12289. A■ BARBEQUES ff1steen en houtsko^'y

" prijsklassen, grote *jè.Reker, Kachel;^,- speciaalzaak, Kluis aï. leen. Tel. 04490-fg^! Nieuwe AARDAjV> (klei), spitskooMOkSi. sla2st. ’ 1,-, ijsberg i■ ’ 1,50, div. groen'V■ van eigen bedrijf » BJ,, ing, kasteel AmstgfV^. Door jonge masseu!jfl■ ONTSPANNINGSVy
-GE met leuk 90SVJ.ï (fris) drankje. EenSM

U blijft komen. Ofg^,'i Te k. BUTUMKETÉ,yr gijzer buta en a& ,
■ 045-461211. _^0■ Te koop ITH VOO&J. MEN 4 mm dik (K^rf- certificaat), zelf te Wfi, 2x 150,5x55,5; 3*o/. 1 x 150,5x75,5, ’*,

04454-3291. __^j
t Tek. antieke BILJ^y. tevens 4-wiel. Pj%'

tje met kopstuk ij
■ 043-611025.

iAls u ons voor 12
t gens belt, staat \fa s\; LO de volgende dW
i Limburgs Dagblad-

-719966.



I MEUBELS NODIG?DANBENT UALTIJD BETER UITBIJDEE MEUBELBOULEVARD INMAASTRICHT. IEDEREENPRAATHIEROVER'i Breng eens een bezoek aan deze unieke en schitterende Meubelboulevard. U slaagt er altijd want U■ zult versteld staan wat wij U allemaal te bieden hebben!

I 7 meubelboulevard! n^/^ ~^\^- —^^^ "X

P ! JO.000 m* VERKOOPOPPERVLAKTE(351 FABRIKANTEN ONDER EEN DAK) 4 EEN SCHITTERENDE EN SMAAKVOI I F PRFQFNTAtif

YOUNG INTERNATIONAL, METAFORM, MONTIS, PASTOE EN LEOLUX.

Tevens beschikken wij over 100 gratis parkeerplaatsen (voor de zaak), een coffeeshop, kindercrèche en lift.
Wij heten U van harte welkom! Direktie en medewerkers Meubelboulevard.

MEUBELBOULEVARD René Pans „,.
I Cabergerweg 10, Maastricht. Tel. 043-215585

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen Donderdag koopavond
Noorderbrughelemaal afrijden tot aan stoplicht, dan rechts afslaan 's Maandag v.a. 13.00 uur|v^ (dus niet de slinger afnaar het centrum). Ook te bereiken via stadsbuslijn 10. geopend

HH " _M
JLmW

J& OPLEIDINGSINSTITUUT

WE "DETHERMEN"
'J^^l Raadhuisplein 15 Heerlen

%9in september starten de
d "Jtye cursussen:
f Nktijkdiploma
4boekhouden;
n f^oderne
'T rlec'riJfsadministratie;
j
m °Pleiding.
Uj?°nische informatie:

„„„ |

ik- L

MIDDENSTANDSDIPLOMA
Wenst u een bedrijf te beginnen in ambacht ofdetailhandel?

Opleiding voor het middenstandsdiploma ondernjkstoezicht 1- of 2-jarig, studiekostenvergoeding
mogelijk.

Middenstandsavondschool Heerlen
Inlichtingen en aanmeldingen: dir. H. Simons,
Putstraat 8, 6417 GM Heerlen. Tel. 045-411405 of325545

ONDERNEMERSDIPLOMA
Bent u in het bezit van het Middenstands-diploma, diploma LDS, MEAO of HAVO methandelsvakken, dan kunt u in een jaar hetvolledige ondernemersdiploma behalen.
Wij starten eind augustus met een cursus met
vestigingsrechten voor praktisch alle branches.Aanmeldingen en nadere inlichtingen tel
045-411405 of 045-325545. 2,4620_ ..

dHommerterweg224
Hoensbroek

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

< Tekstverwerking
Secretariaatspraktijk

( ) I WordPerlect (ewt. met stage)
V—* 1 Typen Notuleren
| I Startcursus P.C. / Msdos

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

_^^~ I Max. 8 cursisten en elke cursist~_^ M werkt alléén op P.C.
Ir UB Ook spoed- en privécursussen

OM in en uit huis.

■f Bel 045-211733I I Km iedere dag tot 23.00 uur

1/ OPLEIDING - ADVIES -*=ZBfl I BEGELEIDING

Praktijkdiploma informatica <"
rijkserkende AMBI 88 examens

Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.

Naam:
| \JP Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tp,. . aai. HPostbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 Leertija

"^sj LimburgsDagblad

<3piccolos
WIL JE lETS ONDERNEMEN?

| Doe dan de opleidingDoe-het-zelf, IJzerwaren en
Gereedschappen ofParfumerie.

ï W'1 Je een opleiding volgen waar ie ’ j-yr"*""'**«*^
\ gelijk iets aan hebt? ’ o«ï JJ^aa*,
i CebJeal plannen om voor jezelf te ’ °cürsü^c^usse?*nH»inen o?^^
} bii^nen? In beide gevallen is een cursus ’ a*eeowan^'Br, e„ o7'il«'nfom,CtIMO de juistestart. Het IMO is met ,' C"a^n e° o^*^*"°°^ Vt"* —5 >60cursusplaatsenhètgespeciali- /J***^^ r*Us °oe-Te?r* ’ T==_
1 Svq e instituut op het gebied van ’ 4*eS;_^J~~-~~-~^_^^ eff ’/ Or,ü

nc|onderwijs voor toekomstige ’ —v°o«ett /^ *S^>*^«^. <"*; Qnrtnemers- Wil Jeook iets gaan ’ re/e,n„ '"-—--_.PiT~^~—-—_ ers.-_^^ . "..

i Vernemen? / e'°°^^P/^fS;^^^^ >X
.^bon^^uur-rnop. /^Köy^^^ \,S 1 N

Bodegraven "**"***"^-/_J —-^>— rr^Telefoon01726 -19255 *WV*I^MO BIJ HET IMO HAAL JE'TZO! v

I J ,
I I . 1 _.

> RESULT TRAINING >

Opleidingsinstituut voor bedrijfskundige opleidingen.
Start in september as. in Zuid-Limburg met de
VOA-opleidingen nieuwe stijl

VOA'I bedrijfskundig assistent

VüA'Z bedrijfskundig analist

PAU bedrijfskundige administratieve organisatie
VOA 1 en 2 zijn avondopleidingen;

s BAO wordt op een middag en avond gegeven.
Aanmeldingen/informatie via:

Bedrijfskundige Training & Advies
08897-71728
Postbus 113
6640 AC Beuningen
| 215177

t

"Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het

"Limburgs Dagblad. Tel. 045-k 719966.
1 ■

De K.E.W. Hobby

Wg *^ jf■'■:

/m\mmmi
\l I
Auto, boot, caravan, terras,
tuinmeubelen, gereedschap, huis,

- fiets, brommer, alles wordt sneller
en beter schoon met de K.E.W.
Hobby. 4éSk

Zaterdag 15 juli 1989 "29
Bburgs Dagblad



Het elfde Wereld Muziek Concours wordt
deze keer verlevendigd door maar liefst acht
optredens van mars- en showkorpsen uit de
provincie Friesland. Showband Con Spirito
uit Joure, uitkomend in de tweede divisie, is
op de eerste wedstrijddag al aan de beurt ge-
weest. Met 81,3 punten heeft het 56-leden
tellende showkorps zich tot nu toe op een
eerste plaats weten te handhaven.
Maar vanaf vandaag vallen de Friezen Kerk-
rade pas écht binnen. De reis die drie korp-
sen .dit weekeinde naar het zuiden zullen ma-
ken en twee andere volgend weekeinde, werd
eerder deze week in tegengestelde richting
ondernomen door redacteuren van het Lim-
burgs Dagblad.

SNEEK (SNITS) - Welke route je ook neemt, de dagmeter in je
auüb zal altijd tussen de 325 en 350 kilometer aangeven en jebent al-
tijdvéél te lang onderweg: Sneek. En daar is dan plotseling langs de
spdorlijn dat grote clubgebouw. Rechts in de hal hangen ongeveer
twjjitjg foto's van carnavalsprinsen-in-vol-ornaat aan de muur. Zijn
we^hier thuis?
Ea*dan: in de prijzenkast liggen maar liefst twaalf gouden WMC-
medailles. Daarnaast, in het trappenhuis, het WMC-vaandel dat
Advendo in 1981 in bezit kreeg.

Eireven verderop in een repetitielo-
kaal prijken talloze fletse kleuren-
foto's uit onder andere 1981 waarop
ex'-|burgemeester Smeets in een
gqed gevuld Rodastadion het
WMC-vaandel aanbiedt aan de
toenmalige tambour-mattre Harry
Hamersma. En al die andere kiek-
jes geven ook een bekend beeld te
zien: „Kaalhei", zegt Hamersma,
alsof hij een geboren en getogen
Limburger is.

Hamersma is waarnemend voorzit-
ter van showband Advendo, waar-
onder ook Jong Advendo ressor-
teert. Afgelopen woensdagavond
bezochten we de generale repetitie-
avond van Jong Advendo dat van-
daag in de late namiddag een kleine
12 minuten durende show zal ver-

zorgen tijdens de mars- en show-
wedstrijden in het stadion. De week
daarna volgt bij zowel de mars- als
de showwedstrijden een optreden
van de meer bekende en in een ho-
gere divisie spelende senioren van
Advendo, samen met Pasveerkorps
Leeuwarden de ambassadeurs van
de Friese showmuziek.
,Dat zou je, gezien hun internationa-
le reputatie, althans verwachten.

„Ach, we hebben een berichtje in
de krant gehad", zegt Annejet Slip-
pens, één van de drie redacteuren
van het twee keer per week ver-
schijnende Sneeker Nieuwsblad.

populair." En hoe trots is Sneek op
zn korps dat deelneemt aan het of-
ficieuze wereldkampioenschap?
Annejet en haar collega Sjoerd
Stiensma halen de schouders op en
zij vervolgt: „Ach laten we het dan
maar zeggen: die club van Adven-
do, dat is echt zon kliek. Ze maken
geen deel uit van de Sneeker ge-
meenschap. Begrijp je?En danvra-
gen ze veel geld voor optredens in
de eigen stad."

Tegenstand
„Onzin", zegt Harry Hamersma,
diezichzelf een stugge Fries noemt,
maar aan het eind van de avond bij-
na voldoet aan het beeld dat buiten-
staanders van Limburgers hebben.
Hij ziet kans zijn hart eens goed te
luchten. Advendo blijkt voor een
optreden in eigen stad niet meer en
niet minder te vragen dan vijfhon-
derd gulden. En dat is conform de
afspraak die Advendo met de Snee-
ker Muziekfederatie gemaakt heeft.
Maar dat anderen zich daaraan blij-
ken te storen, dat vindt hij niet het
ergste. Wat hem al jaren écht ergert
is de tegenstand die zijn korps van
een groot deel van de bevolking on-. dervindt.

Als we het naar het oefenveld mar-
cherende korps in een auto volgen,
zegt hij: „Kijk eens welke mensen
hier langs de karit staan. Dat zijn er

binnen. Dat is nog niet zp erg. De
meeste Sneekers zien en horen ons
liever niet dan wel. Toen ik nog
tambour-maïtre was en mijn moe-
der - toen we voorbij marcheer-
den - op de stoep stond en applau-
diseerde, snauwde een omwonende
haar toe: 'Waarom klap je?Ze krij-
gen toch subsidie."

„Een paar maanden geleden liepen
we ook door Sneek. Naderhand
werden we gebeld door een man.
Het moest maar eens afgelopen zijn
dat het korps door zijn straat liep.
De volgende keer moesten we een
andere route lopen, meende hij ons
te moeten vertellen." En om mij er
van te overtuigen dat zijn verhalen
geen incidenten zijn, maar dat er
'structureel iets mis is' besluit hij:
„We oefenen voor de marswedstrij-
den op een sintelbaan. De gemeen-
te Sneek heeft enkele dagen vante-
voren bij de omwonenden briefjes
in de brievenbus gestopt. Zij die er
bezwaar tegen hadden dat Advendo
op de sintelbaan zou oefenen en
muziek zou maken, konden dat
schriftelijk melden. Tja, een pro-
feet wordt in eigen land niet
geëerd."

Basisopleiding
Maar de jonge leden van Jong Ad-
vendo lijkt het allemaal niet te de-
ren. Jongens en meisjes, in leeftijd
variërend van zes tot zestien jaar,
hebben zich een kwartier eerder
met veel enthousiasme opgemaakt
en aangekleed in het clubgebouw
van Advendo. Een gebouw dat na
twee branden (in '74 en in '76) uit-
gebouwd werd tot een repetitielo-
kaal waar je u tegen zegt. Instruc-
teur Jan de Wreede maakt een dui-
delijke keuze als hem die wordt
voorgelegd: verlangt hij van Jong
Advendo het uiterste en wil hij met
de jonge snuiters de top bereiken?
Of moet Jong Advendo gezien wor-
den als een goede basisopleiding
voor het gerenommeerde 'Adven-
do', de senioren dus? De Wreede
kiest voor de laatste stelling. Heel
duidelijk.

„De groep Jong Advendo bestaat
nu uit vierenveertig muzikanten en
vijftien colour-guards. Vier tot zes
van de muzikanten gaan na deelna-
me aan het Wereld Muziek Con-
cours over na de senioren van Ad-
vendo. Die jongens hebben inmid-

# De elfjarige tambour-maitre
Niels van de Wal van Jong Ad-
vendo uit Sneek leidt de 44 muzi-
kanten en de elf colour-guards
vandaag over de Kerkraadse
grasmat. Volgend weekeinde
zijn de senioren van Advendo te
zien.

Foto: GER DUS

dels hun diploma s A tot en i«i
op de muziekschool behaald eff
goede scholing binnen het eigej
showkorps gekregen. Ze zijn fl
klaar voor."

Zowel algemeen instructeur J»
Wreede als slagwerkinstructetf
Fokko Dam hebben geen tvvij»
over de kwaliteit van het optr**
dat Jong Advendo vandaag °P
Kerkraadse grasmat ten beste'
geven. Harry Hamersma legtlll
de jury verlangt dat de showe
duidelijke verdeling te zien m^geven in de 'hoeveelheid' te W'
gen muziek (volgens hem is o»
tig procent van het totaal) e"1?
showelement in de showwedslj'
(de overige veertig procent). '*dacht dat we die verdeling go*!
troffen hebben en dat het op""
één geheel is."

Maar twijfels van andere aard
ven er wel. Fokko Dam: „We.
gen ons af of die kinderen *e'
wat ze in dat stadion te wacWj,
staat. Limburg is per slot van1;
ning geen Friesland", klinkt &

nisch. „Andere jaren hebben ,
meegemaakt dat de toeschou^enorm enthousiast zijn bij iedc
treden. Er werd luid geapp'aUu
seerd na afsluiting van elk on*
deeltje in het twaalf minuten''11'

de optreden. Ze weten niet d*
dat zaterdag ook zal overkom
Want dat het gebeurt weet ik
ker." En om al vast aan dat st j
de' maar oh zo gewilde tussen"
applaus te wennen, speelden'
naar de generalerepetitie kOT
ouders al vast voor hetKerkf^
publiek.

'Wit handje'
De 11-jange tambour-maitre^van de Wal, in zijn nog resten
vrije tijd Michael Jackson-irnjl
heeft het showkorps met de gij
baton duidelijk in de hand. HUJde leden van zijn korps met e»j
houding alsof hij dat al jaren"j
Zo nu en dan kijkt hij eens oVeI
schouder en ziet dat het snor^jn
dan gaat zijn arm met dat 'wil j.

je' de lucht in om de driek*r,
maat te benadrukken. Sierl'JVj
soms wat wiebelend, lopend "^witte lijn begroet hij dan de ie**
gere Gea van Dijk met wie n')^
dansje maakt. En enkele mi"1

later is de show voorbij.

De 'zwaargemutste' tambouf'j
maitre puft: „Ja hoor. Ik benjjj
vreden. Alleen dat nummer "i
luja' loopt niet zoals het hoon;*
hij over enkele jarenzijn toe"',
de voorbeeld Benny Hoogst^
het seniorenkorps opvolgen ■ 'j
glundert. Hij krijgt een kleufJWrijft eens met zijn witte WJschoen in zijn gezicht en ant* ,
teleurgesteld en wellicht iets
simistisch: „Benny blijft er n°»
hele tijd 'op. Totdat ie doodV
zegt ie..."

jos van den c*

DOKKUM (DOKKUM) - Als je met jeauto onder zeilboten door
bént gereden, twee keer hebt moeten zwichten voor een openstaan-
de ophaalbrug en het bord 'Feanwaldsterwal' links hebt laten lig-
gen, ja dankom je al aardig in de buurt van het Noordfriese stadje
Dokkum. Ooit schijnt hier een moord gepleegd te zijn...

Dokkum ligt op de scheidslijn tus-
sen de noordelijke kleidorpen, met
hun stugge bevolking, en de
'zandgronders' die een heel wat jo-
vialere inborst schijnen te hebben.
In Dokkum spreken ze vaak stads-
fries; van de extreme voorvechters
van het Fries, die zich in Tietjerk-
stradeel en IJlst manifesteren, moe-
ten ze hier niet veel hebben.

Dokkum heeft twee straten vol na-
gebouwde grachtenhuisjes. Alle-
maal winkels, nét iets te nieuw nog.
,; ü wilt naar het centrum? Dat heb-
ben we eigenlijk niet", zegt het win-
kelmeisje.

Zes uur, de vergadering van de Ro-
tary Club in hotel Posthoorn begint
mét een kort gebed, de straten zijn
leeg.
Dokkum, hoogstens een laatste hal-
teplaats op weg naar de Wadden.

Ergens in het zuiden van het stadje
staat 't Hol, het houten clubgebouw
van showband Domuko. Even voor
zevenen verzamelen 45 voorname-
lijk jeugdige leden zich voor de bij-
na-laatsterepetitie. In 1978 werd de
heilige WMC-grasmat in Kaalheide
voor het eerst betreden, morgen,
zondag mag het wéér.

Romantiek
jQngens en meisjes, mannen en
vrouwen kleden zich in een en de-
zelfde ruimte om. Keuvelend, por-
rend en elkaar helpend met kleding-
stukken. Diverse huwelijken en re-
laties tussen bandleden bewijzen
dat in deze sfeer regelmatig roman-
tische gevoelens ontstaan.

De zestienjarige Yolanda Nutma, al
lid vanaf haar vierde: „Geen elas-

tiekjes? Nou dan gaan de haren in
Kerkrade wel omhoog!". De repeti-
tie is speciaal voor de Limburgse
verslaggever een dag uitgesteld.
Het 'hoge' bezoek heeft de Nieuwe
Dokkumer Courant zelfs verleid tot
een kadertje op de voorpagina.

Op een grasveldje midden in een
woonwijk brandt de kleurrijke actie
los. Na twee keer de show te heb-
ben gedaan, mogen de uniformen
uit. Bezwete lichamen komen te
voorschijn vanachter xylofoons en
marimba's. Toch was het tempo
blijkbaar te laag. De derde ronde,
in gewone kleren, moet nog pitti-
ger. Dan even uitpuffen op het gras
en de 18-jarige Nanette Nutma
oefent met haar majorettes voor het
eerst de opmars. „Zodat iedereen in
Kerkrade bij zijn eigen stokje en
ponpon uitkomt".

Hart
Willem Meinsma vormt samen met
zijn vrouw Zwanie het hart van de
vereniging. Ook de andere be-
stuursleden werken zeer hard, maar
de Memsma's besteden meer uren
aan de showband dan Willem bij
zijn werkgever doorbrengt. „Zelfs
's nachts zijn we dr mee bezig",
grijnst Zwanie.

In 1968 begon Domuko ter opfleu-
ring van de optochten van het Dok-
kumer Muziek Korps; vandaar de
naam dus. Het jongste lid dat anno
1989 mee naar het WMC gaat is 9,
de oudste 46.
Oktober jongstledenpromoveerde
Domuko naar de eredivisie, maar
veel illusies over een toppositie op
het WMCmaken ze zich niet. „De
kwalificatie is al prachtig. Zondag

. r ll'colour-guard Saskia van de' j
(20) de dansende sterren V3JMband. Zelfverzekerd, en sofl\,
gewoonweg stralend van p'^jid
men ze het voortouw. ..l^ I*.^onze natuurtalenten", zegt f 1
ma met voldoening.
Soms kiezen uitblinkersvan
ko voor het 'professionele' "
korps uit Leeuwarden. Zoa'
Sjoerd, de vriend van Nane j
het Pasveerkorps waait een
wind. Daar moet je een test
staan en minstens 16 jaarz'J 'p
rijden eventjes op en neer in
naar Spanje. Uitstappen, op^
en meteen weer terug",
Domuko-bestuurslid met ate j
Domuko maakt de material^veel mogelijk zelf. De beg^,
wordt kloppend gemaakt d°.^zn allen vier weken lang Ie" ■«
te pellen. „Met een leuke pl'^
Kerkrade promoten we Dok j
dan kunnen we ook bij de ' ..
stand aankloppen", schetst
ma het perspectief.
Een traumatische ervaring *jl
optreden bij de inhuldiging J
koningin in 1980. Ternauv^y
konden ze aan stenengooier 1
togers ontsnappen. Ondank*^uitnodigingvan burgemeest^(|
Thijn gaan ze nooit meer rtfy
sterdam. Maar verder gaat L^j
overal naar toe, 'samen u't'^Jthuis. Ze slapen altijd met Zy
bij elkaar. De kleintjes mot<j
langer opblijven, de grotert IA
solidariteit eerder naar bed J
ciale controle is groot. ei)-j\
die met zn meisje wilde vflL^hebben we snel op de foto £,
Toen was dat ook afgelopefl^
Tijdens mijn bezoek is gee"
stokje gevallen, dat lijkt me jy
goed teken. „O ja? Dat w^Jtoeval", reageren de zusjes J
lachend. Maar met mooi t*| J
de ogen poetsen ze de sch"* j
voor het WMC. Want zond^ze hun beste beentje voor z
Stuk voor stuk.

joos philiP^

na afloop zeg ik ze op welke prijs we
recht hebben. Als de jury het daar
niet mee eens is, hebben we pech
gehad", meent Meinsma.
Nanette Nutma geeft eigenlijk de
voorkeur aan een lekkere repetitie:
„In dat stadion ben ik veel te ge-
spannen bezig met kijken of de an-
deren het wel goed doen". Ze is een
beetje bang dat de jonkiesdoor het

applaus van de meer dan 10.000
toeschouwers in de war zullen ra-
ken.
Domuko weigert geen enkel en-
thousiast kind dat zich aanmeldt.
„Daarom ook hebben we een speels
programma met veel materialen.
En om het leuk te houden beginnen
we elk jaarmet een nieuwe show.
We kiezen er dus niet voor om door

te gaan tot de absolute perfectie",
verklaart Willem Meinsma.
Domuko is een familieclan. Zo naar
het patroon: een meisje wordt lid,
haar zus komt mee, een broer volgt
en diensvriendin strikken ze als ma-
jorette. Er wordt eens per week ge-
repeteerd, zon vijfentwintig keer
per jaar opgetreden. „En dat is
sommige ouders nog teveel, ze vin-

# Domuko neemt deel aan het
Wereld Muziek Concours.

Foto: ALEX BOUMA

den dat het gezin er teveel voor
moet laten. Het ledental is van 100
naar 60 gedaald", stelt Meinsma
spijtig vast. De term ik-maatschap-
pij valt.
De zusjes Nutma zijn samen met
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Vereniging Eigen Huis wil waterdichte regeling

Nieuwbouwhuizen
slecht opgeleverd

'Js H.J. van Herwijnen:
j J^ijkeregeling

aerming kopers.

De 'Vereniging Eigen Huis' heeft voor de vierde keer on-
derzoek gedaan naar de kwaliteit van oplevering van
nieuwbouwhuizen. Uit drie eerdere onderzoeken is
steeds gebleken dat deze huizen veel gebreken vertonen.
Bouwondernemers beloofden na het derde onderzoek
maatregelen te nemen om de kwaliteit van nieuwbouw-
woningen te verbeteren.

Nu, twee jaar later, blijkt van deze
beloftes nog niets te zijn terecht-
gekomen en is het aantal 'ernsti-
ge' gebreken in deze periode zelfs
verdubbeld. Meer dan de helft
van de kopers van nieuwbouw-
huizen moet langer dan drie
maanden wachten eer alle gebre-
ken door de bouwondernemer
zijn hersteld.

Dat stelt drs. H.J.van Herwijnen,
directeur van de 'Vereniging
Eigen Huis. Hij wil dan ook dat er
haast wordt gemaakt met het ver-
sterken van de positie van de con-
sument omdat de bouwonderne-

mers volgens de woonorganisatie
niet zelf orde op zaken kunnen
stellen.
De oplevering van een nieuw-
bouwhuis is heel belangrijk en
het geheel hoort voor bewoning
gereed te zijn. Maar dat blijkt in
de praktijk vaak heel erg tegen te
vallenwant uit onderzoek door de
vereniging is gebleken "dat een
nieuw gebouwd huis soms wel 20
gebreken vertoont. Die vaak van
dien aard zijn, dat maar liefst één
op de acht nieuwbouwwoningen
nog niet eens bewoonbaar is.

Die gebreken moeten volgens de
gangbare koop-/aannemingsover-
eenkomst door de aannemer bin-
nen drie maanden worden her-
steld. Onderzoek heeft aange-
toond dat in meer dan de helft van
de gevallen de bouwondernemers
zich nietaan die verplichting hou-
den.
Het op de lange baan schuiven
van het herstel van de geconsta-
teerde gebreken is te wijten aan

het feit dat de bouwbedrijven de
hele koopsom al bij oplevering
hebben ontvangen.

Om de herstellingen alsnog en zo
snel mogelijk af te dwingen wil de
vereniging dat de koper het recht
moet krijgen vijf procent van de
koopsom niet te betalen totdat
alle gebreken zijn verholpen.
Eigen Huis is ervan overtuigd dat
een dergelijke maatregel zal zor-
gen voor een betere oplevering
van nieuwbouwhuizen.
Van de zijde van de bouwonder-
nemers werd tot voor kort dit
voorstel pertinent afgewezen. Het
ministerie van Justitie wil het
voorstel van de vereniging wette-
lijkregelen.

Maar dat kan nog wel enige tijd
duren. Herwijnen wil per 1990 al
een regeling voor gebreken aan
nieuwbouwwoningen. „Of de
bouwondernemers zijn nu reeds
bereid met ons volgend jaar die 5
procent-regeling te treffen, of we
wachten tot het wettelijk is gere-
geld. In het laatste geval moeten
de bouwondernemers zich wel
realiseren dat de juridischedienst
van de Vereniging Eigen Huis
klaar staat om tot het bittere einde
te procederen over zaken die bij
de oplevering nog niet gereed
zijn, inclusief een claim tot scha-
devergoeding."

" Een van de laatste werkzaamheden voor het Huis van de Toekomst betrof het maken van
deronde tuinmuur van beton.

Kringloopbeton; nuttig
hergebruik grondstoffen

'Ontwerp Architectuur Instituut aangepast

Ecpostieover werk
Heerlenaar Coenen
I
Si ui»! huidige tijdelijke Architec-
lvQnstituut aan de Westersingel
V°rheen drukkerij Plantijn) is
(t(.rste tentoonstelling ingericht
*f|<> Werk van Jo Coenen, de uit
i^ n afkomstige architect. Met
'O van de lokkertjes een grote
iL, lte van het toekomstige Ar-
\\^r Instituut, dat in 1992

gaan.

herinnert hoe dat ontwerp
l*Wrste instantie uitzag(en daar-
JIIL Plan van Rem Koolhaas nipt
|f^B)> kan de veranderingen,

'>spSirigen en verbeteringen in
Itv tale terugvinden.
)(U°°iste en vooral het onthul-
\f, v^n zulk soort exposities is
\ i 'Jk het groeiproces. Niet al-
!tv?(* groeiproces van de archi-
-1(J.ve, maar ook het groeiproces
V^rpen die uit de ideeënfase: v eh langzaam de veiliger ha-
j jOn de planfase binnen ge-
,\\ borden. Daar is wat minder
| *<l6r|' Alles wordt definitiever,
1'"^m!"'- doordachter. Men kan
iW *- en ontwikkelingsproces

1 o°fd van dearchitect volgen.
i \gr^t geconcretiseerd in de te-
i\f^ en maquettes op de ten-

**is linS- Zelf zegt hij: „Ontwer-
°ntwikkelen."

fe" 1!16 et hoofdgebouw is van1<Of*sl°ten blok, dat zich in het
W^n de nog aan te leggen Coe-er sPiegelt, een voor het oog

1Vtjelijk- lucide glazen gebouw
iShn' waar de mensen binnen

i%(j en contact mee hebben.
i iSe°°'e doos. En °°k de vreem-| fy uit de beginfase, die
Hh n°P architectonische op-

J 1 hefn °P wezenlijke onderdelen
Nis ri

ge*°ouw> zÜn gesneuveld.
I\ , «eronde raampjes in de ge-
Hle nnenwand. De hoofdopzet
% ?jVen> maar de tegenstrijdig-lJn wat aangescherpt.

Maalbeeld
:Si"}en heeft het nieuwe ge-
i; tje lelijker looproutes gekre-
'fa^y&n de vier thema's die in

i\ ?ftie over Coenen als hoofd-je?IJn opgepakt: de betekenis%a°eWeging van de gebruikers;
ï^ntl'? n van tenminste één mo-

binnenruimte; de na-
J*lar e constructie en tenslotte" le van het gebouw tot de

tbte eüige vier uitgangspunten
Y<Vert, kan constateren dat het
BV^'S Architectuur Instituut
li.^ft^d is voor Coenens stijl.
IJ'irig lln elk geval op de tentoon-
»,''riieen aardig serietje handva-
Pl me

t
zien of men zich kan vere-

nt) vet dat vooropgezette bena-ati Coenens ontwerpen. Of
BS a^ nog andere aspecten toe-P^Ov n e* ontwerpen van deze

(wi "tnse architect-
'rit, te vangen op onderdelen,

r, 0net totaalbeeld. Het gaat bij
(w*lt om hefbanale bouwen,
ilw Heerlijk én innerlijk, beeld
örii en die twee steeds ine- Oe stijl van Jo Coenen is

er een die zeer aanspreekt: volstrekt
on-Rotterdams en daarom zeer op
zijn plaats in de stad.

Niet banaal
Coenen is een architect voor men-
sen en niet iemand die louter en al-
leen contouren of een constructie-opgaaf nastreeft. Hij vindt dat dit
soort 'banaal bouwen' in Nederlandgenoeg plaatsvindt.

De architect ontwerpt natuurlijk
ook villa's. Vaak met een vormen-
taal die dan geheel zelfstandig lijkt
te staan. Bij nader inzien refereerthet aan het vlakke, het horizontale
van ons platteland en onze dorpen.
In de stadsontwerpen brengt hij hethorizontale en het verticale in zijn
architectuur meer met elkaar in har-monie.

Steeds vaker wordt Coenen ger
vraagd een groot plan te maken (IJ-
eiland in Amsterdam, Faculteit der
Kunsten in Tilburg, Vaillantlaan in
Den Haag en het 23 ha grote
Sphinxterrein in Maastricht); een
stedebouw die het bestaandein zich
opneemt en het nieuwe alle kans
geeft. Maastricht heeft zoveel ver-
trouwen in hem dat deze gemeente
hem vroeg voor twaalf jaar het hele
ontwikkelingsproces tot en met de
afbouw te begeleiden.
Niet alleen uit het ontwerpen van
het Nederlands Architectuur Insti-
tuut in Rotterdam blijkt dan ook
hoezeer Coenen een geaccepteerde
kwaliteit in het nationale touwen
is; ook uit de vraag van het Maas-
trichts gemeentebestuur. Coenen
koppelt in beide voorbeelden archi-
tectuur aan stedebouw; zowel op
micro-, als op macro-niveau.

herman moscoviter

%Jo Coenen: 'Onwerpen is
ontwikkelen'

Archieffoto: JAN PAUL KUIT

In de toekomst zal dezorg voor een
schoon milieu ook zijn stempel
drukken op de bouwsector, zowel
bij het ontwerpen als bij de uitvoe-
ring van bouwwerken. Het Huis van
de Toekomst laat op diverse plaat-
sen zien dat daarin voor beton, en
meer speciaal kringloopbeton, een
belangrijke rol is weggelegd. Bij al
die ontwikkelingen behoudt het

" De sanitairserie Milano in combinatie met de decoratiefverwerkte tegelserie Tradition
en de accessoires uit de serie Prima Nova geven deze badkamer een modern en elegant
beeld

Milano; combinatie
sanitair en tegels

Als over de inrichting van een badkamer wordt
gesproken, wordt in de eerste plaats gedacht aan
de opstellingvan het sanitair, vervolgens aan de
tegels, andere accessoires en uiteraard het daar-
mee samenhangende kostenplaatje.
Vooral omdat een badkamer tegenwoordig een
wezenlijk onderdeelvormt van het leefmilieu in
huis.
De vraag naar luxe badkamers neemt nog steeds
toe. Fabrikanten van keramische produkten en
hun ontwerpers zijn continue betrokken bij dit
proces. Bij het ontwerpen laten zij zich vaak in-
spireren door bepaalde kunstzinnige en culture-
le stromingen en trends in andere landen en ste-
den.

Milaan
Ook de ontwerpers van Sphinx in Maastricht
hebben zich bij de nieuwe badkamer 'Milano' la-
ten leiden door de magnetische aantrekkings-
kracht en de prachtige bouwwerken van de stad
Milaan.

Met als resultaat een decoratieve eigentijdse
badkamer, modern en elegant van design, fris
van kleur en gezellig.
De vormgeving van de sanitairserie Milano is ro-
buust en strak en de aansluiting van zuil of si-
fonkap is vloeiend weggewerkt.

Compleet
De toegepaste kleur Manhattan geeft in combi-
natie met de tegelserie Tradition in de kleuren
aqua-groen en wit een licht nostalgisch effect.
Karakteristiek is het speciale profiel aan deze te-
gel waardooreen betegeldewand een heel apar-
te uitstraling krijgt.
De accessoires uit de serie Prima Nova en de
vloertegel Auquafort completeren de badkamer.
Uiteraard zijn talrijke andere combinaties van
ditsanitairmet andere wand- en vloertegels mo-
gelijk, rekening houdend met de individuele
wensen en het bestedingspatroon van de consu-
ment.

materiaal echter zijn sterkste troef:
vrijheid van vorm.

Vanaf de start van de bouw van dit
futuristisch bouwwerk tot aan de
eindoplevering heeft beton een
voorname rol gespeeld. Bij de offi-
ciële start van de bouw maakte
staatssecretaris Heerma al een fun-
deringszuiltje van beton. Een van
de laatste werkzaamheden van de
bouw betrof het maken van deron-
de tuinmuur van dit materiaal aan
de zuidzijde van het huis.

Vormen
Beton is nog op tal van andere plaat-
sen in het huis verwerkt. Onzicht-
baar in een stabiele fundering,
zichtbaar maar onopvallend in ver-
schillende draagconstructies en na-
drukkeling aanwezig in enkele de-
coratieve elementen. Bijvoorbeeld
in dereliëfwand van de filmzaal.

Beton is al lang niet meer synoniem
voor alleen maar zwaar en grijs. Met
de huidige technieken is het moge-
lijk voor elk bouwwerk een apart
soort beton te maken, aangepast
aan en met eigenschappen, die voor
die speciale toepassing nodig zijn.
Zwaar en grijsvan uitvoering als het
zwaar en grijs moet zijn, maar ook
licht en kleurig waar nodig en zelfs
zo licht dat het blijft drijven.

De vloeren van het Huis van de Toe-
komst zijn gemaakt van beton zon-
der voorspanmetaal maar metvoor-
spanelementen van Araprée, ge-
maakt van de supervezel aramide.
In de artistieke reliëfwand van de
filmzaal is een lichtgewicht steen
van gasbeton toegepast.

Op plaatsen waar niet speciaal de
nadruk wordt gelegd op heel lichtof
supersterk beton zijn andere eigen-
schappen van het materiaal benut.
In de gevel langs de keuken bijvoor-
beeld is beton toegepast waarin
baksteen-puin is verwerkt in plaats
van riviergrind. Dat levert een be-
sparing op van natuurlijke grond-
stoffen en tegelijkertijd een nuttig
hergebruik van afgedankte bouw-
materialen.

leder segment van de tuinmuur is
samengesteld uit een betonsoort
waarin milieubelastende indu-
striële reststoffen, nuttig zijn ver-
werkt. Daar is onder meer kunst-
grind toegepast, gemaakt van vlieg-
as, dat wordt opgevangen uit de ver-
brandingsgassen van elektriciteits-
centrales diekolen als brandstof ge-
bruiken.

De samenstelling van het beton in
de vier segmenten is voor het pu-
bliek zichtbaar gemaakt doordat op
bepaalde plaatsen van elk segment
een laagje van het oppervlak is afge-
slepen, waardoor het binnenste van
het beton als het ware wordt bloot-
gelegd.

Voor het maken van alle betonsoor-
ten is een door de ENCI in Maas-
tricht geproduceerde cementsoort
gebruikt, waarvoor in de produktie
een minimum aan energie en mer-
gel als grondstof nodig is.

Meer gedetailleerde informatie over
toepassing en samenstelling van ce-
ment en beton verstrekt het Docu-
mentatiecentrum van de Verenigde
Nederlandse Cementindustrie in 's-
Hertogenbosch, « 073-401287.

Drs B.G.A. Kempen, algemeen directeurNWH:

'Liftenprogramma
sneller en goedkoper'

Tijdens de oplevering van de eerste
SEV-lift in Amstelveen woensdag
jl., pleitte de algemeen directeur
van de Nationale Woningraad, drs.
B.G.A. Kempen, voor een versnelde
en goedkopere uitvoering van het
liftenprogramma opgesteld door de
Stuurgroep Experiment Volkshuis-
vesting.
„Als wij in dit tempo doorgaan zal
pas na 133 jaar het laatste woonge-
bouw van een lift zijn voorzien." al-
dus Kempen.

Het door de stuurgroep ontwikkel-
de programma is van groot belang
voor de ontsluiting van ruim 400.000
flat- en etagewoningen, die voor
ouderen en gehandicapten nog
steeds niet per lift bereikbaar zijn.
Dit jaarworden 40 projecten met in
totaal 3.000 wooneenheden voorzien
van liften. Bij het huidige prijsni-
veau betekent dat een investering
van ’ 4 miljard per jaar.Die kosten
zijn te hoog en het tempo is te laag.
Een goed samenspel tussen ge-
meenten en overheid kan de corpo-
raties via het grootonderhouds- en
verbeterbudget deruimte geven op
een bepaald tijdstip en in overleg
met de bewoners in deplaatsingvan
liften te investeren.

Coördinatie
Kempen vraagt staatssecretaris

Heerma (VROM) alles te doen om te
komen tot een betere coördinatie
van de bemoeienissen van de be-
trokken departementen.

Het zou helpen als bijvoorbeeld
Volkshuisvesting zich zou bezinnen
op de regelgeving bij het plaatsen
van liften. Als WVC de liftenproble-
matiek zou willen zien als onderdeel
van haar ouderen- en gehandicap
tenbeleid. Sociale Zaken zou over-
tuigd moeten worden van het be-
lang de veiligheidseisen binnen een
verantwoord financieel kader op te
lossen. En Economische Zaken ten-
slotte, zou nader overleg moeten
voeren met die nutsbedrijven, dk
bij de uitvoering van het program-
ma extreem hoge kosten opvoeren.

(ADVERTENTIE)'

INTERLAND^Ibou^lernentenbA^^

IRAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
roNullwn - *olaU«b*glazlng - r»nov»t» ■binn«nd«ur-a(«m*nt«n .houukatrtbouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek!
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Race-lift
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Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevr. van particulier:
luxueuse bungalow of landhuis,

omg. Heerlen. Tel. 04920-53333.
Te huur gevraagd:

ruim woonhuis/
luxe appartement

(halfvrijstaand of vrijstaand), min. 2 slaapkamer. In Zuid
Limburg, met ingang van 1 september. Akrosil Europe BV,

tel. 045-437802, Mej. D. Hendriks.
OCÉ MEDEWERKERS
zoeken een kamer of wo-
ning in of nabij Venlo. Ca. 10
km. Tel. 05124-2162.
Pastor met gezin zoekt huis
met tuin in Zuid-Limburg.
Liefst omgev. VALKEN-
BURG. Tel. 04104-92464.
Werkende J.vrouw zkt.
WÓONR. omg. Heerlen-
V'borg. Max. ’425,- kaal.
04749-2740
Te huur gevraagd WOON-
RUIMTE voor 1 pers. met
garage in Zuid-Limburg, be-
neden de lijn Roermond-It-
tervoort. Tel. 05908-33228
tijdens kantoortijd 045-
-735401.
Te* huur gevr. STALLING
voor Moto Guzzi V5O. Tel.
045-416133.

DRINGEND te huur ge-
vraagd: Woningen in alle
prijsklassen. Huurcentrale
Limburg. Tel. 045-228151.
Te h. gevr. WINKELPAND in
centrum van Übach over
Worms. Aanbiedingen met
opp. en prijs Eikehof 28,
6374 MX Landgraaf.

Te huur gevr. appartement
of boyenwoning centrum
ROERMOND, Sittard. Tel.
04499-1369.
Twee verpleegk. zoeken
woonhuis te huur in SIT-
TARD. Reakties 04499-
-3161 opf 04490-50466.
Jonge vrouw zoekt nette flat
etage in SITTARD. i.v.m.
werkzaamh. per 1-sept., bij
semi overheid. 080-234441.

LOODS, lang 36, breed 11
en hoog 5 mtr.,, aanw.
krachtstroom, kant. toiletten.
Per 1 sept., tel afspr. 045-
-212226/212230.
Woning te h. per 1-9-'B9,
Kerkstr. 1a DOENRADE, na
18.30 uur.
Te h. vrijst. gestof. WOON-
HUIS in Margraten, per 1-8-
-'B9, Huur. ’ 1.250,- excl. p.
mnd. 04458-2162,
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.
Te huur in KERKRADE; rus-
tig gelegen goed onderhou-
den appartementen-com-
plex, ook zeer geschikt voor
ouderen. Een-kamerappar-
tement ’322,52 mcl. servi-
cek.; Twee-kamerapparte-
ment ’ 456,32 mcl. servicek.
en ’510,42 mcl. servicek.
De appartementen zijn
voorzien van een individuele
CV-installatie en goed ge-
ïsoleerd. Afspraak voor be-
zichtiging: Dhr. Savelberg,
tel. 045-462605. Inschrijving
onder vermelding van naam,
adres woonplaats en ge-
zinssamenstelling naar:
N.S.A.W., postbus 741,
5201 AS 's Hertogenbosch,
tel. 073-120911, Mevr. A.
Oerlemans.

Te huur HEERLEN-Nrd
winkelruimte pim. 500 m2
voor vele doeleinden ge
schikt, ’ 50,- per m2. Tel
04459-1665.

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

Onroerend goed te koop aangeboden

Stem Kerensheide
In mooie woonstraat: sfeervolle tussenwoning met zonnige

tuin en zwembad (4 x 8m) ’ 138.000,- kk.
Indeling: grote woonkamer met ruime uitbouw en glazen
schuifpui over de hele breedte; halfopen keuken vanwaar
trap naar provisie- en waskelder; drie slaapkamers; bad-

kamer; zolder. Dubbele beglazing.
Maak een afspraak voor bezichtiging,

04490-34795 (in weekend of na 15.00 uur).

Gevraagd **********Gevraagd
Landgraaf

(Schaesberg/Nieuwenhagen) niet te grote (semi-)
bungalow of landhuis in prijs tot ca. ’ 250.000,-

Heerlen-Zuid
Molenberg, Erk, Douvenweide of Weiten: mooie (half-)

vrijstaand woonhuis in prijs tot ca. ’ 300.000,-
Ook andere aanbiedingen zijn welkom

Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos advies.
TROOST ONROEREND GOED, HEERLEN

Telefoon 045-717976.

Schaesberg vrijst. bungalow
Uitst. gel. zeer ruim, met grote achtertuin en alle moderne

comfort, pr. ’ 285.000,- k.k. Tel. 045-314754.
Te k. groot vrijst. woonhuis. Te huur of te koop gevr. AP-
Stamstraat 45, SIMPEL- PARTEMENT of bejaarden-
VELD. Vr.pr. ’160.000,-. bungalow. Tel. 045-227138.
Tel, 045-443366 b.g.g. wat VERKOPEN? Adver--01363-3829. teer via: 045-719966.

"Uw ideale hypotheek
staat nooit in dezekrant"

w Objectief kunnen kiezen uit deruim 500hypotheek-varianten,
behoeft een passie voor de kleine lettertjes. Schakel daarom

Hij biedt ü op één adres een verrassend helder overzicht van
alle hypotheekvormen en -aanbieders. En hij rekent u gratis

W voor welke hypotheek het predikaat ideaal verdient. Op basis van
mmp^^p"«awW kennis en ervarin8- Want de jaarlijks ruim 50.000 hypotheek-

P^^f^^^^^^r adviezen zijn daarvoor een onmiskenbare garantie.

De Hypotheker Heerlen, 045-715354
E F.H. Olfen, Akerstraat 21

"L^V^M DeHYPOTHEKER
W w m PAS DAN WEET U HET ZEKER HT

De Hypotheker. De grootste onafhankelijke hypotheekadviseurvan Nederland es

i *
Onroerend goed te huur aangeboden__, _

Te huur
zakenpand te Hoensbroek.

pim 275 m2voor praktijk, kantoor of milieuvriendelijk bedrijf
Tè bevr.: Weustenraedtstr.llo, Hoensbroek. 045-216599.

rie huur appartement in

j Vue de Park
" Kummenadestr. 50a,

Geleen. Luxe appartement
met 1 slpkr., ’B5O,- mcl.
servicekosten. Event. ga-

rage vrij. Tel. 04490-43467.
Té huur kleine en grote
STUDIO in villa met park,
nsbij station Valkenburg.
Tel. 04406-12491 na 17.00
uf1r13346
Té huur kleine boyenwoning
in;BOCHOLTZ, 1 a 2 pers.,
keuken, woonk., slaapk., wc
en douche, huur ’ 450,- p.
mnd. Tel. 045-444294.
—1

Te huur gem. APPARTE-
MENT met tuin voor alleen-
staande. Huurpr. ’ 425,- p.
mnd. mcl. Bezicht. v.a.
18.00 uur. Echterbaan 1
Schinveld.
Te huur nabij centr. HEER-
LEN studio-appartement
voor alleenst. open keuken,
zit/slpk. huurpr. ’ 575,- p.m.
Tel. 045-326200.
Te h. RESTAURANT guns-
tig gelegen, hoge omzet te
maken. Geschikt voor bistro
en voor meerdere doelein-
den. Zonder contanten te
reflecteren. Eventueel met
woning. Tel. 04490-49361.

Te huur mooi gestoff. kamer
(5x4 m.) met balkon, gez.
gebr. van wc, douche, keu-
ken, tuin en berging in centr.
ROERMOND ’350,- mcl.
g.w.e. Tel. 04750-18359.
Te h. in SCHINVELD I-
pers. gemeub. zit/slpk., keu-
ken, douche, wc. Tel. 045-
-254408.
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706.
BOYENWONING te Heer-
len, woonk., keuken, 2
slpks., douche/w.e. Inl. tel.
045-212932.
Te h. aangeb. royaal gem.
APPARTEMENT, grote
woonk., open keuken met
modern aanb. keuk. gel. in
Akerstr. 150F, Kerkrade-
West. Tel, ml.: 045-422312.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten..
Aalbeek-Nuth
Nieuwenhuysstraat 8,

Vrijst. woonh. met garage en
berging, gel. in land. woon-
omg. compl. wit-eiken keu-

ken inst. luxueuze badk. met
ligb. douche, toilet en dubb.
vaste wastafel, 3 slaapk.
hobbyzolder cq 4e slpk.

Glas en dakisol. Aangel. ter-
rastuin. Inh. ca. 750 m3,
grondopp. ca. 650 m2.
Aanv. in overleg, prijs

’ 270.000,-. Inl. F. Heuts
BV, Nuinhofstr. 88 Nuth. Tel.

045-244636.

Kerkrade-West
AKERSTR. 60
’75.000,- kk

Voormalig horeca-pand met
boyenwoning.

Heerlen-Centr.
GOUVERNEURSTR. 181

’125.000,- kk
Halfvrijstaand woonhuis met
cv, tuin en garage zeer goed

onderhouden

Puth-Schinnen
IRENESTR. 36

Vrijstaand woonhuis met cv,
tuin en garage. Mooie ruime

indeling

TROOST ONR. GOED, Heerlen. Tel. 045-717976.
GEVRAAGD ouder woon-
huis met tuin. Tel. 045-
-717976.
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SÉp\V-—-— 1 LSGVGn a e 'touwvak' wordt in Heerlen, plan 'A gen Giezen',
■ "\\F' * \vJ- *-_ gestart met de bouw van een lefase van 6 patiobungalows.

\V "^ \ llpp °plevermg gepland in het voorjaar van 1990.
|p|r*\V. V. SS\" \r^_y " De indeling is met recht sfeervol te noemen: Dit blijkt
3< \V, \ V^^v al uit de T-vormige living (mcl. keuken ca. 34 m 2) met

\\ °" _S^% \ :t_\\^ff'' een royale glaspui t.p.v. de eethoek. De bungalow heeft
\V- J^. Tuxme slaapkamers, waarvan één met toegang tot de
\\ r. patiotuin. Een inpandige berging, een badkamer en een
\\. \\ separaat toilet kompleteren de bungalow.
U * Prijzen van’ 143.988,- v.o.n. tot’ 158.520,-- v.o.n.
\\ j6O. Netto maandlast ca. ’ 789,-- bij 100% financiering.

Q/ I Makelaardij onroerendgoed Hypotheken Verjekermgen |l Èt^^mV 1 Ë—W Mn #1 mmAmm^ m #^r {

Maandag t/m vrijdag geopend van 9 00 tot 21 00 uur ÏW^HrifSs Wlj^^'y|^^j,yj[|jyp34BiÉlMiißW'''''*
" Zaterdag van 9 00 tot 18 00 uur j^a^y^y^^jmi^Bß^^^»-
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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.

Te koop

HEERLEN
Heerlerheide

Halfvrijst. woonh. met tuin
en garage, bwj. '78. Ind.:
hal, toilet, woonk. 30m2,

keuken. Verd.: 3 slpk's 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.

Hoensbroek
Te k. halfvrijst. woning met
kelder, tuinberging en tuin.
Ind.; hal, toilet, woonk. 30m2met parketvloer, eet-
hoek, keuk. 20 m2voorz.
van luxe keuk. installatie.
Schuifpui naar terras/tuin.
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.
Kerkade-West

Halfvrijst. woonh. m. voor-
en achtertuin. Opp. 191 m2
Keurige afwerk., bwj. 1952.
aanb. 1976. Ind.: entree,
gang, toil., woonk. in L-vorm
en eetk. m. op. keuk., par-
ketvloer en hardh. aarb.
keuken m. app. Opp. woon-
en eetk. pim. 51 m2. 1e Ver-
d.: 3 slpkrs, douchecel, vas-
te trap. Vliering. Vr.pr.
’105.000,- k.k. Inl. Make-
laars- en Taxateurskantoor
Van Wersch BV
mak. o.g. Stationstr. 54,

6461 EJ Kerkrade.
Tel. 045-452234.

Te koop SITTARD halfvrijst.
woonhuis. Ind.: gr. woonk.
met parket, keuken met
app., 3 slpks, grote badka-
mer, zolder, kelder, garage
v. 2 auto's, carport en sier-
tuin. Te bevr. Landweringstr.
64. Tel. 04490-13976.
EINIGHAUSEN/Sittard, Hei-
str. 81. Te k. halfvrijst.
woonh., kelder, keuken, bij-
keuken, woonk., 3 slpkrs,
douche, zolder, cv, gar.,
werkpl., berging, ruime tuin.
Aanv. direct. Pr. in overleg.
04493-4229, na 20.00 uur.
WYLRE te k. vrijst. huis, 480m3, opp. 400m2, 4 slpkrs.,
douche, woonk. en keuken.
In souterain: berging, cv-
ruimte, waskeuken, hobby-
ruimte. Mooie rustige ligging
in kern dorp. 04405-2141.
Te koop gevr. in Zuid-Lim-
burg oude, op te knappen
BOERDERIJ of i.d., bij voor-
keur enigzins vrij gel. met
wat grond erbij. Br.o.nr. B-
-1264, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Emigratieverkoop halfvrijst.
WOONHUIS (1964), md.:
kelder, (8.40x2.00 m), gara-
ge (8.40x3.80m); hal en toil.
(4.40x2.30m), woonk.
(8.40x3.60m), (inb.) keuk,.
(4.10x2.80m) met balkon-
terras (7.20x2.50m); over-
loop (3.10x1.35m) met vaste
trap naar zolder, 3 Slpkrs (2x
4.35x3.55m),(1x 2.90x
2.55m); zolder (met studiek)
Tuin (300m2) vast. pr.

’ 154.000,-k.k. 045-453300
Halfvrijst. woonh. met gar.
tuin, berging, h.h. koz. en
therm. Ind.: 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.
Tek. Half vrijst. WOONH. m.
tuin, geh. geschikt voor dub-
bele bewoning, waarvan
een vrij ter beschikking, vr.pr
’150.000,- k.k. Tel. 045-
-444162. .-
BRUNSSUM Rdr. Vosstr. 13
te koop mooi verb. tussenw.
Ind.: kelder, woonk., keuken
(compl. m. eiken aanb.) 2
slaapks, badk., zolder m.
vaste trap (ruime slaapk
mogel.) berging, voor- en
achtertuin. Ben.verd. geh.
voorz. van plavuizen. Pand
geh. voorzien v. hardh. koz.
en roll. cv. pr.n.o.t.k. Tel.
045-273305.
Uitst. onderh. woonh. (in
mooie wijk) BRUNSSUM,
Klingbemden 152, ruime hal
toilet, gr. woonk. m. open ei-
kenhout, keuk. voorz. v. alle
appar., berg. en tuin. 1e
verd: 3 ruime slpks, gr. badk
met ligb. en 2e toilet, ber-
ging/hobbyruimte, zolder

’ 130.00Q,- kk. 045-252838
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.
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. Te|. 11-382296
of 11-357846 na 19 u.
SCHAESBERG. Vrijst.
woonh., bwj. '80, m. gr. gar.
en tuin, 2 kelders, eik. keuk.
m. app., woonk. m. open
haardkach., geh. part. m.
plav., 3 slpkrs., badk. m. lig-
b. en 2e toil., zolder. Pand
van binnen schoon metsel-
werk, h.h. koz., ged. roll. Pr.
n.o.t. k. Tel. 045-325549.

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 LD., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
SIMPELVELD te k. 2 woon-
huizen, bouwpl., gr. tuin en
wei. Woning I: entree, ruime
keuken, woonk., kelder. 1e
verd.: 3 slpkrs, badk. m. 2e
toilet en ligb. 2e verd.: zol-
der. Woning II: ruime entree,
keuken, woonk., kelder. 1e
Verd.: 2 slpkrs, mogelijkheid
tot 3e slpkrs. Aanv. in over-
leg, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-456873.

Te k. halfvrijst. woonhuis in
HORN. In rustig woonerf
(nabij centrum)' gelegen,
vrije achterom, royale tuin
met tuinhuisje. Indeling: hal,
woonkamer, provisiekelder,
gezellige gesloten (ver-
nieuwde) keuken met app.,
bijkeuken met bergkasten,
toilet. 1e Verdieping: 3
slaapkamers, waarvan twee
met muurkast, badkamer
met douche, verwarming en
2e toilet. 2e verdieping: zol-
der. Electriciteit vernieuwd
en cv. ’ 110.000,- k.k. Tel.
04758-2449.
MERKELBEEK vrijst woonh
m. gar. Ind.: kelder, L-woon-
k. keuk. serre, 3 slpks, badk.
m. ligb. v. trap n. zolder, m.
ruime slpk. 045-256907.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

Bedrijfsruimte

Te huur een BEDRIJFSHAL cc°]o} '." het Limburgs
1320 m2, gel. aan de Kissel S"l 'n *|-
te Heerlen, totaal geïsol. SULTAAT! Bel: 045-719966.
voldoende park. gelegenh., Een PICCOLO in het Lim-
-5 jr. oud. Inl. Biallass BV. burgs Dagblad helpt u op
Tel. 045-412189 b.g.g 045- weg naar snel succes. Bel:
310557. 045-719966.
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kastenwanden exact voor u op maat gemaakt
Keukencentrum Muyrers en Wijnen b.v.
Markt 11, 6369 AH Simpelveld. Tel.: 045-441800
Stoffels Moderne Wonen
Celeenstraal 64a, 6411 HT Heerlen. Tel.: 045-710602
Rentenaar Interieur
Ten Esschen 26, 6412 PB Heerlen. Tel.: 045-752590

SCHAESBERG - Achterstraat 9 ’ 95 000,-k.k.
Riante verbouwde vooroorlogse woning met een
perceelsoppervlakte van 384 m2met

W buitengelegen zwembad en prachtige tuin. Huis
heeft vele extra's zoals badkamer met ligbad, 2
slpkmrs en veel schoon metselwerk.

&EIJGELSHOVEN - Bernh Pothaststraat 1a

’ 109.000,- k.k.
Moderne tussengelegen woning met voor en
achtertuin, 3 slpkmrs., badkamer met tweede

P toilet, deels dubbel glas, prima onderhoud.
HEERLEN- PALEMIG - Palenbergstraat 49

’ 87.000.- k.k.
Twee onder een kap woning in rustige buurt. Het
pand bevat twee slpkmrs., badkmr. en is direkt te

I aanvaarden.
HEERLEN - Hondsrug 8 ’ 159.000,-k.k.
Boerenwoning met veel privacy en twee paardestallen. Pand
is deels gerenoveerd en heett vele mogelijkheden.

LANDGRAAF - Sunplein 35 ’ 70.000,-k.k.
Goed onderhouden appartement met twee slpkmrs. Gehele
appartement is keurig afgewerkt, met kunststof kozijnen en
dubbel glas.
HEERLEN - Unolaan 16 ’ 80.000,-k.k.
Appartement met twee slpkmrs, mooie keuken, in goede
staat van onderhoud.
BRUNSSUM -TREEBEEK - Servatiusstraat 2 ’ 110.000,-
-k.k.
Ruim winkel-woonhuis voor vele doeleinden geschikt. Pand
is voorzien van gas cv. installatie, heeft een open haard en
legio mogelijkheden.

MUNSTERGELEEN - Julianalaan 24 125.000,-k.k.
Dit is een woning voor liefhebbers van rustig wonen in
vriendelijke plaats aan een rustige laan in een woning die
het predikaat prima verdient. Het pand heeft rondom
hardhouten kozijnen en is dubbel geïsoleerd. Pand heeft drie
slaapkamers.
LANDGRAAF -Nieuwenhagerheidestraat63 ’ 102.000,-k.k.
Moderne splitlevel woning met inpandige garage voor twee
grote auto's. Pand heeft drie slpkmrs en is direkt te
aanvaarden. Voor verhuizing wordt een premie van ’ 2.000,-
-beschikbaar gesteld.

KERKRADE - Wilhelminastraat 22 ’ 87.000,-k.k.
Vooroorlogs woonhuis met mooie tuin, twee slpkmrs en een
mansarde kamer. Dak is beschoten en electrische bedrading
is vernieuwd. Huis is sympa'tiek geprijsd.
KERKRADE - TERWINSELEN - Callistusstraat 66

’ 79.000,-k.k.
Vooroorlogse woonhuis met woonkamer van ca. 40 m 2
mooie keuken, drie slpkmrs, badkamer met ligbad en
achtertuin. Kopen is goedkoper dan huren. Laat ons u
voorrekenen.
KERKRADE - SPEKHOLZERHEIDE - Akerstraat 150 b

’ 98.000,- k.k.
Mooi op eerste etage gelegen appartement met eigen
parkeerplaats op binnenplaats. Pand is goed onderhouden
en bevat twee slpkmrs.
LANDGRAAF - Dorpsstraat 57 ’ 80 000,-k.k.
In direkte nabijheid van Op deKamp gelegen woonhuis met
kleine binnenplaats. Pand is voorzien van cv., badkamer
met ligbad en 2e toilet, heeft drie grote slpkmrs en mooie
woonkamer. Pand is direkt opleverbaar en gereed voor
bewoning.

LIMBRICHT-Bornerwegl2 ’ 89.000,-kk
Kleine mooie gerenoveerde woning met drie slpkmrs, ligbad,
gas cv. Voorgevel ramen en kozijnen van alumirfum en
dubbel glas. Een pand zeker de moeite waard voor kleinere
huishoudens.

KERKRADE -Klifstraat 6 ’ 195.000,-k.k.
Bungalow in bungalowpark met 472 m2grond. Pand
verkeert in prima slaat van onderhoud en heeft drie slpkmrs
Bouwjaar 1975.

BRUNSSUM - Hazenkampstraat 54 ’ 89.000,-kk.
In vriendelijke volksbuurt gelegen tussenwoning die in
uitstekende staat van onderhoud verkeert. Onvoorstelbaar
dat voor zon prijs zon woning wordt geboden.

Voor informatie en/of bezichtiging:

WIJMAN & PARTNERS
VASTGOED

Schelsberg 149, Heerlen
tel. 045-728671

Zaterdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur

_^^ Wij hebben vast wel
ffWÊ fM een koper voor uw huis!

%5 /WHf Taxaties binnen 24 uur
lojpSjijl en als het moet

dezelfde dag.

Mr. Cornelis Brorens
makelaar o.g.

I Oranjelaan 211, Geleen

' tel. 04490-50318

■ TE HUUR■ HEERLEN:
De Silhof, Giesen Bautsch
3 kamerflatwoningen in 3 typen.
veel woonkomfort dank zij voor-
zieningen als: isolerende beglazing,
ligbad in de badkamer, mechanisch
ventilatie, cv. annex warm-
watervoorziening.
Huurprijs per maand f 608,15,
exclusief servicebijdrage.

Informeer naar de details bij:

■ NEDU
beheer o.g.
makelaardij

Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen,
tel. 045-710909.

Te huur / te koop
café De Fanfarezaal
te Huls-Simpelveld
Indien u geïnteresseerd bent C
de overname van dit
welbekende horecabedrijf en
beschikt over de vereiste i

De Koninkii|«e vestigingsdiploma's alsmede
BmdtiotiiMvtrii 8.». enig kapitaal, kunt u schrijven
stnstiga it *i|ire iu.| naar:

Koninklijke Brand
9ioot aednif met te. Bierbrouwerij B.V.
uitstekende miMpKit* dhr K Franssen
m «u> branche f I PostbUS 1

, 6320 AA Wïjl<e

_a^^ . Voor nadere inlormati?,.
Ar L<rJ op werkdagen tusen *■*

W 4^.-. en 930 uuronder
f ■".. -Il \ tel.nr. 043-461377, „

/ QMIIII \ ZdViï'r^I ~ I 045-441737. _4 lJ Ö , E I ■<!■■■"■——■—_——-*]
i

HOENSBROEK: „Vrijstaand herenhuis met gari^
berging en stallen op ± 1021 m 2!" j,

Ind.:.kelder, ruime hal, mooie woonk., eetka"^dichte keuken (5.00 x 3.00), bijkeuken, berging
zolder, 3 stallen, 3 ruime slaapk., badk. m. lig"' (
v.w., zolder. Bouwj. 1956. Het geheel verkeek,
prima staat. Prijs ’ 249.000,- k.k. Aanv. in ovef|w

NIEUWENHAGEN: „Uitstekend gelegen ruim "'*vrijstaand woonhuis met garage!" . j

Ind.: hal, ruime woonk. (8,40x4,11x3,63), di<i
keuken (3,92x2,42), verwarmde garage, 4 siaa£j

I badk. Bwj. 1973. Geïsoleerd, ged. dubbel beg'*^
en ged. voorzien van rolluiken. Prijs ’ 150°^
k.k. Aanv. in overleg.

KLIMMEN: „Op goedestand gelegen halfvrijst^3

woonhuis met garage en berging!"
Ind.: hal, woonk. m. parketvloer, ruime dichte K(f.-
ken m. moderne install., prachtige 5%
(6,90x2,85), verwarmde garage (7,00x3,00) m-Pjj
vuizenvioer, verwarmde berging, 3 slaapk-,
Ged. voorzien van rolluiken. Perc.opp. 283 r
Mooi aangelegde achtertuin op zonkant m- fmale privacy. Vraagpr. ’165.000- k.k. Aa"1"
overleg.

VOERENDAAL: „Vrijstaand herenhuis op Pr'stand!" .
Ind.: 3 kelders, hal, woonk. m. open haard, & 0

*keuken, kantoor/studeerk., grote verwarmde 9
ge, in spouw uitgev. en m. aparte doucheca'U
tuinhuisje, 3 slaapk., badk. m. ligb. v.w. en 2e I°^vliering. Aluminium ramen/kozijnen m. dubbel *glazing. Perc.opp. 870 m 2. Geen bebouwing .$
achterzijde. Vraagpr. ’ 285.000,- k.k. Aanv. in °leg.

HEERLEN: „Nabij centrum gelegen apparte"1

op begane grond!" *,
Ind.: kelder, woonk., keuken, 2 slaapk., kl. ""jü iberging. Voor- en achtertuin (10,00x6,00). Pa" t I
ook achterom bereikb. Prijs ’ 65.000- k.k. Aan :
overleg. ,
HEERLEN: „Ruim en degelijk herenhuis mei *
diepe achtertuin!" m
Ind.: 2 kelders, grote wóonk.-ensuite, keuken. j J.
berging, 4 slaapk., badk. m. doucheen v.w-, *°Jgeen bebouwing a.d. achterzijde. Pand moet 9.
worden opgeknapt. Interessant object voor Jji
het-zelver en belegger. Vraagpr. ’ 86.500,"
Aanv. direct.

HEERLEN: „Ruim en sfeervol landhuis op 7i
grond!" jr-I Ind. sout.: hal, prov.kelder, waskeuken, grote <[ J
byruimte; parterre/verd.: hal, woonk., keuk* >
ruime slaapk., 2 badk., zolder. Geïsoleerd. W>J
heel verkeert in prima staat en is uitstekend 9,.
tueerd. Vraagpr. ’ 395.000- k.k. Aanv. in o*e'
HEERLEN: „Nabij centrum gelegen mooi apP
ment met flinke tuin!"
Ind.: entree, woonk. (27 m 2) m. vloer in blanke
ten delen, woon-eetkeuken, berging, 1 r

k it■ slaapk. (4,10x3,85), 1 mansardekamer, badVdouche en v.w., vliering. Tuin ± 15x5. V,a

’ 82.500,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Ruim, sfeervol herenhuis op l 0
stand van het centrum!" , r*
Ind.: kelder, hal, woonk.-ensuite (9,50x4,1°' !
aansluitend leuke serre, keuken, bijkeuk6 '„r
mooie slaapk. en 2 mansardekamers, badk-^der. Zonnige achtertuin m. veel privacy. PCC' i'
230 m 2.Bwj. 1932. Prijs ’ 172.000- k.k. Aa*1

overleg.
I i</HEERLEN: „Ruim winkel/woonhuis op prima

tic!" J
Ind.: kelder, winkel (± 30 m 2) m. aansluitend 9j,
dagverblijf, 2 bergingen, woonk , 3 slaapk-. " $
m. ligb., v.w. en toilet. Aparte entree t.b.v. *°|<>
Voldoende , parkeergel. Vraagpr. ’169.000.''Aanv. direct.

TV TELEFOON
/\\ ZATERDAG
/ \\ 045-417949—' tussen

INItLJvJ 13 00 uur
beheer o.g. TELEFOON
makelaardij MA. t/m VP-

-045-710909
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen _A%
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Efficiency Beurs '89;
informatie optimale
inrichting kantoren

gehanteerd het inrichtingsbudget en het aantal vierkante
meters waar de persoon, gezien zijn functie, recht op
heeft.
Ook de toepassing van nieuwe technieken in het kantoor
brengt de nodige problemen mee. Zeker bij het installe-
ren van een eenvoudige PC. De ruimte op het bureau
blijkt dan vaak te klein om terminal, toetsenbord en
eventueel een printer te plaatsen en daarnaast ook nogte
kunnen schrijven en papieren neer te leggen.
Mens en machines geven warmte af en dat is op den duur
niet bevorderlijk voor een aangenaam werkklimaat. Om
nog maar nietpraten over het geluid van disc-drives, ven-
tilatoren en printers.

De leveranciers van kantoormeubilair houden daarom
hoe langer hoe meer rekening met 'de voortschrijdende
techniek' en de gevolgen daarvan voor de gebruiker. De
resultaten van al deze ontwikkelingen zijn te zien en te
bevragen op de komende Efficiency Beurs.

ting en verhoging van de produktiviteit wordt onder-
kend. Daardoor wordt het gedrag van de kantoorwerkers
beïnvloed.

de\u^ L.e waaroP een kantoor en dezich daarin bevinden-werkplekken zijn ingericht en aangekleed heeft gevol-
,i\Voor het functioneren van de mensen die daar hunwerk moeten doen. Helaas blijkt in de praktijk nog maar al te vaak, dat de

verantwoordelijkheid van de inrichting ligt bij functiona-
rissen, die de klus 'er even' bij moeten doen. De noodza-
kelijke kennis ontbreekt en men heeft geen oog en oor
voor signalen van de 'werkvloer. Als richtlijn wordt dan

nnen een goed ontworpen kantoor is de communicatie
bev^en. de werknemers optimaal. Men heeft voldoende

Wegingsvriirieid en de relatie tussen efficiënte inrich-

Stagnatie verkoop
Premie-A-woningen

Regelingen bestemd voor lagere inkomensgroepen

te
"**on °P van Premiekoop-
-ornt7,lngen stagneert. Dit
'W?ordat hetri Jkde subsi-
et,^?.heeft verscherpt en
leem°eilyker is geworden ge-
4ad te krijgen. De
to£\ °0r Onroerende Zaken
Bfs >' daarin de grote beleg-

yP°theëkbanken en

keertars. zi-'n verenigd- con-
«at** dit in een brief aan

cretaris Heerma"huisvesting). Schilderen
metaal sterk

vereenvoudigd
Sv w'J2e komt van het bevor-
rrrna eigen woningbezit dat
kS <le Rrv?rstaat> niets terecht, al-
Nle rp/ Z- De raad dringt aan op
F v ai?aKtregelen- Een woordvoer-
'sVest■et ministerie van Volks-
n*iin g ontkent dat er Proble-

ln de premiekoopsector.

Nijzigingen
ledere dhz'er weet dat het schil-
deren van metalen een lastig en
tijdrovend karwei is omdat er
een reeks arbeidsgangen nodig
is. Vooral wanneer het aan
weersinvloeden blootgestelde
objecten betreft, is het resultaat
vaak na enige tijd teleurstellend:
onder uit de nieuwe verflaag
komt toch weer roest opzetten
die de lak doet afbladderen.
Een nieuwe metaalcoating
maakt het schilderwerk een stuk
eenvoudiger. Het is een 'éénpot-
systeem', die zowel primer, voor-
lak en aflak in zich verenigt. Dus
in één behandeling is de klus ge-
klaard.

ken van seriefabricage is de be-
nodigde apparatuur bovendien
nog te duur.

De lak bevat versterkende mate-
rialen (metaaldeeltjes en glasve-
zels) die de afwerking toteen ste-
vig pantservormen. Behalve een
goed hechtend en afwerend op-pervlak wordt met de in twee ty-
pes verkrijgbare (en in zeer korte
tijd drogende) lak ook een deco-
ratief effect bereikt.

Informatie: Agar, Zoeterwoude
® 071-894402.

" Windenergie kampt met kinderziekten. Omwonenden van deze batterij windmolens van
de PEN in het Noordhollandse Zijpe, klagen over geluidsoverlast, vooral 's nachts.

Er dreigt een einde te komen aan
het grootschalig gebruik van
windenergie in Nederland. Daar-
om moet de overheid windener-
gie blijven stimuleren, moeten
de energiebedrijven een grotere
bijdrage leveren en is een actieve
betrokkenheid van de provincie-
besturen bij de plaatsing van
windmolens gewenst. Dit
schrijft de Nederlandse Winde-
nergievereniging (NEWIN) in de
notitie 'Zeilen Bijzetten.

Htsu l. Jaar werd bepaald dat
"*r jn, Ulshoudens met een belast-
f'% van maximaal 46.000

aann-001" een premie-A-woning
°orr,e 'nerking kunnen komen.en was dat 51.000.
°ver,d.i

rje en is het door een wijziging
tf Ben?rmen sinds * aPril moeilij-

uV^entegarantie te krijgen.
■kern nog biJ dat de hypo"
jjtni "te het afgelopen jaar met
"Z, docent is gestegen, aldus de

%
orm aad was als gevolg van

i SWru elingen per J ->uni dit
Si^oon procent van het pre-Ne gerealiseerd,
'rijj datum vorig jaar was

e o5procervt.

* vati urcjyoerder van het ministe-
laat weten

a, "vergelijking niet opgaat.
i °ek !)eeft dit jaar, op dringend
.^w, nde corporaties, de da-
i P de helft van het gesub"
.^t z -. woningbouwprogramma
''lini^ ingediend, verschoven

fet naar 1 juli.

} °P ps^erie heeft aanwijzingen
Ï^Oon 50 procent van het pre-
V f<*- Oe j°gramma was gereali-
*r enj, definitieve cijfers worden

dagen verwacht, aldusL loerder.
SJS

v
l er verder op dat de doel-

Jj'üst :°or premiekoopwoningen
ti *" Het Verkleind door het minis-
.B uitsils de bedoeling deze rege-
el aa end ten goede te laten
1. an de lagere inkomensgroe-

L
ip^fiti me* de gemeen-
(Nfiüe- heeft de vereniging
k oku eerder dit jaaral aan de
2.Been n" Heerma liet toen we--1). reden te zien om in te grij-

Overheid
moet meer

investeren in
windenergie

Als de overheid geen geld meer
uit zou trekken, zou dit het einde
van grootschalige windenergie
in Nederlandkunnen betekenen,
zo vreest de NEWIN.

De Smoothrite geeft een glan-
zend verfoppervlak, het andere
type, Hammerite, maakt het mo-
gelijk in één bewerking het zoge-
heten hamerslageffect te berei-
ken. Het ziet eruit als een craque-
lé ('gebarsten') oppervlak, maar
is volkomen dicht en glad. Het is
bijvoorbeeld op overgeschilder-
de radiotoren toepasbaar. Ook
een in verloopvan tijd ietwat ge-
havende koelkast krijgt er een
heel nieuw gezicht mee. Beide
lakken zijn zowel voor buiten- en
binnentoepassingen geschikt.

gawatt aan windmolens voor
1991, maar deze doelstelling
wordt bij lange na niet gehaald.

Daarom wordt gepleit voor over-
heidsinvesteringen in wind van

’ 100 miljoen. De elektriciteits-
bedrijven zouden meer moeten
betalen voor de wind-energie die
aan het stroomnet geleverd
wordt. Tenslotte wil de NEWIN
dat de provinciale overheden in
het ruimtelijke ordeningsbeleid
meer oog hebben voor toepas-
sing van windenergie.

Windenergie kan volgens de
NEWIN nog niet op eigen benen
staan, omdat zij hun betrouw-
baarheid nog niet hebben kun-
nen bewijzen. Door het ontbre-

Op dit moment stimuleert de
overheid windenergie met het
Integraal Programma Windener-
gie. Dit programma loopt vol-
gend jaar af en dat is volgens
NEWIN veel te snel. Het doel
was de bouw van 100 tot 150 Me-

Zo niet: laten hangen. Wachten tot 't
zo ver is. Geef de perzik intussen
wel flink water. De boom kan ook
worden gesnoeid, hetgeen zich hier
niet laat beschrijven. Er zijn veel
aardige snoeiboekjes te koop.

Gebruik milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen

Geen vakantie voor
'gebruikerstuinier5

Ook de morel, waar u zoveel kersen
van hebt geoogst, kan worden ge-
snoeid. Denk er daarbij aan dat ze
volgend jaar op het jonge hout, dat
dus deze zomer is gevormd, bloeit
en vruchten draagt. Ze kan gerust
een flink eind worden ingenomen.

Krenten

Tenzij u zogenaamde 'zelfkrenten-
de' druiven heeft moet u deze
maand tros voor tros nalopen om ze
te krenten. Daar is een speciaal
schaartje voor. Maar wie slanke
handen heeft kan 't karwei zonder
schaartje opknappen. Hoe rijper de
tros kan worden, des te zoeter wordt
straks u zelf geoogste wrjn.

Evenals van de aardbeien kunnen
de netten van de frambozen worden
verwijderd. Maar die over debessen
laten zitten en op gaten controleren!
Knip maar meteen die houtige, af-
gedraven takken uit de frambozen.De jonge groene scheuten houdt u
aan voor volgend jaar.Per strekken-
de meter blijven er zon 10 tot 15
overeind. Geef ze vast wat organi-
sche mest.

" Waar dit seizoen wor-
teltjes zijn geoogst, mogen
enkele jaren geen worteltjes
worden gezaaid. Wel bij-
voorbeeld bladgroenten.

stengels over de grond.Let er op dat
ze linkswindend zijn, dat wil zeg-
gen: tegen de zon in. Opgeschoten
boontjes moet u aanaarden, dan
staan ze steviger.

Op rij: 80 cm tussenruimte; de plan-
ten onderling: 30 cm van elkaar.
Zwart plastic op de grond en daar
plantgaten in heeft diverse voorde-
len: voorspoedige groei, geen on-
kruid, de vruchten blijven schoon
en de grond blijft vochtiger.

Nieuwbeschermend
preparaat voor

gevelmetselwerk
'Fe e1waaruit ge-
V 1 n opgetrokken ver-)J Vatl rde voortdurende inwer-
kt ■''"sch*' 3161"' waterdamp en at-
'sT^inp omstandigheden. Dat
¥n str SProces is de laatste jaren
V s?OIT}versnelling gekomen.
t*, s*e steensoorten wor-Setast ccl door de (zure) regen Snoeien

Houd uw gewassen in de gaten. De
preimot ligt op de loer, de wortel-
vlieg slaat toe, bladluizen doen zich
te goed, rupsen van het koolwitje
eten zich dik en rond... vang dat
spul weg ófvoorkom dat hun larven
zich in uw gewas nestelen. Gebruik
wel milieuvriendelijke middelen.%\\ in k

op Zljn Jarenlange
V oplossen van vocht-
fc *an o

en de bestrijding van er-l|i* eenhels, heeft Nico Larde-n'euw preparaat ontwik-

Als u nu dekleine, onrijpe kruisbes-
sen tot jamverwerkt, dankrijgen de
overblijvende een kans om groot te
groeien. 'Dunnen' heet dat, wat ook
moet gebeuren bij pruimen als 't
een goed pruimenjaar wordt. Let op
wespenvraat. Vang die beesten weg
met wat limonade in 'n glazen vang-
pot. Verwijder ook altijd afgevallen
vruchten. Trek er een handschoen
bij aan, want de knagende wespen
houden zich meestal onzichtbaar.

Wie groenten en fruit kweekt
in zijn tuin, kan deze maand
eigenlijk niet op vakantie.
Juist in deze periode zijn de
gewassen aan oogsten toe.
Door verschillende oogsten
krijgt u steeds nieuwe plekjes
tuin vrij. Op het stukje grond
waar voorheen aardappels
stonden, kan nu bijvoorbeeld
sla worden geplant. De

.plantjes zijn nog wel te koop.
Voorts kan er nog was- of bos-
peen worden gezaaid ('Am-
sterdamse Bak') om in de
herfst te oogsten. Andijvie kan
ook, om later in de platte bak
over te planten, om in novem-
ber/december te eten. Ver-
zuim niet om snelgroeiende
gewassen de hun toekomende
(korrel)mest toe te dienen.

4's eenCp basjmilleuvriendelijke vloei-
Vende lf Van een micro-emulsieiVk levpv!l^drofuge met een extra
V,et-rr,m duur' Het is een bouw-l^loos mgs-middel voor hetk&Oreu Waterafstotend maken
\- Uaa„en 2uigend gevelmetsel-

aast heeft het middelC^ t
ademend' vermogen en is

1 en sgen5 gen milieuvervuilendezure regen.

1' informatie: N. Larde-
iaastricht, ® 043-436162

De eerste perzik kunt u deze maand
oogsten. Het plukken vereist enige
vaardigheid. Te vroeg geplukte pe-
ziken boeten aan smaak in. Neem de
vrucht in de hand en draai haar een
tikkeltje. Laat ze uit zichzelf niet los,
voel dan of ze bij 't steeltje zacht is.

Fruit

In juli kunt u ook nog stamboontjes
leggen. Voor snijbonen is 't te laat.
Die winden zich al om de stokken,
als 't goed is. Daarbij zult u ze vaak
moeten helpen, anders slieren de

De tomaat vraagt om te worden ge-
stopt. Buiten gebeurt dat boven de
derde tros, in de kas boven de vier-
de. Houd één stengel met tomaten
aan, geen zijscheuten. Geef regel-
matig snelwerkende mengmest.
Staan uw aardbeiplanten twee of
drie jaar op dezelfde plek, dan
wordt het tijd ze te verplanten. Of
hebt u uit de zijscheuten al de jonge
plantjes in potjes opgevangen?
Koopt u nieuwe, kijk dan uit naar
planten met het NAK-B-label. Die
zijn gezond en geven veel vruchten.
Tot begin augustus kunt u planten.
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maar°K r*ai^tomatiserinë heeft meer om het ljJf dan alleen
delin lnstallerenvan de juiste apparatuur. Ook de in-
WorH

6n de inrichting van de kantoorruimte moetenrc>en aangepast aan 'het elektronisch kantoor.

van r!T IClenCy Beurs '89' die op vri Jdaê 29 september endam^anarag 2 t/m vri Jdaë 6 oktober as. in de Amster-
form t

Piaatsvindt, zal debezoekers een schat aan in-
matis

a " verstrekken over alle aspectenvan kantoorauto^

Hypotheekrente 11 juli 1989
Ten opzichtevan vorige week hebben wij geen hypotheekwijzigingei
genoteerd. Ook de kapitaalmarkt ligt er over het algemeen rustig bij
Wij verwachten deze week dan ook geen rentewijzigingen.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

ljaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 7,9 8,36 8,2 8,58
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

10 jaar" 1,5 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57

ABP 2 jaar"* 1 7,8 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
15 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

Amrobank var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 1,5 7,8 8,25 8,0 8,47
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25
10 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
15 jaar" 1,5 8,2 8,79 8,2 8,79
30 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
5 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
7 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52

10 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
ideaalrente 1 7,8 8,20 8,0 8,41

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Grens Wis.kant. CDX 1 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
1 jaar" 1 7,8 8,06 8,0 8,27
5 jaar" 1 8,3 8,59 8,5 8,80

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

Pancratiusbank var./5 jr." 1 8,0 8,41 8,2 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
5 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

Rabo (adviesrente) var." 1 7,5 7,87 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
4/5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var.31 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaarl' 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,4 7,82 7,6 7,98
3 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
5 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,53 8,3 8,74

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 8,3 8,98 8,5 9,21
standaard 5 jaar" 1,5 8,3 8,98 8,5 9,21
standaard 7 jaar 2' 1,5 8,4 9,09 8,6 9,32
standaard 10 jaar 2' 1,5 8,4 9,09 8,6 9,32
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar2l 1,5 xxxx xxxxx 8,5 9,21
2e kw. 1988 budget var.4' 1,5 8,5 8,95 8,5 8,95

* Rente-Vrijheid Hypotheek

"VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar 2' 1,5 8,1 8,55 8,1 8,55
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar 2' 1,5 8,8 9,32 8,8 9,32
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 8,1 8,53 8,1 8,53
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 8,2 8,64 8,4 8,86

10 jaar" 1 8,3 8,75 8,5 8,97
15 jaar" 1 8,7 9,18 8,7 9,18

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,0 8,30 8,2 8 52
15/20 jaar" - 8,4 8,73 8,6 8^95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 8,83 8,6 9,05

14 jaar" 1 8,5 8,94 8,7 9.16

" Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf
2' Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

..

woonblad

overzicht hypotheekrente
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GELEEN, HENRI HERMANSLAAN
Goed gelegen FLAT met cv.-gas (eigen ketel). Ind.: hal,
keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapks., douche,
w.c, berging, ’ 65.000,- k.k.

PARTIJ/WITTEM
Mooi gelegen MODERN WOONHUIS met cv.-gas en tuin
m. berging + mog. garage. Ind.: hal, keuken, woonkamer,
3 slaapk., badkamer, zolder via vaste trap. ’ 135.000,-k.k.
OVERNAME PREMIE MOGELIJK.
SUSTEREN/AMBTMANLAAN

l r^—Ll U l leg*- I
Nog enkele RIANTE HALFVRIJSTAANDE WOONHUI-
ZEN met cv.-gas, carport en tuin. Prijzen v.a. ’ 167.900,-
VRU OP NAAM excl. rente grond.

KLIMMEN
Ruim HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met cv., oprit en
2265 m 2 grond. Ind.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken,
riante living in L-vorm (54 m 2) m. open haard en stenen
vloer, 5 slaapk., grote zolder, ’ 245.000,- k.k.

kelder, hal, café-restaurant I |&j| MT(85 m 2), keuken, bijkeuken, S I|Jf>l Bk

ECKELRADE
RIANT LANDHUIS met cv.-gas, garage en (850 m 2)
grond. Ind.: kelder, hal, eiken inbouwkeuken, royale living
m. open haard, vide en entresol/werkhoek, 4 slaapks.,
luxe badkamer. Tevens aparte 2e woning voor gastenver-
blijf, dubb. bewoning etc. Prijs in overleg.
SITTARD-KOLLEBERG
Perfect gebuwde en uitst.
onderhouden VRIJSTAAN- ■MéIHM
DE BUNGALOW met alle mrm\mWWSLm\m\comfort op 1745 m 2 grond I
met riante oprit. Nadere ge- I
gevens en prijs op aanvraag.|
INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT
Op uitstekende locatie in Zuid-Limburg, met prima rende-
ment en goede staat van onderhoud. Verdere gegevens
en prijs in overleg.

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaarweet van
wanten en kranten.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 7 juli 1989. is
onder curatele gesteld Ma-
ria Johanna Henrica Van
Espen, geboren te Eygels-
hoven, thans gem. Kerkra-
de op 1 februari 1952 en
wonende te Maastricht aan
de Maasvelderweg 1 in
Huize "Maasveld", met be-
noeming van Gertruda Jo-
hanna Maria Van Espen,
e/v Thomas, wonende te
Landgraaf tot curator en
met benoeming van Petro-
nella Francisca Johanna
van Espen, e/v Driessen,
wonende te Hoensbroek.
gem. Heerlen tot toeziend
curator.

Mr. G.J.A.F. Beulen
advocaat en procureur
Kerkstraat 51
6374 HH Landgraaf

y^<S. DICKROSBACHVi >\ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Blngelrade
Tel. 04492-2619

BRUNSSUM
Nabij centrum gelegen, geheel gerenoveerd mooi groot
herenhuis met eventuele bouwplaats. Ind.: ruime woonka-
mer, openkeuken met inbouwapp., ruime werk-/eetkamer,
luxe badkamer, 5 slp.kamers, dubbele garage, berging,
kelder, mooi aangelegde tuin. Tot opp. ± 1155 m 2.
Vraagprijs ’ 315.000,- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Rustig in jonge wijk gelegen, geschakeld woonhuis met
garage en cv. Ind.: woonkamer met parketvloer, open
keuken met inbouwapp., badkamer met ligbad en 2e toilet,
3 slp.kamers, berging, zolder via vaste trap, terras. Het
pand is geheel geïsoleerd en voorzien van rolluiken.
Dit pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs ’ 135.000,- k.k.

; ÜBACH over WORMSf Ouder halfvrijstaand woon-
'mm huis met cv. en garage.

JE? SpfMBgJK 'nd.: hal, L-vormige woonk.,
jr\ IÉfEBr keuken, bijkeuken, badka-

x mer met ligbad, douche en

,_jm W\ - } via vaste trap, kelder, terras
f 1 u—J ' I en grote tuin (± 30 m). Het

HL» *'Éti 1 pand is gedeeltelijk voor-
as zien van dubbele beglazing

.«jjÜ en rolluiken.
Vraagprijs ’ 118.000,- k.k.

ÜBACH over WORMS
Op goede stand gelegen, zeer mooie vrijstaande bunga-
low met aangelegde tuin. Ind.: L-vormige woonkamer met
open haard, open keuken met inbouwapp. en eetbar, grote
tuinkamer, 3 slp.kamers, studeerkamer, badkamer met lig-
bad, grote inpandige garagevoor 2 auto's, waskeuken, re-
laxruimte met bar, cv.-ruimte en berging. Tot. opp.± 1000
m 2.Het pand is geheel voorzien van rolluiken.
Vraagprijs ’ 285.000,-k.k.
ÜBACH over WORMS
Goed onderhouden vrijstaand woonhuis met garage c.g.
loods (220 m 2), groe beklinkerde parkeerruimte (280 m 2),
enkele garageboxen en grote huisweide met boomgaard.
Ind. woonhuis: hal, L-vormige woonkamer met open
haard, open keuken met inbouwapp., berging met cv., kel-
der, 4 slp.kamers, badkamer met ligbad, zolder. Tot. opp.
± 3000 m 2.
Vraagprijs ’ 300.000,-k.k.

Wegens omstandigheden is ons kantoor
vandaag gesloten

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen, gelieve u
contact op te nemen met ons kantoor, maandag t/m zater-
dag van 9.00 - 18.00 uur.

JMHMM|r Jt^S^jtfMiWt' ,(ffflfjf-||

W Landgraaf/Kerkrade 17 juli 1989

Belangrijke spoedverkoping
| wegens faillissement van
, 1) Huwi Holding B.V.

2) Art Center Designs B.V.
3) Litho International Holland B.V.

|P Ampèrestraat 12, Landgraaf (bij Kerkrade)

ê! Te houden door Versluijs Veilingen B.V.
's-Gravendijkwal 104 te Rotterdam op maandag 17 juli 1989 om

5 15.00 uur precies in zaal 't Streperkruis, Streperstraat 66 te
W Landgraaf, t.o.v. gerechtsdeurwaarder JL. Dohmen te Heerlen, t fr' W v.v. Mr. A.J.C. Linssen, te Heerlen, curator in b.g. faillissement

alsmede de fiduciair eigenaresse, de navolgende goederen
1 m openbaar verkopen:

1) Complete lithodrukkerij
I 2) Complete inlijst- en verpakkingsafdeling, w.o. moderne pvc W1 W verpakkingslijn

1 3) Magazijnen, voorraden, glas, kasten etc.1 M 4) Zeer moderne kantoorinventarisI 5) Ca. 1500 litho's Willem Haenraets, gedeeltelijk gesigneerd
1 6) Luxe caravan fabr. Polar, type 590 GLE, bj. 1987 enz. enz.

i W Kijkdag: Maandag 17 juli 1989 voor de veiling van 10.00 tot 14.30
i uur op bovengenoemd adres te Landgraaf (bi| Kerkrade). A

i Inlichtingen: Versluijs Veilingen B.V. 's-Gravendijkwal 104 te. I I Rotterdam. Tel. 010-4365688. telefax 010-4366059, telex 26071.. Catalogus uitsluitend op de ki|kdag verkrijgbaar JF

Speciale aktie! 30 - 40 - 50%
op al onze showroommodellen
Op de grote klassiekers 10%korting

Tevens stellen wij u voor, in première voor de Benelux:
„Het moderne design in het handgeknoopte Nepal-tapijt."

rf i^

" Slechts 5 minuten van Maastricht
■ffffl " Zeer scherpe prijzen
tttt " Zaterdag en zondag geopend van

== 1 1 13.30-18.00 uur
__Z ' " Maandag sluitingsdag

E^ r I Dinsdag t/m vrijdag geopend van 10-18.00 uur

F-m,T A L I A

Trichterweg 76A Zutendaal. Tel. 09-3211713919

Binnenkort met vakantie?
Weinig tijd?

Wij bieden u de gelegenheid
nog even het pand dat u zoekt te bezichtigen.

Am* ..^wfl Ht_ Hfl *JABiifiSlsSMiH

■■■■ B Urmond. Raadhuisstr 27 Dicteren, Vleutstr 7 ffff*! 1 f-9Vraagpr.|s/133 000.-kk ■>' Vraagprijs / 245.000- kk 3#S^i^i^i3 OJi 1— B»r*T^t
«i|s,, , ~ ~ HbISP*»' panden die u,voor u

""* '' "^ met vakantie gaat, „PP ■■P\^^^__J^mmmmm gezien moet hebben. mm mmmm j^sriJ
l 1*1* Op zaterdag 15 juli, m m■i m m i"'- Jb^lPl

jl *^k Hoensbroek,

Susteren, Julianaln. 1 I aÉG Guttecoven, Kerkstr. 6
Vraagprijs ’ 139.000,-kk ■ ■ VraaaDfÜS | Vraagprijs /174.000,- kk

Sittard, Kromstr. 16
Vraagprijs / 298.000-kk

# -. .

Hl!____■ ü^S*!«rfï ''^f^ÊLmWmf^LmW Juk.
Bjy , - * WUÉf^__%\ m\\\mSnm————m\\

Schinnen. Mgr. Savelbergstr. 12

Stem, Tongerenstr. 5
Koopprijs/ 199.000,-kk

...en daarna: \_\w4 Ql II ITCDOprettige vakantie! Ca3| r^JIU I tltO
Wij blÜVen achter Om makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht Heerlen

-s -i *—_—il.* 6131 AL sittard- rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611uw onroerend goed-zaken te behartigen. mh at neen-en -van gmnsvenpiein12-tei 045 -713746
6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043 - 218941 J

Verenigingvoor Voortgezet Onderwijs in Limburg

Wilhelminasingel 25, 6041 CH Roermond - Postbus
960, 6040 AZ Roermond

Te koop
In samenwerking met het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen bieden wij het

schoolgebouw
gelegen aan de Suikerdoossingel 19 te Maasbracht
te koop aan.
Het gebouwencomlex bestaat uit:
hoofdgebouw
gymnastiekzaal
rijwielstalling en bijbehorend terrein
tesamen groot ca. 45.60 are
Aanvaarding: direct
Belangstellenden dienen zich, binnen 14 dagen na
het verschijnen van deze advertentie, schriftelijk te
melden bij de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs
in Limburg, t.a.v. de heer A.J. van Pol,
Wilhelminasingel 25, 6041 CH Roermond.
Hierna zullen deze belangstellenden in de
gelegenheid worden gesteld de gebouwen te
bezichtigen, waarna zij een schriftelijk bod kunnen
uitbrengen.

DIRECTIEWAGEN
Range Rover Vogue 1985

Geel kenteken
Airconditioning

Alle mogelijke opties - 5 versnellingen
Blauw-metallic -’36.500,- mcl. BTW

Bovag Autobedr. Bastings - Schimmert,

tel. 04404-1888
214822

'n dagje limbw-g...
...h dagje denatuur in

Jadagjecultuur proeven
...h dagje lekker ontspannen

mmM—\wwEMËE^m\m\m\mmWm jjigraan mee! Want tegen inlevering

_^^^
Haal snel dé gratiskleurrijke brochure-

lij *^Ü ?ak uw vo^e Shell-spaarkaart en haal

bo^elM)urg,daarziejeveelin!

m—mW In samenwerking met de VVVV Shell Helpt KJj
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Makelaars/taxateurs O.G. -A. Printhagenstraat 36 Geleen,
Tel. 04490-48191.

Pater Pelzersstraat2j'rn halfvrijstaand Zeer luxueus halfvrijst.
J*ntl- met gas-cv., ga- woonh. met garage, gas-
l?9e en tuin. Bj. 1975. cv., tuin, fraaie entree,~a- 0.a.: grote woonk. woonk. met travertin-
! Q̂)<4), gesloten keu- vloer, luxe open keuken?"' 3 flinke slpk., badk. met alle apparatuur,
"6I douche en 2e toilet, fraaie tuin, 3 slaapk., gro-

trap naar 2e verd. te badk. met ligbad en_' 4e slpk. en berging, aparte douche +2e toi-
jpeden dubb. begla- let, bergzolder via vliezo-f"? Vraagprijs trap. Vraagprijs

7 '35.000,- k.k. ’ 158.000-k.k.

~**aM___U___ Annastraat
''o»» u-_ u~».._...._ Te huur ca. 40 m 2 ver-CijTwo^Tetqa>. gas c v eT tufn Aanvaarding: oktober
'<21% Inel.c>.a. kelder '89' HuT*JS: f 55°~

gesloten keuken Per maand

Z kur|ststof keuken, 4 I ■ÏÏIjTOÏÏTï-~■I*-. douche, div. muur- __■
y?'en Vraagprijs Muytertweg

'25.000,-. Vrijst. verbouwde boer-
derij op perceel van 1510

TTTT___ m 2' 'nd ' ke'dar, hal met
~^Üt__i__i leisteenvl., toilet, woonk.

(43 m 2) met parketvl.,
keuken met div. app., bij-

i^^* keuken, garage, 2 slpk.,
WÊk badk. 1e verd.: 3e slpk.,

Rpi hobbyzolder. Grote tuin
n ,1 met vijver, schuurtje en

_MM_____K<l carport. Vraagprijs

’ 245.000,-k.k.

~ ~_———__H mwf^ffwyvTWT^tmmpi°nen aan de Maas- I ■.<'l.ll.lfrl:l'MHlMC^n' uniek aelegen Molenweg

' blijvend vrij uitzicht uitst. onderh. carré-
"lonrt omin' van Roer" woonboerderij met div.

«" Slechts 2 nieuw te mooie stallen, ruime bin-
op «en witte landhuizen nenplaats met max. pri-
-5^ Percelen grond van vacy s jertuin en mooiem . Voor wat betreft boomgaard (totaal ca.C;Tkln9 van dit land- 5000 m 2), voorzien van
Sehofn reken,n9 worden gas-cv. en ged. dubbelser,il n met de wen" glas. Ind. 0.a.: woonk.,
WrZ1 de koDer- woon-eetkeuken, 4 slpk.,
v.o n

Ppr,JS /249.000,- badk. en wasruimte. In
1992 6 km van Sittard.
Vraagprijs ’ 325.000,-- k.k.

Seek ■lIIjIkiJJ.UJIJJMijw'e patiobungalow ■UyyJUÜ3iUaè_i

W9a^"c'v- ber9'n9. Burg. Pijlsstraat
k«n L(J X5) k,e"" Uitst. onderhoud, vrijst.
(4 Mi kL5PP-, 1 SPon woonh. met 505 m 2w. zóiS k

-' P 3"003,8,0 grond. Ind. 0.a.: L-vormi-h«d voo o m6i Tffl?"^- ge woonk. ca. 40 m2+ in-
te iS2s|Pk-Maxima- gerichte keuken, bijkeu-
9lasi atie (dak-spouw- gen en garage 1e verd ./1350nn Vraagprijs 4 s|pk., badk. met ligbad

'WU|"kk- en 2e toilet. Uitst. geïsol._ . en ged. dubb. beglazing.

MB» *V I In centrum gelegengroot

IMISI ment' voorzien van gas-
\ly_~mmmm*m*l^>m* cv. en tuin. Geh. gereno-
Nj^^raat veerd en verbouwd. Zeer
krist- centrum, karak- geschikt voor dubbele
\r. vrijst. herenhuis, bewoning of inwonende
o.a Opp. 1010 m 2. Ind. ouder, event. kantoor.
sp. kelder, keuken met Vraagprijs ’165.000,-
-virta atuur' bijkeuken, li- k.k.
l e

y (10,2x3,55), serre. m——r——-——^_m
oadkV6rd': 3 slpk., luxe | —El tl f:1 il'■

>* " m S.,e.,rap ?la' 2e HillenraedtstraatSzom 4e„ s|Pk- ,en Royale halfvrijst. midden-/2^oSr:i,yraa9pnjB: st.woning met garage,"vaj, k.k. gas-cv. en tuin. Ind. o.a.
woonk. (7,50x3,80) met

ÉMmm^h parket, keuken, 3 royale
ÏUÜu2_B slPk- oadk. met douche,

Spjan zolder (vliezotrap).
%J?iï. Sin9el Vraagprijs: ’145.000,-H^6lllk halfvrijst. woonh. k.k.tuin |ara9e, berging, _____________

r°Vai "inke kelders,
woont hal met parket> 'BfflTni=fu'wnHlk 9ri

nk- met open keu- B____—————*—■
vast6 Slpk'' douche en Peldenstraat
**U trap naar 2e verd- Moderne verkoopruimte
(4r e slPk. en hobbyzol- van ca. 120 m2met sys-
/j 4q Koopprijs teemplafond en toilet. Di-a.ooo,- k.k. reet te aanvaarden. Huur:

’ 750- per maand.
polstraat ___riTTri~~_-_i
Hi6t . 'uxueus landhuis

tuin, garage, Mauritslaan 33
vi^ <: div- kelders, li- Ideaal als woonhuis met
ti^ (11.50x8,5x40,80) bedrijf aan huis met kan-

2'tku'' en oPen toor, werkplaats, vol-
ker> '.^nipi. inger. keu- doende parkeergelegen-
v«f(j., met vide. 1e heid, kelder, woonk.,
io,der slaaPk- 2 badk- keuken, 5 slpk., 2 badk.
Drjj s .' niax. isol. Koop- en zolder. Koopprijs; 450.000,- k.k. ’ 185.000,-k.k.

WL_ _Limburgs Dagblad

fpiccolo s

O.G.
i^^^>"^) STATIONSSTRAAT 30 6361BH NUTH TEL.O4S-243899

( Wij bemiddelen bij aan- en verkoop van woonhuizen,. villa's, bungalows, landhuizen en boerderijen.— __

( vï| sit*^
#C^- ir

/ STARMANS O.G. OOK VOOR HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGENv ; 4

EXPOSITIE
van oosterse kunst

Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli exposeren wij met
onze collectie kunst en antiek in het Motel Stein-Urmond (de Valk).

De collectiebestaat uit bronzen beelden van 0.a.: Frederic
Remington, Rossi, E. Picault, Augus Moreau, Barye, A. Mercie en

vele anderen.
Chinees en Japans porselein, goud Imari, Celadon, Satsuma,

Canton, Kien lung, Terracotta, Emaille cloisonne, Enamel,
houtsnijwerk, jade, Koreaanse meubels, Tiffany lampen.

Verder: veel oosterse curiosa zoals: Buda's en allerlei andere
figuren en voorwerpen, Burmaanse wandkleedjes enz. enz.

Geopend vrijdag 13.00-22.00 uur. Verkoop 13.00-18.00 uur.
Geopend zaterdag 10.00-21.00 uur. Verkoop 10.00-17.00 uur.

Geopend zondag 10.00-21.00 uur. Of bezoekt u onze showroom.
Wij zijn iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Goldmann Trading
Dr. Nolenslaan 149 Sittard. Tel. 04490-23844

Fax: 04490-24108. Telex: 30895 ;i4865

Leeuwerik 12 en 12A Goed gelegenruim halrvrij-
-2 goed gelegen nieuw- staand pand met tuin en via Roebroekweg 61
bouwwoningen (momen- aparte ingang bereikbaar Ru,m' 9oed gerenoveerd
teel in afbouw), beide met appartement in souterrain, sfeervol woonhuis met tuin.
tuin en garage, woonkamer voor veel doeleinden ge-' 'nd. b.g.: hal. zitkamer, eet-
met open keuken, 2 ruime schikt kamer, portaal, keuken.toi-
slaapks., badk., zolder, cv. Prijs ’ 95.000,-k.k. let- waskeuken. Verd.:
Prijzen ’130.000- en ' „„ badk " 3' slaapk., vaste

’ 135 000-von Essenstraat 20 trap, zolder alwaar 4e
Mooi gelegen halfvr.st. Wo- slaapk., cv.

Overhoven 71 ning met tuin, woonk., Prijs ’ 112.000,-k.k.Prachtig ruim pand met aparte keuken, kelder, 3 'flinke bedrijfsr., tuin, win- slaapk., badk. met ligb., toi-
kel/kantoor met kelder, rui- let en v.w., zolder, cv. Prijs Nautiluserf 29me boyenwoning, goede ’ 108.000,-k.k. Halfvrijst. keurig onderhou-
ffir7SvSo*hOUd- Prins Hendriklaan 176 den woonhuis (bj. '85) met
Pnjs in overleg. Zeer ruime tussengelegen verbouwde berging en tuin._________ woning met grote tuin en lnd; b 9': „hal' to>^ .wk„■^-■_»_AJ____« garage. Ind. 0.a.: ruime met open keuken. Verd.: 3
Staakijzerstraat 7 woonkeetkeuken 3 slpkrs., badk" zolder, cv.
Rustig gelegen halfvr.st. slaapk" zolder met 3'man- Prijs / 119.000,-k.k.
woning (bwj. 74) met gar. . sardekamers, geheel on-en besloten tuin. Ind. 0.a.: derkelderd, cv. Prijs ________.——__-woonk. met leisteenvloer, ’ 105.000,-k.k.
voll. geïnst. eetkeuken, 4 —m—.
slaapk., douche met toilet JJ^J2|__JJ_3|
en v.w., zolder, cv., rollui- Hagedorenweg 9 Sn^tSndSShul (bwjr.
Vraagprijs ’ 150.000,- k.k. "...3 ;65) met|fra 9e*Tn,v°°^vin

aK ' ' _^ "ft (9een achtertuin). Ind. b.g.:
■■■MHBi hal' ,ollel' ruime L-vorm._ ~B woonk., keuken, bijkeuken,

kelder. Verd.: 3 slaapk.,

~^ _
/ badk., zolder, cv.m j- 1 Prijs ’ 129.000,-k.k.

LIUfICBU ____■ ■____-
Am V Geheel gerenoveerd half- Rijksweg Noord 213W vr.st. herenhuisje, zonder Karakteristieke vrijst. Wo-

tuin, met woonkamer, eet- ning met rondom tuin. Ind.W^r kamer, compl. keuken, 0.a.: woonk. met serre, 4
__^^n^ douche, toilet, kelder, 2 slaapk., vaste trap zolder,
"*^^^_ slaapk., vaste trap zolder, cv. Koopprijs ’ 165.000,-

M cv. Prijs ’ 84.000,- k.k. k.k.

BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

( 2ff_SBSB9SnBHiMPK7Srö fe

mXwN-Wfe Jt__ Dl II |TFRQ jm\\mmP
I S^" /r \ \ —** " riwlw I ——irlw makelaardij onroerend goed- sittard maastrichtheerien

T© küO D HOENSBROEK H OIRSBEEK,Raadhuisstraat Sr Rustig gelegen patio-bung. met garage en mooie tuin. Schitterend gel., uitst. onderh. en geïs. vrijst. landhuis
AMSTFNRAnp Kactooktraai c lnci- oa-: L-vorm. woonkr., keuken met compl. uitrus- metinp. garage, dubb. garage entuin met opt. privacy.Schftt gelTaanbouTz^egeschakeldebungalow tin9'3 slaaPkrs'badkr' Pri 's' 169000'-kk' * 75° £ "*■ °£ !°^? «"O.'uxek«"-'met cv., garage en tuin. Ind.: ruime living, keuken, bij- ken,3slaapkrs.,badkr.,waskeuken. Pnjs opaanvraag.
keuken, 2 slaapkrs. en badkr. Met individuele wensen HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstraat H «ruiijwßij «M'nncotr^t «kan rekening gehouden worden. Kooppr.: ’ 179.000,- Rustig gel., halfvrijst. woonhuis met cv., garage, ber- *§P"t7aNS' aMd ö^derti vriist herenhuis met c vV-an- 9'n9 en ,vin- lnd" kelder' hal'woonkr (± 48m^' m°- dakten-as inDoaraae en T3n met ootdemekeuken. leVerd.: 3slaapkrs., badkr. met liqb. 2e °aKterras, inp. garage en tuin met opt. pnvacy. ,
BRUNSSUM.Dr.Schaepmanstraat H Verd, ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: c^^'t^A^f^ IGoed gelegen, haltvr.woonhuis met cv., garage, ber- j 0 Vraaapr f 155 000 -k k 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet, >ging en tuin. Perc.opp. ±311 m 2. Ind.: Kelder, ruime a zolder. Aanv.: spoedig. Vraagpr.: ’ 259.000,-k.k.
entree, woonkr., moderne keuken, serre, toilet. 1e ..,»_..onr."rL, u —Verd.: 3 slaapkrs., doucheruimte met v.w., berging. 2e HOENSBROEK, Hommerterweg H ____,__.
Verd.: grote zolder. Aanv.: i.o. Prijs:/ 125.000,-k.k. Beleggingspand tekoop. Geheel bestaat uit 11 kamers SCHIN OPGEUL - H

en verkeert in goede staat Van onderhoud. Aanv.: di- In zeer rustige omgeving gelegen vrijst. bungalow met ]
BRUNSSUM, J.Vermeerstraat H reet- Huuropbrengst op aanvraag. Prijs: ’ 200.000,- garage, cv., tuin en terras. Ind, beg.gr, woonkr., keu-
Uitst. gelegen, halfvrijst. woonhuis met cv., garage en kk- ken' badkr. met ligb. en 2 v.w., 3 slaapkrs. Sout.: 5 >tuin. Ind.: Sout.: provisiekelder, waskelder, garage. ~„„..„.„„„„., ».

slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken en
Beg gr 'ruimehal L-woonkr luxekeuken 1eVerd 3 HOENSBROEK, St. Josephstraat H badkr. met doucheen v.w. Pand verkeert in prima staat
slaapkrs. badkr niet ligb 2eVerd : vliezotrapnaarzol- Rus,i9 gelegen halfvrijst. woonh. metcv., garage, ber- van onderh. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 295.000,-k.k.
der. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 175.000,- k.k. Pand verkeert in 9ln9, en ,u!n- lnd-: kelder hal, toilet, woonkr. met par-
uitst. staatvan onderhoud ketvl" keuken, serre. 1eVerd.: 2 slaapkrs.. badkr. met

douche, v.w. en balkon, berging. 2e Verd.: vaste trap SITTARD, Overhoven S
BINGELRADE, Geerstraat S naarzolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 135.000,-k.k. Vrijstaand woonhuis met cv, garage en tuin. Ind. 0.a.:
Monumentale Limb. carré-boerderij met cv., binne- hal, woonkamer, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met
nerf, werkplaats, opstallen en weiland. Perc.opp.: 2520 HULSBERG H douche, v.w. en 2etoilet, zolder. Aanv.: direct. Vraag-
m2. Geheel recent authentiekgerest uitstonderh. Ind. In een rust omgevlng gelegen gescnake|d,andhuis priis: / 149-°°°--kk'ca.: woonkr. met centr. open-haard-partij, ruime, keu- met c » * n tuUla|nd

y: B|g. gr.: hal woonkr.ken wijnkelder, badkr. met ligbad en *w.. apart oi et, (±4O4fuxe %eukenmet div. app?bi|ï<euken. slaapkr. SITTARD. Dr. Schaepmanstraat Si I ! P„w ' ! d !Pe °a'ido°Qf£" uu ' en badkr- met ligb.. douche, toilet en v.w., ruime gard- Op goede stand gel., vrijst. herenhuis met cv., aan-'grote zolder. Aanv.: 1.0.Kooppr. ’ 295.000,-k.k. ge 1e Verd. S|aapkr ZOlderkr. en badkr. met douche bouw, kelder, garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living ■ENGELSHOVEN Laiimütraat " m en v.w. Pand verkeert in prima staat van onderhoud. met open haard, luxe keuken met app., 5 slaapkrs.. 2
GoedTgeTegen vrijst woTnh met cv. en tuin(perc.opp" Aanv, i.o. Vraagprijs: / 349.000,-k.k. c^pl. inaerbadkrs.. zolderru.mte. Aanv, i.o.
± 610 m 2). Ind. o.a, kelder. Beg.gr, hal, werkkamer, ' rnjs;

woonkr. met open hrd, keuken met app. 1e Verd, 3 JABEEK,Dorpstraat S
slaapkrs.. badkr. metligb., v.w. en 2e toilet. 2eVerd, 2 Monumentale 18e-eeuwse villa, gebouwd in Lodewijk imirNnvFnwnnu« n <^h_»«in9t u "slaapkrs., zolder. Aanv, i.o. Prijs: / 205.000,-k.k. XV-enXVI-stijl, ontwerpvan Dr Cuypers. Met cv kei- V"*£""n^^n won^S??fL-vorJ? =
GELEEN, Broekbeek S me^Ve'STs^apkrs tk" woonkr keuken, balkon, 4 slaapkrs" 2 toiletten badkr.. J_-#***■. 9k mers. vera.. tsiaapurs, Ddanr.«diiv. i.o. rnjsn.o.i.R. met ligb. Pand is o.a. voorzien van kunststof kozijnen. :__*f^*~*^ metdubb. beglazing. Aanv, i.o. Prijs: ’ 108.000,-k.k.

X. KERKRADE, Holzstraat H VOERENDAAL, Winthagen H
X Nabij duitse grens gelegen café-woonhuis. Aanv, di- Rustig geieg en monumentaal boeren-woonhuis met" :
X wwi^tsm rect- vraagpr, ’ isr.ouu.-K.K. cv. en tuin (perc.opp. ± 550 m2). Ind, kelder, entree, jWk. W& keuken met app., badkr. met ligbad, v.w. en toilet,, :

IWmW KERKRADE, Lempersstraat H woonkr., wasruimte/berging. 1eVerd, 2 slaapkrs. en 3■ :-- _KM_ ■"! iW^fP**** In centrum gelegen woonh. met cv., berging en tuin. zolderruimtes. Aanv, i.o. Prijs: ’ 160.000,-k.k.
~^^_XwÊt KÏ—i—_i|&fc' '■>.. ■-. yffiï&eM.foM.-'A lna-: kelder, hal, woonkr., luxe keuken. 1e Verd: 3

''—WÉiï " '*1 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. 2e Verd, grote zolder.
HlKif Km Hk__l Pand IS voorzien van dubbele beglazing. Aanv, i.o.

jPIKlir Prijs:/129.000,-k.k. 16 lUllH*. k „«=l^,"».k" KERKRADE, Undenlaan H SITTARD, Rijksweg Zuid
Uitst. onderh. en goed geis. patio-bungalow met ber- Prima , winkel/woonhuis met cv. Ind, Sout, Gunstig gel., goed onderh. halfvrijst. woonh. c.g.
ging en tuin Ind o.a, L-vorm. woonkr luxe keuken k|d Beg.gr, showroom (± 105 m 2), kantoor, maga- kantoorpand. Ind.o.a, div. kantoor- c.g. praktijkunits. !met app., 2 slaapkrs.^adkr. met ligbad en v.w. Aanv, zijn 1eVe«£ L .vorm woonkr keuke

n ; keuken,badkr. Aanv, direct.
1.0.vraagpnjs: ’ idö.UOü,- k.k. dakterras (± 32 m 2). 2e Verd, 4 slaapkrs., badkr. met Huurprijs: ’ 1.100,-p.mnd.

_m 1 i_j ■.« o douche, v.w. en toilet. 3e Verd, vliering. Aanv, i.o.GELEEN, Lierbeek 3 S prijs.OD aanvraaaGoed onderh., halfvrijst. woonh. met cv., garage en ' Ha'
tuin met veel privacy. Ind. o.a, woonkr., mod.keuken, IViaiiw/Fkrviimmr3slaapkrs.,badkr.metligbad,v.w.,2etoilet.Vastetrap KERKRADE-Haanrade H iIICUWUUUW
naar zolder. Aanv, i.o. Vraagprijs:’ 145.000,-k.k. Vrijst. woonh.met cv., kelderen tuin. Ind, Beg. gr, hal,

woonkr., keukenen bijkeuken. 1eVerd, 3slaapkrs. en BRUNSSUM H
GELEEN, Nijssenstraat S moderne badkr. met ligb.,toilet en v.w. Zoldervia vaste Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,"
Rustig gel., goed onderh. en geïs.woonh. metcv., ber- trap tebereiken. Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 159.000,-k.k. waarbij de garage inpandig is gesitueerd op de beg o
ging, zolder en terras. Ind. o.a, woonkr., open keuken, Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau ie verd.. -2 slaapkrs., badkr. metdouche, v.w. en 2etoilet. Aanv, KERKRADE, Papaverstraat H metwoon-/eetkr. en keuken, ligt aan deachterzijde ge«- .
i.o. Vraagprijs: ’ 95.000,-k.k. Goed gelegen winkelpand (momenteel in gebruik als lijk met detuin. Opde2e verd. 3 slaapkrs. en badkr. met*"friture) metboyenwoning. Ind. o.a, kelder, winkel (± 31 ligb., v.w. en plaatsingsmog. voor 2e toilet en 2e v.w. '■
HEERLEN, Geleenstraat H m 2), keuken (+ 21 m 2), toilet, bijkeuken. 1e Verd, Kooppr. vanaf ’ 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. maxi -In centrum gelegenriant appartement metcv. en 2 bal- woonkr. met openkeuken, 2 slaapkrs., badkr. met lig- ’ 44.000,-volgenspr-A-regeling.
kons. Ind, ruime entree, 2 toiletten, 2 doucheruimten, bad en v.w. 2e Verd, zolder. Aanv, i.o. Prijs: -„"
studie, waskeuken, moderne keuken met app., woon- ’ 145.000.-k.k. BRUNSSUM H.'
kamer ±32m 2.Aanv, i.o. Kooppr, ’ 185.000,-k.k. Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan Dè-ZNUTH, Deweverstraat H Hemelder. Prima gelegen, mettuinophetzuidenente-"»
HEERLEN, Geleenstraat H In centrum gelegen appartement met cv. en berging, genover park. Perc.opp. vanaf 320 m 2.Zonder ver>*«i
In centrum gelegen appartement met cv. en berging. Ind, ruime hal, woonkr. met balkon, keuken, 2 plichting aan aannemer of architect. Prijzen to}
Ind, ruime hal, toilet, woonkr. + 37m2 met balkon,keu- slaapkrs., badkr. met zitbad en v.w. Aanv, direct. Prijs: ’ 80.950,- v.o.n. mcl. BTW.
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. ’ 90.000,-k.k.
Aanv,i.o. Prijs:/155.000,-k.k. BRUNSSUM H

In derijke en gevarieerde omgeving van hetvoortreffe-
HEERLEN-WELTEN H OIRSBEEK, Provincialeweg S lijke woon- en leefgebied De Hemelder bemiddelen wij
Uitst. gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. Centraal gel. winkel-woonh. met cv., kelder, garage bij de verkoop van enkele vriendelijk ogende pr-A-
-(percopp, 346 m 2). Ind, ruime entree, woonkr. met annex werkplaats (ca. 50 m 2) en tuin. Perc.opp, 590 woningen. Degelijk gebouwd en uitstekend afgewerkt,
0.h., keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. m 2. Ind. o.a, woonkr., 2 keukens, bijkeuken, 4 met o.m. een zit-/eetkamer, open keuken, 3slaapkrs.. " ■met ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet. Pand is badkamer met ligbad en v.w. en zolder. Kooppr.'
Pand verkeert in zeer goede staat van onderhoud. geschikt voor diverse doeleinden. Aanv, direct. Vraag- ’ 135.436,-v.o.n.Rijksbijdr. max. ’ 41.000,-totaal,vol-
Aanv, i.o. Prijs: n.o.t.k. prijs: ’ 115.000,-k.k. genspr-A-regeling.

S - Inlichtingenkantoor Sittard *^__l_i_^B
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |

Taxaties-Verzekeringen |^*kl ____}■ L-i I __T
Hypotheken-Financieringen || JUm. Jt _Lml^%^ m

werkdagen9^)o-17.30 uur ' makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
koopavond tot 21.00uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - iel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerien - van grunsvenplein 12 - tel 045- 713746-

-v _-_MM__il_Mß_B-B-B__M_B_____L__>

Brunssum, Hertogstraat 29. Geheel onderkelderd ruim
woonhuis met garage en tuin. Ind.: kelder, waskelder, hal,
toilet, woonkamer, keuken met complete aanbouw, 3 ruime
slpk., badkamer met ligbad + v.w., beschoten zolder met
vliezotrap. Vraagprijs ’135.000,- k.k.
Brunssum, Semmelweisstraat 4. Ruim halfvrijstaand woon-
huis met garage annex bijkeuken, voor- en achtertuin,
kunststof kozijnen, beneden thermopane. Ind.: kelder, hal,
toilet, woonkamer, keuken, serre, hobbyruimte, badkamer
met ligbd, 3 slpk., zolder met cv. + gasboiler., Is als zaken-
pand te gebruiken. Opp. 380 m 2. Vraagprijs ’ 154.000,- k.k.

Amstenrade, Heiberg 28. Zeer luxe halfvr. woonhuis m. mi-
me garage, onderkelderd, toilet m. fonteintje, ruime woonk.
m. open keuken, 3 ruime slpk., badk. m. ligbad + toilet +
v.w., zolder m. vliezotrap. Opp.: 1097 m 2. Vraagprijs

’ 225.000,-k.k.

Brunssum, Venweg 98. Tussenwoning met tuin en carport.
Ind.: woonkamer, keuken, badkamer, toilet, 3 slpk., Vraag-
prijs ’ 89.000,- k.k.

Brunssum, Passage 44. Zeer mooi luxe appartement in
centrum met voor en achter balkon en lift. Ind.: gr. woonka-
mer, luxe aanbouwkeuken, 2-ruime slpk., cv.-ruimte en hal,
luxe badkamer met ligbad en v.w. en toilet. Vraagprijs

’ 145.000,-k.k.

Assurantie-, financiering*- en advieiburo

JL_(((0))) van °PPen bv
|V'jSftSJ_s_r Lindeplein 5, 6444AT Brunssum,

'. —^——^^^^^^^^^_

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30an 13.30 ■ 17.30uur
donderdagavond 18.30■ 20.30uuran zaterdag 9.00 - 1200uur

ÜISPAARHYPOTHEEKÜ! I
Met één telefoontje
honderden guldens verdienen?
Datkan! Door uw hypotheekom te zetten in een
spaarhypotheek! Momenteel gelden zeer
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.
Ind.: 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.

iDE BRUIJN ASSURANTIËN
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/mvr. 8.30-17.30 uur.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

I

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer. \
i En de makelaar weet van wanten en kranten.

'i^burgfs Dagblad Limburgs
■TOVOTD^!KI_AII
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Medtronic is 's werelds toon- 'n de afdeling Materials Planning, die een onderdeel is
aangevende producent van van d© Manufacturing organisatie, hebben wij plaatsings-
implanteerbare medische mogelijkheden voor een
apparatuur, zenuwstimula- __ _

u
_

toren en infuuspompen. |\/| OHh_^ OI OMer ca. sS<%> medewerkers is IVICl LV* I ICI IO
Medtronic wereldwijdaktief in
meer dan 85 landen. Het ~1 1 „^„^ —^moederbedrijf, Medtronic Ine, J^|Q||CT| (M/V)
/s gevestigd in Minneapolis.
(U.S.A.)

die o.a. belast wordt met opzetten en onderhouden van
In onze vestiging te Kerkrade de produktstrukturen in het centrale computersysteem.
werken momenteel ca. 270
mensen die verantwoordelijk Daarnaast is deze funktionaris belast met dekontrole
zijn voor fabrikage, service en van de komponenten, die voor het eindprodukt nodig
distributie in Europa, Afrika en z jjn en het (her)plannen van materialen, die nodig zijn
het Midden Oosten. voor openstaande en nieuwe orders. Hierbij is ook het

afroepen van materialen een onderdeel van het werk-
terrein. Het onderhouden van het afroepsysteem en het
bestellen van materialen, die niet volgens dit systeem
verkregen kunnen worden, behoort eveneens tot de
taken van de aan te stellen funktionaris.

Na verloop van tijd verwachten wij dat deze funktionaris
tevens het Hoofd van de Afdeling Materials Planning
kan vervangen.

Gezien het uitgebreide taakgebied en het vitale belang
van deze funktie voor de produktie heeft de juiste
kandidaat een afgeronde HTS-opleiding, bedrijfskunde.
Wij achten deze vakature bij uitstek geschikt voor
kandidaten, dieonlangs hun opleiding hebben beëindigd.
In verband met de vele kontakten met ons moederbedrijf
in Minneapolis beheerst u de Engelse taal goed, zowel
in woord als in geschrift.

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten hebben wij in
verschillende afdelingen binnen ons bedrijf plaatsings-
mogelijkheden voor een

oGKr©X3rGSSG (m/v)

Van een sekretaresse verwachten wij dat hij of zij zelf-
standig en akkuraat de werkzaamheden kan verrichten
ten behoeve van de afdelingsmanager of direkteur.
Bovendien is de sekretaresse belast met de administra-
tieve ondersteuning van de gehele afdeling. Hierbij
denken wij o.a. aan telefoonafhandeling, postverzorging,
archivering en tekstverwerking met Wordperfect.
Welke funktie-eisen het zwaarst wegen isafhankelijk van
de afdeling waarin de werkzaamheden worden verricht.

De juiste kandidaat heeft een middelbare opleiding
afgerond (MEAO, Bell, Schoevers) en heeft een goede
kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
In één van de vakatures is een goede kommerciële
aanleg gewenst.

Medtronic biedt naasteen uitstekendpakket vanprimaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden een plezierige werk-
sfeer, waarbij hetwerken in groepsverbanden het streven
naar uitstekende kwaliteit de hoogste prioriteit heeft.

Indien u interesse heeft in een boeiende en afwisselende
funktie in een jong en dynamisch bedrijf stuur dan vóór
31 juli a.s. uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreid
curriculum vitae naar Medtronic BV, t.a. v. afdeling Perso-
neelszaken, Wenckebachstraat 10, 6466 NCKerkrade.

Voor nadere informatie over de funkties kunt u kontakt
opnemen met de heer J.J.M. Mesters van de afdeling
Personeelszaken, telefoon 045-438585.

Medtronic (_j]j
LD_______ HP Projektpromotie bv

een projektmanagement- en coördinatieburo dat werkt in het
raakvlak tussen overheid en bedrijfsleven, zoekt op korte termijn
een

bouwkundig of
werktuigbouwkundig
ingenieur

De aan te stellen funktionaris zal onder verantwoordelijkheid van
de direktie worden belast met de leiding over projekten betreffende
de opname van het onderhoud van gebouwen, waarbij de
verwerking geautomatiseerd geschiedt.
Bedoeld onderhoud wordt niet in eigen beheer uitgevoerd.
Honorering zal afhankelijk van ervaring en leeftijd in onderling
overleg worden vastgesteld.

Sollicitatiebrieven met een curriculum vitae richten aan:
de direktie van
HP Projektpromotie bv
Schinkelstraat 11 d
6411 LN Heerlen
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PAKJE BAGAGE
ENKOM NAAR

REISBURO MOSA!
Reisburo Mosa, met vestigingen in Limburg en

Noord-Brabant, maaktdeel uit van het grote Oad-
concern. Voor onze vestiging in Heerlen zoekenwe
met spoedeen ervaren

BALIE MEDEWERK(ST)ER
Dat jeeen representatieve verschijningbent

met een voortvarend optreden, spreekt vanzelf. Je
moet beschikkenover minstens 3 jaarervaring in de
verkoop van reizen, met als ondergrond TIO, AVR of
een vergelijkbare opleidingplus het SÈPR-diploma.

Praktische ervaringmet reserveringssystemen
en akkuratesse in het voeren van telefoongesprekken
zijn een must.

Hou jevan aanpakken in een klein, enthou-
siast team, ben je niet ouder dan 25 jaaren stress-
bestendig, dan is diteen interessante boeiende baan.
Dus waar wacht jenog op?

Richt jeschriftelijke sollicitatie aan:
Oad Reisburogroep, Postbus 453, 7570AL Hengelo,
t.a.v. mw. A. Schopman.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

'gezocht'
I administratie

Voor een grote meubelzaak op de grens van
Heerlen/Kerkrade 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 werkzaam-
heden zullen 20 tot 40 uur per week in beslag nemen.

Wij bieden een baan voor langere tijd binnen een
enthousiast team..

Voor een relatie in Heerlen zijn wij op zoek naar WANG-
tekstverwerksters of mensen die hiervoor opgeleid willen

worden.

gezondheidszorg

Voor diverse instellingen zijn wij op zoek naar bejaarden-/
ziekenverzorgsters/verpleegkundigen. Er wordt volgens

rooster gewerkt. Eigen vervoer is een pré.

techniek

Bij een textielverwerkend bedrijf in Kerkrade kunt u voor
lange tijd en in ploegendienst aan de slag.

horeca

Bij een grote instelling kunt u voor een wisselend aantal
uren per week aan de slag. Eigen vervoer is noodzakelijk.

Interesse? Kom snel langs of bel met Desiree Alzér van
onze vestiging in Heerlen of met Sylvia Otten van onze

vestiging in Kerkrade.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045-463700
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120

. uitzend-kracht .
FERD. SCHMETZ
NAALDENFABRIEK B.V.
Wij zijn een produktiebêdrijf van
naaimachinenaalden en een dochter van ons
moederbedrijf in Herzogenrath/BRD.

In verband met het vrijkomen van enkele
vacatures en uitbreiding van onze produktie,
zoeken wij op korte termijn meerdere

MACHINEBEDIENDES/-
STELLERS M/V
Functie-omschrijving:
- na een aanleerperiode het zelfstandig

instellen en voeren van produktiemachines;
- kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel.
Functie-eisen:- motivatie en inzet;- goed technisch inzicht, LTS-opleiding;
- het aankunnen van het bedienen van

meerdere produktiemachines;- in teamverband willen en kunnen werken;
- leeftijdsindicatie 20-30 jaar.
Wij bieden:
- een interessante job met uitstekende

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie/sollicitatie:- telefonisch 045-457951 tussen 9.00 en 15.00

uur tijdens werkdagen bij de
personeelsafdeling.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Ferd, Schmetz, Naaldenfabriek B.V.
Afd. Personeelszaken
Tunnelweg 90, 6468 EK Kerkrade
Het meesturen van cijferlijsten e.d. strekt tot
aanbeveling. W8;8

Janssen b.v.
Terweyerweg 1
Heerlen, tel. 215543

I

Gevraagd:

containerchauffeur

Ivoorafzetbakken

kraanmachinist
voor O+K MH4

21481b ■_________■____■■■■
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De Dienst Zorg Postaktieve Militairen von het 0«l'
raat-Generaal Personeel is de belèidsonderstefij*
en uitvoerende instantie inzake pensioenen, wo<^den, uitkeringen, voorzieningen en sociaal m**1

aangelegenheden van (gewezen) militairen.
Binnen dit kader is het stafbureau Juridische *
belast met het bewaken van de juisterechts-, ** ,
beleidstoepassing en met het leveren van een juf'"1
ondersteuning aan de Dienst. Daarnaost verzo'9
stafbureau de juridische behandeling en verdedigl,
openbare terechtzitting van klaag- en beroeps'*1,.
voor het Militaire Ambtenarengerecht en de Ctf

On Raad van Beroep. Ook het behandelenvem en b»*jI inzake processen-verbaal bij militaire ong*v
behoorttot de taken.
Bij dit bureau in Heerlen is plaats voor een

MEDEWERKER
JURIDISCHE ZAKEN (V/M)

TAAK
De medewerker is verantwoordelijk voor deb**j

ling en afhandeling van klaag-, beroep- en bezwao^ten betreffende pensioenen, wachtgelden, voorzi*l^en andere postaktieve uitkeringen envoorziening*1)'
hij signaleert wat bij een bepaalde besluitvorm' -consequenties zijn voor de Dienst. Een ander f

aspect is het ontwerpen van verweerschriften, c
I memories en antwoorden voor rechtsprekende o'

sende instanties.
I Tenslotte legt de medewerker procesvoortgang6",

mijnbepalingen en processtukken vast. Evenals <e'e .I gegevensen stukkenvoor de te voeren rechtsgeding
GEVRAAGD

rik*Het diploma HEAO-EJ of een hiermee verg*"l'j
werk- en denkniveauisvereist. Essentieel is ook ee"^
kennis van de sociale verzekeringswetgeving. , ,
Kandidaten beschikken verder over affiniteit met <*
sioenwetgeving in het algemeen en over kennis **administratief procesrecht. Een goede mondeN"*,
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is evene*n
belang.

;: .fHet bureau Onderzoek van Informatieverwerki"*'
sioenafspraken is belast met het vaststellen
pensioengeldige diensttijd en pensioengrondslagvf ,
slagen militairen en het verstrekken van informo"'. omtrent. , j

Daarnaast beheert en onderhoudt zij dé registrat'*
men van ontslagen militairen. Ook het vaststellen v ,
tegenwaarde bij reserve-overdracht c.g. overnO,|lj
pensioenaanspraken van militairen behoort tot d*
Bij ditbureau in Kerkrade is plaats voor een

HOOFD GROEP REGISTRATIE
EN INFORMATIE
ONTSLAGEN PERSONEEL ff/l

M TAAK

Het hoofd geeft leiding aan de 34 medewerk j
gy de groep. Daarnaast verricht de functionaris °n J

naar de uitwerking van wetswijzigingen en voo'* .
op het werkterrein van de groep. Tot de taak v 1
groepshoofd behoren verder het opstellen van Pr°C.ot'
en het onderhoudenvan contacten met diverse i"*
zowel in- als extern Defensie.

GEVRAAGD
irEen voltooide MBO- of gelijkwaardige oP,

aangevuld met de diploma's SOD I en 11, zijn ver*1
Ervaring in een soortgelijke functie wordt opprij* *( »
Serieuze kandidaten beschikken over leidingfL*
capaciteiten en een goede mondelinge en schrift*1
drukkingsvaardigheid.

GEBODEN
Het bruto jaarsalaris voor de medewerker i°

Zaken bedraagt maximaal / 68.000,-, mcl. 8% *°A
toeslag. Voor het groepshoofd bedraagt dit ’ , J)
mcl. 8% vakantietoeslag. Het aantal vakant'
bedraagt minimaal 23 per jaar,plus 12 ADV-dag* 'M REACTIES i

ÊÊÈÊ : y
Voor nadere informatie over de functie vortrn J

l§ ker kunt u contact opnemen met de heer mr J- "(045) 71 30 80, tst. 327. J
Informatie over de functie groepshoofd kan w°r * $
wonnen bij de heer G. van der Hor9t, (045) 71 W \f
345. De heer ing. G.W. Severens, (045) 46 94 s»^meer vertellen over de sollicitatieprocedure. Bij 9e J
schiktheid genieten ledenvan etnische groepen *I dicapten devoorkeur. , J

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen W ° tif
verschijning van deze advertentie richten aan d* ’1 Personeelszaken van het Directoraat-Generaal "
Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade.

O O d
r^#vt% burgerpersoneelOfFF

lllllMllllllllllllllllllllllllllllllliiliiiiiiiiiiinillllllllllllllllllllllllllillliiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiliuiWlllHUllllllllll
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decostone
Decostone B.V.

te Brunssum vervaardigt via geavanceerde perstechnieken kwalitatief
hoogwaardigepolyester vormstukken die in hoofdzaak hun toepassing
vinden in keukens en badkamers. Het bedrijf - circa 200 medewerkers - zet
verreweg het grootste deel van de produkten af in het buitenland. De
stijgende vraag naar de produkten maakt het nog jonge bedrijf tot een van
de snelle groeiers binnen Redland Bouwprodukten B. V., een groep die
voorts bestaat uit Koninklijke Mosa B. V., Teewen B. V.,
RBB Dakpannen B. V. en Van OordtKeramische Dakpannen B. V.

Met het oog op de voortdurende groei en ontwikkeling bestaat er behoefte
aan een:

Stafmedewerker produktie m/v

De functie:

U bent belast met de dagelijkse activiteiten t.a.v. produktie-ondersteuning,
troubleshooting. Hiervoor vindt directe samenwerking plaats met de
dienstdoende Chef van Dienst, Chef Nabehandeling en Chef Bedrijfsbureau.
Daarnaast verricht U taken van projectaard, gedelegeerd door de
bedrijfsleider, waarbij U zelf de resultaten volgt. U neemt deel aan diverse
projecten, gericht op produktie-optimalisatie en kwaliteitsbeheer. Bij
afwezigheid van de Bedrijfsleider zult U deze vervangen.

Functie-eisen:

- HBO Procestechnologie of gelijkwaardig niveau- Bewezen leidinggevende ervaring ± 3 jaar- Organisatietalent- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid- Kennis van moderne talen- Persoonseigenschappen:

" dynamisch
" flexibel

" inventief
" zelfstandig

" zich gemakkelijk op alle niveaus bewegen- leeftijd tot 30 jaar

Wij bieden:

Een interessante functie waarbij het salaris in overeenstemming is met de
zwaarte van de functie, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een
prettig werkklimaat.

Bent U geïnteresseerd in deze functie en trekt werken in een jong
dynamisch bedrijf U aan, richt dan Uw sollicitatiebrief aan Decostone BV.,
Postbus 119, 6440 AC Brunssum, t.a.v. de heer J.H.M. Roumans,
Chef Personeelszaken.
Uiteraard zijn wij graag bereid aanvullende informatie te verstrekken.
U kunt zich voor telefonische informatie tot de heer Rossel wenden,
tel.nr. 045-250611, tst. 250. Een psychologische test maakt deel uit van
de procedure.

Nl: ministerie van verkeer en waterstaat

voor Rijkswaterstaat, Directie Limburg in Maastrichteen

Weg- en Waterbouw
°°rde afdeling Waterbeheer

(Se,*-'irectie Limburg telt circa 600 medewerkers en heeft als taak het,h eren van de autosnelwegen en hoofdvaarwegenbinnen deprovincie
C f

urg-
taa'd.eling Waterbeheer heeft zowel een beleidsvoorbereidende als een
|j-eid-suitvoerende taak op het gebied van waterbeheer.
tje j?enhet bureau beleidsuitvoering van de afdelingWaterbeheer vraagt

v^ ~|re ctieLimburg ten behoevevan devergunningverlening in hetkader
erivierenwet een HTS-er Weg- en Waterbouw.

x "^ie-informatieMeewerken aan devergunningverlening in het kader van derivieren-
vvet,

t

; N "^TS Weg- en Waterbouw; ede mondelinge en schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid
ermis van deklassieke Waterstaatswetgeving strekt tot aanbeveling.

%
K) Claris bedraagt minimaal’ 3.072,- en maximaal’4.757,- brutoper

"^nd. Het betreft een tijdelijke aanstellingvoor 18 maanden.

j «lonische inlichtingen over dezefunctie kunt u inwinnen bij de heer

*" JS.M. Ploum, telefoono43-294152.

w Schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen zenden aan Rijks-
Directie Limburg, t.a.v. mevrouwA.J.A. Meijer,

el'ng Personeelszaken, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

L^'Jksoverheid wil meer vrouwen in dienst nemen. Bij gelijkegeschikt-
V van kandidaten genietenvrouwen devoorkeur.'

HARCROS CHEMICALS 8.V., Haagen House, een middel-
grote onderneming te Roermond, produceert stearaten en
stabilisatoren onder meer ten behoeve van de P.V.C.-,
rubber- en papierverwerkende industrie.

Voor onze afdelingProduktie vragen wij een

wachtchef
die, na een zeer ruime inwerkperiode belast wordt met de leidingover
een groep operators in 3-ploegendienst, werkzaam aan diverse
installaties.

Vereist:
- Middelbareberoepsopleiding op het gebiedvan proces-

techniek of vergelijkbaar niveau.- Aantoonbare ervaring in een vergelijkbarefunctie.- Leeftijd 25-35 jaar.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.

Belangstellenden nodigenwij uit hun schriftelijke sollicitatie{HjN^ terichten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen House,
t.a.v. de heer J. Köhlen, Molenweg 10,6041 KV

lA K ROERMOND. Tel. 04750-91777.

%,r "^ Harcros Chemicals B.V.
L CaLGROUP HaagenHouse

Als je jeMTS-E-diploma meer gewicht
wilt geven, moet je af en toe

nog 'ns de "schoolbanken" in.
DSM geeft je die kans. Nog betaald ook.

Als toonaangevend chemieconcern hecht DSM veel /^/'%C)W'i\ww < I *"'* '*"*"/

"r^ £ ■ _vf \ \ %i% iii |'9
belang aan goed geschoolde vakmensen. En hoe goed de W£*.%fKV^ k" > \ 41 'IM
opleidingen in het algemeen ook zijn, om in de praktijk mee te n*H:-. S':-^#4^ 'h^^z
komen zijn er meestal aanvullingen en specialisaties nodig. '^MwÊÈmi'ii J^iU^l^^'
Zoals jeweet luidt het mottovan DSM "We hébben een oplossing WÉ mK^^k^^^kWw%// - ''''''^^^_\%4^^
of we vinden er een".. Dat hebben we ook toegepast op het gebied %^liP^ <s^\ ""wjÉÜfl^."1 "

van opleidingen. We geven ze in ons eigen opleidingsinstituut in ''■'''''Ww^^M'^''' /^^: I':" ' " ■■"" I

Door het geleerde direct toe te passen in de praktijk /J>| #^^F^
bereiken we dat onze mensen échte vakmensen zijn die weten ÈjkX "\ '''%^S^^')l^''Wl^^'
waar ze mee bezig zijn. V V \ ' W>7//' //, ✓"' -

Op 30 oktober a.s. gaan we weervan start met een aantal "';,„ *>f|'
y'onge MTS-ers Energietechniek ofElektronica. Ze krijgen een Of richt je schriftelijke sollicitatie onder vermelding van

leer/arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de nr. 65/89 PVB aan DSM Limburg bv, Personeelsvoorziening en

opleiding (± 33 maanden praktijk en theorie). Tijdens die Beheer, t.a.v. deheer B. Pijper, Mauritspark 1,6163 HM Geleen.

periode wordt een redelijk salaris betaald. " In verband met de vakantieperiode starten wij de selectie-

Na succesvolle afronding krijgen ze een arbeidscontract periode op 14 augustus,

voor onbepaalde tijd aangeboden en mogen ze zich E+l Volledigheidshalve melden we dat een medische keuring

technicus noemen. Een functie die in dagdienst wordt uitgevoerd. en een psychologisch onderzoek tot de selectieprocedure behoren.

Heb je er zin in je MTS-E-diploma aan te vullen met een

opleiding waar je in de toekomst écht wat aan hebt, neem dan

contact met ons op. -^ -^
_ _ _*DSM WBel zonodig voor meer informatie tijdens kantooruren m^

met de afdeling Personeelsvoorziening tel. 04490-63237. We hébben een Oplossing ofWe Vinden er een.

studio'Bo
AVprodukties, -faciliteiten

advies, verkoop en verhuur
eigen technische dienst

Studio 80 Heerlen bv is een snelgroeiend, dynamisch bedrijf. Wij zijn
professionals in de audiovisuele media.
Studio '80 maakt videoprodukties, biedt faciliteiten, verhuurt en verkoopt
audiovisuele apparatuur.
Voor de versterking van een leuk werkteam zoeken wij op korte termijn een. Je hebt de leeftijd van 20-25 jaar en kennis van een middelbare
administratieve opleiding.
Je bent snel in tekstverwerking, bezit goede kontaktuele eigenschappen.
Je wordt niet nerveus van een paar telefoontjes, bent accuraat en
systematisch ingesteld.
En last but not least, een stralend humeur.
Enige ervaring geniet voorkeur in de selektieprocedure.
Herken je deze eigenschappen? Schrijf dan een sollicitatiebrief aan:
Studio '80 Heerlen bv, t.a.v. dhr.J. van Eeghem
Postbus 5104, 6401 GC Heerlen

6433 XE HoensDfoek
Tel. 045-227181

Kicken Heerlen B.V. is een bedrijf met ca. 25 medewerkers.
Het bedrijf houdt zich bezig met de aanleg en onderhoud van
groenvoorzieningen, sportvelden en wegbermen onderhoud.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij pp korte termijn:

2 tractorchauffeurs met ervaring
(voor tractoren met opgebouwde maaiapparatuur)

2 medewerkers met ervaring
voor alle voorkomende onderhoudswerken

Bent u geïnteresseerd in een van deze funkties, dan verzoeken wij u
kontakt op te nemen met ons bedrijf.
Adres: de Koumen 88, 6433 XE Hoensbroek, gem. Heerlen. Tel. 045-227181I l _

IBent u het
"ERVAREN COMMERCIEEL TALENT"
dat in Zuid-Nederland een
succesvolle automatiseringsformule
op de markt wil brengen?
■ De formule voorwaarde. U heeft een HBO of aca-

Overheid en bedrijfsleven eisen demisch niveau en bent tussen de 25
steeds meer garanties van software en 35 jaar oud. Dank zij uw capacitei-
dienstverleners. Opdrachtgevers ver- ten bent u in staat de software-dienst-
wachten zwart op wit toezeggingen verlening volgens de Profix-formule te
over prijs en oplevermoment, Fixed verkopen. U onderhoudt en verbetert
price/ Fixed date. En dat is precies wat de contacten met onze bestaande
Profix in de afgelopen jaren heeft ont- relaties. Maar vooral, u werkt actief
wikkeld. Onze deskundigen ontwikkelen aan uitbreiding van de klantenkring in
programmatuur volgens een geoptima- het zuidelijk deelvan ons land.
liseerde prototyping-methode waar-
door opdrachtgevers krijgen wat zij ■ Uw sollicitatie
nodig hebben, optijd en binnen het Bent u geïnteresseerd in deze uitda-
beschikbare budget. Advies en consul- gende functie? Richt dan uw schriftelij-
tancy sluiten daar op aan evenals de ke sollicitatie, voorzien van cv, aan:
opleidingen die op hetvakgebied 'Profix b.v., afd. personeelszaken,
automatisering zijn gericht. Profix telt Postbus 21, 3712 ZG Huis ter Heide,
momenteel ca 65 medewerkers en Wilt u meer informatie over deze
maakt deel uit van de grootste functie dan kunt u bellen naar de heer
Software-onderneming in Nederland. J. Morsink, directeur, telefoon: 03404 -

32005. 's Avonds na 20.00 uur kunt u
■ Het commercieel talent hem bereiken op 04120-35317.

Als u de commerciële medewerker
bent, die de Profix-formule in' Zuid-
Nederland kan uitdragen, danvoldoet
u ongeveer aan het volgende profiel. U Profix b.v.
heeft commerciële ervaring in de auto- Dolderseweg 2 I"' "^^ H k*J
matiseringsbranche. Dat is een strikte 3712 ZG Huis ter Heide U^^^^jS
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c=_ centraal bureau voor de statistiek

vraagt voor de hoofdafdeling Statistieken van Verkeer en vervoer een,

wetenschappelijk medewerker (m/v)
onderafdeling Wegvervoer, zee- en luchtvaart
vac. nummer 44.00493/LID

wetenschappelijk medewerker (m/v)
afdeling Goederenvervoer
vac. nummer 44.67.014/LID

De afdeling Goederenvervoer heeft tot taak het verschaffen van een, involdoende
mate gespecificeerd, kwalitatief en kwantitatief inzicht in structuur en ontwikkeling
van een aantal zeer uiteenlopendeaspecten van het goederenvervoeren -verkeer
als functie.
De verkregen informatie wordt gebruikt in het kader van verder onderzoek en
analyse. Verder levert zij bouwstenen voor geïntegreerdestatistische informatie
binnen en buiten de (hoofd)afdeling. Tevens wordt informatie verschaft aan
regionale, nationaleen internationalebeleids- en onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organen en andere instanties, als bijdrage voor onderzoek,
analyse, planning en beleid, zowel in voorbereidend, ondersteunend als ook in
toetsende zin.

Taak - het geven van richting aan hetregelmatige onderzoek in hetkader van de
kwaliteitsbewaking van de statistiek;- het verlenen van algemene assistentie aan de chef van de afdeling
Goederenvervoer/Heerlen;- het verrichten van wetenschappelijke studies en analyses als regel bestemd
voor publikatie;- het verrichten van statistisch methodologische onderzoeken ten aanzien van
het verkeer en vervoer. Verleentzonodig statistischeondersteuning aan de
afdeling Goederenvervoer, onderafdeling Wegvervoer, zee- en luchtvaart of
onderafdeling Scheepvaart, bij de opzet van nieuwe, gewijzigde of te wijzigen
statistieken;- het deelnemen aan nationaal overleg;- het zorgdragen voor de coördinatie van de door de onderafdeling Wegvervoer,
zee- en luchtvaart of voor de onderafdeling Scheepvaart regelmatig te
verstrekken gegevens aan internationale organen;- het leveren van bijdragen - voornamelijk statistische- aan de beleids- en
besluitvorming van de hoofdafdeling.

Vereist - academische opleiding, bij voorkeur functiegerichte vakken.
(Verkeer + vervoerswezen, economie, wiskunde, statistiek);- automatiseringskennis en -ervaring strekken tot aanbeveling;- kennis van en ervaring in het leiden van werkgroepen.

Salarisschaal max. 11, afhankelijkvan opleiding, leeftijd en ervaring max. f. 6107-
Z bruto per maand.

Standplaats Heerlen.

t Contactpersoon A.A.G. Amkreutz 045-73 66 66, toestel 2880.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

"Het Centraal Bureau voor deStatistiek wil meervrouwen en leden van etnische
minderheden in dienst nemen. Bij gelijke geschiktheidzal aan hen devoorkeur
worden gegeven".

Sollicitaties ondervermelding van het vacaturenummer, inzendenvoor 29 juli 1989
aan hetCentraal Bureau voor de Statistiek, Hoofd van de hoofdafdelingPersoneel
en Organisatie, Postbus 4481,6401 CZ HEERLEN.

LBO-B of MAVO?
Rij na jevakantie mee met VOLVO
Rij mee met de Volvo 440 Informatiedagen
Een van de produktie-afdelingen van Volvo Bom is Je hoeft dat niet zo maar te beslissen.Kom bijvoor-
de Montage. Hier wordt met name de Volvo 440 beeld eerst eens kijken op een van de informatie-
afgemonteerd op rijdende platforms. De montage- dagen. Wij leggen je dan onder andere uit wat het
teams rijden zo met de auto die ze onder handen werk inhoudt. Oh, ja, je moet wel tussen de 18 en 38
hebben mee door de produktiehal. Met groot gevoel jaaroud zijn, een LBO-B- of MAVO-diploma hebben
voor kwaliteit plaatsen zij samen de motor, de aan- en bereid zijn in twee-ploegendienst te werken,
drijving, zetten het stuur erin, de koplampen erop,
de ruitewissers, de sierstrips, de wielen en ga zo Vul de bon in
maar door.Wat aan het eind van de rit uit hun han- Dan stuurt de afdeling Personeelszaken Montage je
den komt is af, daarkun jevan op aan. een uitnodiging vooreen informatiedag zorond eind

augustus.Enwie weetrijd je in korte tijd wel met een
Geen wonder dat de Volvo 440 zon succes is in Volvo mee in de eindmontage.
Europa. Kijk op vakantie maar eens om je heen. Je
ziet ze overal rijden. En na je vakantie kun jeVolvo
helpen met dit succesnummer.

BON
Ik wil graag eens praten met Volvo in Bom.
Stuur mij een uitnodiging voor een informatiedag.

Naam
Adres
Postcode/Plaats
Leeftijd

Opleiding Diploma Ja/Nee
Terug van vakantie vanaf

Je kunt de aanmeldingsbon opsturen naar: i
Autodivisie Volvo Car B.V. Bom, t.a.v. de heer A. Struik, Personeelszaken Montage, ——__^_^
Antwoordnummer 1005, 6130 VB Sittard. ti^nf\Een postzegel is niet nodig. J

"VOLVO '^ÊW!^
Volvo Car B.V. M

Randstad mÊÊk
heeft volop 'R\.werk Jllfc j]
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.

Machinebedienden m/v
Ukunt voor enkele maanden aan de slag bij een bedrijf in de
omgeving van Kerkrade. Uw werk bestaat voornamelijk uit
het bedienen van machines. Het werk is in 2-ploegendienst, u
bent dan ook tenminste 18 jaar. Bereidheid tot het maken
van overuren is een absolute voorwaarde.
Informatie bij Petra' Eleveld, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Schoonmakers m/v
Voor verschillende bedrijven in de omgeving van Heerlen. Het
werk betreft enkele uren per dag, zowel 's morgens als
's avonds. U kunt stevig aanpakken. De salarissen zijn volgens
de schoonmaak-CAO.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Medewerkers
gezondheidszorg m/v
Bij een groot aantal instellingen in Kerkrade, Heerlen,
Brunssum en omgeving kunnen wij bejaardenverzorgenden,
ziekenverzorgenden, verpleegkundigen A/B/Z, HBOV'ers en
HBOJ'ers plaatsen. U heeft recente werkervaring of u bent
een aantal jaren niet actief op de arbeidsmarkt geweest. In
beide gevallen kunt u via ons aan het werk, zowel full-time
als part-time. In overleg met u maken wij een passend
werkrooster voor dag-, avond- en weekenddiensten.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Fysiotherapeut m/v
U heeft recente werkervaring of u bent onlangs afgestudeerd.
U bent beschikbaar in de zomermaanden. Wij hebben per
direct werk voor u in Heerlen.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

0rémeïetut t<wt

ó/mióret/t/iqinq
(f- /■ J
Imtvitia

vraagt met spoed

verpleegkundige -
ziekenverzorgsters -
bejaardenverzorgsters

voor de terminale thuisverpleging, welke
hoofdzakelijk bestaat uit nachtdiensten, die de
thuisverpleging een warm hart toedragen.
Bereidheid om gemiddeld 14 nachten per
maand te werken.
In bezit van auto.
Voor regio Maastricht, Heerlen,
Sittard, Geleen en Roermond.

Gaarne schriftelijk reageren onder volgend
adres:
Bureau voor Thuisverpleging Limburg,
Kasteelstr. 40, 6436 EA Amstenrade

BODY II
Body Mode BV, speciaalzaak in bad-, nacht- en

ondermode voor het hele gezin zoekt met spoed voor
haar filiaal te Heerlen

EEN REPRESENTATIEVE
VROUW

leeftijd 30-45 jaar
voor de functie van

VERKOOPSTER
voor 15-20 uur per week

in onderling overleg te regelen.
Ervaring in de verkoop van damesondermode en

foundation is vereist.

Uw sollicitatie, voorzien van een recente pasfoto,
gaarne richten aan de direktie van Body Mode BV,

Postbus 5078, 3502 JB Utrecht. 2,4826

rrh Stichting Ziekenzorg
CLLT Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Voor de verpleeghuizen Geleen zoeken wij kontakt met belangstellenden
f—* voor de funktie van

|—I verpleeghuisarts
in opleiding fulltime
vakaturenr. Hvß 21.

fünktie-informatie: " het betreft hier een opleiding die 2 jaar duurt (4 dagen per week
praktijk en 1 dag per week theorie) en start per 1 september 1989;

" net theoretische gedeelte wordt verzorgd door de Vrije Universiteit te
Amsterdam;

" het betreft hier een full-time dienstverband, voor de duur van de
opleiding.

funktie-eisen: " afgeronde opleiding tot basisarts;
" affiniteit voor de verpleeghuizen.

arbeidsvoorwaarden: salariëring geschiedt konform CAO-Ziekenhuiswezen.
inlichtingen: Mevrouw Boogaard-van den Bom, instellingsdirekteur verpleeghuis

St. Odilia, toestel 2028/2025 of sein 1145.

yVoor de verpleeghuizen Sittard zoeken wij kontakt met belangstellenden
voor de funktie van

verpleeghuisarts
in opleiding parttime
vakaturenr. Hvß 22.

funktie-informatie: " het betreft hier een opleiding die 4 jaar duurt (4 dagen per week
praktijk en 1 dag per week theorie) en start per 1 september 1989;

" het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de Vrije Universiteit te
Amsterdam;

" het betreft hier een part-time dienstverband voor 50% voor de duur
van de opleiding.

funktie-eisen: " afgeronde opleiding tot basisarts;
" affiniteit voor de verpleeghuizen.

arbeidsvoorwaarden: salariëring geschiedt konform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Mevrouw Boogaard-van den Bom, instellingsdirekteur verpleeghuis
St. Odilia, toestel 2028/2025 of sein 1145. _^

Voor het verpleeghuis St. Odilia zoeken wij kontakt met belangstellend 6

f f voor de funktie van

r-J hoofdverpleegkundige
vakaturenr. Hvß 23.

funktie-informatie: " geeft leiding aan het personeel van afdeling 4 en de Dagbehandeling
" is belast met de organisatie en koördinatie van de werkzaamheden;

" is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, voor de begeleiding va
leerling ziekenverzorgenden en voor de begeleiding van bewoners en
familieleden;

" onderhoud frequent kontakten met de verpleeghuisarts;
" verricht zo nodig verpleegkundige handelingen.
Het betreft een full-time funktie.

funktie-eisen: " diploma Verpleegkundige-A of HBO-V;
" voltooide kaderopleiding is gewenst;
" leidinggevende kapaciteiten; 'i
" verpleeghuiservaring is gewenst.

arbeidsvoorwaarden: salariëring geschiedt konform FWG-funktiegroep 55. Overige
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: De heer T Cremers, hoofd verplegingsdienst, toestel 1169 of de heer
H. P. van Bijnen, personeelsfunktionaris, toestel 2153.

Ten behoeve van de Verplegingsdienst op de lokatie Sittard, zoeken WJ

—' kontakt met belangstellenden voor de funktie van

(—I verpleegkundige v*j*%)

voor de P.A.A.Z., afdeling 1 (opname-afdeling)

vakaturenr. GM 26.

funktie-informatie: is belast met de verpleging, verzorging van aan de afdeling
toevertrouwde patiënten gedurende de nachtdiensturen.
Verricht in dit kader een aantal werkzaamheden van verzorgende,
verpleegtechnische, instrumenteel agogische en administratieve aard-
Levert een bijdrage in de kontinuïteit van het behandelingsproces.
Begeleidt leerlingen.

funktie-eisen: " diploma verpleegkundige A + B of HBO-V;
" minimaal gedurende 1 jaar relevante ervaring hebben opgedaan als

verpleegkundige op een opname-afdeling.

arbeidsvoorwaarden: salariëring geschiedt konform F.W.G.-funktiegroep 45.

inlichtingen: hoofdverpleegkundige, de heer Th. Willems, telefoonnummer
04490-18666, toestef2lB9.
Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan: W
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard 'In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelde'1 > l

■ -^I

é^^ Autoservicej^ HALECO B.V.

is een universeel autobedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 0.a.:- verkoop en montage van audio-aparatuur- verkoop van Storno autotelefoon- erkend inbouwstation van alarminstallaties en inbouw van taxi-meters
Wij kunnen direct plaatsen:

een auto-electromonteur
Vereisten:- minimaal diploma MTS-motorvoertuigen of gelijkwaardige opleiding
- ervaring in moderne auto-electronica- commerciële en contactuele eigenschappen

Geboden wordt:- goede arbeidsvoorwaarden- correcte arbeidsomstandigheden- cursusmogelijkheden

Mocht u in bovengenoemde vacature geïnteresseerd
zijn dan kunt u zich schriftelijk of telefonisch wenden
tot:
Auto-service Haleco B.V.
Daelderweg 27, 6361 HK Nuth
t.n.v. L.M.E. Habets

Brouwers bv.
Brouwers b.v. te Maastricht heeft zich in 24 jaar ontwikkeld
van eenmansbedrijf tot een bloeiende ondernemingmet ruim I
60'medewerkers. Naast de hoofdvestiging in Maastricht zijn I m
er filialen in Wijlre, Schijndel en Bilzen (B.). De belangrijkste W
activiteiten richten zich op de verhuuren verkoop van machi- *mm^^9Mnes, gereedschappen en tijdelijke huisvesting. Daarnaast I
beschikt het bedrijf over een divisie dienstverlening, o.a.
kraak-, boor- en zaagwerkzaamheden in steen, asfalt en J
beton. Brouwers b.v. heeft in de achterliggende periode een l_*'^^P'i
goede en gedegen naam opgebouwd, gebaseerd op service
en kwaliteit, een gezonde basis voor verdere groei.
Voor onze centrale onderhouds- en reparatiewerkplaats in *^fc^^rMaastricht zoeken wij momenteelkandidaten voor de functie r
van een aankomend

BEHEERDER
ONDERDELENMAGAZIJN m/v
■ „ad1* 'Na een inwerkperiode gaat hij/zij zich bezighouden met bestellingen, mn»

uitgifte van reparaties en via computer de administratieve verwerking hierv* ' JDe juiste kandidaat voor deze uitdagende en veel omvattende functie dient o $
duidelijke interesse voor en/of opleiding intechniek en goedekontaktuele eigo ,
pen te beschikken, alsmede nauwkeurig fe kunnen werken. ,ri<>
De voorkeur gaat uitnaarkandidaten met een leeftijd tussen de 17en 21 jaar: f 1
schoolverlatersworden uitgenodigd op deze vacature te reageren.

Schriftelijke sollicitatieskunnen binnen 14dagen gericht worden aan: ""'^B
l Brouwers b.v., t.a.v. de heer G. van Kampen, Postbus 1234, 6201 BE MAAS*^/ I

Zaterdag 15 juli 198938Limburgs Dagblad
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Een onzer relaties zoekt:

I A Hoofd Administratie M/V iL**"*-
Functiebeschrijving:

"dagelijkse leiding van de financiële administratie;
verzorgen van de interne periodieke verslaglegging van zowel moeder- als enkele groepsmaatschappijen;
(mede-)opstellen van de jaarlijkse begroting;
opstellen jaarstukken en fiscale aangiftes;
Apporteert direct aan de controller.

'""nctie-eisen:
Voltooide SPD-11-opleiding en enige jaren ervaring in het bedrijfsleven;
ervaring met geautomatiseerde systemen;
'eidinggevende capaciteiten;
redelijke kennis van de moderne talen;
"exibele, stressbestendige instelling;
bereidheid gedurende een periode die kan variëren van enkele dagen tot enkele weken in een buitenlandse vestiging te werken(incidenteel);
9oede contactuele eigenschappen;

* teeftijd 30-40 jaar.

«ariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

B Ambitieus ingestelde Administratief
M/V »__«„

"hctiebeschrijving:
or|der leiding van het Hoofd Administratie mede opstellen van de periodiek te produceren cijfers ten behoeve van de financiële
administraties van zowel de moeder- als de diverse groepsmaatschappijen;
DiJhouden en controle van debiteuren- en crediteurenadministratie;
mede-verzorgen van de loonadministratie.

minimaal MBA, enkele jaren ervaring in het bedrijfsleven;
6rvaring met geautomatiseerde systemen;

t "exibele instelling;
9oede contactuele eigenschappen;
teeftijd ca. 25 jaar.

ariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ee n Psychologische test maakt voor beide vacatures deel uit van de selectieprocedure.

'"Citaties voor 28 juli a.s. onder vermelding van het kenmerk zenden aan:
Postbus 1641, 6201 BP Maastricht.

215167
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, CHESWICK BV

fj_\ Als u zich eens wilt
wm% uitlaten op uitlaten, dan

kunt u bij ons terecht.
1 De volgende functies komen vacant:

Cheswick BV is een zelf-
standig opererende onder-
neming welke uitlaatsyste-

SrE Technical manager
is één van de 6 bedrijven r, .
binnen Europa, behorende uitmakend van het management-team en rapporterend aan de General manager.
tot het Amerikaanse Arvin r .. . . .
wereldconcern FUllCtie-inhOUd:
T.g.v. de explosieve vraag ■& Leiding geven aan een viertal technische afdelingen te weten:
naar de milieu-vriendelijke - kwaliteitsbewaking
katalysator wordt in de - gereedschapmakerij
provincie Limburg, binnen ~~ onderhoud
de Cheswick groep een ~tekenkamer
nieuwe katalysatorfabriek ... ....
opgezet, ais capadteitsuit- w Verantwoordelijk voor:
breiding van de huidige _

afdelings-efficiency
katalysatorfabriek in Enge- - technische ontwikkelingen
land. Dientengevolge zijn - ondersteuning afd. calculatie
enkele functionarissen van - veiligheid
het Roermondse bedrijf

_ speciale projecten
belast met het opzetten ~ contacten met klanten.
van de nieuwe katalysator- _
fabriek, waardoor functies FUnCtlB-BISBH;
vacant komen. _ HTS werktuigbouw
Onze fabriek is gelegen - leidinggevende capaciteiten
op het industrieterrein - zelfstandig kunnen werken/rapporteren
"Roerstreek Heide" in - beheersing van Engelse en Duitse taal
Roermond, centraal ten ~ minimaal 30 jaar oud en enkele jaren leidinggevende ervaring is vereist
opzichte van onze klanten ~ onze voorkeur gaat uit naar mensen met ervaring in de toeleveringsbranche.
en wij produceren met 240 ' —■medewerkers uitlaatsyste-
men voor de Europese I —
automobielindustrie.

Hoofd afdeling sample shop
Deel uitmakend van het ontwikkelingscentrum en rapporterend aan de
development manager.

Functie-inhoud:
* ze"s,ancii9 bouwen en produceren van uitlaatsystemen voor de prototype bouw

\S\ - leidinggeven aan een drietal medewerkers
yy \xv - coördineren van werkopdrachten in de sample shop77 \NV - contacten met in- en externe technicijl \"\ - bijhouden administratie.

ij \ Functie-eisen:
W ~ w-T-8.-H.8.0 niveau

*vi - handvaardigheid is vereist voor het vervaardigen van prototype_ \ /^ \l uitlaatsystemen en katalysatoren
\ /7 II - leidinggevende capaciteiten

IA \ ff /_3 / ~ 9oecle kennis van Engelse en Duitse taal\ II (f——\ II ~ ervarin9 'n metaal-plaatverwerking verdient de voorkeur._. \ I ~ 9°ede contactuele eigenschappen
\\\\\ \ll - goede administratieve vaardigheden.

i_f_\ l.v.m. vakantietijd wordt deze advertentie 2x geplaatst. Gelieve te reageren~.\ mm* voor 11 augustus 1989

X CHESWICK BV
O—w Postbus 206, 6040 AE Roermond

t.a.v. de afdeling Personeelszaken
Tel. 04750-29041

I
- ~' *^^^^^' ~--"" "**

(ANSHHIiBr0 .
HAHNRATHS BV

In de speelautomatenbranche is Janshen en
Hahnraths een van de toonaangevende
ondernemingen in Nederland.
Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan ca.
100 mensen en legt zich ondermeer toe op de
import, export en groothandel in
speelautomaten, electronische spellen en
andere amusementsartikelen.
Janshen en Hahnraths gaat haar bestaande
ontwikkelingsactiviteiten uitbreiden en
onderbrengen in een afzonderlijke 'Development
Company' en fris talent toevoegen aan de
personeelsbezetting.

wV|J bieden onze

Msualiser m/«
°lop creatieve speelruimte

Voordat hetpubliek zich amuseert met een nieuwe
amusementsautomaat, hebben anderen er al heel
wat boeiende en opwindende uren mee beleefd:
de mensen van onze Development Company.
Om dit ideeënrijke team kompleet te maken,
zoeken wij een artistieke professional met een
speelse geest en een gave illustratietechniek.
Hij of zij gaat een belangrijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van elk nieuw spel. Vanaf het
allereerste idee tot en met de definitieve
visualisatie op de ruiten van de automaten.
Voor deze veelomvattende en afwisselende
funktie denken wij aan een enthousiaste collega,
met een grafische opleiding, ervaring als
ontwerper/illustrator, een overtuigende
presentatiemap, gevoel voor spel en techniek en
een goede beheersing van de Engelse taal.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een
recente pasfoto te richten aan
DIRECTIE JANSHEN EN HAHNRATHS BV

--"' Tunnelweg 112, Postbus 3009
Ij^, 6460 HA Kerkrade

AFO STOFFEN f>AL£T

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

'BOEKHOUDKUNDIG/FINANCIEEL
MEDEWERKER M/V
Functie-omschrijving:- het uitvoeren en beheren van de

financieel/administratieve werkzaamheden;- het voorbereiden van de jaarbalans +
tussentijdse rapporteringen.

Functie-eisen:
- opleiding minimaal SPD of MBA met ervaring;- leeftijd ± 25 jaar;
- liefst enige jaren praktijkervaring;- enige ervaring en kennis van geautomatiseerde

gegevensverwerking gewenst;- salariëring geschiedt op basis van leeftijd en
ervaring.

Sollicitatiebrieven met een uitvoerig curriculum
vitae zo spoedig mogelijk te richten aan:
Directie van Fast Print B.V.
Postbus 2917, 6401 DX Heerlen.

/ffitk Roex
f|ÜF Groothandel
J*|L in bakkerij-

Jp grondstoffen
*^ te Heerlen

baktOtaal vraagt:

chauffeur/bezorger
hb.v. groot rijbewijs en
chauffeursdiploma
Voor ml. of afspr. tel.
045-716407

9

m Automaten Limburg B.V.
Tunnelweg 113, 6468 EJ Kerkrade. 045-460480

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 leidinggevendefunctie voor 40 uren
per week.
Gelieve te solliciteren aan bovengenoemd adres.

—^—■

' De Stichting St.Anna beheert3 instituten, teweten Huize St.Anna" ■
te Heel, Huize Op deBies te Schimmerten Huize Maasveld te
Maastricht, waarin samen rond 1.000 geestelijk gehandikapten
verblijven en circa 1000medewerkerstewerkgesteld zijn.
Binnen Huize Maasveld te Maastricht is devolgende vakature te
vervullen:

medewerker sekretariaat m/v
Taken:- hèt verzorgen van de bewonersregistratie- het voorbereiden en verzorgenvan de verslagleggingvan de

vergaderingen- het mede zorgdragenvoor de correspondentie en postbehan-
deling- het verrichtenvan diverse administratievewerkzaamheden
w.o. typewerkzaamheden.

Vereisten:- Havo en Schroevers of vergelijkbareopleiding of Meao-S aan-
gevuld met kennis van medische terminologieen notuleren
strekt tot aanbeveling- ervaring met tekstverwerking gewenst.

Werktijden:- maandag toten met vrijdag van 8.30-12.30 en van
13.00-17.00 uur.

Salariëring geschiedt conform deCAO voor het Ziekenhuis-
wezen.
Nadere informatie omtrent dezefunctie kan worden ingewonnen
bij Mevr. S. Koppejan, 1e medewerkster secretariaat Huize Maas-
veld, tel: 043-610400.
Schriftelijke sollicitaties ondervermelding van vacaturenummer
89031 M richten aan de dienstPersoneel en Organisatie van on-
derstaande Stichting Postbus 5001,6097ZG te Heel binnen 10

aidagenna het verschijnen van dit blad.

Stichting "St. Anna"
Huize "Maasveld", Maastricht
Centrum voor zwakzinnigenzorg j i

Limburgs Dagblad
Uitgeversmaatschappij Limburgs
Dagblad B.V. is de uitgeefster
van het gelijknamige dagblad Voor de editieredactie van het Limburgs Dagblad in Roermond,
en van Limburgs grootste zoeken wij een
huis-aan-huisblad De
Trompetter REGIOVERSLAGGEVER M/V

Taak
Hij/zij zal deel uitmaken van een verslaggeversteamvan vier

Voor deze uitgaven, alsmede personen, dat is belast met de nieuwsgaring in en rond Roermond,
voor het drukken van andere zowel voor de editiepagina's als voor de algemene nieuwspagina's,
dag- enweekbladen, o°^ net maken van reportages ten behoeve van de weekendbijlage
waaronder de Europese edities behoort tot de mogelijkheden,
van „The Wall Street Joumal" en
de Japanse „NihonKeizai Eisen
Shimbun", beschikt de Van kandidaten wordt een nagenoeg feilloze beheersing van de
onderneming over de meest Nederlandse taal verwacht, alsmede journalistiek inzicht en bij
geavanceerde persen en voorkeur een journalistieke opleiding,
tekstverwerkingstechnieken. Van kandidaten wordt verwacht dat ze bereid zijn zich in of in de

onmiddellijke omgeving van Roermond te vestigen.
Hij/zij moet bereid zijn om zowel in dag- als avonddienst te werken.
Rijbewijs B.

De functie valt in klasse 3 van de CAO voor dagbladjournalisten.
Een andere belangrijke activiteit
ten behoeve van derden, is de Inlichtingen over deze functie zijn verkrijgbaar bij de editiechef,
uiterst modem geoutilleerde de heer R. Roosjen, tel- 04750-18484.
ofisetdrukkerij, Eldee Offset,
gespecialiseerd in
full-colour-drukwerk, Sollicitatieskunnen worden gericht aan de Uitgeversmaatschappij Limburgs
voornamelijk in grote oplagen. Dagblad 8.V., t.a.v. de heer R. Brown, hoofdredacteur, postbus 3100, 6401
De onderneming is gevestigd in DP Heerlen.
Heerlen en er werken in totaal
ca. 500 mensen.

1______^^^^Êllï_k^
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VANDAAG OPENT SIJBEN
NEDERLANDS MEEST UNIEKE

WOONCENTER!
-

Duizenden eksklusieve woonideeën in een wooncenter zoals er nog nooit een heeft bestaan: Sijben ■:ia_i]^w^fï?>lTff^g*llTM^^^^^^^MMßMiMM^
'nieuwe formule' is vandaag de grootste indoor-attraktie van Nederland. Gratis entree, verbazing gegaran- Blikvanger van het nieuwe wooncenter is een drie verdiepingen hoog rond gebouw, waar een
rl__rrl Tnt ctrokc kolossale kollektie internationaal topdesign staat tentoongesteld. Veruit het grootste enbreed-
OeerQ. 101 SiraKS. ste designassortiment van Nederland. Artifort, Pastoe, deSede, Cassina... het zijn maar

_..... _ . enkele van de tientallen vermaarde namen. Wij hebben Nederlands beste interieur-adviseursSijben IS niet grOOt meer maar gigantlSCh. Zonder U OVerigenS het geVOel te geven Verloren te lopen. aangetrokken om liefhebbers van het sublieme wonen te helpen een perfekt afgewogen indivi-
Want Sijben introduceert een unieke, persoonlijke winkelformule: elke afdeling is ondergebracht in een " n*° kombineren.

aparte speciaalzaak. De grootste designkollektie van Nederland kreeg zelfs een eigen toren. Vanuit het E_£_l3i_E_i_!_i9
overdekte binnenplein loopt u rechtstreeks naar uw favoriete showroom, waar de adviseurs volledig in uw Klassiek wordt steeds leuker, fantasievoller. Dat ziet u het mooist in onze showroom, Klasse.... .r.. . ■" /-v i-, ■"■ i .1 -ii i_ i j i Klassiek. Schitterende materialen als gepatineerd mahonie, taxus of kersenhout, gekombi-WOOnStljl gespecialiseerd Zijn. Om dit bijzondere aanbod aan Speciaalzaken te beZOeken, ZOU U anders al neerd met levendige, warme stoffen van topmerken als Jaben Sahco Hesslein. Verrassende i
gauw zon 500 km moeten rijden! Bij Sijben vindt unu letterlijk alles om invulling te geven aan uw persoon- ~S^
Üjke WOOnsmaak. Tot en met bijpassende Open haarden. Een nivo dat u ook van onze gespecialiseerde adviseurs mag verwachten.

Sijben nieuwe stijl heeft een nieuwe naam gekregen, want u begrijpt dat 'Sijben Meubelen' te beperkt is I£23ZHi^HHHHHIHBHHRjfJHHHII^^
voor dit unieke totaalkonsept. Vanaf nu heten wij Sijben Wooncenter. Een nieuwe naam die aan wonen in Een grote showroom met heeiveei sfeervolle woonideeën in eiken. Een groter aanbod in eike"
rt _ __ _ " -r " _ zult u niet snel vinden en zeker niet in zon gunstige prijs-klasse. U zult verbaasd zijn.Nederland een nieuwe dimensie geeft. __
— HET DESIGN COLOSSEUM; Nederlands grootste design-speciaalzaak. —' KLASSE KLASSIEK: een presenialie van buler hoogiepumen. ~ EIKEN; een gigantischekollektie sfeervolle woonideeën. Wie Open Staat VOOr nieUWe ideeën, kan hier Zijn fantasie de Vrije IOOp laten. Strak Wit, glim-

alk—- ' - ■*♦ \, I _t ____ H. H "—■■ mr^\ f W ""K^m'mSllf '" >a WÊÊÊmWÊLWÊÊti^M'-

—jJ—i—B—B—B—B——. ,„ ■ ~1 \\ 'HB—l—B_B—^_i_H_i_M_B_B_B_Bß—l l BJi,',■r, , , " :^^^^BBBJBBBB|[

""" W^^ Wil \\\ S—&S—W—\\m/Am^m\mm\m WÊJ2W!m\ mS^^Sl—mmW '■■hËr?

____f__ i _m\f--»a ii ii ■■■ ' lilL *f i^k^dmMS^mWßÊfÊm\mmrf W é—W^—A K t I? I I i ■ * \\4l PHeT^^l - f!

gfflP* t k '■' BSB3 ' '' nf'

▲ MODERN ««am. fantasievol en oetaafcaar. A SLAAPLAND'. alles voor gezond slapen m st*. ▲ Keuze uil 50 modellen in de KEUKENSTUDIO. Qp de bOVenSte Verdieping Van het Design CoIOSSeUm bevindt Zich de pTOJektafdeling. Ee n
specialiteit waarin Sijben een grote reputatie heeft opgebouwd en die nu een eigen, grote |

W OPTIMAVVCONTEXTIEL^^rdenkontt-nalie-ideeenvoorekewoonsmaak T K^toc^epten van unieke Wasse op de PHOJEKTAfDEUNG WDe imposante en.ree geer, loegang ,o, de 8 speciaalzaken ShOWTOOm heeft gekregen. Namen als ArtifOfl, CaStelljn, ArCO, Thonet en Knoll IntematiOpa
rrnmmmmm—w-——■—'■■■mm btt—«km r ■ ' i ■^■^M'-^.^.^.w- i geven het niveau aan waarop wij projektkonsepten realiseren.j l I li'iipE I§|,l^ Bi HP

l; . ««» ff»; uiiyjl I 4 PJP. 1 4 ki I ■ Im_ _______ mMmßr I é^é^k HL> _m I M P^L " PJ JU

pjP*^^^^ "»ui i H W"' iH—I _LXj-j-j-j

Colzani - Westnofa - Arco - Metaform - Ram - Hennie de Jong- Musterring - B+S - Artifort - Kinast -Leolux - Gelderland - Indoor -Tonon - Pastoe - Castelijn - Rohé - Cassina - Saporiti - Behr - Rolf Benz Creation- , jJ T^^v'Molteni - Arflex - Cattalan - Mondo - deSede -Kartell - Rosenthal - Interart - Young ■ Durlet - Ligne Roset - VereinigteWerkstatten - Thonet - die Collection -Knoll International - Banz Bord - Strass% - Stuttgarter .✓'yVE/'*Af^f^** C^******
Gardnen-BielelelderWettetatlen-Grange-Chjislian Ftschbacher-RAC.- Hogenelst -JAB- van Maanen -Rausdi - Sahco Hesslein- M.I.D.-Riva Castoro-BevanFurir^l-Scakrnan-Heidense- Deknudt -Koekoek- Auping- /^é^*^

Gasparuca - Ploeg - Ruf - Galerie Clair - van Besouw - Dortlinger + Nickow - SieMatic - Duntopilb - Pullman - Zevenslaper - Aquadroom - Ghyczy -Kostka - Exclusiv - Flos - Svedex - Stelton - Alessi - Montis - Artemide - RJPJHHHPHHPHHHHPHP^RI^R^RHHPHP^R^RIMoser - Arteluce - Bossis grindvloeren - Boley open haarden. _\________________________________________ Maasnielderweg 33, Roermond «4
telefoon: 04750-16141

geopend: di. t/m vr.: 9.00-18.00 W
]___] za.: 9.30-17.00 uur do. koopavond
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