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" Precies
27.328 wande-
laars zijn erin
geslaagd de
73e Vierdaag-
se in Nijmegen
te volbrengen.
Onder hen was
ook de 82-jari-
ge Theo de Ble-
court (foto).
Het was de
vijftigste keer
dat deze krasse
Amsterdam-
mer defeeste-
lijke intocht
v o-ht meema-
ken. Oi de
vierde en laat-
ste dag vielen
nog 281 lopers
uit. Dit aantal
is volgens de
KNBLO, orga-
nisator van de
Vierdaagse,
zeer hoog.

KNBLO-woor
d voerders
noemden de
weersomstan-
digheden „tro-
pisch" en
„moordend
voor lopers die
niet helemaal
fit meer zijn".
Heel veel aan-
dacht was er
voor de dertig
Russische ka-
detten van een
officiersoplei-
ding uit Mos-
kou, die voor
het eerst aan
de Vierdaagse
deelnamen.
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Conflict
Het plan van Van Aardenne moet
een einde maken aan het conflict
dat is ontstaan over de plannen van
de regering om het norminkomen
van de specialisten en de praktijk-
kostenvergoedingen te verlagen. Op
die manier zou een einde moeten
komen aan de almaar stijgendekos-
ten van specialistische hulp. Het
voornemen leidde vorig jaar tot ac-
ties van specialisten, die een week
lang zondagsdiensten draaiden. De
acties werden uiteindelijk verboden
door de rechter.

Oud-minister Van Aardenne is zich
met de zaak gaan bemoeien op ver-
zoek van staatssecretaris Dees van
volksgezondheid. Eerder faalden
bemiddelingspogingen van oud-
topman Lamers van sociale zaken
en oud-Philips-topman dr Dekker.
De PvdA reageerde gereserveerd op
het akkoord. VVD en D66 waren po-
sitiever.

Tientallen Nederlanders
dupe van bosbranden

DEN HAAG - De bosbranden ten
westen van Bordeaux in Frankrijk
hebben op verscheidene campings

zeker tientallen Nederlandse fami-
lies gedupeerd. Dat meldden giste-
ren de ANWB en SOS International
Alarmcentrale. De schade bij de Ne-
derlandse vakantiegangers varieert
van uitgebrande caravans en tenten
tot verloren gegane bagage.

De ANWB-Alarmcentrale had tot
gistermiddag circa 30 dossiers aan-
gelegd van door de bosbranden ge-
troffen Nederlanders. Bij de SOS-
centrale van de gezamenlijke ban-
ken en reisverzekeraars ging het tot
gistermiddag om 25 dossiers.
Een aantal gedupeerde Nederlan-
ders wil de vakantie voortzetten.
Andere keren terug naar huis. De
ANWB in Frankrijk raadt de vakan-
tiegangers in het gebied aan te ver-
trekken wegens het nog altijd niet
geweken bosbrandgevaar.
Goede reisverzekeringen dekken in
principe de bosbrandschade, aldus
de beide alarmcentrales. De SOS-
alarmcentrale zendt dezer dagen in
verband daarmee een aantal cara-
vans en tenten naar getroffen land-
genoten, zodat die hun vakanties
kunnen voortzetten.

0 Zie ook pagina 21

Ziekenhuis Maastricht:
opnamestop van etmaal
MAASTRICHT - Voor het het
academisch ziekenhuis van
Maastricht heeft gedurende
een etmaal een vrijwel totale
opnamestop voor patiënten
gegolden.
De ingrijpende maatregel, die don-
derdagmiddagwerd afgekondigd, is
gistermiddag weer opgeheven. De
opnamestop, die een unicum vormt
in het ziekenhuiswezen, had tot ge-
volg dat uitsluitend mensen met de
allerhoogste medische urgentie nog
werden opgenomen. Andere patiën-
ten werden doorverwezen naar de
ziekenhuizen van Heerlen en Sit-
tard.

„Mede als gevolg van het warme

weer zijn we cic laatste tija met een
stijgend aantal opnamen geconfron-
teerd. Afgelopen donderdagoch-
tend bleek de bezettingsgraad van
de bedden op alle afdelingen zo kri-
tiek geworden, dat opname van pa-
tiënten praktisch niet meer moge-
lijk was. We zijn toen tot een opna-
mestop moeten overgaan, zij het
een partiële met het oog op uiterste
noodgevallen," aldus drs Lou Brans
Brabant, directielid van het acade-
misch ziekenhuis.
Gisteren bood de beddenbezetting
weer enig soulaas, zodat in de mid-
dag de opnamestop kon worden op-
geheven. De bezettingsgraad van de
bedden in het Maastrichtse zieken-
huis blijft daarbij echter nog steeds
bijzonder hoog.
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Oud-minister Van Aardenne bedenkt alternatiefplan

Akkoord over kosten
specialistische hulp

Van onze correspondent

UTRECHT - Oud-minister
Van Aardenne is erin geslaagd
een alternatief plan te maken
voor de beheersing van de kos-
ten van medisch specialisti-
sche hulp. Hij bereikte hier-
over gistermiddag in Utrecht
een voorlopig akkoord met de
organisaties van specialisten,
ziekenfondsen, ziekenhuizen,
particuliere verzekeraars en
ambtenarenverzekehngen.

Kern van het akkoord is dat de tota-
le kosten van specialistische hulp in
de jaren tot en met 1993 worden be-
vroren op het niveau van 1989. De
tarieven van specialisten zullen op-
nieuw worden bezien. Afhankelijk
van de specialismen houdt dat in
dat deene specialist meer en de an-
dere minder kan gaan verdienen.
Ook vinden de betrokken partijen
dat de eigen bijdrage voor zieken-
fondspatiënten moet verdwijnen.
Zij zijn in ieder geval niet bereid die
te innen.

Het is de bedoeling dat op 1 decem-
ber een definitieve overeenkomst
wordt gesloten. Voor die tijd moet
nog een aantal punten (zoals het op-
nieuw bezien van de tarieven), na-
der worden uitgewerkt. Als de rege-
ring en de Tweede Kamer instem-
men met het alternatieve plan, kan
het op 1 januari in werking treden.
De tijdelijke tariefsverhoging die
dit jaar is ingevoerd, wordt dan te-
ruggedraaid.
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Heerlen woonachtige Amerikaanse schrijrer

McArthur-award voor
Richard Powers (29)

Van onze verslaggever

HEERLEN - De in Heerlen
woonachtige Amerikaanse
schrijver Richard Powers (29)
heeft de Amerikaanse tegenhan-
gervan de Nobelprijs gewonnen.
De zogeheten McArthur-award is
ruim een kwart miljoen dollar
groot en viel de auteur ten deel
vanwege zijn debuutroman
'Three farmers on their way to a
dance' uit 1985 en de bestseller
'Prisoner's dilemma' uit 1988.

De McArthur-award is in het le-
ven geroepen om personen die
zich op het terrein van onder
meer de kunst, de wetenschap of
de literatuur verdienstelijk ma-
ken, te eren. Het enorme geldbe-

drag (in Nederlandse valuta ruim
een half miljoen gulden) dat de
McArthur-foundation aan de
prijs koppelt, is bedoeld om win-
naars hun werk zo gemakkelijk
mogelijk te maken.

Richard Powers kwam eerder al
in aanmerking voor literatuur-
prijzen. Zo ontving hij in 1986
voor 'Three farmers"on their way
to a dance' zowel de Rosenthal-
award van de Academy of Arts
and Letters alsmede de PEN/He-
mingway-award. Een jaar eerder
bereikte Powers met dezelfde
titel de finale van de National
Book Critics Circle-award.

0 Zie verder pagina 11

Overeenstemming regering en Junglecommando

Vrede getekend
in Suriname

KOUROU - De delegatie van de Su-
rinaamse regering onder leiding van
minister van onderwijs Ronald Ve-
netiaan en het Junglecommando
van Ronnie Brunswijk hebben gis-
teren in Kourou in Frans Guyana
om 12.30 uur plaatselijke tijd een
vredesakkoord ondertekend.

Op een persconferentie na afloop
van het overleg, dat maandag begon
en donderdag met een dag werd
verlengd, zei minister Venetiaan dat
het akkoord zeker nageleefd zal
worden. Hij had er „alle vertrouwen
in dat alle partijen, ook het militair
gezag, het gezond verstand zullen
laten prevaleren". Dat baseerde hij
op de toezegging van het militair ge-
zag, waarmee hij voor de onderhan-
delingen in Kourou sprak, dat het
leger het vredesproces volledig on-
dersteunt.
Brunswijk sprak de hoop uit dat het
akkoord van Kourou „geen onge-
dekte cheque is". Minister Vene-
tiaan noemde het „van het grootste
belang dat het volk van Suriname
verenigd de ontwikkeling ter hand
neemt en de democratie verstevigt".
De zwaarste onderhandelingen wer-
den gevoerd over de bepaling dat de
leden van het Junglecommando in
de Surinaamse politie zullen wor-
den geïncorporeerd en de vaststel-
ling dat de grondwet aangepast zal
worden om te verzekeren dat de be-
woners van het binnenland „repre-
sentatief vertegenwoordigd" zullen
worden in de gekozen organen,
waaronder het parlement.
Het was het eerste formele overleg
tussen beide partijen sinds de strijd
in het binnenland van Suriname
precies drie jaar geleden begon met
de gijzeling van een aantal militai-
ren door het Junglecommando.
De basis voor hetvredesoverleg met
het Junglecommando was 7 juni ge-
legd met de totstandkoming van
een voorlopig akkoord in Portal
(Frans-Guyana). Daarvóór was een
bestand afgekondigd in de strijd

tussen het nationale leger en de bos-
negers van Ronnie Brunswijk.
In het slotakkoord is vastgelegd dat
het Junglecommando zo snel moge-
lijk zijn gevangenen zal vrijlaten. De
regering zal dan zo snel mogelijk
„met inachtneming van de terzake
geldende wettelijke bepalingen" de
mensen vrijlaten die vastzitten om-
dat zij verdacht worden „van be-
trokkenheid van de vijandelijkhe-
den". Ook zal de regering op korte
termijn bij de Nationale Assemblee
een wetsvoorstel indienen om de
noodtoestand op te heffen.

Gorbatsjov:
’Vers bloed

in partij
’

MOSKOU - Sovjetleider MichailGorbatsjov wil de partij op alle ni-
veaus, ontdoen van conservatieven.
Er moet vers bloed in, van top totbodem, zei hij in een toespraak tot
partijleiders uit het hele land, zo
stond gisteren in het partijbladPravda.
Hij zei dit volgens het blad aan heteind van een stormachtige bijeen-
komst, waarop een groeiende kloof
bleek tussen voor- en tegenstanders
van hervorming.
De bijeenkomst werd gehouden te-gen de achtergrond van een nog
steeds verslechterende economi-sche situatie en een golfvan stakin-
gen in de kolenmijnen.
„Als iemand denkt dat wij deze ver-ergerde situatieen dezezich intensi-
verende processen kunnen beheer-
sen door middel van oude benade-
ringsmethoden dan vergist hij zich
deerlijk. Dit moet in alle openheid
en direct worden gezegd", aldusGorbatsjov.

" Zie ook pagina 3

"Jiet prikt wel".

Acupunctuur
helpt niet

. **__"
pERSONEELS^C)DS
°ndaag op de pagina's

6 -8-30-33

(ADVERTENTIE)

\ Naam. ' . —\ #YK

I Poste +Pi"« 1 *-*' \_, «fes-i^^^^yy

s-:r£^rr-c_s:sKff ai «mr A. \_/ Deze bon in een uy 4b, o*"" | - gj^nl Ml ' ' 'Tfe _<J_ .*

(ADVERTENTIE)

fJURGENII AUTO I(leasing I
info 045-463333



Verschijningsdatum Nederlandse
versie boek Rushdie onzeker

DEN HAAG - Het is onzeker of
de Nederlandse vertaling van het
omstreden boek van Salman
Rushdie, 'The Satanic Verses',
op tijd klaar is. Dat zou beteke-
nen dat de roman van de Britse
auteur niet, zoals gepland, vanaf
september in de winkels ligt.
Een definitieve verschijningsda-
tum wil de uitgeverij (Veen,
Utrecht) nog niet noemen.

Volgens een woordvoerder van
de uitgever is de vertaling van
het omvangrijke boekwerk nog
steeds in volle gang. „Het is een
hele klus om zon moeilijk boek

goed te vertalen. Daar gaat veel
tijd in zitten, en je kunt er na-
tuurlijk geen haast-klusvan ma-
ken. We proberen het boek op
tijd klaar te hebben, maar als dat
niet lukt is het ook geen ramp."
Volgens de woordvoerder heeft
de trage bewerking van het boek
niets te maken met angst voor

aanslagen uit moslim-kringen.
De uitgeverij is niet bedreigd, en
zegt voorlopig ook geen acties te
verwachten van islamitische be-
wegingen, die zich verzetten te-
gen uitgave van het boek. Vorig
jaar, toen bekend werd dat Veen
de rechten voor het boek had op-
gekocht, werden wel bedreigin-

gen geuit aan het adres van de
uitgeverij.
Voorlopig moeten de lezers het
dus nog doen met de Engelse
versie van het boek, dat overi-
gens nog steeds prima verkoopt,
zo verzekeren enkele boekhan-
delaren. „We hebben geen moei-
lijkheden bij de verkoop", vertelt

een medewerker van boekhan-
del Athenaeum in Amsterdam.
„Wij krijgen juist klanten binnen
die zeggen dat ze boos zouden
zijn als we het boek niét verkoch-
ten."

In Frankrijk is de vertaling van
Rushdie's boek deze week uitge-
bracht. Uitgever Christian Bour-
gois heeft met uitgave gewacht
tot na de feestelijkheden rond de
Franse revolutie, uit angst voor
eventuele aanslagen. Bourgois
en zijn gezin staan al sinds maart
onder politiebewaking na be-
dreigingen uit moslimkringen.

kunst

Expositie in Maaslandcentrum Elsloo

Schilders van de Maasvallei
De mooie zomer leidt ook bui-
ten Maastricht tot bezinning
op de hoedanigheden van het
Limburgse landschap en de
Maasvallei en op de — ook in
de eeuw van de grote bevrij-
ding van de schilderkunst van
het aan de zichtbare buitenwe-
reld ontleende beeld — nog al-
tijd ijzersterke relatie tussen
dat landschap en de schilder-
kunst.'

Lei Alberigs, vroeger directeur van
het museum van Venlo en promotor
van de Trajekta-tentoonstellingen,
geboren en getogen in Elsloo, is er
bij uitstek de man naar om het be-
staan van een streekgebonden schil-
derkunst op zijn aard en omvang te
onderzoeken.
Hij deed dat in samenwerking met
de andere leden van de 'Werkgroep
Alphons Winters' en het resultaat
van het onderzoek is te zien, zoals
voor de hand ligt, in het Maasland-
centrum: wie de bordjes volgt kan
het makkelijk vinden in Elsloo.
De Maasvallei— in de optiek van de
werkgroep — strekt zich uit van de
grindplassen bij Eijsden tot een
aantal kilometers stroomafwaarts
van het Maaslandcentrum. De schil-
derkunst wordt geacht haar aan-
dacht tot alle landschappelijke as-
pecten van dat gebied uit te strek-
ken.
Het overzicht dat wij te zien krijgen
opent met een 'van de bekende —weinig zomerse — vergezichten van
Patrick Creyghton, dat door de ini-
tiator nauwkeurig topografisch kan
worden geduid in zijn uitgestrekt-
heid tot inKotem toe — aan de over-
zij.

Onderscheid
Dertien kunstenaars met inbegrip
van Creyghton worden tot de schil-
ders van de Maasvallei gerekend en
het is merkwaardig vast te stellen
dat nagenoeg de helft daarvan zijn
domicilie heeft in Elsloo: Cor van
denAkker, een fijnschilder van pro-
fessionele vaardigheid, Meike van
Bilzem en Jessie Driessen, beide
vertegenwoordigd met aquarellen,

Hein van Hees en Ton Vranken.
Jacq Aussems woont in Bunde, Jos
Jaspers in Maastricht.
Getrouw aan de filosofie van de Al-
phons Winters Stichting wordt het
onderscheid tussen professionele
en niet-professionele schilders niet
geacht. De samenwerking was goed
en van harte: 'Het gaat goed samen.
Professionele schilders, in onze
minder vooruitstrevende optiek,
zijn naast Creyghton de befaamdemagische realist uit Mheer, Jos Ha-
meleers, hier vertegenwoordigd
met twee bekende doeken en een

nieuw, waarop een heiligenbeeld fi-
gureert uit de collectievan het Bon-
nefantenmuseum. Het staat — of zit— op een stoel in een boomgaard,
maakt zegenende gebaren en kijkt
bekommerd uit over de Maas. Het is
van de hand van Jan van Stevens-
weert. Het doek is met de bekende
bizarre fantasie en verbluffende
rijkdom aan details opgezet, iets
warmer van kleur dan gewoonlijk,
doorhet scharlaken van de clericale
gewaden. Van Anthony van Lies-
hout, graficus van professie, wonen-
de in het nabijgelegen Bom, zijn er

traditionele en knappe tekeningen
in inkt. Felix Wijns, die wij kennen
als een schilder met een idioom dat
aansluit bij het abstract expressio-
nisme, waarvan hij dan ook voor-
beelden toont, bekent zijn affiniteit
met de Maasvallei in een enkel
schilderij van oudere datum.

(c) Standaard Uitgeveni n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. 's Gravenhage

" Olieverfschilderij van Patrick Chreyghton 'Hoge Maas Elsloo'

Verrassend
Naast hartverwarmende en met toe-
wijding geschilderde paneeltjes van
dorpsgezichten en landschappen in
wisselende seizoenen — een aantal

bloesemende boomgaarden hangt
bij elkaar— zijn er de uiterst vaardi-
ge aquarellen van Rineke Kroon,
die de bouw van de Noorderbrug
weergaf in verbeeldingen van een
trefzekerheid, en een bijna buiten-
limburgse ruimtelijkheid die zich
hechten in de herinnering.
Geen eis van schildertrant of kwali-
tatieve norm heeft expliciet aan de
basis gelegen van de collectie: uit-
sluitend de thematiek, zo wordt ons
bevestigd al kent iedere tentoon-
stelling een schiftingsproces.
Het geschilderde beeld van de
Maasvallei van Eijsden tot Stevens-
weert is gevarieerd, hier en daar be-
kend, hier en daarverrassend. Het is
zeker aardig genoeg om kennis van
te nemen, vooral voor de dezomerse
bezoekers van elders, die voor het
opsporen van de lokatie verdere be-
loning kunnen vinden in de schil-
derachtigheid van het oude deel van
Elsloo.

De tentoonstelling heeft naast de
dubbeltentoonstelling Beek-Zuten-
daal waarvan al eerder werd be-
richt, zijn betekenis voor de contac-
ten over de grens, hier sinds 150 jaar
in het midden van de Maas. Zij ver-
huist later in het jaar naar Kotem
aan de overzij.
Maaslandcentrum Elsloo: Schilders
van de Maasvallei, tot 6 augustus.

pieter defesche

Brunnekreeft expositiesMAASTRICHT - In Hotel Maas-
tricht, de Ruiterij 1, exposeert tot
en met 9 augustus Jenneke
Brunnekreeft met aquarellen en
zijdeschilderijen. Deze expositie
is dagelijks te bezichtigen.

Jenneke Brunnekreeft, in 1959 te
Beckum geboren, werd in Delft
opgeleid tot plateelschilderes bij
'de Porceleyne Fles. Ze studeer-
de aan de Koninklijke Academie
voor Beeldende Kunsten in Den
Haag en volgde daarnaast cur-
sussen in binnen- en buitenland
om diverse schildertechnieken
te ontwikkelen.

In 1982 opendeze haar eigen ate-

lier 'De Zwierige Penseel', waar
teken- en schilderlessen worden
gegeven. Bovendien worden er
schilderijen, pentekeningen en
glasgravures vervaardigd. De ex-
positie in Maastricht, die de titel
draagt 'Vier jaargetijden in pen-
seelstreken', omvat recent werk
van Jenneke Brunnekreeft,
waarin bloemen en landschap-
pen de voornaamste onderwer-
pen zijn.

Aad de Haas
HEERLEN - In de Heerlense

stadsgalerij worden tot en met 6
augustus schilderijenvan Aad de
Haas getoond. De expositie is ge-
opend op dinsdag tot en met vrij-
dag van 11-17 uur en zaterdag en
zondag van 14-17 uur.

De geëxposeerde schilderijen
zijn geselecteerd uit de laatste
periode (1960-1972) en behoren
tot de in bruikleen zijnde collec-
tie van deStichting Aad de Haas.
Waar de periode '40-'5O geken-
merkt was door dromerige, ge-
tamponeerde paneeltjes, en de
jaren '50 overheerst werden door

het felle, expressionistische ge-
baar, daar ontmoeten in deze
laatste periode uit het werk van
Aad de Haas deze twee uitersten
elkaar.

Er zijn twee opvallende, steeds
terugkerende thema's: religie en
erotiek, die zich beide afspelen
binnen het intieme bereik. Te-
genover de buitenwereld, die de
schrijnende kenmerken van het
misverstand vertoont, kent de in-
dividuele ervaring de puurheid
van het goede weten. Dit blijkt
een verre van behaaglijke positie
te zijn, die een sterke genegen-
heid voor het conflicy met zich
meedraagt, maar door de afstand
in tijd is het ontstaan van conflic-
tueuze situaties verstild.

Charles Nypelsprijs
voor

Walter Nikkels
MAASTRICHT - Grafisch ontwer-
per Walter Nikkels (49) uit Dor-
drecht is de driejaarlijkse Charles
Nypelsprijs van 25.000 gulden toe-
gekend. De onderscheiding wordt
in oktober uitgereikt wanneer het
bekroonde werk in de Janvan Eyck
Akademie in Maastricht wordt ten-
toongesteld.

Dit heeft de Nypelsstichting don-
derdag bekendgemaakt. Met de
prijs wordt het oeuvre in typografie
en boekkkunst bekroond dat van
Nederlandse oorsprong is en een in-
ternationale uitstraling heeft.

Nikkels ontwierp onder meer cata-
logi van het Van Abbemuseum in
Eindhoven, de tentoonstellingsar-
chitectuur van de Dokumenta in
Kassei in 1982, de Duitse inzendin-
gen naar drie Biënnales in Venetië
en de inrichting en catalogi van de
tentoonstelling Bilderstreit die dit
jaar in Keulen is gehouden. Hij is
sinds 1985 hoogleraar ontwerpen,
boekkunst en schriftontwikkeling
aan de Kunstakademie in Düssel-
dorf. Nikkels is ook de grafische
vormgeving opgedragen van de Van
Gogh-tentoonstellingen die vol-
gend jaar in Amsterdam en Otterlo
worden gehouden.

W. Ilckenprijs
voor Jan Menu,
tenorsaxofonist

LOOSDRECHT - De 27-jari-
ge tenorsaxofonist Ja"
Menu heeft donderdag d*.
Wessel Ilckenprijs gekre-,
gen. Hij was de winnaarva"
het Loosdrechts Jazzco"''
cours, dat voor het eerS'
sinds 1971 weer werd g^j
houden.

Menu, die afkomstig is ui'
Spakenburg, is afgestu-
deerd aan de afdeling lichW
muziek van het Hilversum*
conservatorium.

Volgens het juryrapport WaS
hrj van alle kandidaten ,Ae\
meest persoonlijke en cofl1'
plete musicus".

De jury roemt Menu's „per'j
soonlijke timing en frase-
ring" en ze omschrijft hei"
als een „indrukwekkend*
podiumpersoonlijkheid".

Aan de Wessel Ilckenprijs-
die in 1961 is ingesteld, zij"
een bedrag van 3.000 gulde"
en een verzilverde bokaal
verbonden.

Oplossing
van
gisteren: B AA I -VA 5

RAL-GEST
AS-WE ETA 1
N-DE-REl''
DOORN-R-
-ES-FIN-MJR-G-S£Pl-SAP-SI-P
KOMEET-F*
EMMER - R E "ISAR-LEE 1

cryptogram

Horizontaal:
1. Sterke smeerlap? (12); 8. Hij staat voor
de rij om het omhoog te brengen (7); 9.
Stort je hart uit als het eraan zit! (7); 11.
Het is helemaal niet eng aan boord (4); 12.
Men bedoelt dat het voor iedereen is (5);
13. Auto die over de weg glijdt? (4); 16.
Kampt de Rus weer met een overschot?
(7); 17. betrekking die bedoeld is om af te
slanken? (7); 18. Hond die zich in het zuur
wentelt? (7); 21. Deze aap is niet minder
dan een huisdier (7); 23. Van deze taal
heeft de priester geen plezier (4); 24. Daar-
aan zit een luchtje bij het bakken! (5); 25.
Land dat u per vliegtuig kunt bereiken (4);
28. Functie waarnaar een brievenbesteller
streeft? (7); 29. Vonnis nooit te vlug met
uw mening! (7); 30. Grondbezit zonder
eigenaar (12).

Verticaal:1. Deel van de wet dat niet serieus * J
genomen (14); 2. Hij is gewend veel U
geven en/of te ontvangen (7); 3. -\
gend meisje? (4); 4. Die kan n^M
iemand inslaan zonder ze te gebruike" J
5. Zo vlug als een aanwijsteken? (',d
Desondanks tocht 't niet (4); 7. Dit'JJslecht dat wij vanzelfsprekend niet J
zijn! (14); 10. Heeft vader 't al ge^
hoe dit militaire hoofddeksel van v<°j
heet? (5); 14. Kledingstuk van een fy
gende vrouw? (5); 15. Die laat u valj«y
u ergens intrek neemt (5); 19. Zelfs J
koek erbij is dit onzin (5); 20. In de WA
ze te beoefenen? (7); 21. Zonder liciM
deze schepeling meer (7); 22. HoPj.
vrouwelijke cowboy? (7); 26. Mal ®
(4); 27. Zij komt altijd later (4). .

recept

Zomers gerecht
van kipfilet
Benodigdheden voor 4 personen:
550 g kipfilet in reepjes gesneden, 1
eiwit, 4 tl maïzena, 3 el plantaardige
olie, 2 geperste teentjes knoflook,
2/2 cm geraspte verse gemberwor-
tel, 50 g bombaynoten, 100 g gesnip-
perde snijbonen, 1 el sesamzaad, 3 el

citroensap, 1 el suiker, 1 el droge
sherry, 1 el sojasaus of ketjap, 5 el
kippebouillon, 4 lente-uitjes in stuk-
ken van 5 cm en daarna in reepjes
gesneden, schijfjes citroen, paar
takjes peterselie.
Kipfilet in schaal doen. Eiwit los
kloppen, de helft van de maïzena er-
door roeren en dit mengsel goed
door de kipfilet werken. Olie in wok
of braadpan verhitten. Hierin knof-
look, gember en noten goudbruin
fruiten. Met schuimspaan uit pan

nemen en laten uitlekken.Kip in de
pan en deze 2-3 minuten roerhak-
ken. Voeg bonen en sesamzaad toe
en fruit 2 minuten mee. Meng rest
maïzena met citroensap, suiker,
sherry, sojasaus en bouillon. Voeg
bij dekip en blijf roeren tot alles ge-
bonden is. Doe er dan de noten bij.
Voeg lente-uitjes toe en warm 30 se-
conden mee. Versier het gerecht
met schijfjes citroen, toefjes peter-
selie en dien het gerecht op.
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Nederlander
Verdwenen in
Pyreneeën

ren u^ vier daBen zoeken gendar-
de p Drandweer en vrijwilligers in
Vpn eneeën naar de 19-jarige Ste-
din ân Waas uitHulst De jongenis
v 'saagmorgen heel vroeg alleen
cot

_
"? van een camping in Es-

van' p° kilometer ten zuidwesten
(j au- Met een stuk chocola, een
*» T

WKter en een Weine rug23l4 is hij
troltu3 en °P gymschoenen ver-
een kf" °m foto's te maken vanaf
'oos top" Sindsdien is n _ spoor-

Eso t
aas kampeerde sinds 5 juliin

"*n.Vmet twee vrienden- Die h.b-
Wa agavond alarm geslagen,
liik Pde gendarmerie onmiddel-
ter .S gaan zoeken met een helikop-
|[e n een terreinvoertuig. Dat zoe-_ n

ls
D

sindsdien niet gestaakt. Vol-
den k

aul van Waas' de overgeko-
ge broer van de verdwenen jon-
(jjj.' ka mden gisteren 85 man gen-
ton,!. erie, brandweer en dorpsbe-woners de streek uit.

errnoedelijk heeft de jongen een
de

u genomen dat lijkt te leidennaar
du Roumendares (1646 me-

hou'rtI?laar die na vier kilometer op-
"a z if

Het is m°gelijk dat hij daar-
pr |f" zijn weg naar boven heeft ge-
de eerd te vinden. Dat is volgens
\ve gendarmerie uiterst gevaarlijk
°ok

_
nS 'oodrechte ravijnen, waarin

ken evergeefs is gezocht. Het zoe-
om wordt bemoeilijkt omdat de

Seving heel bosrijk is.

Halfmiljoen
inwoners Londen

zonder water
JONDEN - Ongeveer een half, «.oen inwoners van de Britse

a '°°fdstad Londen is door de««houdende hitte en droogte
aut van drinkwater. De
üe °r'teiten hebben gisteren ge-
.__. dat voor begm volgende
tv *

geen verbetering in de si-uaue is te verwachten.

w zorgen voor de drink-
f atervoorziening van de getrof-
j" Londenaren. In Zuid-Lon-
i_n f n het graafscnap Kent is
st naf gisteren tot 6 augustus een
ler, verbod van kracht om tui-
*« en parken met water te be-moeien. is het sinds be-
l n mei met enkele onderbrekin-n zonnig weer geweest. Giste-__ steeg de temperatuur op veel
)7aatsen opnieuw tot boven de' graden Celsius.

Stijging van
Aids-gevallen

in Europa
JjNÈVE - Het aantal gemelde
ja s gevallen in Europa is in één
g^jf d met bijna 80 procent geste-hj1- Dit heeft de Wereldgezond-ltp'asorganisatie (WHO) gisteren be-

ndgemaakt.

jj^sen maart 1988 en maart 1989
door 31 landen in totaal 9.636

w Uwe gevallen van Acquired Im-
Hj ]

ne Deficiency Disease aange-
-1) ". een stijging van 78,8 procent.
_u?rinep kwam het totaal voorj^Jopa op 21.857, aldus de WHO.V,^8 komt het meest in Zwitserland

i^ r met 122,1 gevallen per miljoen
U^oners, gevolgd door Frankrijk
ken l15'3 per miljoen en Denemar-
(j^ met 76,9 per miljoen, zo schrijft
a^.111 Genève gevestigde VN-organi-

IJsberg
op drift

seningrad _ In de Rosszee inet Zuidpoolgebied is een reus-achtige ijsberg op drift geraakt.

ijet officiële Sovjetpersbureau
*ass meldde dat het Instituut
°or Poolonderzoek in Lenin-

grad via een satelliet ontdekte
i 3* de ijsberg zich plotseling in

Weging heeft gezet.

?et enorme gevaarte met een op-raakte van zon 7.000 vierkan-J*kilometer brak in 1987 los van.et Ross-Shelfys en wordt sinds-
-,'en door het Sovjetinstituut ine gaten gehouden.

°tvoor kort lag de ijsberg onbe-weeglijk in het midden van de
maar de wetenschap-

C:rs in Leningrad ontdekten dat
v
n met een snelheid van onge-eer 600 meter per uur voortbe-
eegt, aldus het persbureau.

Wijziging
Mediawet

naar Kamer

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister Brink-
man (WVC) wil de reclame-mo-
gelijkhedenvia de STER verrui-
men. Als eerste stap wil de mi-
nister de maximale STER-televi-
sietijd verruimen van 5 naar 6
procent van de totale zendtijd
per dag. Via tussentijdse stappen
moet een verdere verhoging naar
15 procent worden gerealiseerd,
conform de Europese regelge-
ving.

In het wetsvoorstel van Brink-
man, dat gisteren aan de Tweede

Kamer is gestuurd, wordt tevens
bepaald dat uiteindelijk niet
meer dan 12 minuten in één uur
zendtijd aan reclame mag wor-
den besteed. Ruim zes procent
van de reclame-inkomsten moet
volgens het wetsvoorstel worden
afgedragen aan het Stimule-

ringsfonds Nederlandse culture-
le omroepprodukties.

In een tweede wetsvoorstel, dat
afgelopen week al uitlekte, stelt
de bewindsman voor buiten-
landse commerciële zenders met
op Nederland gerichte reclame
toe te laten. De reclame-bood-
schappen van die zenders moe-
ten dan wel als zodanig herken-
baar zijn en mogen het maxi-
mum toegestane percentage aan
reclame niet overschrijden. Ook
mogen programma's niet wor-
den onderbroken door reclame-
boodschappen.

Kosten
Voor nader onderzoek is voor vol-
gend jaarvier miljoen gulden uitge-
trokken. Voor het totale onderzoek
is 26 miljoen nodig. Sanering van de
'top 100'wateren kost waarschijn-
lijk ruim een half miljard gulden.
Daarvoor is nog geen geld beschik-
baar.
De beide ministeries schatten de to-
tale hoeveelheid te saneren bodem
op 20 miljoen kubieke mater. In de
top 100 nemen De Biesbosch (delta
Maas en Waal), de Hollandsehe Us-
sel en het Ketelmeer (delta IJssel)
en aangrenzende wateren de koppo-
sities in.
Uit het onderzoek is gebleken dat
het merendeelvan de waterbodems
in derijkswateren als verontreinigd
moet worden beschouwd. Alleen
gebieden als het Markermeer en de
Oosterschelde hebben een waterbo-
dem waarvan de kwaliteit op het ni-
veau van de algemene milieukwali-
teit ligt. De lijst van ruim honderd
ernstig verontreinigde rijkswateren
bevat zowel kleine gebieden (ha-
ventjes, voormalige scheepswer-
ven) als grote gebieden zoals Ketel-
meer en Biesbosch.

Slib
Daarnaast blijkt op veel andere
plaatsen de signaleringswaarde te
worden overschreden, maar krijgen
deze bij sanering geen voorrang,
omdat de bodem naar verwachting
in de loop van de tijd met schoner
slib zal worden afgedekt. Het gaat
vooral om uiterwaarden, oevers en
het Verdronken Land van Saefting-
he.
Het proces van afdekken met scho-
nere slib zal nog tientallen jarenver-
gen. Daarom heeft het ministerie
van landbouw en visserij de con-
sumptie van in veel van die gebie-
den geteelde groenten al eerder af-geraden. In de uiterwaarden van de
rivieren bevinden zich bovendien
tientallen voormalige afvalstort-
plaatsen, waarvan er meerdere sterk
verontreinigd kunnen zijn. In sa-
menwerking met de provincies
moet worden bekeken welke daar-
van moeten worden gesaneerd.

Regionaal
Naast de kwaliteit van de bodems
van rijkswateren wordt ook die van
bodems van regionale wateren geïn-
ventariseerd. Die inventarisatie is
nog niet zo ver dat een redelijk
beeld gegeven kan worden van de
bodemkwaliteit van deze wateren
en mogelijk noodzakelijke sanerin-
gen.

Sovjet-mijnwerkers
onderhandelen nog

DONETSK - Regeringsvertegen-
woordigers hebben gisteren de on-
derhandelingenmet het stakingsco-
mité van de mijnwerkers uit het
Donbass-bekken voortgezet, terwijl
de situatie in het Koezbass-bekken
waar de stakingen op 10 juli begon-
nen, al weer helemaal genormali-
seerd is.
Het stakingscomité van de stad Do-
netsk (Oekraïne) zou het gistermid-
dag met de regeringsdelegatie eens
zijn geworden over een compromis,
aldus de voorzitter van het comité,
Aleksej Bokarev. De onderhande-
laars zijn bezig een definitieve tekst
op te stellen en die moet ter goed-
keuring nog worden voorgelegd aan
de stakers.
De stakers in Donetsk zeiden giste-
ren dat in 112 van de 121 mijnen in
de Donbass het werk was neerge-
legd. Dit bekken produceert een
derde van alle kolen in de Sovjet-
unie. Gisteren heeft de laatste mijn
bij Donetsk, de Abakamora, ook
zijn poorten gesloten.

De mijnwerkers hebben nog één eis
aan de 49 toegevoegd diezij al op ta-
fel hadden gelegd: de tekst van het
akkoord moet integraal gepubli-
ceerd worden in de pers. Het gebrek
aan betrouwbare informatie over
wat de 180.000 stakers in het Koez-
bass (Siberië) hadden bereikt, heeft
een rol gespeeld bij het uitbreiden
van de stakingen in het Donbass.
Gisteren publiceerde het ministerie
van industrie en mijnbouw wel een
communiqué waarin een samenvat-
ting stondvan debelangrijkste pun-
ten van het akkoord dat dinsdag in
Siberië werd bereikt. Het ministerie
zegt daarin dat het akkoord voor de
hele Sovjetunie geldt.
Dat betekent dat alle mijnbedrijven
over enkele maanden, vanaf 1 ja-
nuari 1990, een beperkte autonomie
zullen krijgen, die inhoudt dat zij
vrij zijn in onderhandelingen over

de verkoop van kolen die boven de
regeringsquota's worden geprodu-
ceerd.

De mijnwerkers hadden een vasterustdag geëist. Dat wordt voortaan
de zondag. Overwerk hoeft nietmeer gratis voor het ministerie teworden verricht: overwerk 's
avonds wordt met 20 procent extra
betaald, weekenddiensten met 40
procent.

Het toestel met 93 passagiers
en vijf bemanningsleden aan
boord, raakte op de drukke
snelweg een taxi, twee jeeps,
een personenauto en een
vrachtwagen. Slechts een van
de 93 passagiers van de BAC
1-11 kwam om het leven.

AbvaKabo boycot overleg CAO bejaardenoorden
ONECHT- De AbvaKabo wil nietty^e onderhandelen over een nieu-

CAO-bejaardenoorden zolang
\ve , inhoudelijke reactie van de
'oq k .eversvereniging VNB op de
bljj&eisen van de bond achterwege
vaii t

I:)vaKaDO-ondernandelaar P.
tk!\k-on heeft dit gisteren meege-
V De VNB heeft de bonden on-
-8 _n*S u'*genodigd om de besprekin-
Wt °ver een nieuwe CAO beginptember voort te zetten.

De AbvaKabo eist een loonruimte
van 5 procent, waarvan 4 procent
voor loonsverhoging en 1 procent
voor onder meer de financiering
van een sociaal plan. De invoering
van een nieuw systeem van functie-
waardering wil de bond nadrukke-
lijk uit andere middelen financie-
ren. Met acties in de bejaardenhui-
zen wil de AbvaKabo aan die eisen
kracht bijzetten.
De werkgeversorganisatie w'l nog

niet reageren, omdat een enquête
onder de aangesloten instellingen
naar de financieringswijze van het
nieuwe functiewaarderingssysteem
nog niet is afgerond. De resultaten
van dat onderzoek zullen ook niet
voor de eerstvolgende onderhande-
lingsronde worden bekendge-
maakt. Eerder zal de VNB dan ook
niet op de eisen van de bonden rea-
geren, aldus onderhandelaar J.Kap-
per.

Uitstel bepleit
terugbetaling

van studiebeurs
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - VVD, PvdA en PPR
willen dat minister Deetman (on-
derwijs) de versnelde terugbetaling
van teveel uitbetaalde studiebeur-
zen voorlopig niet invoert. De
WD'er Franssen en de PPR'er
Lankhorst hebben Deetman ge-
vraagd eerst over de maatregel met

de Kamer te overleggen.

Het gaat om de terugbetalingvan te-
veel uitbetaalde voorschotten die
studenten bij de invoering van het
nieuwe studiefinancieringsstelsel
kregen.

Vanwege problemen met de nieuwe
computerprogramma's kon destijds
niet berekend worden hoe hoog de
werkelijke beurs moest zijn.

Deetman wil nu dat studenten van-
af 1 augustus het teveel betaalde be-
drag in termijnen van 203,35 gulden
terugbetalen. Tot nu toe was dat
76,44 gulden.

binnen/buitenland
Onenigheid over uilstool centrales

SEP boycot overleg
beperken verzuring

ARNHEM - De SEP (Samenwer-
kende Elektriciteits-Produktiebe-
drijven) boycot overleg over maat-
regelen om de verzuring door kolen-
centrales tegen te gaan. Het gaat
daarbij om een beperking van de

uitstoot van stikstofoxyden en zwa-
veldioxyde.
De SEP heeft vorige maand het
overleg met het ministerie van
VROM en de provincies over beper-
king van de uitstoot door centrales
afgebroken. Dat blijkt uit notulen
van de besprekingen tussen de
SEP, het ministerie en de provin-
cies (verenigd in het Interprovin-
ciaal Overleg, IPO). Partijen konden
het niet eens worden over de maxi-
maal toegestane uitstoot (emissies)
van zwaveldioxyde en stikstofoxy-
den.
Volgens het IPO (provincies) zijn de
gesprekken met de SEP vooral af-
gebroken door onwil bij de SEP
(elektriciteitsproduktiemaatschap-
pijen) om „thans beschikbare tech-
nieken om emissies te bestrijden
ook daadwerkelijk in te zetten".
De SEP daarentegen liet gisteren
weten dat de kosten van de maatre-
gelen die de provincies eisen niet
opwegen tegen de baten.
Nu een vrijwillige afspraak (conve-
nant) tussen SEP, provincies en het
ministerie van VROM op een veto
van de SEP is gestuit, moet de mi-
nister de knoop doorhaken. Vol-
gens het IPO moet Nijpels zo snel
mogelijk dwingend de maximale
emissies vaststellen.

Mogelijk groot gevaar voor volksgezondheid ofmilieu

Bodem rijkswateren
ernstig verontreinigd

DEN HAAG - De bodems van
meer dan honderd rijkswate-
ren zijn zo ernstig verontrei-
nigd dat zij mogelijk een groot
gevaar vormen voor de volks-
gezondheid of het milieu. Ook
de dierenwereld wordt door de
vervuiling bedreigd. De be-
trokken lokaties moeten nader
worden onderzocht en wel-
licht is sanering noodzakelijk.

Dit blijkt uit het 'Saneringspro-
gramma waterbodem rijkswateren
1900-2000' van de ministeries van
verkeer en waterstaat en volkshuis-
vesting, ruimtelijke ordening en mi-
lieubeheer. Demissionair minister
Smit-Kroes van verkeer en water-
staat heeft het programma naar Eer-
ste en Tweede Kamer gestuurd.
In totaal zijn monsters onderzocht
van bodems van ongeveer duizend
rijkswateren. In meer dan honderd
gevallen bleek de zogenaamde sig-
naleringswaarde te worden over-
schreden. Bij de overschrijding van
denormen betrof het vooral PCB's,
PAK's, bestrijdingsmiddelen en mi-
nerale olie.

Teleurgesteld
De Stichting Natuur en Milieu is
overigens erg teleurgesteld over de
plannen van de ministers Nijpels
van milieubeheer, Braks van land-
bouw en visserij en Smit-Kroes van
verkeer en waterstaat ter bestrij-
ding van de verzuring. De voorge-
stelde vermindering van de uitstoot
van verzurende stoffen is volgens
de milieuorganisatie niet voldoende
om bossterfte op grote schaal tever-
komen. Over het systeem van de
heffingen is de organisatie evenmin
tevreden.
De Vereniging Milieudefensie
juichthet toe dat er nu eindelijk een
plan ter bestrijding van de verzu-
ring op tafel ligt, maar mist een
structurele aanpak. De werkgevers-
organisaties vragen om een voor-
zichtige invoering van de plannen
vanwege de kosten.

Geding Nijpels
tegen producent
van zinkafval

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister Nijpels (Mi-
lieu) eist komende maandag in een
kort geding dat tweeduizend ton
zinkafval legaal wordt afgevoerd en
verwerkt. De helft van het zinkhou-
dend afval ligt momenteel opgesla-
gen bij een stuwadoorsbedrijf in de
Rotterdamse haven. De rest is per
schip op de terugweg uit Brazilië,
waar de lading door de autoriteiten
werd geweigerd.
Het Rotterdamse stuwadoorsbe-
drijf heeft geen vergunning voor het
opslaan van chemisch afval, waar-
toe het zinkhoudende spul wordt
gerekend. Nijpels eist nu dat de
eigenaar van het afval, het Amster-
damse metaalbedrijf Magnus, zorgt
voor legale afvoer en verwerking.

Gesprekken tussen ambtenaren van
het ministerie van VROM en verte-
genwoordigers van Magnus hebben
volgens Nijpels niet tot een bevredi-
gend resultaat geleid.

Via een rechterlijke uitspraak pro-
beert de minister te bewerkstelligen
dat het zinkafval verdwijnt, bij
voorbeeld naar een verwerkingsbe-
drijf in de Bondsrepubliek.

Opgehangen
" Maleisische politiefunctiona-
rissen dragen het stoffelijk
overschot weg van de 39-jarige
Brit Derrick Gregroy, die twee
jaar geleden ter dood werd ver-
oordeeld wegens het bezit van
heroïne. Gregroy werd gister-
ochtend vroeg opgehangen in
een gevangenis in Koeala
Loempoer. Verzoeken om cle-
mentie van de Britse koningin
Elizabeth en van premier Mar-
garet Thatcher werden door zo-
wel de Maleisische vorst als de
regering van de hand gewezen.

Donderdagavond had de voor-
malige zakenman in textiel uit
het Engelse Surrey een laatste
ontmoeting met zijn naaste fa-
milie. In de dodencel wachten
nog zon honderd mensen op
voltrekking van de doodvon-
nis. Twee jaar geleden werden
twee Australiërs wegens bezit
van heroïne opgehangen.

punt uit
" Celstraf
E>e Haarlemse rechtbank heeft
gisteren celstraffen van drie en
anderhalf jaar opgelegd aan
twee mannen die betrokken
waren bij de invoer van ruim
4400 kilo marihuana met een
handelswaarde van 12 miljoen
gulden. Tegen het tweetal wa-
ren straffenvan drie en tweeën-
halfjaar geëist.

" Dolfijn
Vier dagen nadat een 3 meter
lange spitssnuitdolfijn in on-
diep water was geraakt bij
Long Island is het dier overle-
den in het New Vork Aqua-
rium. De doodsoorzaak is waar-
schijnlijk de grote hoeveelheid
plastic tassen en vuilnis die in
de maag van het dier is aange-
troffen.

" Voedsel
De bevolking van de Sovjet-
unie heeft in het afgelopen half-
jaar weinig gemerkt van een
verbetering in de beschikbaar-
heid van levensmiddelen. De
produktie is met nog geen drie
procent toegenomen. Dat had
minstens vijf procent moeten
zijn om de bevolking er ietsvan
te laten merken.

" Ontdekking
Amerikaanse en Sovjetweten-
schappers hebben een metho-
de ontdekt om kernwapens op
oorlogsschepen van veraf op te
sporen. De resultaten van hun
gezamenlijk experiment in de
Zwarte Zee zullen van groot be-
lang zijn voor de wapenbeheer-
sing ter zee, aldus déRussische
vice-minister van Buitenlandse
Zaken, Viktor Karpov.

" Moordenaars
De politie in Thailand heeft
drie mannen aangehouden we-
gens de moord op 56 Vietname-
se bootvluchtelingen. De vis-
sers hadden op 26 maart alle
opvarenden, op twee na, van
een schip met Vietnamese
bootvluchtelingen met messen
en bijlen omgebracht. De da-
ders hadden van een aantal
slachtoffers de knieschijven
verbrijzeld om te voorkomen
dat zij zich zwemmend in vei-
ligheid zouden brengen.

" Overleden
Op 57-jarige leeftijd is vorige
week dinsdag in Hanover in de
Amerikaanse staat New
Hampshire Max Geldens over-
leden. Geldens leed aan een on-
geneeslijke ziekte. Geldens,
Ridder in de Orde van de Ne-
derlandse Leeuw, was de op-
richter van het internationale
organisatie-adviesbureau
McKinsey & Company, waar
hij ruim 25 jaar aan verbonden
is geweest.

" Rel
Tussen Wenen en Teheran is
een diplomatieke rel uitgebro-
ken nadat een Iraniër die van
de moord op drie Koerden in
Wenen wordt verdacht, naar de
Iraanse ambassade is gevlucht.
Tegen de man is een arrestatie^
bevel uitgevaardigd, maar de
ambassade weigert hem uit te
leveren, aldus een politie-
woordvoerder.

" Eis
De officier van justitie bij de
rechtbank in Haarlem heeft gis-
teren wegens de organisatie
van een groot cocaïnetransport
acht jaargevangenisstraf geëist
tegen de 40-jarige L.T. De man
werd op Curacao gearresteerd,
nadat dit voorjaar twee Antil-
liaanse koeriers op Schiphol
waren gesnapt.

" Fagel
De bezitter van de donkerblau-
we Mercedes die rond het tijd-
stip van de moord op restau-
ranthouder Gerard Fagel bij
restaurant De Hoefslag in
Bosch en Duin is gesignaleerd,
blijkt niets met de moord te
maken te hebben. Een huisarts
uit Bosch en Duin heeft bij de
politie gemeld dat hij de eige-
naar van de Mercedes is, zo
heeft een politiewoordvoerder
vrijdag meegedeeld.

" Asbest
De NS willen een aantal oude
treinstellen uit de jaren '50 een
'asbestveilige' behandeling ge-
ven. Het gaat om materieel (de
zogenaamde hondekoppen) dat
eigenlijk met pensioen zou
moeten maar dat dooreen drei-
gend gebrek aan capaciteit nog
tot 1993 meemoet, aldus de NS.

" Onderzoek
De Bredase officier van justitie
mr W. Koops heeft een gerech-
telijk vooronderzoek gelast te-
gen vier leden van de spoor-
wegpolitie in het rayon Roo-
sendaal. Het openbaar ministe-
rie verdenkt het viertal van
misdrijven die variëren van
valsheid in geschrifte tot mis-
handeling en wederrechtelijke
vrijheidsberoving.

# Zeker tien mensen zijn om
het leven gekomen en ongeveer
honderd werden gewond toen
een verkeersvliegtuig van Phi-
lippme Airlines,. afkomstig
van de zuidelijke stad Zam-
boanga, gisteren in zwaar
weer van een landingsbaan
van de luchthaven van Manila
afraakte en terecht kwam op
een autoweg.
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Taken
„Natuurlijk, deKGB is geen lief-
dadigheidsinstelling. Wij bestrij-
den degenen die de wetten over-
treden. En ik denk dat alle Sov-
jetburgers dit vanzelfsprekend
begrijpen. Dat wordt ook in het
buitenland begrepen. Het comité
heeft de volgende werkterrei-
nen: spionage (misschien is dit
de eerste keer dat een voorzitter
van het comité officieel dit
woord uitspreekt, maar het' zij
zo), contra-spionage, inclusief de
militaire contra-spionage, wat
betekent dat " wij onze strijd-
krachten ondersteunen met con-
tra-spionage, en de grensbewa-
kingseenheden. Wij bestrijden
smokkel, wij bestrijden terroris-
me en, nu ik dat onderwerp heb
genoemd, ik moet zeggen datwij
geïnteresseerd zijn in de breedst
mogelijke samenwerking op dit
gebied en contacten met alle
soortgelijke organisaties in het
buitenland."

„Ik zou willen zeggen dat vele
problemen die met het werk van
de staatsveiligheidsorganen te
maken hebben in de eerste
plaats ontstaan, omdat mensen
niet geïnformeerd zijn. Ik denk
dat democratie en glasnost ons
een goede gelegenheid bieden
om het publiek beter te informe-
ren."

- Het is duidelijk deze wens ge-
weest om meer geïnformeerd te
raken, om meer inlichtingen te
hebben, die sommige afgevaar-
digden ertoe bracht vragen te
stellen en soms wat harde oor-
delen uit te spreken over het
Staatscomité voor de Veilig-
heid.

Krjoetsjkov: „Ik wil ten eerste
dit zeggen: natuurlijk juich ik
dergelijke opmerkingen niet toe,
omdat ik bezwaar maak tegen
vele conclusies en bovendien
vind ik ze niet objectief. Er zijn
perioden geweest, en die kent u
ook, waarin de staatsveiligheids-
organen ook een negatieve rol
speelden. Dat wil zeggen, zij had-
den een zeer actief aandeel in de
schendingen van de socialisti-

sche wetten. Bij de geuite kritiek
ging het over detoestanden in de
jaren dertig, veertig en begin ja-
ren vijftig. Maar we leven nu in
het jaar 1989 en de staatsveilig-
heidsorganen zijn anders en hun
plaats in de maatschappij is an-
ders en hun rol is eveneens an-
ders."

„Ik moet zeggen dat we in ons
werk strikt uitgaan van twee ge-
gevens en dat zijn de wet en de
waarheid. Alleen deze twee gege-
venheden zijn ons doel en ons re-
ferentiekader. Er is niks anders.
Dat wil niet zeggen dat alles in
ons werk van een leien dakje
gaat en dat er geen overtredin-
gen voorkomen. Zulke dingen
gebeuren. We straffen degenen
die zich daaraan schuldig maken
streng en rapporteren zulke ge-
vallen aan de pers."

Controle
„En dan nu de controle op onze
activiteiten. U weet dat het werk
van de staatsveiligheidsorganen
wordt gecontroleerd. Deze con-
trole is in de laatste jaren zeer
streng geweest. Ik zou willen
zeggen dat de controle door de
partij een zeer serieuze aangele-
genheid is. Maar waar het nu om
gaat, is een andere vorm van con-
trole. Er ligt nu het plan om een
comité of een commissie (dat is
aan de Opperste Sovjet om te be-
slissen) in het lev.en teroepen die
van dag tot dag een permanente
controle uitoefent over de opera-
ties van de staatsveiligheidsorga-
nen. Laat ik wellicht een geheim
verklappen. U moet weten dat
het Staatscomité voor de Veilig-
heid een van de initiatiefnemers
is van het idee om een dergelijk
comité op te richten. Wij zijn
daar zeer in geïnteresseerd."

„Het zal een forum zijn, waar-
door wij in staat worden gesteld
om ons publiek en het wereldpu-
bliek beter te informeren over
wat we aan het doen zijn. En ik
denk dat dat ons aanzien zal ver-
beteren. Ik denk dat het een fo-
rum zal zijn dat ons in staat stelt
om de lessen van democratie en
glasnost heel serieus te leren.
Dat zal ons ook helpen. Dus, wij
verwelkomen zulke controle."

„Ik denk dat we zelfs eens moe-
ten kijken naar de ervaring van
andere landen. Neem bijvoor-
beeld de Amerikaanse ervaring:
in dat land heeft het Congres een
speciaal comité dat de controle
uitoefent, dat de operaties van de
Central Intelligence Agency con-
troleert. Ik denk dat we een
beetje leentjebuur moeten spe-
len. Daar worden openbare hoor-
zittingen gehouden, het budget
en andere dingen worden pu-
bliek gemaakt. Wij staan daar
volledig achter."

Dat bete/cent dat u gelooft dat
het voorgestelde comité zijn
fiat zou moeten geven aan het
publiceren van gegevens?

Krjoetsjkov: „Natuurlijk, na-
tuurlijk, ja. Het Staatsveilig-
heidscomité zal voorstellen voor-
bereiden, zijn oordelen geven,
maar de beslissingsmacht ligt
daar niet. En ik veronderstel dat
we vele feiten publiek kunnen
maken die bevestigen dat we in
alle eerlijkheid werken om de
veiligheid van onze staat te be-
schermen en dat ons werk niet
strijdig is met de belangen van
ons Sovjetvolk."

Vladimir Aleksandrovitsj, de
publikatie van budgetgege-
vens zal ongetwijfeld ook de
publikatie inhouden van het
aantal personeelsleden.

Krjoetsjkov: „Natuurlijk. Als het
budget openbaar wordt ge-
maakt, dan wordt alles publiek

wat daar in staat en alles wat het
dekt."

Degenen die meer willen we-
ten, moeten een actieve rol
gaan spelen bij het samenstel-
len van die commissie of dat
comité om het zo snel mogelijk
te laten beginnen met het werk.

" VLADIMIR KRJOETSJKOV
...glasnost geldt ook voor de KGB...

’Tot de bodem’
Krjoetsjkov: „De manier waarop
het comité of de commissie gaat
werken, is aan dat comité of die
commissie om te beslissen. Wij
zullen proberen actief te zijn in
het werk van dat comité. Ik zou
daar nog iets aan willen toevoe-
gen: openbare aanklagers, de or-
ganen van het ministerie van
binnenlandse zaken, noch de
staatsveiligheidsorganen kun-

nen op hun eentje de problemen
aan, waarmee zij worden gecon-
fronteerd. Zij kunnen die alleen
oplossen in hun vertrouwen op
het volk, alleen in het vertrou-
wen op de steun van de werkcol-
lectieven. De laatste tijd hebben
we onze banden en de contacten
met de werkcollectieven aan-
zienlijk uitgebreid."

„Wat het verleden betreft, zou ik
het volgende willen zeggen. Wij
zijn tot de bodem gegaan van
vele problemen, maar wij heb-
ben nog geen definitieve conclu-
sies getrokken, definitieve be-
oordelingen gemaakt. De zaak is
zeer ernstig. Wij zijn nu actief be-
trokken in het proces van rehabi-
litatie van slachtoffers van de
vervolgingen. En tussen haakjes,
vele concrete of beter grote za-

ken worden beslist op initiatief
van het Staatsveiligheidscomité.
Echter, er is veel tijd verstreken,
er zijn geen mensen meer, er zijn
geen documenten meer. Dit is,
dat is zeker, geen simpele zaak.
Maar wij zullen alles doen, zodat
de waarheid kan worden ge-
hoord. Met alzijn volume en in al
zijn omvang."

- Vladimir Aleksandrovitsj,
heeft u een grotefamilie?

Krjoetsjkov: „Ik heb zonen, een
kleinzoon en een kleindochter,
waar ik heel erg van houd. Ik ben
getrouwd, ja, ik ben een huisva-
der. Maar, helaas, ik kan maar
heel weinig tijd met mijn familie
doorbrengen."

- Wat is uw eigen werkschema?
Hoe lang werkt u?

Krjoetsjkov: „Weet u, ik vind het
een beetje gênant om het te zeg-
gen, maar ik werk lange uren,
veertien, zestien uur. Op zondag
gun ik mezelf een pauze van vier,
vijfuur. Dat wil zeggen, overdag.
Het enige dat meredt, is mijn uit-
zonderlijke constructieve en po-
sitieve houding ten opzichte van
fysieke training."

- Dus u vindt nog wel tijd om te
zwemmen?

Krjoetsjkov: „Inderdaad, elke
ochtend een uur. Hoewel ik het
moeilijk vind. Daarnaast houd ik
als Rus, als een man die in Rus-
land woont, erg veel van skiën."

- Als we naar dit tempo kijken,
gaat u dan nog wel op vakan-
tie?

Krjoetsjkov: „Ik ga op vakantie.
Dat doe ik. Maar dit jaaren vorig
jaar is het er niet van gekomen.
Ik heb één hobby: theater. Ik
houd bijzonder veel van theater."

- Ook het moderne theater;
spreekt het hedendaagse thea-
ter u aan?

Krjoetsjkov: „Over het algemeen
houd ik ergvan Brecht, een groot
toneelschrijver, zonder twijfel,
en het is ook niet toevallig dat
het Sovjetpubliek hem met zo-
veel respect behandelt. Maar ik
houd ook van onze academische
theatertraditie. De theatergroe-
pen die in die stijl werken, heb-
ben zich uit het motteballentijd-
perk bevrijd. Ze houden zich nu
bezig met hedendaagse onder-
werpen en dat kan alleen maar
worden toegejuicht. En dan, wie
kan er om heen om van het Bols-
joi te houden?"

- Misschien is er nog iets dat u
zou willen zeggen? Misschien
heb ik verzuimd een vraag te
stellen die in uw ogen belang-
rijk is.

Generaal wil president van de verzoening zijn

Keuze Jaruzelski vergroot
kans op stabiliteit in Polen

Van de redactie buitenland
WARSCHAU - De echo van
de afkondiging van de staat
van beleg in december 1981
klinkt nog altijd na in Po-
len. Bijna zo sterk, dat gene-
raal Wojciech Jaruzelski het
presidentschap aan zich
voorbij zag gaan. Het was
niet voor niets dat hij afge-
lopen woensdag met zon
krappe meerderheid werd
gekozen. En het waren bete-
kenisvolle eerste woorden
die hij in zijn nieuwe functie
sprak: „Ik wil de president
van de verzoening zijn."

Jaruzelski was secretaris-gene-
raal van de communistische par-
tij, toen de partij dit jaareen van
de meest ingrijpende koerswijzi-
gingen in de politieke geschiede-
nis van Polen inzette, door Soli-
dariteit te legaliseren. En dat na-
dat de partij zeven jaar lang had
geprobeerd de vakbond van de
aardbodem te laten verdwijnen.

Zich ervan bewust, dat het de
communisten in hun eentje nooit
zou lukken een eind te maken
aan de socialeonvrede en de eco-
nomische crisis in Polen, ging de
regering van Jaruzelski gesprek-

ken aan met de oppositie. Deze
waren het begin van de politieke
hervormingen, die uiteindelijk
hebben geleid tot de presidents-
verkiezingen van woensdag.
Jaruzelski verschilt in die zin
van de meeste westelijke presi-
denten, dat van zijn huiselijk le-
ven weinig bekend is en hij zich
niet vaak in het openbaar onder
de bevolking begeeft. Ook heeft
hij niet veel contact met de pers.

Hij werd geboren op 6juli 1923 in
een dorp in het oosten van Polen
en komt uit een aristocratische
familie. Toen de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak, bezocht hij een
katholieke kostschool.
Volgens zijn officiële biografie

„verbleef Jaruzelski tijdens de
oorlog als arbeider in het noord-
oosten van de Sovjetunie, maar
volgens kennissen van zijn fami-
lie werd het gezin door de Rus-
sen gevangen genomen en te-
werkgesteld in Siberië.
In 1943 volgde Jaruzelski een of-
ficiersopleiding in de Sovjetunie,
waarna hij dienst nam in het daar
gevormde Poolse Eerste Leger.
Als lid van het Rode Leger be-
vocht hij de Duitsers. In 1947
werd hij lid van de Poolse com-
munistische partij. Hij maakte
zowel in de politiek als in het le-
ger carrière en in 1968 werd hij
minister van defensie.
In oktober 1981, tijdens de hoog-
tijdagen van de opstandige en

onafhankelijke vakbond Solida-
riteit, werd Jaruzelski benoemd
tot secretaris-generaal van de
partij. Hij was daarmee deeerste
militair in het Oostblok die deze
uiterst belangrijke politieke
functie bekleedde. Twee maan-
den na zijn benoeming kondigde
Jaruzelski de staat van beleg af.
Solidariteit werd verboden, haar
leiders werden gevangen geno-
men. De westerse landen zetten
hun hulp aan Polen stop en de-
den geen investeringen meer.
Polen zakte daardoor nog verder
weg in een economische crisis.

In een recent interview met As-
sociated Press zei Jaruzelski
hierover: „Het was een moeilijke
en dramatische beslissing, en

voor mij persoonlijk erg pijn-
lijk." Hij heeft echter nooit ge-
zegd dat hij zijn beslissing, de
staat van beleg uit te roepen, ach-
teraf heeft betreurd.

De democratische hervormingen
van het laatste jaarzijn met diep-
gaande scepsis begroet. De ge-
beurtenissen van acht jaar gele-
den liggen de Polen nog vers in
het geheugen. Jaruzelski is zich
er terdege van bewust dat zijn
naam onlosmakelijk aan de staat
van beleg verbonden blijft. Daar-
van gaf hij blijk toen hij op 30
juni bekend maakte dat hij zich
niet kandidaat zou stellen voor
het presidentschap.

De behoefte van Polen aan stabi-

liteit heeft Jaruzelski de kans ge-
geven zijn rol in de geschiedenis
van het land een nieuwe inhoud
te geven. Gesteund door de be-
lofte tot medewerking van de lei-
der van Solidariteit, Lech Wale-
sa, en door het bezoek van de
Amerikaanse president George
Bush maakte Jaruzelski de dag
voor de presidentsverkiezingen
bekend zich uit „plichtsbesef'
toch kandidaat te stellen.

" WOJCIECH
JARUZELSKI

.uitroepen staat van beleg 'n
pijnlijke beslissing...

binnen/buitenland

Vladimir Krjoetsjkov, chef van de Sovjetrussische geheime dienst:
’Nee,deKGBisgeen

liefdadigheidsinstelling’

MOSKOU - „Vladimir Aleksandrovitsj, dit ge-
sprek is mogelijk geworden door het huidige pro-
ces van democratisering van onze maatschappij.
Laten we daar dus het onderwerp van dit inter-
view van maken." Zo opende Stanislav Polzikov
van het Russische persbureau Novosti het eerste
tv-interview met de chef van het Sovjetrussische
Staatscomité voor de Veiligheid ofwel KGB,
Krjoetsjkov.

Krjoetsjkov: „Ik wil graag mijn
dankbaarheid tot uitdrukking
brengen dat u mij in de gelegen-
heid stelt een paar woorden over
het werk van deKGB te zeggen,
over zijn rol en plaats in onze
maatschappij.

Perestrojka is een proces dat het
geheel van onze maatschappij
aangaat en het omvat natuurlijk
ook alle wetshandhavende orga-
nisaties en diensten, inclusief de
KGB. Wij leren hoe wij democra-
tie en glasnost moeten gebruiken
in het werk van de staatsveilig-
heidsorganen en wij doen dat.
Wij zijn begonnen ons Sovjetpu-
bliek en, vanzelfsprekend, het
wereldpubliek beter te informe-
ren over wat de staatsveilig-
heidsorganen doen."

Eerste maal
Krjoetsjkov: „Wel, wat kan ik
nogzeggen? Dit is het eerste tele-
visie-interview in mijn leven. Ik
probeer een beetje op de achter-
grond te blijven, wat misschien
wel verklaardkan worden uit het
feit dat ik lange tijd de inlichtin-
gendienst van de Sovjetunie heb
geleid, iets watje niet aan de gro-
te klok hangt. Ik hoop dat onze
eerste ontmoeting niet de laatste
zal zijn. Ik wil graag mijn per-
soonlijke bijdrage leveren om
het image van de staatsveilig-
heidsorganen, niet alleen in ons
land, maar in de wereld als ge-
heel, in overeenstemming te
brengen met de nobele doelen
die wij, naar ik meen, met ons
werk proberen te verbinden.
Dank u wel."

- Dank, Vladimir Alek-
sandrovitsj, voor dit eer-
ste interview. Ik denk dat
het een grote eer is voor
welke journalist dan ook.
Dank u.

stanislav polzikov

Zelfs de
spionnen
ontkomen
niet aan
glasnost
Van onze verslaggever

MOSKOU - Niets in de
Sovjetunie lijkt tegen-
woordig nog heilig-
Zelfs het eens zo onaanj
tastbare Staatscomité
voor de Veiligheid, beter
bekend als de KGB, ont-
komt niet meer aan de
glasnost. En dat heeft
heel uiteenlopende ge-
volgen.

Enerzijds wordt de KGB te-
genwoordig openlijk gekriti-
seerd. Zo mopperde de par-
tijkrant Pravda onlangs dat
KGB-personeel had gewei-
gerd inzage te geven in docu-
menten over de vervolging
in de Stalintijd, omdat en het
was alsof de Pravda de for-
mule zeer verwerpelijk vond
„ze als geheim waren geken-
merkt." En ook tijdens de
eerste zitting van het Con-
gres van Volksafgevaardig-
den werden een paar harde
noten gekraakt, toen parle-
mentslid Joeri Vlasov uit
zijn slof schoot en de KGB
betitelde als „een onder-
gronds rijk", de „meest ge-
sloten, samenzweerderige
organisatie die wij hebben'
met een „almachtige greep
op de samenleving en elk in-
dividu."

Met tijd mee
Anderzijds tracht deKGB on-
der aanvoeringvan zijn nieu-
we chef Vladimir Aleksan-
drovitsj Krjoetsjkov (65) met
zijn tijd mee te gaan, wat al
tot een paar zeer opmerkelij-
ke gebeurtenissen heeft ge'
leid. Zo werd onlangs bij de
zelfmoord van 'geheim
agent' Glenn Michael Sou-
ther, alias Michael Orlov, de
hele doopceel gelicht van
deze 'held van het onzichtba-
re front', dieveel had gedaan
bij het bemachtigen van
kernwapengeheimen in de
VS.

Opzien
Vladimir Krjoetsjkov zelf, die
rechten heeft gestudeerd en
de diplomatenschool doorlo-
pen, heeft ook al het nodige
opzien gebaard. Hij was nog
maar amper tot opvolgervan
Viktor Tsjebrikov benoemd,
of Krjoetsjkov arrangeerde
in de eerste januaridagen
van dit jaareen opmerkelijke
ontmoeting met de Ameri-
kaanse ambassadeur in Mos-
kou, Jack Matlock. Zij had-
den een vriendschappelijk
tète a tète van negentig mi-
nuten in het hoofdkwartier
van de KGB aan het Dzjer-
zinski-plein.

In de VS is Krjoetsjkov geen
onbekende. Hij was onder
meer in Washington als top-
veiligheidsman van Sovjet;
leider Michail Gorbatsjov bij
diens historische bezoek aan
Ronald Reagan in 1987. Hi)
zat met Amerikaanse en SoV-
jet-officials aan tafel tijdens
een informeel diner in een
Chinees eethuis en later met
het hoofd van Reagans Na-
tionale Veiligheidsraad, Co-
lin Powell, en de toenmalige
onderdirecteur van de CIA.
Robert Gates, in het elitaire
Maison Blanche-restaurant.

Oordelen
In de VS zijn wat tegenstrijdi-
ge oordelen geveld over Vla-
dimir Aleksandrovitsj. De
één beschrijft hem als rustig
en bescheiden. "De ander
heeft het over een man die
„gezellig is, interessant en
voortdurend grappen ma-
kend." In elk geval is de om-
schrijving van een Amen-
kaan die de KGB-chef van
nabij meemaakte bij de top
in '87 op zijn plaats: „Hij ziet
er bepaald niet uit als een
spion."

Krjoetsjkov is er veel aan ge-
legen de meest notoire van
alle Sovjetinstanties een be-
ter aanzien te verschaffen-
En tot dat doel liet hij zich
onlangs voor het eerst in de
geschiedenis voor de televi-
sie interviewen door Stanis^
lav Polzikov, journalist bij
het Sovjetpersbureau N?'
vosti. Van dat interview zij/1
gedeelten in de Sovjetunie
uitgezonden. In deze krant
vandaag belangrijke delen
van dat in vele opzichten ex-
clusieve gesprek: over het
gezinsleven van Krjoetsjkov.
zijn liefde voor het theater,
zijn streven naar meer open-
heid, zijn bereidheid het
budget van deKGB publiek
te maken, zijn lange werkda-
gen.
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Sporthallen
\n erische kompel: „JarenlangVij. 2e ons gezegd: haal meer
*%,, °1 naar boven en maak je

Seen zorgen. We zullen jullie
V* ,en kleden en jullie wonin-
\. e kindercrèches geven en cul-

'^
n sporthallen. En we hebben

V Wetter gewerkt, kolen naar
'gehaald en nu horen we: jul-V k ten niet alleen steenkolen
l*4lh n halen' maar zelf ook
'M jhet andere zorgen. Maar hoe
V^dat doen? Het maakt niets
t_k^cK jeje richt met verzoeken
Jk ;>.en. er komt niets van te-
fW . doen alleen maar mooie

ft
;^ . 5 ei gaat zelfs nog verder te-Nk. e geschiedenis. In zijn boekNi ft

Van de Arbat' beschrijft
S. gebeurtenissen in

het jaar 1934. De industriële revolu-
tie die Stalin heeft ingezet en die
koste wat het kost, al zijn het men-
senlevens, tot een succes moet wor-
den gemaakt, is in volle gang. In
Magnitogorsk in de Oeral verrijst de
ene hoogoven naast de andere staal-
fabriek, maar de arbeiders leven in
mensonterende barakken. Een in-
genieur neemt het heft in eigen
hand en onttrekt gelden aan de fa-
brieksfondsen voor de bouw van
huizen, een bioscoop, een cultureel
centrum.

Barakken
Barakken, die stonden er vroeger
ook in Siberië. De stad Mezjdoerets-
jensk ('Tussen de rivieren') verrees
in 1955 op de plaats van het vroege-
re strafkamp Olsjeras, nadat op last
van Chroesjtsjov de gevangenen
waren vrijgelaten en loonarbeiders
huri werk hadden overgenomen.
Het is nu een metropool van 100.000
inwoners. Maar er mag dan een flin-
ke bonus staan op het werken in Si-
berië de kwaliteit van het leven is
nog steeds niet benijdenswaardig.

De winkels zijn leeg, duizenden ge-
zinnen zoeken naar een eigen wo-
ning, de ziekenhuizen zijn 'vol als
mierenhopen', wie een dokter wil
moet een week wachten,
schoolklassen zijn volgeperst met
twee tot driemaal zoveel kinderen
als de norm, het aantal bedrijfson-
gevallen in de mijnen is schrikba-
rend. Volgens de Komsomolskaya
Pravda zijn in negen jaar tijds in de
Russische mijnen 10.000 doden ge-
vallen, in deKoezbass alleen al kwa-
men vorig jaar bij mijnongelukken
152 kompels om het leven.

Niet alleen de mijnen, maar het
grootste deel van de Sovjetindustrie
gaat gebukt onder een vijftig jaar
oude erfenis van 'administratieve ti-
rannie', zoals het vakbondsblad
Troed het recentelijk omschreef,
van bureaucratische directieven
van de centrale leiding in Moskou
die in geen enkeleverhouding staan
tot de mogelijkheden ter plaatse.
Troed: „Het onmenselijke concept
van 'het plan ten koste van alles'
moet worden uitgeroeid, zonder uit-
zondering."

Dat is waar Michael Gorbatsjov in
1985 mee begon en dat is volgens de
Sovjetkranten ook wat de (staken-
de) mijnwerkers in de Koezbass en
Donbass wensen. Op hun lijst van
41 eisen staan behalve kwalitatieve
en materiële verbeteringen van de
levensstandaard ook een grotere
autonomie ten opzichte van Mos-
kou, zeggenschap over de bedrijfs-
voering en de -winsten, zelfstandige
beslissingen over de produktiedoe-
len en het recht om zelf overschot-
ten naar het buitenland te verkopen
om met de aldus verkregen valuta
sociale voorzieningen te bekosti-
gen. Dat is hen nu voor een groot
deel ook beloofd.

Begrip
De Sovjetskaja Rossija: „Hoe ver-
der de stakingen gaan, des te duide-
lijker wordt de stap voorwaarts:
onze perestrojka, die een revolutie
van boven was, krijgt nu krachtige
steun van onderen. Het is jammer
dat de staking in economisch op-
zicht nadelig resultaat oplevert.
Maar kan dit de arbeiders worden

verweten? Juist de arbeiders heb-
ben deze problemen gedurende vele
jaren naar voren gebracht".

De hele Sovjetpers schrijft momen-
teel met veel begrip over de stakers.
De Pravda noemde hun eisen vorige
week 'onaanvechtbaar. Het officië-
le partij-orgaan prees de kompels
voor hun 'voorbeeldige discipline
en organisatie', die ervoor hadden
zorggedragen dat ze zich niet lieten
meeslepen door leden van de De-
mocratische Unie, een min of meer
verboden groepering die een meer-
partijenstelsel nastreeft.

En de Izvestija schreef dat stakin-
gen in de Sovjetunie thans tot 'de
feiten des levens' behoren, die ein-
delijk een wettelijke regeling be-
hoeven. Maar het is de vraag of het
effect van de acties in de mijnen ook
werkelijk het opdrijven van het
tempo van de perestrojka zal zijn.

In het feit dat de mijnwerkers uit de
negen Siberische steden waar werd
gestaakt zich hebben verenigd in
een comité, waar niet één partij- of
andere functionaris zitting in heeft,
zien sommigen een motie van wan-
trouwen tegen het geheel van de tra-
ditionele Sovjetinstituties. Met an-
dere woorden tegen de partij.

Binnenkort ’eerlijke, vrije verkiezingen’Nicaragua herdenkt de
revolutie in armoede

\. ar> de redactie buitenland
S u GUA "°_ 19 -Juli 1979

*v f?et Sandinistisch Nationaal
VMingsfront FSLN > dat het
jW Y^n dictator Anastasio So-
M^ had verslagen, zegevierend
Vua binnen. Deze week
%nQ

e Nicaragua, uitgeput door
%o§ en economische crisis, de
J}'.tjse verjaardag van de sandi-

rdri e revolutie. Driehon-
ej auizend mensen -eentiende% rjVan de bevolking - woon-

% u herdenkingsbijeenkomst
M^H et Carlos Fonseca-plein in

h^V3 biJ °nder hen bevon-
»?stip vertegenwoordigers vanM^S buitenlandse regeringen.
w s's h oog op e economische

'^ had Managua de gasten ge-
-O_Ü zelf hun reis-en verblijf-

, nte betalen.

rt't.p 61 de regering van Daniel
Sï v kez '_ is met de voorberei-

k 1
n algemene verkiezingen

%r !JUari. verwijten de contra's
k*_ v

C toegenomen militarise-
&eri5n e samenleving en de

y%M ngen van de politieke
n' De oude dictatuur is

-g„ "gen door een nieuwe, zo
Sdin- Zij' °ok houden zij de
\t [} lsten verantwoordelijk
%hj e dramatisch slechte eco-

situatie. De produktie
_H ri

e levensomstandigheden
ï* . ri astlsch gedaald als gevolg
\£? inflatie die in 1988 meeru-000 procent bedroeg.

kingen hebben met de Sovjet-
unie en Cuba, wijten de econo-
mische problemen aan de strijd
tegen de contra's, die militaire
hulp krijgen van de VS. Daar-
naast stelden de VS in 1982 een
economisch en financieel embar-
go in, wat ook de nodige invloed
op de Nicaraguaanse economie
had.
Nicaragua is één van de vijfMid-
denamerikaanse landen die in
augustus 1987 het Arias-vredes-
plan ondertekenden. Ortega ver-
bond zich, met zijn ambtgenoten
van Costa Rica, El Salvador,
Guatemala en Honduras, ertoe
onderhandelingen te openen met
het gewapend verzet in zijn land

en een begin te maken met de
binnenlandse democratisering.
Ortega is deze beloften in grote
lijnen nagekomen. Het overleg
met de contra's heeft geresul-
teerd in een staakt-het-vuren dat
officieel inging in februari 1988,
waarmee een einde kwam een de
oorlog die in acht jaar 50.000 bur-
gers en soldaten het leven koste.
De contra's krijgen echter nog
steeds Amerikaanse hulp. De
naar schatting 12.000 verzetsts-
rijders hebben zich grotendeels
verzameld in kampen in Hondu-
ras aan de Nicaraguaanse grens.
En zeven maanden voor de ver-
kiezingen heeft Ortega aange-
kondigd dat hij met alle partijen
in het land overleg wil voeren om
eerlijke en vrije verkiezingen te
waarborgen.

ar>dinisten die goede betrek

" DANIEL ORTEGA
...schuld van ellende bij

contra's gelegd...

binnen/buitenland

Stakingen komen Russische conservatieven van pas

Mijnwerkers zijn
mooie beloften zat

Van. an onze correspondent
- Novotsjer-

11' 1962. De arbeiders van
!^.Comotievenfabriek Boe-
( j,.

2_n de mooie beloftes
willen brood op de

f n v*ees en vinden de
%t- no°g voor de slechte[ J^t van hun woningen.

Deiders gaan in staking.
.rf r°testmars trekken ze'v!i sta^- Troepen openen

do h" arbeiders vinden
*&__' Un nJkenworden de
*-3 k ag °P eeil êeneimeC ?§raven. Als de solda-
ijj, hiet in slagen de bloed-
H en van de straten te boe-

gooien ze er ten slotte, e^n laag asfalt overheen.
0,, wordenr, vae rechter gesleept. Ze-
y ari hen krijgen de dood-

!fCeretsJensk, 1989. De mijn-
k^ in het Koezbass-bekken in
Ijjj. z'Jn de mooie beloftes zat..f.Ler}. vlees en worst in de be-
HwLlnes' 800 &ram zeeP en een

__.- Per maand, betere woon-
-i^?1-heden, en schone lucht

ivm Aan hun eisen is ver-
_è j egemoetgekomen en in Si-
\ »-bÜna iedereen weer aan het

rf
F elders in de Sovjetunie. e mijnwerkers driftig ver-

' _! ■.W^etmedia onderdrukken be-
*ls °ver stakingen niet meer,
\^ 2? jaar lang deden met het
!&v uit Novotsjerkask, dat on-
j_e,?0r het eerst in de Moskouse
W verscheen. En premier Ni-
!|(j _kov heeft gezegd geen ge-
W^..wülen gebruiken om de
'"'to gen (waar die nog door-
nik beëindigen. Toch is er één

overeenkomst tussen
slt: retsjensk en Novotsjer-

eisen van 1989 zijn nog
als die van 1962.

" Een beeld van de afgelopen week. Een boze Siberische mijnwerkerkomt verbeten voor de eisenvan de stakers op.

Frustraties
Door Gorbatsjovs politiek hebben
jarenlangefrustraties een weg naar
de oppervlakte gevonden. De acties
in de mijnbouwgebieden worden
geflankeerd door nieuwe etnische
onlusten in de autonome republiek
Abchazië in Georgië (waar volgens
een woordvoerder zelfs de veilig-
heidstroepen niet meer in voldoen-
de aantallen kunnen worden aange-
sleept) en aanhoudende spanningen
in de Armeense enclave Nagorno-
Karabach in Azerbajdzjan. Ze vol-
gen op de gewelddadigheden in
Oezbekistan, Kazachstan, Tadzji-
kistan.

De fouten uit het verleden zijn
enorm. Zij kunnen niet in een hand-
omdraai worden rechtgezet. Maar
velen zijn het wachten op betere tij-
den, die hen sinds 1917 zijn voorge-
houden, moe. Niemand hoeft ja
loers te zijn op de nachtrust die Mi-
chael Gorbatsjov momenteel krijgt.

Conservatieven
Hier en daar werden bovendien ook
al politieke eisen kenbaar gemaakt:
een nieuwe grondwet en een spoed-
vergadering van het Congres van
Afgevaardigden, waar de almacht
van het Centraal Comité van de
communistische partij aan de kaak
zou moeten worden gesteld.

De stakingen zijn hoe dan ook, al
streven de mijnwerkers daar zeker
niet naar, koren op de molen van de
'conservatieven' in de partij, de
communisten van de oude stempel,
wier invloed niet mag worden on-
derschat. Gorbatsjov stiet één van
hen, de Leningradse partijleider So-
lovjov,vorige week hoogst persoon-
lijk van de troon. Melnikov, de par-
tijleider in het Koezbass-gebied die
in het voorjaar zelfs niet kon door-
dringen tot een kandidatenplaats
voor het Congres van Afgevaardig-
den, zit er nog.

Melnikov maakte carrière onder
Gorbatsjovs grootste tegenstrever
JegorLigatsjov en werd later diens
opvolger als partijleider in het Sibe-
rische Tomsk. Hij vroeg zich on-
langs in het Centraal Comité veelbe-
tekenend af hoe het toch zo ver had
kunnen komen „dat de eenheid van
onze Sovjetunie in gevaar is ge-
bracht" en waarom gedachten over
„de mogelijkheid van een meerpar-
tijensysteem of het vormen van een
oppositie in de partij" überhaupt
werden toegelaten. De vingerwij-

zing was duidelijk: de verantwoor
delijke man is Michael Gorbatsjov.

(ADVERTENTIE)

Is een weekendje erop uit
niet bij uitstek geschikt om

'ns heel rustig over een ander
beroep na te^tóken?
Zonderop uw dut^w . \_£j \ [/' f/^ (/ deZe opleiding Volgen kri 'gen

te slaan is 't u gelukt. De tent 0> j\ . ;_\ j| 1^" /// voor de tijd van 14 maanden een
staat. En eindelijkkomt uook'ns \ \<f^^^^^ll ÉtLf'/ ft\ leer/arteidsovereen-
toe aan dat dikke boek dat u. mS^^^i \^VV \\^3kVO^\ Y\0 VmSt ""«aaten, teBen een goed
Sinterklaas kreeg. V^_ \\ I H/Al W^ Jxl salaA?^^eb,eken geschiktheid

Alhoewel het een heel boeiend\ \\ |/ \//\ \f/ v w*lxlt deze overeenkomst omgezet in een
boek is, dwalen uw gedachten zo nu en dan wat af. * ) v. X* V '-contract voor onbepaalde tijd.
'n Klein momentje denkt u aan uw werk. U zou wel eens wat Bent u Üjdens uw overpeinzing op een idee gebracht en wilt u
anders willen proberen. Als dat inderdaad door uw hoofd speelt, wel eens nader met ons kennismaken, neem dan contact met ons op.
overweeg dan eens het aanbod dat DSM ukan bieden: Een praktijk- Een kort briefje met uw gegevens is genoeg,
opleiding tot proces-operator. Stuur dit aan DSM Limburg bv, Personeelsvoorziening en Beheer,

Een mogelijkheid voor mensen van 18 tot 35 jaar met US Mauritspark 1, 6163 HM Geleen (onder vermelding van nr. 60/PVB).
(wis- en natuurkunde op C-niveau), HAVO-3 of MAVO (ook met wis- Of bel voor meer informatie: 04490- 63237.
en natuurkunde), om bij DSM een vak te leren. Een verantwoordelijk

vak.Want deproces-operators zijn mensen diede produktie-processen

in de DSM-fabrieken begeleiden. En die als er iets mis dreigt _^

te gaan complete fabrieksinstallaties stilleggen en weer opstarten. I^OIVI (S^
Elke maand start DSM met een opleiding. De mensen die Wfe hébben een OpIOSSÜIg Of We Vinden er een.
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Welterhof is een psychiatrisch centrum met 349 erkende bedden en 73
dagbehandelingsplaatsen en een personeelsbestand van ongeveer 470
medewerkers.
In samenwerking met andere instellingen, werkzaam op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg, draagt de stichting zorg voor intra- en
semimurale psychiatrische hulp in de regio Zuid-Oost Limburg.

De stafafdelng personeelszaken is een rechtstreeks onder de direktie
ressorterend staforgaan en omvat naast het hoofd, twee personeelskon-
sulenten en drie administratieve medewerksters.
De beide personeelskonsulenten hebben elk een deel van de organisatie
als aandachtsgebied.

Wegens vertrek van een kollega zoeken wij op korte termijn een

PERSONEELSKONSULENT

De aan te stellen personeelskonsulent krijgt de verantwoordelijkheid voor
het personeelswerk ten behoeve van de behandelafdelingen.
Als hoofdlijn geldt, dat met een grote mate van zelfstandigheid taken worden
uitgevoerd op het gebied van personeel en organisatie binnen de
aangeduide sektor.
Advisering en ondersteuning geschiedt op verschillende niveaus.
Tevens wordt een aktieve inbreng verwacht bij de verdere uitbouw
en ontwikkeling van het personeelsbeleid van de instelling.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN:- Afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau (bijv. HBO-PW);- Enige jaren ervaring;- Grote mate van zelfstandigheid;- Goede kontaktuele eigenschappen en sociale vaardigheden;- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- Leeftijd ca. 30 jaar.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Het salaris is afhankelijk van de ervaring en bedraagt maximaal fl. 4.706,-
-bruto per maand. De overige arbeidsvoorwaarden zijn konform de
CAO-Ziekenhuiswezen.

INFORMATIE EN SOHJC.TATIE:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer H. van Reen, hoofd
stafafdeling personeelszaken of de heer T. Jeurissen, personeelskonsulent,
telefoon 045-718180, toestel 2149.
Uw schriftelijke sollicitatie dient u vóór 4 augustus 1989 te richten aan de
stafafdeling personeelszaken, postbus 4436, 6401 CX Heerlen, onder vermelding
van vakaturenummer 694.

Psychiatrisch Centrum

welterhof

DE LIMBURGSE* 1
PERSONEELS GIDS

tempo-team
uitzendbureau

INDUSTRIE
Montage-medewerkers m/v
voor verschillonde afdelingenvan een groot
produktie-bedrijf in Bom. Er wordt gewerkt in
dag- of ploegendienstDe banen zijn voor
langere tijd. De salariëring is goeden vervoer
is geregeld. Ook vrouwen kunnen uiteraard op
deze advertentie reageren.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Karin Poelman
Sittard,Rosmolenstraat 4

043 - 21 05 51, Hanny van deKragt
Maastricht, Hoenderstraat 3

045 - 71 83 66, Wilma Smaling
Heerlen, Op deNobel 1

04490- 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 2a

04750 - 3 36 49, Ank Manders
Roermond, Wilhelminaplein 10

I

In augustus 19Ö9 opentKwantum in Sittard goeding op basis van 't openbaar vervoer,
zn deuren. Om te beginnen betekent dat Werken bij Kwantum betekent (in de meeste
werk voor afdelingschefe, part-time winkel- gevallen) ook 15%korting op alle artikelen,
personeel èn hulpkrachten. Maar vooral betekent het werken bij een
Voor hen is er strakswerk op een van de vol- bedrijf waar het goed mee gaat en waar het
gende afdelingen: tapijt, gordijnen, sport, plezierig werken èn winkelen is. Van het
behang, verf, meubels, verlichting, audio, laatste profiteert straks iedereen, van 't
speelgoed, gereedschap, sanitair en huis- eerste wellicht u.
houd. Solliciteren wordt een gezellige aangelegen-
Afdelingschef zijn, betekent verantwoordelijk heid. ledereen die interesse heeft, nodigen
zijn voor één van onze produktgroepen. we hierbij uit om op maandag 24 juli a.s.
Eisen zijn minimaal Mavo, leeftijd vanaf 22 tussen 15:00-17.30of 18.30 en 20.30 in hotel
jaar, vakkennis, ervaring en minimaal 2 jaar De Prins langs te komen. Adres: Rijksweg
met bovengenoemde artikelgroepen èn Zuid 25. Sittard. Daar staan mensen voor u
ervaring in het leidinggeven. klaar als u meer wilt weten, er staat koffie
Voor de overigefunkties gelden de volgen- klaar en eF liggen sollicitatieformulieren om
de eisen. Een leeftijd van tenminste 16 jaar, in te vullen.
ervaring in een van de artikelgroepen en We hebben voor dezevorm van solliciteren
minimaal een LDS/llavo opleiding. gekozen, omdat we heel snel mensen
Full-timers gaan 36 uur per week werken, nodig hebben. Want zoals gezegd: we
part-timers uren in overleg en hulpkrachten starten in augustus. Overigens: het perso-
maximaal 12 uur. Werken bij Kwantum neelsbeleid van Kwantum is gericht op
betekent verder werken met een op CAO gelijke kansen voor mannen en vrouwen,
gebaseerd loon, plus WSSSSSSSSSSSSSSSt Vrouwen worden daar-
(als je van buiten Sittard om nadrukkelijk verzocht
komt) 'n reiskostenver- [^^^^^[^^J^jj te solliciteren.

Waarom zou jehet niet doen.

1 fFRISSEN B.V.
VALKENBURG-HOUTHEM

Op korte termijn vragen wij

EEN HEFTRUCK/
WIELLADERMONTEUR
voor onze afdeling industrie

Functie-eisen:- technische opleiding genoten;- kennis van elektrotechniek en hydrauliek;- bij voorkeur een aantal jaren ervaring;- positieve en actieve instelling;- rijbewijs BE.

Sollicitaties richten aan

Frissen B.V.
postbus 123
6300 AC Valkenburg Aan De Geul
t.a.v. de heer G. Frissen
tel. 04406-40338* 2172.1

'gezocht'
Voor een bedrijf in de omgeving van Kerkrade.

Het werk omvat het controleren van computerchips.
De werktijden zijn volgens een 5-ploegenrooster.

Ben je in het bezit van een LTS diploma C-niveau en 18
jaar of ouder reageer dan snel.

Deze baan biedt goede toekomstperspectieven.

Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard.
Het is werk in 2-ploegendienst. Ervaring en rijbewijs B zijn
vereist. Wij bieden goede verdiensten en een reiskosten-

vergoeding.

Zoek jevakantiewerk, ben je 18 jaar of ouder en een
geruime tijd beschikbaar, neem dan maandag direct
contact op met een van onderstaande vestigingen.

Voor meer informatie over bovenstaande vacatures kunt
u contact opnemen met Sylvia Otten van de vestiging in

Kerkrade, Bettina Lemmens van de vestiging in Heerlen
of metRené Raats van de vestiging in Sittard.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

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

Rosmolenstraat 9, Sittard, 04490-22279

___KESER. uitzend-kracht.
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Handel en import van meetgereedschappen, meetmachines, software, s .'
en spangereedschappen alsmede hulpapparatuur.
WKP is een succesvolle, nog steeds snel groeiende technische
handelsonderneming. Als meestal exclusief vertegenwoordiger voor
buitenlandse fabrikanten, voorzien wij de Benelux van o.a. rfmeetgereedschappen, software en hulpapparatuur, waarbij prijs, kwaliteit
service hoog in ons vaandel staan.
Om dit blijvend te kunnen realiseren, zoeken wij voor onmiddellijke
indiensttreding:

commercieel/technisch medewerker voor de binnendienst
Van de geschikte man of vrouw vragen wij:- goede contactuele en commerciële eigenschappen;- ervaring met het zelfstandig maken van offertes;- aantoonbare kennis en ervaring op dit gebied;- technische kennis van meetgereedschappen is wenselijk;- MTS/HTS-opleiding;- beheersing van Duits en Engels in woord en geschrift, kennis van de I

Franse taal is een pré;- leeftijd tussen 20 en 35 jaar; p- woonachtig in de omgeving of bereidheid om hier te komen wonen. "
Deze man of vrouw bieden wij:- salaris naar kennis en ervaring;- prettige werksfeer in een hardwerkend team;
- ruime zelfstandigheid binnen het kader van de mogelijkheden in de

onderneming;
- optimale inwerkmogelijkheden.
Stuur uw met de hand geschreven sollicitatie naar B.V. Technische
HandelsondernemingWKP, postbus 24200, 6367 ZV Voerendaal. .
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De uiteenlopende werkzaamheden vanhet Algemeenburgerlijkpensioenfonds zijn
aan verschillende organisatie-onderdelentoevertrouwd: hetAbp telt zes bedrijfseenheden, te weten
Pensioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, On-
roerend Goed en ABP-Hypotheken. Bij de uitvoering van hun takenkunnen dezebedrijfseenheden
gebruikmakenvan de dienstenvan Centrale Services. De dienstAlgemeneVoorzieningen levert de
benodigde faciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteunden geadviseerddoor een aantalkleine ge-
specialiseerdeCentraleStaven. HetAbpheeft in 12plaatsen inhetland vestigingen.Vanderuim 3700
medewerkers is hetmerendeel inhet hoofdkantoor te Heerlenondergebracht.

#n____l HYPOTHEKEN
ABP-Hypothekenverstrekt enerzijdsrechtstreeks hypothecaire leningenaan individuelehypo-

theekgevers en creëert anderzijds samenwerkingsverbandenmet andere hypotheekverstrekkers.
De directeurABP-Hypotheken wordt ondersteunddooreenklein aantal specialistischebednjfsstaven.
Met betrekking tot de strategievorming gebeurt dit onder meer doorStafBeleidsondersteuning en Onderzoek-

in verbandmethet vertrekvan dehuidigefunctionaris economischeen juridischeaspecten binnen de staf,
zoekt ABP-Hypotheken een een lichtevoorkeur bestaat voor debedrijfskundige
m *>j richting; enige jarenrelevante ervaring m een soort-
JIIOOI& gelijkefunctie of in eenmanagementfunctie; in staat. _ . _ _ . zijn bedrijfsmatig te denkenen te handelen, waarbij
b6I6ICISOHCI6_rSt 6U__IIHCI re^ltaatgericn,neicl voorop staat; bereid zijn tot sa-

** menwerking; communicatievevaardigheden, zowel

en onderzoek m/v m woord *9eschnft
Wij bieden: een aantrekkelijkefunctie binnen een

Taakomschrijving: Hoofd Beleidsondersteuningen dynamisch jonge organisatie;een salaris, dat in over-
Onderzoek heeft met name tot taak een essentiëlebij- eenstemming ismet de aard en het mveau van deze
drage te leveren aan de strategischeplanningvan functie. Daarnaast 8% vakantie-uitkering, een goede
ABP-Hypotheken en te toetsen oftaktische en opera- pensioenvoorziening en een tegemoetkoming in de
tionele plannenvan debedrijfsonderdelen hiermee ziektekosten,
sporen. Hij isverantwoordelijk voor het ontwikkelen
van scenario'sen het vergelijkenvan hypothecaire Standplaats: Heerlen,
beleggingsvormen met alternatievebeleggingen.
Daarnaast maakt hij gebruik van modernetechnieken Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
omte komentot devaststellingvan eenoptimaleporte- huidige functionaris, deheer mr. J.1.8.Egas,
feuüle-mix. telefoon045-793002, ofdeheer H.A.A.M, van Ingen,

telefoon 045-792216.
HoofdBeleidsondersteuning en Onderzoek issteeds
op de hoogte van deontwikkelingen in devoor ABP- Een psychologisch onderzoek kan deeluitmaken van
Hypothekenrelevante omgeving en heefteen volledig de sollicitatieprocedure,
inzicht in deconcurrentiepositie van het ABP-hypo-
theekbedrijf. Schriftelijke sollicitaties dienenbinnen drie weken te.

worden gerichtaan ABP-HyjDotheken, hoofd Perso-
Wij vragen: een opleidingop academisch niveau, neelen Organisatie, de heer H.A.A.M. van Ingen,
waarbij, gezien het thans adequaat afgedekt zijn van Postbus 3005 6401 DM Heerlen

f ___S 1 'n wereld aan mogelijkheden



Hogere winst
DowChemical

fcVGO- Het Amerikaanse che-
r^cern Dow Chemical heeft in

eede kwartaal van dit jaareen
j behaald van 728 miljoen dol-ventien procent meer dan dePjjjoen dollar in dezelfde perio-r 'g jaar. De winst per aandeel

3,35 tot 4,04 dollar. De om-
in het tweede kwartaal uit

'° miljard dollar, een toeneming
"cht procent. De omzet nam toe
rjf procent in Europa, met ne-
Prucent in de Verenigde Staten
et vier procent in derest van de

'^ Voor het halfjaar tot en met
J*am de winst uit op 1,5 mil-
js°Har. In de eerste helft van vo-
r was dat 1,1 miljard dollar.

apan leent Mexico
weemiljard dollar

ScO/TOKYO - Japanzal Mexi-
/;ee miljard dollar lenen omj^eede luchtverontreiniging in
,°fdstad te verminderen. Naoki
a, vice-minister voor buiten-
! betrekkingen van Japan,

vrijdag dat de ene helft
j *t bedrag zal worden verstrekt.e JapanseExim-Bank en de an-
j"elft via de Wereldbank. De

scaanse hoofdstad, met zeker
en miljoen inwoners, wordt

,J}°uwd als een van de meest
l'de steden ter wereld.

Commissie heeft eenLa'e van de Britse regering vani<lJ'j°en pond sterling (2,5 miljard
ijj,n) voor de Noordierse vliegtuig-
*_ a _l Short Brothers goedge-
lj .Met het Britse geld kan Short
ij gulden afbetalen. Shorts wordt
ft, aertig miljoen pond (103,5 mil-SuPülden) overgenomen door der qeSe Bombardier.

beursoverzicht
Forse omzeilen

QfTERDAM - Op zowel de ef-

'^n- als de optieoeurs in Am-(w^am werden gisteren hoge
latten behaald. De optie-
ti rs, die een expiratiedag had,
L efde zelfs de drukste dag van
\ |aar met 131.000 contracten.
!j5Mt Damrak was het met f
.]. biljoen voor een zomerdag

>fy """iet bepaald stil te noemen,
\ °ok bleek uit de aandelen-
*et van f 928 miljoen.

11. riendelijke stemming op de
L^elenmarkt droeg bij aan de

omzet op de optiebeurs.
IK ' Werd op de EOE omgezet in[UPs, ABN en Hoogovens.
W*- waren op de effectenbeurs

prijshoudend ge-
\h ' PniuPs sloot na een prijs-
CJ'ende dag zelfs af met eenC* van f 0,60 op f 41,20. ABNW? het per saldo twee dub-
\lJ£s beter op f 45,20.
1^ Oamrak kende een redelijk
'ö^^e dag met voor een aantalJt Ŝen toch nog aardige win-

Opvallend was bijvoor-
\* een vooruitgang van f 2,30
|kr Bols op fl5l. Ahold zette\ °Pmars met f 1,10 voort tot f
IjC 0 en Heineken werd f 0,80%J* Waard op f 131,50. Uitgever
jjb ;«erverraste met f 1,70 winst
V8-stemmingsindex met 0,1y,1 Winst op 191,4 niet veel
1% Werd voor een groot deel

<^ri°rzaakt door de terughou-
stemming bij de interna-

s die, uitgezonderd Philips,
V5^n hadden onder een over-at) dollar.
,f(se lokale markt was Poly-V^ de onbetwiste uitschieterI_o «nen winst van fllop fu- Übbink werd f3,90 hoger

V^ardeerd op f 119,90 en Noriti^|een tientje tot f 920. Hollan-
\h os ëmg fl4 hoger van de
O op f 547.

Eén Akens bedrijf in top 500
AKEN - Op de ranglijst van de 500 grootste Westduitse ondernemingen isAken slechts één maal vertegenwoordigd en wel op plaats 382. Die positiewordt ingenomen door Vegal GmbH met een omzet van ruim 1 miljard
Mark.
De ranglijst wordt aangevoerd door Daimler Benz AG met 73,4 miljard
Mark voor Siemens met 59,37 miljard. De lijst houdt geen rekening metgrote banken en verzekeringsmaatschapppijen. Alleen de moedermaat-schappijen zijn er in opgenomen. Daarom staat Philips Aken ook niet op
de lijst.

beurs van amsterdam slotkoersen/optlebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 104,20 104,90
Ahold 125,00 126,10
Akzo 142,80 142,50
A.B.N. 45,00 45,20
ALrenta 162,10 162,00
Amev 54,60 55,20
Amro-Bank 88,70 88,90
Bols 148,70 151,00
Borsumij W. 130,30 126,50
Bührm.Tet. 66,80 66,70
C.S.M.eert. 70,50 70,00
DAF 53,90 54,00
Dordtsehe P. 261,00 260,00
DSM 127,50 127,00
Elsevier 76,30 78,00
Fokker eert. 46,40 46,70
Gist-Broc. c. 33,00 33,20
Heineken 130,70 131,50
Hoogovens 115,50 115,20
Hunter Dougl. 117,50 116,50
Int.Müller 100,70 101,70
KBB eert. 80,90 '80,50
KLM 51,50 51,50
Kon.Ned.Pap. 57,00 56,50
Kon. Ohe 144,00 143,80
Nat. Nederl. 65.70 65.70
N.M.B. 263,50 262,00
Nedlloyd Gr. 454,20 452,50
Nijv. Cate 99,20 99,00
Océ-v.d.Gr. 308,00 307,00
Pakhoed Hold. 140,00 139,70
Philips 40,60 e 41.20 e
Robeco 108.20 108,10
Rodamco '58,80 158,80
Rolinco 106,70 106,70
Rorento 62,10 62,10
Stork VMF 37,50 37,60
Unilever 150,30 150,30
Verßezit VNU 102,00 102,50
VOC 47.10 47,00
Wessanen 91,80 91,70
Wolters-Kluwer 49,40 48,90

VTBinnenl. obligaties
(staatsleningen)
12_NL 86-96 123.70 123,70
12.. NL 81-91 106,90 106,90
12/2 NL 81-91 105.75 105,75
12NL 81-91 105,45 105,45
ll3/4 NL 81-91 104,65 104,65
11 _NL 80-90 103.05 103,05
11_NL 81-91 105,20 105,20
HV2NL 81-92 105,70 105,70
lIV2NL 82-92 106,00 106,00
11.4NL 81-96 109,90 109,90
11 1/. NL 82-92 106,05 106,05
11 NL 82-92 106,85 106,85
103/4 NL 80-95 105,60 105,60
I_. NL 81-91 103,50 103,50
lOV2 NL 80-00 115,70 115,70
10 _NL 82-92 105,20 105,20
lOV2 NL 82-89 100,30 100,30
10V4 NL 80-90 102,10 102,10
10_NL 86-96 112,90 112,90
10 _NL 82-92 105,40 105,40
10'ANL 87-97 114,05 114,15
10 NL 80-90 102,60 102.60
10 NL 82-92 104,15 104,15
10 NL 82-89-2 100,70 100,70
9_ NL 80-95 103,60 103,60
9/2 NL 83-90 102,15 102,10
9/2 NL 86-93 105,15 105,10
9_ NL 79-89 100,75 100,75
9NL 79-94 102,90 102,90
9NL 83-93 103,55 103,55
8% NL 79-94 102,70 102,70
83/4 NL 79-89 100.35 100,35
83/4 NL 84-94 104,20 104,20
BV2 NL 83-94 102.80 102.80
8 . NLB4-94-1 102,85 102,85

8_NLB4-94-2 108.20 108,20
B_NLB4-91-1 101,20 101,20
B/2 NLB4-91-2 101.65 101,65
B_NLB4-91-3 101.85 101,85
8 _ NLB7-95 104,65 104 70
8_ NL 77-92 101.30 101,30
B'/_ NL 77-93 101,70 101,70BA NL 83-93 102,35 102,35
8. NL 84-94 102.60 102«0
B'/. NL 85-95 103,45 103,45
BNL 83-93 101,70 10170
BNL 85-95 102,65 102 70
73/. NL 77-97 101,40 101 40
73 _NL 77-92 100,65 100,657 .NL 82-93 101,00 10110
73/4 NL 85-00 102,90 102 907_ NL 78-93 100,30 100 30
7 _ NLB3-90-1 100,10 100 05
7_ NLB3-90-2 100.20 100 20
7_ NL 84-00 101,55 101,55
7_ NL 85-95 101,15 101 207_ NL 85-2 95 101,25 101307_ NL 86-93 100,65 10065
7'A NL 89-99 101,30 101207NL 66-91 99,60 gg'öO
7NL 66-92 99,90 100 00
7NL69-94 100,10 loo'lO7NL85-92/96 99,50 99*55
7NL87p93 100,35 100 257NL 89-99 99,50 99 457NL 89-99-3 99,50 99 407NL 89-99-4 99,55 99*45
63/4 NLI-2 85-95 98,65 98706% NL 86-96 98.55 986063/4 NL 88-98 97,90 97 756_ NL 89-99 97,90 97 806 _ NL6B-93-1 98,20 98 206 _ NL6B-93-2 98.40 98406_ NL 68-94 98,70 98*70
6V2 NL 86-96 97,30 97*25
6_ NL 87-94 98,00 98*00
6_ NL 88-96 97,20 97*15
6_ NL 88-98 96,35 96*25
6V2 NL 89-99 96,20 96 106NL 87 95,70 95^56V4 NL 66-91 99,00 99 00
6_ NL 67-92 98,30 98*206 _NLB6-92'6 96,60 96 656. NL 86/96 95,80 95 806'A NLB6p95 96,65 96^656'A NLB7-3p95 96,65 96,65
61/4NLB7-1/95 96,50 96 5061/4NLB7-2/95 96.45 96456V4NLBB-94 97,20 97206% NL 78-98 98,20 98 206 .NLBB-98 95,70 95*50
6NL 67-92 98,00 9820e6NL 87-94 96,05 96 056NL 88-94 96,05 96106NL 88-95 95,35 9535
6 NLBB-96 94,55 94 5553/. NL6S-90-1 98,80 98 80< 53_ NL6S-90-2 98,80 98805V4NL64-89-1 100,00
5_ NL64-89-2 99,40 99 40
SNL 64-94 99,00 99 00
4_ NL 60-90 99,40 9940
4_ NL 63-93 97,60 9760
4_NL 60-90 98,70 98 704_ NL 61-91 98,20 98 204 . NL63-93-1 98,40 9840
4/4 NL63-93-2 98,20 98 20
4NL 62-92 98,90 98*90
3*4 NL 53-93 96,20 96.20
3'A NL 848-98 95,40 95,40
3_ NL 50-90 98,80 98,80
3. NL 54-94 95.00 95,10
3/4 NL 55-95 95,00 95,00

VTConverteerbare obligaties
5ABN 85-95 103,70 103,70
8 .A.1.R.85 108,50 108,00
6 _ Bobel 86a 87,00 87,00
6 .Bührm.73 260.00

6/4 Cham 86 89,00 89,40
5 Enraf-N.86 96,40 96,30
7HCSTechn. 117,80 117,00
6 Hoogov. 85 169.00 167,50
8 _HolecBs 112,00 112,00
sHoopEffB7 87,50 87.50
8.4 KNSM 75 225,00 226,00
73A Nutr.72 375,00 375,00
6V2 Nijv.Bs 152,00 152.00
6 _ R01.67 99,20 99.20
14SHV 81 155,00 155,00
8% Stevin76 102,00 103,50
8 _ Volker7B 103.00 103,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 48,20 49,50
ACF-Holding 58,50 59,00
Ahrend Gr. c 298.00 297,00
Alg.Bank.Ned 44,80 44,80
Asd Opt. Tr. 23,00 23,00
Asd Rubber 7,30 7,30
Ant. Verff 340.00
Atag Hold e 104,80 104,80
Aut.lnd.R'dam 92.00 92.30
BAM-Holding 488,00 488.00
Batenburg 98.00 99.00
Beers 143,50 143.50
Begemann 126.00 127,00
Belindo 372,00 372,00
Berkels P. 4,95 4,90
Blyd.-Will. 23,80 23.70
Boer De, Kon. 436,00 436,00
de Boer Winkelbedr. 57,30 57,40
Boskalis W. 15,30 15,30
Boskalis pr 13,00 13,00
Braatßouw 1035.00 1032,00
Burgman-H. 3300,00a3300,00 a
Calve-Delft c 975,00 974.00
Calvé pref.c 5450,00b5450.00 b
Center Parcs 68.00 67.00
Centr.Suiker 69,80 69.30
Chamotte Unie 10,40 10,60
Cindu-Key 121,00 121,00
Claimindo 363,00 363,00
Content Beheer 23,00 23,00
Cred.LßN 82,30 82,50
Crown v.G.c 108,50 109,00
Desseaux 229,50 231,00
Dordtsehe pr. 260,20 259,00
Dorp-Groep 54,50 54,10
Econosto 262,00 266,00
EMBA 134,00 134,00
Enraf-N.c. 54,00 55,00
Eriks hold. 400,00 402,00
Flexovit Int. 79,00 79,00
Frans Maas c. 82,60 82,70
Furness 124,00 123,50
Gamma Holding 86,00 85,30
Gamma pref 5,70 b 5,80 a
Getronics 27,20 27,20
Geveke 42,20 42,50
Giessen-de N. 290.00 295.00
Goudsmit Ed. 395,00 398,00
Grasso'sKon. 108,00 105,00
Grolsch 142,50 144,00
GTI-Holding 185,80 186,90
Hagemeyer 100,50 101,00
H.B.G. 210,00 211,00
HCS Techn 15,10 15,30
Hein Hold 113,50 115,00
Hoek's Mach. 184,00 184,00
Holdoh Hout 745,00 745,00
Holec 31,10 32,00
H.A.L. Tr. b 1655,00 1652.00
Holl.Am.Line 1655,00 1650,00
Heineken Hld 113,50 115,00
Holl.Sea S. 1,38 1,36
Holl. Kloos 533,00 550,00
HoopEff.bk. 10,90 11,30
Hunter D.pr. 5,70 5,70
ICA Holding 18,50 18,50
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)

IHC Caland 31,50 31,00
Industr. My 231,00 231,00
Ing.Bur.Kondor 557,00 560,00
Kas-Ass. 47,80 47,90
Kempen Holding 16,50 16,30 e
Kiene's Suik. 1390,00 1390,00
KBB 80,90 83,50
Kon.Sphinx 129,60 129,60
Koppelpoort H. 347,00 347,00
Krasnapolsky 180,00 183,00
Landré & Gl. 59,00 59,50
Macintosh 52,00 51.50Maxwell Petr. 710.00 698.00
Medicopharma 77.00 76,50
Melia Int. 7.20 7,20MHV Amsterdam 23,00 23,00 a
Moeara Enim 1225,00 1215,00
M.Enim 08-cert 15900,00 15900,00
Moolen en Co 33,70 33.50
Mulder Bosk. 79,50 80,00
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. 436,00 436.00
Naeff 250,00
NAGRON 51,70 51.70NIB 577.00 575,00
NBM-Amstelland 21,60 21,30
NEDAP 352,50 353.00
NKF Hold.cert. 353.00 353.00
Ned.Part.Mij 39,50 40,00
Ned.Springst. 9800,00 10000,00 bNont 910,00 925,00
Nutricia gb 65.50 65,80
Nutricia vb 67,50 68,00
Oldelft Groepc 197,00 195,00
Omnium Europe 16,20 16,20
Orco Bank c. 79,50 78.30OTRA 821,00 819,00
Palthe 71,50 71,50
Pirelli Tyre 52,20 52,10
Polynorm 109,50 120.50Porcel. Fles 150.00 150,00
Ravast 50.00 50,10
Reesink 72,00 73.50
Riva 56.00 56.00
Riva (eert.) 56.00 55.00Samas Groep 72,00 72,00
Sanders Beh. 122,50 122,00
Sarakreek 30,60 30,40
Schuitema 1500,00 1500,00
Schuttersv. 148,50 147,00
Smit Intern. 43,70 44,50
St.Bankiers c. 27.00 29,00 fStad Rotterdam 148,30 147,00
Telegraaf De 458,00 460,00
Text.Twenthe 304,00 304,00
TulipComp. 58,70 58,20
Tw.Kabel Hold 144,50 145,00
Übbink 116.10 119.90
Union Fiets. 16,85 16,85
Ver.Glasfabr. 295,00 295,50
Verto 67,40 67,00
Volker Stev. 64,70 65,00
Volmac Softw. 51,00 50,10
Vredestein 19,10 19.30
VRG-Groep 67,50 67,60
Wegener Tyl 186,00 186,00
West Invest 30,00 29,80
WoltersKluwer 195,00 194,00
Wyers 50,00 50,00

VTBeleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,20 35.40 b
ABN Aand.f. 76,00 75,40 d
ABN Beleg.f. 58,40 58,50
ALBEFO 54.00 54,10
AldollarßFs 21,50 21,30
Alg.Fondsenb. 250,00 250,00
Alliance Fd 12,20 12,20
Amba 47,20 47,10
AmericaFund 324,00 323,00
AmroA.inF. 91,60 91,60
Amro Neth.F. 78,30 77,90
Amro Eur.F. 73,00 73,50
Amro Obl.Gr. 152,70 152.80

Amvabel 95,50 95,20
AsianTigersFd 61,30 60,30
Bemco Austr. 60,70 60,50
Berendaal 114.00 114,00
Bever Belegg. 25,00 24,50
BOGAMIJ 107,00 107,00
Buizeidlaan 41,80 41,80
Delta Lloyd 41.30 41,60
DPAm. Gr.F. 25,10 25,00
Dp Energy.Res. 39,50 39,50
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,10 66,10
Eurinvestd) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 59.90 59,90
Hend.Eur.Gr.F. 202,00 203,30
Henderson Spirit 71,40 72.00
Holland Fund 75,80 75.80
Holl.Obl.Fonds 122.70 123,00
HolLPacF. 110,30 110,80
Interbonds 563,00 563.00
Intereff.soo 41,60 41,70
Intereff.Warr. 294,00 295,90
Japan Fund 37,00 36,90
MXInt.Vent. 66.80 66,40
Nat.Res.Fund 1490,00d1490.00
NMBDutch Fund 38,00 38,20
NMB Oblig.F. 37,00 37,00
NMBRente F. 103,60 103.70
NMB Vast Goed 37,60 37,70
Obam, Belegg. 219,30 219,50
OAMFRentef. 14,30 14,30
Orcur.Ned.p. 49,60 49.60
Pac.Prop.Sec.f. 45,80 45,00
Pierson Rente 100,60 100,60
Prosp.lnt.High.l 9,40 9,40
Rabo Obl.inv.f. 76.00 76,00
Rabo Obl.div.f. 51,00 51,00
Rentalent Bel. 1353,60 1353,60
Rentotaal NV 31,40 31,40
Rolinco cum.p 102,50 102,50
SerTech 17,70 18,00
Technology F. 16,70 16,70
Tokyo Pac. H. 245,50 247,50
Trans Eur.F. 79,00 79,60
Transpac.F. 538,00 548,00
Uni-lnvest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 85,90 85,90
Unifonds 31.30 31,30
VWN 58,00 58,00
Vast Ned . 120,50 120,50
Venture F.N. 45,00 45,00
VIB NV 86,70 86,70
WBO Int. 77,90 77,90
Wereldhave NV 213,50 213,50

Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(I) 102.50 102,50
3 _ EngWarL 36,50 36.50
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 35,00
Amer. Brands 73,50 73,50
Amer. Expres 34.80 34,80
Am.Tel.& Tel. 36,80 37,20
Ameritech 58,60 57,20
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,90 29,90
Atl. Richf. 97,70 98,50
BAT Industr. 8,70 8,65
Bell Atlantic 91,70 91,40
BellCanEnterpr 41,60 41,70
Bell Res.Adlr 0.80 0,80
Bell South 50,80 49,80
BET Public 3,00
Bethl. Steel 22,30 22,30
Boeing Comp. 51.50 52,00
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,50 24,10
Citicorp. 31.60 31,40
Colgate-Palm. 54,25 55,00
Comm. Edison 39,00 38,80

Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 22,10 21,40
Dai-lchiYen 3310,00
Dow Chemical 90,75 91,00
Du Pont 115,00
Eastman Kodak 49,00 48,70
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 195,00 195,00
Exxon Corp. 46,00 45,75
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 33.25
Ford Motor 50,00 49,20
Gen. Eleetric 56.00 55,50
Gen. Motors 43,40 43,30
Gillette 42,80 42,30
Goodyear 54,00 53,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 83,50 a 84,00
Int.Bus.Mach. 114,60 113,00
Intern.Flavor 57,00
Intern. Paper 49,20
ITT Corp. 59.80 60.00
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 89,20 90,00
Lockheed 49,00 48,80
Minnesota Mining 73.25 72,00
Mobil Oil 52,50 52,50
News Corp Auss 16,00
Nynex 79,60 78,10
Occ.Petr.Corp 28,50 28,30
Pac. Telesis 43,80 42,70
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 57,50 58,10
Phiüp Morris C. 147,75 146.00
Phill. Petr. 23,50 23,10
Polaroid 43,70 43,50
PrivatbDkr 313,90 315.00
Quaker Oats 63,00 64,00
StGobin Ffr 662,00 662,00
Saralee 57,00 58,50
Schlumberger 42,30 42,00
Sears Roebuck 45,40 45,10
Sony (yen)
Southw. Bell 54.70 53,60
Suzuki (yen) 898.00 900,00
Tandy Corp. 44,80 44,80
Texaco 53,30 53,40
Texas Instr. 39,75 38,40
T.I.P Eur. 1.68 1,69*
ToshibaCorp. 1370,00 1400,00
Union Carbide 27,90
Union Pacific 73,00 72,00
Unisys 23,80 22,80
USX Corp 35,80 35,60
US West 70.70 70,00
Warner Lamb. 98,80
Westinghouse 67,60 68,30
Woolworth 55,70 54,70
Xerox Corp. 66,50 66,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 53,00
Am. Home Prod. 208,50
ATT Nedam 78,50 78,00
ASARCO Ine. 58,00
Atl. Richf. 208.00 207,50
Boeing Corp. 164,00 167,00
Can. Pacific 43,00 41,50
Chevron Corp. 115,00
Chrysler 50,00 47,60
Citicorp. 66.50 66,00
Colgate-Palm. 115.00 117,00
Control Data 42,00 42,00
Dow Chemical 191,00 193,00
EastmanKodak 104,00 103,00
Exxon Corp. 96.50 96,00
Fluor Corp. 69.50
Gen. Eleetric 119.00 117.50
Gen. Motors 186,20 184,50
Gülette 90,00 89,00
Goodyear 115,00 115,00
Inco 61,00 59,50
1.8.M. 240,00 236,00

Int. Flavors 117,00
ITT Corp. 126.50 126,00
Kroger 30,00 32,00 |
Lockheed 105,00 104,00
Merck & Co, 158,50 158,50
Minn. Min. 157,00 153,00
PepsiCo. 123,00 121,00
PhiLip Moms C. 315,00 311,00
Phill. Petr. 48.00 47,50
Polaroid 85.50 84,60
Procter & G. 243.50
QuakerOats 130,00 130,00
Schlumberger 89.00 89,00
Sears Roebuck 96,50 95,50
Shell Canada 78,00 79.00
Tandy Corp. 94,20 94,00
Texas Instr. 83.00 80,50
Union Pacific 156.00 154,00
Unisys Corp 50,80 48,00
USX Corp 75,00 74,50
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 144.50 145.50
Woolworth 118,50 116.00
Xerox Corp. 133,00 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 650.00
Dresdnerß. 356.00
Hitachi (500) 1550,00 1550,00
Hoechst 298,00 297,00
Mits.El.(soo) 1180,00 1200,00
Nestlé 7700.00
Siemens 603,00
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100.50 100.50

Aegon warr 13.00 13.00
10 _ ABN 87 96,00 96,00
13Amev 85 97.75 97.75
13Amev 85 95,50 95,50
10AmevBs 102,50 102,50
11 Amev 86 96,25 96,25
14 .AmroB7 97.30 97.30
13 Amro-BankB2 101.00 101,00
10 _ Amro 86 95.00 95,00
10 Amro 87 95.50 95,50
53A Amro 86 95,50 95,50
Amro Bank wr 42,50 43,50
Amro zw 86 71,50 71,50
9 BMHecu 85-92 100,25 100,25
7 BMH 87 95.00 95,00
10','eEEG-ecu 84 99.90 99,90
93 .EIB-ecu 85 102,50 102.50
12 _ HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11 .NGUB3 101.00 101,00
10 NGU 83 100,70 100,70
2 . NMB 86 84,20 84,00
NMB warrants 85.25 84,25
83/4 Phil. 86 98,50 98,50
63/4 Phil.B3 97,25 97,25
11 Rabo 83 101,50 101,50
9Rabo 85 102,50 102,10
7Rabo 84 103,00 103.50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 27,00 27,00
Bredero eert. 25.00 26,30
11 Bredero 25,00 26,50
Breev. aand. 28,00 28,00
Breev. eert. 26,50 26,50
LTV Corp. 2,10 2,00
5 Nederh. 68-78 23.50 25,00
RSV. eert 1.11 1.35
7 _ RSV 69 88,00 85,00a
Parallelmarkt
Alanheri 22,90 22,90
Berghuizer 57,70 57,50
Besouw Van c. 57,00 56,20
CBI Barin O 1670,00
Comm.Obl.F.l 100.80 100.90

Comm.Obl.F.2 100,90 101.00
CommObl.F.3 101,00 101,10
De Drie Electr. 32.50 32.50
Dico Intern. 139.90 139,90
DOCdata 28,50 28,10
E&L Belegg. 1 76,40 76,70
E&L Belegg.2 76,00 76,20
E&L Belegg.3 75,90 76.10
Geld.Pap.c. 80,00 78,00
Gouda Vuurv c . 93.50 93,40
Groenendijk 39,50 40,30
Grontmu c. 164.40 163.80
Hes Beheer 264.00 263,00
HighLDevel. 14,70
Homburg eert 3,70 3,60
Infotheek Gr 27.00 27,10
Interview Eur. 8,20 8.20
Inv. Mij Ned. 58,00 58,00
KLM Kleding 33.00 32,80
Kuehne+Heitz 37,90 37,00
LCI Comp.Gr. 59,00 59,50
Melle 255,00 255,00
Nedschroef 112,50 113.30
NewaysElec. 12,70 12,60
NOG Bel.fonds 30,20
Pie Med. 12,20 12,20
Poolgarant 10,25 10,25
SimacTech. 19,10 19,50
Text Lite 6,00 6.00
VerkadeKon. 278.20 273,00
VHS Onr. Goed 18,50 19,00
Weweler 120.00 120.50

OPTIEBEURS
abn c jul 45.00 7834 0,30 0,10
abn c okt 45,00 2551 1,90 b 1,90
aegn c jul 100,00 899 4.00 4,90
aegn c jul 105,00 1298 0,10 0,10
akzo c jul 140.00 1102 2,80 2,70
akzo p jul 150,00 644 7,30 7,50
amev c jul 55.00 1389 0,10 0,10
amro c jul 85.00 816 4,00 3,80
amro c okt 90.00 647 2,50 2.40b
buhr c jul 65.00 1045 1.80 2,00
coc c jul 300,00 2160 16,50 16,20b
coc c jul 305.00 1550 11,00 11.20b
coc c jul 310.00 1480 6.00 6.20b
coc c jul 315,00 3270 2,00 1.20b
coc c aug 315,00 921 7.60 7,40
coc p jul 315,00 708 0,80 0,10
hein c jul 130,00 1124 0,70 1.00
hoog c jul 95,00 889 21,00 a 19,50
hoog c jul 100,00 1101 16,00 14,50
hoog c jul 105.00 789 11,00 9,70
hoog c jul 110.00 1941 5,90 4.70
hoog c jul 115,00 4009 1,40 0.30
hoog c okt 110,00 634 14,50b 14.20
hoog c okt 115.00 1257 11,70 11,20
hoog c okt 130,00 682 5,60 5.00
hoog p jul 115.00 1493 0,40 0.60
hoog p jul 120,00 894 4.20 5,00
hoog p okt 115.00 659 8,00 8.30
kim c jul 45.00 697 6,50 6.20b
kim e jul 50.00 2201 1.50 1,00
knp c jul 50.00 673 6,80 6,50
knp c jul 55,00 1414 1.80 1,50
natn c jul 65,00 2659 0,60 0,50
phü c jul 35,00 964 5,70 6,00
phil c okt 35,00 664 7,00 7,30
phil c okt 40,00 2375 3,30 3,70
phü c okt 45,00 1601 1,40 1.60bphil c okt 50,00 661 0,50 0,70
phil c jan 50,00 620 1.20 1.40
olie c jul 130,00 720 14,30 13,20
olie c jul 140,00 5103 3.80 3.60
olie c okt 140.00 917 7,20 6.90
olie c okt 150,00 1793 2.60 2,80
olie p okt 140,00 1139 3,80 4,00
unil c jul 140,00 1201 10,10 10,50
umi c jul 150.00 658 0.80 0,30
unil c okt 140.00 792 13.60 13,60
voc c jul 40,00 702 6.90 7.00
voc c jul 45,00 1485 2,00 1,80

economie

Geld is niet gebruikt voor ontzwaveling

De Korte laat 70
min bij SEP zitten

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De overkoepe-
ling van de elektriciteitspro-
duktiemaatschappijen, de
SEP, mag zelf een alternatieve
milieubestemming zoeken
voor 68,9 miljoen gulden die
het ministerie van economi-
sche zaken in de jaren 1983/84
beschikbaar stelde voor rook-
gasontzwaveling van elektri-
sche centrales.

Dat blijkt uit een korte, cryptische
zin, in een brief over de financiële
sanering van stadsverwarming die
minister De Korte van Economi-
sche Zaken deze week naar de
TweedeKamer heeft gestuurd.

Op het ministerie van Economische
Zaken kan wel getraceerd worden
dat het geld oorspronkelijk bedoeld
was als een financiële compensatie
voor de extra kosten bij de elektrici-
teitsproduktie (ten behoeve van
grootverbruikers) als gevolg van
veel strengere ontzwavelingseisen
die ex-minister Winsemius in die ja-
ren afkondigde. Maar waarom het
geld daaraan niet is besteed en
waarom het niet is teruggevorderd
weet de woordvoerder van de mi-
nister niet.
Een woordvoerder van de SEP be-
nadrukt dat de rookgasontzwave-
ling bij elektrische centrales inmid-
dels voor 95 procent is doorgevoerd.
Alleen de eenheden 4, 5 en 6 van de
verouderde conventionele Maas-
centrale in Limburg voldoet niet
aan de Winsemius-norm. Er is een
plan om die eenheden op termijn te
sluiten.
Een beleidsmedewerker van de
commissie voor de rijksuitgaven
van de Tweede Kamer meent dat
minister De Korte de verandering
van debestemming van het geld als-
nog via een begrotingswijziging ter
goedkeuring aan de TweedeKamer
zal moeten voorleggen. Ook zou mi-
nister Ruding van Financiën met
deze bestemmingswijziging ak-

kobrd moeten zijn gegaan. Op het
ministerie van Financiën kon dat
deze week niet worden nagetrok-
ken.
Bij de SEP weet men nog niet pre-cies aan welke milieuprioriteit het
geld nu zal worden besteed. Dat De
Korte het niet-uitgegeven geld bijde SEP laat zitten in ruil voor een
bedrag van honderd miljoen gulden
dathij mag weghalen uit de SEP-re-
serves om de stadsverwarming fi-
nancieel uit de problemen te helpen
wordt door de woordvoerderop het
ministerie van Economische Zaken
niet uitgesloten. „Ik kan me bij de
verklaring hiervan moeilijk een
conflictmodel voorstellen," aldus
de woordvoerder.

" De Maascentrale in Buggenum, waar enkele eenheden nog niet zijn uitgerust met ontzwave-
lingsinstallaties.

Sombere cijfers
Chinese economie

PEKING - De inflatie in China
bedroeg in deeerste helft van het
jaar 25,5 procent op jaarbasis.
Het tempo neemt af, maarramin-
gen voor de rest van het jaarzijn
niet te maken. De top van de
Communistische Partij van Chi-
na heeft bij herhaling beloofd dat
de inflatie dit jaar beneden de
18,5 procent, het niveau van vo-
rig jaar, zal blijven. Garanties
daarvoor zijn echter niet te ge-
ven, zo heeft Zhang Zhongji,
woordvoerder van het staatsbu-
reau voor statistiek, gisteren ge-
zegd.

De staatsbedrijvenhebben in het
eerste halfjaar met elkaar een
verlies van 6,87 miljard yuan
(vier miljard gulden) geleden.
Dat is meer dan over heel 1988.
De oorzaken liggen volgens
Zhang in slecht management, ge-

stegen produktiekosten, hogere
lonen en moeilijkheden met het
ontslaan van overtollige arbeids-
krachten. Het gevolg is dat de
staatsinkomsten zijn vermin-
derd en het tekort is toegeno-
men.

Zhang pleitte voor een sober le-
ven en het afzien van luxe goede-
ren. „Dat betekent niet datwij te-
rug moeten naar de jaren zestig
toen de mensen niet genoeg had-
denom te eten en zich te kleden.
De levensstandaard zal stijgen
maar niet zo erg snel. Wij zijn nog
steeds een ontwikkelingsland".

Zhang had ook nog wat goed
nieuws. In de winkels is weer
meer te krijgen dank zij een re-
cordoogst van zomergraan en
een stabiele bevoorrading van
vlees, groenten en spijsolie.

Financial Times op tv
LONDEN - Dit najaar begint op Super Channel de uitzendingvan fi-
nancieel-economische nieuwsprogramma's die worden verzorgd
door de Financial Times, zo is in Londen bekendgemaakt. De pro-
gramma'szijn een co-produktie van het tv-station en het Britse finan-
ciële dagblad. De Financial Times kocht de afgelopen maand de rech-
ten van het programma „European Business Weekly" (EBW) voor 3,5
miljoen gulden. EBW zal het zuiver financiële nieuws blijven leveren
voor het nieuwe programma, dat „The Financial Times Business Re-
port" gaat heten. De inhoud bestaat verder uit een samenvatting van
hetbelangrijkste nieuwsvan de Financial Times en een overzicht van
de effectenbeurzen. Het nieuwe financieel-economische programma
duurt vijfminuten en wordt viermaal per dag uitgezonden.

Bank verleent
extra service

aan studenten
GRONINGEN - De Amrobank be-
gint in Groningen met een service-
centrum voor studenten. Het is een
landelijke proef. In het centrum
kunnen studenten via een daartoe
aangesteldeadviseur en per compu-
ter informatie krijgen over onder-
werpen die verder gaan dan bankza-
ken, zoals studiefinanciering, huis-
vesting en tijdelijk werk.
In het centrum kan men bijvoor-
beeld via een terminal inzage krij-
gen in het kamerbestand van de
Stichting Studenten Huisvesting.
Tot nu toe investeerde de bank
voornamelijk in studerende cliën-
ten via sponsoring van studenten-
verenigingen. De nieuwe service
wordt effectiever geacht. Prof.dr. H.
de Haan, hoogleraar economie aan
de Rijksuniversiteit Groningen,
opent het centrum 11 augustus. Als
het initiatief succesvol blijkt, dan
zullen ook elders in het land van dit
soort centra worden ondergebracht
in de Amro-kantoren.

Hoogovens haalt
zwaveldioxide

uit cokesovengas
IJMUIDEN - Hoogovens investeert
f65,9 miljoen in het verwijderenvan
zwavelwaterstof uit het gas dat uit
cokesfabriek 1 van dit staalconcern.
Dit gas wordt verder gebruikt als
energiebron in het eigen bedrijf en
in de elektrische centrale in Velsen-
Noord en tot dusver kwam hierbij
zwaveldioxyde vrij.
Volgens Hoogovens is de nieuwe
gasreiniging groot genoeg voor de
totale gasproduktie van cokesfa-
briek 1 en zal de totale zwaveldioxy-
de-uitstoot van het concern vermin-
deren met ongeveer 2000 ton per
jaar.

De investering past in een program-
ma tot sanering van het milieu, dat
het staalbedrijf in 1988 overeen-
kwam met de provincie Noord-Hol-
land. Dit convenant voorziet in mi-
lie-investeringen ter
grootte van gemiddeld 10 proceni
van alle op het staalbedrijf gericht*
investeringen die de Hoogoven;
Groep tot 1995 zal doen.

" Het Japanse autoconcern Nissan
gaat samen met de AmerikaanseFord een vierwielaangedreven ter-
reinwagen ontwikkelen voor ver-
koop in Europa. De verkoop van de
auto begin in 1993. De produktie zal
plaatsvinden in de Nissan-fabriek
bij Barcelona.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-7-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.400-. 25.900,
vorige ’ 25.380-/25.880) bewerkt ver-
koop ’ 27.500, vorige ’ 27.480 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325/ 395, vori-
ge ’ 320-/390; bewerkt verkoop ’440
laten, vorige 430 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.08 2,20
Brits pond 3,34 3,59
Can. dollar 1,74 1,86 \
Duitse mark( 100) 110,60 114,60
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,55 1,67
Jap. yen (10.000) 148,00 153,00
Ital. lire. (10.000) 15,05 16,45
Belg. frank (100) 5,22 5.52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,60 32,10
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15.70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joeg. dinar (100) 0.01 0.03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13725-13975
Brits pond 3,4845-4895
Duitse mark 112,770-820
Franse franc 33.225-275
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 130,815-865
Japanse yen 151,09-19
Ital. lire 15,570-620
Zweedse kroon 33,045-095
Deense kroon 29,005-055
Noorse kroon 30,745-795
Canad. dollar 1,80125-80375
Oost. schill 16,0210-0310
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7940-8040
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6000-6100
Hongk.dollar 27,30-27,55
Nieuwz.dollar 1,2240-2340
Antill.gulden 1.1800-2100
Surin. gulden 1,1800-2200
Saudische rial 56,90-57,15
Ecu gulden 2,3365-3415

INDEX Amsterdam ANP/CBS
algemeen 199,50 199.70
id excl.kon.olie 193,80 194,30
internationals 200,00 200,10
lokale ondernem. 201,00 201.40
id financieel 147.10 147,50
id niet-financ. 254.60 255,00

algemeen 191.30 191.40
.internation 197,80 198,_<ï*
lokaal 190,10 190,30.
fin.instell 157,10 157,5»-
-alg. banken 158,00 158.W
verzekering 154,90 155.8 Cniet-financ 200,90 200,90.
industrie 189,30 189.5»
transp/opsl 241,90 241,40"
algemeen 256,30 256.90
id excl.kon.olie 238,40 239.00internationals '265,50 265.60
lokale ondernem. 246,00 246.&)>
id financieel 187,60 18.
id niet-financ. 302,70 30;I 1

" Mr. P. Elverding
wjj DSM wordt mr. P.A.F. El-L? lng (40) in september direc-
r Concern Personeelszaken.
_■J^ding is nu directeur Alge-
kne Zaken van DSM Research.

Igt dr. D.G. Eeckhout op
\ lte_ï?noemc' 's *ot directeur Per-F*?l & Algemene Zaken bij der'sie Kunststoffen. Opvolger
IL Elverding als directeurAlge-r.ne Zaken van DSM Research
I5rs- C.H. van Dalen (36) thans
lj*cteur Personeel & Organisa-
■*. de divisie Meststoffen.

Zaterdag 22 juli 1989 "7Limburgs dagblad J
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Ki landbouw en visserij

Het Voedselvoorzjeningsinkoop- en verkoopbureau (V.1.8.) is in het
kader van de E.G.-marktordening belast met de uitvoering van de inter-
ventiemaatregelen in de agrarische sector voor wat betreft uitvoering
van regeling inzake de aan- en verkoop, het beheer en de opslag van
interventievoorraden en het uitvoeren van diverse steunregelingen.
Tevens verzorgt het V.1.8. de aankoop van voedselhulp en agrarische
grondstoffen voor ontwikkelingslanden in hetkader van de ontwikke-
lingssamenwerking.
Het ministerie van Landbouw en Visserij vraagt t.b.v. het Voedsel-
voorzieningsinkoop- en verkoopbureau een

hoofd ontwikkeling (v/m)
bij de sectie automatische gegevensverwerking
vacnr. E 28.10.3.20.11

L Taak: " kennis van de Landbouw Informatica■ uitvoeren van informatie-analyse als Aanpak;
technisch deskundige; - kennis van informatie-analyse-

====== - uitvoeren van systeemontwerpstudies technieken;
o.a. database, systeemstructuur, dia- - kennis van systeemontwerptechnieken,
loogstructuur, procedure action dia- standDlaats- Hnpnshrnpk (npmPPniPgrams en administratieve procedures; £5 (gemeente

" optreden als technisch projectleider; '*" bouwen van applicaties in overleg met Salaris: afhankelijk van opleiding en
de gebruikers; ervaring maximaal 1 4.757- bruto per

" opstellen van technische documentatie; maand. In het kader van het arbeids-- maken van besturingsprogrammatuur; marktknelpuntenbeleidkan een behoud-- optreden als plaatsvervanger van de toelage tot de mogelijkheden behoren,
sectiechef bij diens afwezigheid; Een medisch en psycho|ogisch onder.- leidinggeven aan 2 systeemontwik- zoek maken dcc, ujt m de se|ectje.kelaars- procedure. Bij gelijke geschiktheid zal de

Functie-eisen: voorkeur gegeven worden aan vrouwelijke
HH^^ ■ HBO-opleiding met ervaring; kandidaten.- enige jaren ervaring met VAX/VMS Telefonische inlichtingen kunnen wordensysteemgebruik en -beheer; ingewonnen bij de heer H.J.R Vliex====== ■ cursus digital command language; (hoofd Financiële en Algemene Zaken),

" oracle-gebruik, beheer en onder nr. 045-238383, toestel 209.
"applicatie-ontwikkeling;

======== en een

hoofd produktie m
bij de sectie automatische gegevensverwerking
vacnr, E-28.10.3.20.9

%===== Taak: ■ ervaring met oracle-gebruik, -beheer en- leiding geven aan de hem toegewezen -applicatie-ontwikkeling; VAX/VMS
medewerkers; systeemmanagement en beheers-— - bewaken van dekwaliteit van de dienst- gereedschappen;Netwerkbeheer;
verlening en toezien op effectief gebruik MS-DOS gebruik en beheer;
van produktiemiddelen; ■ kennis van gebruikte pakketten en

===== " maken en onderhoudenvan recovery geïmplementeerde systemen.__ procedures-_ ■ maken en onderhouden van procedures SSftlaa,s: Hoensbroek(gemeenle

===== voor uitwijkfaciliteiten bij calamiteiten; neerienj., " mede opstellen van het automatise- Salaris: afhankelijk van opleiding en
ringsmiddelenplan; ervaring maximaal 14.144,- bruto per

======== ■ mede beoordelenvan invoering van maand. In het kader van het arbeids-
nieuwe versies VMS; marktknelpuntenbeleid kan een behoud-

" bepalen van de verdeling van applica- toelage tot de mogelijkheden behoren,
ties, systeemsoftware, gebruikers- r
programmatuur en databasefiles Een medisch en Psychologisch onder-

===== ■ begeleiden van kantoorautomatisering; zoek maken deel Ult "n de seleclie'. . opstellen instructies procedure. Bij gelijke geschiktheid zal de
voorkeur gegeven worden aan vrouwelijke

==ces Functie-eisen: kandidaten.■ ■ HBO-opleiding;
===== ■ enige jarenervaring met VAX/VMS Telefonische inlichtingen kunnen worden

systeemgebruik en beheer; ingewonnen bij de heer H.J.R Vliex,
====== (hoofd Financiële en Algemene Zaken),
========. onder nr. 045-238383, toestel 209.

en een

allround medewerker (,m
commerciële afdeling
vacnr. E-28.10.1.1.7

===== Taak: automatiseringsprojecten.
====== ■ zelfstandige administratieve verwerking pU(ll.«a BjSfln.en begeleiding \an de E.G.-regelingen uSn' „I /ucahnr,^ „. _Dn

_
„__

of aankopen, hetgeen o.a. inhoudt * JBOniveau (HEAO-BE/CE of SPD len
beoordeling, behandeling en registratie <J==== van contractaanvragen, garantiestel- o°** Zn"s"lae moaerne Blen in
lingen en inschrijvingen; woord en 9e

h
sc

(hrift- H. regelen en toezien o! de naleving van * f^^f^XZ^^'overeengekomen VI B,voorwaarden; ,ieve' mko°Pen/o' IoQ-ls,iek'. beoordeling en registratie van o.a. aan- Standplaats: Hoensbroek (gemeente======= kopen, betalingen en offertes; Heerlen).■ . het opstellen en controleren van „ .
vrijgaves van waarborgstellingen, SalariB: afhankel|lk " opleiding en
verschepingsdocumenten, facturen, ervann9 maximaal f 3.641 - per maand,

nota's, offerte aanvragen en Een psychologisch onderzoek kan deel
contracten; uitmaken van de selectieprocedure.Bij

====== . adviseert inzake aankopen; gelijke geschiktheid zal devoorkeur ge-■ fungeert als werkverdeler binnen de aan geven worden aan vrouwelijkekandidaten.
===== hem opgedragen werkzaamheden en
EE|EE= als aanspreekpunt voor de mede- Telefonische inlichtingenkunnen worden

werkers die hem ondersteunen in de ingewonnen bij de heer
===== uitvoering; J.J.M. Schutselaars (hooid afdeling
==== - informatieverstrekking en onderhouden Akkerbouw en Voedselhulp) onder nr.
====== van contacten; 045-238383, toestel 289 of bij de heer- uitvoering vanspeciale opdrachten; A.L.A. Smeets (hoofd afdelingZuivel en■ voert overleg met adviesorganen; vees), toestel 261.
====== - fungeert als materiedeskundige bij

==^= Voor dezefuncties geldt:
Üj^^ Sollicitaties, onder vermelding van hetbij de functie vermelde vacaturenummer, binnen
===== 14 dagen na verschijning van ditbladrichten aan het Voedelvoorzieningsinkoop- en
=^== verkoopbureau, t.a.v. Stafafdeling Personeelszaken en Opleidingen, Postbus 960,
====== 6430AZ Hoensbroek ' '
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DIRECTIE LUCHTVERKEERSBEVEILIGING
De Rijksluchtvaartdienst (RLD) ressorteert onderhet Ministerievan Verkeer en Waterstaat.
De directieLuchtverkeersbeveiliging van deRLD isbelast met deverkeersleiding open nabij
de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Eelde en Beek.
Ook geeftzij adviezenen inlichtingen dievan belang zijnvoor deveilige uitvoering vanvluchten
enverzorgt zij detelecommunicatie met luchtvaartuigen en instantiesteneinde de veiligheid,
regelmaat en doelmatigheid teoptimaliseren. Hiertoericht de directie tevensradio-technische
installaties op, zoals navigatiehulpmiddelen en radar-apparatuur, en onderhoudtzij deze.

HAVO-ers m/vvolgen de
opleiding tot verkeersleidingsassistent

Omstreeks 1 november 1989begint een opleiding tot verkeersleidingsassistent.
De opleiding duurtcirca 10maanden. Het eerste deelvan 3 maanden is een theoriegedeelte
en omvat o.a. algemene verkeersleidingskennis, radionavigatie, meteorologie en Engels. Het
vindt plaats te Schiphol-Centrum.
Hettweede deel iseen praktijkgedeelte en vindt plaats op één van de luchtverkeersbeveili-
gingsstations te Schiphol, Eelde, Rotterdam of Beek.

Taken Alsverkeersleidingsassistent werkt u met de luchtverkeersleider mee aan een veilig, ordelijk
en efficiënt verloop van het verkeer op het luchtvaartterrein en van het luchtverkeer in het
plaatselijke- en naderingsverkeersleidingsgebied van een luchthaven.
De functie wordt in continudienst uitgeoefend.

Vereist U heeft het diploma HAVO metexamenvakken Engels-, wis- en natuurkunde.Voor deze
vakken dientu een ruim voldoenderesultaat te hebben behaald.
U moet danookeen afschrift van de cijferlijst meezenden.
Leeftijd: 20t/m 26 jaar.

Salaris Uw salaris bedraagt tijdens de opleiding’ 2.289,- bruto per maand. Als ude opleiding met
goedresultaat hebt afgerond, volgt een aanstelling als verkeersleidingsassistent. Het

_^3fE___>>^_ aanvangssalaris bedraagt dan’ 3.072,- bruto per maand.

fit/ /% Schriftelijke sollicitatiesbinnen 14 dagen sturen naar de directieLuchtverkeersbeveiliging,
l£y f/M \r\ hoofd afdeling Personeelszaken, postbus 7601,1118 ZJ Schiphol-Centrum.

[Oj R\ A L )"~) De rijksoverheid wil meervrouwen in dienst nemen. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten
W\ <5;-~-z^ _Ev genieten vrouwen devoorkeur.

i%Sr_gy rijksluchtvaartdienst

[SI hhlM BEROEP MET TOEKOMST
f^% Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

■_______■ RIJKSERKENDE AM.8.1. 88 EXAMENS
|M II HE.O, HE.I, HE.2, HP.6, HS.I, HS.2, HS.3, HS.4

Kursusplaatsen: Maastricht, Heerlen, Eindhoven, Venlo, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen
Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO

" Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.0.,
antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

I naam: dhr.mevr opl.:
adres: leeft.:
woonpl.: tel.:
14198.

IfN^Sy )gf Integraal Kankercentrum Limbu.,

Het Integraal Kankercentrum Limburg is een samenwerkingsverbandvan \\
acht Limburgse ziekenhuizen, het Radiotherapeutisch Instituut Limburg $ .
de Rijksuniversiteit Limburg, met het doel de zorg voor kankerpatiënten tl k
verbeteren door het samenbrengen van kennis, onderzoek en behandeld :

Door vertrek van de huidige functionaris, zoeken wij op korte termijn een

SYSTEEMBEHEERDER/PROGRAMMEUR J
Functie-informatie:
- het ontwikkelen en uittesten van nieuwe applicaties;
- het onderhouden van bestaande applicaties;
- het ondersteunen van de gebruikers;
- het beheer van de aanwezige computerapparatuur en

systeemprogrammatuur.

Functie-eisen:
- HAVO exact; I
- kennis op het niveau van AMBI-modules 11, 12 en B 1;
- ervaring met Data General-apparatuur en programmatuur in COBOL

strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:
De C.A.O. ziekenhuiswezen wordt als richtlijn gehanteerd.

DEZE FUNCTIE KAN OOK IN DEELTIJD WORDEN VERVULD

Sollicitaties en informatie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de huidige functionaris, ir.'
P.M.H. Hünen (tel. 043-254059).
Schriftelijke sollicitaties vóór 15 augustus 1989 aan het Integraal
Kankercentrum Limburg, t.a.v. dhr. drs. W.G.H. Visschers, directeur,
Parallelweg 45C, 6221 BD Maastricht.1 3

TEL INTERNATIONAL B.V.

Wjj zijn importeurs van luxe en huishoudelijke artikelen,
bloemisterij-benodigdheden, paas- en kerstdecoraties.
Sinds 1959 leveren wij aan de vakgroothandel in geheel
West-Europa. Eigen inkoopvestigingen in het Verre Oosten zorge"
mede voor een unieke marktpositie.

Om de stijgende lijn van onze omzetten vast te houden en onze
groeiende klantenkring in binnen- en buitenland op onze eigen
wijze correct te kunnen blijven bedienen, hebben wij dringend
behoefte aan versterking van ons verkoopapparaat.
Wij zoeken daarom op korte termijn

vertegenwoordigers (m/v)
die zoveel mogelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

" leeftijd 28-35 jaar;

" HAVO, MEAO of vergelijkbare opleiding;
" ten minste enige jaren ervaring in de verkoop;

" rijbewijs BE.

Wij bieden een prettige werkkring met zeer goede doorgroei-
mogelijkheden binnen onze organisatie.

In uw - handgeschreven - sollicitatie gelieve u naast uitvoerige P6''
soonlijke informatie tevens aan te geven of u uitsluitend in Neder-
land of ook in andere Westeuropese landen wilt werken.
Een indicatie van het gewenste salaris wordt op prijs gesteld.
Wij verzoeken u uw sollicitatie te richten aan:

£'^^ TEL INTERNATIONAL B.V.

W^^JA Postbus 21, 7630 AA Ootmarsum

" " "....
.

"" " "
De landelijk opererende Nederlandse Grindproducenten werken
samen in al hun grindwinningsprojekten en voeren een
gemeenschappelijk beleid bij hun belangenbehartiging, in 'f kader
waarvan kontakten op hoog niveau met diverse overheidsinstanties
worden onderhouden.
Produktie en verkoop vanuit de gemeenschappelijke projekten
geschieden door de producenten individueel. Ji
Elk grindwinningsprojekt wordt ingebracht in een apade *i
terreinvennootschap zoals Panheel 8.V., Asgrico 8.V., Stevol B.V.
etc, welke alle gevestigd zijn in het Grindhuis te Panheel
(Gemeente Heel - Limburg). 4

Voor deze terreinvennootschappen wordt thans gezocht naar een ,

ALGEMEEN DIREKTEUR
die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en voortgang van
bestaande en nieuwe projekten. f
In aanmerking komt een gekwalificeerde persoonlijkheid die ~voldoende affiniteit heeft met onze aktiviteiten om de
eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen en die zowel intern °15 Jextern motiverend, koördinerend en slagvaardig kan funktionere"1'
De geschikte kandidaat moet daarbij goed kunnen samenwerk^
met zowel de verantwoordelijke staf (totaal circa 15 (
personeelsleden) als ook met de aandeelhouders/producenten
voor wier belangen hij voortdurend optreedt.
Voor deze zware direktie-funktie wordt een uitstekend salaris
geboden met dito sekundaire arbeidsvoorwaarden.
Belangstellenden worden verzocht vertrouwelijk te schrijven aan °Raad van Commissarissen van Panheel B.V. p/a 't Grindhuis,
Postbus 5080, 6097 ZH Heel (L).
Deze advertentie zal worden herplaatst in de eerste helft van d^y Jmaand augustus. , .: >

Limburgs Dagblad Zaterdag 22 juli 1989 "8



Van onze verslaggever
SCHINNEN - De politie van Schin-
nen/Onderbanken heeft een inwo-
ner uit Stem aangehouden die zeker
acht bedrijven in Schinveld heeft
opgelicht. De politie vermoedt dat
nog meer bedrijven de dupe zijn ge-
worden van diens praktijken. De St-
eindenaar is nagenoeg bij alle be-
drijven in Schinveld, bijna dertig
stuks, langs gegaan met het verzoek
te adverteren in verschillende club-
bladen.

Hoewel de boswachters melding
maken van de eerste twee vergun-
ningen ooit voor imkers op de
Brunssummerheide, stonden vol-
gens imker Ron Bremen uitKerkra-
de vorig jaar vijfig bijenkorven op
de hei.Hij is een van de twee imkers
die voor dit jaar een vergunning
hebben gekregen. Dat betekent dat
dit jaar hooguit twaalfkorven op de
hei zullen staan.

Afwijkingen
Volgens Bremen heeft dat alles te

maken met een mijtbesmetting. De
mijt zuigt bloed uit de larven waar-
door die te weinig voedsel krijgen.
De bijen krijgen later afwijkingen
en zijn tot niets meer in staat. De be-
smetting is wel te bestrijden. „Veel
imkers passen daarvoor", zegt Bre-
men.

En: „Er bestaan genoeg methoden
om de mijt te bestrijden, maar de
meeste imkers hebben korven
waarin het bestrijdingsmiddel ge-
makkelijk in aanraking kan komen
met de honing. Vandaar dat veel im-
kers de pijp aan Maarten geven."

Acht branden
in twee uur

„De imkerij is in Nederland aan het
doodbloeden", verzucht Bremen:
„Voornamelijk door de vergrijzing.
Bovendien is het niveau in Neder-
land waarop men bijen teelt bedroe-
vend amateuristisch vor wat betreft
de techniek." Bremen houdt zich
dan ook liever op met Duitse colle-
ga's: „In Nederland haalt de gemid-
delde imker ongeveer twintig kilo
honing uit een volk. Terwijl hon-
derd kilo per bijenvolk goed moge-
lijk is."

LANDGRAAF - De Landgraafsepolitie heeft een 21-jarige Weerte-
naar en een 22-jarige inwoner van
Landgraaf aangehouden die afgelo-
pen dinsdag acht keer geprobeerd
hebben in te breken in een winkel-
pand in Landgraaf. Slechts twee
keer kon het duo zich daadwerke-
lijk toegang verschaffen tot het
pand. Uit een kapsalon haalden demannen niets weg, uit een kantoor-
pand daarentegen stalen zij compu-
termateriaal ter waarde van 10.000
gulden. Beiden zijn verslaafd aan
drugs. De gestolen waar is inmid-
dels teruggevonden in de woning
van de Landgravenaar.

Verslaafden
stalen

computers

In dezezomerse
temperaturen
schijnen nogal
wat
automobiliste
n in hun wagen
in slaap te
vallen. Zo ook
deze uk in haar
kindermobiel .
Geen nood.
Want zowel
moeder als
dochters
hebben hun
rijbewijs. Op
de een of
andere manier
is liet in
Kerkrade
dezer dagen
meer zomer
dan elders in
de regio. En
smaakt het ijs
ook opvallend
goed. Al smelt
het soms iets te
vlot. Het
verschil tussen
ijs in de winter
en in dezomer?
Slechts in één
geval zit het
gegoten in een
hoorntje.

Foto: DRIES
LINSSEN

Bezwaar
Hoewel de Keuringsdienst van Wa-
ren dat gisteren niet kon bevesti-
gen, zegt Bremen dat de Brunssum-
merheide op cesium onderzocht is.
Er zou wel iets gevonden zijn, maar
nog niet de helft van het maximaal
toelaatbare percentage. Voor im-
kers zou er derhalve geen enkel be-
zwaar zijn om met hun volken naar
de Brunssummerheide te trekken.

Moord- en verkrachtingszaak nog onopgelost Kleine grenscorrecties nodig na herindeling Mijnstreek

’Vuiltjes’tussen

gemeenten nu weg
" Presentator van Opspo-
ring Verzocht Wil Simon
doet zijn verhaal over de
vermoorde Marinus Van
Wagenveld.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Geen gouden tip na
Opsporing Verzocht

Geluidsoverlast
loopt spuigaten uit

BRUNSSUM - De geluidsoverlast
in Brunssum loopt volgens de plaat-
selijke politie de laatste tijd echt de
spuigaten uit. Regelmatig moet depolitie er op uit om, met name jeug-
dige inwoners, te wijzen op de over-
last die zij voor buren veroorzaken.Gisteren nam de politie de geluids-
installatie van een 27-jarige Bruns-
summer in beslag. De man zat in
zijn flatwoning in Brunssum-Noord
te luisteren naar hard-rock muziek
die volgens omwonenden veel tehard stond.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Kerkraadse
brandweer is gisteren tussen 15 en
17 uur acht keer uit moeten rukken
om in Kerkrade en Landgraaf een
aantal kleine brandjes te blussen.
Drie keer ging het om coniferen die
vlam hadden gevat. Volgens een
woordvoerder vatten de boompjes
vlam door weggegooide sigarette-
peuken. Ook brak er brand uit in
een schuurtje. De oorzaak daarvan
is niet bekend. Vier keer moest de
brandweer er aan te pas komen om
brandende grasstroken te doven.

Oplichter
Schinveldse
bedrijven
opgepakt

Boswachters na waarschuwing over besmette honing:

Op Branssummerheide ligt
geen radio-actieve stof

Van onze verslaggever

HEERLEN - Naar aanleiding
van het Avro-programma Op-
sporing Verzocht, dat donder-
dagavond werd uitgezonden,
zijn bij de politie van Heerlen
94 tips binnengekomen om-
trent de moord op de 73-jarige
Marinus van Wagenveld uit de
wijk Schandelen in Heerlen en
de verkrachting van een zes-
tienjarige scholiere op een
B-weggetje tussen Kerkrade
en Bocholtz.

Het gros van de tips is volgens een
woordvoerder onbruikbaar, terwijl
ongeveer dertig aanwijzingen mo-
gelijk wel iets kunnen opleveren.

De gouden tip, die in zowel de
moord- als de verkrachtingszaak di-
rect zou kunnen leiden tot de aan-
houding van een dader, of op zijn
minst tot het vinden van een 'heet'
spoor, is tot op heden echter achter-
wege gebleven, althans dat werd
gisteren door een politiewoordvoer-
der verteld.

Student
Tijdens het programma maakte de
leider van het onderzoek naar de
verkrachting bekend dat de zestien-
jarige scholiere na aanranding door
de dader met eenkalmerend middel
werd ingespoten. Ook zou de ruim
dertig jaar oude man tegen het
meisje gezegd hebben dat hij een
student uit het Westduitse Stolberg
was. Eerder werd deze informatie
uit de pers geweerd. Volgens onder-
zoeksleider Heintz, die gisteren als
recherchewoordvoerder op de buis
verscheen, werd daartoe besloten
om het onderzoek naar de verkrach-

ter, die hoogstwaarschijnlijk ook
een aanranding in 1988 op zijn kerf-
stok heeft, niet in gevaar te brengen.

Bankpas
Ook rond de moord op de 73-jarige,
alleenstaande Van Wagenveld kwa-
men tijdens detv-uitzending details
boven water, die voor de regionale
dagbladen steevast verzwegen zijn.
Zo werd onder meer bekendge-
maakt dat het bankpasje van de be-
jaarde vrijgezel niet lang nadat zijn
ontzielde lichaam in zijn woning
was aangetroffen, door een geldau-
tomaat op de Markt van Maastricht
werd ingeslikt omdat niet de juiste
pincode werd ingevoerd.

Hieruit zou men kunnen afleiden
dat Van Wagenveld het slachtoffer
is geworden van een roofmoord en
dat de dader(s) geprobeerd heeft
(hebben) zijn bankrekening te plun-
deren. Maar het zou evengoed kun-
nen zijn dat het bankpasje door Van
Wagenvelds moordenaar(s) is weg-
gegooid en dat derden, die niets met
de moord van doen hebben, het
vonden.

Vertier
Volgens woordvoerder Hutschema-
kers zijn er geen tips binnengeko-
men, diemeer duidelijkheid over de
gang van zaken rond het pasje kun-
nen verschaffen. Wel hebben kij-
kers de politie op bepaalde zaken
geattendeerd, waardoor men meer
zicht heeft gekregen op het leven
van het slachtoffer.

Hutschemakers wou gisterenechter
niet vertellen welke nieuwe aspec-
ten over de levenswandel van de
vermoorde man aan het licht zijn
gekomen. „Pas na het weekeinde
kunnen we werk maken van de aan-

Lach(2)
l0■> f

sP*eren van kolossale af-n9en te krijgen doen men-
Sj (ln °°d_ibuilding. Andere?i
tt(l(l en dat om te lachen en vol-

' .(j mei; eeTl periodieke aero-
*Vi.0Lns. Als u lacht doet u aan
% ■' maar danvoor de spie-
kt n de nek, schouders, buik
\[Jst- Uitbundige mensen ge-
IjwKen armen en benen als ze
jü Sommigen gaan zo ver
*i<[(^e 2ich rot lachen, of een
tfc 'üchen of, nog erger, zich

°n9elufc lachen.

Lach(3)
\Jsens de Amerikaanse we-
leu oppers gee/t lachen een
JoQ^orriagnetische stimula?is%L Aanmaak van bepaalde,oL °rien, die lichaam en geest
%L en houden. Boven-
i\z ontstaan bepaalde stoffen

**' _» Pyns^Hers werfcen en
\Jens zo effectief zijn als
Di^Jine pn opium. Naast het ne-
T. .?n de nod''oe rust *s 'a-
i en*oe verantwoorde

_ii e' tegen stress. Dus men-
j.^ 9aat u lefcfcer onderuit enV«,,naar lachen. Lufct dat
\ | te niet zo best: houdt u zei/

v00r...

Hanen
\ °rdat u op vakantie gaat
%ee even een doordenkertje:
S^, Ministers gebruikten de
ta l. d bij een boer. De boerin
\rien paar vette haantjes ge-
i^hrf 71 en cle niinisters lieten
\ 3le hoorbaar goed smaken.
Ntp6 kregen de twee
\r .ri een rondleiding over de
\rri3- Op het erf aangeko-

_> 9on de haanats een dolle
taaien. ,^lou, die is blijk-. e 2eer trots opzichzelf', stel-
:& n van de mijiisters vast.
>R

n Wonder", antwoordde de
Vr! "** t'a'ee zonen in de

ln9 zitten."

Ballon
\w a/slwitl"9 van het WMC
■S I de hoofdsponsor zondag
ta^chtballon richting Kerfc-
" _i>'.?'e rond zes uur arriveert.
'Qdj J er onverhoopt iets foutVt de ballon. Want dan
i*. If*' eventjes het hoo/d pr%0 fe Rabobanfc Nederland
'S'^Persoonlijk naar bene-
\{. "aarom mijnheer van

'l° . toi, toi.

Operatie
fl'ü**l n Relden per gezin. Meer isjVj oc"9 om het Poolse meisje\y.ezk:a in Nederland aan

,% Wervelkolom te opereren,
\n fe weer gewoon van hetNer n genieten zoals alle\n e gezonde meisjes dat
iJ^q67^ Die ene piek, die over-Nj-n moet worden op
Stjekenin9 400772035,[Ss .^aat ditweekeinde maar
\ ,fen P^s staan. Dat helpt.

UP een ander vlak.

Lach
jfc( wetenschap van de lach
j^ Qelotologie. Komt van het
HoJ,^? woord gelos. Tegen-
|jc, ai9 onderzoe/ce?i ze prafc-
(^ altes, dus ook de lach. Wie
k rs dan de goedlachse Ame-
l npn. _Vu moet u niet lachen,
iit t jr Wetenschappers hebben

ciat lac'len nie£ o-Heen
(j. |d is, maar iemand die

oofc langer lee/t. La-
6^. !’ na?nelijfc overal goed
ijl " Wet u.er/et als een natuur-
!% pacemafcer die de hart-
-1 _rf' Tnaar °°k longen lever en\£enrif masseert. Zelf hebt u-a n̂9 ontdekt dat als u zichoMen lacht, niet alleen de ogen
ty, 9espoeld worden, maari^^t bloed sneller gaat stro-
ttui^ weet misschien niet dat
'm dan ook meer zuur-
ie[ °P neemt. Dat geldt echter
kv?- u lacht als een boer dieBp.« heeft.

Gemeentegrens
loopt door

de huiskamer
Van onze verslaggever

KERKRADE/LANDGRAAF -
Het echtpaar Willy en Ger Willi-
genburg ligt geen moment wak-
ker van het feit dat hun woning
met ingang van 1 januari '90 defi-
nitief op Kerkraads grondgebied
staat. Volgens de bouwtekenin-
gen van hun huis aan de Hei-

straat 58 loopt de gemeentegrens
tussen Landgraaf en Kerkrade
precies door hun huiskamer.
Ger Willigenburg: „Toen wij hier
in '86 kwamen wonen hadden
wij problemen met het Limagas
over de gasaansluiting, de PTT
over de juiste postcode en de
CAI over dekabel-televisie. Maar
dat is inmiddels opgelost, omdat
wij nu totKerkrade behoren. Het
is weliswaar een beetje vreemd
dat onze linkerburen inwoners
van Landgraaf zijn en wij Kerk-
radenaren. Maar de gemeente-
grens moet toch ergens worden
getrokken..."

Van onze verslaggever
DEN HAAG/HEERLEN - Vuiltjes
wegwerken, die zijn blijven liggen
na de grootscheepse gemeentelijke
herindelingvan 1982. Zo omschrijft
het ministerie van Binnenlandse
Zaken de 66 kleine wijzigingen van
gemeentegrenzenin Limburg. Deze
door staatssecretaris De Graaff-
Nauta goedgekeurde grenscorrec-
ties zijn nu voorgelegd aan de Raad
van State. En zullen uiteindelijk per
1 januari 1990 zijn aangebracht.

Volgens J. Canits, die als ambtenaar
van Binnenlandse Zaken nauw be-
trokken is bij het bijeen vegen en
opruimen van de 'vuiltjes', betreft
het geen ingrijpende wijzigingen.

In de Oostelijke Mijnstreek gaat het
om onder meer de volgende grens-
wijzigingen: Heerlen staat een ge-
deeltevan zijn grondgebied nabij de
snelweg A 76 af aan Simpelveld, zo-
dat deRolducerweg en de Imstenra-
derweg de natuurlijke grens vor-
men tussen dezebuurgemeenten; in
Voerendaal nabij de Putberg wordt
een hujsweide, die op Simpelvelds
grondgebied ligt, ook kadastraal bij
de hoeve van de Voerendaalse boer
gevoegd; verder wordt de Waubroe-
kerweg, waarvan gedeelten nog tot
Heerlen behoren, helemaal naar
Simpelveld 'geschoven'; ook tussen
Kerkrade en buurgemeente Land-
graaf vinden grenswijzigingen
plaats; het fietspad langs de Dent-
genbachweg gaat van Landgraaf
naarKerkrade èn de Strijthagerweg
komt in haar geheel naar Landgraaf.
Meest opvallend is de 'verhuizing'
van Heistraat 58 naar Kerkrade (zie
apart kader).

Het kruispunt Schinvelderstraat-
Molenvaart, dat Ónderbanken deelt
met Brunssum, komt nu geheel op
Brunssums grondgebied te liggen.
Tussen Nuth en Voerendaal wordt
ook het een en ander rechtgetrok-
ken. DeKalkhofweg is voortaan van
Nuth, terwijl de Lange Remweg en
de Brommelderweg door Voeren-
daal worden onderhouden.

Al met al staan ondanks de Avro-
uitzending alle grote vragen om-
trent de moord en de verkrachting
nog open, zo mag opgemaakt wor-
den uit de verklaringen van de poli-
tie. Ook vorig jaar, toen de Avro aan-
dacht schonk aan een vrijwel iden-
tieke verkrachting van een scholie-
re op hetzelfde B-weggetje tussen
Kerkrade en Bocholtz, bleek de uit-
zending vruchteloos. De verkrach-
ter werd immers niet gepakt en
pleegde hoogstwaarschijnlijk
twaalf maanden later eenzelfde mis-
drijf.

Vruchteloos

wijzingen die waardevol zijn geble-ken."

van
rget
en tl
ieliH
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Van onze verslaggever

Schutters
' -ip
'_;? Wenhagen maakt zich

> t̂ artl op voor defederatie-o^p" voor en door schutters
.n z°ndag.- Omroep Lim-

<__» vanmor9en °°k aart-
tnJ aa-n besteden in een pro-
i^a tussen 9 en 10 uur.

zal het schuttersge-
t^y 1 daarin onder de aan-
<__ gebracht, ook de
iffiraafse kern zelf. Zo hoor
Hr,?. eens wat. Hoewel je na-l3k beter de krant kunt le-

Zomerslaap
BRUNSSUM - De Brunssummerheide is nagenoeg de enige
heide in Nederland waar imkers geen vrees hoeven te hebben
voor de radio-actieve stof cesium. De bond van bijenhouders
heeft de consument deze week gewaarschuwd voor heideho-
ning. De boswachters hebben gisteren bevestigd dat er geen
cesium op de die heide ligt. Die stof zou onder meer op de Ne-
derlandse heiden terecht zijn gekomen na het ongeluk met een
kerncentrale in hetRussische Tsjernobyl. Overigens is het aan-
tal imkers op de Brunssummerheide flink afgenomen dit jaar.

De politie Schinnen/Onderbanken
vraagt mensen die de man geld heb-
ben betaald voor advertenties con-
tact met haar op te nemen, 504492-
-1555.

De man heeft zich in de afgelopen
weken uitgegeven als lid van die
clubs. Hij zou belast zijn met het
werven van advertenties. De contri-
butie die hij vroeg en vooruit be-
taald kreeg, bedroeg nu eens 25 gul-
den, dan weer het dubbele. Het geld
verdween in zijn eigen zak. Met de
clubs, onder meer Unitas uit Sitard,
heeft hij niets te maken.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidliburg
Zaterdag 22 juli 1989"9

De oplichter, klein van stuk, bruin
gezicht, eenjaar of vijftig oud en al-
tijd onberispelijk gekleed, gebruik-
te steeds zijn eigen naam. Die
schreef hij ook keurig op de kwitan-
ties die hij achterliet. De Steinde-
naar, die volgens de politie niet erg
toerekeningsvatbaar is, is al zes
keer veroordeeld voor dezelfde
praktijken. Van het geld.dat de truc
hem opleverde, ging hij doorgaans
'eens flink op stap.



J In plaats van kaarten
Bij deze willen wij iedereen heel "hartelijk bedanken voor de vele "f felicitaties, bloemen en cadeaus "" Ontvangen bij gelegenheid van ons

" 50-jarig huwelijksfeest.

Piet en Lilly "Bindels-Lückers "Muzenlaan 212, 6411 AK Heerlen *

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel
onverwacht, uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, vader, zoon, onze broer, zwager,
oom en neef

They Drummen
echtgenootvan

Philomène Gulpers
Hij overleed in de leeftijd van 43 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.. Nieuwenhagen: Philomène Drummen-Gulpers

Brigitte
Familie Drummen
Familie Gulpers

6373 GB Landgraaf, 21 juli 1989
Debetslaan 42
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
dinsdag 25 juli as. om 11.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15 uur. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.. Met verslagenheid vernamen wij dat op vrijdag 21
juli 1989 plotseling is overleden, ons gewaardeerd
medetennislid

They Drummen
Wij verliezen in hem een sportieve vriend.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Tennisclub Nieuwenhagen

t
Tot onze verbijstering en ons verdriet werd tijdens
een feestelijk familiebijeenzijn plotseling uit ons
midden weggenomen, onze mama en oma, mevrouw

Els Van Mulken
schrijfster/vertaalster

echtgenote van wijlen de heer

Herman Stijnen
(t 20 augustus 1982)

Zij werd geboren te Stem op 23 maart 1924 en is
overleden in het ziekenhuis Maasland te Geleen op
20 juli 1989, voorzien van de laatste sacramenten.
Dit melden u:

Geleen: Greetje en Herman
Stijnen-Lelieveld
Coen, Immy en Rik

Rekem. Carlie en Bert Verjans-Stijnen
Ellen en Frank, Machteld, Rob

Rotterdam: Marijke Stijnen
Maastricht: Rens Stijnen

Brieile: Henny Stijnen enLoek van derLans
-Maastricht: Miewies Stijnen en Albert Dessart

haar kinderen en kleinkinderen
Qe plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
teraardebestelling, waartoe u uitgenodigd wordt,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Neerha-
ren-Lanaken (B) op dinsdag 25 juli 1989 om 10.30
uur.
Bijeenkomst aan de kerk vanaf 10.00 uur.
Condoleren alleen schriftelijk.

" Mama is opgebaard in het mortuarium van het zie-; kenhuis Maasland te Geleen. Bezoekuren iedere
dag van 17.30 tot 18.30 uur.

■ Gebedswake in voornoemde kerk, maandag a.s.. om 19.00 uur.
Corr.adres: Eburonenweg 52, 6224 HX Maastricht.

■ Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij kennis van het toch nog onverwachte overlij-
den, na een liefdevolle verzorging thuis en in het
St.-Gregoriusziekenhuis, van mijn lieve man, onze
goede en zorgzame vader, zoon, broer, zwager, oom
en neef

Steffan Borger
echtgenoot van

Annie Weber
op de leeftijd van 38 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: J.M. Borger-Weber

Sandra en André
Familie Borger

6445 CB Brunssum, 21 juli 1989
Wieënweg 29
De rouwdienst, geleid door ds. v.d. End, zal worden
gehouden op dinsdag 25 juli as. om 11.00 uur in de
Bethelkerk aan de Heugerstraat te Brunssum, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10, om 12.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Steffan is opgebaard in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Steffan Borger
In hem verliezen wij een fijne collega.

Bestuur en medewerkers
WEB Brunssum

_
Na een korte ziekte, overleed, toch nog vrij plotse-
ling, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
in het ziekenhuis te Sittard, in de gezegendeouder-
domvan 88 jaar, onze dierbare zwager, oom en neef

Hubert Jennen
weduwnaar van

Clara Alberts
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Familie Jennen
Familie Alberts

Roosteren, 21 juli 1989
Corr.adres: W. Jennen
Koningsstraat 8
6121 HT Bom
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op dinsdag 25 juliom 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Jacobus de Meerdere teRoosteren, waar-
na per auto naar het kerkhof aldaar voor de begra-
fenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Maandag 24 juli om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard.

Enige en algemenekennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij, toch nog onver-
wacht, afscheid nemen van mijn lieve vrouw, zorg-
zame moeder en schoonmoeder

Bertha Hermkens
echtgenote van

Jean Vleugels
Zij overleed op de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: G.J. Vleugels
Den Haag: Jos Vleugels

Ans Vleugels-Merx
18 juli 1989
Ovidiusstraat 69, 6417 VS Heerlen
Ingevolge de uitdrukkelijke wens van moeder,
heeft de uitvaart in besloten familiekring plaatsge-
vonden.

t I
Met droefheid geven wij kennis dat, op 73-jarige leeftijd, voorzien van de
h.h. sacramenten, in het Maaslandziekenhuis te Sittard, is overleden

ons aller Lène
Maria Helena Ramakers "

* 13-5-1916 t 18-7-1989
Familie Ramakers

Geleen, 21 juli 1989
Corr.adres: fam. Hermans-Ramakers
Dr. Nolenslaan 41, 6162 E V Geleen
Overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van de overledene, hebben de
plechtige uitvaartdienst en de crematie inmiddels in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

t
vol droefheid hebben we heden afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

annie leentjens
lerares mavo st.-anna te geleen

echtgenote van

aart schild
zij overleed in de vrede met haar schepper in haar
zestigste levensjaar, na te zijn voorzien van de h.h.
sacramenten.

beek: aart schild
veenendaal: henk schild

goirle: roei schild
familie leentjens
familie schild

6191 bw beek (1), 20 juli 1989
luther kingstraat 5
de plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandagmiddag 24 juliom 14.30 uur in dekerk van
0.1. vrouw van de wonderdadige medaille te beek,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium nedermaas te geleen.
zondagmorgen 23 juli, tijdens de h. mis om 11.00
uur, zal zij bijzonder worden herdacht in voor-
noemde kerk.
er is geen condoleren.
de overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum daemen & zn., prins mauritslaan 5
te beek; gelegenheid om afscheid te nemen, dage-
lijks van 18.30 tot 19.00 uur.

met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-collega

mevrouw

a.j.g. schild-leentjens
gedurende meer dan vijftien jaar was ze een en-
thousiast en toegewijd collega, met veel inzet en
aandacht voor haar leerlingen,
wij wensen haar man en kinderen veel sterkte toe.
geleen, 20 juli 1989

bestuur, directie, personeel
medezeggenschapsraad
ouderraad en leerlingen van
mavo st.-anna

t
Op 19 juli overleed rustig, in huize Tobias, onze
moeder en grootmoeder

Rosa Anna Mathea
van Rossum-Heynens

echtgenote van

Theodorus Cornelis
van Rossum

t 30-9-1965
Moeder is 97 jaargeworden.

Heerlen: Miny van Rossum-Hermans
Ludo, Jan, Anne-Marie,
Trix en Peter

St.-Gallen: Jan en Ruth
van Rossum-Bachmann
Yvonne en Irene

Berkenwoude: Marian van Rossum-Vermeulen
Rob

Beverwijk: Iny en Sjef
van Stiphout-van Rossum
Sjef

Son: Emmy van Rossum
Eindhoven: Ante en Cor

van Hoorn-van Rossum
Hugolien en Bas

Heerlen, 20 juli 1989
Corr.adres: Dreef 8, 1943 DR Beverwijk
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
maandag 24 juli 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Martinus te Weiten-Heerlen, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Imstenra-
de.

tWiel Neelen, 67 jaar,
echtgenoot van let

Houx. Heuvel 14, 6042
JT Roermond-Maas-
niel. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden maandag 24
juli om 10.30 uur in de
St. Laurentiuskerk te
Roermond-Maasniel.

tßien Keuren, 67 jaar,
weduwe van Jan

Hendrick. Corr.adres:
Patrijsstraat 7, 6075 BL
Herkenbosch. De
plechtige uitvaart-
dienst, gevolgd door de
crematie, zal worden
gehouden maandag 24
juli om 11.00 uur in het
crematorium Neder-
maas te Geleen.

t

_
Ons geluk is de kern van ons leed

Bedroefd delenwij u mede, dat na een zinvol leven van ons is heengegaan-
in de leeftijd van 72 jaar

Gira Smeets
echtgenoot van

Liesbeth Crolla
In dankbaarheid zullen wij ons hem herinneren.

Valkenburg a/d Geul: Liesbeth Smeets-Crolla
Maastricht: Hans en Marie-Claude Smeets-Hobé

Arnaud en Hugues
Valkenburg a/d Geul: Jos en Gerdie Smeets-Mulders

Alexandra, Mervyn en Elyze
Schin op Geul: Paul enKitty Smeets-Pappers

Rutger, Onne, Mirthe en Kirsten
Tilburg: Marly Smeets

Valkenburg a/d Geul: Fum en Ineke Smeets-van der Wiel
Christel en Erie

Tilburg: Gabriel Smeets
Petra Jaminon
Familie Smeets
Familie Crolla It]

6301 DV Valkenburg a/d Geul, 20 juli 1989 .
Huis aan de Brug, Th. Dorrenplein 22 r>;
Wij nodigen u uit samen met ons deel te nemen aan de plechtige euchariS' „]
tieviering op dinsdag 25 juli a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de g(
H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg a/d Geul, gevolgd door de begra' j
fenis op de algemene begraafplaats Cauberg te Valkenburg a/d Geul.
Schriftelijk condoleren vooi__anvang van de plechtigheid. v.
De avondmis voor zijn zielerust zal gehoudenworden op'maandag 24 jull *,
a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan H
29, Valkenburg a/d Geul. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. "Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen. jj

—^______________—_—, _> ti

>\
t

In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een geduldig gedragen lijden geheel onverwacht
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 65 jaar,
onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Ger Paffen
Lichtenvoorde: Mia en Max v.d. Hoven-Paffen

Kerkrade: Lou en Lenie Paffen-Koehen
Kerkrade: Clara Berns-Paffen
Kerkrade: Piet en Bertha Paffen-de Faber

neven en nichten
6467 AE Kerkrade, 21 juli 1989
Kaalheidersteenweg 142
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 25 juliom 12.15 uur in de parochie-
kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen te Terwinse-
len-Kerkrade, waarna de crematieplechtigheid om
13.30 uur zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondmis tot intentie, maandag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het streek-
mortuarium te Chèvremont, St. Pieterstraat 145
(gelegen op het terrein van deLückerheidekliniek).
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, is heden, geheel onverwacht, van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Gerrit de Weerd ,
echtgenoot van

Henriëtte Willems
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Henriëtte de Weerd-Willems
Wiel en Thea
de Weerd-Waegemans
Ger, Wendy
Cora en Lei
Ariaans-de Weerd

17 juli 1989
Prof. Van 't Hoffstraat 4
6431 VA Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van de overledene, heeft
de crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden.

, 't

Ten gevolge van een noodlottig ongeval is ijL 'bloei van zijn leven van ons heengegaan, onze l'e 'zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Geert de Haar
Hij overleed op 25-jarige leeftijd.

Sweikhuizen: J.A. de Haar
A.C. de Haar-Gerrits
broers en zusters
Familie de Haar

6174 RR Sweikhuizen, 21 juli 1989
Corr.adres: Bergstraat 109
De plechtig eucharistieviering zal plaatsheb^
dinsdag 25 juli a.s. om 11.00 uur in de parochie)'
van de H.H. Dionysius en Odilia te Sweikhu^
waarna aansluitend de crematie in het crern*
rivm Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven "*geen condoleren.
Tot intentie van Geert zal een avondmis w°\gfopgedragen maandag 24 juli om 19.00 uur in v<^
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben °j
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
len beschouwen.

I- " iMet grote verslagenheid geven wij kennis van
plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd

Geert de Haar
op de leeftijd van 25 jaar. J
Veertien jaar lang was Geert een spontaan, ent**1siast en hardwerkend lid van onze vereniging-
Moge Geert rusten in vrede.

Bestuur en leden
Schutterij St.-Joseph Sweikhui*e'\

|
Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling bij de&i
te, het overlijden en de crematie van onze dier"
broer, behuwdbroer en oom

Mathias (Mai) Crutz^
betuigen wij uw allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Broers en zusters

6466 XD Kaalheide, juli 1989
Dahliastraat 40

j_
De plechtige zeswekendienst zal worden geho^
op zaterdag 29 juli as. om 19.00 uur in de paroc
kerk van St.-Jozef te Kaalheide. >

examens
huis, M. van Kan, beiden uit Sittard; M. van
Kesteren, Oirsbeek; S. Keuren, M. Kleinen,
beiden uit Sittard; D. de Koning, Nieuw-
stadt; W. Kosters, C. Kruitz, P. Laarmans,
M. de Lange, Y. Leijendeckers, C. Linde-
lauf, A. Marx, E. Meerts,allen uit Sittard; M.
Meeuse, Grevenbicht; M. Metzen, Nieuw-
stadt; N. Mevis, Guttecoven; A. Mevissen,
A. Moerkens, F. Mols, A. Nieling, S. Niën,R.
Offermans, M. v.d. Oord, A. Ortu, C. Passon,
allen uit Sittard; M. Penders, Papenhoven;
H. de Raad, E. Ramakers, A. Roelofsen, M.
Rovers, allen uit Sittard; D. Schmeitz,
Doenrade; S. Schmeitz, Urmond; M.
Schoen, E. Schols, beiden uit Munsterge-
leen; M. Simon, Nieuwstadt; C. Smeets, A.
Swinkels, A. v.d. Veen, allen uit Sittard; C.
Verboeket, Munstergeleen; F. Wagemans,
Sittard; C. Zeelen, Geleen; A. Zelissen, L.
Zwakhalen, beiden uit Sittard. Timmermans, Doreen Verkuylen

riam Verleijsdonk. n.1.Uit Ospel: Franca v. Berlo, Loes Brl% 'Sonja Diels, Nicole v. Hoof, Mira" f/,
cobs, Linda v.d. Mortel, Emile van y,/
wenhoven, Thea Parren, Miriam
burg en JaquelineStienen. 1 K**
Uit Weert: William Abrahams, 3°lisj
rens, Edward v.d. Borne, Saskia y. j*pj
land Hut, Sharda Jalimsing, WillJ°V^»ï
pers, Natascha Lankester, Tarrasde pjn
Leonie v.d. Loo, Nick op den Bv_ st"'J.lj
Reinders, Esther Reverda, JolandaJ^ken, Marjon Scheerman.Frank The
,Jean-Paul Vis en Ka Kit Wong.
Uit Melick: Miranda Gabriels.

len, B. Leurs, M. Theunissen, S. van derVorst, allen Lionne; S. Beckers, C. Hoek, P.Mueters, M. Seegers, allen Stevensweert; L.
Coenen, W. Gerads, beiden St. Joost;R. van
Duyn, Echt.
Geslaagden voor de afd. MechanischeTechnieken:
I. Cnoops, S. Eier, R, Heijmans, S. Keur, O.
Otten, F. Ottens, F. Raemaekers, B. van
Sandijk, P. Smeets, P. de Wit, allen Maas-bracht; F. Adams, T. Borkowitz, R. Paans,
allen Linne; F. Murmans, Herten; E. Wolter,Thorn; J. Drenth, Susteren; J. Bremmers,M. Sniekers, beiden Heel; A. Gubbels, H.
Nevels, beiden Beegden; R. Gielen,R. Valc-
kenborgh, beiden Wessem; P. Jacobs, Gra-
them; A. van Langen, Montfort; R. Wijnen,
Echt.

Middelbare
Tuinbouwschool Venlo
A-afd. Boomteelt:
S>g«urskens Swolgen, R. Geraeds Poster-
hoLt, M. de Groot Beek en Donk, P. Janssen
Nèderweert. J. Klomp Geldrop, J. Mulle-
neers Margraten, R. Roeven Baarlo.
B-afd. Boonteelt:
B. Donkers Nuenen, C. van Heeswijk St.
Oèdenrode, M. Jacobs Melderslo, G Jon-
kers Brpekhuizenvorst, J. v/d Kamp St.
Oèdenrode, H. v d Laar Stiphouy, B. Nagel
Soffieren, E. Stultiëns Meijel.
A-a/11. Groenten- en Bloementeelt:iCßijkkers St. Odiliënberg, J. van Berkurn
Veftray, H. bongers Beesel, H. Brueren Vel-
den, N. van Bussel Lierop, H. van Dijk Ba-
kel, B. Douven Sweykhuizen, R. Driessen
Lomm, R. Duyf Maasbree, R. Evers Swal-
men, G. Gielen Baarlo, M. van Gog Deurne,
R. Heesakkers Heeze, G. v/d Heijden Helm-
nond, W. Heidens Leunen, R. Hendriks
Venlo, A. Hoeijmakers Baarlo, M. Janssen
Venlo, W. Janssen Venlo, A. Jumelet Hel-
mond, E. Knoops Asten, K.Konings Hei-
bloem, G. Koppens Asten, E. Kuyprrs Nee-
ritter, H. v/d Laar Ommel, B. de Leeuw So-
meren, A. Maas Someren, A. Miesen Maas-
tricht, T. Nijssen Grashoek, J. Noten Leen-
de,"R. Peeters Baarlo, R. Peeters Neer, R.
var]Riswick Siebengewald, J. van Seggelen
Btidel-Schoot, L. Smeets Posterholt, F.
Steeghs Melderslo, H. Thijssen Maasbree,T. Tielen Maasbree, J. Timmermans Maas-
bree, J. v/d Velden Helmond, N. Wijnen
Maasbree, E. Zelen Parmingen.
B-afd. Groenten- en Bloementeelt:
P. Aarts Heusden,R. Beeren neer, R. Beurs-
kens Nunhem, W. de Bruyni Venray, -H.
Coenders Horst, H. Colbers Baarlo, R. Cor-
sten Leveroy, P. Croonenbroek Kessel, G.
Doran Curacao, M. Duijkers Castenray, B.
Ebus Venlo, W. van Esseveldt Helenaveen,
J. Flinsenberg Tungelroy, B. Geraets Neer,
J. Goertz Baarlo, M. Gommans Maasbree, E.
Hegger Arcen, H. Hendriks Baarlo, F. Hen-
sen Venlo, T. van Heugten Asten, L. Hoeij-
makers Broekhuizen, J. Hofman 's Graven-voeren (B), M. Hoogenboom Helenaveen,E.
Linders Baarlo, F. Manders Beek en Donk,

B. Nielen Helmond, E. Niessen Grubben-
vorst, R. Ordelman Eindhoven, M. de
Schrevel Veldhoven, C. Stax Venlo, W. Ver-
geldt Tienray, G Verstegen Parmingen, R.
Vervoorty Meijel, H. Vogelzang Melderslo,
R. Willems Horst, M. Wolter Venlo, S. van
Zeeland Gemert.
B-afd. Aanleg en Onderhoud:
A. Aarts Buchten L. van Bree Deurne, C. v/d
Broek Valkenswaard, L. Cox Swalmen, P.
Demarteau Elen-Dilsen (B), R. van Deursen
Deurne, R. van Etten Sittard, M. Golsteijn
Montfort, E-J. de Graaf Venray, G-J. Hees-
terbeek Bergeyk, R. van Herten Roggel, A.
Houben Schinnen, W. Huybers Wintelré, G.
van Meijel Venray, B. v/d Pasch Grubben-
vorst, M. v/d Sande Eersel, J. Schmetz
Schinnen, M. Scholten Nieuwstadt, J. Sikes
Oostrum, D. Slot Weert, R. Stempher Baar-
lo.
A-afd. Bloemschikken en -Binden:
P. Alaerds Hegelsom, S. Baghus Swalmen,
A. Bouman Eindhoven, S. Calame Eindho-
ven, H. Custers Weert, J. Hendriks Seve-
num, M. Hendriks Sevenum, M. van Heug-
ten Nieuwstadt, Y. HoeppenerKerkrade, Y.
van Holstein Deurne, L. Janssen Maasbree,
M. Janssen Maasbree, L. Keijsers Veldho-
ven, A. v/d KerkhofRips, J. Luykx Casten-
ray, R. Overtoom Venlo, D. van Oyen,
Broekhuizen, E. Peeters Tegelen, M.
Rutjens Eindhoven, M. Schreurs Hom, N.
Schreurs Baarlo, M. Sinderdinck Schin-
veld, I. Valkenburg Grevenbicht, D. Vlug-
gen Mechelen, A. van Went Venlo, E. v/d
Wetering Son.
B-afd. bloemschikken en -Binden:
A. Bongers Koningslust, R. Bouman Eind-
hoven, N. Daniëls Lottum, M. v/d Heide
Eindhoven, M. Heijnen Spaubeek, A. Hen-
driks Roggel, R. Hendriks Schaesberg, N.
Houtzager Venlo, M. Janssen Sevenum, M.
Janssen Maasbree, H. Ketel Venlo, E. Len-
kens Oploo, N. Mariens Gennep, J. Raeven
Beesel, G. Tazelaar Veldhoven, J. Valke-
naars Budel.
Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs
(KMAO) Aanleg en Onderhoud:
P. Boots Helenaveen, M. Bouten Venlo, B-r'
Brunenberg Weert, P. Colbers Baarlo, H.
Engelen Swalmen, R. Ham Wellerlooi. V.
v/d Heuvel Venlo, E. van Impelen Gemert,

VENLO - Aan de school voor Katholiek
Middelbaar Onderwijs te Venlo slaagden
de volgende kandidaten:
Bouwkunde: Maurice Beurskens, Paul
Derks, Stef Doensen, Peter Janssen, Wil
van Lm, Marcel v.d. Pas, Peter Renkens,
Marco Putten, Peter Sonnemans, Frank
Vestjens.
Elektrotechniek, studierichting energie-
techniek: Richard Bremer, Herwin Burhen-
ne,Ron Coppers, Ad Engels, Jan-Willem Ja-
cobs, Perry Janssen, Egbert Jaspers, Ruud
Jaspers, Marco Koks, Twan Linders, Erie
van Meijel, Dirk Schimkat, Ronny
Schreurs, Marcel Smeets, Martien Sonne-
mans, Leo Sparidaans, Harry Stevens, John
Straatman, Roger Thomas, John Wismans.
Elektrotechniek, studierichting elektroni-
ca: Peter van Aken, Wim Berden, Bart Be-
rends, Peter Berghs, Hay Bouten, Edwin
van den Brekel, Rob van den Broek, Chun
Chiu Chan, Pascal Cootjans, Frank Cruys-
berg, Theo Cuijpers, Mare Dirks, Frank
Dirkx, René Ensink, Maurice Ewalds, Ro-
land Gerrits, Patrick Halewijn, Frank Heij-
nen, Freddy Heuts, Gerry Hodzelmans,
John Hoffmans, Charles Janssen, Wilbert
Janssen, Jacques Janssen, Richard Kur-
vers, René Mooren, Erie van Oudenhoven,
Marcel Peeters, BertRievers, Ruud Scham-
pers, Marcel Thijssen, John Verheijen, Mar-
cel Weber, Christian Wijers, Etienne Wil-
lemsen, André Zegers.
Werktuigbouwkunde: Paul Aerts, Patrick
van den Boom, John Bouten, Ton Brou-
wers, Mark Coenders, Fred Daniëls, Loek
Fleuren, Mario Franssen, Giel Gommans,
Mare Grinwis, Hans Helmink, Jean Hen-
drix, John Hermans, Arno Hermans, Geert
Janssen, Iwan Janssens, Peter Koppes,
Henri Korsten, Patrick Krebbers, Mario

,-Kremers, Erik Kusters, Erick Loonen, Theo
Maas, Frank Maessen, Erik Muijzers, Paul
van Ommen, Hans Peeters, Jack Penders,
Fred Peters, Leon Regli, Emile Reijnders,
Harrie Reijnders, Marcel Roeffen, Geert

Stichting Katholiek
Middelbaar Onderwijs
Venlo

G. Leijssen Stramproy, H. Luijpers Well, P.
Meuwissen Echt, H. van Rens Lomm, E.
Saes Nederweert, P. Smits Venlo, L. Strij-
bosch Lottum, G. Wilms Koningslust.

Scholengemeenschap
voor L.B.O. „St.
Catharina” Sittard
Diploma I.KAO (lager economisch en ad-
ministratief onderwijs)
T. Albertz, Guttecoven; E. Balter, Sittard;
M. Brands, Munstergeleen; S. Bosman, Sit-
tard; M.Bruns, Stem; R. Collé, Bom; S. Cre-
mers, C. Dahlmanns, N. Delil, allen uit Mun-
stergeleen; N. Dols, Jabeek, N. van Encke-
vort, Sittard, V. Fiddelers, Susteren; W.
Geeelen, S. de Groot, beiden uit Sittard; P.
Grotenbreg, Geleen, S. Hennekens, Mun-
stergeleen; M. Heutmekers, Bom; M.
Hochtstenbach, M. Houben, beiden uit Sit-
tard; S. Huggins, Echt; P. Klarenbeek,
Stem; M. Knarren, M. Koenen, N. Köhlen,
S. Krielen, allen uit Sittard; I. Kuppen,
Munstergeleen; C. Kurvers, Sittard; S.
Maassen, Munstergeleen;R. Manten, Suste-
ren; M. Marcks, M. Marx, beiden uit Sittard;
S. Meulenberg, Oirsbeek; S. Mulleneers,
Sittard; C. Munsters, Obbicht; N. Otten, A.
Paumen, beiden uit Munstergeleen; R.
Peerbooms, D. Peters, B. Rutten, R. Schae-
fer, allen uit Sittard; A. Stoffels, Limbricht;
C. Stoffels, A. Stroek, beiden uit Sittard; G.
Thissen, Susteren; B. Tummers, Sittard; S.
Vaassen, Elsloo; N. Verhulst, Sittard; B.
Vervuurt, Spaubeek; A. Weustink, Sittard,
M. Willems, Obbicht.
DiplomaLHNO (lager huishoud- en nijver-
heidsonderwijs)
A. Aerts, Sittard; C. Asma. Limbricht; K.
Bouts, Bom; S. Cleven, Nieuwstadt; S. Co-
laris, M. Coumans, A. Cremers, N. van Daal,
S. van Daal, A. Dessi, Sittard; D. Dols, Mun-
stergeleen; B. Ehlen, H. El Ouahbi, beiden
uit Sittard; K. Evers, Buchten; M. Groot-
jans, Sittard; M Hacken, Nieuwstadt; P.
Harmenzon, N. Hatusupy, N. Hellenbrand,
allen uit Sittard; D. Heutmekers, Einighau-
sen; S. Hendrix, J. Holterman, beiden uit
Sittard; E. Höngens, Doenrade; C. Jager,
Sittard; S. Jeurissen,Limbricht; E. de Jong,
Sittard; M. Jonkmann. Buchten; I. Kamp-

Rutten, Anton Schriks, Harold Schuur-mans, Marlo Seminara, Geert Sevriens, Ton
Smeets, Ron Smits, Marcel Sonnemans,
Twan Steegh, Twan Steeghs, Bart Teeu-
wen, Peter Thijssen, Peter Thijssen, Harrie
Tiggelers, Marcel Tosserams, Peter Verstee-gen, Miranda Willemsen.

Geslaagden voor de afd. Bouwtechnieken:
M. Hawinkels, R. Rockers, M. Verheyden,
allen Linne; M. Koekkoek, J. Kwaks, bei-
den Maasbracht; P. Stox, Herten; J. boven-
deerdt, Stevensweert: H. Meuwissen, St.
Joost; G. Hartog, R. Hendriks, beiden Wes-
sem.
Geslaagden voor de Afstudeerrichting
Kantoor-Verkooppraktijk:
T. Avontuur, S. Briaire, J. Broer, A. Haut-
vast, L. Kauwenberg, V. ten Kley, B. Smits,
P. Sniekers, H. van der Wal,R. de Wit, allen
Maasbracht; D. Dalemans, J. van Pol, W.
Verboeket, allen Linne, M, Geelen, J. Maes-
sen, M. Mestrom, S. van Pol, allen Montfort.
Geslaagden voor de Afstudeerrichting
Verzorgende Beroepen:
D. Brouwers, M. Derksen, D. Frenken, J.
Gallusz, S. Luites, M. Maessen, R. Smeets,
P. van Strien, A. Tinnemans, T. Welters, al-
len Maasbracht; M. Rutjens, J-P. Schuren,
W. Vossen, allen Linne; L. van der Leeu-
wen, Thorn; P. Vaessen, Wessem.
Geslaagden voor de MAVO-Opleiding:
W. Barelds, N. Bekkers, G. Bernard. L. Bon-
ne, P. Corpeleijn, M. Dekkers, K. Engelen,
J. Ernst, R. Jochems, S. Kiesman, V. Lins-
sen, A. Maertens, M. Monster, E. Rayma-
kers, F. Schoenmakers, A. Smeets, C. Veld-
man, allen Maasbracht; R. Beckers, A. Gie-

Scholengemeenschap
"Maasbracht"
voor MAVO-LTO-LHNO

Sint Willibrordus Mavo
Nederweert

Uit Nederweert: Wendy Bakens, Dolf
Bekx, Jeroen v.d. Beuken, Roger v.d.
Boom, Yvonne Charlier, Inge Coolen, Ri-
chard Creemers, Carole Hendriks, Kristel
Jansen, Raoul de Kan, Bart v.d. Kerkhof,
Danny Kirkels, Jolanda Kirkels, Marion
Kluskens, Paul Meevis, Marije Pothoven,
Wendy Raymakers.Vivian Ronken, Hubert
Salimans, Jolanda Scheffers, Esther Sie-
ben, Sandra Smeets, Suzanne Smeets, Ed-
win v. Soest, Bas Steijvers, Chantal Stienen,
Frank Stultjens, Renate Teunissen, Robert

NEDERWEERT - Aan de Sint Willibror-
dus Mavo in Nederweert slaagden de vol-
gende kandidaten:

K.K.
Scholengemeenschap
Minister Cals
Roermond
ROERMOND - Aan de scholen*'gi^
schap Minister Cals in Roerrnon°
den voor het staatsexamen MAV l* p£J
Patrick Balendonck Roermond, & flf^jJ
gelsdijk Herkenbosch, Peter CoolJ' p.:.,
Eugène Cremers Swalmen (BouK qq-pA
riam Delissen Roermond, Peg&' _%
Weert, Jos Habets Hom, John Not gifV
len, Eef Peters Linne, Maurice jM,,
Weert, Ruud van de VenneRoerrno'^tfco Visschers Posterholt, Erik de
Beesel.
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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.
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Van onze verslaggever

Buro heeft nu zelfs een wachtkamer ingericht

Vraagnaar kamers voor
studenten RL neemt toe

Van onze Haagse redactie
tyI^STRICHT - De vraag naar huisvesting voor studenten in
Hat is °ok dit Jaar weer toegenomen. JefBraun, coördi-„j;ror.Van net Kamerburo van de Rijksuniversiteit Limburg:
Sek *IJn sincis afgelopen jaar wel meer kamers ter beschikking
is tornen, maar de vraag is ook onevenredig toegenomen. Het
iwU Zelfs zo dat wij voor de eerste keer een wachtkamer heb-
y n moeten inrichten. Dat typeert de drukte."
250f Braun wor<ien voor hetkomende studiejaar ongeveer
fin leersteJaars studenten in Maastricht verwacht. „De erva-
u 8 leert dat ongeveer 70 procent daarvan kamers zoekt in

aldus Braun.
_e„ .t^ociale huursector kan de vraag.(je Kamers voor studenten in ieder
het ie niet DÜbenen- Daarom heeft.%h amerDuro in Maastricht inten-
tiCül.Ulsvesting geworven in depar-
V^fere sector. Dat heeft ook zijn
n_> i

aiëeworPen. „Maar er zijn
(jj° altijd potentiële verhuurders
Hiufn kamers voor studenten be-
_ri ■ar stellen. Zij zijn bang voor

">op .ICO s" Voor hen is de doelgroep
ij iJ _k te vatten. Dat valt over het
°fi._.een echter reuze mee. Wij

ons nu op de vraag ofwij
"k lfen aPParaat °P kostendekken-
de* t

as's kunnen opzetten om pan-
lt0 t"3. beheren. Dat werkt voor toe-
%_?tige vernuurders in ieder geval

zegt Braun.

_r,e ar»dere universiteitssteden ko-
Ojjjp teerdere steden in de directe
-ifeving voor de oplossing van de

ltinpVestingsproblemen in aanmer-8, maar door de excentrische lig-

ging van Maastricht zoekt iedereen
kamers in de stad zelf," zegt Braun.
„Daarom zijn we blij dat veel stu-
denten terecht kunnen in het aan-
grenzende België, met name in Kan-
ne, Vroenhoven en Wezet. Het is
geen ideale situatie maar het kan
niet anders."

Of iedere eerstejaars over twee
maanden een kamer heeft gevon-
den blijkt pas over twee maanden
als de studies een aanvang nemen.
Bij de dertien stichtingen studen-
tenhuisvesting (SSH's) in Neder-
land staan momenteel al dertigdui-
zend studenten ingeschreven. Daar-
van zijn 17.000 eerstejaars.

Ook in Rotterdam (stijging van 30
procent) en Groningen is de vraag
naar studentenkamers toegenomen.
Alleen in Amsterdam is er iets min-
der vraag naar kamers voor studen-
ten dan voorgaande jaren.

lopen op een te verwachten vonnis
van derechtbank, waar momenteel
een bodemprocedure omtrent deze
zaak loopt.

VENLO - De drie gokhallen in Ven-
lo, die vanaf donderdag 29 juni op
last van de gemeente de deuren
moesten sluiten, blijven dicht. De
Roermondse rechtbankpresident
mrG. Wind wees de vordering van
de exploitanten af; zij hadden in
kort geding geëist dat de gemeente
het besluit tot sluiting moest terug-
draaien. Mr Wind veroordeelde de
eisers tot betaling van de proceskos-
ten, groot 1.350 gulden.

De exploitanten, die verklaarden
negen miljoen gulden schade te
hebben, spanden 4 juli het geding
aan. Volgens henkende de stad niet
een dusdanig zwaar belang bij slui-
tingvan dehallen dat deze niet open
zouden kunnen blijven, aldus hun
advocate mr M. Bouwman-Gee-
raedts.

Hypocriet
Eén van de exploitanten, Janshen
/Hahnraths uit Kerkrade, heeft een
gokhal aan de Lomstraat in Venlo
Door de sluiting moet het bedrijf
waar 150 mensen werken, vier man
ontslaan. Directeur Chris Halm
raths zal nu alles op alles zetten om
de schade van zes miljoen gulden te
kunnen verhalen op de gemeente:
„Kijk,Venlo heeft problemen(drug
handel en veel criminaliteit in de
binnenstad, red.). Men probeert die
moeilijkheden op te lossen door de
automatenhallen te sluiten. Maai
die worden daardoor heus niet uit
de wereld geholpen. Neen, Venlc
heeft zich hypocriet opgesteld."

Raad van State
Eerder hadden de exploitanten al
een procedure tegen de gemeente
aangespannen bij de Raad van Sta-
te. Daar hadden ze gevraagd het ge-
meentelijk besluit (tot sluiting) te
schorsen. Ook in Den Haag kregen
ze nul op het rekest.

April twee jaargeledenweigerde de
gemeenteraadeen verordening voor
de gokhallen afte geven.Volgens de
rechtbankpresident hadden de ex-
ploitanten meteen daarna een kort
geding moeten aanspannen. Door
het ruimschoots overschrijden van
de 'overgangstermijn'hadden ze het
recht verloren om voorzieningen in
kort geding te vorderen, aldus mr
Wind. Ook wenste hij niet vooruit te

Prijswinnaar Powers:
schuchterheid zelve

’Sinasikschrijf,zijnmijngewetensveranderd’

grensgevallenHOMMERSUM-Grenspaal nummer 561. Hommersum. Deels Limburg,
deels Duitsland. Zon 130 kilometer van Heerlen. En dan ben ik nog
lang niet in het noordelijkste puntje van Limburg. Van Hommersum
naar Ottersurn loopt de Niers. Ik bewonder de prachtige riviervallei.
Niet als enige. De villa's liggen hier zij aan zij.

HEERLEN - De Amerikaanse
schrijver Richard Powers, winnaar
van de McArthur-award '89 en daar-
door op slag een half miljoen gul-
dens rijker, woont sinds enkele ja-
ren in Nederland nadat hij in de
Verenigde Staten een Nederlanse
vrouw ontmoette, met wie hij sa-
men gingwonen op deHeerlerbaan.
Van oorsprong is Richard Powers
afkomstig uit de stad Champaign in
de staat Illinois.

MAASTRICHT - Ook in Lim-
burg zet de nieuwe trend in
woongerief door: het grauw
grijze platdak van asfalt maakt
plaats voor het fluweel groene
gazon, het grasdak. Deze (nog)
vrijwel noviteit voor onze pro-
vincie wordt momenteel aan-
gelegd in een stadsvernieu-
wingscomplex van huurwo-
ningen in het Maastrichtse
stadsdeel Wyck.

Op het ruime binnenplein van het

Parkeren
onder gras

complex étagewoningen dienen af-
daken als beschutting van de par-
keerplaatsen van de bewoners. In
plaats van een geestdodend uitzicht
op een kale vlakte van plaveisel en
asfalt wordt hun de weelde geboden
van een binnentuin als afscherming
van geparkeerd autoblik.
Voor EKO-Gras uit Zaltbommel,

het enige tuindersbedrij f in ons
land gespecialiseerd in grasdaken,
is dit het eerste grote project - 850m2- in Limburg. De aanleg van
grasdaken is in zover speciaal dat
het 'bedrijfsgeheim' met hoofdlet-
ters wordt geschreven. Ondergrond,
graszoden, planten en bewerking
van de vegetatie stellen zeer speci-
fieke eisen.

Het resultaat is dat een goed aange-
legd en aangeschoten grasdak vol-
komen onderhoudsvrij is. Een gras-
maaier komt er niet aan te pas. Het
grasdak verdraagt zelfs zonnebaad-
sters en barbecuërs.

Het feit dat de jongeauteur van fic-
tieve romans de Amerikaanse te-
genhanger van de Nobelprijs (voor
de literatuur) heeft gewonnen,
vormt voor hem geen enkeleaanlei-
ding om de deur van zijn woning
voor journalistenop een kier te zet-
ten.

gehoord. Maar dat ikzelf voor deze
erkenning in aanmerking zou ko-
men, is nooit in mijn gekste droom
opgekomen. De komende vijf jaar
hoef ik mij in ieder geval geen zor
gen om mijn levensonderhoud te
maken. Bij de prijs zijn zelfs verze-
keringen inbegrepen. Ik kan me dus
volledig op het schrijven gaan con
centreren, zonder daarvoor conses
sies te moeten doen."
De derde roman van Richard Po-
wers, die volgens vrienden zelfs in
deSahara met alleen een stuk brood
en een slok water bestsellers op pa
pier krijgt, is inmiddels al naar de
VS overgevlogen. Althans het rna
nuscript ervan. Powers weet niet
wanneer het boek leesklaar in de
rekken zal liggen. „Ik hoop nog vooi
het eind van deze eeuw," verschuih
hij zich opnieuw hardop lachend
achter zijn bescheidenheid. „Nee
hoor, zonder gekheid, misschier.
nogvoor het eind van volgend jaar.'

Overigens zijn de boeken van Po
wers nog niet in het Nederlands ver
taald.

richard willems

6500 bomen
vernield

Een interview op grond van dein de
wacht gesleepte McArthur-award,
ziet hij dan ook niet zitten. En foto-
camera's wil hij al helemaal niet in
zijn buurt horen klikken. „Sinds ik
schrijf denk ik anders over de sa-
menleving, waartoe ook de pers be-
hoort. Mijn gevoelens daarover zijn
drastisch veranderd. Vraag niet
naar het waarom, want daar wil ik
niets over kwijt. Bovendien wens ik
dat mijn privacy niet wordt aange-
tast. Praten met journalisten is voor
mij dan ook bijzonder moeilijk. Be-
grijp je?"

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.

’Eenwandelingrond dewereld’De vijvertuin in
Venzelderheide

jetsverderop, te Venzelderheide,
ugt het voormalige Huis van het
2wakzinnigeninstituut Maria
Roepaan. Een monumentaal
Pand. Kippen scharrelen rond-
°rn een oud bankstel dat in het
hoge gras staat. Een oude brand-
weerauto ziet eruit alsof er al ja-
ren niemand achter het stuurheeft gezeten.
Oe bel gaat over. Na wat gestom-
mel wordt de deur geopend door
een slaperig blond meisje. Ze is
de avond ervoor op stap geweest
'n Nijmegen en heeftgeenzin om
te praten. Er moeten hier nog
2o'n twintig mensen wonen,
denkt ze, alhoewel dat nog wel
eens wisselt. Maar daar kom ik ervast wel een van tegen. Edoch,
°P de wandeling rondom dit
toonbeeld van vergane glorie -kapotte ramen zijn dichtgespij-
kerd met stukken hout, dakpan-nen ontbreken - tref ik alleen
twee blaffende honden. En die
Praten niet.

Van onze correspondente

VOEREN - In 's Gravenvoeren zijr
donderdagnacht 4500 jonge loofbo
men met een snoeischaar 'bewerkt
en vernield. Het was al voor de der
de keer in korte tijd dat een derge
lijkgroot aantal bomen in het Voer
dorpje door vandalen werd ver
nield. Waarom de vandalen zich te
gen de bosuitbreiding verzetten, i;
nog volstrekt onduidelijk.

Het Belgische parket is nog bezig d<
twee voorafgaande gevallente on
derzoeken. De vernielingen kostter
de gemeente tot nu toe al zon an
derhalf miljoen Belgische franc. He
gebied waar de loofboompjes ver
nield werden ligt aan deNederland

Schrijvende kunstenaars mag je
hoogstens respecteren, niet begrij-
pen. Dus we vragen hem toch maar
het hemd van het lijf. Echter, de
bestseller-auteur die in tegenstel-
ling tot Europa in de States miljoe-
nen lezers met zijnverfrissend origi-
nele romans weet te boeien, blijft
verbazend consequent. Vrijwel elke
vraag wordt door hem als een regel-
rechte aanslag op zijn privebestaan
gezien en derhalve van geen ant-
woord voorzien. Elke vraag, hoe on-
schuldig ook, is er kennelijk een te-
veel.

se grens

De schuchtere, maar goedlachse
auteur wil hoogstens kwijt dat hij
het nog steeds niet gelovenkan dat
hij de McArthur-award gewonnen
heeft. „Ik besef het nog steeds niet.
Ooit heb ik zijdelings wel iets over
het bestaan van een dergelijke prijs

vendien slechts twee dagen per
week open. Amy is er pas vorig
jaar mee begonnen en heeft zich-
zelf drie tot vijfjaar gegeven om
te kijken of het aanslaat. Het
loopt beter dan ze had gedacht.
Vooral ook omdatdetuinen afen
toe (bijvoorbeeld dit weekend) te
bezichtigen zijn. Dat trekt men-
sen en werkt ook weer ten voor-
dele van de kwekerij. De toe-
komst? „De tuinen perfectione-
ren. En misschien wat vaker
open."

Vierdaagse
Mijn gedachten zijn eigenlijk
nog steeds bij die prachüge tui-
nen - om jaloers op te worden -
als ik verder rijd richting Pias-
molen. Hetresultaat is er naar. Ik
verdwaal. Een bospad waarvan
ik had verwacht dat het ergens in
Mook zou uitkomen, voert me
naar Breedeweg. Nee, inderdaad,
dat is geen Limburg meer.

Toch wil ik het even melden om-
dat ik daar bij het drankententje
van deOLAT - de Ollandse Lan-
ge Afstands Tippelaars - een
staartje lopers van de Vierdaagse
van Nijmegen tegenkom. Met de
meeste lopers die langskwamen
had ik medelijden. Dat mag ook
best, want ze hadden het moei-
lijk in de brandende zon. En de
Zevenheuvelenweg moest nog
komen. Maar met ene Theo
Tromp uitWeert, tweede secreta-
ris van de OLAT, hoefde ik geen
meelij te hebben. Theo liep de
vierdaagse voor de tweeëntwin-
tigste keer en had net met een
grote pannekoek het passeren
van de 40.000 kilometer geregis-
treerd wandelen gevierd. Dat is
een keer de wereld rond. Lo-
pend.

tuin weg. En dat is ook de bedoe-
ling. Er worden alleen vaste
planten en orangerieplanten ver-
kocht. Oleanders, citrussen, bou-
gainvillas. De moederplanten in
een bordes en de verkoopplan-
ten ertegenover. Dan zie jewatje
koopt.
We zitten te praten in het 'kan-
toor. Een beschaduwde kas,
waar een grote tafel en een paar
zitjes worden omgeven door
kleurige kuippianten. Op tafel

ligt een exemplaar van het tijd-
schrift Residence, met een arti-
kel over de Rhulenhof Dames
van de tuinbouwvereniging ko-
men Amy complimenteren en
stellen vragen over de planten.

Is het niet enorm veel werk, een
baan, al die tuinen en dan ook
nog een kwekerij? „Je wordt
goed in organiseren," zegt Amy.
„En voor de kwekerij heb ik
hulptroepen." De kwekerij is bo-

De rozentuin, de moestuin, de
Penstemontuin, de landschap-
stuin en de vijvertuin. De laatste
's de mooiste, vind ik. Strak en
eenvoudig. Het water rimpelloos
'n de felle zon. Maar ook het erfmag er zijn. Een staaltje zuidelij-
ke charme met grote bloeiendekuippianten en houten en rieten
zitjes. Op een schragentafel staandebekertjes klaar voor een groep
liefhebbers uit Zuid-Holland die«e tuinen vandaag bezoeken. Re-
gelmatig klinken er bewonde-
rende kreetjes.

Amy van lerssel. Een groene
tuinbroek. Schoenen met eenhakje. Een smalle bruine sigarettussen wijs- en middelvinger. Al-leen haar handen verraden haar
hefde voor het tuinieren. De tuin
's van een hobby een passie ge-
Worden. En een professie. Amy
Werkt nog halve dagen in Nijme-

gen maar is in de nazomer van
1987 ook een kwekerij begonnen,
naast de tuinen.
„We gingenaltijd overal naar tui-
nen kijken. We wisten er in het
begin niet veel van. Maar we heb-
ben de tuinen aangelegd zoals
we hen om ons heen wilden heb-
ben. Dan krijgt het je te pakken
en ga je door," zegt ze. Vandaar
de kwekerij, die een heel eigen
karakter heeft. Als je er door-
heen loopt heeft het iets van een

Rhulenhof
De meeste mensen houden welvan planten. Ze geven rust. Wie
zit er niet graag in een mooie tuin
°f serre.De tuin waar ik nu ben is
Van Bertus en Amy Ketelaar-van
ïerssel. Veertien jaargeledenzijn
2tj in Venzelderheide gaan wo-nen. Ze kochten een huis, de
Rhulenhof, met een lap grond er-bij. Die lap grond is langzamer-
hand omgetoverd tot een 'verza-
meling' tuinen.
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Gokhallen Venlo
blijven gesloten

Na uitspraak president rechtbank
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WARSCHAU - De Poolse pre-
sident en partijleider Wojciech
Jaruzelski heeft er gisteren op-
nieuw voor gepleit dat Solida-
riteit zich bereid vertoont mee
te regeren. Jaruzelski lijkt te
willen voorkomen dat derege-
ringscoalitie waarin de com-
munisten de grootste partij
vormen, straks als enige het
economische beleid bepaalt,
wat er toe zou leiden dat de
coalitie ook allekritiek van de
bevolking te verduren krijgt.
Het kan ook zijn dat hij de in-
breng van Solidariteit onont-
beerlijk acht om de oppositie
in het communistische kamp
tegen bepaalde economische
maatregelen te overwinnen.

De voorzitter van de parlementsfr-
actie van Solidariteit, Bronislaw Ge-
remek, reageerde meteen dat Soli-
dariteit niet bereid is en niet kan
deelnemen aan een regering van
„nationale eenheid" waarin de com-
munisten het voor het zeggen heb-
ben.

Als alternatiefnoemde hij de moge-
lijkheid van een regering waarvan
de meerderheid van de minister-
sposten bezet wordt door vertegen-
woordigers van Solidariteit, met uit-
zondering die van buitenlandse za-
ken en defensie diedoor communis-
ten bezet zouden moeten worden.
Jaruzelski heeft Solidariteit de post
van vice-premier en enkele ministe-
ries op het gebied van economie
aangeboden. Allerlei constructies
zouden momenteel zowel bij het
centraal comité als bij Solidariteit in
studie zijn.
Volgende week woensdag moet de
communistische partij beslissen
wie de nieuwe partijleider wordt,
omdat afgesproken was dat Jaru-
zelski die functie zou neerleggen als
hij president werd.

Jaruzelski hield zijn pleidooi voor
regeringsverantwoordelijkheid van
Solidariteit in het partijdagblad
Trybuna Ludu. Daarin onthulde hij
ook voor het eerst dat hij als 16-jari-
ge behoorde tot de 1,5 miljoen Polen
die door de regering-Stalin als
dwangarbeider naar de Sovjetunie
werden gestuurd. Jaruzelski kwam
met zijn familie terecht in Altai
Kraj, bij de grens met Mongolië en
China.

In zijn officiële biografie stond tot
voor kort alleen dat hij „de oorlogs-
jaren in de Sovjetunie doorbracht
en als arbeider werkte." Jaruzelski
vertelde nu dat hij in de Russische
'Arbeitseinsatz' als houthakker
werkte.

Ondanks dringend verzoek Jaruzelski

Solidariteit wil
niet in regering
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Opnieuw rechter gewraakt
Utrechters eisen

actie tegen Janmaat
Van onze correspondent

JTRECHT - Een tweede poging
n één week tijd van de voorman
'an de Centrumdemocraten, Jan-
naat, een rechter wegens ver-
neende subjectiviteit een zaak te-
;en hem niet te laten behandelen
wraking), heeft gisteren niet kun-
ïendoorkomen dat het tot een zit-
ing Kwam bij de Haagse recht-
>ank.

iet ging om een kort geding, aan-
gespannen door O. El Bardi uit

Utrecht en de in Utrecht gevestig-
de organisaties Nederlands Cen-
trum Buitenlanders, CNV en Sa-
menwerkingsverband Marokka-
nen/Tunesiërs. Zij eisten een rec-
tificatie van grievende opmerkin-
gen en feitelijke onjuistheden ten
aanzien van asielzoekers en etni-
sche minderheidsgroepen, ver-
kondigd tijdens radio- en tv-uit-
zendingen van de rechts-radicale
groepering.

De president van de rechtbank,
mr. Wijnholt, besloot dinsdag de

zaak over te dragen aan de vice-
president, mr. Offers. Hij vond dat
beter toen Janmaat kenbaar had
gemaakt weinig vertrouwen in
hem te hebben.

Gisteren voerde Janmaat aan dat
ook mr. Offers subjectiefwas om-
dat hij de Centrumdemocraten
drie jaar terug heeft veroordeeld
tot rectificaties en omdat de rech-
ter hem ooit eens een boze blik
zou hebben toegeworpen.

Vijandschap
Mr. Offers vond het eerste geen
reden om hem voortaan uit te slui-
ten; de wet noemt alleen'een hoge
mate van vijandschap' als grond.
Van de boze blik kon hij zich niets
herinneren en Janmaat heeft over
hem nooit klachten geuit. Boven-
dien, aldus Offers, moet Janmaat
niet de kans krijgen door alle
rechters te wraken, zaken tegen
hem onmogelijk te maken.

Na verpleegster te hebben aangerand
Verkrachter in Aken betrapt

AKEN - Een 23-jarige Nederlander
is gisternacht in Aken aangehou-
den. Hij wordt ervan verdacht een
22-jarige verpleegster in haar flat bij
het ziekenhuis in Aken verkracht te
hebben. Onderzoek heeft aange-
toond dat hij er van wordt verdacht
sinds november 1987 tien vrouwen
te hebben mishandeld en aange-

de parkeerplaats waar hij zich on**
een auto wilde verstoppen. DX
werd hij echter in de klauwen t
grepen.

De politie moest echter even la«
constateren dat de man in de ko-Jtijd tussen melding en aanhoud'
de 22-jarige verpleegster had
kracht, nadat hij eerst bij een m^flatbewoonster de deur tegen
neus had gekregen. In de auto
de man werd een gaspistool ontd^en een masker. De man was dr°
ken en onder invloedvan verdoe*,
de middelen. Het onderzoek n*^
hem wordt voortgezet.

De politie werd om halfvier 's mor-
gens gewaarschuwd door een colle-
ga-verpleegster die de man over het
balkon bij haar vriendin naar bin-
nen had zien klauteren. De politie
zette de uitgangen van de verpleeg-
stersflat af zodat de man niet kon
ontkomen. De man stond namelijk
bekend als een verdachte die wel
vaker via balkons en gevels zijn la-
tere slachtoffers bezocht en verliet.
In eerste instantie leek het er op dat
de politie zijn spoor bijster raakte
toen de verdachte zijn toevlucht
zocht via de kelder van de flat. Van
daaruit rende hij als een haas naar

in gesprek

Nu kopen wij elke dag een Lim-
burgs Dagblad. De reacties van de
heren J. Brauers en J. Frusch vin-
den wij erg goed. Deze heren dur-
ven te schrijven. Hun kritiek is te-
recht of het nu amateur- of profes-
sioneleorkesten betreft. Kortom, zij
hebben verstand van zaken en we-
ten waarrover zij schrijven.
Nu het Limburgs Dagblad van
maandag 17 juli. Grote koppen:
'Maasbracht pakt titel* 'De Greune'
verliezen de 'Wolderse' strijd. Met
een paar zinnen werd beschreven
hoe het Frysk Fanfare Orkest het tot
nu toe hoogst aantal punten bereik-
te. Wat ons nog het meest verbaasde
was de onterechte kritiek in dit klei-
ne stukje. Het Frysk Fanfare Orkest
zou in het verplichte werk - Poéme
Symphonie van R. Goorhuis - een
wat brassband-achtige klank heb-
ben gehad omdat het scherp koper
op sommige momenten overheer-
ste. Wij zijn ervan overtuigd dat de
heer Frusch héél goed het verschil
kent tussen deklank van het scherp
koper in een brassband en deklank
van het scherp koper in een fanfare.
Het scherp koper van het Frysk
Fanfare Orkest klonk fantastisch.
Precies zoals het hoort te klinken in
een fanfare.
Over de gebeurtenissen op het po-
dium in deRodahal wordt heel goed
geschreven, alle lof hieroVer. Maar

" WMC (2)
Met aandacht heb ik het artikel %
W. Dragstra over het optreden v^,
het Russisch Harmonie orkest ge
zen. (LD 14/7).
Van dat commentaar straalt de é
makzucht af. ~De schrijver zou er goed aan d?^wanneer hij het artikel compl*/.
zou maken en ook over de voort*^felijke vocalisten, te weten sopra*''
tenor en bariton, zou schrijf
Vooral ook omdat stemmen van °^formaat in deze regio niet vaak
horen zijn. j

Ik zou detekst dan niet vullen «JJ»prietpraat als: 'De dirigent
meer op James Last met kozakkjj'
laarzen. Een uitdrukkingsvorm a
ik erg laag en misplaatst vind. j

Maar eerlijk gezegd had ik dit s°°j
commentaar al verwacht. Ik v° #\het zelf ook afen toe ruw klinken
de harmonieklank zoals wij diek*,
nen was daar ook niet te horen- **»was gewoon heel anders. Maar ,
overtuiging, de weemoed en "V
temperament straalde er, op <
plaatsen waar de muziek dat vro**
van af. ,j.
Over de reportoirekeuze zullen
het wel nooit eens worden. M*
wanneer je als orkest een uit^ikochte zaal zo laaiend enthousif^weet te maken hoef ik daar me
meer aan toe te voegen. , yDat het succes aan de 'glasnost .
wijten is betwijfel ik, want tijd^
het WMC wordt elke buitenlan^muziekvereniging gesteund in \succes. Of dit nou gasten zijn uit *~raël, China, België, Polen of in ~geval Rusland. Dit neemt ecr>* t
niet weg, dat wanneer een ork*
faalt, het succes ook zal uitblijve
KERKRADE H.Tho^

" WMC (1)
Wat gebeurt er plotseling met de
oren van deheren critici in de Roda-
hal als een niet-Limburgs orkest het
podium betreedt?
Zaterdagavond 15 juli waren wij,
twee fanatieke brassband-, fanfarc-
en harmonie-liefhebbers, getuige
van een werkelijk fantastisch optre-
den van het Frysk Fanfare Orkest
0.1.v. Jouke Hoekstra. Wij waren
zeer onder de indruk van hun kun-
nen. Het publiek gaf een spontane,
minutenlange staande ovatie en
juichte dit orkest toe. Hun optreden
werd beloond met 340/2 punt. Hier-
mee versloegen zij alle tot dusver
deelnemendeorkesten.

h_

een wat minder chauvinistis^kijk en eens wat meer aandac.
voor niet-Limburgse orkesten *£naar onze bescheiden mening
slist geen kwaad kunnen.
Grouw K. Doorensp.*

D.vanD^
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Van onze correspondent

Haye Thomas

LONDEN - Een van 's we-
relds mooiste verzamelin-
gen van modeltreinen is
deze week geveildbij Chris-
tiê's in Londen. De collectie
werd over een periode van
6Q,>jaar opgebouwd door de
74-jarige graaf Antonio
Giansanti Coluzzi uit het
Lausanne. Na te hebben in-
gezien dat hij daar gezien
zijn vergevorderde leeftijd
toch niet veel langer mee
zóu kunnen doorgaan en hij
zijn dochter niet met de ge-
wenste zorgen voor de ver-
zameling wilde belasten,
besloot de graaf de prachti-
ge wagons, locomotieven,
stations en andere onderde-
len bij opbod te verkopen.
Dat heeft de Zwitserse edel-
man, die bij de veiling niet
aanwezig was, een slordige
3,5 miljoen gulden opgele-
verd.

Voor Antonio Giansanti Coluzzi
is het allemaal begonnen toen hij
pp 9-jarige leeftijd van de Bul-
gaarse koning Ferdinand I, met
£_e de Colluzi's bevriend waren,
een speelgoedlocomotief kado
kreeg. Onder het motto - van:
;,Doe er wat mee". Dat was de ko-
bing zo gewend. Want hij was er
.ok in geslaagd om zijn eigen

Zoon Boris te veranderen in een
spoortreinfanaat van de eerste
orde. Als koning van Bulgarije
presteerde Boris 111 om geduren-
de dertig jaarop willekeurige da-
gen de Oriënt Express bij het
Bulgaarse grensstation van Dra-
goman op te houden. Zijne ko-
ninklijke hoogheid klom dan
energiek in de locomotief om als
machinist de trein op het traject
van 75 km naar Sofia zo hard mo-
geltjk te laten rijden.

Inbrand
Dat ging goed tot de noodlottige
middag dat Boris 111 vol onge-
jdüld stond te wachten op de
JOriënt Express, die te laat arri-
veerde op het grensstation. Vast-

Zeldzame treinverzameling
Zwitserse graaf geveild

" Een van de topmodellen die gisteren in Londen onder de hamer gingen.

besloten om op het traject naar
Sofia de verloren tijd in te halen,
gaf de vorst opdracht het vuur zó
hoog op te stoken, dat de vlam-
men ten slotte uit de vuurhaard
sloegen en de kleren van de sto-
ker vlam vatten.

Gillend sprong de man van de lo-
comotief, de koning de keuze la-
tend om of de trein te laten stop-
pen, of door te razen in de hobp
toch nog op tijd in Sofia aan te
komen. Hij koos voor het laatste
en kwam inderdaad binnen het
vastgestelde tijdschema op het
station van de Bulgaarse hoofd-
stad aan. Maar in plaats van de

gebruikeijke felicitaties op het
perron, wachtte hem een golf
van kritiek over de dood van de
arme stoker, die deerlijk ver-
brand langs het traject werd ge-
vonden.

Ondanks de argumentatie van
koning Boris dat het spoorweg-
net in Bulgarije van de staat was
en hij dus als koning het recht
had om de locomotief van de
Oriënt Express te besturen,
maakte de directie van de Com-
pagnie des Wagons Lits een ein-
de aan het riskante privilege.

Tot dergelijke extreme onderne-
mingen is graaf Antonio Gian-
santi Coluzzi nooit gekomen.

Gedreven
Maar hij ontwikkelde zich wel
als een gedreven verzamelaar,
die stad en land afreisde om zijn
collectie speelgoedtreinen uit te
breiden. Niet alleen fabrieken
voor modeltreinen, maar ook in-
dividuele modelbouwers gaf hij
opdrachten.

Want telkens was het de bedoe-
lingvan de graafom van elke be-

kende trein een complete en ac-
curate miniatuurversie te heb-
ben. Zoals de fameuze sneltrein
tussen Hamburg en Berlijn, bij-
genaamd de „Fliegende Ham-
burger", de Rheingold, de Oriënt
Express natuurlijk, de Flying
Scotsman en de Sud-Express
tussen Bordeaux enLes Aubrais.
Zelfs de koninklijke luxe treinen
van keizer Wilhelm en de Russi-
sche tsaar liet hij minutieus na-
maken. De fijnste creaties van
Marklin, Hornby, Schoenner en
Bing, vonden een weg naar de
verzameling van de graaf. Com-
pleet met fantastische stations,
seinpalen en in art-deco stijl uit-
gevoerde seinhuisjes.

Meer dan elf uur duurde de ma-
rathonverkoop van de collectie,
die uit 776 onderdelen bestond.
Een kopie van Marklins eerste
elektrische trein bracht 12.000
guldenop, zoals er ook hoge prij-
zen werden neergeteld voor een
kleine, maar uiterst exclusieve
verzameling speelgoedbootjes,
die de graaf in zijn grote liefde
voor de gedetailleerde model-
bouw erbij hield.

Halve lon
Een model van keizer Wilhelms
jacht in 1909, door Marklin ge-
bouwd, haalde 110.000 gulden.
De Londense handelaar Geof-
frey Levitt kocht de „Toulouse;
een Missisippi-radarboot" voor
een halve ton. Allemaal zeldzame
modellen, omdat er geen dupli-
caten van bestaan.

Elders in de wereld zijn er collec-
ties die uitgebreider zijn van die
van de nu diep bedroefde graaf.
Maar niemand die hem kon over-
treffen in kwaliteit en zeldzaam-
heid van zijn verzameling. Ook
daarom was de sfeer op de druk-
bezochte veiling niet vrij van
sentimenten.

" „Ik wil dood" schreeuw
de gisteren de 23-jariQe
Abdel Hadi Ghanem m
buiten het gerechtsgebouw
van Jeruzalem. Ghanem 1
de Palestijn, die een paaT
weken geleden plotseliim
aan het stuur van een 1H
raëlische bus trok, waan
door die in een ravift
stortte. Zestien inzittende*
werden gedood, 25 9*
wond. Ghanem zelf wefi
bij zijn actie, die in IsroM
tot hevige opwinding left
de, zwaargewond.

YLimburgs Dagblad



Even rust

d’r joep
Jrederick Fennell: Jk di-
ij9eJr odleen wat belangrijk]
Part

6 architectuur van de
"iü ,Uur is bepalend voor

Jn oeiüegingen."
Foto: DRIES LINSSEN

door jos frusch
WASBE-noten

Bestuur werkt aan betere bureaubezetting

WMC moet professioneler
door wim dragstra

KERKRADE - Het WMC-bestuur wil een professionelere en
mogelijk uitgebreidere bureaubezetting. Net als in 1985 erkent
het bestuur een gebrek aan continuïteit en organisatievermo-
gen doordat het WMC veel te veel afhankelijk is van vrijwilli-
gers, maar nu zegt het concrete actie toe. In september volgt
een gesprek over dekwestie met het ministerie van WVC, sub-
sidiegever, en nog dit jaarkomt er een nieuw beleidsplan.

e^KRADE - Heeft U al eens
de airgent zien dirigeren met
*cht naar zi-'n orkest en het ge"'l naar de zaal? Ik ook niet totd</errniddag half twee. Toen gaf
L Wonderbaarlijke 75-jarige
f,e_in liianse1ii anse dlri_ent Frederick
"_&1 samen met zijn Tokyo. m Wind °rchestra een diri-
Vt 'clinic in het Wijngracht-
"Wt en fascinerende êe-
-11 .ftnis' die indl*uk op mij
Maat gemaakt, niet in de laatste

omdat Fennell zijn pu-
SW de diri-enten) even op de
Waat van de orkestmusicus liet
i^, 'kernen, om zo duidelijk te
D.erf n Waar het bij dirigeren nules op aankomt.

Vee,_ _pVan wat er tijdens dit elfde
fer£.en tijdens de WASBE-con-
_on 'e ls gebeurd zal ik in de

«Hes er tiJd vergeten. Wellicht
friish maar dat beeld van dieWe"ariSe dirigent in witte slip-

tiid ?Warte lakschoenen zal mij
.^ip, y

_
blijven. Dat gelukzalig

% Ê b'J die hemelse klanken
leti HHlCnard Strauss' Allersee-
te^ aie karakteristieke bewegin-

' waar zijn Japanse musici zo

" Het dagelijks bestuur van het WMC (Toon Creusen met klarinet, Bert van de Weijer met trom-
pet en Max Kousen met de bas) samen met een gelegenheidsorkest, namelijk de 'Banda No Pro-
blemica' van Kaalheide op de markt inKerkrade. Foto: WIM KÜSTERS

wmc-vandaag

Het WMC-bestuur is op zoek naar
een formule om naast een gescha-
keerd programma voor het totale
Wereld Muziek Concours (zoals de
lagere overheden graag zien) toch
een accent te leggen op deblaasmu-
ziek, wat de rijksoverheid wil.

Maar nog heel even staat het WMC
1989 centraal. Terwijl de laatste no-
ten nog niet geklonken, hebben,
durft het WMC-bestuur al te spre-
ken van een uitstekend geslaagd
festijn. Dit alhoewel de bezoekers-
aantallen niet boven 1985 uitstijgen.
In het sportpark liggen die aantal-
len zelfs beduidend lager (110.000
bezoekers in 1985 tegen ongeveer
85.000 dit jaar inclusief het laatste
weekeinde). De Rodahal mocht zich
tijdens het elfde WMC in wat meer
bezoekers verheugen. Inclusief de
prognose voor dit weekeinde name-
lijk ongeveer 23.000 in totaal tijdens
de concertwedstrijden en 26.500 tij-
dens de galaconcerten (inclusiei
Wijngrachttheater). Dat brengt het
totaal aantal geschatte WMC-bezoe-
kers voor dit jaar op 134.500 terwijl
er in 1985 160.000 betalende bezoe-
kers de kassa's passeerden.

Hierin komt weer de tegenstelling
tot uitdrukking dat enerzijds het
WMC een hoogstaand en mondiaal
muziekconcours is, maar anderzijds
ook een festival, een feest. „En net
zoals dat concours zich ontwikkeld
heeft, zo heeft zich ook dat feest er
omheen ontwikkeld. Als dat in een
goede sfeer gebeurt heb ik er geen
problemen mee. De een komt voor
een goed stuk muziek naar Kerkra-
de, de ander om een pilsje te drin-
ken. Maar het een mag geen concur-
rent worden van het ander. Daarom
moet er aan de programmering op
de markt iets gedaan worden, met
name op dietijdstippen als er in Ro-
dahal en/of Wijngrachttheater con-
certen zijn. Verder moet ook daar
meer aan blaasmuziek gedacht wor-
den," aldus Bert van de Weijer,
voorzitter van het WMC, die duide-
lijk enige bijsturing van de neven-
evenementen voorstaat.

Vandaag IJslands concertdebuut op het WMC
Verplicht werk
Het Wereld Muziek Concours heeft
een voorbeeldfunctie. Daarom moet
van Kerkrade een zekere innovatie
op het gebied van blaasmuziek uit-
gaan. In dat opzicht wordt in Lim-
burgse muziekkringen kritiek geuit
op de verplichte werken van het
WMC 1989. Aan deze werken zou te
weinig tijd besteed zijn.Oeroude sagen in

piepjonge gedaante
Moet er gezocht worden naar nieu-
we elementen bij de mars- en show-
wedstrijden? „Het nieuwe is er in-
derdaad een beetje vanaf. Misschien
datje - maar dat zeg ik zuiver op per-
soonlijke titel - moet denken aan
een aantal marsoptredens en daarna
een paar in de show en dan om en
om. Maar dat is maar een schotvoor
de boeg," zegt Van de Weijer. Creu-
sen is het daar niet mee eens, hij
vindt dat je deze wedstrijden moet
laten zoals ze zijn.landste Noor Palsson heen. Er

weerklinken thema's uit eeuwenou-
de IJslandse volksliederen. „Ja, een
beetje propaganda voor onze cul-
tuur met zijn wereldberoemde sa-
gen", bekent Kvam.

Een volmondig 'ja' wordt geant-
woord op de vraag of het WMC meer
bekendheid moet krijgen in Neder-
land. Maar Bert van de Weijer voegt
er aan toe: „Ik vind het veel belang-
rijker dat musici over heel de we-
reld het WMC in Kerkrade kennen,
dan pakweg de bewoners van Am-
sterdam. En een feit is dat alle voor-
aanstaande musici die iets van doen
hebben met blaasmuziek over heel
de wereld, weten wat het Wereld
Muziek Concours in Kerkrade is."

In sommige opzichten is IJsland
zonder twijfel een modelland: het
kent geen werkloosheid en nauwe-
lijks criminaliteit. „ledereen kent
iedereen", zegt Huybens. Nee, een
IJslander is een beminnelijk mens,
die je alleen fel kunt krijgen door
over de walvisvangst te beginnen.
„De schijnheilige Amerikanen van
Greenpeace vallen ons kleine land
daarover aan", zeggen ze.

fcttv°or

_
P rea êeren> die mimiek en

"H al die hele uitstraling. Frede-
'ennell maakte zijn leergie-

rig Übliek duldel. k noe Je als
% Je muzikanten moet lei-
W je handen, met je ogen,
.ifj Je hele persoonlijkheid. „Ik

<_ |eer alleen wat belangrijk is,. b chitectuur van de partituur
(k^Palend voor mijn bewegin-
N.M e duidel _k worden deze
hoe .""n wanneer hij voordoet
Sri . *" niet moet, hoe hij takte-
"V' *Jesu' Jov of Man's Desi-
v^ te lijf gaat. „Informatie ge-
L^n jemuzikanten, dat is be-
SÏt J doceert Fennell. „Je
\* anticiperen door middel

techniek en je ogen". Even
Pfak_ ■ iFengt niJ deze tneorie in
Mar*; met Fuciks Florentiner'*_li ' verschijnt een brede
■w°P zijn gezicht als de trom-S n nun beginsignalen de
[H. nlnblazen, net even anders,*JhHigender' dan wiJ van zove-adere uitvoeringen kennen.

Het WMC-bestuur ontkent dat er te
weinig blaasmuziek geklonken zou
hebben tijdens de concertavonden
in deRodahal. „Nee, we hebben een
kwalitatief zeer hoogstaande cyclus
blaasmuziek afgewerkt dit WMC
Kijk maar naar de Banda Municipal
van Madrid, het concert van de Gid-
sen, het staatsorkest van de Oekrai-
ne, London Brass, American Water-
ways Wind Orchestra en het Tokio
Kosei Wind Orchestra. En dan de
concerten in de concertafdeling, ik
denk dat we die niet moeten uit-
vlakken."

WMC-secretaris Toon Creusen:
„Het hangt er vanaf hoe jeer tegen-
aan kijkt. Je hoort ook dat het goed
is dat er niet te lang aan een compo-
sitie gewerkt wordt. En de muziek-
korpsen hebben het verplichte
werk niet te laat ontvangen. Binnen
deze tijd moet het in te studeren
zijn. Dat is bij andere internationale
concoursen niet anders." Creusen
gaat hiermee overigens voorbij aan
de door componiste Ida Gotkovski
zelf geuitekritiek, dat de tijd die ze
kreeg voor het componeren van het
verplichte werk in de concertafde-
ling veel te kort was.

kii e^g'n er steeds meer van over-<_^r te raken, dat Frederick
ï

een Sroot kunstenaar is.
< al heeft hij sterallures.

Maar de 58 zeer jeugdige muzikan-
ten hebben even andere zorgen.
Vanmiddag om twee uur gaat het in
de Rodahal gebeuren. Het eerste
IJslandse korps geeft acte de pré-
sence tijdens het WMC. Radio
Reykjavik 1 houdt het vaderland re-
gelmatig op de hoogte.

Blaasmuziek
Toch wil het WMC zich meer gaan
richten op die blaasmuziek, zowel
in de programmering van het con-
cours en festival zelf, alsook wat be-
treft de evenementen er omheen.

Zal ik u eens wat vertselle? Het
wordt steeds gezellig op dr
Maat. Als het vandaag en mor-
gen ook zo blijft, dankom ik dit
slotweekeinde helemaal niet
meer van mijn sokkel af. Afge-
zien natuurlijk van dat vuur-
werk zondagavond op dr plai
bij het Station. De WMC-be-
stuurders hebben me uitgeno-
digd om daar het lont in het
kruitvat te stoppen. En U weet
het: sjtu.ch.ele doe ik maar toat
graag! Trouwens, die bobo's
van het bestuur stonden hier
gistermiddag ook al weer.
Vroeg me nog af wat dié kwa-
men doen, maar jawelhoor, een
paar minuten later draafde er
prompt een fotograaf op. Nou
ja, als ze nu eenmaal zo graag
een keertje op dezelfde pagina
als mijn persoontje willen
staan, dan moet dat maar!
Terwijl u dit leest probeer ik
trouwens even een oogje dicht
te doen. Gisteravond en van-
nacht was me hier toch wat
loos, zeg. Caribissche nacht
noemen ze dat tegenwoordig. Je
laten opzwepen door Latijns-
Amerikaanse muziek, nou dan
weet je het wel. Zelfs ik met
mijn toch vrij stramfiguur kon
nauwelijks stil blijven staan.
Ik zal maar zwijgen over wat
ik weer allemaal heb gezien en
gehoord. Al zat daar vaak heel
wat muziek in, hoor!
Als u mij vanochtend de gele-
genheid geeft even bij te komen,
dan kunt u dit weekeinde trou-
wens nog wat beleven. Want ik
heb me voorgenomen zondag-
avond bij de sluiting van het
WMC helemaal door het lint te
gaan. Op voorwaarde dat de
hele Maat dan wel een behoor-
lijk eindje begint te schunkelen
onder het zingen van 'Kirch-
röadsjer Meëdsjer'. In dat ge-
val ben ik tot een uiterste
krachtsinspanning bereid en
pak ik de koellamp, als hoogte-
punt van dit WMC, in mijn lin-
kerhand vast... Herjotstsakker,
wat han ich noen werm ver-
sjpraoche!

Wasbe
In dat opzicht is het WMC ook heel
tevreden over de samenwerking
met Wasbe. „Het Wasbe-congres is
geslaagd, omdat in Kerkrade al zo-
veel op muziekgebied te doen was
en het Wereld Muziek Concours
heeft zich kunnen presenteren aan
een groot aantal musici, uitgevers,
componisten, kortom mensen die te
maken hebben met de blaasmuziek
uit alle windstreken.Dat is voor ons
een prima zaak," aldus hetWMC-be-
stuur.

" IJs(co)landersin een Kerk-

raadse wijk bij tropische tem-
peraturen.

Foto: WIM KLISTERS

Over de overal op de wereld ver-
meende IJslandse kou heeft hij een
stuk historie paraat. „Een aantal No-
ren vluchtte duizend jaar geleden
voor hun koning. Ze kwamen 's
winters op een eiland aan waar
sneeuw lag, en dat noemden ze IJs-
land. In de lente togen ze verder en
kwamen op een eiland waar alles in
de bloei stond, dat noemden ze
Groenland". Toeval dus.

Geiser, Reykjavik, Sigurvinsson.
Dat is zo ongeveer alles wat de men-
sen van scouting Chevremont we-
ten over IJsland, totdat gisteren een
groep van bijna 60 voornamelijk
blonde jongeren van 11 tot 20 jaar
voor de deur van 't Kloeëster stond.
Zijnde misschien wel het jongste
WMC-orkest allertijden. Het ont-
vangstcomité vindt fluisterend dat

Alsof hij het geroken had. De ijsco-
man parkeert zijn wagen onmiddel-
lijk bij de uitgang en zorgt alleen al
daardoor dat je een hele waslijst
beeldspraken te binnen schiet. Een
van de Uslanders blijkt plotseling
vloeiend Nederlands te spreken.
Het is dan ook de in Akureyri woon-
achtige Herman Huybens, die 15
jaar geleden met een IJslandse
trouwde.

Miep Muller, al net zo belangeloos
actief als talrijke vrijwilligers in
heel Kerkrade, geeft een rondlei-
ding door het gebouw, met al zn tij-
delijke slaapzalen. Haar beste En-
gels laat haar af en toe in de steek:
„The showers are on the weet ik
veel...", maar de gastvrijheid wordt
zichtbaar gewaardeerd. En gebaren
maken de boodschap duidelijk.

KERKRADE - Zeggen dat je een
IJslandse jeugdharmonie onder lei-
ding van een Noorse dirigent in een
Kerkraadse fabriekskantine een
werk van een Oostenrijker kunt la-
ten spelen. Normaal gesproken loop
je met een dergelijke bewering het
risico tijdelijk in een sanatorium on-
dergebracht te worden, maar tij-
dens hetWMC is het een mooie gele-
genheid om buitenstaanders snel
wat geld aftroggelen. Als ze zo stom
zijn om op de weddenschap in te
gaan.

door joos philippens jekunt zien dat die kinderen weinig
in de zon kunnen zitten, 'want ze
zijn zo wit.

Akureyri ligt in Noord-IJsland en er
wonen 14.000 mensen. 600 kinderen
zitten op de muziekschool waar de
Noor Roar Kvam blaasmuziek on-
derwijst. Een echte harmoniecul-
tuur bestaat er in IJsland niet.
„Toen ik begon waren er maar drie
bands, nu zijn het er al twintig", ver-
klaart hij.

RODAHAL:
<iwU uur: 'Concertwedstrijdeni
Uit .deelnemende verenigingen)
lta]:_- origarije, TsjechoslowakijeJ
Wd 'Nederland, Canada, IJs-
6. .' Beglië, Noorwegen

RODASTADION:
strjjH Uur: Mars- en showwed-
kn6l n met korpsen uit Neder-
land' Belgie- Engeland, Duits-u en Oostenrijk.

MARKT:
tonp ,16-00 uur: Straattoneel met
20 .^'vereniging Excelsior.
C 0 " uur: René Krans Band andmPany.

PAVILJOEN:
Uur: John Quadflieg en"ntaler Musikanten.

Verlegen
De jeugdharmonie is het crème de
la crème van zijn muziekschool.
Professionele bands zijn er niet, wie
zijn kost met muziek wil verdienen,
moet in Denemarken, Engeland ol
de VS terecht. En alleen de jongeren
dienaar het buitenland gaan, leggen
de spreekwoordelijke IJslandse
verlegenheid van zich af.

wmc-morgen

RODAHAL:
■friet v UUr: Concertwedstrijden
00stvei*enigingen uit Nederland,

aienrijk, Spanje en België.

RODASTADION:
11.00 uur: Mars- en showwed-
strijden met korpsen uit Tsjecho-
slowakije, Polen, Hongarije, Ne-
derland, Engeland, Canada en
Spanje.

MARKT:
15.00-16.00 uur: Kuituur avon-
tuur met Rijn en Trijn.
20.30 uur: Belushi Memorial
Blues Brothers Band.
PAVILJOEN:

21.00 uur: Orkest Sir Duke.

NS-PLEIN:
23.00 uur: Vuurwerk ter afslui-
ting van het WMC.

Uiterst gedisciplineerd worstelen
de vermoeide ledenvan het Blasars-
veit Tónlistarskolans Akureyri zich
in de kantine van de ZOL-bedrijven
door het keuzewerk van de verijs-
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Eten op z’n
buitenlands

De ANWB gaat de komende tijd haar autoroutes aanpassen
en het aantal fietsroutes fors uitbreiden. Het 'recratief toe-
ren' raakt uit de tijd omdat autorijden 'slecht is voor het mi-
lieu. Bovendien zijn er ontelbare plaatsen die de moeite
waard zijn om de auto stil te zetten en te voet verder te gaan. Eygelshoven

" De buurtraad Baan, Kom. "bacherveld houdt maandag 2f
een openbare vergadering. De
eenkomst vindt plaats in café'
taurant Het Jachthuis, Vel*
straat te Eygelshoven. Aanval
uur.

'
Heerlen
" Spaarclub Wilhelmina '88 h*
zaterdag een midzomer-gnllp''
Het festijn, waarbij ook niet-l-**
welkom zijn, begint om 20 uur'11,
fé Wilhelmina, Molenberglaan
te Heerlen. De Peer Heiligers "
verzorgt de muziek.

" Bij het bureau Sociale Bel*
ding, Burgemeester van GrunS""
plein 6 te Heerlen, zijn elke m*
dag-, dinsdag- en woensdagmo"
van 9.30-11.30 uur spreekuren \
ex-mijnwerkers. Zij kunnen da»
recht met vragen over het inko^het pensioen, arbeidsongesd*
heid en werkloosheid. Telefon*
zijn er inlichtingen verkrijgbaa'
«045-713511.

" De Mergellandroute biedt
tal gezichten op mooi Lim-
burg. Vakwerkhuizen bij-
voorbeeld.

Sinds de jarenzestig heeft de or-
ganisatie een kleine vijftig auto-
routes aangelegd met een lengte
van honderd tot honderd vijftig
kilometer. Dat gebeurde in over-
leg met de overheid omdat op
mooie dagen de wegen verstopt
raakten vol dagjesmensen die op
hun gemak rondreden. „Je kunt
je dat nu nauwelijks meer voor-
stellen", geeft Dick Molenaar van
de ANWB toe „maar in die tijd
kregen we geld van het rijk om
bermtoeristen en automobilisten
die voor hun plezier een ritje
maakten van de snelwegen naar
de lokalewegen te dirigeren". In-
middels is er veel veranderd.
Zelfs deANWB is geen voorstan-
der meer van 'zomaar een mid-
dagje toeren. Toch wil de organi-
satie de autoroutes niet helemaal
laten verdwijnen. Ouderen en ge-
handicapten beleven er vaak
veel plezier aan omdat het voor
hen een van de weinige overge-
bleven recreatiemogelijkheden
is. Maar ook anderen kunnen er
op eenregenachtige dag in week-
einde of vakantie hun voordeel
mee doen.
„Het rijden moet op zich geen
doel meer zijn", verklaart Mole-
naar. „We willen de routes flink
inkorten, tot hoogstens honderd
kilometer. Het moeten verbin-
dingen worden tussen allerlei
mogelijkheden' om een uitstapje
te maken". Als voorbeeld noemt

VVV-Geschenkbon
inwisselbaar
voor dagje

’Lekker Weg’Op initiatief van het
Nederlands Bureau
voor Toerisme, de re-
creatie-ondernemers
(Recron) en de Stich-
ting Landelijke Ge-
schenkbon (SLG), is
besloten de landelij-
ke VVV-Geschenk-
bon inwisselbaar te
maken voor een be-
zoek aan attractie-
parken. De bon is

met onmiddellijke
ingang te gebruiken
voor toegangs-
kaartjes van 56 Re-
cron-dagrecreatiebe-
drijven in geheel Ne-
derland.

De VVV Geschenk-
bonnen zijn te koop
bij 180 WV-kanto-
ren. De waarde van
de bonnen loopt uit-

ZATERDAG 22 JULI:

HEERLEN: WV-stadswande-
ling 0.1.v. een gids. Start 14.00
uur bij WV-kantoor.
VALKENBURG: 'De Gedekte
Tafel', serviezenshow eet', in Cen-
trum Cocarde van 13.00 tot 22.00
uur.
Rondleiding Openluchttheater
om 16.00 uur. Kaarten kassa
theater en VVV-kantoor van
12.00 tot 14.00 uur.
Geopend heempark Sjloens-
heim, Sjloensmolen en kruiden-
tuin van 10.30 tot 16.30 uur. In-
gang oprijlaan kasteel Schaloen
(Oud-Valkenburg).
SIBBE/VALKENBURG: Bezich
tiging mergelbouwsteen-werk-
plaats (Bergstraat 31, Sibbe) van
10.00 tot 16.00 uur.
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding Spaans Gouverne-
ment (Vrijthof) om 10.00,11.00en
12.00 uur. Toegang gratis.
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
LIMBRICHT: Tentoonstelling
'Oudheden opgepoetst' in Kas-
teelLimbricht van 14.00 tot 17.00
uur.
ARCEN: 'Zomerbloemen te kust
en te keur' in Kasteeltuinen van
9.30-18.00 uur.
HASSELT (B): Kunstmarkt Has-
selt-Montmartre, achter het stad-
huis, van 14.00 tot 18.00 uur.
MALMEDY (B): Braderie en
volksfeesten.

ZONDAG 23 JULI:

HEERLEN: Expositie 'De mens
op de maan' in Volkssterrewacht
(Schaapskooiweg) van 13.00 tot
17.00 uur.
VALKENBURG: Luikse Markt
in de Geulhal van 10.00-18.00
uur.
In Openluchttheater Benny Ney-
man en Bonnie St. Clair vanaf
15.00 uur.

'De Gedekte Tafel', serviezen-
show in Centrum Cocarde van
13.00 tot 22.00 uur.
Kluizenaarswoning, kapel en
kruisweg De Kluis Schaesberg.
Geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Geopend Heempark Sjloens-
heim, Sjloensmolen en kruiden-
tuin van 10.30 tot 16.30 uur. In-
gang oprijlaan bij Kasteel Scha-
loen (Oud-Valkenburg). ROG-
GEL: Tirolermarkt van 11.00 tot
17.00 uur in kern verkeersvrij
dorp. HEIBLOEM/ROGGEL:
Luikse markt in recreatieoord
De Troost van 10.00 tot 18.00 uur.
MAASTRICHT: Bezichtiging
Museumkelder Hotel Derion
(Romeinse vondsten) van 12.00
tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Bezichtiging Schatkamer St.
Servaasbasiliek van 10.00 tot
17.00 uur.
Bezichtiging Schatkamer O.L-
.Vrouwebasiliek van 11.00 tot
17.00 uur.
VVV-stadswandeling om 11.00
en 14.00 uur. Vertrek vanaf VVV-
kantoor (Het Dinghuis, Kleine
Staat).
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.
ST.GEERTRUID: VW-wande-
ling door het Savelsbos. Vertrek
15.00 uur vanaf Pannekoeken-
huis, Dorpstraat
SITTARD: VVV-Parkwande-
ling. Vertrek 14.00 vanaf VVV-
kantoor.
LIMBRICHT: Tentoonstelling
'Oudheden opgepoetst' in Kas-
teelLimbricht van 14.00 tot 17.00
uur.
ARCEN: 'Zomerbloemen te kust
en te keur' in Kasteeltuinen van
9.30 tot 18.00 uur.
MALMEDY (B): Braderie en
volksfeesten.
KANNE (B): IVN (afd. Eys) - dag-
wandeling in o.m. Jekerdal en
naar Eben, Ziehen, Roosburg.
Vertrek 10.00 uur bij de kerk van
Kanne.

MAANDAG 24 JULI:

VALKENBURG: Concert door
Cottingham School om 14.00
uur, kiosk Th. Dorrenplein.
MECHELEN: Bezichtiging De
Commandeursmolen (Hoofd-
straat) van 9.30 tot 17.00 uur.

een van tien tot hon-
derd gulden. Bij elk
nieuw verkochte
VVV-Geschenkbon
wordt voortaan een
boekje verstrekt met
informatie over de
aangesloten dagat-
tracties. Maar ook de
reeds uitgegeven ge-
schenkbonnen kun-
nen voor toegangs-
kaartjes worden in-
gewisseld. Jaarlijks
worden in Neder-
land zon drie mil-
joen cadeaubonnen
verkocht. De ver-
wachting bestaat dat
er veel belangstel-
ling is voor het in-
wisselen van de bon-
nen voor een bezoek
aan een attractie.

hij het bezoek aan een museum,
een wandeling van een paar kilo-
meter door de stad of een natuur-
gebied. Was het vroeger de be-
doeling de snelwegen te ontlas-
ten van dagjesmensen en zon-
dagsrijders, nu wil de ANWB de
automobilist weer kwijt op de
landelijke routes. Smalle rustige
wegen zijn zeer in trek bij fietsers
en de auto past daar eigenlijk
niet. „Auto's en fietsers moeten
elkaar niet meer bijten", zo heet
het. Daarom moet de auto terug
naar wegen van een hogere orde
met bij voorkeur afzonderlijke
fietspaden. In deze filosofie past
ook dat echte natuur- en stiltege-
bieden worden gemeden. De
ANWB wil al haar routes nog
eens doorlichten en in overleg
met provincies en gemeenten de
meestkwetsbare delenomzeilen.
„Door de recreanten goed te ge-
leiden, kun je tere plekken heel
goed sparen", aldus Molenaar.
Door bij voorbeeld een weg eer-
der linksaf te slaan, kan de rust
in een bos worden hersteld. En
het mes snijdt aan twee kanten
als de nieuweroute ook nog eens
leidt langs het bezoekerscen-
trum van een boswachterij".
Hoeveel mensen er gebruik ma-
ken van toeristische autoroutes
van de ANWB is niet duidelijk.
Volgens Molenaar gaat het zeker
om „vele honderdduizenden per
jaar". Maar nauwkeuriger cijfers
zijn niet beschikbaar, omdat de
laatste enquête dateert van tien
jaar geleden. Op basis van dever-
koop van routekaarten conclu-
deert de organisatie dat deroutes
nog zeer in trek zijn. Bovendien
blijkt dat de VVV's en recreatie-
schappen graag hebben dat de
routes in stand worden gehou-
den. De Mergellandroute (Zuid-
Limburg) behoort tot de popu-
lairste autoroutes, samen met de
Hondsrugroute en de noord-,
midden- en zuid-Veluweroute.
Een jaar of tien geleden is voor
het laatst een nieuwe autoroute
aangelegd. „Dat is niet onze
hoogste prioriteit op dit mo-
ment", geeft Molenaar toe, hoe-
wel hij vindt dat het te ver gaat
om te spreken van een omwente-
ling in het beleid van zijn organi-
satie. Hij wijst erop dat op dit
moment juist erg veel aandacht
besteed wordt aan de aanleg van
fietsroutes.

puzzel

Men eert er feestvierend Frank-
rijk. Men tafelt er als was men
in één van die vele eenvoudige
landelijke Franse herbergen.
Uit de keuken komt een eerlijke
pot zonder poespas. In restau-
rant FRANCOIS namelijk
(Mauritsweg, Stem). Daar
brengt men momenteel een sa-
luut aan Frankrijk in het, alge-
meen en aan Parijs in het bij-
zonder. Naast de algemene
kaart, naast een zogenaamd
'Vakantie-menu' (22,50 gulden)
-feitelijk de versierde dagscho-
tel—, voert men er het 'Menu de
Paris' (45 gulden). Dat begint
met 'potage Crécy', een licht ge-
bonden worteltjessoep verge-
zeld van knapperige wafelach-
tige dunne broodjes .met twee
soorten boter. Dat gaat verder
met champignons 'de Paris':
schijfjes paddestoel in romige
saus opgediend in een klein
potje van aardewerk. Dat
vindt zijn hoofdgerecht in tour-
nedos Rossini (mals gebakken
biefstuk in madeirasaus met
een schijf ganzelever er op);
vergezeld van lichtjes gebak-
ken aardappeltjes, een behoor-
lijke brok broccoli en verse
erwtjes (niet uit Parijs maar
van St. Pieter, de goede Maas-
trichtse wijk aan de voet van
de gelijknamige 'berg') en dat
eindigt met 'Poires Belle Hele-
ne' ofwel in siroop gepocheerde
peren, opgediend op vanille-ijs
met warme chocoladesaus. Een
maaltijd die er zijn mag.
Het 'Menu de Paris' blijft de ge-
hele maand augustus het aan-
bod van 'Francois' verrijken.
In september is 'Athene' aan de
beurt. U dient namelijk te we-
ten dat 'patron' Francois al ge-
ruime tijd doende is maande-
lijks een maaltijd te compone-
ren met een Europese hoofdstad
als motto. Lissabon ('Caldo ver-
de Portuguesa'), Brussel ('Bra-
bants blond kieken'), Londen
('Hindle wakes'), Straatsburg
('canard a l'alsacienne') en
Rome ('minestrone Trevi') on-
der meer zijn de revue of, beter
gezegd, zijn de tafel al gepas-
seerd. Leuk idee. Restaurant
'Francois' is dagelijks, behalve
op woensdag, doorlopend van
11.00 tot 22.30 uur geopend.

nino tomadessoBloemen voor toeristen

Forum: Police Academy 6, do ma di *,
20.30 uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur. ,
ook 15 uur. Licence to kill, do ma di *,
20.30 uur, vr t/m zo 18.30 en 21 uur- r

ook 15 uur.

exposities

" SITTARD

Roxy: Roadhouse, do t/m wo 20.30
zo ook 15 uur. Studio Anders: The "jf
ked gun, do t/m wo 20.30 uur, zo oo*
uur.

" GELEEN

" SCHAESBERG
Autokino: The naked gun, do trt1,,
22.15 uur. Johnny sis alive, vr 1fl1'00.30 uur.

21.30uur. Taran en de toverketel. dB#J
uur. Maxim: The naked gun. da
16.30 19.30 en 21.30 uur. H5: Roadho%dag. 14 16.30 19 en 21.30 uur. Poi
demy VI, dag. 14.15 16.15 19.15 en 2'^uur. Rainman, dag. 17 en 20.30 uur- x,
Sematary, dag. 16en 21 uur. Twins. <*1
14 en 18.30 uur. Platvoet en zijn vrien,
jes, dag. 14 en 15.30 uur.Leviathan. <>*
14.15 16.15 19.15 en 21.15 uur.

" HEERLEN
Royal: Licence to kill, dag. 15 18 e"
uur. Rivoli: Scandal, dag. 15.30, l 9

Oplossing vakantiepuzzel
van jl. woensdag 19

FLUITCONCERT-S-PERSONENAUTO
I-KEEL-BOLK-LAS-GOLF-BAAI-N
LK-PI-A-LS-POTAS-EO-E-AS-JE
ARM-LOKET-VROEGER-TRIER-DEN
TOEN-PET-COUP-ELAN-URN-BANI
EPIEK-RETORT-D-ANEMIE-BELEG
LP-GOM-NONE-LID-KIES-WAS-VH
lER-TOL-ED-BAARS-GE-DAG-ZEE
SR-BEKER-OPUS-AARE-RADAR-RI
T-BOL-VIERPITSBRANDER-TOP-D
-VETER-OL EI-BETER-
PALET-T-E E-A-LOPER
ADER-DEEG MAKI-REÜE
NET-POEMA OBOOL-REG
DM-PR-NON EEN-OT-NI
A-ROOS-ET DL-PRET-E
-AALBES— —LOGGER-
D-BEAT-SB BR-SNEL-A
EK-NA-SLA LAM-EL-NS
ELK-TITEL AGAAT-KIT
LAAG-KIEL MENU-DAME
SALEP-L-A A-D-GEVER
-ROMAN-ES GO-RECES-
M-TIP-INTERIMDIVIDEND-NOL-M
OM-SALET-KOOI-DODO-SOBER-NA
NAR-VYL-PS-NEVEL-MM-RAS-BOD
NM-VEN-PATS-RYM-PIER-TIL-TE
IMKER-PIKEUR-F-BONNET-SABEL
KOOR-SAP-REUK-POLO-SIM-KAD I
SEM-STAAL-ZINLOOS-STEIL-KOE
KT-MN-R-AP-TAART-BM-N-lA-PF
A-DEEN-KARN-LOT-ZEIS-FLAT-J
PASSEPARTOUT-S-ROODSTAARTJE

" Bloemen, muziek en handgeklap. Verwelkoming voor Nederlandse vakantiegangers gis-
teren op het vliegveld van Rhodos. De toeristen waren gearriveerd met de grootste 'vogel'
die ooit op het vliegveld van Rhodos was neergestreken: een Boeing 747 van Martinair.
Vijfhonderddrieëndertig passagiers in een klap. Dat moet gevierd worden, dacht men dan
ook op vakantie-eiland Rhodos.

" SITTARD
Venster 86. Werk van Rik Meijer*. jtf
22/7, open wo t/m za 12-17 uur- »\_ urf
raedthuis, Rosmolenstraat 2. Lim^Jj;
in kaart en tekening. Van 15/7 t/m . Jl
open di t/m vr 10-17 uur, za en l°
uur.

Beelden en muziek. Van 1/7 t/m y
open dag. 11-16.30 uur. BotaniscnVjji)-
nen. Beelden van Wim Steins. VjV
grachttheater, Europaplein 1. $c <iy%
rijen van Fien Huth. Van 30/6 t/m
open dag. 10-18 uur.

" KERKRADE, prei'Galerie Hoog Anstel, Kasteel *",rf
stem. Beelden en muziek. Van I'jj^
23/7, open za en zo 14-17 uur. R» d "ftfOnbekende blaasinstrumenten j,j«-
-23/7, open ma t/m vr 14-17 uur. B°\,y:

Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Hm*
Tsuji. Van 2/7 t/m 30/7, open wo tm
13-17 uur, vr 13-20 uur.
" LANDGRAAF

" HOENSBROEK

" Kasteel Hoensbroek. Werk van
fons Stadhouders. Gedurende de
mermaanden, open dag. 10-17 uur-
to's van Janna Dekker. Van 15'(„jfr
27/8, open ma t/m vr 10-12 uur erl^.17uur, za en zo 13.30-17 uur. ABN-B^Foto's van Gijs van Gent. T/m 13/9. w->
ma t/m vr 9-16 uur. Bibliotheek, *°van Margreet Berkhout. T/m 14/9-

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. |f
misch werk van Rob Brandt, Tj)'p
Dijkstra, Marja Hooft, Michel
en Jan van Leeuwen. Van 30/6 t/m »j(
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo L,f
uur. Schilderijen van Aad de Haas ,t
6/8. Volkssterrenwacht, Schaap*" „>
weg 95. Werk van André O-ferm»^
Open di t/m vr 13-17 uur, zo 13-17 uUTj
en vr ook 19.30-22 uur. Galerie SWy
Akertsraat 82a. Litho's van Bram
Velde. T/m 10/9. Thermenmuseum. f
riovallumstraat 9. Thermen en
bruiken in deRomeinse tijd. Van 1 ' jj
1/10,open di t/m vr 10-17uur,za en t°,^
17 uur. Stad en land op de helling- J
18/7 t/m 27/8. Galerie De Nor, Geers'l^302. Werk van Peter Lemmens. VajJ x
t/m 29/7. NMB Bank, Bongerd 13- w e.
van J. Lips-Besselink. T/m 31/8, °'ma t/m vr 9-16 uur.

" HEERLEN

'eens een monumentale zeven-
tieneeuwse boerderij. Daar
knorren geen varkens meer en
lopen geen kakelende kippen
meer rond, daar 'ademt' geen
grote mesthoop meer. Daar zit
men nu op de binnenhof in alle
stiltebij een glasLimburgs bier
en observeert hoe het er in dit
complex van vakantieapparte-
menten, terras en restaurant
toegaat. En als men dan, op de
terugweg naar huis en haard,
'binnendoor' via Trintelen en
Eys naar Wittem rijdt, dan ont-
vouwt zich in vele boeiende
schakeringen een prachtig
stukje land. Het land rond de
Übachsberg

N.T.

waterputten. Variatie volop.
Die Bernardushoeve. Daar te-
kende ik nog niet zo lang gele-
den dit van op:

Noorwegen: eerst nog veel bewolkingmaar ook opklaringen en af en
toe zon. Middagtemperatuur van 15 tot 20 graden, nabij Oslo rond 24
graden.
Zweden: in het noorden eerst nogwat bewolking, elders zonnig. Mid-
dagtemperatuur van 16 graden in het noorden tot 25 graden in het zui-
den. In het zuiden enkele graden warmer.
Denemarken: eerst nog wat wolkenbanken, daarna zonnig. Morgen
kans op onweer. Middagtemperatuur rond 25 graden.
lerland: bewolkt en tijdens het weekeinde buien, mogelijk met on-
weer. Middagtemperatuur omstreeks 21 graden.
Engeland, Wales en Schotland: bewolkt en vanuit het zuiden buien,
mogelijk met onweer. Middagtemperatuur van 20 graden in het noor-
den tot 27 in het zuidoosten.
België enLuxemburg: zonnig, maar tijdens het weekeinde buien met
onweer. Middagtemperatuur van 25 graden aan de kust tot 30 graden
elders.
West-Duitsland: zonnig, maar in het weekeinde in het westen kans
op een bui, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur van 25 tot 30
graden, aan de kust iets koeler.
Frankrijk: zonnig, maar in het westen ook kans op een bui, mogelijk
met onweer. Middagtemperatuur langs deAtlantische kust van 24 tot
30 graden, aan de Middellandse Zee rond 32 graden en landinwaarts
van 26 tot 35 graden.
Spanje en Portugal: langs de westkust bewolkt en enkele buien. In
de rest van de landen zonnig. Middagtemperatuur langs de Atlanti-
sche kust van 21 tot 30 graden in de Algarve. Langs de Middellandse
Zee omstreeks 30 graden. In het binnenland kan het hier en daar te-
gen de 40 graden worden.
Zwitserland: zonnig, maar ook kans op een bui, mogelijk met on-
weer. Middagtemperatuur in de dalen en lage gebieden rond 31 gra-
den.
Oostenrijk: zonnig maar in de middag en avond kans op een bui. Mid-
dagtemperatuur rond 30 graden.
Italië: zonnig bij een middagtemperatuur tussen 30 en 35 graden.
Joegoslavië: zonnig en warm. Middagtemperatuur rond 30 graden.
Griekenland: zonnig. Middagtemperatuur aan de kust en op de eilan-
den 28 tot 30 graden, in het binnenland oplopend tot 33 graden.

De verbindingsweg tussen
Kunrade en Übachsberg loopt
over een heuvel. Over een berg
van Limburg. De ÜBACHS-
BERG. Honderdtachtig meter
hoog. Een piek i7i een streek vol
natuurlijke verheffingen van
de aardbodem. Zover het oog
reikt glijdt, daar in het 'hart
van Zuid-Limburg', de blik
over heuvels en dalen. Jawel,
'wie sjoen eus Limburg is. Na-
tuurschoon, kastelen (Corten-
bach 0.m.), molens (Vrouwen-
heide, hoogst gelegen beltmolen
van Nederland bijvoorbeeld),
spijshuizenvan velerlei niveau
(van Bernardushof tot De
Leuf), folklore (de prachtige
schutterij van Übachsberg
0.m.), verrukkelijke vergezich-
ten. Met dank aan Toon Her-
mans: waarachtig een land om
lief te hebben.
Een wandelgebied bij uitstek.
Met door bordjes gemarkeerde

routes, een streek om er op het
gemak te fietsen (en te genie-
ten), een regio om er heerlijk te
ontspannen. Übachsberg: het
hoogst gelegen kerkdorp van
Nederland. 'Bergen' overal

(Kunder-, Put- en Dolberg, om
er maar enkelen te memoreren),
natuurreservaatjes met krij Ha-
gen en orchideeën, oude hoeven
die stilletjes getuigen van een
agrarisch verleden, bossen en

Schaesberg

Zaterdag 22 juli 1989 " 14

klein journaa
redactie oostelijke mijnstregI «73.1

bioscopen

Binqelrade
— ■ 1" In verband met vakantie
geen oud papier opgehaald. °'september hervat de basiss<^weer haar ophaalwerkzaamhed^
" De bibliobus komt tot en fl>e
augustus niet in Bingelrade.

Jabeek
" De uitleenpost van het G&
Kruis wordt van 19 juli tot en n*
augustus waargenomen door
vrouw D. Cremers, Geerstraat«»
1644. Na 1 augustus kunt U v/e»
recht bij mevrouw E. Schoffelelj

" De bibliobus komt tot en fl 1"
augustus niet in Jabeek.

1

ANWB wil ’recreatief toeren’ in andere vorm gieten

Mergelland route scoort hoog " Politiehondenvereniging
'Schaesberg' houdtzaterdag en'
dag een bondswedstrijd. Op cc"
rein aan de dr Calsstraat, \
spoorbrug te Schaesberg, begiN
op beide dagen de vooroef'en!"
om 10 uur. Het spectaculaire1
werk is te zien vanaf 14 uur. E*
gratis.

Limburgs dagblad k tijdje vrij

korte toer

het weer in europa

bergen in limburg



Van onze verslaggever denlimburgers. In Susteren bevin-
den zich geen jodiumtabletten in
het magazijn.

ler zal wel de kwaliteit
van de behandeling
kunnen verbeteren.

Het bestuur verwacht
overigens dat in de eer-
ste helft van de negenti-
gerjaren een vierde ver-
nsller nodig zal zijn om-
dat de behoefte nog
steeds toeneemt door
de vergrijzing van de
bevolking. Een en an-

Daarna kan overigens
nog niet met drie ver-
snellers worden ge-
werkt omdat de oudste
versneller moet worden
vervangen. Die vervan-
ging neemt ruim een
jaar in beslag zodat pas
eind volgend jaar met
drie versnellers zal kun-
nen worden gewerkt.
Door de ingebruikname
van de nieuwe versnel-

Derde versneller
in oktober gereed

Hij Radiotherapeutisch InstituutVan onze
verslaggever

HEERLEN - Het
Radiotherapeutisch
Instituut Limburg
(R.T.1.L.), gevestigd
in Heerlen, ver-
wacht begin okto-
ber de derde lineaire
versneller in ge-
bruik te kunnen ne-
men. De daarvoor
vereiste nieuwbouw
is gereed en mo-
menteel wordt het
apparaat opgestart.
De officiële opening
is voorlopig vastge-
steld op 27 oktober
aanstaande.

Opslctg voor Limburg in Beringe en Simpelveld

Jodiumtabletten voor
burgers bij kernramp

Het idee om magazijnen te bouwen
om de burgers bescherming te ge-
ven of hulp te bieden bij calamitei-
ten is ontstaan na de watersnood-
ramp in 1953. De meeste magazij-
nen zijn als gevolg daarvan in de
zestiger jaren tot stand gekomen.
Behalve de jodiumtabletten zijn er
ook andere zaken opgeslagen om
massaal hulp te verlenen.

__.. _en ._e zogenaamde MIBO-magan (Materiaalvorming In Buiten
gewone Omstandigheden) staan er
drie in Limburg: Simpelveld aan de

De jodiumtabletten voor de inwo-
ners van onze provincie liggen op-
geslagen in Simpelveld (1.650.000
stuks) en Beringe (1.500.000 stuks).
VanuitSimpelveld worden de Zuid-
limburgers in noodgeval bediend en
vanuit Beringe de Noord- en Mid-

-i itls .ftLEN - In 50 magazijnen op 23 verschillende plaatsen in
lila land liggen ruim 42 miljoen kaliumjodaattabletten opge-
i lefi^ri die bij een kernramp onder de burgers worden uitge-.aar ü- De voorraad is in 1987 aangelegd door WVC en blijft tien

' _ei
oec*- Daarna moeten de tabletten worden vervangen door
e. Minister Nijpels (VROM) heeft dit de Kamer laten we-

Gaasstraat, Susteren op het han-
delsterrein aan de Handelsweg en
Helden-Beringe aan de Marisstraat.
Het beheer daarvan is in handen
van ambtenaren in dienst van WVC.

Schildklier
Door jodiumtabletten te slikken
wordt de opname van radioactieve
straling in de schildklier tegenge-
gaan. De tabletten helpen alleen als
zij vrij kort na een kernramp wor-
den ingenomen. Bij een continue
blootstelling aan straling moet elke
zes uur een tablet van 100milligram
jodium woren ingenomen.

Volgens WVC bestaan er strakke in-
strukties voor de verdeling van ta-
bletten onder diensten of personen.
Bij een calamiteit moeten de tablet-
ten vanuit de magazijnen verdeeld
worden onder de gemeenten rond-
om het magazijn. De hele organisa-
tie komt op gang via medewerkers
van WVC die 24 uur per dag bereik-
baar zijn. Ten behoeve van hulpver-
leners bestaat een aparte voorraad
van 145.000 tabletten. De farmaceu-
tische industrie is in staat om op af-
roep 10 miljoen tabletten per dag te
produceren.

Het verstrekken van tabletten aan
burgers wordt gezien als een pre-
ventieve maatregel. Andere maatre-
gelen in deze categorie zijn onder-
meer evacuatie en schuilen.

Om nota ’Gegrond onlgronden’aftewijzen

Natuur en Milieu
vraagt Kamer hulp

door hans rooijakkers
en hans toonen

De wijze van evacuatie wordt nu
verder ontwikkeld. Dat gebeurt aan
de hand van bestaande evacuatie-
plannen en ervaringen die elders
zijn opgedaan. Niet uitgesloten is
dat er in de toekomst bij wijze van
proef een echte evacuatie wordt
doorgevoerd. Dat zal echter niet
voor begin 1991 zijn.

Evacuatie

HEERLEN/UTRECHT - De Stich-
ting Natuur en Milieu heeft de
Tweede Kamer verzocht niet ak-
koord te gaan met het door de rege-
ring voorgestelde ontgrondingsbe-
leid, zoals vervat in de nota 'Ge-
grond ontgronden'. De milieuorga-
nisatie is van mening dat daarinveel
te weinig rekening wordt gehouden
met de ernstige gevolgen van de
voortgaande ontgronding voor de
natuur, het landschapen het milieu.

De nota mikt vooral op de voort-
gaande winning van zand, grond,
klei en mergel. In de komende tienjaar kan volgens de regering nogzon 1000 hectare uiterwaard van de
Maas worden vergraven voor de
grindwinning. Langs de grote rivie-
ren kan nog 160 miljoen ton metsel-
en betonzand worden weggehaald.
Voorts kan jaarlijks 40 miljoen ku-
bieke meter ophoogzand worden
weggezogen.

In het academisch ziekenhuis
Utrecht is een medisch team samen-
gesteld dat bijstand en ondersteu-
ning moet geven aan ziekenhuizen
waar slachtoffers van een kernramp
worden binnengebracht. De eerste
medische opvang kan overigens in
elk ziekenhuis plaatsvinden.

Natuur en Milieu wijst de volksver-
tegenwoordiging erop dat het land-
schap van Midden-Limburg door de
grindwinning al verworden is tot
een 'gatenkaas'. De helft van de
uiterwaarden langs de grote rivie-
ren is reeds beschadigd door zand-
en kleiwinning. De diepe onderwa-
terzandputten op de bodem van de
Randmeren en het Ketelmeer zijn
volgens de milieuorganisatie biolo-
gisch dood.
Het beleid van de overheid zou, zo
meent de stichting, moeten worden
gericht op een zuinig gebruik van de
grondstoffen en de toepassing van
alternatieve bouwmaterialen. In
'Gegrond ontgronden' ontbreken
daarvoor uitgewerkte voorstellen.

Aanpassing
De milieuorganisatie dringter bij dt
leden van de TweedeKamer op aar

Inmiddels is besloten 1,5 miljoen
gulden per jaar te besteden aan een
meetnet voor radioactiviteit in de
atmosfeer. Het meetnet zal bestaan
uit 300 posten, waavan er 256vallen
onder verantwoordelijkheid van
Binnenlandse Zaken en 44 onder
het Rijksinstituut voor volksge-
zondheid en milieuhygiëne (RIVM),
onderdeel van VROM.

MeetnetDe NMV voelt er vooralsnog niets
voor om op eigen kosten een extern
bureau in te huren. Wel heeft de
Maatschappij al eerder aangeboden
om de structuur van de NMV en de
vorm van een eventuele samenwer-
king ter beoordeling voor te leggen
aan een commissie uit beide organi-
saties. Voor de onderlinge gesprek-
ken heeft de VVIO-eis volgens
woordvoerder W. Reitsma geen ne-
gatieve gevolgen.

Structuur

Vakinhoudelijk is de NMV wel in
orde, meent deVVIO, maar op orga-
nisatorisch gebied schort er nog wel
wat aan, aldus het voormalige actie-
comité. Het onderzoek zal mede
moeten aantonen waarom de NMV
de ontwikkelingen in de verpleging
de afgelopen jaren „niet goed heeft
ingeschat". Volgens de VVIO had
de NMV veel eerder moeten merken
dat de achterstand van verpleeg-
kundigen op vergelijkbare groepen
in de samenleving uit de hand liep.

Alvorens eventueel te gaan samenwerken

VVIO eist intern
onderzoek bij NMV
Vj^LEN - De vereniging
(L. .^genden en Verzorgen-

lr» Opstand (VVIO) wil dat
B^. extern bureau de organi-
scj;e van de Nationale Maat-
tójppij voor Verpleegkunde
-Si i §aat onderzoeken. De
j)MUltaten daarvan zullen be-
L^d zijn voor vorm en in-
Hi6 van de toekomstige sa-
oJ^verking tussen de twee

voor verpleeg-
uigen en verzorgenden.

.d en de NMV praten al enige
°ver samenwerking. Beide or-

ganisaties hebben grote problemen
met de principe-overeenkomst vooi
een nieuwe cao-ziekenhuiswezen,
die is afgesloten na langdurige ac-
ties in de gezondheidszorg. VVIO
en NMV hebben ook bezwaar tegen
de manier waarop de vakbonden
AbvaKabo en CFO zich in de onder-
handelingen hebben opgesteld.

Het geëiste onderzoek moet volgens
VVIO-woordvoerster niet worden
gezien als motie van wantrouwen
tegen de mogelijke toekomstige
partner. „Je moet het zien als onder-
deel van een zeer zorgvuldige voor-
bereiding op het worden van een
werknemersorganisatie", zei zij vrij-
dag.

Of ze Uwe B. alias 'Frankie', die
zijn verslaving vooral financier-
de met gestolen goud, nooit eer-
der ontmoet heeft dan in die be-
wuste nacht?

Aarzelend: „Ik ken hem via mijn
vriendin, die dik drie jaar bij mij
heeft gewoond. En die net als
Uwe haar spul haalde bij café De
Akker (onlangs dichtgespijkerd
door de gemeentered.) in Hoens-
broek. Waarom hij die nacht dan
in mijn schuurtje zat? Omdat hij
dacht mijn vriendin hier nog te
vinden. Maar dieheb ik al weken
geleden mijn huis uitgezet. Juist
om mezelf weer een kans te ge-
ven mijn leven te beteren."

Vooral daarin lijkt Melanie niet
verder te komen dan schone be-
loftes. Methadon wisselt ze af
met een shot. En tot die doodsbe-
nauwde ontmoeting met Uwe
hield ze open huis voor junkies.
„Omdat ik het gewoon niet laten
kan me druk te maken om ander-
mans problemen. Want dan hoef
ik tenminste niet over mijn eigen
verdriet na te denken."

Zelfmoord
Tussen haar woede over het weg-
jagen uit de buurt door, legt ze
reepjes pijn bloot. Op haar der-
tiende 'verkocht' voor een slof si-

dat is me voor de voeten ge-
gooid."
Weer huilt ze. Ook van woede
over de verhalen in de gekwelde
buurt over haar aandeel in het
gijzelingsdrama.

HEERLEN - 'Mama Junkie' is
haar koosnaam in- de Zuidlim-
burgse drugscène. Maar in de
Koningstraat, vlakbij het Heer-
lense station, is Melanie de paria
van de buurt Eikenderveld. Om-
dat zij in drugs dealt. Omdat zij
junks over de vloer haalt. Omdat
bij haar die woensdagnacht de
ellende begon met 'Frankie' of-
wel Uwe, de Duitse drugverslaaf-
de die twee deurenverderop een
vrouw plus een buurt twintig uur
lang gijzelde.

Het verzwegen verdriet
van een drugdealster

’MamaJunkie’rolonbegripoverwegjagenuilHeerlensewijk

Dinsdag uitspraak over vertrekdatum

Deze buurt is haar spuugzat.
En daar moet Melanie, begin 40
jaar en 36 kilo en nu dakloos,
wanhopig van huilen. Van haar
tranen hoefje niet onder de in-
druk te raken. Wel van haar ver-
zwegen verdriet.

u_ legenngsnoia aan te passen.
Voorop moet komen te staan dat
alle oppervlaktedelfstoffen zo zui-
nig mogelijk gebruikt worden. Ver-
der moet er een heffing komen op
ophoogzand en grind. Hierdoor zal
men eerder gaan zoeken naar alter-
nieve middelen.

Het gebruik van Nederlands grind
moet naar het oordeel van de stich-
ting over tien jaar afgelopen zijn. Dit
geldt ook voor de winning van op-
hoogzand in het IJsselmeer en de
Randmeren. Deze winning moet
worden verplaatst naar de Noord-
zee.

Als er toch ergens ontgrond moet
worden, dan dient de overheid er-
voor te zorgen dat er geen lelijke ga-
ten in het landschap achterblijven.
Deze moeten zodanig worden afge-
werkt dat de natuur er opnieuw zijn
kans krijgt, aldus Natuur en Milieu.

garetten achter in een Volkswa-
genbusje. Internaten, echtschei-
ding. Zoon verongelukt in
Eikenderveld. Moeder aan kan-
ker overleden. Daarna stiefvader
naar het graf gebracht. Dochter
in pleeggezin. En twee broers die
zelfmoord pleegden. En dat alles
binnen een jaar.

Moet je twijfelen als ze daarna
verzucht: „In mijn hele leven ben
ik nog geen dag gelukkig ge-
weest."

Woede welt op. Dat ze verjaagd
wordt uit haar buurt, waar zij vijf
jaar geleden een hoekhuis huur-
de. „Ik was daar gelukkig. Ak-
koord, de buren hebben weleens
last van mij gehad. Ik heb wel-
eens een ruit ingetikt als ik mijn
huissleutel was vergeten. Inder-
daad heb ik met een mes achter
mijn vriendin aangezeten. Maar
niemand weet hoezeer zij mij ge-
tergd en geslagen heeft. Waarom
ik haar niet eerder buiten de deur
heb gezet? Soms kan iemand je
compleet in je macht hebben.
Verder wil ik er nietsover kwijt."

Woest is ze ook. „Omdat ik met
m'n kop omlaag door Heerlen
moet lopen. Dat ik word nagewe-
zen. Alsof ik de grootste bandiet
ben. En door de politie voortdu-
rend wordt aangehouden en ge-
fouilleerd. Voor iemand die van
een kamp komt, is dat een diepe
vernedering, begrijp je."

Haar toekomst?
Uitgeput van het gesprek snikt
ze: „In Heerlen blijven. Om als
'mama junkie' mijn vrienden te
blijven volgen. En te bezoeken in
de gevangenissen. Voor anderen
blijven zorgen. Ik kan en wil niet
anders leven. Want als ik echt ga
nadenken over mijn eigen pro-
blemen, helpt maar een ding...
gewoon een overdosis."
Melanie weet hoe je die moet zet-
ten.

" Beelden van de gijzeling van verleden week. De vrouw inwier huis de dramatische gebeurtenissen begonnen, is van
mening dat zij ten onrechte door de buurt met denek wordt
aangezien. (Archieffoto)

ik het eerste 'goeden dag' nog
krijgen. Welkreeg ik te horen dat
ik krapuul ben, omdat ik in het
kamp ben geboren. Dat ik als ge-
scheiden vrouw geen recht heb
op een eengezinswoning. Ook

Prop
Steekt trillend een Texas-filter
op: „Inderdaad, ik heb gedeald.
Vooral toen ik zeven junkies
maandenlang kost en inwoning
gaf, vond ik in het dealen een
snelle manier van geld verdie-
nen." Eenmaal betrapt, beloofde
de op het Heerlensewoonwagen-
kamp geboren Melanie aan de
rechter beterschap. Methadon
slikt ze nu om haar verslaving te
beteugelen. Al anderhalfjaar. En
toch zet ze af en toe een shot.
Schotelt ze junkies meer dan al-
leen eten v00r?...
Driftige ogen: „Dat zeggen de
buren, die mij vanaf de eerste
dag- en dat is nu al vijfjaar gele-
den - hebben bespioneerd en
het leven zuur gemaakt."
Dat laatste beweert de buurt
juist van Melanie.
Zij schuift haar koffie op zij. Wil
weglopen, maar haar hart is nog
een moordkuil. De prop van
woede en verdriet moet nog los
schieten. „Van deze buurt moet

Heerlense vrouw
zal

’drughuis’

spoedig verlaten. Van onze verslaggever

ry^STRICHT/HEERLEN -
__Van drugdealen beschul-

Sp elanie S. zal haar wo-ta| aan de Koningstraat 63 in
V n moeten verlaten. Al-jL. datum van het defini-
<!j|^ vertrek uit de wijk
L^derveld is nog niet be-
\^- Dinsdag 25 juli doet mr.
_

cl president van de
Uitsi! ank in Maastricht, daar

praak over.
? _erCaat mr- G- van Soerland eiste

ddaS tijdens een welgeteldW Minuten durend kort geding
ti\_ns de woningvereniging Sa-. v 7.erking Glück Auf dat Melaniét|_f._°r 1 augustus de woning uitsh l-

!f t̂ °ewoonster aan de Konings-
J.ef 3 heeft reeds op 28 juni een
l*4 _g Van de woningvereniging ont-Vt?er> waarin het opzeggen ,vanhuurcontract kenbaar wordt ge-

gijzeling in de directe na-
Sft h Van deDewoonster °P 13 juli
I eld r. Procedure alleen maar ver-ast : ' e buurt accepteert de over-n het drughuis niet langer".

Melanie's raadsman J. Huppertz
had geen enkel probleem met de
beëindinging van het huurcontract.
Hij ging echter niet akkoord met de
voorgestelde datum. „Mijn cliënte is
druk doende een ander huis te vin-
den.

Maar zij is bij geen enkele woning-
vereniging in Heerlen welkom. Bin-
nen één week verhuizen lukt in deze
situatie beslist niet". Raadsman
Huppertz stelde 15 augustus als ver-
trekdatum voor.

De eis tot vertrek uit de woonwijk is
onderstreept door de gebeurtenis-
sen van 13 juli j.l. In de tuin van het
huis aan de Koningstraat 63 kreeg
de bewoonster op 13 juli jl. ruzie
met de drugverslaafde Uwe B.

De woordenwisseling liep zodanig
uit de hand, dat de politie werd ge-
waarschuwd. Uwe B. raakte bij het
zien van de agenten in paniek en
trok een revolver. Hij sloeg op de
vlucht en gijzelde twee huizen ver-
derop Elly Scheien-Stikkelbroek
bijna twintig uur. De gijzelnemer
heeft inmiddels ook de moord op ta-
xichauffeur Horst Wendland be-
kend.

'\y. et M-180-magazijn aan de Gaasstraat in Simpelveld. Vanuit dit gebouw moeten de inwo-svan Zuid-Limburg van jodiumtablettenworden voorzien bij kernrampen.
Foto: DRIES LINSSEN
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" Grindwinning in Midden-Limburg. Natuur en milieu wil daarzo snel mogelijk een einde aan
Zien. .Arrhipffr.tn.

provincie

der staat te lezen in het
jaarverslag van het in-
stituut over 1988.
In het R.T.I.L. hebben
zich vorig jaar in totaal
1460 nieuwe patiënten
gemeld; 1207 van hen
werden in dat jaar voor
de eerste maal be-
straald. Bij de overige
253 patiënten werd van
bestraling afgezien. Een
herhalingsbehandeling
ontvingen 167 patiën-
ten.
De meeste verwijzingen
naar het R.T.I.L. kwa-
men in 1988 van het De
Wever Ziekenhuis
Heerlen (456), het Aca-
demisch Ziekenhuis
Maastricht (424) en het
Maaslandziekenhuis in
Sittard (238).



TOURDCFRRnCE

AIX-LES-BAINS - In de Tour de France vergaapt zich het publiek vrijwel
uitsluitend aan de coryfeeën. Fignon, Rooks, Delgado, Mottet, Le Mond, Her-
rera, Hampsten, Theunisse, Kelly. Stuk voor stuk namen die klinken als een
klok. Renners van het kaliber Nijdam, Maassen, Madiot, Simon, Bauer, De
Wilde, Hermans en Van Vliet worden ook wel snel herkend door handteke-
ningenjagers en het publiek langs deroute. Van het grootste gedeelte van het
peloton heeft echter nooit iemand iets gehoord. Het betreft de zogenaamde
knechten, die al lang blij zijn dat ze van de partij kunnen zijn. Uit sportief

oogpunt, maar uiteraard ook als broodwinning. Een mooi voorbeeld is René Martens. De Bel-
gisch Limburger is een van de drie overgebleven helpers van Greg Le Mond.
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Niet alleen om het geld, maar ook
omdat ik van de fiets houd. Anders

„Tweede wordt Le Mond
Maar ik blijf hopen dat hij de *ji
nog wint. Hij heeft zondag in de
rit nog een klein kansje. Jewee1
maar nooit. Financieel worden^er bij een eindzege ook een j

stuk beter van, want de winl^!ontvangt een miljoen Franse f"**3^(ruim drie ton) meer dan de r> J
mer twee. Bovendien zou ik
prachtig vinden ploegmakkerA
de Tourwinnaar te zijn. Dat r>e g
nog nooit meegemaakt", aldtl'
trouwe vazal van Greg Le Monö'

Lucratief
Het werk dat René Martens de
lopen drie weken op de Franse j

gen voor zijn Amerikaanse kopl?^
heeft opgeknapt is in ieder geva
cratief geweest.

Ren'e Martens schaamt zich niet
voor zijn anoniemerol in deTour de
France. Martens: „Ik ben een
knecht. Wat zou ik anders moeten
zijn. Met een dertigste plaats in het
klassement schiet je niets op. Dus
kun je je beter helemaal opofferen
voor een kopman. Dat doe ik dus
ook. In de bergen moet Greg Le
Mond het zelf doen, maar op het
vlakke probeer ik hem met hulp van
Johan Museeuw en Johan Lam-
merts zoveel mogelijk uit de wind te
zetten. Ik wacht hem op als er iets
aan de hand is, haal drinken enzo-
voorts. Het echte knechtenwerk
dus. Ik ben gelukkig met die rol.

" Greg Le Mond, voor de tweede keer winnaar van de dagPT'
,$n mijn hoop op de eindzege heb ik nog niet opgegegW
voegt hij er strijdlustig aan toe.Theunisse en Rooks mikpunt van verbolgen Spanjaard

S-BAINS,- In de laatste bergetappe
van de Tour hebben Gert-Jan Theunisse en
Steven Rooks ieder een speldeprik te incas-
seren gekregen. Ze werden toegediend door

>e<^ro Delgado. Op de laatste drie bergtop-
pen moest Theunisse de Spanjaard telkens

TOUR DE FRRHCE voorrang verlenen. Delgado sprintte op de
Porte, Cucheron en Granier naar voren om

de Nederlander in de bolletjestrui te laten zien, dathij toch een
betere klimmer is.

In dezelfde inspanningen sleepte
Delgado zijn landgenoot Marino Le-
jarreta naar voldoende voorsprong
om hem langsSteven Rooks naar de
vijfde plaats in het algemeen klasse-
ment te loodsen. „Ik ben nog altijd
boos op de PDM-ers", verklaarde
Delgado. „Zij hebben in de achttien,,
de etappe voor Fignon en tegen mij
gereden. Bovendien had Lejarreta
nog een goede dienstvan mij tegoed
voor zijn hulp in de Ronde van
Spanje."'

Bezemwagen
in wiel van
Gert Jakobs

AIX-LES-BAINS - Met enkele se-
conden voorsprong op het sluiten
van de tijdslimiet bereikte Gert Ja-
kobs vrijdag de eindstreep van de
laatstebergetappe in de Tour, 25 mi-
nuten en 34 seconden na ritwinnaar
Greg LeMond.

De Drentse Brabander uit de Super-
Confexploeg van Jan Raas was uit-
geput aan derit van Villard-de-Lans
naar Aix-les-Bains begonnen. Tot
de eerste berg, de Col de Porte, kon
hij zich verschansen in het peloton.
In deklim werd hij gelost. De reste-
rende 75 kilometer, met drie zware
beklimmingen, fietste Jakobs enke-
le meters voor de bezemwagen. Hij
haalde de finish precies op tijd en
wist zich daarmee vrijwel zeker van
de voltooiing van de Tour. De laat-
ste twee etappes voeren over vlak
terrein.
Mathieu Hermans, favoriet voor de
twintigste en voorlaatste rit, haalde
ruim op tijd de finish in Aix-les-
Bains. De sprinter besliste een per-
soonlijk duel met een jurylid in zijn
voordeel. De man had de laatste
bergetappes speciaal op hem gelet
of hij geen straffen verdiende voor
duwtjes van toeschouwers, zodat hij
net als Van Poppel uit koers kon
worden genomen. Hermans redde
het op eigen kracht en bleef in
koers. Hij werd wel voorbijgereden
door de Belgische kampioen CarloBomans en kwam daardoor op de
laatste plaats in het algemeen klas-

isement.

Theunisse maakte zich er niet druk
om. Hij was al zeker van de titel
bergkoning en fietste op de heetste
dag van de Tour enigszins apatisch
in de kopgroep naar Aix-les-Bains.
Hij finishte als vierde, was opnieuw
met afstand de beste Nederlander.
Steven Rooks stond mager en iet-
wat treurig bij de overvolle streep in
het kuuroord. Hij had zijn koers af-
gestemd op Charly Mottet. De ver-
zwakkende Fransman stond nog
twee seconden voor hem op dé vijf-
de piaats in de rangschikking. „Ik
hoopte Mottet eraf terijden", vertel-
de Rooks, „maar ik had geen beste
dag. De kopgroep moest ik laten
gaan. Het was zo verschrikkelijk
heet, dat ik voortdurend ademha-
lingsmoeilijkheden kreeg. De be-
nen waren goed, maar zonder zuur-
stofkon ik niet aanvallen."
Rooks zakte door het sprongetje
van Lejarreta naar de zevende
plaats. De bergkoning van 1988
moest zich troosten met de lapje-
strui van de leider in het combina-
tie-klassement.

Uitblinker
Gele-truidrager Laurent Fignon
was voor de tweede achtereenvol-
gende dag de uitblinker van de
etappe. Op de drie cols speelde hij
met zijn tegenstanders Delgado, Le-
jarreta, Le Mond en Theunisse. Met
dit viertal vormde hij op de Col de
Porte een overzichtelijke kopgroep.
Op de Cucheron plaatste hij een
reeks demarrages, zonder door te
zetten. Op de laatste berg, de Gra-
nier, antwoordde hij gepast op de
wanhoopspogingen van Greg Le
Mond.
De Amerikaan, op 50 seconden
tweede in het klassement, probeer-
de het twee keer bergop en eenmaal
bergaf. Fignon verkeerde geen en-
kele keer in paniek, dichtte telkens
met groot gemak de gaatjes.

Paniek was er alleen bij het binnen-
rijen van Chambery, twintig kilo-
meter voor het einde. Lejarreta
maakte aan de leiding van de kop-
groep een stuurfout. De vijf vluch-
ters moesten vol in de remmen en
zelfs voet aan de grond zetten. Het
incident liep goed af. In Aix-les-
Bains koos Le Mond het wielvan de
gele-truidrager voor de eindsprint,
die hij inderdaad won. Het beteken-
de zijn tweede etappezege na de
tijdrit Dinard-Rennes.

LD-fotograaf
breekt arm

AIX-LES-BAINS - Cor Vos, LD-fo-'
tograaf in de Tour, heeft gisteren na
afloop van de etappe zijn rechte-
rarm gebroken. Cor Vos stapte bij
het fotolaboratorium uit de auto,
viel en brak zijn arm. Collega's
brachten een spalk aan en vervoer-
den hem naar het ziekenhuis vaK
Aix-les-Bains. De onfortuinlijke fo-
tograaf wil overigens Parijs halen.

Delgado slaat terug
Ronde van de Spaanse Mijnvalleien
ben ik weer goed beginnen te fiet-
sen. Daarna reed ik een sterk kam-
pioenschap van België. In de finale
reed ik in mijn eentje aan de leiding.
Vlak voor het einde liep de ketting
van het voorste tandwiel af. Ik
moest^voet aan de grond zetten. Op
dat moment snelden mijn kopman
Eddy Planckaert en Carlo Bomans
me voorbij. Ik zeg niet dat ik kam-
pioen van België was geworden,
maar bij de eerste drie was ik zeker
geëindigd. Dan had ik ook een aan-
tal FICP-punten veroverd. Nu heb
ik helemaal niets."

kun je dit zware labeur niet opD^
gen."

René Martens is nog niet van P^afscheid van de wielersport te j .
men. „Ik wil nog één jaar ren j
blijven. Tot mijn vijfendertig
heb ik altijd gezegd. Maar ik j
nog geen contract voor volg j
jaar. Eigenlijk ben ik daarvoor " ~
de Tour gekomen. Ik moet hier
contract zien te verdienen."

A <Tourknecht Martens maakt \* \
derhalve zorgen over zijn wieier1 ,| ;
komst. Gisterochtend voor de * jvan de 19e etappe had hij daar°.f
nog een gesprek met ploegleiderj
sé de Cauwer. „Greg Le Mond »a;
tegen José gezegd, dat hij de "* J|
van onze Tourploeg bij elkaar ~houden. Met mij heeft hij er cc" (I
nog niet over gesproken. Ik J'hem emu ook niet lastig over .(
len. Ik weet wel, dat hij diverse*^biedingen op zak heeft. Dondert,
avond zou hij een keuze ma* $
Maar dat blijkt nog niet gebeuj*
zijn. Misschien blijft hij we*jt
ADR, maar darj moet sponsor l^j,
bert minder invloed krijgen- p
Cauwer zal alles moeten leider»^hoop in ieder geval, dat Greé jj
Mond straks iets voor me heelV
wil graagvoor hem blijvenwerk

Zijn prestatie in de Belgische titel-
race leverde uiteindelijk wel een
plaatsje in de Tourploeg van ADR
op.
„Ik ben blij, dat ik nog een kans in
de Ronde van Frankrijk kreeg. Ik
heb Greg Le Mond nu ook beter le-
ren kennen. Een geweldige kop-
man. In mijn loopbaan heb ik nog
nooit zon fijne leider gehad. Ik heb
er een aantal versleten. Ik begon bij
Eddy Merckx en heb daarna in
dienst gefietst van Joseph Bruyère,
wijlen Mare Demeyer, Freddy Maer-
tens, Roger de Vlaeminck, Hennie
Kuiper, Jean-René Bernaudeau en
weet ik wie nog allemaal. Le Mond
is als mens de beste van allemaal."

Prestatie

wing. BRT 1: 15.00-17.00 rechtstreeks,
laatste etappe. BRT 2: 19.45-20.15 Nabe-
schouwing; 22.30 Samenvatting laatste
etappe.
Radio: Zaterdag Radio I: 14.04-18.00
flitsen, rechtstreeks verslag en nabe-
schouwing voorlaatste etappe. Zondag
Radio I: 14.02-18.02laatste etappe en na-
beschouwing.

vandaag

De laatste kans voor de sprinters. Een
korte en vlakke rit over 127 kilometer.
Daarna stapt het peloton in de trein met
bestemming Versailles.

tour feminin
JeannieLongo heeft haar vijfde achter-
eenvolgende dagzege in de Tour Femi-
nin behaald. De Franse wereldkampioe-
ne zegevierde vrijdag in de negende
etappe, een rit van St. Christophe sur
Guiers naar Aix les Bains.
Negende etappe 74 km: 1. Longo

2.13.51; 2. Thompson op 1.35; 3. Callr>
4. Elias 2.49; 5. Simonnet; 13. LoohUl^Damveld, allen z.t. als Elias; 35. v'j
Moorsel 10.31; 37. Westland z.t; 48. K n<J14.26; 55. Monique de Bruin 17.53; 57J\laatste Petra de Bruin 23.13. Algem^r
klassement: 1. Longo (Fr) 17.16.51; *
Canins (1t)8.44; 3. Thompson (VS) 12*1'
4. Elias (VS) 14.48; 5. Odin (Fr) 15.28: ?
Bandini (It) 16.29;7. Gould (Austr) tf/S
8. Shannon (Austr) 17.57; 9. Bankai""]
Davis (VS) 18.05, 10. Way (Canada) 18-JJKlassering Nederlandse deelneemster
20. Loohuis-Damveld 25.06; 31. va.
Moorsel 46.48; 38. Knol 55.44; 39. W«»
land 58.36; 48. Monique de BrU
1.10.39; 57. en laatste Petra de BrU'
1.53.48.

morgen

Een individuele tijdrit totbesluit. VÜ'f,,
twintig allesvergende kilometer v*
Versailles via Chaville (enkele jaren JLleden finishplaats van de Grote Her*
prijs) naar het hart van Parijs. FinishV'
de Champs-Elysées. >

etappe-uitslag
Negentiende etappe Villard-de-Lans -Aix-les-Bains 125 km: 1. Le Mond
3.17.53 (gemiddeld 37,897 km/u); 2. Fig-
non; 3. Delgado; 4. Theunisse, allen z.t.
als Le Mond; 5. Lejarreta op 4 sec; 6.
Bugno 2.11; 7. Kelly; 8. Bauer; 9. Rooks;
10.Arnaud; 11. Wechselberger; 12. Pino;
13. Zadrobilek; 14. Vichot; 15. Jérome
Simon; 16. Cornillet; 17. Roosen; 18.
Mottet; 19. Pascal Simon; 20. Camargo;
21. Rodriguez-Magro; 22. Breu; 23. Pala-
cio; 24. Caritoux; 25. Alcala; 26. Millar;
27. Bernard Richard; 28. Herrera, allen
z.t. als Bugno; 29. Early op 8.52; 30. Wor-
re z.t; 53. Van Orsouw 9.58; 59. Hamp-
sten 9.58; 70. Stevenhaagen; 74. Ducrot,
beiden z.t; 82. Siemons 14.34; 101. Man-
ders 14.34; 109. Lammerts 18.25; 110.
Poels; 114. Schurer; 115. Nijdam; 119.
Maassen; 120. Lubberding; 124. Hane-
graaf; 126. Draaijer; 127. Van Vliet; 129.
Beuker; 131. Tolhoek; 134. Hermans;
135. De Rooy; 136. Solleveld, allen z.t.
als Lammerts; 137. en laatste Gert Ja-
kobs op 25.34.
De jury legde 21 rennerseen straf op van
één minuut wegens het passeren van
een spoorwegovergang terwijl de bo-
men gesloten waren.Tot dat peloton be-
hoorden Manders en Siemons.

uitvallers
Niet gestart: Leleu (Toshiba). Afgestapt
Patrick Jacobs (Hitachi).

algemeen klassement
1. Fignon (Système U) 83.44.32; 2. Le
Mond (ADR) op 50 sec; 3. Delgado (Rey-
nolds) 2.28; 4. Theunisse (PDM) 5.36; 5.
Lejerreta (Paternia) 8.35; 6. Mottet
(RMO) 9.40; 7. Rooks (PDM) 9.42; 8. Al-
cala (PDM) 13.30; 9. Millar (Z/Peugeot)
16.31; 10. Kelly (PDM) 16.44; 11. Bugno
(Chateau d'Ax) 23.12; 12. Pascal Simon
(Système U) 25.47; 13. Caritoux (RMO)
25.59; 14. Comillet (Z/Peugeot) 27.37; 15.
Pino (BH) 28.06; 16. Indurain (Reynolds)
30.32; 17. Bauer (Helvetia) 30.35; 18. Je-
röme Simon (Z/Peugeot) 32.10; 19. Her-
rera (Café de Colombia) 33.27; 20. Ca-
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margo (Café de Colombia) 35.35; 21.
Breu (Domex) 35.41; 22. Richard (Helve-
tia) 39.57; 23. Hampsten (Seven Eleven)
40.34; 24. Philipot (Toshiba) 42.10; 25.
Palacio (Reynolds) 43.21; 26. Fuerte
(BH) 44.21; 27. Roosen (Histor) 47.54; 28.
Rondon (Reynolds) 48.41; 29. Arnaud
(Reynolds) 53.29; 30. Muller (PDM)
53.45; 39. Ducrot (Domex) 1.13.09; 53.
Stevenhaagen (Helvetia) 1.27.32;87. Van
Orsouw (PDM) 1.53.43; 99. Tolhoek (Su-
perConfex) 2.05.58; 103. Manders (Hel-
vetia) 2.10.46; 106. Maassen (SuperCon-
fex) 2.11.50; 108. Solleveld (SuperCon-
fex) 2.15.58; 114. Poels (SuperConfex)
2.21.28; 117. Siemons (TVM) 2.24.27; 119.
Lubberding (Panasonic) 2.25.16; 121.
Van Vliet (Panasonic) 2.26.37; 123.Lam-
merts (ADR) 2.27.59; 124. Nijdam (Su-
perConfex) 2.28.12; 125. De Rooy (Pana-
sonic) 2.29.43; 130. Hanegraaf (TVM)
2.32.33; 131. Schurer (TVM) 2.34.02; 132.
Draaijer (PDM) 2.34.08; 135. Beuker (Pa-
ternia) 2.40.20; 136. Jakobs (SuperCon-
fex) 2.52.40; 137.en laatste Hermans(Pa-
ternialop 3.01.28.

ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. PDM
9.58.01; 2. Reynolds z.t; 3. Helvetia op
2.11; 4. Z/Peugeotz.t; 5. Système U 7.47;
18. TVM 29.02; 20. Panasonic 42.46; 21.
en laatste SuperConfex 50.53.
Algemeen ploegen klassement: 1. PDM
251.34.39; 2. Reynolds op 1.27; 3. Z/Peu-
geot 43.08; 4. Système U 52.51; 5. RMO
1.12.49; 18. TVM 1.48.38; 20. Panasonic
5.00.40; 21. SuperConfex 5.05.22.

bergklassement
1.Theunisse 441 punten; 2. Delgado 311
p; 3. Rooks 257 p; 4. Millar 241 p; 5. Fig-
non 219 p; 6. Le Mond 197 p.

puntenklassement
1.Kelly 249 punten; 2. De Wilde 174p; 3.
Rooks 141 p; 4. Theunisse 127 p; 5. Fig-
non 119 p; 6. Le Mond 115 p.

tussensprint
1. Kelly 121 p; 2. Tebaldi 75 p; 3. Rooks
45 p; 4. Arnaud 45 p; 5. Schurer 42 p.

combinatie
1.Rooks 87 pnt; 2. Fignon 81 p; 3. Kelly
81 p; 4. Le Mond 72 p; 5. Theunisse 69 p.

van start naar finish
In Villard-de-Lans startten 138 renners
voor de negentiende etappe naar Aix-
les-Bains. Parkoers met drie bergen.
Warm weer. Temperaturen tussen 33 en
36 graden op heetste Tourdag. Na zeer
rustig begin leidde Fignon beklimming
Col de Porte. Doorkomst op de top (eer-
ste categorie): Delgado, Fignon, Lejarre-
ta, Theunisse, LeMond. Eerste peloton
op 1.35. Fignon zette niet door. Op Col
de Cucheron was de doorkomst: Delga-
do, Fignon, Theunisse. Daarna, op de
Granier, viel Le Mond twee keer aan.
Fignon antwoordde gepast. In afdaling
miste kopgroep een bocht. Het incident
liep goed af. Le Mond won in sprint
etappe voor Fignon, die gele trui be-
hield met 50 seconden voorsprong op de
Amerikaan

radio/televisie
Televisie: Zaterdag Nederland 3: 14.00-
-15.45 rechtstreeks slotfase voorlaatste
etappe; 19.15-19.54 samenvatting en in-
terviews. BRT 1: 14.00-15.45 recht-
streeks slotfase voorlaatste etappe. Zon-
dag Nederland 3: 15.00-17.45 recht-
streeks, tijdrit van Versailles naar
Champs Elysées; 19.00-20.00 Studio
Sport, samenvatting en nabeschou-

" René Martens: 'Graag nog
één jaar aan zijde van Le
Mond."

Met zijn 34 jaar is de coureur uit het
op een boogscheut van Hasselt gele-
gen Spalbeek een van de oudste
Tourdeelnemers; ook een van de
meest ervaren. „Dit is mijn negende
Tour", vertelt anti-vedette Martens.
„Ik ben aan mijn elfde profseizoen
bezig."

Eigenlijk zou René Martens meer
bekendheid moeten genieten. Voor
een knecht heeft hij immers een bij-
zondere erelijst bij elkaar getrapt.
Martens won ooit de Ronde van
Vlaanderen, Bordeaux-Parijs en
een etappe in de Tour. Een zekere
tweede ritzege in la Grande Boucle
moest hij door een kettingdefect uit
handen geven.

„Bordeaux-Parijs die ik op mijn
naam schreef was toentertijd nog
een A-klassieker. Het was ook de

laatste keer dat er achter dernies ge-
reden werd. Maar die overwinnin-
gen tellen hier helemaal niet mee.
Volgens mij weet vrijwel niemand,
dat ik die koersen ooit won", merkt
de brave Belg op.
Met nog twee etappes voor de boeg
neemt René Martens de nietszeg-
gende 92e plaats in het klassement
in. Zijn achterstand op geletruidra-
gerLaurent Fignon bedraagt op en-
kele seconden na twee uur.
„Voor een knecht is de klassering
niet belangrijk. Alleen het werk
voor de kopman telt. Van mijn eer-
ste zeven Ronden van Frankrijk ein-
digde ik vijf keer bij de eerste der-
tig. Als er nu een jongeBelg als de-
butant rond de twintigste, vijfen-
twintigste plaats zou finishen in Pa-
rijs, zoals ik toen als knecht van Jo-
seph Bruyère, dan zouden de jour-
nalisten er meteen een nieuwe
Merckx van maken. Het was toen
echter een andere tijd. Je had veel
meer renners dan nu die hard kon-
denrijden. Of de coureurs beter wa-
ren, zal ik niet beweren. Tegenwoor-
dig is de top gewoon breder."
René Martens kreeg pas enkele da-
gen voor de start te horen, dat hij ge-
selecteerd was voor de Tour de
France.
„Tijdens het begin van het seizoen
was ik door ziektes en slechte pres-
taties op een zijspoor terecht geko-
men. Sinds de Midi Libre en de

" Fignon (rechts) maakte weer een ijzersterke indruk. Theunisse wijkt geen moment uit het wiel
van de excentrieke Parijzenaar.

Le Mond hield nog hoop op de eind-
zege. „Als Fignon in de slottijdrit
iets minder is en ik heb een super-

dag kan ik die vijftig seconden mis-
schien nog goedmaken", hoopte hij.
Als Fignon zondag zo goed rijdt als

vrijdag moet Le Mond vrezen dat hij
de tijdrit naar de Champs Elysees in
Parijs niet eens wint.

René Martens: ’MethulpvanLe Mondhoopikrenner teblijven ’
Limburgs Dagbladsport

De zorgen van
een Tourknecht

door bennie ceulen

PDM: kassa
AIX-LES-BAINS - De PDM-
ploegvan Jan Gisbers heeft in de
Tour de France tot aan de acht-
tiende etappe het meeste geld
verdiend: 202.950 gulden.
Op de tweede plaats kwam de
formatie van gele-trüidrager
Laurent Fignon met 112.530 gul-
den. Derde was de ploeg van Del-
gado met 104.270 gulden. Bij de
eerste tien in het klassement
stond van de vier Nederlandse
groepen verder alleen de ploeg
van Raas: zevende met 59.730
gulden.



België waarin ook een aantal
profs van de partij is."

die veel terrein verspeelde. Meijs
en aantal sterken overbrugden in
de laatste kilometers de kloof
met de vroegere aanvallers. Dirk
Meier was echter sterk genoeg
om zich niet meer door zijn Val-
kenburgse opponent te laten ver-
schalken.

vormen voor Meijs.
Rademakers en Grootjans had-
den behalve enkele Belgen di-
verse landgenoten(Fey, Dahmen
en het Zuidhollandse duo Faren-
hout-Herbro) aan hun zijde toen
zij de achtervolging inzetten op
de reeds eerder uitgebroken
Oostduitser Wolf, de Noor Hord-
nes en de in België woonachtige
Nederlander Edwig Enthoven.
Onder het geweldvan aanval en
tegenaanval, waarmee o.a. ook
Bob Meeuwissen en de in Belgi-
sche dienst koersende Limbur-
ger Mare Delahaye zich bemoei-
den, brak het alsmaar slinkende
peloton in vele stukken. De
Westduitse geletruidrager Ma-
thias Lange was niet de enige,

Springplank
Overigens was Raymond Meijs
gisterenniet de enige landgenoot
die op de slotdag tussen Berloz
en Rotheux-Rimière knap voor
de dag kwam. Zijn teamgenoten
Robert Rademakers en Col
Grootjans (van de Geleense wie-
lerclub De Ster) streden even-
eens in de frontlinie. Zij waren
door JefMolling na zon 100 kilo-
meter, nog voordat in de aan-
komstplaats aan de drie slotron-
den van 11 km werd begonnen,
in de aanval gestuurd. De bedoe-
ling was om een springplank te

Uitslag laatste etappe Berloz - Ro-theux Rimière 159 km: 1. Edward Fa-
renhout 4.28.50; 2. Hisdal op 6 sec; 3. Lo-
nay op 19 sec; 4. Kinds; 5. Meijs; 6.
Meier, allen z.t. als Lonay: 7. De Bre-
maeker op 43 sec; 8. Naessens z.t; 9.Vliegen op 58 sec; 10. Desmet; 11. Wau-
ters; 12. Adriaenssens, beiden z.t.; 13.
Rademakers op 1.20; 14. Delahaye; 15Herbro. beiden z.t; 17. Enthoven 1.22;
19. Dahmen z.t; 20. Ben Fey op 1.23. Tot
de opgevers behoorden onder meer
Speetjens, Thoolen, Smeets, Hilkens,Baltus, Nolle.

Eindklassement: 1. Dirk Meier (Oost-
Duitsland) 20.27.43; 2. Raymond Meijs
op 38 sec; 3. Lonay 0.42; 4. Wauters 0.43;5. Desmet 1.05; 6. Naessens 1.11; 7. De-
clercq 1.48; 8. Liese 2.10; 9. Edwig Ent-
hoven 2.30; 10. Mare Delahaye 3.43; 15.
Edward Farenhout 4.49; 20. Bob Meeu-
wissen 5.27; 21. Ben Fey 5.45; 23.Robert
Rademakerss 6.11; 45. Peter Dahmen
16.51; 58. Col Grootjans 30.57; 68. Tino
Cuypers 45.54; 76. Leon Linssen 51.49;
79. Bart Brentjens 59.15; 82. Peter Hae-
nen 1.00.45; 89. Johan Dnessen op
1.14.06. Van de 146amateurs die zondag
startten bereikten 95 de finish.

" Arno Ottevanger won in Manitowoc
in de Amerikaanse staat Wisconsin een
criterium. De Brabantse profrenner
wiens contract bij de ploeg Post niet
wordt verlengd verwees de Oostenrijker
Anton Lorenz naar de tweede en de
Zwitser Markus Eberli naar de derdeplaats. De wedstrijd maakte deel uit van
de SuperWeek, een etappekoers die ein-
digt in Milwaukee. De algemene rang-
schikking wordt aangevoerd door de
Italiaan Gaggioli. Mooy, vierde, is de
bestgeklasseerde Nederlander.

" In het Belgische St.Denijs won Dirk
Heirweg een profkoers over 154 km.
Verdere uitslag: 2. Dirk de Mol. 3. Bi-
shop, 4. Demierre. Een dag eerder zege-
vierde Koen Vekemans in Ninovc. al-
waar Ad Wijnands tiende werd, 186 kmin 4.44.00.

Alsof het verlies voor het Belgi-c»e contingent uitgerekend opniJn nationale feestdag nog niet°"ldelijk genoeg was, legde bo-vendien een Nederlander op de
£a -Prijs beslag. Edward Faren-
"°ut uit het Zuidhollandse Spij-

was namelijk na 159 slo-
pende Ardennenkilometers snel-r in de sprint dan zijn ... Noorse"Medevluchter Pal Hisdal. Voor

■ Belgen restten in de zesdaag-se rittenkoers door de provincie'-'Uik slechts troostprijzen.

Sterk
ongelofelijk hoe sterk Meijs
vooral in de laatste van de drie

plaatselijke ronden reed", aldus
ploegleider Jef Molling. „Hij
heeft zijn kans op WK-selectie
gegarandeerd weer zien stijgen.
Binnenkort trekt hij naar een
zware rittenkoers in Italië om de
aanspraken op afvaardiging naar
Chambéry te onderstrepen".
Meijs zelf zei: „Het is het derde
achtereenvolgende jaar dat ik
aan de Ronde van Luik deelnam.
In de vorige edities werd ik, als
ik me goed herinner, telkens vijf-
de. De tweede plaats van nu is
derhalve een flinke verbetering.
Meer zat er echt niet in. Mijn
eerstvolgende opdracht is al voor
zondag gereserveerd. Dan neem
ik deel aan de Ronde van Oost-

Nijssen imponeert niet
Oranje heeft plaats in wereldgroep bijna te pakken

. Van onze tennismedewerker

t]aa l ~ Torn Nijssen heeft voor Nederland de eerste stap gezet
Wereldgroep van de Daviscup. In het op een sauna lij-

Se _d VriJetJds-centrum m est na(* e Sittardenaar verras-
*Va enoeg vier sets nodig om de 28-jarige Indonesiër Tintus
en v^° Wibowo aan de zegekar te binden. Na exact twee uur
6>3vierenveertig minuten speeltijd werd het 7-5; 6-3; 6-7 (5-7);
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" Guy Francois (midden) was de
man die MVV in de confrontatie
met Dynamo Dresden aan de lei-
ding hielp. Hij leek met het enige
doelpunt van de gastheren ook
matchwinnaar te worden, maar
in de slotfase kwamen de Oost-
duitsers alsnog langszij.

Foto: WIDDERSHOVEN

Arbeidszaken
negatief

over Kalusha
NIEUWEGEIN - De Zambiaanse
international Kalusha zal het ko-
mende seizoen waarschijnlijk niet
voor PSV uitkomen. Het bestuur
van de Stichting Arbeidszaken Be-
taald Voetbal (SABV) heeft vrijdag
het ministerie van Sociale Zaken
een negatiefadvies uitgebracht over
een arbeidsvergunning voor de
Afrikaanse voetballer. Vrijwel altijd
neemt het ministerie het advies vande Stichting Arbeidszaken over.

Volgens de SABV is er geen reden
van de bestaande gedragslijn af te
wijken, die in principe meer dan
twee buitenlandse spelers bij één
club niet toestaat. Dat de Braziliaan
Romario en de Tsjechoslowaak
Chovanec in verband met enkele
kwalificatie-wedstrijden voor de
eindronde van het wereldkam-
pioenschap in het begin van het sei-
zoen competitie-duels van PSV zul-
len missen, betekent voor de SABV
niet dat er sprake is van een bijzon-
dere situatie.

" FC Twente heeft zich verzekerd
van de komst van Claus Nielsen. De
25-jarige ex-clubgenoot van FC
Twente's middenvelder Per Stef-
fensen kwam het vorige seizoen uit
voor het Griekse Panathinaikos. De
ex-speler van Brondby tekent
maandag een tweejarig contract bij
FC Twente. Het transferbedrag ligt
boven het miljoen.

" Nog voor de competitie in het be-
taald voetbal van start gaat, heeft
Arie Stehouwer-zijn functie als trai-
ner bij eerste-divisieclub De Graaf-
schap neergelegd. Stehouwer, in
juli aangetrokken als part-timer en
opvolger van de naar Feyenoord
vertrokken Pim Verbeek, kon zich
niet vinden in de beperkingen van
zijn takenpakket.

sportkort
_d
11 _ _and kwam even later in het
\ stl*effen op 2-0 door een over-
Scka lnS in drie sets van Michiel
°ra.?_? op Suhai*yadi: 7-5, 6-3, 6-2.

Je heeft uit drie partijen nu nog
.overwinning nodig om te pro-ren naar de wereldgroep.
V k\ net dubbelspel dat vandaag
fen s ler uur begint zal als alles vol-
wijs verwachting verloopt Torn
ty, en met Michiel Schapers voor
feil gissende punt gaan zorgen te-

_a Indonesiërs Suharyadi en
§angi.

S _Brlagen van de halve finales uit dei tdsf eP zijn: Zweden - Joegoslavië 2-0;
«_O.|re Publiek Duitsland - Verenigde Sta-

J.Proj!afien van de eerste enkelspelen in> \ ,m°tiegroep: Nieuw Zeeland - Honga-
-0 _a 'Zwitserland - Paraguay 2-0; Zuid-

" 'sraél 0-2; Engeland - Argentinië 1-2.

Hugo Janssen met 6-1; 6-2 in het
zand liet bijten.

De andere halve finale gaat tussen
Erie Wilborts (die Theo Hoek met
6-4; 6-4 aan de kant zette) en Stefan
Koch. Laatstgenoemde schakelde
Maurice van den Donk uit met 6-2;
6-1. Bij de dames zullen Manon
Beltgens en Jolanda Schreurs zon-
dagmiddag om de enkelspeltitel
spelen.
In de B-I-klasse moet van de ge-
plaatste spelers alleen Maurice van
den Donk nogvoor een halve finale-
plaats spelen. Hij treedt hedenmor-
gen aan tegen Frank Verspa. De
winnaar ontmoet vervolgens Joost
Zeelen, die met 6-3; 7-5 van Pascal
Hos won. De andere halve finale
wordt het titanengevecht tussen
Tony Bokhorst (winst op Ruud van
Tol met 7-5; 6-2)en Jeroen de Jong
(7-5; 6-0-zege op Hans van Seters).
Bij de dames werd Janou Savelkoul
in de kwartfinales uitgeschakeld
door Marinka Jacobs: 4-6, 2-6. Ja-
cobs ontmoet nu Nadine Soons. De
andere halve finale gaat tussen Ilse
Leytens en Anique Snijders.

Uitslagen B-11-klasse: Andrea Kriescher -Reines _-2; 6-2; Saskia Mulder - Nicole San-
gers 6-3; 7-6; Maurice Meijers - Menno Pont
6-1; 1-6; 6-1; Oscar Niens - Roel Feyen 6-1;5-7; 7-5; Gery Verkoelen - Jeroen Snijders
4-6; 6-4; 7-5; Dick Kouw - Pascal Hooy-
mayers 6-1; 3-6; 6-3.

Limburg
SE^KENBOSCH - Armand Cus-
'o^^.favoriet om de opvolger van
.te worden, had het in

'=se tenniskampioen-
.oJr.Pen in Herkenbosch nogal
ritt om Roermondenaar Stefan

<l\y 'l uit te schakelen. Ehritt

'°t __? 2^n Hoensbroekse opponent
"-J** " lnsParmingen. Custers ont-
"L, *n de volgende ronde zijn

Rob van Oüoen. die

Van onze verslaggever

MVV-spel krijgt gestalte
Verdienstelijke puntende/ing tegen Dynamo Dresden MVV-Dynamo Üresden 1-1 <0-«

Francois 1-0, 84. Kirchnec I-I Scheids-
rechte) Hobé Toeschouw'
MVV: Van dc Boogaard. Lil

Berge Hi:
Quaden, Francois. Sm<

rit <84. Lanckohr». U
beek (81. Runtjei
Dynamo Dresdcn: Kohier, BütU.<
bermarm, Kirchner. Dorschner (81
Kern), Muaksch (69 Diebitz). Haupt-
mann. Pik. Ja! Milde (69.
Kwetschl.gelijkmaker moest incasseren, was

voor een groot deel te wijten aan
vermoeidheid.

dend werkvan VanBerge Henegou-
wen en Francois echter net naast de
verkeerde kant van de paal gaan.

Schaesberg
in cijfers

" SITTARD - Voor de atleten,
die niet aan de Atletieknacht van
Hechtel meedoen, houdt Unitas
vanmiddag vanaf 15.00 uur een
wedstrijd aan De Baandert in
Sittard. Het programma bestaat
uit 100, 200, 800 m, hoog en ver
voor dames en AB-meisjes, en
100, 200, 800, 1500, 5000 m, kogel,
discus, speer en hamer voor he-
ren en AB-jongens. Dames kun-
nen ook aan de 5000 meter mee-
doen.

" HEERLEN - De prijswinnaars
in de derde ronde uit een reeks
van zeven in de Heerlense Brid-
ge zomercompetitie, waarin de
vier beste scores tellen voor de
eindrangschikking, waren:
Hoofd- en eerste klasse, groep A:
1. Kirkels-Knoors 61.57%; 2.
Houben-de Jong 60.49%. Tweede
klasse, groep B: 1. Boer-Zinken
71.17%; 2. Dms. Hermans-Velt-
man 59.75%. Derde klasse en
thuisbridgers, groep C: 1. Dms.
Pelzer-Severens 60.83%; 2. Dms.
Blommers-Ramakers 55.83%.
Groep D: 1. Echtpaar Lezwijn
59.17%; 2. Dms. Boer-Weckseler
55.83%. Groep E: 1. Dms. Pauls-
sen-Schuijer 61.42%; 2. Echtpaar
Meertens 5642%.

" EINDHOVEN - De Neder-
landse waterpoloploeg (dames)
heeft ook haar laatste groeps-
wedstrijd in de strijd om de FI-
NA-Cup gewonnen. Tegen de VS
werd het 10-8 (2-1, 2-1, 3-2, 3-4).

" DIEREN - Bij de open Neder-
landse schaaktitelstrijd in Die-
ren heeft zich na vier ronden een
kopgroep van vier deelnemers
gevormd, onder wie als enige Ne-
derlander Brenninkmeijer. Hij
heeft gezelschap van de Brazi-
liaanVan Riemsdijk, de Hongaar
Pirisi en de Cubaan Rodriguez.
Bij het nationale kampioenschap
van de vrouwen consolideerde
Corry Vreeken haar half punt
voorsprong in het klassement
door Arjette Cameron te ver-
slaan.

sportagenda
ZATERDAG 22 JULI
Softbal: Sportpark Varenbeuk,

'16.00 uur: Harreman/All Stars-
Sullair Birds (doubel header).
Wielrennen: Neer, 18.00 uur, cri-
terium voor KNWU-amateurs
over 80 km.

ZONDAG 23 JULI
Wielrennen: Ronde van Oost-
België over 174 km voor profs en
amateurs, start 12.30 uur in
Eupen, finish omstreeks 16.45
uur in het nabij Vaals gelegen
Kelmis/La Calamine na drie
plaatselijke slotronden van tel-
kens 9 kilometer.
Wielrennen: Siebengewald, Om-
loop van Noord-Limburg: 10.30
uur Junioren 104 km; 14.00 uur
Amateurs 182km.

Concours hippique
in Schinveld

SCHINVELD - Morgen wordt doorde landelijke rijvereniging De EdeleViervoeters Schinveldeen concours
hippique gehouden nabij het sport-
complex Schinvelder Huuske. Het
concours was aanvankelijk gepland
op 30 april, maar kon toen door het
slechte weer en de drassige terrei-
nen niet doorgaan. Voor het evene-
ment hebben zich 120 dressuurrui-
ters en amazones gemeld en 175
deelnemers voor de springrubrie-
ken. Er wordt begonnen om tien

EIJSDEN - MVV heeft de eerste se-
rieuze proeve van bekwaamheid in
de voorbereiding op het nieuwe
voetbalseizoen met goed gevolg af-
gelegd. Gisteravond snoepte de
Maastrichtse formatie in Eijsden de
Oostduitse landskampioen Dyna-
mo Dresden een verdienstelijk 1-1
gelijkspel af. Nog verheugender dan
het resultaat was voor trainer Sef
Vergoossen dat bepaalde, nieuw in-
gevoerde, spelpatronen nu al gestal-
te krijgen.

SCHAESBERG - De uitslagen van
de draverijen, gisteravond gehou-
den op de draf- en renbaan te
Schaesberg, zien er als volgt uit:

Trainer Sef Vergoossen was tevre-
den met de verrichtingen van zijn
elftal. „Het is duidelijk dat de ploeg
steeds beter op elkaar ingespeeld
raakt. Bepaalde oude gewoontes
zijn verdwenen en de nieuwe opzet
krijgt gestalte. Dynamo was een
moelijk te bespelen tegenstander.
We zijn pas drie weken bezig, maar
toch kan ik nu al een duidelijke lijn
in het spel ontdekken. Komende
week in de DDR zal zich moeten uit-
wijzen hoe ver we werkelijk zijn".

Na rust verhoogde MVV de druk op
het Dynamo-doel zonder zichzelf
daarbij voorbij te hollen en Dres-
den, dat eergisteren Standard Luik
nog met 3-0 had verslagen, in de
kaart te spelen. Na twintig minuten
leverde het overwicht de Maas-
trichtse openingstreffer op. Guy
Francois profiteerde handigvan een
taxatiefout van de Oostduitse doel-
man en kopte de bal na een prima
voorzet van Smeets tegen het net.
Dat MVV in de slotfase toch nog de

" De confrontatie
van Torn Nijssen,
die bij dc top-hon-
derd staat, met dc
ergens op dc 325ste
plaats of daarom-
trent geklasseerde
Wibowo bleek voor
dc Sittardenaar een
lastig karwei. Nijs-
sen had dc proble-
men deels aan zich-
zelf te wijten. Wibo-
wo is een simpele
prooi voor een speler
met veel kracht, ofmet veel snelheid in
dc slagen. Nijssen
slaagde er niet in
die taktiek in prak-
tijk te brengen. Hij
bleef een beetje
schipperen tussen
beide uitvoeringen. Ruim verlies Fortuna Sittard

Voor het oog was het allemaal niet
spectaculair wat MVV en Dynamo
de duizend bezoekers voorschotel-
den. De thuisploeg probeerde de
opponent onder druk te zetten,
maar kon zelden echt gevaar stich-
ten. De bezoekers etaleerden hun
faam van counterploeg, speelden
vrijwel constant met negen man
achter de bal en maakten de speel-
ruimte erg klein.

JENA- Fortuna Sittard is er niet in
geslaagd de finale te bereiken van
het Jena-toernooi in Oost-Duits-
land. Tegen de plaatselijke favoriet
Carl Zeiss Jena verloor de Sittardse
formatie gistervaond kansloos met
3-0. Fortuna speelt nu zondag om de
derde en vierde plaats.

Bij rust leidde Jena met 1-0 door een
doelpunt van Burger in de 28ste mi-
nuut. Na de pauze brachten Weber
(55ste) en Lasser (66ste) de eind-
stand op het scorebord. Roger Reij-

ners en Willy Boessen waren de
meest opvallende spelers aan Fortu-
na-zijde. Richard de Vries kreeg een
gele kaart wegens een onbesuisde
actie jegens een Oostduitser. Henk
Duut heeft het trainingskamp in de
DDR verlaten en is naar huis terug-
gekeerd. Hij verwacht een dezer da-
gen gezinsuitbreiding.

Opstelling Fortuna: Hesp, Frijns (60. Dec-
kers). Kicken, Liesdek, Boessen, De Vries
(46. Brusselers), Mordang, Van Helmond
(46. Sneekers),Reijners, Custers, Clayton.

Aanvallende impulsen vielen
slechts mondjesmaat te noteren bij
de Oostduitsers, waardoor de Maas-
trichtse defensie zelden echt op de
proef werd gesteld. De Maastrichtse
aanvallen waren te traag van opzet.
Alleen Raymond Smeets was voor
de pauze kort bij een doelpunt. Hij
zag zijn kopbal na prima voorberei-

Wereldmuziekconcours-Prijs: 1. Despera-
do N (G. de Jong) km.tijd 1.23.5; 2. Ahster
du Vivier; 3. Cheval Rodney. Winn. 1 9*o; pi.
1.90, 2,70; koppel 11,90; trio 81,80. Concert-
Prijs: 1. Chess Darby (R. Hauber) km.tijd
1.19.3; 2. Dryade; 3. Bella Donna. Niet ge-
start: Cycloon. Winn. 1.80; pi. 1.60, 2,50;kop-
pel 6.10; trio 84,40. Mars-Prijs: 1. Bianca Pe-
trosia (W. Velis) km.tijd 1.22.4;2. Cindy M; 3.
Channa Wittenhof. Niet gestart: Vic Flame,
Douceur JH, Bielke H. Winn. 4.00; pi. 2,00,
2.30; koppel 6,20; trio 26,40. Show-Prijs: 1Zingana du Bois (W. Velis) km.tijd 1.20.1; 2.
Valco van Hulsel; 3. Bravo Nora. Winn. 1.50;
pi. 1,80,6,50; koppel 7,30; trio 15,10. Harmo-
nie-orkest-Prijs: 1. Champenoise C (G. deJong) km.tijd 1.20.7; 2. Cora De Bloomerd;
3. Bep Hanover. Winn. 10,50; pi. 3,30, 3,40,
7,90; koppel 56,50; trio 3.201,40. Zangvere-
niging-Prijs: 1. Capital Pride (J. van Kool-
wijk) km.tijd 1.19.8; 2. Bartje Dakota; 3. Boy
Buitenzorg. Winn. 17,10; pi. 6,90, 11,90; kop-
pel 45,60; trio 539,30; kwartet 1915,30. Sym-
phonie-orkest-Prijs: 1. Cervino Montana
(mevr. De Vaal) km.tijd 1.21.8;2. Boris Bui-
tenzorg; 3. Ascot K. Winn. 1,60; pi. 1,30, 1,30,
2,60; koppel 11,00; trio 30.70. Dirigenten-
Prijs: 1. Anton Aldorp (H. Grift) km.tijd
1.20.3; 2. Boy De Bloomerd; 3. Zanara.
Winn. 2,40;pi. 1.30, 1,70, 1,10;koppel 7,50 (9-
-5), 2,00 (9-3); trio 63,90 (9-5-3), 21,00 (9-3-5).
Brass Ensemble-Prijs: 1. Boyo France (M.
France) km.tijd 1.21.8; 2. Challancetrans R;
3. Dalida Belvedère. Winn. 32,70; pi. 9,40,
2,90, 2,80; koppel 101,60; trio niet geraden.

kampioen ben Scheres uit Echt.
De Middenlimburger leidt mo-
menteel ook de dansvoor het na-
tionale kampioenschap in de hal-
ve literklasse. Europaas beste
IMBA-rijders in de klassen 250-
-en 500cc komen aan de start.

Motoren
ronken

in Gulpen Roda in finale

GULPEN - In Landsrade op het
Crapoelcircuit wordt morgen
(start 13.00 uur) de Drielanden-
motorcröss verreden. De organi-
sator, motorclub Gulpen in sa-
menwerking met de Motorcross
Organisatie Nederland (MON),
hoopt dat de weersomstandighe-
den dit keer beter zijn dan het vo-
rig jaar, toen de wedstrijden van-
wege klimatologische omstan-
digheden moesten worden afge-
last hetgeen de MC Gulpen een
strop van bijna twintig mille op-
leverde.

Eerste slag op
Francorchamps is
Voor Eggenberger

■kANCORCHAMPS - Tij-
H >s de kwalificaties voor detaft en van Francorchamps
<Wl de stal van Rudi Eggen-,(.^er de pole-position voor
% °Pgeëist. Onder tropische
kundigheden draaide het<V, Brancatelli-Schneider-kfy op het hete asfalt een ge-
58r de van 2 minten enVti.met de Ford Sierra Cos-
\l e tweede startplaats is
\' de Bornebush-Sordi-
Jji$r s > eveneens met een Ford
i-gp De tweede Ford vanjo êriberger, bemand door». ieri-Biela-Lindström, heeft, Uerde startplaats.
I .\ce^erlanders scoren niet best inorchamps. De ophanging van

de Ford Sierra van Jeroen Hm werd
niet conform bevonden, zodoendewaren de kwalificatietijden van
donderdag niet geldig. Vrijdagmor-
gen ging Jeroen Hm met de Sierra
op de Eau Rouge diverse keren over
de kop.

Palmer is aan
afscheid toe

TROON - De 'komst' van de Engel-
se amateur Wayne Stephens aan de
top van het internationale golf valt
hoogstwaarschijnlijk samen met
het afscheid van de legendarische
Brit Arnold Palmer die beide da-
gen tien boven par sloeg en met
twee keer 82 de allerlaatste in het
klassement is.

WINTERSWIJK - In het toernooi
van WVC teWinterswijk heeft Roda
JC gisteravond tegen De Graaf-
schap met 4-0 gewonnen. Bij rust
was de stand al 3-0. John van Loen
(2), Silvio Diliberto en Erie van der
Luer scoorden voor 1500 toe-
schouwqers. In de finale treft de
Kerkraadse ploeg zondag FC Twen-
te. De Enschedeërs versloegen met
veel moeite de amateurs van WVC:
3-2.

Daarnaast starten ook nog de ca-
tegoriën quads, junioren 250cc
en promotie 500cc. In de
clubklasse komen maar liefst
dertig plaatselijke motorcrossers
aan de start. Verder verwacht de
organisatie veel spektakelvan de
Quads (vierwielers), die het dui-
delijk aan populairiteit van de
driewielers (strikes) gewonnen
hebben.

teams en deelnemen aan het in-
viduele Europese kampioen-
schap van de IMBA, fungeren als
smaakmakers zondagmiddag,
kanshebber voor de overwinning
in deze internationale motor-
cross is de zesvoudige nationale

De tien beste rijders uit België,
Duitsland en Nederland, die
eveneens uitkomen in de landen-

door wiel verheesen Tweede achter Oostduitser Meier in Ronde van Luik

Meijs maakt indruk
In UKRIMIERE -Op de laatstekoersdag in de Ronde van Luik
vn amateurs deed Raymond Meijs wat hij voorspeld had. Hij koosoor de aanval. Vijf van de zes man, die hem 's morgens in het alge-
V_fitn klassement nog voorafgingen moesten in de 21-jarigerenner uit
stP i.

Urg hun meerdere erkennen. Alleen Dirk Meier, een ijzer-
di a oostduitser > bezweek niet. De eindzege was voor hem. Meijs,
twe h

berëPrÜs reeds voor het begin van de slotrit op zak had, werd
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DEN HAAG - Enkele jaren geleden al werd de geves-
tigde atletiekorde overspoeld door een golf van Afri-
kaans loopgeweld. Door de taalbarrière, de terughou-
dendheid en de typische frivoliteiten bleef het veelal
bij eendagssuccesjes. De donkere gazellen doemden
uit het niets op en verdwenen net zo snel weervan het
toneel. Aangetrokken door het Grote Geld en erdoor
kapot gemaakt. De huidige lichting is resistenter en
lijkt de cultureshock te hebben overleefd. Door een
goede begeleiding kunnen de Afrikaanse natuurlo-
pers zich beter handhaven in de westerse maatschap-
pij. De prestaties zijn door de gespecialiseerde trai-
ningen bovendien consistenter. Ongetwijfeld zullen
de Europese en Amerikaanse atleten de recente ver-
richtingen van hun Afrikaanse collega's opnieuw met
afgunst hebben gevolgd. Want tijdens de eerste helft
van het Grand-Prix-circus roerden de loopslaven we-
derom hun trom. Met uitzondering van de 10.000 me-
ter werden op alle midden- en lange loopnummers,
van 800 meter tot en met de marathon, de beste sei-
zoenscores gerealiseerd en op de steeple zelfs een
nieuwe mondiale besttijd. „En er hangen nog wat we-
reldrecords in de lucht", profeteert de Keniaan Billy
Konchellah. Voor de wereldkampioen van 1987 (800
meter) is het evident dat dit pas het begin is van de
Afrikaanse hegemonie. „Straks komen wij ook met
sprinters en vrouwen. Wij Afrikanen hebben gewoon
meer talent. Hardlopen is voor ons een way oflife".

Wereldkampioen Billy Konchellah:’StrakskomtKenia ookmetsprinters’Afrikaanse loopslaven
roeren de trom

"BillyKonchellah (661) in actie tijdens de WK-finale in Rome. „Als ik er in Seoel bij was geweest, dan had ik zeker gewonnen".. Foto: SOENAR CHAMID

Billy Konchellah glimlacht,
maar zijn grimas versluiert tal
van problemen. De Masai lijdt
aan chronisch astma en is deze
zomer in Nederland om op adem
te komen én om vooral aan zijn
comeback te werken. Konchel-
lah is een van de talenten uit de
Keniaanse falanx met een studie-
beurs in Amerika. Omdat de
smog in zijn woonplaats Los An-
geles niet langer te harden was,
jogt en rent hij tegenwoordig in
de Haagse parken en duinen. „Ik
kreeg na de wereldkampioen-
schappen in Rome last van een
ordinaire maar hardnekkige
achillespeesblessure. Het hele

i olympische seizoen viel daar-
door in het water. Dat was frus-
trerend. Veel mensen hebben me
geprobeerd te helpen. Het mocht
niet baten. De frustraties en
stress hebben mijn astma gesti-
muleerd, waardoor de proble-
men alleen maar groter werden".

De Olympische Spelen gingen
aan zijn neus voorbij. Pas in april
was Konchellah, die in zijn loop-
baan ook al last had van malaria-
aanvallen en symptomen van tu-
berculose vertoonde, weer enigs-
zins opgeknapt. Manager Ray-
mond de Vries haalde hem ver-
volgens naar Nederland. „Ik wil
op de eerste plaats gezond blij-
ven en daarna proberen om weer
in vorm te komen. Hoe lang dat
nog gaat duren weet ik niet. Eén
maand, twee maanden, mis-
schien nog een halfjaar. Als ik. eenmaal een beetje in vorm ben,
dan is de top niet ver meer. Dit

jaar moet ik in elk geval nog on-
der de 1.43 minuten kunnen sco-
ren zodat ik begin volgend jaar
met een gerust hart aan de Com-
monwealthgames kan deelne-
men", zegt Konchellah, dit sei-
zoen goedvoor 1.48 in Barcelona.

Met enige jaloeziezal de 26-jarige
Konchellah de overwinnings-
roes van zijn landgenoten volgen
in de Grand Prix-meetings. „Ke-
nianen trainen niet veel. Ze zijn
zelfs een beetje lui. Toch snellen
ze makkelijk naar de wereldtop.
Vooral onder de Masai zit veel ta-
lent. Paul Ereng en Kip Che-
ruiyot zijn nu toch weer potentië-
le wereldrecordhouders. Als ik
mijn landgenoten op de televisie
zie, dan geniet ik. Even later flit-
sen dan weer de beelden van de
Olympische finale in Seoel door
mijn hoofd. Als ik erbij was ge-
weest, dan had ik gewonnen.
Daar ben ik heilig van over-
tuigd".

drinken we veel melk. In som'I
ge andere stammen wordt <**
bloed gedronken, maar dat v
staat grotendeels alleen uit Pr'
teïnen. Melk is beter. Masai-^deren tot vijfjaar drinken uits'"
tend melk en eten niet".

Excuus
De ideale harmonische bou*"
spieren en de grotere zuurstoW
name vormen de wetenschap*^
lijke verklaringen voor de sn«*j
races van de Afrikanen. Dat H
leven op grote hoogten (b nV*j
2000 meter) een (voorname) A
speelt wordt door Konchel'*^met klem van de hand geweze
„Bullshit", zegt Konchellah »**
stemverheffing. „Dat is a bige',

cuse van de westerse wei*'(
Waarom lopen de mensen uit
Himalaya of uit Colo&a
Springs dan niet harder? Nee.
zijn andere oorzaken. De WÜ.
van ademhalen bijvoorbey
Een 'Masai is gewend om vee\j
lopen. Naar de markt, n\.
school, naar de waterput. En^j
al eeuwenlang. Er bestaat g^'
geheim achter de successe 11

Het is alleen de natuurlijke 33
leg, in combinatie met het goe
voedsel die de ideale voediné"
bodem voor het onvermoeib3

voortdraven van de Afrikaa"
lopers vormt._
Billy Konchellah, die ziel
gend seizoen ook wil toelegg
op de 1500 meter, heeft nog t**
doelenvoor ogen. Het eerste: w*

reldrecordhouder worden op
800 meter. „Acht jaar geled e.werd ik door Sebastian Coc %
vraagd om het tempowe
doen tijdens zijn recordpi
Ik kwam na 400 meter door
49.6 en Coc hoefde het kar*'
slechts af té maken: 1.41.73.
record wil ik nu zelf attaquere^
Daarnaast wil Konchellah
politieke toer. Als minist-
Wildlife („Je hoeft geen pol'll^.
te hebben gestudeerd om P 0

cus te worden") wil hij zich inZ
ten voor het behoud van de j\,
tuurparken in Kenia. Konchel'.
geëngageerd: „Ik heb niet v
van een natuurreservaat «
woond. Als kind heb ik er vr^ger nooit auto's gezien. Nu rjJ,
er zwaar vrachtverkeer dat a'
verwoest. De natuur wordt ""'nield, de dieren worden v' ~jaagd. Daar wil ik straks e..(i
stokje voor steken. Ik wil rnfy
mensen helpen. En als het be'e.5de flora en fauna aangaat, dal*},,
alleen een Masai op zijn plaat'

De grillige hardlooptalenten
worden voornamelijk in de met
gras bedekte hoogvlaktes van
Kenia gevormd. Bekend is het
klassieke verhaal van kinderen
die blootsvoets van huis naar
school rennen. Konchellah
meent echter dat vooral de voe-
ding een belangrijke rol speelt.
„Bij ons zie je geen dikke kinde-
ren, want er wordt geen suiker
gegeten. Het voedsel bestaat in
deregel uit magere stukjes scha-
pe- of geitevlees, maismeel en
veel groente. Dat maakt een Ma-
sai tot een supermens. Daarnaast

bij trainer Walter Abmeyer in
West-Duitsland. De faciliteiten
in Kenia zijn in de laatste jaren
aanzienlijk verbeterd. Vier jaar
werd zelfs een heuse tartanbaan
in Nairobi aangelegd. Ook de
overheid begint de sport lang-
zaam te stimuleren".
Toch blijft Kenia in de optiek
van BillyKonchellah op sportge-
bied voorlopig een ontwikke-
lingsland. Tradities en cultuur
staan een echte hardloopexplo-
sie nog in de weg. „Hardlopen is
in de ogen van een Keniaan een

bezigheid voor kinderen en
Olympische Spelen worden ge-
zien als tijdverspilling. Maar stil-
aan komt de ommekeer. Zeker
nu ze zien dat hardlopers koeien
en geiten kunnen kopen en zich
grotere huizen kunnen permitte-
ren. De sport wordt steeds popu-
lairder".
De Keniaanse sporter begint te-
genwoordig ook aan een breder
scala van atletiekdisciplines.
„Enkele jaren geleden rende
iedereen als een kip zonder kop.
ToenKip Keino succes had, ging

Wortels
De wortels van het imposante
Keniaanse loopvermogen liggen
volgens Konchellah in de histo-
rie van de Masai en de Nandi, een
andere stam die toplopers voort-
brengt. De Keniaan staat dicht
bij de rode aarde. Het is een sym-
biose van mystiek. „Bovendien
leren ze nu gespecialiseerd te
trainen. Vroeger trok je gewoon
een sportshirtje aan en dan ging
je rennen. Techniek en tactiek
waren toen nog hopeloos. Nu
profiteren ze van de ervaringen
die de coaches hebben opgedaan

iedereen lange afstanden lopen.
Toen Henri Rono furore maakte
op de 3000 meter en de steeple,
ging iedereen die afstanden lo-
pen. Nu trainen ze van de sprint
tot en met de marathon". Voor devrouwen blijft de atletiekdeur
niettemin voorlopig nog geslo-
ten. „Meisjes huwen op jeugdige
leeftijd, zijn vaak al op zeer jonge
leeftijd zwanger en vervullen een
rol in de huishouding, de land-
bouw en de veeteelt. Toch zal het
niet lang meer duren voordat
ook de vrouwen hun intrede
doen".

’Ikbengeenscharrelaar’

Peter Post hekelt het roddelcircuit in Tour de France niet meer omdat hun sprinters
niet goed zijn of in dienst van de
kopman rijden. Dat is het hele
eieren eten."
Dan ga je wellicht je ploeg voor
volgendjaar daaraan aanpassen ?
„Daar kan weinig over zeggen.
Volgend jaar is nog ver weg. Ik
houd me nog niet bezig met de
versterking van mijn ploeg voor
1990. Zeker niet tijdens de Tour.
Jekunt niet éénrenner aangeven
waar ik mee bezig zou zijn. Ik
heb met geen enkele coureur
contact. Ik vind, dat je zoiets in
de Tour niet doet. Wat andere
ploegleiders doen, moeten zij
weten."
Denk je nu niet dat je je Tour-
ploeg misschien beter anders
had kunnen samenstellen? Met
bijvoorbeeld Peter Winnen er-
bij?
„Peter Winnen houdt niet van de
Tour. In de tweede plaats heb ik
van tevoren duidelijk genoeg
aangegeven dat we met Breu-
kink anders zouden gaan rijden.
Hij moest alleen de Tour rustig
proberen uit- te rijden, zodat we
konden bekijken hoe we een
goed beeld in het beleid van de
ploeg zouden kunnen brengen.
Wat ik daar verder mee doe, is
mijnzaak. En dat ik Winnen niet
heb meegenomen heeft helemaal
niets te maken met het feit dat hij
weggaat bij Panasonic".
Winnen was misschien wel jou
beste man geweest?
„Op welke plaats? Bovendienkun je dat niet bewijzen. Ik kan
ook niet zeggen of ik er spijt van
heb. Het is nu zo gelopen en ik
weet niet wat er anders gebeurd
zou zijn. Ik zag Peter Winnen in
deze Tour in ieder geval geen een
bergrit winnen. Ik ken de kwali-
teit van derenners en weet exact
wat ze waard zijn. Maar mis-
schien wint Winnen volgend jaar
wel een etappe."
Wat gaat volgend jaar met Breu-
kink gebeuren?
„Eerst afwachten wat er met hem
aan de hand is. Daarna zullen wein overleg zijn programma sa-
menstellen. Ik vind het prima als
hij alleen de Giro wil rijden. Als
hij dat echt zou willen. Breukink
moet dat zelf bepalen."
AlsBreukink alleen voor de Giro
zou kiezen, ga jij dan op zoek
naar een nieuwekopman voor de
Tour?
„Wie zou dat niet willen? Er zijn
wel achttien ploegen die een goe-
de ronderenner zoeken. Er zijn

door

echter maar weinig van dat so t
coureurs. Ik heb er ook nog n u.over nagedacht. Ik heb Br
kink. Met hem ga ik verder.
Hoe is het om zonderkoprol
Tour voort te zetten?

Ai
„Ik laat mijn coureurs niet in *steek. Als het slecht gaat moe
zeker bij hen blijven. Ik he. ,^
in deTour geen renners meer
het kunnen afmachten. De
keer is het verloop goed, de t
dere keer niet. Dat is inhef ,
aan het vak. Deze keer is .3lslecht. Ik heb in ieder éep
waardering voor de jongens-
doenhun best omParijs te na'ef-
Ik kan me in hun gedachten
plaatsen. Als jeeen kopman " 5
en een sprinter en vervolg
zakt het hele zaakje in elkaar
de fundering blijft toch zitten^,e
dat een goed teken. Dan ëaanb?
maar opnieuw bouwen, Pr efren nieuw materiaal te krijl_el^,et-
trachten daarmee iets op te
ten."
Je beweerde dat je daarmee
nog niet bezig zou zijn?
„Dat zeg ik ook. Ik denk datjK
mij niet anders kent. Ik denk ~dat je mij niet op onwaarhe^,,
kunt betrappen. De transfer j,
Van Poppel, vorig jaar? Dat
ik na de Tour geregeld. Als Je p
niet gelooft, heb je slechte *~dachten over mij. Ik ben g r-
scharrelaar. Ik zeg altijd de#
heid. Alleen, de waarheid j"^.
niet altijd gezegd worden-
schien vind je het leuk als 1* $
dat ik met veel renners D ~£
ben, zodat jij een mooi v^r^il-kunt schrijven. Als je dat
Oké, dan zeg ik: ik ben m*a d_
Mond bezig en met Del-
Schrijf dat maar op."

Je moet wel serieus blijven-
i/ n°*„Ik heb natuurlijk zelf ook j<,

goed materiaal. Ik heb Breu U.
Van Poppel. Dat is niet zo s»^.Ik hoef me dus niet zo ong o0K
te maken. Dat doe ik dus
niet..."

AIX-LES-BAINS - Met de mondialisering van de
wielersport neemt ook de uitstraling van het Neder-
landse cyclisme gestaag toe. Gert-Jan Theunisse, Ste-
ven Rooks, Jelle Nijdam en Mathieu Hermans waren
deafgelopen drie weken op hun fietsen met het krom-
me stuur geweldige ambassadeurs voor ons land in de
Tour de France. Voor velen waren de successen van
genoemd viertal in het 'Land van Marianne' wellicht
geen verrassing. Dat waren de voortijdige uitschake-
lingen van de getalenteerde proloogwinnaar Erik
Breukink en het sprintkanon Jean-Paul van Poppel
in ieder geval wel. Hun verdwijning van de Tourwe-
gen werd door de media uitvoerig belicht. Vooral Pe-
ter Post, de ploegleider van Breukink, Van Poppel en
de al eveneens naar huis gestuurde Erie Vanderaer-
den, werd op de korrel genomen. De man, die ooit met
het gouden kwartet Kuiper, Raas, Knetemann en
Zoetemelk ongekende triomfen vierde, verlaat mor-
genavond met lege handen Parijs. Allesbehalve een
gebruikelijke gang van zaken voor Peter Post. Reden
om enkele dagen voor het bereiken van de eindstreep
met hem nog even van gedachte te wisselen. Een ge-
sprek op het zonovergoten terras van Hotel Hermita-
ge in Alpe d'Huez, waarin Peter Post best aardige
dingen vertelt.

niet met mijn geld op de beurs.
Maar weet je wat in de Tour het
geval is? Hier wordt veel te veel
geroddeld. Het lijkt net Peyton
Place."

ten niet naar excuses zoeken.
Wel de realiteit onder ogen zien.
Een renner van vijfentwintig jaar
moet de Ronde van Italië én de
Ronde van Frankrijk achter el-
kaar kunnen rijden. Bovendien
heeft Breukink in de eerste Tour-
week niets hoeven te doen. Dat
was opdracht. Als je dan in de
eerste Pyreneeënrit al op de eer-
ste col gelost wordt, ben je ge-
woon niet goed. Daarom moet je
naar de oorzaak gaan zoeken en
niet gaan roepen dat hij te veel
heeft gereden".

„Ik ben naar de Tour gekomen
met Breukink als klassements-
renner en Van Poppel voor de
etappezeges. Dat heeft gewoon
verkeerd uitgepakt. Van Poppel
is te laat binnengekomen en met
Breukink ging het niet meer. Hij
was op. Er moet iets aan manke-
ren. Voor de rest kan ik er niets
zinnigs over zeggen, zolang de

maal doen en hoop dat ik vol-
gend jaarweer van de partij ben
in de Tour de France, want je
weet nooit wat je in het leven te
wachten staat."

Peter Post op de praatstoel, hoe-
wel hij lieverniet meer op de toe-
standen rond Erik Vanderaer-
den, Jean-Paul van Poppel en
Erik Breukink wenst in te gaan.
„Omdat ik het een beetje eento-
nig begin te vinden. Die renners
zrjn alweer heel lang thuis. Er
werd al genoeg over deze hele
materie geschreven. Maar jour-
nalisten hebben blijkbaar plezier
als ze me kunnen pakken. Dat
scheptblijkbaar 101. Ik trek me er
echter niets van aan. Ik blijf la-
chen. Het interesseert me ook
niet' watje schrijft. Als jeniet te-
genverlies kunt hoor je niet in de
wielersport thuis. Ik kan tegen
verlies, want anders speelde ik

De lange ploegleider uit Amstel-
veen beweerde afgelopen don-
derdagochtend niet naar het ein-
devan de Ronde van Frankrijk te
verlangen. „Waarom wel? Het
gaatheel goed met mij. Ik zit hier
lekker rustig. Ik ben getuige van
een heel mooie, spannende en
sportieve Tour. Daar kan ik nog
van genieten? En dat dezeRonde
van Frankrijk voor mijn ploeg
slecht verlopen is, klopt. Dat kan
gebeuren. Het ene jaar win je al-
les, het andere niets. Vorig jaar
reed Cyrille Guimard achterin de
karavaan. Nu ben ik aan de
beurt. En de volgende keer weer
iemand anders. Zo zit de wieler-
sport nu eenmaal in elkaar. Er
zijn veel belangrijkere dingen in
het leven om je druk over te ma-
ken. Ik ga me niet als sommige
collega's stomdronken drinken
als een van mijn renners een
keerlje wint. Ik blijf altijd nor-

uitslag van het medisch onder
zoek niet bekend is. En we moe

„Als hij volgend jaar alleen voor
de Tour kiest en er zou nu niets

met hem aan de hand zijn, kan ik
je verzekeren dat het weer niets
met hem wordt. Maar ik ben er-
van overtuigd, dat Breukink iets
mankeert. Dus moeten we het re-
sultaat van het onderzoek af-
wachten. En wat Van Poppel be-
treft: ik had van tevroren al ge-
zegd dat hij heel blij zou mogen
zijn met één ritzege. Omdat hij
vorig jaarvier Touretappes won,
verwachtte men er nu vijf van
hem. Zo werkt het echter niet. Ik
weet hoe moeilijk het is om een
ritje te winnen. Verleden jaar
hielden vier, vijf ploegen het pe-
loton gesloten voor hun sprin-
ters. Die ploegen doen dat nu

"Peter Post, deeeuwige optimist. ,flet ene jaarwin jealles, het andere jaarwin jeniets".
Foto: DRIES LINSSEN
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(maar niet in mijn buurt)

Wees lief voor de junks
in ons land gestolen worden moeten
toch ergens blijven. Die gaan niet
naar Biafra. Ik zie ze toch op de
markt liggen, met de afgerukte dra-
den er nog aan. En als ikjn de garage
vraag 'Heb jeniet een tweedehands-je' dan komt de man gegaranderd
met een tweedehandsje", zegt Smal-
burg droogjes.

Oe junk. De verslaafde,
ledereen heeft er een
hekel aan. Het zijn de
uitgestotenen van de sa-,enleving. We lopen er met een

omheen. Ze roepen zelfs
op, naast afschuw

I soms medelijden met hun el-

L.n ~er z'jn toch ook heel wat men-j die zich niet schamen om aan die
uil * geld te verdienen. En dan niet
jLen de dealers in heroïne en coca-

i, ' die de junks voorzien van hun
i. '*are poeders. Nee, heel wat,
j>c nschijnlijk achtenswaardige, bur-
ijc, zich er niet voor omij verrijken aan de verslaafde.
.Pocriut dus. Op de ene plek roe-
der Weë met de junks'en op de an-c Plaats geld vangen.

Eikenderveld niet mag leiden tot een
heksenjacht op de druggebruikers.
Het mag geen reden zijn om strenger
op te gaan treden. Ook al is de roep
uit de burgerij door die gebeurtenis
opeens luider.

Met alleen maar wijzen naar politie
en justitie om het drugprobleem op
te lossen komt men er niet. is de
steeds vaker geventileerde mening
uit kringen van politie en justitie.
„Wij zijn al blij als we een klein
beetje van de overlast van de drugge-
bruiker kunnen aanpakken", ver-
zucht De Heus.

Aanpak

vanghuis".
Tegenstrijdig. Hypocriet.
„Als ik het niet doe, dat doet een an-
der het wel, Dat is het klassieke ver-
haal. Dat wordt steevast als excuus
aangevoerd". Dat zegt mr Hendrik
Smalburg, officier van justitie in
Maastricht, die deze week een brief
van minister Korthals Altes kreeg
met de complimenten omdat de gij-
zeling in het Eikenderveld zo keurig
was afgelopen. („Had ik die brief ook
gekregen wanneer de afloop anders
was geweest?")
„Natuurlijk, we weten dat er taxi-
chauffeurs zijn die fungeren als koe-
riers. En dat een cafébaas doet of hij
niets ziet. Of dat een directeur van
een school zijn hoofd afwendt van
dealende leerlingen. Maar dat hoort
allemaal bij de maatschappij die we
samen zelf gemaakt hebben."

Redmiddel

Drugstad Heerlen

Toch verschillen politie en justitie
wel van mening wanneer het gaat om
de strengheid waarmee dealers en
spuiters aangepakt moeten worden.
Henk de Heus: „Er is maar één echte
oplossing. De pakkans moet sterk
vergroot worden en de straffen moet
strenger. Doe je geen van beide, dan
wordt het alleen maar meer en erger.
Verzwaar je de straffen maar zorg je
niet dat de pakkans groter wordt, dan
blijft men geneigd de risico's te ne-
men. Wordt de pakkans groter, maar
blijven de straffen laag. dan zal men
ook het risico blijven nemen, zeker
de dealers die fors geld verdienen."

Hoofdinspecteur Henk de Heus van
de Heerlense politie drukt zich an-
ders uit: „Politie en justitie moeten
de drughandel oplossen? Helemaal
niet. Politie en justitiezijn het laatste
redmiddel. De verantwoording voor
de oplossingvan het probleem ligt bij
de maatschappij zelf. Bij iedereen,
bij iedere burger. Politie en justitie
zijn wellicht in staat het probleem
wat beheersbaarder te maken, de ex-
cessen eruit te halen. Maar de oplos-
sing van het probleem ligt bij de
maatschappij."

„We hebben met zn allen dat kli-
maat geschapen waarin een zekere
toegeeflijkheid heerst. De kerk als
normgever bestaat niet meer of heeft
aanzienlijk aan gezag ingeboet. Ver-
houdingen binnen gezinnen - voor
zover ze nog bestaan - zijn anders ge-
worden. Wat vroeger niét kon, kan
nu allemaal. Daarom wordt nu een
fiets gestolen door een keurig nette
heer en heeft de boekhouder gesto-
len tegels in zijn tuin liggen. Oké,
vroeger werd ook gestolen, maar het
verschil tussen goeden en kwaden
was toen veel duidelijker. Nu zijn de
normen vervaagd. Dat is wat er aan
de hand is in Nederland", zegt mr
Smalburg.

Hij vindt dat de gijzeling in het

Maar Nederland is door de affaire
van het Eikenderveld wel weer eens
geconfronteerd met het feit dat
Heerlen de tweede of deTde drugstad
van Nederland is. En Heerlen is met
de neus op de feiten gedrukt dat de
hele aanpak van het drugprobleem in
de laatste tien jaar alleen maar geleid
heeft tot aanzienlijk meer verslaaf-
den. Waarbij Heerlen ook nog uitge-
groeid is tot het 'Mekka' voor de
Duitse junk, zo bekend, dat zelfs de
term 'drugstoerisme' gemeengoed is
geworden.

Cijfers? Ze bestaan in vele vormen,
officieel en onofficieel. Maar nie-
mand weet welke cijfers correct zijn.
De Heus met zijn ervaring als politie-
man zegt dat er nu naar schatting in
de stad Heerlen UKX) gebruikers van
hard-drugs zijn, in de regio Oostelij-
ke Mijnstreek zeker 1500 en dat we-
kelijks minstens UKX) buitenlanders,
voornamelijk Duitsers, naar Heerlen
komen om hun spul te halen of ter
plekke een injectie te krijgen. En dat
is heel wat meer dan tien en vijf jaar
geleden.

Conclusie: we hebben gekozen voor
uiterlijke orde ten koste van de op-
sporing."

Maar er is meer veranderd in de we-
reld tussen dealer en junk. De drugs-
scene is harder geworden. Er wordt
meer geweld gebruikt. Er is ook dui-
delijker sprake van rangen en stan-
den, zowel bij de handel als bij de ge-
bruikers.
Bij de handel zorgt de grote dealer
zeer zorgvuldig dat hij buiten schot
blijft, dat er altijd tussenpersonen
zijn.
Bij de junks is de man die alle auto's
open krijgt om een radio te jatten
zeer in aanzien.
Chantage, afpersing, vuurwapens,
moordende afrekeningen, geweld, zo
horen nu allemaal en nadrukkelijker
dan voorheen bij de wereld van de
dealers en spuiters. Al is een ver-
slaafde met een pistool, zoals gijze-
laar Uwe 8., nog steeds een uitzon-
dering.

„Maar er moet gewaakt worden voor
overdrijving", vindt Henk de Heus.
„Niet iedere junk is een crimineel.
Sterker nog, zeker de helft van de
druggebruikers komt nooit in aanra-
king met de politie. En het is maar
een groep van pakweg tien procent
van de junks die verantwoordelijk is
voor zeker tachtig procent van alle
autokraken, inbraken, berovingen en
noem maar op. Toch wordt iedere
junk gezien als een misdadiger, als
een potentieel gevaar. Daar moeten
we vanaf. De mensen moeten niet
iedere verslaafde zien als een crimi-
neel. De angstreactie van veel men-
sen die een junk zien is schromelijk
overdreven".

De maatschappij accepteert de door
diezelfde maatschappij gecreëerde
druggebruiker (nog) niet, constate-
ren zowel Smalburg (justitie) als De
heus (politie). Maar de maatschappij
knijpt wel een oogje dicht wanneer
aan het drugprobleem geld te verdie-
nen is.

j>o " niisschien. Die blij was met die
'u i/°pc autoradio (of video, of

Dt j,c.k and Decker), die voor een
t|eJe te koop was bij-een kennis, die
kCr weer via-via had gekregen. Lek-

goedkoop! Maar zich niet af-
O^gt waarom zo goedkoop.
'e ij' r zijn nog genoeg voorbeeldenlriden.

ÏLe*aard voor de hand ligt de taxi-.nUte"r- die de junksnaar de adres-
Ity *an de dealers rijdt. Of die, zoals
.„.,^'mburgs Dagblad vorige week
s'üff de' optreedt als koerier om de
de van de ene Heerlense wijk naar
By^dere te brengen.
jij d verdienen doet ook de café- of
jjj^'ariahouder, die toelaat dat in

Ve *aak openlijk gedeald wordt. DieLj.' w'é handelt, wié afneemt, welke
Bfotf n Detaa'd worden. Die ook de_r 6r. handelaren kent. Die ook on-
_j« 2lJn ogen gestolen radio's van
lij laar ziet veranderen. Maar die
O. doet, niets zegt, van niets weet.
iH d verdienen. Bijvoorbeeld door
\. Sen die hun woonhuis willens en
i^ens voor een enorm bedrag aan
B. e 'lnd verhuren. Wetende dat hettevj 1 2uivere koffie is. Maar zich geen
V(.Ltensvraëen stellen; wel iedere
Kv Beld van ëen- Bloedgeld van de
r..K-

Voorbeelden?

Officier van justitie Henk Smalburg:
„In Maastricht vinden we dat de
strafmaat voor dealers hoger moet
dan nu. Nu al zie je opmerkelijke
verschillen tussen de eis van de offi-
cier van justitie en de strafmaat van
de rechter. Maar in zn algemeenheid
de gebruiker strenger straffen, daar
kunnen vraagtekens bij gezet wor-
den. Daar ben ik niet voor. Hogere
straffen roepen ook meer agressie
op. Dan krijg je dat men zich meer
zal verzetten tegen een aanhouding.
En dan kan eerder dan nu gebruik
gemaakt worden van bijvoorbeeld
vuurwapens."

en mankracht, wil je het drugpro-
bleem echt aanpakken.

Wat dat betreft is De Heus het hart-
grondig met justitie eens. „We verlie-
zen de strijd iedere dag weer. In de
wereld van de drughandel gaat veel
geld om. De mensen die daar aan de
touwtjes trekken hebben van alles
het beste: snellere auto's, de aller-
beste afluisterapparatuur, de beste
verbindingskanalen. Wij hebben het
geld niet om te kopen wat in dié krin-
gen heel gewoon is. Dus verliezen
we.
Maar er is nog een ander aspect, de
aandacht van de politiek voor het
probleem. In jullie krant stond laatst
dat halverwege het jaar het budget
van de politie Heerlen voor een ge-
richte aanpak van de drugoverlast op
was. Een ernstige zaak. Maar nie-
mand van de leden van de gemeente-
raad, geen enkele politieke partij, is
daarna bij ons komen praten hoe het
nu verder moet. Laat staan dat er
plannen zijn hoe we voor de rest van
het jaar wel aan geld komen. Geen
geld. dus geen aanpak, zo simpel ligt
dat."

En er is steeds meer geld nodig om-
dat de handel, vooral de grote jon-
gens, steeds professioneler te werk
gaan, is de noodkreet van de politie.
De Heus: „We hebben er niets aan
wanneer we ons alleen maar concen-
treren op de gebruikers en de kleine
handelaartjes. Zolang er mensen zijn
die aan drugs grof geld kunnen ver-
dienen, zorgden die er ook voor dat
er afzet, dus gebruikers zijn. Maar
omgekeerd heeft het ook geen zin om
je alleen maar te richten op de grote
jongens. Wanneer er wel gebruikers
zijn, maar de aanvoerkanalen stagne-
ren, dan vullen anderen die lacune
op. Waar vraag is komt ook aanbod.
Je bent pas goed bezig als je zowel de
handel, als de gebruikers én de bij-
verschijnselen tegelijk aanpakt. Een
geïntegreerde aanpak noemen we dat
en in Heerlen zijn we daar ver mee.
Mits er geld en mankracht beschik-
baar is."

Dat de politie Heerlen de haar be-
kende huizen van waaruit gedeald
wordt niet zou aanpakken noemt De
Heus een misvatting. „We hebben
het afgelopen halfjaar veertien acties
tegen drugshuizen gevoerd. Deels
met succes. En daarmee was ons bud-
get op. Ook op andere terreinen pro-
beren we de overlast in te dammen.
Zo zijn recent in Hoenbroek twee
horecazaken en een friture gesloten
omdat het plekken waren waar flink
gedeald werd."
Maar het blijft blussen met benzine.

want het aantal gebruikers stijgt en
de handel wordt harder en beroeps-
matiger. De Heus: „Wij zijn gebon-
den aan de grenzen van onze ge-
meente. Samenwerking in groter ver-
band komt moeizaam van de grond.
Overleg met Maastricht bijvoorbeeld
hebben wij nauwelijks wat drugsaan-
pak betreft. Maar de grote handel
werkt op grotere schaal dan regio-
naal. Die kan zich snel over grote af-
standen verplaatsen. Die kan zich
aanpassen. Daar hebben wij geen
antwoord op.
Wij zijn ook gebonden in wat we mo-
gen en niet. Wanneer wij bijvoor-
beeld op uitgebreider schaal tele-
foons mochten aftappen zouden we
meer te weten komen, vooral wie de
grote jongens zijn die aan de
touwtjes trekken."'

Officier van justitie Smalburg hoopt
dat men in Den Haag begrip kan op-
brengen voor het verzoek uit Lim-
burg om Duitse en Belgische junks
aan de justitiein hun land uit te leve-
ren. ..Niet omdat in die landen stren-
ger gestraft wordt. Wel om tot een
daadwerkelijke vervolging te komen.
Want nu lopen Duitse gebruikers die
naar Heerlen komen nagenoeg geen
risico. Dat is ook de»verklaring voor
de enorme toename van het "drug-
stoerisme". En wij worden van een
enorme stapel nutteloos werk ver-
lost", meent Smalburg.

Burger
Maar de echte aanpak van het pro-
bleem van gebruik en overlast van
drugs ligt bij de burgers zelf, ligt mid-
den in de maatschappij. Dat begint
bij het gezin, krijgt een vervolg op
school, bij het jeugdwerk en andere
maatschappelijke instellingen en
komt uiteindelijk terecht bij de men-
sen die zich niet schamen om dik geld
te verdienen aan de ellende van de
junk.
De maatschappij moet niet de ogen
sluiten voor wat er gebeurt. Niet al-
leen maar wijzen naar politie en justi-
tie om de zaak op te knappen. Maar
ook de junks niet aan hun lot overla-
ten en er met een grote boog omheen
lopen.

„Alleen wanneer iedereen zich be-
wust wordt dat het een probleem van
ons allemaal is, kan een begin ge-
maakt worden met de echte oplos-
sing. Wij zijn alleen het laatste red-
middel wanneer het echt uit de hand
loopt", benadruktDe Heus nog eens.

jos van den camp
martin huppertz

de uie mensen roepen, samen met

.oe jSt van de burgerij: „De politie
t_e de druggebruikers aanpakken.
der re chters moeten de dealers har-
*_ Straf*fen. De Duitsers moeten aan
.^fcfens worden teruggestuurd".

-n
f Ze roePen °°k: „In mijn wijk

lee "^thadonhuis. In mijn straatdealers. Op mijn plein geen op-

Smalburg vervolgt: „Maar geen hek-
senjacht. Er moet wel meer geld be-
schikbaar komen. Dat had vorig jaar
al gemoeten en het jaar daarvoor.
Het blijft toch een kwestie van geld

„Niemand koopt een gestolen auto-
radio. Maar die duizendenradio's die

„De omvang van het probleem is ge-
groeid, de verschijningsvorm is ver-
anderd", constateert De Heus. Tien
jaar geleden hebben we de beruchte
café's aan de Willemstraat gesloten.
Daarna werd, omdat.de entree van
Heerlen-Koopstad werd aangetast,
de omgeving van het station, de
spoortunnel en de kop van de Saro-
leastraat aangepakt. De handel heeft
zich daarna naar de wijken ver-
plaatst. Minder overzichtelijk voor
de politie. Dus zitten we nu met meer
dan honderd, bij ons bekende, adres-
sen waar in drugs wordt gehandeld.

Geweld

19

vrijuit
Zaterdag 22 juli 1989



Zaterdag 22 juli 1989Limburgs Dagblad

~j LimburgsDagblad

«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 hoofdletters 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 BTW.

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

Mededelingen

't Pomphuuske
Vaesrade 58, Vaesrade-Nuth.

045-242717-244475.
Uw adres voor personeels- en verenigingsfeesten, bruilof-
ten, partijen, recepties, koffietafels en vergaderingen.
Volledige verzorging van warme en/of koude gerechten.
Gelegenheid voor groepen van 10 tot 350 personen.
Ruime parkeergelegenheid aanwezig. Ons bruin café en
automatische kegelbaan op afspraak elk uur van de dag
klaar, 's Maandags gesloten.

Personeel aangeboden
AANNEMER realiseert voor ncuci (.Fiunv/atip r"

Personeel gevraagd
Rest." In de Gekroonde Haan" Heerlen heeft plaats voor

Horecamedewerkers M/V
bediening en keuken, plm. 19 jr. De weekends en/of 2 halve

dagen per week. Tel, aanm. na 11.00 uur. 045-711373

Actomat BV
vraagt voor haar BP Autorette Terworm, Antwerpseweg 1,

Heerlen
Noodhulp M/V

voor weekeinden, feestdagen en vakantiedagen.
Min. leeftijd 18 jaar.

Bent U geïnteresseerd? Bel dan zaterdag tussen 15.00 en
20.00 uur Mevr. E. Beister-Dinjens, tel. 045-753283.

Hotel Hermens Valkenburg vraagt voor zo
spoedig mogelijk:

Keukenhulp
voor 40 uur per week (13-21 uur). Tot eind oktober, leeftijd

va. 23 jr. Soll. na tel, afspr. 04406-13020.

Automobielbedrijf
Creusen BV

Toekomstig Fiat Dealer voor Heerlen e.o.
zoekt op korte termijn: 4

Enthousiaste ervaren
1e monteur

met APK
Sollicitaties richten aan:

Automobielbedrijf Creusen B.V.
Spoorsingel 50, 6412 AC Heerlen.

Fa. H. Mohr Isolaties zoekt voor regio Aken/Keulen
Isolatie plaatwerkers, monteurs

en helpers
Inl. 09-49-2403.53783.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Productiemedewerkers M/V
Voor diverse relaties.

Het werk bestaat uit dag- en/of ploegendiensten en kan
lange tijd gaan duren. Wij bieden een goede salariëring,
reiskostenvergoeding alsmede 21,24% vakantierechten.
Heeft U interesse? Neem dan contact op met Ingrid Dries-
sen of Anita Dolk. Tel. 045-718366, of kom langs
AKERSTRAAT/ OP DE NOBEL 1 HEERLEN

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar

Produktiemedewerkers M/V
die een of meerdere dagen, middagen of nachten per week
beschikbaar zijn voor werkzaamheden bij een bakkerij te
Brunssum. Tevens zijn wij op zoek naar medewerkers vooi
werkzaamheden bij een kunststofverwerkend bedrijf te
Brunssum. Om bij dit bedrijf te kunnen werken, vragen wij
minimaal een afgeronde LTS op C-niveau, MAVO met wis-
kunde of een KMBO-opleiding. Wij bieden een goede sa-
lariëring alsmede 21,24% vakantierechten. Heeft U inte-
resse? Neem dan contact op met WiirLenssen. Tel. 045-

-718366 of kom langs op ons kantoor.
AKERSTRAAT / OP DE NOBEL 1 te HEERLEN.

MEDEWERKER M/V gevr. OPPAS gevr. v. enkele uren
ca. 19 jr., schr. soll. aan de p.w. voor 2 schoolg. kinde-
directie van EKA-automate- ren en vak. Br.o.nr. B-1438,
rialen, Strijthagenweg 127, Limburgs Dagblad, Postbus
6467 BR, Kerkrade. 3100, 6401 DP Heerlen.

Gevraagd slagersknecht
(halfwas), ca. 19 jaar en
slagersleerling

ca. 17 jaar.
Topslagerij Bekema, Schinveld. Tel. 045-252745.

Nieuw te openen Italiaans
restaurant-pizzeria in

centrum Heerlen
zoekt per 1 september

Italiaans
personeel

o.a. koks, kelners enz.
Tel, soll. 045-719602.

Verkoopster
gevr. m. ervaring. Leeft. 25-
-35 jr. V.d. zaterdagen en op

afroep. Banketbakkerij
Huntjens, Markt 9, 6372 AT
Landgraaf. 045-313217.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Goed lopende CLUB in
Maastricht vraagt nog da-
mes. Ook v. in het weekend.
Tel. 043-211620.
RIJINSTRUCTEURS-Sfu-
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.
2 BARMEISJES gezocht
voor St. Tropezbar Sittard.
Tel. na2lu. 04490-17402.
Voor meerdere vestigingen
op goede lokatie zijn wij op
zoek naar een enthousiaste
GROENTECHEF die een
van deze Greenshops als
zelfstandig ondernemer kan
gaan runnen. Diploma's en
ervaring zijn vereist. Tel. inf.:
Greenshop Frankhising BV
04750-11800.
Gevr. KAPPERSHULP v. 2
dgn. p. wk. Tel. 09-49-

-■ 241526290. vanaf 17.00 tot
18.00 uur. Zar. niet. Salon.

" Magret, Triererstr.7sB, 5100
Aken Brand.
HUISHOUDELIJKE hüip
gevraagd. Tel. 043-644172.

" Wie bevestigt mijn GOR-. DIJNENRAILS? Tel. 045--. 724063.
: Personeel gevr. voor de

BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
'en machinist voor hout-

oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.

" 04492-1550. .
' BEZORGERS gevr. v Land-

' graaf, Kerkrade en Heerlen-
Oost om op dinsdagen te
bezorgen. 045-272927.
Gevraagd BEZORGERS
van folders voor Interkauf in
Sittard, Susteren en Ko-
ningsbosch en controleur
gezocht voor Sittard. Tel.
09-4924333891.

_
Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed een of

" twee leuke MEISJES, intern
mog., info 04750-15802.
Jong MEISJE of vrouw gevr.
voor privé of escort. 8r.0.n
B-1454, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
SERVEERSTER gevr. werkt
i.o. Park Restaurant, Tud-

-1 dern. Tel. 09-49-24561550
■ Gezocht AFWASHULP voor

dagdienst. Tel. 045-451288,
tussen 10.00-13.00 uur.
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.

Vakbekwame SLAGER voor
modern bedrijf. Traitteurs-
slagerij Jos Aben, tel. 045-
-212813.
Gevraagd VAKANTIEHULP,
min. 18 jr. tot half augustus.
Aanmelden tel. 04406-
-13649, Restaurant 't Cadet-
je, Grotestraat-Centr. 5 Val-
kenburg.
Gevr. voor direct TIMMER-
LIEDEN en handlangers
(BRD) firma Wedo, 045-
-420584/416657.
Kerkrade gevr. EXPLO-
ITANT cv. echtpaar voor het
runnen van nog te openen
Petit Resto per 1.10.'89, cv.
woning bij zaak beschikbaar
Reactie Br.o.nr. B-1460, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl
Kerkrade EXPLOITANT M/V
voor nog te openen brood-
winkel per 1.10.'89, cv. wo-
ning bij zaak beschikbaar.
Br.o.nr. B-1461, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende DAKDEKKERS voor
div. renovatie-werkzaamhe-
den. Zonder erv. onn. te soll.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
045-451862.
OMA gezocht voor 2 wilde
jongens, 5 en 3 jr., voor voor
en na de crèche/kleuter-
school, evt. lichte huishoud-
werkzaamh., 045-419871.
Enthousiaste, vriendelijke
part-time VERKOOPSTER
(m/v) 18-19 jr. voor ital. de-
lic. zaak, centr. Heerlen. In-
teresse voor koken is een
pré, tel. 045-254281/740797
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Geopend va.
14.00-02.00 uur. Hellebroek
61, Nuth. Tel. 045-241829.
Gevr. BEZORGER voor
Volkskrant en Trouw in wijk
Amstenrade 045-229839
Gevraagd AFWASHULP,
scholier, voor vakantie en
zaterdag in een lunchroom.
Tel. 045-271177, van
09.00-11.00 uur.
BUFFETHULP (vr) voor ca-
fé. Tel. na 17.00 uur,
045-273146.
BUFFETHULP voor disco-
theek, voor zaterdagavond.
Tel. na 17.00 uur, 045-
-273146.
Gevraagd WERKSTER voor
min. 2 avonden per week.
Inl. 18.30 -20.30 uur,
04498-55788 na 19.00 uur.
Met spoed gevr. VAKAN-
TIEWERKER tot 19 jr. voor
souvenierswinkel Inl. 045-
-440644.

Kamers
Ouders zoeken kamer voor
16-jarige zoon, 1e jr. mid.
horecaschool, HEERLEN
e.o. Tel. 040-835001.
HEERLEN-centrum kamer
in stud.huis. 045-719601/
455755.
Orthoptiste, werkzaam bij
oogarts zoekt met spoed
woonruimte in omgeving
GELEEN. Tel. 023-378629.
Te h. stud. kamer in Cen-
trum HEERLEN. Tel. 077-
-870056.
Kamer te huur in SITTARD.
Tel. 04490-27114 b.g.g.
13631.
Te h. ZIT/slpkrs., douche,
keuk., w.c, all in ’450,-.
Tel. 045-420576.
Te huur KAMER nabij cen-
trum Heerlen. Tel. 045-
-721513.
Te h. voor student(e) mooie
kamer, badk., keuk., cv, en
telf. te OIRSBEEK tuss.
Heerlen/Sittard 04492-1466
C-HEERLEN gestoff. kamer
(32 m2) gezam. keuk., bad,
terras, ’450,-. All-in. 045-
-713013.
Studente R.H.O.T.V, zoekt
met spoed KAMER in of na-
bij centrum Maastricht. Tel.
08867-3706.

Bouwmaterialen

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. Dohmen).

Aanhang-
wagens

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder

" borg). Tel. 045-411930.
_

Meer dan 1000 soorten. STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.- st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.

< DOMPELPOMPEN voor
jkelders en vijvers, 7.000 Itr.r per uur, ’ 198,-. Jo Knops,.Rijksweg Zd 195, Sittard.
jTel. 04490-12718.

■Scherpe PRIJZEN: alle

"hout- bouw- dakmat. en

" lichtkoepels, met bouwvak
open. Houth. Rinkens, Ey-
gelshovenerw. .60, Übach

_
over Worms. 045-319846.
Te k. BETONPLATEN en
palen (gedrild), voor garage,
balken, golfplaten, cirkel-
zaag zeer voordelig. 045-
-422163.

Olympia BETONMOLENS
140 Itr. ’595,- mcl. BTW,
190 Itr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Hoogtebinnen
i handberaik

1111IM 11 T I H 111
verkoop Verhuur Service
oaaQOZ-raya
Te koop 2 KANTELPOOR-
TEN, standaardmaat. Tel.
045-444479, na 09.00 uur.

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.
Te koop 23 m 2nieuwe
GRINDTEGELS. Tel. 045-
-319298.
Te k. COMPRESSOR 1 cil.,
’150,-. Hammijnstr. 40,
Kerkrade,
Bouwen onder eigen be-
heer? Van part. te huur
bouwlift, bouwkeet, STEI-
GERMATERIAAL, beton-
molens enz. Tel. 045-
-316886, na 18.00 uur.

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

Hobby/D.h.z.
WIJNBEREIDEN ook bier
en kaas N.P.I. Heigank 110
Nieuwenhagen wo-do-vrij-
dag 13-17.30 u. za 10-16 u.
Te k. 4 STEENZAGEN dia-
mant 1 electromotor, 1 PK
div. assen en slijp- en po-
lijstschijven. 045-312928.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
Papiervernietiger ’ 395,-, bureaus vanaf ’ 95,-, bureau-
stoelen vanaf ’ 40,-, dossierkasten vanaf ’ 150,-, mate-

riaalkasten vanaf ’35,-, ladenblokken vanaf ’ 150,-,
diverse tafels vanaf ’ 30,-, magazijnstellingen v.a. ’ 75,-

Nieuwe Altrex 8 meter lange schuifbare aluminium ladders

’ 395,-, betontrilnaalden met omvormer ’ 375,-, stroom-
kasten 220 380 63 amp ’ 375,-, betonijzerknipmachines

’ 1.250,- betonijzerbuigmachine ’ 900,-, waterwagens
Olivetti typmachines ’ 245,-

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142

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

Te koop KOELVITRINE, Piccolo's in het Limburgs
electr. kassa en weegschaal Dagblad zijn groot in RE-
z.g.a.n. Tel. 045-216130. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw 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.
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 tandcuitivatoren;
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 mgegalvani-
seerd. Watervat 1500L. Op-
gelet nu weer uit voorraad
leverbaar: Voederdrinkbak-
ken op wielen gegalvani-
seerd 4/5/6 m. ook voor her-
inrichting. Tevens automa-
tische voederbakken voor
kalveren in weide bij te voe-
deren voor hefinrichting. Bel
direkt Jean SPONS-Eijsden
04409-3500/2521.
1 MOTORFREES met extra
sneeuwschuif en maaibalk
(als nieuw). 04409-3500.

Te koop HANOMAG trekker
601, 60 PK. Bellen 12.00-
-13.00 uur en 19.00-20.00
uur 04498-54836.
Te koop PINKEN, na 17.00
uur. Tel. 045-724628.
Te k. VRACHTWAGEN
4-paards, t.e.a.b. Tel. 045-
-212222.
Te k. 1 paards TRAILER pr.
'st., alle papieren. Tel.
04750-34596.
Gebr. en nieuw weilandblo-
ters. Fahr opraapwagen 36m3. 8 paks pakkenverza-
melwagen voor hooi of stro.
Nw Holland maaidorser
1550 S met strohakselaar. 1
Miedems kipper 7 ton met
trelleborg banden. LMB.J.
HORSMANS, Klimmen,
04405-2775.
Te k. PREIPLANTEN, late
winter(Arkansas), zaaida-
tum 18-4. Burg. Janssenstr.
52, Beessel. 04740-1276.
Te koop werprad AARDAP-
PELROOIER op driepunts-
hef. Tevens Deutz D4OS.
Tel. 045-242539.

Transacties
2 Magazijnen- of OPSLAG-
RUIMTES te huur in hartje
Hoensbroek, afm. 6.5 x 14.5
mtr. Tel. 045-212655.

Auto's

Alfa
Te k. ALFA Romeo 1600
Spider cabrio, met zomer-
en winterkap, bwj. 74, tax.
rap. aanw. Te bevr. 045-
-458901, na 18.00 uur.
Te k. Alfa ROMEO Guilietta
1600, eind '83, i.z.g.st., vr.
pr. ’8.500,-. Tel. 045-
-227993.
Te koop ALFASUD 1,5 Tl
sportief, wit, bwj. '82, i.g.st.
APK gek. ca. ’3.500,-.
045-210756 na 14.00 uur.
Alfa ROMEO's met Bovag
garantie: Alfa 164 2.0 twin
spark 9-88; Alfa 75 2.0 3-
87; Alfa 2.0 GTV 10-85; Al-
fa Alfetta 2.0 4-'B3; Alfa
Guilietta 2.0 LPG 5-'B3; Alfa
33 1.3 6-'B5 en 5-'B6; Alfa
33 1.3 S 10-86 en 7-'B7; Al-
fa 33 1.5 9-'B4; Alfa 33 1.5
QV 3-'B5 en 9-'B6. Garage
Creemers, Raadhuisstraat
16, Roermond. Tel. 04750-
-21092.
ALFASUD TL 1500 Quadri
Foglio, kl. rood, 1983, zeer
mooi uitv. Autoparck Kerk-
rade, Locht 44 Kerkrade.

Audi
AUDI 100, 138 PK, injection,
bwj. sept. '87, m. 88, 41.000
km, abs, airco, stereo inst.,
centr. deurlock, alarm, getint
glas etc, nw. pr. ’ 79.000,-
-voor ’36.000,-. Tel. 045-
-252668.
Te k. AUDI 100, 78, APK
april '90, pr. n.o.t.k. Tel.
045-444931.
Te k. AUDI 100 CS, nieuw
model Diesel bwj.'B3, grijs
met., 5 cyl., 5 versn., vr.pr.
’13.500,-. Luciastr. 73,
Beek. Tel. 04490-73998.
Te k. AUDI coupé GTS E,
bwj. '83, i.z.g.st. Kupstraat
SA, Spaubeek. .

Austin
Automatic AUSTIN Allegro
bwj.79, km.st. 45.000, pr.
’1.000,-. Schubboomerf 10
Heerlen. 045-223269

BMW

Gratis
Motor afstel, controleren
met sun diagnose computer
Auto Le Mans, Rembrandstr
64A, Brunssum,o4s-259111
Te k. BMW 316, zwart, bwj.
'83, nw. model, verlaagd,
sportvelgen, stereo. Tel.
045-273525. bgg 312434.
BMW 525 iautomaat, zeer
mooi, 1984 ’13.750,-. Kis-
sel 46A Heerlen. Tel. 045-
-723142.
Prachtige BMW 318, aut.,
type '80, electr. spiegels,
get. glas, stereo radio-cass.
ree, i.z.g.st., vr.pr. ’4.750,-
Tel. 045-420274.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
BMW lichte lakbeschadi-
ging, 323 i, bwj. eind '80,
schuifkanteld., rial velg, ver-
laagd, ’ 6.250,-. 04490-
-14427.
Te k. BMW 318, bwj. 78,
uitgebouwd en sportvelgen,
i.z.g.st, pr. ’2.800,-; VW
bus, geel kent., 9-pers, bwj.
79, ’2.500,-. Beide APK
gek. Tel. 045-456823.
Te koop gevr. schade BMW
of defect v.a. bwj. '«0. Tel.
045-425253.
BMW 316, bwj. 79, uitgeb.,
sportv., i.z.g.st. Ahornstr. 19
Kerkrade. 045-461788.
Te k. BMW T 602, 74, APK

’ 2.700,-. J. Jansen, Grens-
str.l9, Kerkrade-Hahnrade.
Wegens omst.heden te
koop BMW 316, bwj. '82.
Tel. 045-441172.
Te k. BMW 320, bwj.'Bo, 6
cyl., APK, nw. band., schuifd
i.z.g.st. Koopje! Tel. 045-
-217034
Te k: BMW 316 bwj. 78,
APK '90, vr.pr. ’1.700,-.
Tel. 04493-2856, Hegge 41
Schinnen.
Te koop zeer goed onderh.
BMW, bwj. 74, type 1802,
APK 6-'9O. Tel. 045-417026
Te koop BMW 320-6, sport
velgen, nw. banden, bwj.
'81, APK mei '90. ’6.500,-
Tel. 04490-47600.
BMW 316 4-drs. kl. rood
1986, zeer mooi. Autoparck
Kerkrade Locht 44 Kerkrade
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
nw. model, metal. grijs, ver-
laagd. Tel. 045-256668.
Te koop BMW 323 I, bwj.
79, met veel extra's. Tel.
045-416472.
Te Koop BMW 318i, bwj. '81,
kl. rood, div. ace. i.pracht.st.
vr.pr. ’ 7.250,-. 045-463936
Te koop BMW 316 bwj. '82,
LPG, prachtige staat, kl.
met. groen, vr.pr. ’ 6.750,-.
Tel. 045-463289.
Te k. BMW 318 bwj. '81,
APK, i.z.g.st., verlaagd, alu
velgen. Tel. 045-441976.

Citroen
Te k. CITROEN CX 2.0, '85,
km 52.000, elec. schuifdak,
elec. ramen, centr. deurlock,
APK 6-'9O, zeer mooi, pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-255784
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw.
st. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
CITROEN BK met LPG,
dcc. '85, in nw.st. vr.pr.

’ 9.500,-. 043-622454.
Citroen VISA Leader okt.
1986, 27.000 km. grijs met.
1e eigen, volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de. 045-453355.
Tek. CITROEN BXI9TRS,
16.000 km, 11-'B7. Haefland
6, Brunssum. Tel. 0145-
-251872.
Citroen DYANE 6, bwj. '83,
64.000 km, ’4.000,-, APK
t/m sept. 04490-15237.
Te koop Citroen VISA bwj.
'83, vr.pr. ’ 2.500,-. Gatestr.
10 L'graaf-Nieuwenhagen.

CITROEN BK Basis 1986
75.000 km. wit als nw. Volle-
dige Garantie. Autobedrijf
van Leeuwen Strijthagenw
129, Kerkrade 045-453355.
Te k. DYANE bestel, bwj.
'79, APK, nw. banden, uit-
laat, remmen, ’1.500,-.
04490-71582.
CITROEN AX K Way, 5-drs.
5-bak, div. ace. kl. wit, 3
mnd. oud. 3.000 km. Auto-
parek Kerkrade, Locht 44
Kerkrade,

CITROEN DS Speciaal
1973, veel ace. Autoparck
Kerkrade Locht 44 Kerkrade
CITROEN BK 1400 kl. wit,
1e eig. 1985, perf. cond. Au-
toparck Kerkrade, Locht 44
Kerkrade.

Daihatsu
Te k. mooie DAIHATSU
Charade XTE, bwj. '82, APK
mei '90, zeer zuinig, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-258461.
DAIHATSU Cab 850 mini-
bus 1983, kl. wit. Autoparck
Kerkrade Locht 44 Kerkrade

Fiat
Te koop

Fiat Sport cabriolet.
XE 9, bwj. '76, kl. rood, RVW en APK-gek. pr.n.o.t.k.

Tel. 045-419127.
___^

Te k. Fiat REGATTA diesel,
bwj. '84, km 91.000, verbruik
1:20, pr. ’ 6.750,-, mr. mog.
Tel. 045-726008.
Te k. PANDA 45, bwj.'B3,
nw. band., ’ 3.600,-.
04459-1239.
Te k. FIAT 600, bwj. '75,
APK gek, vr.pr. ’ 950,-. Am-
monieterf 28 Rennemig Hrl.
Te k. FIAT 126, bwj. '78,
i.z.g.st., 045-420622.
Kleine zuinig YUGO 45 (Fiat
900 cc) t'B4 APK geen roest.
Echt i.z.g.st. ’2.950,-. Ke-
ramieksingel 29, Maastricht
Te k. Fiat REGATTA 85 S,
bwj. '87, km. 32.000, vr.pr.
’10.500,-. Weg. bedrijfs-
auto. Tel. 045-353713.
Van part. te koop Fiat RIT-
,MO Prima, '84, '85, niet van
nw. te ondersch. na 18.00
uur. 045-316769.
Te koop Fiat PANDA 34 i.z.
g.st. bwj.'B6, 18.000 km.
APK 7-'9O, vr.pr. ’7.650,-.
Schumanstr. 38 Schaesberg
Te k. weg. omstandigh. Fiat
RITMO 65 L, bwj. '81, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-271652.
FIAT 500, kl. geel, i.g.st.,
APK 7-90, ’4.000,-. Tel.
04490-27578.

Te k. FIAT 127 special, i.z.g.
st., bwj. '82, APK tot juli '90,
’3.250,-. 04459-1548.
Te k. weg. omst. Fiat AR-
GENTA 1984, APK 5-'9O,
’3.250,-. Tel. 045-455425.
Na 19.00 uur 462035.
FIAT Uno XS 75 1.5, 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Te k. FIAT 128, bwj. '78,
APK-gek. tot okt. '89, vr.pr.
’BOO,-. Tel. 045-228952.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'81, APK-gek. 7-'9O, i.z.g.st.
Einderstr. 45 Heerlen, (omg.
Varenbeuk). 045-226478.
Van part. te k. Fiat RITMO
diesel '83, i.perf.st., elke
keur. toegest. Tel. 045-
-251047.
Fiat UNO 45S shopping,
goudmetallic 1988. Auto-
parek Kerkrade, Locht 44
Kerkrade.
FIAT 128, bwj. '77, APK juni
'90, kl. defect, koopje! Tel.
045-726357.
Te koop FIAT 127 type Seat,
bwj. 11-'B4, i.pr.st. APK 7-
90 ’3.950,- Rdr. Hoenstr.
181 Hoensbroek.
Te k. INNOCENTI 90 L, bwj.
10-9-'BO, Grubbelaan 11,
Hoensbroek. 045-211816.

Ford

Ford Scorpio
Automaat, bwj. '85, perfecte

staat, grijsmetallic, 3 mnd.
100% garantie,

inruil, financiering.
Creusen Auto's
Heerlen p.a. Bastiaans,

Spoorsingel 50.
045-724140 of 724141.

Te k. Ford TAUNUS 1600 L,
bwj. '80, i.g.st., APK gek.,
LPG, ’2.200,-. Tel. 045-
-217842.
Te k. Ford MUSTANG 4.2
VB, type '81, APK t/m 2-'9O,
vr.pr. ’ 2.450,-. 045-459889
Te k. Ford SIERRA 1.6,
1983, motor 1985, trekh.,
zonnedak, side-curts, heel
mooi, niet goedkoop, wel
goed. Tel. 045-721159.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, i.g.st., APK. Tel. 045-
-323347.
Smetteloos mooi. Escort
1600 Ghia, bwj.'B2,
’8.350,-. 5 drs., electr. ra-
men enz. Tel. 04490-10165.
Te k. Ford FIESTA bwj.'Bo,-
-vr.pr. ’3.000,-. Uiverstr. 11,
Heerlen na 18u 045-218341
Te k. Ford ESCORT 1300 L
bravo, bwj. '81, ’ 4.000,-.
045-726481 na 15.00 uur.
Ford SIERRA 2.0 laser met.
rood, sept. '84, i.z.g.st. Div.
extra's 61.000 km. 045-
-419086 na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.6 CL,
bwj. laat '86, 40.000 km. mr.
mog. Klingbemden 33 Brs.
Ford ESCORT 1600 Ghia
'83, verlaagd, RS-wielen.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Ford SIERRA 1.6 '83, zeld-
zaam mooi. Garage
J. Coenen, Koningsbosch.
04743-1574.
Te koop Ford TAUNUS 2 Itr.
GL, bwj. 7-78, APK 7-'9O.
’1.250,-. Tel. 045-273012.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'79, APK, i.g.st. Tel. 045-
-751152.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L.
'84, rood, div. extr., i.z.g.st.
Tel. 04754-86846.
Ford ESCORT 1100 L Bravo
sept. '82, 62.000 km,
’7.450,-. Tel. 045-442125.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B3, kl. zwart, i.z.g.st.
Tel. 04454-4147.
Te k. weg. omst. hed. Ford
ORION 1.6 GL wit, km.st.
79.000, bwj.1985. Kooppr.

’ 12.000,-. Tel. 045-750570

Te koop Ford ESCORT 1.3,
bwj. 6-'B2, wit, trekh., APK
7-'9O, mooie auto, vr.pr.
’6.950,-. Heerlenseweg 32
Schaesberg.
Ford FIESTA 1300 S, bwj.
'80, zilver APK 7-'9O, i.z.g.st
vr.pr. ’3.450,-. 045-319328
Te k. FORD Escort 13, 3L,
bwj. '79, APK 2-'9O, zeer
mooi, ’ 1,350,-.045-452008
Te k. Ford MERCURY Capri
(mustang model), nw.ban-
den, 300 PK, 8 cil. ’ 3.750,-
-04499-4510 tot 13.00 uur.
FIESTA '82, APK '90, bijz.
mooi! ’3.950,-, tel. 045-
-458944.
Te k. Ford MUSTANG Mack
1 VB, bwj.'7B, met def. motor
vr.pr. ’ 1.500,-. 04492-3582
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
bwj. 7-'B7, km. 30.300, z.g.
a.n., pr.n.o.t.k. Eurenderweg
53 Heerlen.
Te k. Ford CAPRI '78, div.
access., APK 1990, vr.pr.

’ 950,-. Poorterstr. 43,
Brunssum.
Ford FIESTA, kl. groenmet.,
APK 1e mnd. '90, zeer mooi,
pr. ’ 1.950,-. Lampisteriestr.
2 Hoensbroek (bij Randweg)
Te k. Ford ESCORT 1100
Bravo bwj.'Bs, i.z.g.st.,
’10.750,-. Brugstr. 14,
Stem. Tel. 04490-32160.
Ford FIESTA KR 2, '78, uit-
geb., sunr., sportvelgen, i.z.
g.st., ’3.000,-. Tel. 045-
-251591.
Ford TAUNUS 2 Itr., bwj.
'77, alu. vlgn, stereo, vele
access. vr. pr. ’ 1.300,-. Te
bevr. tel. 045-422740.
FIESTA 1100 CL, rood, bwj.
'84, nw.model, ’ 8.750,-
Auto Le Mans, 045-259111.
Ford ESCORT 1300 GL,
APK-gek. bwj. 9-79, i.z.g.
st. 045-273340, na 16.00 u.
Ford ESCORT XR3 bwj. '82
schuif/kanteldak 5-gang,
’9.450,-. 04490-23318.

Honda
Te k Honda PRELUDE, i.z.
g.st, 5-gang, elec. schuif-
dak, APK 7-'9O, bwj. 79, vr.
pr. ’2.500,-. Tel. 04754-
-86345.
Te k. HONDA accord, bwj.
78, ’600,-. Tel. 045-
-273170.
Te k. Honda CIVIC i.z.g.st.,
APK 7-'9O, bwj. eind 79, vr.
pr. ’1.200,-. Tel. 04754-
-86801.

Jaguar
In uitst. st. van onderh. verkerende

JAGUAR Vl2 HE Sovereign
bwj. '85, 78.000 km. donkergrijsmet. alle opties,

nw.pr. ’ 139.500,- nu ’49.500,-.
Inl. 04498-55788 na 19.00 uur, zondag gehele dag.

Jeep
Te k. JEEP Renegate CJ7, DAIHATSU Rocky wagon, 4
bwj.'B7, grijs kent., 4cyl. met WD turbodiesel, bwj. '86.
cat., kl. rood, zomer- en ’22.500,-. 04490-10999,
winterkap (zwart), ver- na 15.00 uur.
chroomde bullbar, trekh.,
radio/cass., extra brede ~~
band., pr. ’27.400,-. Tel. Lancia
045-214953 na 16 uur. =—; , ..,„,. ~,,,_, -~..Te koop LANCIA All 2Elite,
Wat VERKOPEN? Adver- rood, in nw.st., met veel ace.
teer via: 045-719966. Tel. 045-415417.

91___b_. __P*" ■ 'I___^Ü_J

* _________________

J° Proficiat Wiel mit dien
Hartelijk gefeliciteerd met je jaor. Mir en Marcel, £>e ■37e verjaardag. en Ron, Lia en_dgl_>_ GefeliciteerdGetrouwd MisterLeo Huben _ .. l,

en RummikuD
GreAquina De 1e 1000 is binne"Brunssum 21-7-89 de 2 Boggles.^

Lada .—— _aj,
LADA 2105 GL 84, kl. grijs, Te k. LADA 2105 bwK.
1e eig. 30.000 km. ’ 4.000,- APK t/m 7-'9O, vr.pr. ’045-420650. Tel. 04490-77581.

Mazda J
Mazda 626 1.8 NB bwj. '88; Mazda 626 2.0 iGT Sedanjj,
Mazda 626 2.0 GLX Sedan '83; Mazda 626 106 LX =*%
'84 en '85; Mazda 626 1.6 DX Sedan automaat '83; %
626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626 2.0 GLX P*\\\
coupé '84; Mazda 626 1.6 LX coupé '87; Mazda 62%
SDX Coupé '82; Mazda 626 1.6LX HB '86; Mazda 6f jGTI Sedan '87; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan '87; W*^323 1.3 LX '85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX &U
'86 Mazda 323 1.3 DX Sedan '85 en '82; Mazda J1.5 DX Sedan aut. '81; Mazda 323 1.3 HB LX '87; M^323 HB 1.5 LX '86; Mazda 323 1.5 HB GT '84; Mazda J,
1.3 HB DX 5-drs. '85; Ford Escort 1.4 CL alle access .^Ford Escort 1.6 GL 5-drs. '84; Nissan Micra 1.0 Ht>
VW Jetta 1.6 2-drs. kath. *87; Nissan Cherry 1.5 HB »*

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

Te k. MAZDA 323, bwj. '78, MAZDA 323 HB, bwj ..
i.g.st., APK, t.e.a.b. Tel. nw. model, APK 6-'9O.
045-320127. ’3.250,-. Tel. W&*

04 _-?4? _fi.
Te koop MAZDA 323 14 SP, !____i£_!__E___i —--<,
type '80, i.pr.st. kl. antraciet, UKZHt\ RX 7, model Bu'fl|lmet ace. en APK 7-'9O, 1e g.st., 2-kleurig gesp-JJ;
eig. ’ 2.500,-. Rdr. Hoenstr. ace, pr. n.o.t.k. Tel.
181 Hoensbroek. 727671.

Mercedes >: -"*.
MERCEDES 230 coupé, ty-
pe 123 veel extra's, zilver-
met., zeer mooi, vr.pr.

’ 12.500,-. 045-322835.
MERCEDES 280 S auto-
maat m. 1981, APK
’14.750,-. Kissel 46A
Heerlen. Tel. 045-723142.
MERCEDES Sport 190 SL
1960, moet gerest. Auto-
parck Kerkrade, Locht 44
Kerkrade.
Te koop MERCEDES 280S,
aut. bwj. '78, div. extra's o.a.
LPG, lm velgen, nwe ban-
den, Pullman, i.z.g.st. APK
2-'9O pr.n.o.t.k. 045-421306

Uniek MERCEDES J,
sportcoupé, bwj. '77v^i_
maat, gas-inst. volled'9 ,<
xatierapp. aanw., in s |
room st., deze auto rno^zien, pr. ’ 17.000,--
-04752-4048. _ f̂
MERCEDES 280 S tf
maat 1983, 1e eig-. fmetallic, in nieuwstaai. j
toparck Kerkrade, LocH'
Kerkrade. y

MG y

MG B GT bwj. '72, AP*'^g.st., pr. ’lO 000,- m-
motor. Tel. 04705-163*/

Mitsubishi y>

Mitsubishi Colt 1989 \wegens omstandigheden te k.a., (14.000 km). Veel e"
Rijksweg Zuid 193, Geleen, tel. 04490-550jJj_>^

Mitsubishi GALANT 1600
GL 1984, APK ’6.500,-.
Tel. 045-723142, Kissel 46A
Heerlen.
Mitsubishi space wagon, 7
pers. 1800 GLX, turbodiesel
bwj. '86. ’24.500,- 04750-
-85019.
Mitsubishi PAJERO 2300
TD, bwj.'B4, kl. blauw-grijs,
grijs kent. alle extra's. Tel.
045-256947.
Uitmuntende staat v. onder-
h. COLT GLD diesel, nw.
mod. '85, 5-bak enz.
’8.950,-. 04490-15431.
Mitsubishi LANCER GL die-
sel '85, kl. wit, i.z.g.st.
’8.250,-. 045-454217.

Morris
Te k. MINI spec. 78 en mini
1000 76, APK febr. '90, vele
extra's, samen ’ 1.200,-.
Tel. 04406-12690.
Te k. MINI 1000, bwj. 78,
’1.500,-. Lindeweg 34,
Voerendaal. 045-751490.
MINI 850 bwj. 78, i.z.g.st.,
nwe. banden, nwe. uitlaat,
subfr. vernieuwd, 62.000
km. t.e.a.b. 045-750115.
Te koop MINI Cooper spe-
cial special i.z.g.st. bwj. '80,
vrpr. ’ 1.500,- 04490-26374
Te koop MINI 1100 special,
bwj. 77, APK 7-'9O, pr.

’ 700,-. Tel. 045-444481
b.g.g. 441081.
MINI 1000 1986, kl. rood,
ca. 30.000 km, i.z.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 04499-4431.

Nissan/Datsun
Weg omst. Nissan CHERRY
1.3, bwj. '82, APK3-'9O, i.g.
st., ’2.950,-. 045-421603
na 18.00 uur.
Nissan SUNNY 1.6 SLX '87,
7.000 km. Garage Coenen.
Tel. 04743-1574.
Tek. Datsun CHERRY 1200
GL HB bwj. '80. Lodewijkstr.
21 Kerkrade. 045-457914.

Oldtimers
Te koop voor liefhebber oud
model SIMCA 1501, bwj. 75
(laatste bouwj.), t.e.a.b. Tel.
045-740661.

Opel
Te k. Opel SENATOR 30i,
bwj. '83, CD uitv., kl. met.
grijs, km 53.000, nw. ban-
den m. sportvelg., i.st.v.nw.,
pr. ’ 17.500,-. 045-213514.
Te k. Opel MANTA 77, mo-
tor 1900 Rekord '82, vele
extra's, nieuwe banden,
sportstuur enz., t.e.a.b.,
04406-16251 na 17.00 u.
Opel MANTA GTE, bwj. '84,
5-bak enz. ’13.250,-, mr.
event. 045-316940.

°Pel _^s
Te k. Opel REKORD 2°^
bwj. '85, met gas, '■£&*pr. ’ 10.000,-. 04490jj^1
Te k. Opel REKORD 2^zeer mooi, bwj. '85, to'-
-320968 na 16.00 uuj_^j
Te k. Opel KADETT, c? jj
1.2, bwj. 76, APKS-'^jo»
pr. ’1.500,-. Grensstr-
Landgraaf.
Opel ASCONA '84, IL.
4-drs, schuifd. met. !L
km. 78.000. 045-416g0fX
Van 1e eigenaar Ope' *DETT 1200 LS Club, w,,-
-'B6, i.st.v.nw. ’ 13-''
Tel. 04490-13467. __^j.
Te k. goede Opel KAD X
bwj. 78, APK 22-2-^.4pr. ’650,-. Past. Welte'
1, Waubach.
Te k. Opel KADETT, a
79, i.z.g.st., APK'
t.e.a.b. Tel. 045-4149g^
Opel MANTA, bwj. 79. *!
5-'9O. Techn. i.pr.st, P.,.
t.k., 045-451261 najB^
Opel KADETT 1.2 LS
29.000 km., als nieuW- *rage J. Coenen, Kon"
bosch. 04743-1574.__vj
Te k. Opel KADETT.J
eind-'BO, 1300 N, AP^ji
100% in orde. mr. mog-
teelln 58F, Heerlen.
Te koop Opel KAöB^J
S 2-'B5, 45.000 km. y
koopje ’12.500,-. Te v
04499-2179.
Te koop Opel K."*'
Hatchback 12 S, bw|- .'
'85, km.st. 52.600, pr-n'
Tel. 045-273264. _^
Opel KADETT City,
APK *90, heel \J
’1.750,- Bevr. Spa^j-
kerstr. 35 Neerbeek_na/
Opel KADETT 4-drs. sfi
mooi, rood, '86, 1600 c p_*
versn., orig. Opel jjjf
78.000 km. Zeer vee'.(|
en nuttige extra's, .1
f 17.450,-. Tel. 043J_tM
Te koop van part. OPf.MEGA 2.0 Inj. LS, m 0f
km.st. ca. 100.000.,

’ 21.500,-. 04498-553^;
Opel KADETT 1.3 Sö /
drs. 1986, 60.000 k"l**. jl
1e eigenaar, volledig6^
rantie. Autobedrijf J
Leeuwen, Strijthag^U
129Kerkrade. 045-45j^
Opel KADETT 1.6$ f.
1986, mcl. grote beun-
-04490-28819. __^3
Te koop Opel CO^J
2x, bwj. 76. Tel. na
uur. 04490-28081. _^,
Opel KADETT 1.3S
drs. bwj. '85, km.st. &'
i.z.g.st. 04459-2780/

Voor Piccolo's 2^zie verder pagina "
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Het zwarte verleden
van Zinkwit Maastricht

" Spotprent van aalmoezenier Steegmans die voortdurend
krachtig bij de burgemeester en de commissaris van politie
aandrong op harde maatregelen tegen de stakers ter bescher-
ming van de werkwilligen. -
ter geweld te gebruiken zolang daar
geen reden voor is. Dat wordt hem
van verschillende kanten zeer kwa-
lijk genomen.

Gisteren was het pre-
cies 60 jaar geleden
dat een bedrijfsinge-

"'eur bij Zinkwit in Maas-
* 'richt constateerde dat de
j nachtploeg van zaterdag op
1 tondag een half uur vroeger
jj"bet werken stopte. Dat was
i

v°ordien altijd oogluikend
!.] '°egelaten op zondag om de
jai"beiders de kans te geven de
i j'foege mis bij te wonen.
jj dit keer nam ingenieur
j daar geen genoegen
! Hij ontsloeg in totaalacht arbeiders uit de ploeg en

7e rest kreeg een boete van
eén gulden. Het begin van
ee_ drama dat uit zou
boeien tot een grote bloedi-

i 8e krachtmeting tussen socia-I ''sten, katholieken en werk-- gevers. Omdat de werkwilligen bij de tocht
van huis naar de fabriek door de
stakers zwaar gehinderd worden,
gaat de directie ertoe over ze in de
fabriek te huisvesten. Die situatie
duurt van half augustus tot half sep-
tember. In die periode groeit het
aantal werkwilligen aan tot meer
dan 150. Aalmoezenier Steegmans
draagt drie keer de mis op in de
kantine van de fabriek. Stakend
Maastricht spreekt er schande van.
Terwijl de werkwilligen in de fa-
briek verblijven, wordt hun familie
vaak lastig gevallen en de huizen
vernield.

gen begeleid door de politie naar
huis worden gebracht. Schietend
komen de politiemannen die avond
tevoorschijn. Het publiek vlucht
alle kanten uit. In de paniek begin-
nen ook de begeleidende militaire
politiemannen tussen het publiek te
schieten. Een van hen treft drie
maal de arbeider Hub Beckers die
een gewond geraakte man wil gaan
helpen. De militaire politieman
vuurt daarna nog eens twee of drie
schoten af en treft de 'agent Math
Houben die net aan komt lopen.
Beckers en Houben bezwijken kort
daarop aan hun verwondingen. De
militaire politieman is nooit voor
zijn daden vervolgd. De begrafenis
van Beckers mondt uit in een mas-
sale arbeidersdemonstratie.

grote volksoplopen als de werkwilli

Verloren

" De Zinkwit-
staking van 1929
was het
hoogtepunt van
de strijd tussen de
katholieke en de
socialistische
vakbeweging ('De
Rooien') in
Maastricht in de
jaren tussen de
Eerste en de
Tweede
Wereldoorlog.

■"i erkenning van arbeidersorga-

Vanaf half september worden de
werkwilligen voortaan iedere dag
onder politiebegeleiding naar het
werk gebracht. Dat geeft regelmatig
aanleiding tot rellen in de stad. Uit
een verslag aan de officier van justi-
tie blijkt dat een dreigende en joe-
lende menigte de werkwilligen
steeds de weg belemmert. De sta-
kers verschuilen zich volgens dat
verslag achter met stenen gooiende
vrouwen en kinderen. Dagelijks
worden vrouwen bekeurd wegens
het naschreeuwen van werkwilligen
voor 'duikboot. De politie lost re-
gelmatig waarschuwingsschoten.

Rellen

Begin oktober nemen de onlusten
in de stad weer toe. Er vallen zelfs
gewonden. Daarop maakt een aan-
tal politiemannen het plan om de
onruststokers eens een lesje te le-
ren. Op 16 oktober stellen negen
politiemannen zich verdekt op in de
zogenaamde vestingwerken nabij
de Statensingel. Daar zijn altijd

Strijd
De staking, die is begonnen om de
rechten van de arbeiders, ontaardt
daardoor al snel in een strijd tussen
de katholieke en de socialistische

vakbeweging in Maastricht. Over
en weer bestoken de partijen elkaar
met verwijten. Een daarvan is dat
de socialisten de arbeiders met be-
loften van hoge stakingsuitkeringen
naar /ich toe hebben gelokt. De ka-
tholieken willen dat het werk zo
snel mogelijk wordt hervat, maar de
stakers maken het de weinige werk-
willigen praktisch onmogelijk om
weer aan de slag te gaan. Met name
aalmoezenier Steegmans maakt
zich daar erg druk om. Hij ziet dat
de werkwilligen niet veilig zijn voor
de schreeuwende en tierende me-
nigte en dringt er al in de eerste da-
gen bij de burgemeester en de poli-
tiecommissaris op aan hardere
maatregelen tegen de stakers te ne-
men. De commissaris weigert ech-

Na 16 oktober keert de rust lang-
zaam terug in Maastricht. De sta-
king verloopt. Op 14 november heft
de moderne bond de staking op. De
socialisten beschouwen de zaak als
verloren, „in hoofdzaak door de
houding van de katholieke bond."
Van de 190 stakers op dat moment
worden er zeventig weer door de di-
rectie van MZM aangenomen, die
handig gebruik heeft gemaakt van
de felle tegenstelling tussen katho-
lieken en socialisten.

Enkele maanden na afloop van de
staking verhoogt Pisart opeens zon-
der duidelijke aanleiding de lonen
met 16 procent. Dat is typisch voor
de Belgische industrieel die daar-
mee aangeeft dat hij zijn beslissin-
gen zelf wenst te nemen, en er niet
over denkt om met vakbonden over
iets dergelijks te onderhandelen.

peter bruijns

ke bolwerk Maastricht.

Katholiek bestuurder Kaanen
vraagt en krijgt daarom in tegen-
stelling tot de socialisten tweemaal
een onderhoud met de directie van
MZM. Hij weet het ontslag van de
arbeiders ingetrokken te krijgen,
maar de arbeiders vertrouwen hem
niet meer en spreken van verraad.
Pogingen van Kaanen om de arbei-
ders het werk te laten hervatten
mislukken.

Heerszuchtig
r*n van de bedrijfsleiders van

beschrijft Pisart in die tijd als
j^en zeer ijdel en en heerszuchtigan, die van 'lager staande perso-
en" geen tegenspraak duldt, over
_~_n volk' wil heersen en gevleid wil
orden, en die daarbij nog in de.aan leeft dat hij een voorbeeldig

tjrkgever is die zijn personeel goed
"^aalt.' In werkelijkheid zijn de lo-en lager dan elders in Nederland
l"j de arbeidsvoorwaarden belab-

Bovendien is het werk zwaar
" vuil. De arbeiders leven thuis in

**er beroerde omstandigheden.

* Maastrichtsche Zinkwit Maat-
is in 1895 ontstaan uit een

tusen de eerste NederlandseMwitfabriek in Eijsden en die inJ^astricht. De voornaamste pro-
nkten die de Maastrichtse Zinkwitj^atschappij (MZM) in 1929 fabri-

r?er*t, zijn zinkwit en lithopoon.
e' spul wordt in de verfindustrie

11 bij het maken van rubber, cos-
?)etica, zeep en plastic gebruikt.
..■^oral onder leiding van Fernand
J*art, die vanaf 1915 alleen het be-
ind over het bedrijf voert, breidt. 'nkwit enorm uit. De winsten zijn

eder jaar goed en de dividenden
5.001- Maar aan de levensomstan-
'gheden van zijn personeel laat Pi-
*n zich niets gelegen liggen.

Katholieken
De leider van de snel groeiende mo-
derne vakbond, Caspar Pieters,

Voor de ontslagen arbeiders is het
die 21e juli dan ook duidelijk dat de
werkelijke reden voor het ontslag
schuilt in het feit dat zij lid zijn van
de (socialistische) Vereniging van
Fabrieksarbeiders. De ■ directie

geen georganiseerde opposi-
"tie. Uit protest tegen de ontslagen
legt een aantal andere arbeiders
ook het werk neer en binnen een
paar dagen groeien de protesten uit
tot een algemene staking.

nisaties is bij Zinkwit in die tijd
geen sprake. Lid worden van een
vakbond is reden voor ontslag.

Aanvankelijk lijkt het erop dat de
rooms-katholieke bond St. Willi-
brordus de staking zal steunen. De
hoofdbestuurder van St. Willibror-
dus, Kaanen, trok bij eerdere gele-
genheden fel van leer tegen de di-
rectie van MZM. Maar tot Pieters'
verbijstering denkt de katholieke
bond er opeens heel anders over.
St. Willibrordus slooft zich samen
met de hoofdaalmoezenier van de
arbeid in Limburg, Dr Poels, zelfs
uit om de socialisten van een over-
winning af te houden. De socialisti-
sche vakbond is naar hun zin al veel
te populair in het vanouds katholie-

neemt de leiding van de staking op
zich. Zijn pogingen om met de di-
rectie te praten, worden echter
hooghartig afgewezen.

Bosbranden jagen gasten
van Zuidfranse campings

van Lacanau gelegen camping De
Tedey. waar ruim 2(XX) gasten ver-
bleven. Onder hen enige honderden
Nederlanders. Deze camping Du
Tedey is inmiddels weer open, maar
voor wie?
De informatiestroom in dit gebied is
zeer beperkt, vooral de telefonische
verbindingen zijn permanent ge-
stoord, en over de weg komt men
niet meer in de bedreigde gebieden.
De Franse radio meldt echter dat
voor degenen die zelf geen oplos-
sing konden vinden door de autori-
teiten is bemiddeld en voor Opvang
is gezorgd.

vouwwagens en caravans. Volgens
de politie is de kust echter veilig. ..U
loopt geerr enkel risico,~_ kunt hüt
beste gewoon blijven waar u zit".1

gang van het bedreigde gebied slibt
snel dicht met volgepakte auto's,
waarvan velen met aanhangers.

Onze verslaggever
Frans de Lugt bevindt
zich op een camping bij
de Franse badplaats
Lacanau-Ocean aan de
Atlantische kust in
Zuidwest-Frankrijk.
Het gebied wordt sinds
enige dagen door
ernstige bosbranden
geteisterd.
Gistermorgen belde hij

impressie door.

Op de dag dat bij familie, vrienden en collega's
de ansichtkaart in de bus ploft met de medede-
ling dat de lucht aan de Atlantische kust stra-

nd blauw is, kleurt de hemel boven de oceaan as-grauw. Alsof er zwaar weer op komst is. Maar de neer-ag die verkoeling kan brengen in de hitte van boven
35 graden blijft uit. Wat wel neerdaalt zijn roet-deeltjes van de grootste bosbrand sinds 40 jaar die hetf _nbomengebied ten oosten van Bordeaux heeft ge-

Dat klopt. De officiële statistieken
maken melding van 1700 gevallen
gemiddeld per jaar. Maar dit jaar,
waarin net als elders in Europa de
droogterecords zijn gebroken, is het
aantal meldingen de 1400 nu al ge-
passeerd. De brand van de afgelo-
pen week drukte alle voorgaande
echter in de vergetelheid.

. °or 10.000 vakantiegangers in dit
,cc' van de Cöte Atlantic is de va-
v<Jitie naar de knoppen, vooral
°°r kampeerders op enkele cam-
J!ngs in de vuurzone en in de wind-, chting daarvan. Onder hen vele
onderden Nederlanders. Hoeveel

p.ecies kan niemand hier vertellen,
'steravond was de brand bedwon-sen die zeker 6000 hectare achter de

U|nen genadeloos heeft opgevre-nen Dinsdag zag het er allemaal
.°8 tamelijk onschuldig uit. Om

<*uf vijf 's middags werden de dui-
zf°den badgasten op het zilverwitte

nd opgeschrikt door iets dat zicht-
bar een bosbrand moest zijn. Ken-cers, en dat zijn in de badplaats La-anau-Ocean al gauw alle Fransen
I e geen toerist zijn, haalden achte-os de schouders op. „Er zijn hier. nderden brandmeldingen per

Woensdag. Alles draait om 'le feu.
De geruchtenmachine draait op vol-
le toeren. Talloze gasten wordt de
grond letterlijk te heet onder de
voeten. Zij breken hun boeltje op
en vertrekken. Waarheen precies
weten de meesten niet. Als het
maar in noordelijkerichting is waar
het minder heet is en brandveilig.
De Wereldomroep gooit nog olie op
het vuur van het geruchtencircuit,
met het nieuws dat het dorp Laca-
nau, 1 km landinwaarts gelegen, is

Normaal
Op de grote campings aan de kust
van Lacanau-Ocean waar de vakan-
tiebevolking vooral Nederlands en
Duits en een beetje Frans is, was
gistermorgen alles weer normaal.
De brand bedwongen, alles veilig.
Hoewel, voor het eerst sinds twee
weken was de lucht gistermorgen
niet stralend blauw. Het stinkt hier
naar verschroeide aarde. De zon wil
er wel door, maar slaagt daar moei-
lijk in. Het lijkt een beetje op Ne-
derland: smog. De campingbeheer-
ster verzekert iedereen dat er plaats
zat is. ..U kunt rustig komen, alles is
hier okay. Ja, de weg is ook gewoon
weer open".
Wat zij zegt wordt door de politie
bevestigd, maar voorlopig wordt
het beeld bepaald door een nieuwe
golf vertrekkers en of hun plaatsen
snel weer worden ingenomen valt te
betwijfelen. Laagovervliegende
blusvliegtuigen bewijzen echter dat
het gebied rond Lacanau nog lang
niet uit de brand is. Voor de ruim
1000 brandweerlieden, reddingwer-
kers, militairen en vrijwilligers is er
ook vandaag weer volop werk.

Frans de lugt

Ook het naturistenoord La Jenny
met 18(K) gasten moest uit voorzorg
worden ontruimd. Donderdagmid-
dag volgde eveneens uit voorzorg
de ontruiming van de aan het meer

waarschuwd en konden tijdig ver-
trekken; Voor een aantal moest
provisorisch onderdak worden ge-
regeld omdat zij lichtelijk in paniek
hun spulletjes hadden achtergela-
ten.

Echte problemen deden zich tot gis-
termorgen alleen voor bij Laporge.
waar woensdag de camping La
Grigne volledig afbrandde. De 31KX)
gasten waren echter allemaal ge-

Het beeld op de campings, die en-
kele dagen geleden nog overvol wa-
ren, bewijst dat velen in die officiële
geruststelling geen vertrouwen
meer hebben. Waar dagen lang bij
de recepties van de campings de fi-
les voor een plaatsje op de terreinen
een vertrouwd beeld waren, zijn het
nu de vertrekkers die in de rij staan
om zich af te melden. Op de cam-
ping in dit gebied, dat toeristisch
enorm in ontwikkeling is, is plotse-
ling zowaar volop plaats. Een onge-
kend beeld in het hoogseizoen en
een waarschijnlijk grote strop voor
de beheerders _

ontruimd. De werkelijkheid is dat
de Gendarmerie Lacanau slechts
heeft afgesloten om de enorme toe-
loop van nieuwsgierigen tegen te
gaan.
Ook op de enige weg tussen Laca-

nau en het 50 km oostwaarts gele-
gen Bordeaux is het verkeer dan
volledig vastgelopen. Het zijn voor-
al ook de overhaast vertrekkende
toeristen die voor de grootste pro-
blemen zorgen. De weg naar de uit-
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Bloedige staking begon zestig jaargeleden

Limburgs dagblad vrijuit

" Vakantiegangers he-
kijken de resten van hun
caravan, die uitbrandde
bij de grote bosbranden
bij Bordeaux.
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Opel
5 k. Opel COMMODORE
5 S, berlina, APK, bwj. '79,

Tel. 462099,
3.600,-. Inr. motor mog.
erbig, Grensstr.2s,
3rkrade-Hahnrade.
3 koop Opel KADETT Ca-
van '78, APK 6-'9O, vr.pr.
1.350,-. Tel. 045-227156.
pel KADETT 12 S, '80,
?K 6-'9O, als nieuw, vr.pr.
3.950,-. 045-319328.
3 k. Opel KADETT 1600 S,. metaf, bwj. '84, km.st.
>.000, pr.n.o.t.k. met spal-

kt en deget. bl. radio J.v.
jndelstr. 38, Heerlen.

Rl KADETT 13 SR, 3-drs,
uitv., bwj. '83, pas ge-

surd. i.st.v.splinternw,
6.950,-. Inl. 043-254462.
3 koop van 1e eig. zeer
ooie Opel KADETT 1300, model '82, APK 7-'9O, 4-
5., schuifd., vr.pr.
3.750,-. Tel. 045-420119.
3 k. Opel KADETT 1.2,
vj. '78, i.z.g.st., APK mrt
0. P.Potterstr 3, Brunssum
3 k. OPEL Ascona 16 S,
nd '78, goede auto,
1.250,-045-210435.
3 koop Opel ASCONA 1.9,
drs., bwj. '79, kl. zilvermet.
1.450,-. Na 17.00 uur Be-
;luxlaan 29, Heerlen.
'egens omstandigh. te k.
pel CORSA swing. bwj. 85
31. 045-352912.
3 k. Opel REKORD '77,
PK 04-'9O, ’750,-. Tel.
15-244502.
3 k. OPEL GT bwj.'74, in
\st., kl. zilver met., L.M.
Hgen, vr.pr. ’12.500,-.
1492-3582
3 k. Opel KADETT C2,
200 S, bwj.'B2, vr.pr.
1.750,-. 04492-3582

3 koop Opel ASCONA 16, bwj. '79, APK. Tel.
1490-21019.
e koop Opel REKORD
ertina 2.0 S aut. bwj. '81,
PK tot 3-'9O, div. extra's,. 3. ’ 3.950,-. 04490-20066.
pel CORSA 12S, bwj. '84,
-drs., in nw.st. Tel. 045-
-28469.
pel KADETT 1300, auto-
laat 1984, kl. wit, striping
nz. 50.000 km. zeer mooi.
utoparek Kerkrade, Locht
4 Kerkrade.
>pel KADETT SC 1200 luxe
ationwagen. LPG onder-
ouw 1986. Autoparck
erkrade Locht 44 Kerkrade
e k. Opel KADETT Station-
ar 16 S de luxe met LPG,
ov. '82 t.e.a.b. 045-414530
>pel CORSA 12 S, 100%
aaf en mooi, heeft altijd
innen gestaan, bwj. '83,
7.250,-. 04490-24937.

ADETT LS, nw. model,
wj. 9-'B5, i.z.g.st.,
14.750,-. Aute Le Mans,
45-259111.

Peugeot
e k. PEUGEOT 309 GT in-
ction, 4 drs., kl. rood, el.
imen en deuren, sunroof,
*j.'B6, km. 55.000, zeer lu-
3. Vr.pr. ’19.250,-. Tel.
4455-1911.
EÜGEOT 305 GR dcc. '83,
3 eig. kl. blauw, i.st.v.nw.
6.750,-. 045-257217.
e koop PEUGEOT 505
iR, bwj. '82, bl.metal. zeer
idoi. Inl. 04490-44797.
e koop PEUGEOT 505
iRD diesel met elektr.
;huifdak, trekh. groenmetal
wj. '86, pr. ’16.250,-. Kan
p rekening. 04490-15835
.g.g. 09-49-2456-3591.
EUGEOT 309 XE kl. blauw
0.000 km. 1988, nieuw,
utoparek. Kerkrade, Locht
4 Kerkrade.

Pontiac
ontiac FIERO, rood, '85.
_s voor de liefhebber! Ga-
_ge J. Coenen, Konings-
osch. 04743-1574.

Porsche

Te Koop
bijz. goed onderh.

Porsche 924.
in bijz. g. st., bwj. '78,

Tel. 04454-1710
'ORSCHE9II Targa 1971,
eh. gerest., zeer mooi, kl.
.tt. Autoparck Kerkrade,
ocht 44 Kerkrade.
'ORSCHE 924 div. extra's,
ïetallic enz. 1978. Auto-
arek Kerkrade, Locht 44
kerkrade.
e koop PORSCHE 924,
pr.st. APK 7-'9O, kl. wit, pr.
9.950,-. Rdr. Hoenstr. 181

loensbroek.

Renault
e koop RENAULT 18 GTL,
reak, type 2, i.v.m. vertr.
uitenl. bwj. juni 1985,
0.000 km. mcl. ace. o.a. 17
md. oud, LPG install. ste-
-30 met anti diefstalslede,
ekh. vr.pr. ’8.000,-. Tel.
45-722122.
lENAULT 25 TS blauw me-
ill„ km.st. 88.000, bwj.'Bs.
)irectie auto. Nieuwst. Prijs
id. BTW ’15.750,-. Info
45-223754.
lENAULT 5 GTL, 8-79,
PK 28-10-89, ’950,-. Inl.
45-227080.
'e k. Renault FUEGO, m.
32, zeer mooi, veel nw.,
iPK 5-'9O, vr.pr. ’4.500,-,
ir. mog. Tel. 045-726673.
lENAULT 14 GTL, bwj. '80,
.PK mei-90. Tel. 04752-
-049, na 17.00 uur.
tenault TRAFIC diesel, grijs
enteken, okt. '84, ’ 6.250,-
-x_. BTW. Rockmart Kissel
6A Heerlen. 045-723142.
e k. RENAULT 11 TL bwj.
-'84, in perf st. Bellen na
8 u. 045-712653

RENAULT 5 Alpine Turbo,
bwj. 3-'B5, blauwmet.,
73.000 km, snel en zuinig,
vr.pr. ’ 11.500,-. Tel.
04454-2397.
RENAULT 11 TL, bwj.'B3, 5
vern., ’6.500,-. Tel. 04454-
-4528
Te k. RENAULT 11 TD, bwj.
'84, i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.750,-
-045-725447.
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'80, APK ’750,-, tel.
04499-4416.
Te koop RENAULT 18 GTS,
bwj. '80, 5-versn., electr. ra-
men, centr. deurvergr., APK,
iets spuitwerk, ’ 1.350,-. Te
bevr. na 17.00 uur 045-
-224967.
Te k. RENAULT 5, 4-drs.
met nwe banden, APK-gek.
bwj. '80 vr.pr. ’ 1.400,- Gla-
diolenstr. 173 K'rade-West.
RENAULT 11 GTL, 3-drs.
5-bak, nw. model '84. Pas
gekeurd, in.st.v.nw.

’ 6.750,-. Info. 045-223754.
Te koop RENAULT 4 GTL,
bwj. '80, APK juni '90. Tel.
045-722292.
RENAULT Super 5 GT turbo
kl. wit, bijzonder mooi 1986.
Autoparck Kerkrade, Locht
44 Kerkrade.

Saab
Te k. SAAB 99 GL, '78, i.g.
st., alu. velgen, LPG, APK.
Tel. 045-322514.
Te k. SAAB 99 GL, bwj. 9-
'Bl, km.st. 175.000, LPG
onder- en inbouw, APK I-
'9o, vr.pr. ’ 4.750,-. Te bevr.
H. Schulze. 045-259461.
SAAB 900 sedan turbo,
APC syst. zilver 1985. Auto-
parck Kerkrade, Locht 44
Kerkrade.
Ruilen? Wie wil zijn Saab 96
ruilen met mijn SAAB 99, '78
i.g.st. Tel. 04498-55926.

Seat
Seat Gl MARBELLA kl. rood
1987, perf. staat. Autoparck

Kerkrade Locht 44 Kerkrade
Simca

Te k. Simca HORIZON '79,
APK gek., febr. '90, vr.pr.
’650,-. Silstr. 16, Sittard.

Subaru
SUBARU coupé 1.6 GL '86,
LPG. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Subaru JUSTY ECVT '89,
wit, demo-wagen. Garage
Coenen. Tel. 04743-1574.
Subaru MINI-JUMBO '86 en
'87. Garage Coenen. Tel.
04743-1574.
SUBARU 1800 GLF 4WD
HB, i.z.g.st. pr. ’5.250,-.
04490-10999 na 15.00 uur.

Suzuki
Weg. omstandigh. te k. SU-
ZUKI Alto GL, nw.pr.

’ 14.685,-, 8 mnd. oud, vr.
pr. ’ 10.600,-. 045-253291.
Te k. Suzuki JEEP type
L7BOV gesloten, bwj.'Bl, i.g.
st. Na 18 uur. 045-711203.
Overbodig geworden van-
wege bezit lease-auto: drie-
deurs Suzuki SWIFT 1.3 GL,
bwj. 1987. Verkeert in opti-
male staat. Donkerblauw
metallic met witte velgen, 5
versnellingen, verder o.a.
radio-cassetterecorder, van
binnenuit afsluitbare achter-
klep, rechterspiegel. Zeer
zuinig, vergt weinig onder-
houd. Vraagprijs ’ 13.500,-.
Zeskant 66, Heerlen,
tel. 045-728142.
Te koop Suzuki JEEP SJ
410, bwj. '83. Tel. 045-
-454702.

Talbot
Talbot HORIZON '81, LPG,
APK gek., pr. ’1.350,-.
Koopje! 04750-16296.
TALBOT HORIZON L, bwj.
'84, zeer mooi, APK gek.,
’4.600,-. Tel. 04750-16522
Te koop Talbot HORIZON,
bwj. '81, APK tot '90. Tel.
045-711051.

Toyota
Toyota STARLET stat. '79,
5d., trekh., ’700,-. 045-
-320534 na 18.00 uur.
Te k. Toyota CARINA 16 L,
APK 3-'9O, i.z.g.st, veel ace
sportv., nw. band., radio/
cass., nw. accu, vr.pr.
’1.500,-. of te ruil teg. Golf
diesel. Hubertusstr. 3,
Hoensbroek-Steenberg.
Te koop Toyota STARLET
1.3 XL, bwj. nov. '87, pr.

’ 16.500,-. Tel. 04493-1328
Te koop CELICA Liftback 2
L KT, bwj. '81, kl. grijs, z.g.
onderh., vr.pr. ’4.750,-.
045-322754.
Te k. Toyota TERCEL 5 drs.
nw. mod., bwj.'B3, i.z.g.st.

’ 6.250,-. 045-316940
Toyota TERCEL 1300 DX,
5-drs., kl. goudmet., APK 7-
90, m. '84, pr. ’5.900,-.
Evt. mr. mog. (automatic).
Lampisteriestr. 2, Hoens-
broek bij Randweg.
Toyota STARLET als nw.,
53.000 km, weg. sterfgeval.
’4.750,-, 045-740915.

Volkswagen

VW Golf 1.3
bwj. 1986, do.blauw.

Garantie-inruil-financiering
Creusen Auto's

Heerlen p.a. Bastiaans
Spoorsingel 50, 045-

-724140/724141.

Gratis
Motor afstel, controleren
met sun diagnose computer
Auto Le Mans, Rembrandstr
64A, Brunssum,o4s-259111
VW SCIROCCO GL, bwj.
'80, 5-gang, APK, access.,
mr. mog. Heemskerkstr. 66,
Hrl-Meezenbroek.

Tek. VW KEVER 1302, bwj.
'73,'APK 8-'9O i.z.g.st. en
VW Kever 1302 voor onder-
delen, motor 100% en vele
goede onderdelen, vr.pr.

’ 2.500,-, ook apart te koop,
tel. 04406-12106.
GOLF 1300, '77, APK 4-'9O,
pr. n.o.t.k. Prickenleenstr.
10, Landgraaf.
Te k. VW POLO, kl. wit, eind
'85, metkofferbak, LPG. Tel.
04450-2639.
VW GOLF 1.6 diesel, bwj.
1981, 5 versn., zonnedak,
cass. ’ 5.450,- 04492-5376
Te k. GOLF 1.8, 5-drs, bwj.
'86, km. 54.000, ’ 15.750,-.
Beekstr. 11, Schinveld.
Te k. VW GOLF, bwj. '78,
APK ’1.950,-. Tel. 045-
-257584.
VW GOLF LS autom., APK,
’1.750,-. Tel. 045-720951.
Te k. VW GOLF, zeer mooi,
APK 2-'9O, ’1.350,-. Tel.
04752-4826.
VW GOLF GTI '82, zwart,
Garage Coenen, tel. 04743-
-1574.
Te koop GOLF GTI, antr. 7J,
ATS, ww-glas, bwj. '84, nw.
model, Koni verl. Tel. 045-
-724863, na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF GTi bwj.'B2,
i.z.g.st. ’ 10.750,-. Inr. evt.
045-316940.
VW GOLF GTI, m. '79,
groenmet. APK 2-'9O, vr.pr.
’3.350,-. Tel. 045-319328.
VW POLO coupé, bwj. '85,
wit, apart mooi, ’ 8.750,-.
Tel. 045-725703.
VW POLO 80, APK 6-'9O, i.
z.g.st. ’2.450,-, tel. 045-
-458944.
KEVER voor liefhebber, bwj.
'73, ronde ruit. Tel. 045-
-715617.

Te k. VW JETTA GLI, bwj.
eind '82, met veel extra's, vr.
pr. ’ 6.950,-. 045-312419.
VW GOLF GTI, bwj. '86,
zwart, sportv., schuifd., ver-
laagd, vr.pr. / 24.000,-. Tel.
045-464438.
TE koop GOLF GTI, bwj.
'78, i.z.g.st. vr.pr. ’4.000,-.
Tel. 045-420393.
Te koop GOLF diesel bwj.
'80, APK tot '90. Tel. 045
226478, Einderstr. 45 Heer-
len. (omg. Varenbeuk)
VW Golf 1300 bordeaux-
roodmetallic 1987, katalysa-
tor, in nieuwst. Autoparck
Kerkrade Locht 44 Kerkrade
VW GOLF 1800 automaat,
signaalrood, veel extra's,
grijs kenteken, bijna '88. Au-
toparck Kerkrade, Locht 44
Kerkrade.
Volkswagen KEVER speed
star cabriolet, 1970, rdw
keuring 1989. Autoparck
Kerkrade Locht 44 Kerkrade
VW SCIROCCO automaat,
i.g.st. vr.pr. ’ 1.700,-. Te
bevr. tel. 045-422740.
Te k. VW PASSAT bwj.'76,
APK tot 5-'9O, orig. km.st.
66.000, 1e eig., Te bevr.
Rotterdamstr. 23, Heerlen/
Schaesbergerveld.
Golf 1600 CL bwj. 2-'B6 als
nw. ’17.500,-; Jetta 1300
Elan 4-drs. bwj. '86 i.z.g.st

’ 16.750,-; Jetta 1300 mcl.
LPG werk. nw.st. bwj. '83

’ 8.750,-. Auto Le Mans tel.
045-259111.
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 GOLF GTI type '80,
schuifd. 5-bak, i.z.g.st. vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 045-252772.

Volvo

Volvo Stationcar
type 240 DL, bwj. maart '89, 15.000 km.

Kompier, het adres voor uw Saab en Lancia
Akerstraat 150, Heerlen. Tel. 045-717755.

Te koop VOLVO 340 auto-
maat, bwj. '87, lichtbl.,
26.000 km, gunstige prijs
van Volvo-medewerkster.
Tel. 04490-34411.
Te koop VOLVO 340 GL,
redline, ca. 13.000 km. 1 jr.
oud, vr.pr. ’25.500,-. Tel.
045-212971.
Te koop VOLVO 245 sta-
tioncar, '77, LPG, trekh. op-
knapper, ’ 900,-. Tel.
04498-56702.
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.
VOLVO 360 injectie 2.0 4-
drs. 1987, 45.000 km. antr.
met. zeer mooi. Volledige
garantie. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagenweg
129Kerkrade. 045-453355

Koopje! VOLVO 343 auto-
maat bwj.'Bo APK 7-'9O, met
sportv., vr.pr ’1.350,-.
Ganzeweide 101, Heerlen
Koopje! VOLVO 343 DL '78,
topconditie, APK '90,
Ophoven 113, Sittard.
Te k. VOLVO 244 GL 6 die-
sel, bwj. 80, prima staat,
APK 2-'9O, pr. ’ 5.250,-, mr.
kl. auto mog. 045-415528.
Te k. VOLVO 343 autom.,
bwj.'79, vr.pr. ’ 750,-.
04492-3582.
VOLVO 245 GL Stationcar,
LPG-onderbouw, '87, i.z.g.
st. Garage Kusters. Tel.
04499-1071.
Te koop VOLVO 340 Van,
'84, ’4.850,-. Tel. 045-
-421595.
VOLVO 343 DL, okt. '79,
LPG en trekh., vr.pr.
’1.300,-. Tel. 045-751277.

Diversen
Te koop gevraagd alle merken

auto's, caravans en speedboten
Kontante betaling en vrijwaring. Tel. 053-300365.
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Speciale aanbiedingen 0.a.: Honda Prelude EX, veel ex-

tra's, top conditie, t.'B4 ’ 15.900,-; Opel Corsa 1200 S TR,
luxe uitvoering, perf. st., '85, ’ 12.000,-; Mitsubishi Colt

GLX, 1e eig., t.'Bs, ’ 12.250,-; Ford Escort Bravo luxe uitv.,
top conditie '82, ’ 7.750,-; Mitsubishi Galant GL nieuw
staat, '82 ’ 6.950,-; Ford Grananda 2.3 L, zeer mooi, 1e

eig. ~'Bl ’ 3.950,-; Toyota CelicaKT autom., 1e eigenaar,
perf. staat '82 ’ 6.750,-.

In voorraad plm 75 top occasions van ’ 1.500,- tot

’ 20.000,-, tegen speciaal lage prijzen. Goede service en
garantie.

Zondag kijkdag.
Klimmenderstraat 110, Klimmen. Tel. 04405-2896.

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 T sport, div. extra's oa airco 1984
Saab 90 2-drs. in nieuwstaat 1986
Saab 900 T APC 3-deurs 1983
Saab 900 1985

Saab 99 GL 2e helft 1982,4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema I.E. ABS, demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia Thema V6,1 jaargarantie 1986
Lancia VlO I.E. demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw., 1 jaargarantie
nw.pr. ’ 28.170,-nu voor ’ 19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

OpelKadett Berlina 12S39.000km 1984
Golf 1.6 4-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Fiat Uno 70 S 5-deurs 1987

1^KOMPIER
Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

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

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60
S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo 84 t/m '86; Regatta
85 S '84; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Ritmo 105TC '82;
127 1050 '85, '86; Rat 131 CL 4-drs.; Suzuki Alto GL '86;
Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR
'84; OpelKadett 1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85;
Renault R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L '87;
Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S'87; Citroen 2 CV 6 '82;
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87;
Peugeot 305 GL '82 en '85; Mitsubishi Colt '84 en '86.

Diverse goedkope inruiiers 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
uUPkisSysteem

OBOVAG GARANTIE
Te koop aangeboden met 3 maanden

Bovaggarantie
Opel Kadett 2.0 GSI kl. wit *87; Opel Kadett 1.3S kl. wit '85;
Opel Kadett 1.3 N kl. bruin/rood '82; Opel Corsa 1.3 S GT
kl. grijs '86; Mitsubishi Colt 1200 EL kl. beige '83; Mercedes
300 D kl. rood '85; Volvo 240 DL kl. geel metLPG-inst. '80.
Bovag autobedrijf Kwarten V.O.F.

Kastanjelaan 148, Hoensbroek. Tel. 045-214171.
Ook het adres voor APK, onderhoud, reparatie,

banden, accu's enz.
Speciale aanbieding:

Volvo 760 GLE 1985,
slechts 82.000 km gelopen, groenmet., automaat, airco.,

schuifdak, als nieuw.
Voor de liefhebber:

Alfa GT Junior 1975
in prima staat.

Autobedrijf Vleugels BV
Tel. 043-634895.

Te k. tegen aantrekk. prijzen
mooie Ford Scorpio 2.0 CL,
gunst, prijs; BMW 518 stuur-
bekr. bruinm. '83; BMW 316
i.nw.st. '82; Mitsubishi Ga-
lant GLX, LPG, km.st.
56.000, showroom-conditie
'83; Peugeot 305 GL Break
'82; Opel Kadett 12S sta-
tioncar, LPG '81. Bernhard-
str. 12 Munstergeleen. (ook
zondags geopend).
Ford Siërra 1600 Laser, s-
deurs '84; Mazda 626
hatchback 2.0, 5-drs., trekh.
'83; Ford Fiesta 1.1 L ,'B3;
Mitsubishi Lancer 1200 GL
'82 en 80; Mazda 323 1.3,
3-drs. '81; Ford Taunus 1.6
L Bravo '81; Mitsubishi Colt
1200 GL '80; Toyota Tercel
coupé '80; Opel Kadett cou-
pe berlinetta '78; Fiat 127
76, 66.000km. Autobedrijf
DORTANGS Altaarstraat 2,
Schinnen, tel. 04493-2211.
Auto "INTERNATIONAAL"
voor exclusieve betere au-
to's, keuze uit plusm. 50 ge-
selecteerde auto's 0.a.: Ca-
briolet Golf '87 antraciet,
verlaagd, diverse ace; Mer-
cedes Cabriolet 280 SE
(Flachkühler), topconditie;
Mercedes 220 SE cabriolet
zilver blauwe kap, iets
zeldz.; BMW Baurr Cabrio
wit 1987 nieuwstaat;
Triumph TR 6 injection over-
drive, zomer- en winterkap
rood; Mercedes 350 SC
Cabr. blauw; Mercedes
190E'84 zilver 190E'85 wit
compl. uitgeb. verlaagd
190E, type '88 blauw, div.
access.; Mercedes 300 Tur-
bo diesel blauw autom., alle
access., duurste uitv. 2
maanden oud; Mercedes
280S'85 goud metal., au-
tom. schuifdak, duurste uit-
voering, nieuwstaat; Merce-
des 220 coupé 1964 top-
conditie; BMW 635 CSi '84
antraciet getuned 250 QW;
BMW 528 i '86 groen meta-
lic; BMW 525i2x85; BMW
320 i '86 blauw; BMW 316
'85; 2x bron Chevrolet Cor-
vette zwart Targa compleet
uitgebouwd, zeer aparte au-
to; Ford Scorpio '87 wit,
nieuwstaat, koop; Ford Sier-
ra 4x'B4/'BB, diverse types
Porsche 91; Targa Carrera
'86 wit; Porsche 924 rood
100% koopje; jeep Suzuki
Cabrio '86 zwart; jeep Toyo-
ta Landcruise diesel type '86
blauw metallic, diverse ac-
cess.; Renault Turbo GT '87
orig. uitv.; Renault 5 Alpine
'80 autom.; Opel Ascona '86
rood 5-drs.; Opel Record
station '82 autom.; VW Golf
GTI zilver Golf 1600 '86 wit,
koopje; Kadett GSi uitv.
1988 rood, zeer interessan-
te prijs! Bentley S21959 zil-
ver blauw bruidsauto; Suba-
ru coupé 1988 zilver

’ 12.000,- o. nw.pr. Plum.
15 inruilauto's o.a. Golf; 3x
Ascona, 2x bwj. '80 ’ 750,-;
VW Derby 1981 Mini 1983;
Fuego 1982; Manta 1982;
jeepRancho 1983; Golf die-
sel 1982; BMW 320 2x, alles
tegen opruimingsprijzen. Wij
leveren alle merken nieuwe
auto's tegen hoge kortingen.
Inruil en direkte financ. mo-
gelijk. Huurkoop, leasing,
garantie 6 maanden tot 2
jaar. Zondag kijkdag vanaf
10 uur!! Kaalheide, steen-
weg 76, Kerkrade. Tel. 045-
-411874, b.g.g. 045-456963.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
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.
OMEGA 2.0 i '88; Kadett 13
LS '86, '85; Corsa TR 12S
'85; Corsa Luxe 12S '84,
'83; Kadett 12 '84; Kadett
12S '81 2x; Escort 1.1 L
Bravo '82; Ford Fiesta 1.3
GL '80; Kadett Coupé 12 S
78. Automobielbedrijf J.
Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Te koop gevr. in en verkoop
alle merken AUTO'S. Scha-
de geen bezwaar, tev.
sloop. Tel. 045-416239.

Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
Mazda 323 H81.5 LX '86 ;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86:
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 au-
tom. '84; Mazda 323 NB 1.7
GLX Diesel '88; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX'Bl; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs„ '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VW Golf
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mitsubishi Sapor-
ro, aut. '78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett '77 ’1.250,-;
Opel Rekord '79 automaat
’2.750,-; Polo '78 ’1.850,-
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Porsche
924 Targa t'B2 in nw.st.;
Mercedes 230 TE t'B3 5-bak
schuifd sp.velgen

’ 14.500,-; BMW 520 I t'B3
m-style ’13.500,-; Audi
200 I t'Bl ’7.900,-; Audi
100 5E t'Bo ’ 3.900,-; Golf D
t'Boen '81 va. ’ 4.250,-; 5 x
Golf 1600 autom. schakel
'77, '78, '79 va ’1.000,-;
Volvo 343 t'Bo ’ 2.600,-; O-
pel Kadett Staion t'79

’ 2.400,-; Ford Granada
2300 GL t'Bo ’ 1.900,-; Ford
Taunus t'B2 ’4.900,-. Dat-
sun Cherry t'B3 ’ 4.500,-.
Suzuki 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,-; 2x
Opel Ascona 1900 en 1600
S v.a. ’ 1.400,-.Peugeot
305 t. '81 ’1.700,-; Fiat Rit-
mo 75 CL t. 84 ’4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. t.
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel
Manta i 200 uitv. t.'79
’5.900,-; Toyota Carina t.
'80 ’ 2.400,-; Fiat Ritmo 75
CL t. '80 ’1.900,-; Alfa
Sprint t.'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t.'B3

’ 6.750,-. Talbot Samba LS
t.'B3 ’ 2.900,-. Zastava Yu-
go t. '84 ’ 2.900,-. 2x Dat-
sun 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,-; Alfa Alfetta t
.'79 ’ 1.900,-. Opel Rekord
20 S, LPG t.'79. ’2.200,-.
Ford Fiesta t.'79 ’2.100,-.
Volvo 345 DL t. '81

’ 3.900,-; Honda Accord
t'Bo aut. ’2.100,-; Simca
1307 t'Bo ’500,-; Ford Es-
cort '79 ’ 2.100,-; 2x Honda
Civic t'B2 ’4.250,-; Opel
Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-; VW Polo t'7B
’1.200,-; Citroen GS t'Bl
’1.500,-; Opel Ascona 1.2
t'79 ’2.600,-. Div. goedko-
pe inruiiers, alle auto's met
APK. Tevens alle repara-
ties. Geopend ma t/m vr.
10.00-19.00 uur; zaterdag
17.00 uur. Inruil en financie-

ring mogelijk. ■
Ford Scorpio 20 CL '87;
Ford Escort 1400 CL '87,
'86, '85; Ford Fiesta 1100 de
Luxe '86, '84, '83; Opel Ka-
dett 1300 LS 5-drs. '85;
Opel Kadett 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.

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
129 Kerkrade. 045-453355.
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser '86
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
laser LPG '85 ’15.250,-;
Ford Siërra 2.0 laser '84

’ 12.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’17.500,-; O-
pel Kadett 1.2 LS 3-drs. '87
’16.750,-; Renault 25 TS
5-bak 86 ’ 18.500,-; Re-
nault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’ 12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86

’ 14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Lada 2105 '82 ’ 2.000,-. In-
ruil, financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf(Schaes-
berg-Kakert). Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.
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
Fiesta '78; Opel Kadett city
'79; Audi 100 '81. Inruil en fi-
nanc. mogel. Donderdags
koopavond.
INRUILAUTO'S met ca. 12
maanden APK: R 5 '79
’750,-; Rl 4 1e eig. '80
’1.000,-; Simca 1308 '79
’1.450,- zeer mooi; Opel
Kadett Coupé '76 ’975,-;
VW Golf 1.6 LS '76 a.scha-
de ’650,-; Fiat 127 '79

’ 1.000,-. Tel. 04404-1317.
Seat Automobielbedrijf PRI-
MAIR Sittard, Industriestr.
25, (Handelscentrum Ber-
gerweg). Tel. 04490-14364
biedt met garantie te koop
aan: Seat Ibiza 1200 XL '89;
Renault 21 GTS '87 1e eig.;
Mercedes 230 E nov. '81
aut.; Peugeot 305 SR '83;
Fiat Panda '81; BMW '80;
Honda Civic '80; VW Golf
'78. Inr. en financ. mogelijk.
Donderdag koopavond.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
VANHAUTEN Zondag kijk-
dag van 12.00-16.000 uur.
VW Golf Cabrio white look
ATS, zender '83 ’ 25.900,-;
Audi coupé 5 S GT Quatro
model ’ 14.900,-; Renault
Alpine 5 turbo coup wedstr.
uitv. ’7.500,-; Suzuki jeep
SJ 413L cabrio, 28.000 km.,
’16.750,-; Suzuki Carry
open laadbak 26.000 km '85
’6.900,-; Suzuki Alto '87,
rood, 31.000 km. ’9.800,-;
Ford Siërra 2.0 aut., rood ty-
pe'B7 ’ 17.500,-; Ford Siër-
ra Laser 1.8 t.'B7 ’ 16.900,-;
Ford Siërra 1.6 Laser type
'86, wit ’15.900,-; Ford
Siërra Combi Van 62.000
km t.'Bs ’9.800,-; Ford Es-
cort 1.6 GL automaat '85,
schuifdak, zeer mooi,
’9.750,-; Ford Escort 1.4
CL 32.000 km. met veel ex-
tra's bwj. '87 ’17.700,-;
Volvo 740 GLE, alle denkb.
extra's, in.nw.st., ’ 18.900,-;
Volvo 244 GL, LPG '83,

’ 8.900,-; Volvo 360 DLS, 2
Itr., '83 ’7.500,-; Opel Ka-
dett stationcar-+.6—diesel,
'86, i.st.v.nw., ’12.750,-;
Opel Kadett city type '79, 1e
eig. ’2.250,-; Opel Ascona
5-drs 1.6 S m. '83 i.nw.st.
’7.900,-; BMW 316 nw.
model t.'B4 ’13.950,-;
BMW 318 i met veel extra's
type '86 ’18.900,-; BMW
318 '79 ’4.500,-; Citroen
AX RE 11 8 mnd. oud, 7.500
km., ’ 13.900,-; Citroen AX
'87, rood ’11.900,-; Peu-
geot 205 XE 1e eig., type
'86, 39.000 km. ’ 12.900,-;
Peugeot 205 Accent, rood i.
nw.st., met veel extra's

’ 12.900,-; Honda Accord
sedan, hw. model '83, LPG,

’ 8.500,-; Honda Prelude
type '80, automaat,

’ 3.900,-; Fiat Panda 45 S,
'86, 19.000 km., div. extra's,

’ 8.500,-; Nissan Micra
brons t.'B4 ’ 8.450,-; Nissan
Sunny 1.6 SLX '87 27.000
km. blauwmetallic

’ 16.900,-; Skoda 130 L '85
’3.900,-. div. goedkope in-
ruiiers. 100% snelle ne dis-
crete financ. ook all-in lea-
sing mogelijk, garantie 3
mnd. tot 1 jaar. Hoek Kaal-
heidersteenweg-Dentgen-
bachweg. Nabij politiebu-
reau Kerkrade. 045-423288.
HONDA Prelude 1984, ver-
laagt-sportwielen, grijs me-
tal. 84.000 km. EXR-ABS.
Ford Escort 1.6 CL 1987.
sportwielen rood 39.000 km.
Nissan Patrol 4 WD 1989,
zwart diverse extra's,
11.000 km. Rekers, Ganze-
weide 177, Heerlen. Tel.
045-215375.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

VW Golf Cabriolet GLS i.g.
st. 15 inch velgen enz.

’ 12.500,-; Ford Escort XR3
i 10-'B4 i.g.st. zwart, schuif-
dak enz. ’12.750,-; Peu-
geot 205 GTI '84 i.z.g.st.
zwart alle extra's schadevrij
’14.750,-; Opel Kadett 1.3
SR 11-'B3 i.z.g.st. Recaro's
5-bak enz. ’8.750,-. Aller
APK-gek. Mare DASSEN
auto's. 043-614164/634302.
1000% zijn onze auto's er
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 '86; Honda Prelu-
de 2.0 EX km.st. 9.300 als
nw. wit 7 juli '88; Honda Ci-
vic 3 D 1.5 GL veel extra's
'86; Audi 80 S rood met
sportpakket '87; Isuzu Troo-
per TD SDX '88; 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; Nissan Bluebird
Turbo SGX '87; Nissan Sun-
ny 1.6 Coupe GTI wit '87;
BMW 315 wit en beige '82;
Citroen Axel 11 wit '86; Fiat
127 Super 900 '82; Ford Es-
cort 1300 Laser wit '86; Ford
Fiesta 1000 '83; Ford Fiesta
1100 L '80; Lada 2107 1.5
GL'B5; Lada 2104 1.5 com-
bi 5-speed van 1e eig. spec.
aanb. beige '87; Hyundai
Pony 1.4 TLS '81; Nissan
Micra 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; O-
pel Manta 19 N CC groen-
met. '81; Opel Commodore
2.5 S automatic '81; Opel
Kadett 1200 aut. '78; Peu-
geot 205 XE '86; Peugeot
309 GL profil van 1e eig. '86;
Seat Ibiza 1.2 GL wit '85;
VW Polo C '84; Volvo 340
DL 3-drs. '84; Volvo 360 2.0
rood van 1e eig. '86. Div.
spec. aanbiedingen op
goedkope inruiiers, Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 maanden, financiering tot
100%. Wij zijn ook uw adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koop-
avond. Auto en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-'
419905. As. zondag kijkdag!'
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; VW Golf cabriolet
'85, wit; BMW 316 '84, met
gas, sportwln. enz. nw. type;
Ford Escort 1600 laser, s-
drs., '85 zwart. Inr. en fin.
mogelijk. 3 mnd. of 10.000
km. garantie. Europaweg Z.
304 Landgraaf. Tel. 045-
-324498.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Te k. Fiat RITMO '79,
’750,-. Datsun Cherry '81,
’3.500,-. beide voor 1 jr.
APK-gek. 045-712700.
Autohandel Frans VER-
SPAGET biedt te koop:
Mercedes 300 D zeer mooi,
’4.250,-; Renault 17 TL
Cabriolet, ’ 6.000,-;Triumph
TR 7, zeer mooi ’4.750,-;
Opel Manta, bwj. '73,
’2.000,-; Opel Kadett 1.6
diesel, bwj. '82, ’4.500,-;
Opel Kadett 12 N, mooi, bwj.
'81, ’4.250,-; Ford Fiesta
1.1, bwj. '79, ’2.000,-; Audi
100 L 5, bwj. '81, ’1.750,-;
Fiat Panda 45, bwj. '81,
’2.250,-; Citroen 2 CV 6,
bwj. '82, ’2.000,-; Lada
1200 bwj. '82, ’1.500,-;
Toyota liftbak DX, bwj. '81,

’ 1.000,-; Peugeot 305 GLS
bwj. '80, ’ 1.000,-; plm. 40 a
50 goedkope auto's, Alle
auto's APK. Inruil mog.
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858/325955.
VW GOLF Elan '83 Opel
Kadett D bwj. type '80; Dai-
hatsu Mini-Van 55 wide, bwj
'83; Daihatsu Van Charade
Diesel '85; Innocenti 90 L
'80; Alfa Sud 1300 S '79
VW Golf 1100 '77; Honda
Civic bwj. '81. Ford Escort
'78, Toyota Hi-ac '77. Ford
Taunus 1600 Ghia '79, Audi
100 5 D '83. Kissel 42, Hrl.
LEIJENAAR'S autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garantie vanaf
3 maanden schriftelijk: Ford
Scorpio 2.0 CL wit '87; Volvo
740 GL 2.3 '85; Ford Escort
1.6irood '88; Mercedes 190
Diesel 58000 km.'B7; VW
Golf 1800i '87; VW Scirocco
1.8 GT wit '85; VW jettaElan
1.6 sedan LPG 86; VW Golf
1.3 C, 37.000 km., model
'84; VW Golf LX '83; VW
Golf 1.6CDiesel '85; Volvo
340 Winner 1.4, automatiek
25000 km., rood '86; Ford
Escort 1.4 CL station, 5
deurs, '86; Ford Escort 1.6
KR 3i, zwart '85; Ford Sierra
2.0 Laser, LPG, 5 deurs, wit
'86; Escort 1.1. Laser '85;
Escort 1.6 diesel Laser Se-
dan '84; Escort 1.3 Laser
Sedan '84; Escort 1.6 dëLu-
xe Sedan met zomerpakket
'83; Escort 1.3 L 81; Fiesta
1.1 CL Festival '86; Ford 1.6
Luxus '82; Kadett 12 N Spe-
cial '78; Kadett 1.3 S Hatch-
back '83; Kadett 12 N
Hatchback wit '81; Kadett
stationcar 1.3 S '80; Kadett
1.3 S Hatchback '81; Kadett
stationcar 1.6 diesel, 5
deurs, rood '85; Ascona 1.6
Hatchback LS, 5 deurs '87;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 Diesel '82; Re-
nault R 4 '83; Aanhangwa-
gen. Gemakkelijke maande-
lijkse betalingsregeling mo-
gelijk. Inruil mogelijk. Erkend
door Rijksdienst v/h Weg-
verkeer, APK Keuringsin-
stantie. Ridder hoenstraat
151, Hoensbroek. Infolijn:
045-212091.

KOOPJES! Alfetta 2 Lt., au-
tom., '80, zeer mooi,

’ 3.200,-; VW gesloten
Transport bus L.F. 28 D, '76
’1.500,-; Fiat 127 '79,
’BOO,-; Peugeot 104 '78,
’750,-; Toyota 1000 heel
goed, '74 ’600,-; Datsun
Sunny '79, zeer mooi, pr.
’1.100,-. Alle auto's zijn
APK gekeurd. Voor ml.
04750-10792 of 04743-
-1881.

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. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
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.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S: Merce-
des 208 bestel; Mercedes
207 D bestel; Mercedes 307
D bestel; Mercedes 407 D
open; Mercedes 407 D
meubel; Mercedes 508 D
meubel; Mercedes 809 D
meubel; Mercedes 813 D
'85 open en meubel; Merce-
des 814 D '86 met huif en
laadlift; Mercedes 1417 D
trekker; VW LT 35 D bestel;
VW LT 40 D meubel. W.
Feyts Auto's, Vaesrade 61,
Vaesrade. Tel. 045-243317.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
gar. Passartweg 39, Heerlen
045-222675.
Te k. TREKHAKEN voor bij-
na alle type auto's met on-
derbouwen en aansluiten.
’150,-. Te1.045-229667.
Te koop gebruikte onderde-
len ALFASUD. Tel. 045-
-318936.
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.... ......

Aanhangwagens

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501
Te koop gesloten AAN-
HANGWAGEN. Wagen-
schutsweg 42, Heerlen.

Motoren j
Te k. HONDA VF 1000 J'
5.000 km, bwj. '87, weg«<J
gezinsuitbreiding.
04454-5022.
Te koop KAWASAKI GPj "305 bwj. '84, i.z.g.st. T» 1
04490-14087. ,
Te k. HONDA 80l dor 9*
bwj. '87. Tel. 045-7273g7>
Te k. SCOOTER Honda *ccm, bwj. '87, vt.

’ 1.500,-, tel. 045-46360g>
Te k. HONDA KR 600, WJ'87, vr.pr. ’6.500,-, *045-452866. _^
Te k. YAMAHA RD 350 j£
bwj. '83. Kennedystr. **Hoensbroek. __J
Te koop mooie originele %\
MAHA XTSOO, bwj. '’ 1.950,-. Tel. 045-71913-,
Ruime keuze gebruikte (Jj
toren F2RIOOO- GP 260*I
R -GSX 1100 F, GSX 11";»
R - 1000 RX - FJ 1200.T
GSX7SOR-VFR7SO-CBJII1000 -XJ 700 Yamaha ■»
700 Yamaha Voordelig f
prijst, hoge inruil. Finan* .
ring. Henk REKERS. M^ |
ren. Ganzeweide 177, He*
len. Tel. 045-215375. ___■ i
Te koop KAWASAKI Ls.450, bwj. april '87, uij*L
staat, km.st. 15°°T
’7.000,-. Tel. 04749-17*fc
na 6 uur. >||
Te koop SUZUKI bwj. f,
350 cc, vr.pr. ’ 475,-. T* '045-721012. _^t
Te koop BMW MoJ*»RIOORT met koff. bwj. m
045-212239. J
Te koop YAMAHA KT f, Ioff the road, bwj. '82. Tt>
045-314887. _. ,
GEBRUIKTE MOTORÉf i
Honda CB2SORS 225$ j
FTSOO 3750,-. VF5O*
8750,-. 650Revere 10500/
600Transalp 1100ö.'
VF7soMagna '89 11500r
VF7SOF 7750,-. GLIIOtf1terst. 11500,-. 750KZ 440,-1
VF7SOS va. 750<SI
CBIIOOR 7500,-. CB9oor±
4750,-. Suzuki GSBS01.
6000,-. GSX7SOES 7So°ir
GSSSOE 3250,-. GSX7SJ*6000,-. GS7SO 2950,-. fwasaki: GPZ7SOR \tës:,V
GPZ4OO 6250,-. Yam^FZRIOOO 16500,-. Offr<*"f'
XL2SOS 1850,-. XR2so*fi
5500,-. XR6OO va. 700&"
'87-'BB-'B9 XL6OOR 4250*.;
Motorhuis Geleen, Rijks*»
Nrd. 21. J
MOTORKLEDING: Aan^'ding Damen alu-gevo*'*
jack en regenbroek l9*i,
MDS Enduro helm 1%,
133,95. MQP regenover^
rd en blauw 117,-. 4 kleui* 'Strada 142,50. Offroad lav
zen 200,-. Cross/Offr^lhelmen spec. prijzen! (JJI
helmen in de opruim*!
Kom vrijblijvend onze rui"^kledingcollectie bekijf
Tot ziens bij Motorhuis "
leen, 04490-43666.
Te koop HONDA CX &%
bwj. '80; Yamaha KT 5\bwj. '82, i.g.st., t.e>"*
Schildstr. 9 Treebeek,
Te k. HONDA GoldNtfjj
1100 GL, Int. i.z.g.st.
veel ace. km.st. 33000, r
f 10.250,-. 045-222453. >

(Brom)fietsen .
Te k. VESPA Ciao met wa-
terkoeling en schijfrem., pr.

’ 1.000,-. Te bevr. Talmastr
7, Meezenbroek-Heerlen.
Te k. Puch MAXI blauw-wit,
z.g.a.n., aug. '87, ’1.200,-.
Na 18.00 uur en zondag de
hele dag. 045-272117.
Te koop compleet voorfront
YAMAHA DT, z.g.a.n. Tel.
045-416843.
Te k. gevr. snor- en auto-
maat BROMFIETSEN. Rens
Janssen & Zn., Ganzeweide
54, Heerlenheide. Tel. 045-
-211486.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.
Te koop JONGENSFIETS
lft. ca. 12 jaar, vr.pr. ’ 100,-.
Tel. 045-220233.
Tek. SUZUKI TS 50 X, febr.
'89, wit, met verz., helm.
Arendstr. 1, Heerlen.
Te k. BROMSCOOTER ele-
ctr. start veel luxe Tel.
04458-1206.
Te k. VESPA Ciao, 4 jr.,
’700,-. Tel. 045-226813
(na 17.00 uur)
Te k. ZUNDAPP GTS m.
sterw. i.z.g.st., ’ 750,-. Pan-
nenberg 61, Hoensbroek.
Te koop nieuwe DAMES-
FIETS. Tel. 04490-53729.
Te k. Yamaha DT 50 MX en
DT LC ace. kl. zwart. Tel.
045-411271.

Gebr. dames- heren- kind1'
en OMAFIETSEN te k. "1

’ 60,- Tel. 045-751850^/
Te k. merk RIJWIELEN^Maxi Puch. Tel. 045-2220?
Te k. SUZUKI mooi en <$,

’ 300,-. Renfiets JansS*
als nw. ’400,-. gr. ma3

Spoordijkstr. 78, Hoe*15

broek. Tel. 045-214964^
Te koop TRIMFIETS JLversn., in pr.st., kl. blauwe
Tel. 04490-54338.
Z.g.a.n. SNORFIETS, z^uitvoering m. verz. ’ 60"'
tel. 045-418823. _y.
Te k. heren SPORTFI^Peugeot. Verl. Wilhelm1"
str. 11, Hoensbroek

Te k. VESPA Ciao en sn£brommer als nieuw. Kerk?
33, Übach o. Worms. V
Te koop div. gebr. RA$
FIETSEN; gebr. Puch WZ
div. schade Vespa's PK v
Bert REKERS, Willemstr- v
Heerlen. Tel. 045-7268fgy
HERENSPORTFIETS j
’150,-. H. Renfiets Raie*,
nw.pr. ’1.600,-
’BOO,-. mt. 59. JongelJ
meisjesfiets merk Raie*

’ 250,-. Tel. 04490-2402^
Tek. RENFIETS Kynast* 2*
a.n. ’200,-. 045-41116g>/
SUZUKI TS 50 X, met t
cessoires. Reestraat l

Heerlen.
PUCH 3-versn., i.Z.O-1
9.000 km, vr.pr. ’ 500,-^zwart/oranje. Tel. "^458038. y

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.

Te k. elect. knikarm ZON- Een PICCOLO in het
NESCHERM, bruin/beige burgs Dagblad helpt O
streep dessin, 4 mtr. lang. weg naar snel succes- "

Tel. 045-753346, na 11 uur. 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Zeeland
Te h. v.a. 5 aug. STACARA-
VAN in Zeeland, Schouwen-
Duiveland, aan Grevelm-
genmeer, 4 km. v. Noord-
zeestrand in Scharendyke. 6
slaappls, gas, water en e-
lektr. chem. toilet. Standpl.:
Blankersweg 1, den Osse,
Brouwershaven. 04490-
-15835/09-49-2456-3591.

Noord Brabant y
"Tv*Nog enkele bungalows a

bosrijke omgeving bij £'[",«,
HOVEN nu f 200,-1f
p. wk. Bel 04907-2158^
Piccolo's in het Lim^fDagblad zijn groot in $
SULTAAT! Bel: 045-7jjg>/

Voor Piccolo's .
zie verder pagina 2"



Zaterdag 22 juli:
16.30 uur: bijeenkomst voor ge-
nodigden in schutterslokaal
Dierks te Nieuwenhagen. 17.00
uur: H. Mis in de parochiekerk
O.L. Vrouw Hulp der Christe-
nen. Na afloop in optocht naar
het schutterslokaal. 19.30-21
uur: receptie ter gelegenheid
van het 40-jarig lidmaatschap
Mai Kuijpers bij schutterij Ko-
ningin Wilhelmina.

Zondag 23 juli:
10 uur: ontvangst van het Fede-
ratiebestuur en juryleden in kan-
tine SV Sylvia. 13.30 uur: offi-
ciële opening door burgemeester
Coenders op feestterrein aan
Kleikoeleweg. 14 uur: aanvang
muziekwedstrijden en tevens
vertrek optocht vanaf feestter-
rein. Route: Puddelerweg, Klei-
koeleweg, Voortstraat, Boshei-
de, Vredestraat, Oude Heide
(tribunes en défilé), Kruisweide,
Bosheide, Kennerslaan, Klei-
koeleweg. 16 uur: uittreden ma-
jesteiten, muziek- en exercitie-
wedstrijden. 16.20 uur: lossen
enkele ereschoten. 16.30 uur:
aanvang schietwedstrijden ter-
reinen Kleikoeleweg. 19 uur:
uitreiking van ruim 100 prijzen.

"i Is de voorspelling
f \ van de weerprofe-
Vten slechts voor ze-jj^êprocent uitkomt,

i het 41ste Federatie-
bondag op de terrei-
ia^n de Kleikoelweg in

niet stuk.
er\vachtingen voor

de temperatu-
tussen de

graden. Prima
v°or de organiseren-

Koningin
Jlmina. Uit cijfers

laatste drie Federa-
len in Strucht ('B6),,eisweert ('B7) en

('88) blijkt
verwachte komst

,'5.000 toeschouwers
'"'t de lucht is gegre-

,VRotdag van het Wereld Mu-.. ncours in het nog geen tien
jer verderop gelegen Kerk-
, et daar geen afbreuk aan.i e^st waar zestig schutterijen
t 'lemen is reeds verzekerd

aantal bezoekers. HetJ;eeft zijn eigen publiek. Bei-
H Ve nementen bijten elkaar
l let. En de mensen die geen,""nen maken, geef ik het ad-

plaatsen eens eene nemen", zegt Mai Kuij-
j, en van de markanste figuren""erij Koningin Wilhelmina.

Middeleeuwen
Mijn moeder zei altijd: „Drink je
melk op, want daar zit alles in wat

je nodig hebt".

Nou, ze heeft meer dan gelijk
gekregen. Er zit nog meer in de

melk dan we ooit hebben kunnen
vermoeden.

Het is een opzienbarend wonder
dat we allemaal nog in leven zijn.

Dioxine in de melk, enge
bacteriën in het barbecuevlees,

nitraten in het drinkwater,
salmonella's in de eieren, cesium

in de honing en ook het brood
heeft een bijsmaakje gekregen.
Wat deugt er eigenlijk wel nog

van ons voedsel.

'Melk is goed voor elk.
'Met melk meer mans.

'Melk moet, melk doet je goed.
'Drink per man, driekwart kan.

Kent u ze nog, al die ronkende
spreuken waarmee we opgepept

werden het witte vocht uit de uier
van de koe dag-in dag-uit in grote
hoeveelheden tot ons te nemen?

Nou, vergeet het voorlopig maar.
Met iedere slok melk loop jekans
een paar miligram dioxinein jelijf
te krijgen en dat schijnt een vergif

te zijn dat zo eng is, dat de
geleerden nog niet eens weten wat

het precies allemaal doet.

Waar is de tijd gebleven dat je
extra naar de boer fietste om wat

onbespoten spercieboontjes te
kopen?

Onbespoten? Dat is nergens meer
te krijgen. Uit de schoorstenen

van fabrieken,
elektriciteiscentrales en

vuilverbrandingsovens wordt heel
Nederland met al zijn akkers

weilanden en volkstuintjes
vierentwintig uur per dag

bespoten. De uitlaten van de vijf
miljoen auto's op onze wegen

doen ook de klok rond hun best
om de sla, de spinazie en de
tomaten te voorzien van een

onzichtbaar laagje smerigheid,
dat er ook met het meest

verzuurde leidingwater niet meer
ijf te poetsen is.

Dank zij de met-aflatende ijver
van onze wetenschappers

beschikken de multinationals die
ons voorzien van ons dagelijks
brood met alles erop en eraan

over een hele reeks van
kunstmatige middeltjes om ons

voedsel apetijtelijk te laten
uitzien, lekker te laten ruiken,

langer houdbaar te maken,
middeltjes die er vooral voor

zorgen dat het laatste beetje pure
natuur uit het eten wordt

weggetoverd.

Wie had er ooit durven twijfelen
aan de puurheid en zuiverheid

van de uier van een koe. Niemand
toch? Net zo min als je

vraagtekens zet bij de kwaliteit
van de moedermelk.

Helaas, ook deze laatste bastions
van Moeder Natuur hebben we

moeten prijsgeven aan de
vervuiling. Waar we overigens
allemaal, zonder uitzondering,

verantwoordelijk voor zijn.

We moeten, vrees ik, terug naar
de Middeleeuwen. Toen waren de
hygiënische toestanden verre van

ideaal. Geen stromend water,
geen riolering, geen Dreft en geen
Ajax. De mensen schuwden het

om water te drinken, want water
was besmet en je kon er de pest
van krijgen. Daarom dronken ze
in de Middeleeuwen bij voorkeur

bier. Want bier was langdurig
gekookt en dus zuiver en

kiemvrij.

Wat let ons eigenlijk om ook nu
weer de les van de Middeleeuwen

te volgen en massaal terug te
keren naar het bier? Daar is - de

laatste tijd - niks negatiefs over
geschreven.

martin huppertz

Over onderlinge samenwerking van
de drie bonden (Amstenrade, Zuid-
Limburg en Eendracht Midden-
Limburg) in één federatie is iedere
schutter zeer te spreken. „De schut-
terij uit Slek-Echt, die het Federa-
tiefeest in '90 voor haar rekening
neemt, is nu reeds bij de voorberei-
dingen betrokken. Want zij besef-
fen ook dat een geslaagdFederatie-
feest nog steeds beter is dan een
verwaterd OLS".

Nostalgie
Het verheugt de organisaitie van
het 'Klein OLS' - groot OLS zon-
der de Belgen — dat de nostalgie
weer terugkeert.
„Er worden weer schutterijen opge-
richt. En dat is een goed teken voor
de toekomst. De mensen neigen
weer naar het typisch beeld van
vroeger. In Bocholtz en Hoens-
broek heeft men weer plannen om
de schutterijen-in-ruste weer op te
laten staan. Wat de schutters uit
Bocholtz betreft. Zij hebben in het
schuttersmuseum in Stramproy nog
heel wat koningszilver en andere
waardevolle attributen keurig opge-
borgen. Dat kan men daar te allen
tijde ophalen. In Maastricht doen
geruchten de ronde dat er binnen-
kort een tweede schutterij wordt
opgericht. Met al die positieve ge-
luiden in het achterhoofd, is het een
waar plezier zon Federatiefeest
binnen de gemeentegrenzente heb-
ben".

hans rooijakkers

rste ronde

% o"e —■- - — —
t n waren steeds de grootste

Anders. Maar niemand heeft
gelegen van onze

Lichtingen. Dit weekeinde
H "'ngin Wilhelmina, met de
lan driehonderd andere vere-

'"'gsmensen uit Nieuwenha-

y schietboom tijdens het OLS
C erste zestal van de Land-
L~j*hutterij in de 129 jaar dat
'i_,Vere' n oet Neujehage' be-

verder gekomen dan de
lr°nde. „Hoger dan zeventien
k 2,jn wij nooit gekomen. Één
«bleef steeds overeind", zegt

commandant en ze-
£>g-koning Mai Kuijpers

ij^et heeft beslist nooit aan de
Lrs gelegen. De wind en de

Peter Joosten uit Kessel
muzikaal manusje van alles

Daarom houd ik van vrolijke, kind-
vriendelijke filmpjes." Zo maakte
hij de afgelopen jarenonder andere
het geluid bij filmpjes van 'My little
pony', 'Bananenman' en 'Popeye'.
De afgelopen weken kocht de com-
merciële zender Veronique Joos-
tens bewerking van 'Cat City' en
met de filmmaatschappij Warner en
met Veronica werden contracten af-
gesloten over 'Inspecteur Ed'.

kindertekenfilms houden zijn voor
keur. „Kinderen zijn zo eerlijk.

„De stemmen, de muziek en de ef-
fecten bepalen de helft van de film,
maar toch is dat geluid vaak het on-
dergeschoven kindje. Vooral in het
Oostblok wordt daar nauwelijks
aandacht aan besteed. De Ameri-
kanen hebben daar de laatste jaren
verandering in gebracht, maar nu
overdrijven ze het. Kijk maar eens
naar Miami Vice, daar prikkelt de
muziek je oren dusdanig dat je din-
gen gaat zien die in feite helemaal
niet gebeuren. Allemaal bedrog en
suggestie."

In zijn voor vele tonnen ingerichte
studio concentreert Joosten zich nu
vooral op goedkope tekenfilmpjes
uit het Oostblok. In Hongarije wor-
den 'voor een prikkie' films ge-
maakt die niettemin de Disney-
kwaliteit evenaren. „De omroepen
zien die filmpjes nu nog helemaal
niet zitten, maar door mijn nieuwe
teksten en muziek maak ik er een
nieuw fris Westers verhaal van."
Voor 11.000 gulden kocht Peter
Joosten bijvoorbeeld alle rechten
van Pim de Pingvin. Na de bewer-
king is de serie bijzonder populair
bij de BRT en Veronica. Maar
Joosten wil meer. Hij schreef en te-
kende een boekje over de kleine
pingvin, en brengt nu zelfs video-
banden en compact-discs uit over de
avonturen van het getekende pool-
diertje.

Suggestie

Hetzelfde is hij van plan met een
nieuw Frans tekenfilmfiguurtje: het
sneeuwpopje Bouli. De rechten
voor alle 78 afleveringen heeft Joos-
ten al in zn zak en hij is druk bezig
met het vastleggen van alle mogelij-
ke nevenactiviteitenrond 'Bouli'.
Voor de eerste helft van het komen-
de jaarrekent Joosten al op een
enorme omzet door die 'merchandi-
sing'-activiteiten.

Joosten maakt overigensook geluid
bij filmpjes die uit commerieel oog-
punt niet direct rendabel zijn. Hij
vindt het bijvoorbeeld leuk om te-
kenfilmpjes in het Limburgs in te
spreken. Zo werd de Limburgse Po-
peye razend populair bij de lokale
omroepen.
Joosten wil daarnaast zijn creativi-
teit ook meer gaan aanwenden als
regisseur van bedrijfsvideofilms.
De meeste promotiefilms van be-
drijven vindt hij om te huilen. „Er
wordt te weinig fantasie inge-
bruikt."

De zakelijke instelling van Peter
Joosten gaat echter niet zo ver dat
hij bereid is om flink uit te breiden
of met zijn studio naar Hilversum te
verhuizen, al heeft hij al diverse
aanlokkelijke aanbiedingen gehad.
„Veronica vroeg me om voor 150
uur aan films na te synchroniseren.
Dat is een enorme klus, die je
grootscheeps aan moet pakken.
Daar heb ik geen zin in en ik heb
het bod afgeslagen. Zoals het nu
gaat, ben ik al lang tevreden."

peter bruijns

roniseren goed te pakken. Dat hij
niet wist wat de figuurtjes in het
Roemeens of Japans allemaal rie-
pen, wist hij gaandeweg om te bou-
wen in een voordeel. Joosten be-
kijkt defilm nu gewoon vijfkeer en
schrijft dan een heel nieuw verhaal
met originele humoristische tek-
sten. Het legt hem geen windeieren.
In de afgelopen jaren heeft hij in
Hilversum een goede naam opge-
bouwd, zn programma's krijgen
hoge waarderingscijfers.
Behalve kindertekenfilms heeft
Joosten ook een aantal grote speel-
films na-gesynchroniseerd, maar de

Ondanks die moeilijkheden kreeg
Joosten de smaak van het na-syncf

Humor

de Roemeense spraak totaal anders
qua opbouw en klankvorming, dus
we zaten meteen in de hoogste
moeilijkheidsgraad. Bovendien was
er geen muziek en effectenband bij
dus ik moest helemaal opnieuw be-
ginnen. We moesten maar gokken
waar het over ging. Bovendien za-
ten we met een enorme handicap:
een zachte 'g' die duidelijk te horen
was. Vandaar dat ik in het begin een
paar films goed verspeeld heb."

schudding en was aanleiding voor
veel discussies. Cultuurambtenaren
veegden destijds de vloer met hem
aan. „Nu hebben ze allemaal be-
wondering voor me, maar ik heb ze
niet meer nodig."
Zijn studio bestond voornamelijk
uit een synthesizer en een paar
bandrecorders toen Joosten in 1986
tot zijn eigen verbazing werd ge-
vraagd om muziek te maken bij een
kinderfilm. „Kort daarna vroegen
ze of ik de films ook even wilde na-
syncroniseren. Mens, ik wist hele-
maal niet hoe datmoest. Het begon
al met een Roemeense film. Nu is

fl" \ nlangs verscheeny l Izijn eerste boekje,
I^',_ir eze wee^ver"
yS^ hij nog tekenfilmse-
rie de BRT en de
5» >~ commerciële zen-

iih eronique. Binnen-
H reist hij naar Honga-

zijn plannen voor
tekenfilm door
Peter Joosten

/^ uit Kessel, een crea-e duizendpoot en een
fl gevraagd manusje van? sn medialand.

. ___,J, . 'neter van de pont over de
de n Kessel heeft Peter Joosten

_
*iile °°rkamer van zijn huis een
fefj' maar volledige geluidsstudio

'■t^ '" Daar staat ondermeer
'iflj'VPuter waarmee op 99 spo-
Vl a' muz'e'c kan worden

In een nog veel kleiner
'Iflg n2 kantoortje verzorgtK (jj^ministratieve verplichtin-
!be eiu eenmaal bij zijn creatie-"Ho^P horen. Peter Joosten was\ (, . _ jaar in staat het mooi gele-

' Se'|S te koPen- Sinds h'i drie
i.^ eden door een Amsterdam-
fflfj|r"laatschappij werd benaderd
l\ /"'''nuziek te maken, gaat het, °°rdewind.

Musicals
_■_,V de tijd had ik niks." zegtV, de in het verleden als toet-.l^ ! n verschillende bands

k^Ov'' 1 esse' en omgeving. In
Set'nciekree_ h'J bekendheid_ la

s,Cnr '_ven van drie musicals.
Vj^iie de uitvoering 'Silly Jim*
're een blote man over net '°-"de, veroorzaakte veel op-
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" Peter Joosten, een muzikaal manusje van alles. Foto: JAN-PAULKUIT

Nostalgie herleeft
in schutterswereld

" Drie
bijzondere
leden van
schutterij
Koningin

Wilhelmina uit
Nieuwenhagen-

Landgraaf
(v.1.n.r.):

generaalAl
Collaris,

grenadier Sjeng
Deguelle en

commandant/
schietmeester

Mai Kuijpers.
Foto:

DRIES LINSSEN

gen, haar kracht laten zien. Morgen
moeten wij presteren en zorgen
voor een vlekkeloze organisatie,
want als Nederlands-Limburgse
schutterij kom je door loting slechts
één maal in de zestig jaaraan de
beurt om zon Federatiefeest te mo-
gen organiseren".

Medicijn
Dat bier en schutterij in één adem
worden genoemd, is volgens hem
een fabeltje. „Soms is een pilsje
vlak voor het schieten een goede
medicijn. Daar word je een beetje
rustig van. Maar al die wilde verha-
len zijn overtrokken. Er is wel een
Limburgs spreekwoord 'als een kalf
niet wil drinken, breng dat dier dan
naar de schutterij. Maar dat is .

schutterslatijn...".
Mai Kuijpers is erg trots op zijn
staat van dienst bij de schutterij.
Als schietmeester heeft hij niet al-
leen duizenden kogels zelf gegoten.
Met zijn eigen loden projectielen
schoot hij letterlijk en figuurlijk
meerdere malen de vogel af. Liefst
zeven maal werd hij koning van zijn
vereniging. ..Op het moment dat
door je eigen schot de vogel naar
beneden valt, slaat je hart even
over. Zon geweldig gevoel is dat.
Een kwart eeuw geleden was ik nog
een broekie van 22 jaartoen mijn
makkers en schietvrienden voor het
eerst de groet moesten uitbrengen
aan het koningspaar. Ik stond daar
tijdens het défilé apetrots met mijn
vriendin Biella en zag hen voorbij-
trekken. Maar in '82 stond ik daar

voor de zevende maal. Weer met
Biella, mijn vrouw. Het was alsof
die 25 jaar voorbij waren gevlo-
gen".

Grenadier
Sjeng Deguelle is inmiddels75 jaar,
maar pas vier jaar lid van schutterij
Koningin Wilhelmina. „Het is wat.
Ik leerde op zeventig-jarige leeftijd
marcheren en schieten. Ongeloof-
lijk, maar opeens liep ik tussen al
die geüniformeerde mannen. Ik had
voor het eerst een buks in mijn han-
den".
„Om nooit te vergeten", vult Mai
Kuijpers aan. „Ik weet nog goed dat
hij zijn eerste schot loste. Het ge-
weer is sowieso bijna zo groot als
Sjeng. Een knal en daar lag hij bijna

op de grond. Kennelijk niet op de
hoogte van het feit dat een schutter
het geweer vast tegen zich aan moet
drukken".

Draaiboek
Een dank-je-wel vanuit de Nieu-
wenhaagse schutterskringen is ze-
ker op zijn plaats voor de 'mannen'
van St.-Joseph uit Sweykhuizen.
„Wij hebben, veel baat bij het draai-
boek van onze collega's uit de
Westelijke Mijnstreek. Zij namen
dé organisatie op zich in '88 en wis-
ten na afloop precies wat er niet
goed ging. Zo zullen de diverse
mensen op de entreeposten veel
eerder post vatten om de stroom be-
zoekers tijdig naar het feestterrein
te krijgen".

anderzijds
Hmburgs dagblad vrijuit
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Voor suggesties vour deje
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.6401 dp heerien, of bel 045-
-739263



Limburg
Ontdek de PEEL met 'n fiets
-dagarr. vanaf de Turfhoeve
Sevenum 04767-2800.

Zeilen/Surfen
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 k. SPEEDBOOT met
trailer en 40 PK Yamaha
motor z.g.a.n. 04454-2384.
Te koop 4 pk TOMOS bui-
tenboordmotor, z.g.a.n.

’400,-Tel. 045-415446.
Te k. SURFPLANK, com-
pleet, Weider, i.z.g.st., vr.pr.
’400,-. Tel. 045-726673.
Te k. Polyester ZEILBOOT,
Nautiplast, I. 4 mtr., gewicht
48 kg., 8 m2zeil. Tel. 045-
-753346, na 11.00 uur.
Te k. slalom SURFPLANK
fanatic, compl. met tuigage,
i.z.g.st. Tel. 045-458072.

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.

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
inruiiers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Aanhangwagen
Onderdelen-Opreij

Kruisberg 50, Meerssen
tel. 043-643500

Open 's namiddags.

Zwembaden
Onderdelen - Opreij

Kruisberg 50, Meerssen
tel. 043-643500.

Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
Wij starten reeds nu met de
verkoop van on?e 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.
Sijsfermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker te
h. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’ 700,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
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.
Snijders WATERSPORT
Maastricht. Ga weer water-
skien zonder vaarbewijs.
Speedboten motoren Zodiac
opbl. boten. Ond. service en
rep. Korvetwg 14, Markt 36.
043-633034/214652.

Te k. RUBBERBOOT
’150,-. Tel. 045-316607.
Te koop STACARAVAN op
mooie camp. in Z.-Limburg.
Tel. 045-253047.
TABBERT Markgraf 1981,
4.70 mtr. met polyester
voort., als nw., rondomvew.
en koeling, Kohlbergsgracht
83, Kerkrade.

Te k. HOBBY Prestige 455,
bwj. '83, nw. mod. m. comb.
rollo's, luxe wasr., ringverw.
afz. kap, omvorm, rondz.
sep. wand. etc. pr. ’ 9.850,-
Tel. 045-461669.
Te k. CAMPER 2 pers.,
Dodge 6 cyl., i.z.g.st., bwj.
'76, ’ 4.250,-. 045-228661.
Te k. CARAVAN. Tel. 045-
-228520
Te k. CAMPER Fiat 242 D,
bwj. '84, APK juni '90, 2 a 3
pers. erg mooi. Uiterste pr.

’ 15.000,-045-325729.
Te koop VOUWWAGEN Al-
penkreuzer compl. met luifel
pr. ’3.000,-, bwj. '86. Tel.
045-318821.
STACARAVAN 9,5 x 3 m.
wc, douche en aanbouw, st.
geld betaald 1-1-'9O,

’ 9.500,-. Tel. 04492-5376.
Te k. 3 a 4 pers CARAVAN
Eurokip met voortent en
verw. m. registratiebew.
1-7-77, vr.pr. ’1.350,-. Fr.
Halsstr. 14, Brunssum, na
17.00 uur.
3 pers. CARAVAN Sprite vr.
pr. ’ 1.600,-, 4 pers. Kip
Caravan, vr.pr. ’ 2.300,-.
Plein 12, Merkelbeek.

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. ALPHENKREUZER
senior ’ 1.050,- na 18.00
uur 045-727735.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt.
Hovas t.o. Makro Nuth. Tel.
045-243323.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323
CAMPERS te huur v.a. 5
aug. Camperverhuur Erkens
Koolweg 11 Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te huur wegens annulering
4 pers. CAMPER van 5-8
t/m 25-8. Tel. 04490-71925.
Te k. CAMPER, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-272067 of 259707.
STALLING voor caravan
gezocht, omgeving Heerlen.
Tel. 045-724063.
Te k. FIAT 242 diesel om-
geb. als camper. Heidestr.
17, Schinveld.

België

Een dagje strand!...Sonnevijver
Of actieve gezinsvak. met dagel. uniekrecreatie-progr. in 4
sterren-camping met seiz. of jaarpl.Natuurbad met zand-
strand, visvijvers, cafe-rest. disco, wind-surfschool, jeu de.

boules, etc...
Sonnevijver, Heidestraat 103Rekem (België) vlakbij

Maastricht. Tel. 09-3211-713048.
Te koop houten vak.huisje
op camping in LANANKEN
(B). Volledig gemeub., ktv, 3 Luxemburg
slpks., douche, wc, keuken, Z
gaskachel en geiser. Rond- Prachtig gelegen VAKAN-
om vrijliggend, vr.pr. TIEWONINGEN te huur te

’ 25.000,-. Inl. tel. 04703- Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
2123/04490-33264. ma t/m vrij tel. 045-410071.

Duitsland
Ter KENNISMAKING hotel/
rest. Goldener Pflug. Be-
zoekt u het mooiste rencir-
cuit ter wereld! Spec. aan-
bieding: ma-do LO p.p.p.d.
50 DM mcl. museumbezoek.
D-5489 Nürburg. Tel. 09-
-49.2691.7473.
WESERBERGLAND comf.
vak.won., 2-6 pers., 45-65
DM, 10 automin. van ratte-
vangerstad Hameln, 5 min.
v. golfpt. Schloss Schwöb-
ber. Tel. 09-49.5158.588.
NOORDZEE St. Peter-Ord
4-pers. comf. won. dir. aan
dijk, keuken, balk., do/bad,
kind.kmr. ktv, vrij va. eind juli
Tel 09-49.405241071 ma-vr
BEIERSE Woud, Drei-Ses-
seberg. Top vak.won., vrij
va. 7-8 va. DM 40 p.d. mcl.
beddegoed, kl. tv. Tel. 09-
-49.8584.1611.
Mooie vak.won. v. 6 pers.
dir. aan bos. FERIENHAUS
Sausen, Gerolstein. Tel. 09-
-49.6591.4559.
SAUERLAND, mon\f va-
kantiewoningen, 4-5 pti-.
65 DM, kamers met VP 34
DM. Tel. 09-49.2721.8872.

' OTTGESBORN/Westerw.- vak. boerderij, wandelen,

" paardr., ontspannen. Alle■ kmrs. met do/wc. Huispros-
pect. Fam. Bongard, Wissen
Tel. 09-49.2742.2987.

' BERCHTESGADEN/Bi-. schofswiesen vak.won., 2-4
pers. va. 24-9-89 te huur.

i Tel. 09-49.8652.8485.

' 4 comf. app. in WILLINGEN

' (OT) 2-5 pers. te huur. Rus-
tige ligg., 1-2 slpks. Nog. vak.termijnen vrij. Folder.

I Tel. 09-49.5632.1328.
1Kamers te huur BERG-: GASTWIRTSCHAFT1Schwaben Beierse Woud.. Tel. 09-49.9942.8748.
:BERGHOTEL Hahnenklee,
1 70 bedden, zwembad, reuze
bierbar, ideaal voor groepen
HP va. DM 45. Tel. 09-49.. 5325.2505.

Oostenrijk. Mooi geleg. Appartement te■ MATREI Oost-Tirol 0,7 km.
" .n het centrum v.a. 27 aug.

I ncr 'rü, 3 tot 5 pers., 60 m2.
Inl. 045-226541.

Frankrijk
Te h. 5-pers. VAKANTIE-
APPARTEMENT aan zee
op boulevard te Le Touquet
N-Frankr. Inl. 04490-26968.
ZUID-FRANKRIJK i.v.m.
arm. na 12.8 te h. 4-5 pers.
caravan op camping Dor-
dogne ’ 275,- p.w. Inf.
04742-3362.

Italië
TOSCANA/kust/Elba, vak.
won. en huizen. In juli nog
vrije termijnen. Tel. 09-49.
89.883498.
Zonnig SARDINIË gunstige
part. huizen en app., dichtbij
strand, geschikt v. kind.,
surfmog. In juli en aug. nog
gunst, restpl. te huur. Tel.
09-49.5063.8095.

Griekenl./Cyprus
OLYMPIAKI akti Katerini,
part. 2-kmr. app., 3-4 pers.
dir. aan strand, 50-65 DM p.
d. Tel. 09-49.7032.34158.

Spanje/Portugal
COSTA BLANCA Denia, v.
part. vak.won. en bungalow,
1-3 slpks., woonk., keuken,
bad en terras, zwembad,
huis va. DM 450 p.w. Tel.
09-49.6201.68247.
LLORET DE MAR hotel met
zwembad, L/O 10 dgn. 25
aug. 1 sept. 8 sept. ’ 249,-;
15 en 22 sept. ’239,-; 29
sept. ’219,- mcl. busreis.
Bus retour v.a. ’ 185,-. Bel
Hubertus Alad 045-352871.

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

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

06-320.330.03
Geniet van een spannend

nummer...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et p/m
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Nieuw in Club 2000

Jacky en Katja, lief en jong.Tel. 04490-42315.
Gezellig flirten met zn tienen

Flirtbox 06-320.330.01
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Wie wil ons helpen

Paren-avonden te verzorgen?
v/m of echtpaar, achter de bar. Gepaste "kleding" gewenst.

Situatie club omg. Susteren. Reacties aan:
PB 2775, 6201 JAMaastricht.

Op de
SexSuperßox

zijn die hete praters die best
willen, maar de Heetste Box
daar doen ze 't na 't praatje

sexsuperbox 06-320.324.30
Heetste Box 06-320.328.29

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 ct.p.m.)
Met 't vriendje van haar

zoon, met een onbekende in
't bos of met een

bizarre
vreemdeling in die steeg??
06-320.323.84 (50c.p.m.)

Als die tiener
zo heet verlangend is, als ze

hem in badpak ontvangt...
hoe lang verzet die ervaren
man zich?? 06-320.323.85

(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. ...Soft
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.

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen
Tel. 04490-42315.
Meisje gevraagd.

Toppunt van gezelligheid.
De eerste DIKKE mensen-
box. Hier vinden ze elkaar
om dik gelukkigte worden.

50 c.p.m
06-320.327.37

Marcha
Grieks 06-

-320.325.55
50 ct.p.m.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
"De Jachthut"

Haanrade-K'rade. Grensstr.
23. Gerda, Regina, Karin,

Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-4 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

’ 50,- All-in
tel. 045-423608

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

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

naast tennishal.
Heren wilt u eens iets

speciaals
Ben aantrek, j.vrouwen voor

alles in (discr. verz.) (enig
niv. gew.) Br. o.nr. B-1468
LD, Postb. 3100, 6401 DP

Heerlen.

Judith, pas 18, geeft je
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.

Mindy's
Masturbatielijn

gratis kado
06-320.320.66 ( 50 Ct. p.m.).

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)
"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Wil je me voelen
Doe dan je ogen

dicht!
lErotifoon!

06-320.320.12
50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
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

06-Sex
Relax-üne

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08

ÜLiveü
sex relax box

06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

06-GAYCAFÉ '

JÈJêUMMXGSL jm***i)*mr "« M°* 6 . of" Inr ii "■"*« UT.Mits
t
_ <«> kiMH _n niit m wt| k_n_«i nnm!

■émW^-06-320.327.55
sexspel Club 06

Special Sex
van nummers op je telefoon De grootste porno-computer
uitmaakt hoe het verder gaat van Nederland.

Eindeloze variaties Bel 06-
Elke dag opnieuw 320.320.40

kies dan 1 ~ . .Menu 1 keuze uit
Door antwoord te geven op
de openhartigevragen van Meestïresonze sex specialisten verrijk m___o

__„___....
je je SEXKENNIS c M

Me" 2K 7UZ? Ul'
' ' Echte spetters, lesbisch duo

kies dan 206 9ra'is .''ve-gesprek (1 lijn),
Fetisjisme en Grieks

320.323.66 06

soep.m. 320.320.40
Thai Privé Een Suïnr te

Suffolkweg 13, Weert r- t
04950-42966. ten nummer,

Nee, nog heter kan niet 10 verschillende
denk je als je ze op de sexverhalen.

/-__.__:__uMaak zelf uw keuze via deOrgiebox grootste
zo bezig hoort en toch ... Qpvrnmni itorOp de Sexbox? Vooral die OeXOUmpUier
meisjes. Je twijfelt wie 't On-
heetst zijn. De Orgiebox op 00/_ _>/_/_ A/_
06-320.324.40? of de Sex- o___U.o___-.4U
box 06-320.322.22-50 cpm. Een nummertje om te
Alweer die Wip-ln box in onthouden!

Spr _..-,eelrca'S de -30. Nette jongemanverwentom wat te versieren... wat ' ,J;n,amo
een mazzel, dat er op de eenzame

Lijfsex box dames
„_._. -_______. u

, ook escort. Br.o.nr. B-1469ook een paar vrije schatjes LD Postbus 3100 6401 Dp
zi]n. De Wip-ln op Heerlen06-320.324.60. De Lijfsex :
box 06-320.324.90-50cpm. ErOtel 06
Heren, opgelet. Jong meisje 00/_ onn onmoeder en dochter, meeste- o___U.O_-U._-U

res en nog vele andere
mooie meisjes in U' u- J'l en Jul Ie

,-u . r- i " , weten het wel.Club Exclusief 50 ct.p.m.
Trio, lesbisch, escort, p: k ■ hprivetaxi mog. Ma-za v. rl_.r\ U|J _.lUU
11-23 u. Zond. 14-21 u. De sexafsprakenbox

Industriestr. 13 Kerkrade-W. voor jonge meiden
Tel. 045-423634. 06-320.328.40 - 50 et. p/m

Lekkere meid zkt. sexvriend
Sex-contact-lijn
06-320.3203.33 - 50 cpm
Direct snel sex (50 cpm)
L.I.V.E. afspreek lijn!!

06-320.320.55
Meisjes zoeken sex-contact

Tippel-box
(50 cpm) 06-320.326.66

Gay
Meeting Point

Direct Gay-contact
06-320.330.18 (’ 0,50/m)

Nieuw! Bel Linda van...
't Flirtcafe

06-320.330.77 (50 cpm)

Escort Marli
Vanaf 's morgens 10.00uur.

045-451033

Kusje
op je...
van Karin 06-50cm.

320*327*27
Triosexbox

veel meiden vinden één
man te weinig en zoeken
nog een sexvriend live.

06-320.323.53 - 50 cpm.

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,

geen bandjes, live sex!
06-320.325.69 - 50 cpm

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit dekleren

nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 cpm

Club Doma-SM
Live uit de kelder!

Slavinnendag deel 10
06-320.323.50 / 50 ct.pm
Wat deed Marietje in het

fietsenhok..o6-320.323.55.
Jouw

sexervaring
inspreken 010-4297085

Onderwerping !!
Jiva's oosterse sexlessen

extra lang lekker les 32
06-320.323.51 / 50 ct.pm

Op de drilbox
zit jousoort vrouw, groot, dik

en zwaar behangen.
Reuzinnensex live!!

06-320.323.54 - 50 cpm

Nieuw - Nieuw
ma. vr. 11-24 za. 11-18

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323
Volwassenen vinden elkaar
op die 2 speciale boxen voor

hun speciale wensen.
De box voor Volwassenen
06-320.326.88.

De box voor het grote
verlangen

06-320.326.99
50 cent p.m.

Op de Box voor Boven de 18
hoef je je ECHT niet in te

houden. Dat doen anderen
ook niet. Bel maar

06-320.326.37.
50 cent p/m.

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de 40plus
Box fijn en ongedwongen

met leeftijdgenoten
06-320.327.28

(50 ct./p.m.)
Tussen al die nieuwe stille
boxen staat als een rots de

Pornobox.
Vaak en heet in gesprek,

da's bekend
06-320.320.51 (50 cent p/m)

Dame zoekt gave jonge
knul. Meisje wil contact

met ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox
06-320.326.27(50ct/p.m.)

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,-all-in.

06521-27896.
Privé en escort

045-220866
J.vrouw ontvangt thuis
04406-41916

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.
Op zoek naar lekkere

meiden ? Bel de

Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 / 50 ct/pm.

MAN zoekt contact met echt
paar voor moderne vriend-
schap. Br.o.nr. B-1444, LD,
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Huis)dleren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
Te k. YORKSHIRE terriër-
tjes. Kennel Oos Heim.
’375,-. Tel. 04404-1527.
PAPEGAAIEN: baby grijze
roodstaartjes, baby geel-
kuifkakatoes, baby blauw-
voorhoofd- en geelvoor-
hoofdamazones en baby
alexanders v.a. ’ 250,-. Div.
tamme prat. pap. Deze
week jonge grijze roodstaart
met kooi nu ’ 500,-. Tev.
mr. en ink. Kwekerij Han-
dels, Pr. Mauritslaan 2,
Beek. Tel. 04490-75359.
Veelbel. Cav.king Charles
SPAN lEL pups met stamb.
enz. rood-wit. Inl. tel.
04709-6053.
Te k. nest COCKER SPA-
NIELS en nest Heidewach-
tels. Tel. 04743-2303.
Te k. Schotse COLLIE pups
met stamb., tel. 045-221116
POEDELTJES Toyendwerg,
diverse kleuren. Thull 30 A,
Schinnen
Te koop jonge KONIJNEN.
Tel. 045-741104.
BOUVIERKENNEL heeft
pups te koop. Inl. 045-
-423400.
Te koop Perz. KITTENS, 11
wk., geënt e.d. Tel. 04490-
-76551, vrijdag na 18.00 uur.
Wegens omst. alléén een
zéér goed tehuis gez. voor
Mechelse HERDER teefje 6
jr. Tel. 045-716198.
Te k. jonge DWERG- en
Toypoedeltjes iets aparts!
Kerkstr 33 Übach o. Worms
Golden RETRIEVERPUPS
en Labrador retrieverpups
met stamboom en gezond-
heidsgarantie uit HD vrije
ouders. Tel. 04135-1931.
Te koop Malthezer
LEEUWTJES. Tel. 04498-
-54153.
Te k. zwarte KIPPEN met
snavel. Zilstraat 20, Dicter-
en. 04499-1341.
Te k. TERVUREN pups met
prima stamb., vader: Rafel
dischottatura HD-vrij. Vak.
regeling mog. 04760-72096.
Te k. witte BOXERPUP reu,
ingeënt en ontw. Tel.
04760-72096.
Weg. omst. te k. Fox TER-
RIËR, 7 mnd. oud, teefje,

’ 100,-. Tel. 045-724745.
Te koop PAARDEKOETS.
Tel. 04409-3051.
Te k. 30 VOORFRONTEN
(grote parkieten) tev. ge-
vraagd 1-0 rode kardinaal.
Tel. 045-313816.
Goed thuis gezocht voor
AIRDALE terriër, 5 jr. met
pap, i.v.m. allerg. kind. Tel.
04490-52053.
Te k. FOX terriërs, draad-
haar met stamboom. Hum-
coverstr. 143, Meerssen.
Te koop Mechelse HERDER
teef, 10 wkn. oud. Tel. 045-
-728494.
Te koop nest LABRADORS
en nest Cocker Spaniels.
Tel. 04743-2303.
Div. FAZANTEN te k. Goud,
geelgoud, konings, Swinhoe
en zilver. Tel. 04406-41033
We hebben vier speelse
zwarte KATJES, 10 weken
oud. Ze zijn al ontwormd.
Hebt U belangstelling bel
dan 045-441239.
WPN MERRIE te koop, za-
delmak, dressuur, hoogte
1.65 m. 9 jr. Kloosterlaan 14
Schinveld.

RASHONDJES, puppies
van heidewachtels, boxers, .
collies, bouviers, herders,
spaniels, poedels, peki-
neesjes, malthezers, chih-
tzu's, teckels, shelties, div.
kleuren keesjes, westhigh- ]
land terriërs, yorkshire ter- 'riers en leuke bastaard- ,
hondjes. Ook alle hondenar- \
tikelen. Lochterweg 8, Budel |
Schoot (achter Weert). Tel.
04958-1851 .(woensdag 26
juli gesloten).
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401. !
Te koop bl. en witte PAU- >WEN en Wyandotte krielkip-
pen. Bongard 5, Wijnands- !
rade, 045-241732.
Te k. ROTTWEILERPUPS.
Tel. 045-227381, Versiliën-
boschweg 56, Heerlen.
Te k. Jonge JackRUSSELS ,
Tel. 045-251814. ,
Goed tehuis gezocht voor :
MASTINO Napolitano. Inl.
045-215831. 'Te k. gevr. PAPEGAAIEN.
Inr. op tamme sprekende
mog. Tel. 043-214305. '3 jonge POESJES gratis af
te halen. Grensstr. 108,
Landgraaf.
Te koop PINSCHER zeer
waakzaam, lief voor kinde-
ren en wil niet graag alleen
zijn. Tel. 04499-2644 'na
14.00 uur.
Te k. nest DOBERMAN Pin-
chers, ouders HD vrij, IPO
en SCH afgericht en kam-
pioen. Tel. 04759-1396.

in/om de tuin
DOMPELPOMPEN vöör
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m 2afgehaald, bo- "ven de 50 mtr. gratis thuis- 'bez., ook gehele tuinaanl. 'goedkoop, ook voor straat- |
werk. Tel. 045-323178 '(TUIN)HOUTHANDEL lm- ]
preg In de Cramer 104, Hrl. ,
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geimpr.
planken, palen, rolborders, (
1000 st. nwe en gebr. biels |
enz.enz. bezorgen mog. ,

Opleidingen
"*■■■■■ \

ASR-therapie \deeltijd opleiding tot ASR-
therapeut. ■Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato "Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf- -feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 Space- 'Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma op 26-8-'B9.
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.
MANNEQUININSTITUUT
Shirly, start 6 september de
avondopleiding voor man-
nequin, dresssmen, en foto- I
model. Bel voor informatie I
tel. 04490-25658. I

Huwelijk/Kennismaking i
Rumpenerlinde

Brunssum, dansavond nieuwe stijl met heerlijke muziek.
Geen pasjes, wel entree. Tot ziens op zondag vanaf

21.00 uur.

Partner Consult
Adviesburo v. partnerkeuze

in Zuid-Nederland. HBO/
Acad. of vergelijkbaar nivo.

Postbus 443, Heerlen.

___r'
'■ l__flip^ : <_*_.<■W*' . mi

M. Schiks, 045-740088
U hebt een drukke werkkring

vrienden en interessante
hobbies maar u mist die ene
partner in uw leven. U kiest

niet voor toeval, wel voor
doelgericht zoeken. Brochu-

re beschikbaar.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Zaterdag 22 juli dansavond
voor ALLEENSTAANDEN in
café The Corner Sittarderwg
114, Heerlen. Aanv. 20.30 u.
Bew. verpl. Het bestuur.
J. man, 27 jr., Belg. nat.,
nooit getr. geweest zoekt
langs deze onsymp. weg
een lieve VROUW om een
fijne toekomst op te bouwen.
Br.o.nr. B-1445, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen
RK nette alleenst. man, 56
jr. zoekt een lieve VROUW,
55-59 jr. zacht karakter voor
serieuze relatie. Br.o.nr.
B-1446 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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. tër
gen een zeer gereduceerde
prijs. Vraag vrijbl. ml.
Nette heer 59 jr., wedn.,
zoekt ken.making met nette
DAME om de eenz.heid op
te lossen Br.o.nr. B-1449,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Alleenst. man nog vitaal, 65
j. niet ombem. i.b.v. auto zkt.
nette VROUW met eerlijke
bedoel, tot 65 j. om nog iets
van het leven te maken. Br.
o.nr. B-1452, Limb. Dagblad
Pb 3100, 6401 DP Heerlen.
Attractieve dame, 48 jr.,
zonder kind., wil langs deze
weg kennis maken met een
nette ser. MAN, leeft, tot 55
jr. Br. met foto worden op.,
crew. geret. Doel samenw.,
liefst huw. Br.o.nr. B-1455,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
GUTSBESITZER 47
schlank 1.78 g. reisel. sportl.
kulturell interessiert sucht
wohlh. dame ohne anhang.
Br.o.nr. B-1456 LD, Postbus
3100, 6401 DP heerlen.
Nette man, 46 jr., 1.85, zkt.
idem VROUW met zacht
kar. en eerl. bedoelingen.
Br.o.nr. B-1471, LD, Pb
3100, 6401 DP Hrl.
MAN 40 jr. zoekt meisje of
vrouw of echtp. v. moderne
vriendschap. Br.o.nr.
B-1472 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.

Er 45 jr. gut ausseh. sportl.
g. vermogen und einkom-
men sucht naturl. PARTNE-
RIN aus ahnlich verhaltnis-
sen oder höhere position o.
anhang. Br.o.nr. B-1457, LD
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

J. man 37 jr., schuldl. gesch.
zkt. ser. kennism. m. jonge
VROUW weduwe of gesch.
met kind, g. bezw. Br. m.
foto oer. Br. o. n. B-1463
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Vrouw 50 jr. zoekt ser. rel.
met nette MAN 50-55 jr. Br.
liefst m. foto o.e.r. ond. nr.
B-1464 LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jongeman zoekt een leef-
tijdgenoot plusm. 35 jr. om
geregeld iets te onderne-
men, b.v. wandelen, fietsen,
filmen, zwemmen. Zoek een
ALLEENSTAANDE, die tijd
heeft om in de weekends de
bovengenoemde dingen te
doen, geen homofiel. Wel
gezellig in de omgang. Wie
schrijft eens? Br. o. nr.
B-1465 , Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Nette j. vrouw 29jr'
zkt. kennismak, met k
MAN lft. liefst tussen'
jr. Br.o.nr. B-146'.
Postbus 3100, 640J3
ALLEENSTAANDEN. |;
groep 't Guliks-Hoe*
Agricolastraat-Ophow.
Sittard organiseer!
zondag een dans- *"tactavond. Bewijs ve*.
04490-47962.
Alleenst. dame 40P**
leuke VRIENDIN om*
iets te ondernemen, Jbiscnh. Br.o.nr. B-I*£burgs Dagblad,
3100,6401 DPHeefy
Man 47 jr. zkt. kenni^
nette VROUW voc*'
relatie, houdt van ri*"",
wandelen geen uitg-
Br.o.nr. B-1473, UJ! A\
bus 3100, 6401 DPjjgl u
J. MAN 28 jr. zkt. kef* j
met j. vrouw tot 30L
foto o.erew.ret.o.nr. *,

LD., Postbus 3100: ge
DP, Heerlen. _y|Q
66 jr. man zkt. VRO^ u
lft. Br.o.nr. B-147& f
burgs Dagblad,
3100,6401 DP Hee^ |j

Erkende Huwelijksbureaus 1_ _>fc

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands W X

relatieburo geeft v een grotekans van slagen. WïN.H 11,
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheelvripj| t

bellen met onze medewerkster in uw omge"",.
(ook 's avonds/weekend). . D|l

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

Roermond e.o. mevr. van Asten: 04759-21"
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.
De erkende relatielijn "Een nieuwe service van Nederl. grootste relatie j

Vrouwen bellen mannen: 06-320.325.27 ~Mannen bellen vrouwen: 06-320.321.37 .
Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stern* n

partner van morgen (50 et.p/m.) g.
Stichting Centrum Europa,»

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min.jg. n
HOMO/LESBIES en op zoek
naar een relatie? Stichting
Alternatieve Relatievorming,
Lange Geer 44, Delft. Tel.
015-136631. Erkend door
Raad van Toezicht.

Mode Totaal
Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akerstraat 76, Heerlen.
Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
BRUIDSJURK t.k. mt. 36-38

’ 600,- zeer mooi. Tel. 045-
-272117 na 18.00 uur en
zondag de gehele dag.

Als u ons voor 12uuLj
gens belt, staat u« \j .
LO de volgende dagl* fLimburgs Dagblad. 1P »'
719966. >e'

___»! j|.Baby en Kie^ e
Te k. TWEELING^'1'
i.g.st., vr.pr. ’96." ""045-257511.
Te koop KINDERZO 'in de auto, ANWB ."j; "’ 50,-; kinderwagen ' 'Tel. 045-252745.__^j I
Combi KIND_P_J fgrijs-geel-wit,
’425-. Na 18.00^
421482. >

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S. I
Betaling alleen bij succes!! , *Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastric*1 I
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-1 13 t
Bel gratis 06-099.13.jj.

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. ___^ 'Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 __^.
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.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve-fel. 045-459647.

Let op! Uw dak is °pj
Dakdekkersbedrijf j.

Groenstr. 21, Üba^j
Worms. Tel. 045-^b.g.g. tel gewijz vsi
312817 in 045-311^f
yens ZINKWERK «"fl
dakgootbekleding "offerte. y
STOELMATTERIJ v$
ten en biezen stos'
gar. Bel. 045-4188j^\
Wij maken GRATIS >(
ferte voor al uw fIJ,
zaamheden. Wij *e' )(
ficient, goedkoop eP^ l10 jaar garantie. Be 'centrum Hemast,a
224113, b.g.g. 323j^
Dievries- en _0^
REPARATIE zonde' Jj<kosten. Bel Gelee»1

45230 service binnfVj,
Gevelrenovatie UU
nat zandstralen opn' »!
voegen impregnere'^ j
VOCHT 045/21836.^,
Voor vakkundige,
WERKZAAMHEDEN/garantie en gratisvjf |
Bel dakdekkersbe0

Haas 045-451862- y

Wonen Totaal y; , w \
Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen i

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur%
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-l7°t

Tel. 04490-47446.
Mooie en degelijke
WITTE KEUKEN

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

Design
Keukenstudio
Glaspaleis, Kerkplein,
Heerlen. 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.

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

EIKEN KEUK^te kust en te keur: /*\ p
290cmin4kleure' 2j

rustiek en wit ge'a* ja.
met 5 dlg. app.se'

’4.685,-
-vossen keu^

GlaspaleisKer^Eikenderweg 77, H-j
Tel. 045-717^

KEUKENS laag iïjj
garantie. R/J Hand*
neming, Stations^
Nuth. Tel. 045-2A2°y

r$
Te k. Kantel-^.*POORT (wit), 2.54 vj
h., m. contra 9e '"dru"-gevelkachels. .g
badgeijser, fonteifl^.bak, geijser, afzuigV
stel, bakoven, watV
douche-sproeier, % fr
t.e.a.b. Mozartstr- s'y
sum " y\

Voor Ptecolfjj*
zie verder pag"
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Acuut krankzinnig
in zonnige zuiden

Crisis

vaak voor komen. „Het gebeurt
eigenlijk alleen bij vluchten van
kleine - veelal Spaanse — maat-
schappijen. Die hebben een slechte
organisatie en maar een paar toe-
stellen die de hele dag van hot naar
haar vliegen. Door de slechte orga-
nisatie gebeurt het nog wel eens dat
ze direct bij hun eerste vlucht al te
laat weggaan. Het vliegtuig staat
niet op tijd klaar voor vertrek, wat
betekent dat bij de verkeersleiding
een nieuwe vertrektijd (slot) moet
worden aangevraagd. Het moet dan
achter in de rij aansluiten. Zo kan
dat vervolgens de hele dag door-
gaan en kan inderdaad een vertra-
ging van uren ontstaan".

succesvol. De hulpverlener heeft
dan toch een ander denkpatroon"
Bij deze ernstige groep wordt ook
van tevoren contact opgenomen
met de behandelend arts in Neder
land.

het buitenland ontsporen ze nog
meer", zegt woordvoerder Ceulen
van Eurocross.
De Eurocross-bellers zijn in twee
groepen te verdelen: jongeren tot
dertig jaaren mensen in de leeftijd
tussen de veertig en zestig, „maar
vraag me niet waarom, daar heb ik
geen idee van". Zo komt het vaak
voor dat twee meisjes op vakantie
naar Spanje gaan. De een gaat voor
haar rust, de ander gaat voor de ge-
zelligheid mee. Na een paar dagen
belt de laatste in paniek naar Euro-
cross: er is geen land met haar
vriendin te bezeilen.

Ruzies
Volgens prof. Vroon is er op psy-
chologisch vlak nog een andere,
vjiak voorkomende categorie pro-
blemen. Dat zijn de echtelijke ru-
zies die tijdens de vakantie opeens
in alle hevigheid losbarsten. De
oorzaak daarvan zit volgens hem in
de wanverhouding binnen het stan-
daardrollenpatroon van de Neder-
lander. „In Nederland is het nog
steeds zo dat de vrouw wast. strijkt
en kookt. De man werkt, soms wel
14 uur per dag. Eenmaal op de cam-

ping in Torremoünos verandert er
van allesvoor die kerels. Ze moeten
meevegen, meekoken en meehel-
pen opvoeden. Sommigen willen
dut gewoonweg niet. maar al zou-
den ze het willen dan kunnen ze het
niet".
Voor de vrouwen verandert er dus
weinig in het zonnige zuiden. Het
verschil met thuis is vrij klein. Maar
de mannen zorgen voor de proble-
men. De gevolgen zijn iedere zomer
weer op de campings aan de Mid-
dellandse Zee te zien. ..De mannen
voelen zich doodongelukkig, krij-
gen ruzie met hun vrouw en grijpen
naar de drank. Jeziet ze daar zitten,
die kerels: amechtig voor hun tent
met een dikke buik en pils in de
hand commanderen ze hun echtge-
notes".

Bescherming
üof VftW| on ziet in het gedrag van
L 'anders op campings in Zuid-

Pa een vorm van zelfbescher-

■

*ei,lPuur lichamelijke klachten
(„ *>' vakantie voor labiele men-
H rt.

Psychische problemen met
hn' Vroon: "Die mensen blij-oUwelijks0Uwelijks overeind. De pro-
le Pjes in hun omgeving waar ze

iit _maken kr'Jëen> maken nen
&|f, krankzinnig. En dat terwijl
\it\-. labiele mensen vaak van
'ka/. 8 het advies krijgen eens metCe te gaan".
!|ltruj*igen als de ANWB-alarm-|9r u'e. SOS-international en
Ble Eurocross herkennen
(ty Slt*Jaties. H. Ceulen, arts en
ii,o van het medisch team bij
l>deCross' ~Mensen verkijken zich
i(ie. Vakantie. Het normale leven
'liniaal weggevallen. Het ver-
vlak 'S we^ en ciat 's ,u' st 'ets)^»bielere mensen nodig hebben.
VrtiH an^ere cultuur en de
_he cle taal wordt dat unheimi-

Kttp Voe' a"een n°g maar ver-

nsen die met vakantiean, worden sneller ziek.
|e lichamelijke afweer vanllchaam neemt af wan-,erde routine, de sleur,

wordt. Dat ge-
* Urt als je opvakantie bent.P andere omgeving, warm
~maat, slechte behuizing,
* andere taal. Daardoor

C Je vatbaarder voor eenJiepje"
jj1 Ze gt prof. A. P. Vroon,

Ij 2lch als psycholoog ver-
toef ee^ m e verandering

■Je vakantieganger onder-
ij " Op een van zijn vakge-, aeu, de psycho-somatiek,
geconstateerd dat de va-

le ziektebevorderlijk, kt- „Er bestaat een lijst
i 'actoren die een aanslag, nop psychologische en li-

lelijke processen van de
lerns- De dood van een part-

' een verhuizing, het aan-
la
4n van een hypotheek,

| ar ook op vakantie gaan".

Niet voor niks maken heel wat
vrouwen tijdens hun vakantie ge-
bruik van de mogelijkheid slaap- en
kalmeringsmiddelen zonder recept
te kunnen kopen. Volgens Vroon
kunnen deze taferelen voorkomen
worden door niet naar een camping
te gaan - met alle primitiviteit van-
dien -, maar naar een hotel. „Daar
moet je je allebei aanpassen".
Hoewel iedereen dat natuurlijk zelf
moet bepalen, is het volgens hem
niet verstandig om tijdens je vakan-
tie iets totaal anders te willen. „Een
andere omgeving vraagt ook een
ander gedrag van je. Maak het je-
zelf niet te moeilijk als je daar niet
toe in staat bent".

anje romein

Kalmering

Huwelijksproblemen
leder jaar nemen 1000 tot 1500
mensen contact op met de alarm-
centrale Eurocross, dochter van
verzekeringsmaatschappij het Zil-

ieder jaarnaar dezelfde camping.
Helemaal vertrouwd wordt het
wanneer de buren van vorig jaarer
ook weer zijn".

Slechts een enkele keer gaat het mis
met iemand die van tevoren geen
spoortje oververmoeidheid ver-
toont en altijd probleemloos door
het leven gaat. In opperste stem-
ming gaat hij met vakantie, maar
ver in de vreemde keert het tij.
„lemand kan volslagen onverwacht
in een identiteitscrisis komen. Dat
komt doordat hij zich opeens een
totaal ander leefpatroon aanmeet.
Je kunt het vergelijken met een
hardwerkende manager die pas een
hartinfarct krijgt in zijn vrije tijd".
Als het echt kritiek wordt bellen
reisbegeleiders, hostesses of part-
ners in paniek naar Noordwijk.
Alarmcentrale Eurocross moet uit-
komst bieden. „Als het even kan
proberen we de vakantie van het
'slachtoffer' voort te zetten. Medici
die we zelf in die vakantieomgeving
hebben, gaan erheen, in heel ernsti-
ge gevallen reist iemand vanuit Ne-
derland om de persoon in kwestie
persoonlijk op te halen. Of we pro-
beren iets met onze buitenlandse
contacten, regelen een gesprekje of
misschien medicijnen", aldus Ceu-
len.
Bij de groep 'zeer ernstige patiën-
ten' ligt het iets anders. Deze va-
kantiegangers laten hun gespreks-
therapie een tijdje voor wat-ie is en
nemen alleen hun medicijnen mee.
Of ze laten zowel medicijnen als
therapie in Nederland achter en
denken dat de vakantie hen er wel
helemaal bovenop zal helpen.
Ceulen: „Een 'noodtherapie' in het
vakantieland zelf kan soms specta-
culaire vorderingen te zien geven.
Alleen de taal is natuurlijk voor
veel mensen een barrière. Ook door
de cultuurverschillen tussen West-
en Zuid-Europa is een gespreksthe-
rapie in het buitenland niet altijd

veren Kruis en een van de grootste
organisaties op het gebied van me-
dische hulp aan de toerist. Dit aan-
tal meldingen betreft mensen die
volledig in de war zijn. Zij kunnen
het psychisch allemaal niet meer
bolwerken op hun vakantiebestem-
ming.
Het overgrote deel van deze groep
gaat juist op reis om bij te komen-
van depressies of overspannenheid.

Ontspanning en zomerzon moeten
een keer in hun problematische si-
tuatie brengen. Soms slaat al op de
dag van aankomst de angst toe.
„Het betreft echt niet de meest se-
rieuze gevallen. Het zijn vaak men-
sen met huwelijksproblemen, of
problemen in het gezin. We krijgen
ook veel te maken met verslaafden.
Zij zoeken de uitweg uit hun ellen-
de in een warm, ver land, maar in

ming om zon crisis te voorkomen.
„Allereerst wordt de angst voor het
onbekende door drank bestreden.
Het huisje deugt niet, het eten is
raar; de angst daarvoor wordt weg-
gespoeld met drank".
„Dat Nederlanders met zn allen op
een kluitje gaan zitten, duidt ook op
de angst om alleen in het onbeken-
de te zitten. Het zijn grote Neder-
landse koloniën. Men gaat ook

Toeristen op Palma door
vertragingen geteisterd

L
lje iioeid hangen enkele
6r

,laHen Britse toeristen za-

■^ in de stoelen
iic
, de vertrekhal van de

a. Ahaven Palma de Mallor-
% Un vliegtuig naar Bristol
L l ruim drie uur vertra-
ile °' »En we weten niet wat

L^en 's- Dat is eigenlijk
% * vervelendste", zegt
Kr Kent.
L^ten, wachten en nog

Bob Kent en.Vrouw zijn het rond halfn de avond spuugzat;
Js(j ar we vooral mee zitten
L l onze kinderen en klein-bp eren hebben beloofd ons
tak 'lalen- D»e staan nu teL nten in Bristol. Het is al-

verloren tijd. Nee, ik
l^r of niet dat ik volgend
k .JJog eens naar Mallorca
\ *" denk eerder dat ik de
fc. Pak en door Frankrijk

rekken", zegt Bob Kent.

\ Bp^P331*Kent is een van desC|loi?dupeerden van vertragingin-VP.de luchthaven van Mallorca.
l''Jk '° arDancho, verantwoor-dt V| V°or de verkeersoperaties op

f\d gVe|d. schudt vertwijfeld het
.■ .Het is heel erg frustre-V.' er kent hij. „Ook voor ons,

JV *ij er weinig aan kunnen
.*** .i 's een internationale
X ee' We kunnen alleen zorgen
*V. .n ë°ede accommodatie voorblenden".

Vluchtbeperkingen
V(Hier Ureau van Antonio ligt een
tHtk stamPvo' telexen. „Dat zijn
C_r . ePerkingen, ons opgelegd
k'_e n

e Verschillende verkeerslei-
*'iije "i Europa", zegt hij terwijl
iNes^P doorbladert. „Bepaalde
i

_
gt "jn zo druk dat het aantal

%ttiu'ëen dat van de verschillende
pke|?Vens wil opstijgen binnen de
lilHr 'iloet worden gehouden.
?\n [J* is een van de belangrijk-
Ldi»a°oppunten van Europa. Als
*D _tal^een beperkingen opleggen,
*_) p^ken ze". Vooral in de zomer
.Htk de Mallorca door de
PrOh.Perk'nëen van Frankrijk in. D|emen komen.

genheid aan dat hij de zaak zal be-
spreken met zijn EG-collega's.

Zes miljoen

" Een chartertoe-
stel van Martinair
staat gereed voor
vertrek op Palma
de Mallorca. Ein-
delijk kunnen de
toeristen weg.

er volgens Mercedes Truyols, chef
van het bureau voor toerisme op
Mallorca, ook alles aan worden ge-
daan om vertragingen te voorko-
men. Ze zegt: „Nu is er nog geen
sprake van een dalingvan het aantal
toeristen. Maar dat kan vandaag of
morgen veranderen".
De verkeersleiders in de splinter-
nieuwe verkeerstoren van het vlieg-
veld zijn bereid hard te werken om
dit te voorkomen. „Maar", voegt
een van hen daar aan toe, „het is na-
tuurlijk ook een politieke kwestie.
ledereen wil graag de macht hebben
over het luchtruim van Europa. En
ik denk dat de Fransen zich wat
minder zorgen maken'om al die
vliegtuigen die over hun land heen
vliegen, dan om de toestellen die op
Franse luchthavens moeten lan-
den".
De verkeerstoren staat vol met de
modernste apparatuur om aanko-
mende en vertrekkende vliegtuigen
te begeleiden. Met een druk op een
knop levert een van de verkeerslei-
ders het bewijs dat de vertragingen
niet in Palma de Mallorca worden
veroorzaakt. Op een beeldscherm
verschijnen de aankomst- en ver-
trektijden van alle vliegtuigen die
die dag de luchthaven hebben aan-
gedaan. De meeste toestellen heb-
ben ongeveer een uur aan de grond
gestaan, en dat is de gemiddelde
tijd die daarvoor staat.

Druk baasje
De kans dat Martinair voor derge-
lijke problemen komt te staan, is
volgens Gabriel gering. Hij is er zelt
verantwoordelijk voor dat de toe-
stellen op Palma op tijd gereed zijn
voor vertrek. Als een druk baasje
holt hij over het platform, commu-
niceert hij door een portofoon met
de piloot en schiet hij het ene kan-
toortje na het andere binnen.
Gabriel doet het werk al 28 jaar.
waarvan de laatste 25 jaar samen
met zijn vrouw Magdalena. Ook
zijn zoon helpt mee. Als toestellen
van Martinair in Palma aan de
grond staan hebben de drie geen
moment rust.
„Je moet overal op letten", zegt Ga-
briel. Hij staat onder de neus van
een Boeing 747 van zijn werkgever.
Verderop staat een Airbus gepar-
keerd. De passagiers van beide toe-
stellen zijn zojuist aan boord ge-
gaan. „In de Airbus waren twee
passagiers zoek. Die waren bijna in
de Jumbo gestapt. Mijn vrouw had
het direct in de gaten en heeft ze er-
uit gepikt. Merk je dat niet. dan
moet de Airbus onnodig lang wach-
ten ". zegt Gabriel.
Wanneer de Airbus gereed staat om
te vertrekken blijkt nog een laad-
ruim open te zijn. Grondpersoneel
is hier nog bezig. Gabriel spoedt
zich er naartoe, maant de mannen
tot opschieten en sluit vervolgens
zelf het luik. Kort daarna wordt het
toestel naar achteren geduwd en
krijgt het toestemming naar de
startbaan te taxiën. Gabriel trekt
nog even een sprintje, babbelt nog
wat door de portofoon en zwaait het
toestel uit. dat op weg gaat naar Ne-
derland.

Ron kraeten

’Onzin’

De bemanning van de toren moet
lachen als ze hoort over berichten in
Nederlandse kranten als zouden
veel vliegtuigen in Palma vertragin
gen van vier tot twaalf uur oplopen
„Onzin", is hun reactie. „Hoe ko-
men ze erbij". Ook Gabriel Ribot
op de luchthaven werkzaam in
dienst van de Nederlandse charter
maatschappij Martinair, zegt dat
dergelijke vertragingen zeker niet

„Dit jaar is de situatie iets beter",
zegt Antonio Barbancho. „Er is een
gemiddelde vertraging van dertig
minuten, tegen ongeveer anderhalf
uur vorig jaar. Wij doen alles om te
voorkomen dat de passagiers bij ons
onnodig lang in de vertrekhal moe-
ten wachten. Ook de meeste tour-
operators werken mee. Als ze we-
ten dat een vliegtuig een paar uur
later dan gepland aankomt, halen

ze de passagiers later uit hun hotels
of appartementen".
„Daarmee houdt het voor ons echt
op. Er is namelijk geen sprake van
een capaciteitsprobleem op ons
vliegveld. De oplossing moet inter-
nationaal worden gezocht. Ik denk
dat de toestand zou verbeteren als
er meer vluchtroutes boven Europa
zouden komen en een centrale ver-
keersleiding. Nu heeft ieder land

zijn eigen verkeersleiding en wordt
er nog al eens langs elkaar heen ge-
werkt".
Een centrale Europese verkeerslei-
ding is ook de wens van de Spaanse
minister van transport, José Barrio-
nueva. Onlangs was hij aanwezigbijde officiële ingebruikname van een
speciale ruimte voor passagiers met
vertraging op de luchthaven van
Palma. Hij kondigde bij die gele-

Jaarlijks komen ongeveer zes mil-
joen toeristen naar Mallorca, die
goed zijn voor 57 procent van de in-
komsten van het eiland. Toerisme is
dus erg belangrijk en daarom moet
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# Leo Laureijsen
en Harrie Jaspers,

stichter en
liquidateur van de

Mission Hollandaise- het Nederlandse
eilandje in Parijs,

waar drenkelingen
de nestwarmte

vonden die zij op
kwetsbare

momenten zochten.
Foto:

JAN VAN
LIESHOUT

overigens voor Nederlandse
granten beschikbaar.

’Au pair’-werk

gesneden. Resten had hij in een kof-
fer in het Bois de Boulogne gedumpt.
Het had de argwaan van voorbijgan-
gers gewekt die de Japanner aan de
politie hadden overgeleverd.

bevatte toelichtingen op Franse re-
gelgevingen en nieuws uit Holland
tot en met de opstelling van het Ne-
derlands elftal toe.

Het moederhuis van de Lazaristen
was weinig geschikt voor het werk
van de aalmoezeniers. Er was geen
ruimte om kleding of schoeisel voor
behoeftigen op te slaan. De biblio-
theek kon niet worden uitgepakt.
Bovendien verplichtte de avondklok
de aalmoezeniers voor negen uur
binnen te zijn, waardoor mensen die
overdag hadden moeten werken, niet
konden worden ontvangen of be-
zocht.

op Chatedu d'Artigues in Tonneins
in specifieke Franse teelten be-
kwaamden. Hun eerste aalmoezenier
was Leo Ebisch, de zoon van een
postbode uit Helden; zijn opvolger
Dorus te Braake, een boerenzoon uit
de Achterhoek die pas op latere leef-
tijd tot priester was gewijd. Vanwege
problemen met de bedrijfsingenieur
haalde pater Laureijssen hem terug
naar de pastorie in Vilotes, waar ook
Jan de Bakker, de zoon van een
Zeeuwse beurtschipper, zijn intrek
nam. Gedrieën verzorgden zij het
pastoraat van de Nederlandse emi-
granten in de departementen ten zui-
den van de Dordogne. Tussen Loire
en Dordogne deden dat achtereen-
volgens Toon Graafmans uit Tilburg
en Giel Peeters uit Helden-Dorp.

reijssen, die op dat moment bij Lim-
burgse boeren in de Haute Marne
verbleef, het bericht dat hij niet naar
Parijs moest terugkeren. Provoca-
teurs waren in de Dutch-Parisline
geïnfiltreerd. Pater Laureijssen
moest uit Frankrijk weg. Hij verkoos
Engeland boven Zwitserland, omdat
er vraag naar een aalmoezenier was.
Bijgevolg maakte ook hij de over-
steek over de Pyreneeën; toen extra
zwaar vanwege de metershoge
sneeuw. In Gibraltar ging hij scheep
naar Engeland. Weken werd hij door
de Engelse Inlichtingendienst onder-
vraagd. De Belg, die hem in Parijs
blanco persoonsbewijzen had be-
zorgd, stond in Londen geregistreerd
als een geheim agent van de Duitsers.
Van de Nederlandse Inlichtingen-
dienst kreeg de pater te horen dat de
Dutch-Parisline was opgerold. Tien-
tallen zouden niet terugkeren uit
Nacht- und Nebelkampen.

Vreemdelingenlegioen

en conferenties en retraites voor zus-
ters te verzorgen. De zielzorg van de
Nederlanders in Frankrijk had vol-
gens Guillaume Meuffels niet veel
om het lijf. Ook de president van de
inmiddels door de Duitsers verboden
Verenigingter behartiging van de be-
langen van de katholieke Nederlan-
ders in Frankrijk en correspondent
van De Maasbode, beschikte amper
over adressen.

Doordat naam en adres van Leo Lau-
reijssen in de Pius-almanak van 1943
stonden vermeld, klopten weldra de
eerste Nederlanders in de Rue de Sè-
vres aan. Het waren voornamelijk
jongeren die Arbeidsdienst dan wel
Arbeidsinzet waren ontvlucht. Hij
bracht hen onder in een pensionnetje
dat aan de achtertuin van het moe-
derhuis der Lazaristen grensde of gaf
hun geld voor een hotelletje in de
buurt. Voorts konden jongelui in het
moederhuis van de paters van de H.
Geest aan de Rue de Lhomond te-
recht dan wel in de Cisterciënserabdij
van Versailles. Er was daar een Ne-
derlander abt. En tenslotte was er de
boerderij van Homme Huitema in
Gaseran nabij Rambouillet. De blon-
de Fries was door pater Meuffels be-
keerd. Hij bracht regelmatig levens-
middelen.

Dutch-Parisline
Via Homme Huitema kwam Leo
Laureijssen in contact met Herman
Laatsman, de Nederlandse consul in
Parijs die de peetvader van de zoge-
noemde Dutch-Parisline was. Het
was een ontsnappingslijn, via welke
bemanningsleden van Geallieerde
vliegtuigen, joden en anderen van
Nederland naar Parijs spoorden.

De vraag van Laatsman aan pater
Laureijssen was, of hij die piloten op
het Gare du Nord kon afhalen en met
de metro naar een school in de Rue
de Lhomond kon brengen. Daar kre-
gen ze vervalste identiteitspapieren
en werden ze door koeriersters opge-
haald. Via Toulouse spoorden ze
naar een stationnetje aan de zoom
van de verboden zone, waar passeurs
hen oppikten en de Pyreneeën over-
brachten.

In december 1943 kreeg pater Lau-

Pater Laureijssen vond onderdak bij
confraters en bezocht in Londense
ziekenhuizen gewonde Nederlan-
ders. Pas toen hij dreigde in Franse
krijgsdienst te zullen treden, werd hij
bijKoninklijk Besluit van 8 juni 1944
benoemd tot aalmoezenier van de
Prinses Irenebrigade die op 6 augus-
tus bij Courseulles-sur-Mer voet op
Franse bodem zette. De brigade
streed aan het Albertkanaal, bevrijd-
de Tilburg en leed haar zwaarste ver-
liezen bij Hedel.

Onderdak

Ook Harrie Jaspers kwam u'
fl/

vaststelling 'dat het au pair-werk J
meer zo nodig is. „De rechte,1]
au pairs zijn inmiddels wettelir fSii
schermd. Bovendien zijn de jon£.j
zelfstandiger geworden, waard"o.^0.^zich gemakkelijker kunnen na%<
ven. Ze kunnen meteen het
in".

„Anderzijds vergt het veel van J |

telkens weer met nieuwe men5 jj
moeten optrekken. Gesetteld'"' a
je nooit meer terug. Zij zijn l'y t ,jJ
geïntegreerd. Het gevolg is \\A
niets kunt opbouwen. Ik wil e JJ
midden onder de mensen
Daarom wil ik geen 50 in Parij'
den"* dl'Bij gebrek aan een opvolger*o
Mission Hollandaise voorgoed i f
ten. Een buffet campagnard °r j

56e etage van de Tour de Moon J
nasse vormde het happy end v jgf
sociale roman rond de zestien 17 J
landse Lazaristen die een du'
voud aan landgenoten de nest*
gaven die zij in Parijs op k*e
momenten zochten.
Onder hen bevinden zich gea;.| ITI sI
de Nederlanders, zoals de »'' tf
Maruschka Detmers en de cOÜ
Frans Molenaar die zijn ver^e

v'
gen in het Mekka van de Mod \j
uit de Mission begon. Kunste
als JohnRedeker en Jan Sluytel^
terkundigen als A. den Doolaa .(
Anton van Duinkerken en mus' &
Marius van Monnickendam en
Toebosch zij allen waren in °e^du Docteur Heulin kind aan nü

Allen ressorteerden de emigranten-
pastors onder de Mission Hollandai-
se in Parijs, waar Theo Koek, de uit
de Achterhoek afkomstige bijbelexe-
geet, in 1951 Leo Laureijssen als
overste was opgevolgd. Onder zijn
directoraat kwam vooral het zoge-
noemde 'au pair-werk tot bloei.
Voor 1950 hadden ambassade en
consulaat zich met die bemiddeling
belast. Het betrof toen voornamelijk
'de kak van Holland. Toen zich kin-
deren van eenvoudiger komaf aan-
dienden, namen de Lazaristen die
hulpverlening over. Au pairs met
contactstoornissen of identiteitspro-
blemen konden ten alle tijde op de
Mission terugvallen. Bij een kop kof-
fie klaarden huilbuien op. Ook was
er iedere week een dansavond op zol-
der en een culturele avond in de
cave; laatstelijk uitsluitend nog een
disco-avond in de kelder.
Joost Burm, de boerenzoon uit
Kloosterzande die in 1964 tot direc-
teur van de Mission was benoemd,
slaagde erin om bij WVC de salaris-
sen van de twee maatschappelijke
werksters, die de au pair-begeleiding
overnamen, gesubsidieerd te krijgen.
Er werd niet langer onderscheidin le-
vensbeschouwing gemaakt.

Ook werden de aalmoezeniers van de
Mission meer daneens geconsulteerd
door ongeruste ouders die hun zoon
in het Vreemdelingenlegioenwisten.
„Waren zij minderjarig, dan slaag-
den we er wel in om ze los te krij-
gen", aldus pater Laureijssen. „Maar
eenmaal meerderjarig was er niets
meer aan te doen. De legionnairs
werden in Marseille opgeleid en on-
der een andere naam naar Noord-
Afrika gestuurd; dit om ontvluchting
te voorkomen. De dienst was een
verschrikking".

Ook jongelui,die een geslachtsziekte
hadden opgelopen, wendden zich tot
de aalmoezeniersvan de Mission. Pa-
ter Laureijssen stuurde hen door
naar dr Rutten uit Maastricht die aan
de Sorbonne doceerde.

Een nieuwe categorie hulpbehoeven-
den vormen de smokkelaars, hande-
laars en gebruikers van drugs. Ver-
scheidene Nederlanders zitten in
Frankrijk langdurige gevangenis-
straffen uit. Zij worden bezocht door
Joost Burm die in 1983 als directeur
van de Mission door confrater Harrie
Jaspers was opgevolgd. De boeren-
zoon uit Uden was in 1978 uit Ethio-
pië gezet. Met hun landbouwproject
hadden de Lazaristen de bestuurders
van de Kaffa-provincie de ogen uit-
gestoken. Vier jaar was Harrie Jas-
pers pastoraal werker in Schayk.
Vele vrijwilligers uit Schayk en Til-
burg hielpen hem bij het opknappen
van de Mission Hollandaise.

Daarom verhuisden de Lazaristen
eind 1948 naar de appartementen van
het seminarie dat het lerse episco-
paat ten tijde van vervolging door de
Engelsen in Parijs had laten bouwen.
Een pharmaceutische industrie over-
bood de Lazaristen met betrekking
tot een huis van de Camillianen. Een
huis nabij de Eiffeltoren, waar de
Duitse Kriegsmarine kantoor had ge-
houden, bleek te duur. Een Neder-
lander, die tijdens de oorlog voor de
Duitsers had gewerkt, kwam met Vil-
la Thais in de Rue du Docteur Heu-
lin, niet ver van Place Pigalle en de
rosse spelonken van Parijs. Het was
een kraamkliniek geweest, waarin de
naamgever van de straat zijn praktijk
had gehad. De eigenaar vroeg 7 mil-
joen Franse francs; toen: ’ 70.000,-
-in Nederlands geld. Het bisdom
Haarlem was bereid om het geld te
lenen.
Op 25 mei 1949kon de Mission Hol-
landaise in gebruik worden geno-
men. Pater Laureijssen was de eerste
overste; Jan Mulders, die onlangs
postuum de architectenprijs van Til-
burg werd toegekend, de eerste be-
woner. Van de kamerhuur leefden de
Lazaristen.

Met de auto van een weldoener uit
Echt bezocht Matthieu Scheres de
Nederlandse boeren in de departe-
menten ten noorden van de Loire.
De Katholieke Nederlandse Boeren-
en Tuindersbond mobiliseerde de
zielzorgers van de Nederlandse emi-
granten die zich in de zuidelijke de-
partementen wilden vestigen en zich

Villa Thais

Heroriëntatie

Afscheid
Allen, voor zover nog in leven n,
lokaliseerd, waren voor "e

f m
scheidsfeest uitgenodigd.
320 aanwezigen was ook *lj_3
Boomers, eens Lazarist in E 1 fn
en thans bisschop van Haarle^nzal voor zijn bisdom en cong1

(eiv\
de verdeelsleutel moeten vaS r̂e iin
voor de verdeling van de °PP|j(ii^J
van de voormalige kraam!" t

y
waar volgens pater Laureijsse 11 , lt"
goeds is gedaanen waar zest'ejo^nl'1'ters met veel plezier en voW
hebben gewerkt".

Na de bevrijding van Nederland
keerde pater Laureijssen naar Parijs
terug. In de ziekenhuizen lagen ver-
scheidene Nederlanders die Hitlers
hellekrochten hadden overleefd,
maar het vaderland niet meer zouden
terugzien. Verscheidene vrouwen be-
vielen er van een kindje dat door
Russen was verwekt.
Ook bezocht Leo Laureijssen de
„foute" Nederlanders die in Ris-
Oranjis waren geconcentreerd. Het
werk had zon omvang aangenomen
dat hij nog datzelfde jaar assistentie
van confrater Mathieu Scheres uit
Neer kreeg. Er kwam een nieuwe
vereniging die de belangen van de ka-
tholieke Nederlanders in Frankrijk
behartigde. Haar contactorgaan
voorzag in een latente behoefte. Het

Op het platteland herderde inmid-
dels Jacques Cools uit Brunssum.
Aangezien de jongere boeren duide-
lijk minderkerks zijn, besloot hij zijn
werk voor de emigranten af te bou-
wen. Sedert 1985 bedient hij een aan-
tal parochies in het departement
Meuse. Vanuit Buxières blijft hij

Niet met alle au pairs ging het goed.
Met ontzetting werd kennis genomen
van de moord op een au pair die niet
op de avances van een eenzame Ja-
panner was ingegaan. Uit wraak had
hij haar neergeschoten en in stukken
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Nederlands eilandje in Frankrijk definitief weg

Vluchthaven au pairs
in Parijs gesloten

Limburgs dagblad vrijuit

De oprit naar het ’Hollandse Huis’ is een
eilandje in de files, waarmee de straat tussen

de Avenue en de Boulevard de Clichy is
ingeblikt. Oudjes maken er hun oversteek

naar bakker en apotheker. Onder de Heilige
Koeien 'grazen' de gevederde zwervers van

Parijs.

Als duiven ook vlogen de
zogenaamde 'au pairs' -
Nederlandse jongens en
meisjes, die naar Frank-

rijk waren gekomen om er bij
Franse gezinnen land, volk en
vooral de taal te leren - in de Mis-
sion Hollandaise aan de Rue du
Docteur Heulin te Parijs in'en
uit. Ze vonden er de nestwarmte
van de eigen natie. 'Ouwehoeren
bij een kop koffie of een borrel'
was de specialiteit van het huis.

Ook spoelden er de drenkelingen van
de zelfkant van het leven aan. Maai
zondaar of kunstenaar: de Neder-
landse Lazaristen, die de Mission be-
stierden, lenigden de geestelijke en
materiële noden naar vermogen.

Eind deze maand wordt de Oranje-
haven van Parijs gesloten. De biblio-
theek voor varenden, die er was on-
dergebracht, is reeds ingepakt. Ver-
moedelijk gaan de boeken naar Le
Havre. In de trappengang hangen

enkele schilderijen van Robert
"Eranquinet. Ethiopische kunstwer-
ken neemt pater Jaspers, de laatste
Tier directeuren van de Mission, als
herrinneringen van het land, dat hem
dierbaar is, mee naar Nederland.

De overburen vinden het erg dat de
.Mission verdwijnt. Marie en Francois
zagen de Nederlanders graag komen.
Het Elzasser bier, dat zij tappen, wil
er bij Hollanders wel in. Ook in het
hotel even verderop pleisterden vele
Nederlanders. De Mission kreeg ge-
ruime tijd tien procent provisie.
Voorts voeren de restaurantjes wel
bij de honger van Hollanders. Talrij-
ke au pairs of stagiaires verdienden
er een franc bij. Bovendien poseer-
den meiden als naaktmodel voor de
buurvrouw van de Mission, een kun-
stenares. De blondines waren een
welkome afwisseling van de zwarte
types uit de straat. Ook zij toucheer-
den 50 francs per uur.

De maatschappelijke werksters van
de Mission, die de laatste jaren be-
middelden bij de plaatsing van Ne-
derlandse jongens en meisjes, even-
als de secretaresse van pater Jaspers
zijn reeds vertrokken. „La Mission
est fermée", herhaalde de telefoniste
en receptioniste met omfloerste
stem.

Kopers
De Lazarist ontving enkel nogkopers
die in de Nederlandse nederzetting
zijn geïnteresseerd. Grond is in Parijs
goud waard. Zeker in het zeventien-
de arrondissement, waar een belang-
rijk deel van het Parijse nachtleven
ontluikt. Een vierkante meter komt
er gauw aan 25.000 Franse francs. De
kavel is derhalve zon 7,5 miljoen
Franse francs waard.

Pater Laureijssen betaalde er in 1949

’ 70.000- voor. Hij was de eerste di-
recteur van de Mission Hollandaise.
Met hem doorliepen we het Holland-
se huis en zijn geschiedenis.

Historie
Het begin ligt volgens Leo Laureijs-
sen in 1930. In dat jaar vroeg de
voorzitter van de Vereniging ter be-
hartiging van de belangen van de ka-
tholieke Nederlanders in Frankrijk
de aartsbisschop van Utrecht om een
geestelijke verzorger. Mgr Janssen
gaf de smeekbede door aan de paters
Lazaristen, een missiecongregatie die
haar naam dankt aan de vestigingvan
haar eerste klooster in het Parijse
stadsdeel Saint Lazare.

Als eerste aalmoezenier van de ka-
tholieke Nederlanders in Frankrijk
werd Willem Meuffels benoemd. Hij
was geboortig van Dicteren, had les
gegeven op het klein seminarie van
de Lazaristen in Wernhoutsburg en
had kort na de eeuwwisseling het
Stift van Susteren nieuw leven inge-
blazen. Er vestigden zich Nederland-
se Dochters van Liefde: de vrouwe-
lijke tak van de door Vincent Depaul
(1581-1660) gestichte missiecongre-
gatie.

Leo Laureijssen werd tot opvoger
van Meuffels benoemd, die in de zo-
mer van 1942 ernstig ziek werd. Lau-
reijssen werd in 1914 als zoon van
een kapper in Tilburg geboren, was
kort na de bezetting van Nederland
door de Duitsers tot priester gewijd,
maar kon vanwege de oorlog niet
naar China. Ook Parijs kon hij niet
legaal bereiken. Eerst op 11 februari
1943 arriveerde hij in de Rue de Sè-
vres, waar sedert de Franse Revolu-
tie het moederhuis van de Lazaristen
is gevestigd.

Op het ziekenzaaltje trof hij pater
Meuffels aan. Deze vroeg zijn opvol-
ger zich over een nabijgelegen jon-
gensweeshuis te ontfermen, weke-
lijks de biecht van broeders te horen

door I
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Sociale koopwoning veel
duurder dan huurwoning

Limburgse produkten in
futuristisch wonderhuis

vloer van een woonkamer die doorloopt in het terras.

Omdat vocht, zuren en zelfs zeer in-
tensief gebruik in bijvoorbeeld ex-
treem belaste looproutes geen zicht-
bare invloed hebben op dit produkt,
is de tegel nagenoeg onverslijtbaar
en gemakkelijk in onderhoud.

Leverbaar in twee schema's: mar-
meren leisteen, maar in een beperkt
aantal kleurstellingen. En in de ma-
ten 30x30 en 45x45 cm.

Wandtegel
Als wandafwerking in de diverse
toiletten is gekozen voor de tegel
Daphne. Een reliëftegel waarin
naast een rijk decor ook goud is ver-
werkt.

Voor de verwerking van ditprodukt
op inwendige en uitwendige hoe-
ken bevat deze collectie speciale te-
gels welke één of tweezijdig schuin

zijn afgevlakt.
De zorgvuldig geselecteerde con-
trastdetails en kleuraccenten zijn
uitstekend geschikt voor het creë-
ren van zeer persoonlijke eff'ekten
in badkamers, bijvoorbeeld door
toepassing van de 9-delige spiegel-
set. Leverbaar in een zestal kleur-
stellingen en in de maten 20x20 cm.

Porselein
Het design servies Fantasy, ontwor-
pen door Piet Stockmans, is multi-
functioneel omdat bepaalde onder-
delen voor diverse doeleinden kun-
nen worden gebruikt.
Borden passen als deksels op kom-
men. De soepkopkan als suikerpot,
botervloot, sauskom en pudding-
bakje gebruikt worden. Een onder-
zetter vormt ook het deksel van een
dessertschaaltje.
Voor gebruik in het 'Huis van de
toekomst' werd servies uit deze se-
rie voorzien van het logo van het
'huis.
De uitvoering van het servies is
compact, gemakkelijk stapelbaaren
geschikt voor vaatwasmachine,
oven en magnetron. Leverbaar in de
kleurstellingen wit en granito.

(ADVERTENTIE)

f^ vanaf ’ 225,-

IX Geurten
V Hommerterweg 27

Hoensbroek
045-212531

H Aantal nieuwe produkten uit
L^ssortiment van de in Maas-ij* gevestigde producent voorl^tUsche produkten, Koninklijke
\a bv, is toegepast in het prototy-
l an een woonhuis in het Bra-e Rosmalen.

Vloertegel
van de nieuwe ge-

vloertegels, de Ultragres, is
i erki in vloeren en terrassenpinkel, woonhuis en filmzaalqtt project.
*_ .tegel is een combinatie vanaantal belangrijke eigenschap-
ij' Ooor het hoge-persdrukproce-
iH de sterkte van de tegel hogert, die van een vergelijkbaar na-

Verder heeft de tegel
m keiharde, vochtwerende en"stotende bovenlaag.

Prijzen koopwoningen
zes procent gestegen

Grote regionale verschillen in totale bouwkosten

Nieuwe progressieve toiletvoorzieningen
Lichaamsverzorging staat de laatste
jaren hoog aangeschreven. Tegen-
woordig beschikt bijna ieder huis
over een badkamer of douche, hoe
klein dan ook. Er worden jaarlijks
honderden guldens uitgegeven aan
alle mogelijke cosmetische produk-
ten om het lichaam 'schoon' te ma-
ken.

Bepaalde reinigingsgebruiken die
reeds in de verre oudheid en in de
tropen werden en nog steeds wor-
den gebruikt, vinden hoe langer hoe
meer toepassing in onze westerse
beschaving. De ontwikkeling van
de daarvoor benodigde apparatuur

staat niet stil.
De meest progressieve uitvoering
op dit gebied is het WashAir-toilet.
Een combinatie van toilet, wassen
en drogen voor een complete ver-
zorging van het onderlichaam zon-
der papier of aanraking met de han-
den.
Na toiletgebruik kunnen twee 'was-
beurten' worden ingesteld, als dou-
che voor de anale verzorging en als
damesdouche voor intieme hygië-
ne. De kracht en de temperatuur
van de waterstraal is regelbaar tus-
sen 30 en 39.5°C. Daarna volgt dro-
ging van deze lichaamsdelen met
eveneens regelbare warme lucht.

Voor de installatie van deze toilet-
combinatie kan gebruik worden ge-
maakt van een voorgefabriceerd
zelfdragend bouwelement met een
stalen raamwerk.
De aan- en afvoerleidingen voor
warm en koud water alsmede de be-
vestigingspunten voor sanitair en
kranen zijn in het systeem geïnte-
greerd. Alle onderdelen worden in
de fabriek op maat voorgemonteerd
en akoestisch geïsoleerd.
Met dit Meroblock bouwelement
zijn tal van sanitaircombinaties te
realiseren aangepast aan de indivi-
duele wensen van de consument in

de toekomst.
Voor ouderen en gehandicapten
hangt het begrip hygiëne nauw sa-
men met de mogelijkheid persoon-
lijke hygiëne zelf te kunnen doen.
Een van de daarbij benodigde hulp-
middelen is een aangepaste toilet-
zitting.

De door een Deense firma ontwor-
pen en geproduceerde Dania Rehab
heeft een groot zitoppervlak met
goede houvast aan de zijkanten. De
aangepaste vorm werkt ontspan-
nend voor het lichaam en voorkomt
plakken van de huid.
De verstelbare kunststof speciaal-

buffers geven de zitting een stabiele
stand op de klosetpot, waardoor de
zitting niet verschuift. En dat is
vooral belangrijk bij het overschui-
ven van rolstoel op kloset.

Overigens zijn verschillende van
deze progressieve toiletvoorzienin-
gen toegepast en te zien in het 'Huis
van de toekomst' in Rosmalen. Na-
dere informatie verstrekt Wijnbeek
Sanitair in Uitgeest, ® 02513-13841.

De vakhandel in de eigen omgeving
is naar verwachting inmiddels geïn-
formeerd over deze nieuwe produk-
ten.

Bij een gemiddelde prijs in ons land
van ’ 169.800, een stijging van 6%
ten opzichte van het eerste halfjaar
1988, is een vrijstaand huis in de
provincie Groningen maar liefst
27% goedkoper. In de provincie
Utrecht liggen de prijzen daarente-
gen voor een eenvoudig rijtjeshuis
14% hoger dan het landelijk gemid-
delde.

De koopwoningen in Limburg zijn
met een gemiddelde prijs van

’ 166.100,-, 2,1% goedkoper.

Oorzaken voor deze verschillen zijn
o.m. de bouwkosten, de grondprij-
zen en de vraag/aanbod verhoudin-
gen.

De potentiële kopers in de Rand-
stad komen er het slechtst af. Daar
kan iemand die een huis wil kopen
uit slechts minder dan vijf wonin-
gen kiezen. In het merendeel van de
provincies heeft een koper de keuze
uit meer dan zes woningen.

Vandaar dat de NVM extra aan-
dacht vraagt voor een meer op de
behoeften van de consument afge-
stemd nieuwbouw-programma van
zowel de huur- als koopsector. Een
geregeld overleg tussen alle betre-ken partijen is daarvoor noodzake-
lijk.

_
i^ eerste zes maand van dit jaarta"e prijzen van bestaande koop-
(jj l^gen gemiddeld met 6% geste-
rat is een gevolg van de toene-. k vraa *= naar koophuizen, ter-

k het aantal beschikbare wonin-
(L onvoldoende is om aan die

8 te kunnen voldoen.
I^si de Nederlandse Vereniging
ifJ^akelaars deze week bij de pre-
mie van de woningmarkt-gege-
k ' over de eerste zes maanden

k^ VM heeft ook de relatieonder-
iL; tussen het aantal nieuw ge-
Hjj de woningen in een bepaald
l^fed en de keuzemogelijkheid
ifl-de consument. Gebleken is dat
\,e provincies waar relatief veel
l> qt gebouwd, voor de huizenko-
l lïieer geschikte bestaande wo--Benen zijn.

|s°nclusie die de NVM uit deze
I yens trekt is dat de overheid
_t onvoldoende rekening houdt
Ve Wensen van de markt. Uit re-t^ onderzoeken blijkt immers
tl uim 60% van de Nederlanders
(L^'gen huis zou willen hebben.L^oor zijn niet voldoende koop-
,_u!}gen beschikbaar.L "M ziet vooralsnog niet dat het
Sf^ti van de overheid, om in het
fcr^OOO een eigen woningbezit vanle realiseren, wordt gehaald.

Toilet-jet

"De vrijstaande open haard type 'Vaesheim'

Energiebewust
verwarmen met
open haarden

De open haard wordt qua vormgeving en constructie steeds
fraaier. Elk model kan worden geleverd aangepast aan de indi-
viduele wensen van de consument en helemaal passend in de
stijl van het interieur.

Het zuinig omgaan met energie en
optimaal benutten van de brandstof
heeft bijgedragen aan de ontwikke-
ling van open haarden met een opti-
male warmte-afgifte. Daarbij wordt
veel samengewerkt met de officiële
instanties als het TNO, de Dienst
voor het Stoomwezen en het VEG-
Gasinstituut.

Inbouw
Bij de traditionele open haard ver-
dwijnt 85'/< van de verwarmde ka-
merlucht (ca. 300 a 400 mr per uur)
via het rookkanaal naar buiten, zon-
der enig nuttig effekt.

Voor wie dat lage rendement fors
wil verhogen is er nu een oplossing
in de vorm van de inbouwhaard
'Elan. De haard is als hoogrende-
mentskachel te gebruiken. Door het
zeer grote glasoppervlak in een hoe-
kige vorm wordt een ruime kijk op
het vuur geboden. Het uitgekiende
verbrandingssysteem garandeert
een continu schoonblijven van de
ruit.

Het bijzonderevan deze haard is bo-
vendien dat met één handbeweging
de deur omhoog geschoven kan
worden. Door dit handig systeem
met contra-gewicht ontstaat een
open haard, zonder rookoverlast en
wegspattende vonken.
Dit type kan vrijwel onafhankelijk
van de kapaciteit van het rookka-
naal worden geplaatst.

Vrijstaand
Een ander type open haard is de me-
talen vrijstaande schouw 'Vaes-
heim'. Deze is in strakke lijnen uit-
gevoerd in een witte basiskleur met
een grijze hoekafwerking. In deze
hoeken zijn twee halogeen-lampen
gemonteerd voor een speciaal licht
effekt.
De haard is leverbaar als open haard

of als haard met een gesloten ver-
brandingssysteem door middel van
een in messing gevat glaskader.

Rookkanaal
Bij het installeren of bouwen van
een open haard is het raadzaam
vooraf te laten controleren of het te
benutten rookkanaal voldoet aan
alle richtlijnen teneenzien van trek
en afvoer van rook.

De prijs van de door Barbas BV in
Bladel geïntroduceerde inbouw-
haard 'Elan' bedraagt ’3.650,-
-(incl.BTW). Het type 'Vaesheim'
kost ’ 5.200,- (mcl.BTW) en het als
accessoire leverbare glaskader kost

’ 1.245,- (mcl.BTW). De levering ge-
schiedt via de haardspecialisten.

Pasta voor
reparaties

Gaten in beton en steen zijn een le-
lijk gezicht. Met de reparatie- en
constructiepasta van Porion kan de
doe-het-zelver de reparatieklus zelf
en goedkoop opknappen.

Dit nieuwe produkt op twee compo-
nenten epoxybasis is heel geschikt
voor ijzersterke reparaties en zware
constructies op hout, beton, steen,
metalen en keramiek. Uitgebroken
bouten van bijvoorbeeld een schut-
ting, haken en steunen kunnen er-
mee in de muur worden vastgezet.
Het middel is ook geschikt voor het
watervast verlijmen en voegen van
tegels in de gootsteen en op het aan-
recht. Bij grotere reparaties kan
probleemloos 50 procent droog
zand of fijn grind worden toege-
voegd.
Voor meer informatie Henkei Ne-
derland in Nieuwegein, ■__? 03402-
-73911.

Een eengezinswoning m de sociale huursector blijkt gemid-
deld bijna ’ 33.000,- goedkoper te zijn dan een soortgelijke
woning in de sociale koopsector (premie-A-woning). Hier-
van is een bedrag van ’ 11.000,- aan bouwkosten niet toe te
'schrijven aan kwaliteitsverschillen en vooralsnog is niet
duidelijk waar dat bedrag vandaan komt.

Gemeenten en corporaties hebben
bij het maken van plannen voor so-
ciale huurwoningen in 1987 een zelf-
de of iets hoger kwaliteitsniveau ge-
realiseerd dan in voorgaande jaren.
Bij gelijkblijvende kwaliteit ten op-
zichte van 1986 stegen de aanvangs-
huren iets meer dan vooraf was ge-
raamd.

Dat zijn enkele conclusies uit de
kwaliteits- en kostensignalering
1988, die demissionair staatssecre-
taris Heerma (Volkshuisvesting) on-
langs aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd.
De uitkomst van een aantal analy-
ses uit deze signalering is reeds ver-
werkt in het Meerjarenplan Woning-
bouw 1989-1993.

Huursector
De gemiddeldetotale kosten van so-
ciale huurwoningen zijn in 1987 ten
opzichte van 1986 met ongeveer

’ 3.000 gestegen tot circa ’ 109.000,
vooral tengevolge van stijgende
aanneemsommen.
De aanvangshuren stegen in 1986
met gemiddeld 47., 1% meer dan
was.geraamd. De gemiddelde aan-
vangshuur kwam daarmee in 1987
op ’ 466,-.
De kwaliteit in deze sector is in 1987
ongeveer gelijk gebleven. De ge-
middelde woninggrootte is iets toe-
genomen en het niveau van afwer-
king en uitrusting is nagenoeg het-
zelfde gebleven.

Marktsector
In de marktsector premiehuur- en
premiekoopwoningen stegen de to-
tale kosten in 1987 ten opzichte van
1986 met gemiddeld ./3.500 naar
ruim ’ 140.000,-. De stijging bij de
premiehuur- en premie-B-wonin-
gen was groter dan bij de premie-
A-woningen.

De kosten voor een woning in de
vrije sector met eenmalige bijdrage
stegen veel sneller. Vergeleken met
1986 met bijna f 10.000,- tot

’ 147.964,-. De verklaring van deze
ontwikkeling moet naar alle waar-
schijnlijkheid gezocht worden in de
grotere vraag naar woningen in deze
sector.

Woningverbetering
In 1987 is de nieuwe regeling voor
de verbetering van huurwoningen
in werking getreden met een duide-
lijk accent op afdoende herstel van
gebreken, bouw-fysische en woon-
technische verbeteringen van oude-
re woningen.

De gemiddelde investeringsbedra-
gen üijn ten opzichte van 1986 sterk
toegenomen waardoor het verschil
met de nieuwbouw geleidelijk aan
afneemt.
In 70% van de gesubsidieerde ver-
beteringsplannen worden ook ener-
giebesparende voorzieningen opge-
nomen. En dat percentage komt in
de buurt van de doelstelling (80%)
van de Stuurgroep Nationaal Isola-
tieprogramma.
Bij vervanging van kozijnen, gevel-
bekleding en dakbedekking wordt
in toenemende mate gebruik ge-
maakt van onderhoudsarme mate-
rialen. Dat is in schrille tegenstel-
ling tot de conclusie van de Algeme-
ne Rekenkamer als zou er sprake
zijn van meer onderhoudsgevoelige
materialen.

Voor de jaren negentig is het beleid
erop gericht om de kwaliteit en kos-
ten van sociale koopwoningen (pre-
mie-A) op een vergelijkbaar niveau
te brengen met sociale huurwonin-
gen. Er wordt stapsgewijs een volle-
dige gelijkschakeling beoogd op
punten als bouwkosten, grondkos-
ten, woning- en kavelgrootte.

"Een voorbeeld van toepassing van het bouwelement. Uiterst
links voor de toilettafel, daarnaast liet bidet en in de hoek het
toilet. Bidet en toilet zijn vrij van de vloer gemonteerd.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Spoed
! Vrouw (26) zoekt etage of 2

kamers in Mtricht. Huur: max. ’500,-. 043-218212.
Te huur gevraagd
woonhuis

tussen
Aken en

Maastricht
3-4 slaapkamers, tuin.

Philips GmbH
Telekommunikation und

1 Data Systems Innovations-
zentrum Aachen

Tel: NL 040-527221 of
i ; D 0049-241-6003707.
! .Voor onze klant zoeken wij
'4- of 5-slaapkamer-: bungalow tot

’ 2.000,- p.mnd
Liefst Oostelijke Mijnstreek.
Inl. Bem.buro Silvertant, tel.
045-311286, 9.00-17.00 u.
Het adres voor

al uw
1 verzekeringen.

Maatschap.werker en Wijk-
verpO.. zoeken klein HUIS
met ■kelder en tuin. Huur. max. ’600,-. Tel. 045-

-! 451261 na 18.00 uur.__________________________________________________________________

Alleenst. DAME vraagt ge-
zell. nette woonruimte plm.
’600,-. Br.o.nr. B-1448, LD
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Te huur gevraagd door gep.
ambt. (echtpaar) kleine
BUNGALOW met garage te
Voerendaal omg. station.
Huur ca. ’ 1.150,- per mnd.
045-751424 (na 18.00 uur).
Ruim WOONHUIS, landhuis
of luxe appartement. Vrij-
staand of halfvrijstaand. Mi-
nimaal 3 slaapkamers. Tel.
04754-85026. Zaterdag of
tijdens kantooruren.
Te huur gevr. WOONHUIS
door werkende jonge vrouw
in Valkenburg of in straal v.
15 km. 04490-17453.
Te h. gevr. WOONHUIS in
omgev. van Echt-Susteren-
Roosteren of Stein-Beek-
Elsloo. zo spoedig mogelijk.
Tel. 08897-73542 na 19 u.
2 jonge werkende mensen
zoeken huis met min. 2 gr.
kamers in HEERLEN of
omg. Huurpr. tot ’ 900,-.
Tel. 045-229629/222481.
Twee verpleegk. zoeken
woonhuis te huur in SIT-
TARD. Reakties 04499-
-3161 opf 04490-50466.
Te huur gevr. GARAGE om-
geving Terwinselen. Tel.
045-419759.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur:
Te Sittard, 337,5 m2representatieve kantoorruimte met

turn-key opleveringsniveau. Voor inlichtingen:: Management Onroerend Goed, tel. 013-630905.. ; Zeer' ruime boyenwoning te■ Kerkrade-Chevremont geh.
gestoft, met luxe keuken, 3: J slpks. Hr.pr. ’ 735,- excl.

i Inl. 043-216509.
Lokaal Beheer

Te h. z. oud HUISJE met■ flinke tuin. lets v. een j. be-
i slist alternatieve vrouw (of 2)
i Br.o.nr. B-1451 LD., Post-
I bus 3100, 6401 DP, Heerlen
: Te huur APP. 2 slpks., huur-, pr. ’ 500,- exclusief, per 1. aug. 045-460484 na 18 uur.
| VALKENBURG, 1-pers. Ap-, partement, Heek 1. Tel.
i 04406-13155, ’475,- excl.
i (huursubs. mog.).

Te huur APPARTEMENT.

' Tel. 045-226565.
1iTe huur BOERDERIJTJE
I ;met uitger. paardestal te
i .Rotem, plusm. 10 km. van
■ Maaseik. Huurpr. ’ 500,- p.
| mnd:, vrij 1 okt. Inl. Kon. Al-; .bertl. 35, Maaseik.,; 09-32.11.564424.
i Te h. overdekte RUIMTE te; gebruiken als opslagplaats
i of "garage", Einderstr. Kerk-

rade. 09-49.241.152396.
; Studenten (vr.) gestoff. 2-

kamérwoning met gem. ge-

' bruik van badkamer en keu-. " ken. ’ 340,- all-in. Tel. 045--. J227365/221432.
'Te huur STUDENTENKA-■ MERS centr. Heerlen. Tel.

1 045-221955.
Te huur grote BOVENWO-

' 'NING. Tel. 045-313773.
i jMAASEIK België, rustig gel.
i mooie app., vrij uitzicht, 2-
'of 3 slpks., va. ’5OO,- p.. i mnd, Tel. 076-653377, Bel-
;gie 09-3211566918.

\ GELEEN in centr. gelegen
i ruim winkel/woonhuis met
! o.a. winkelruimte (ca. 115m2), magazijn (125 m2) m.

' achteringang. Boyenwoning
i met o.a. woonk. keuken,
I badk., 3 slpk. en zolder
1 ’3.500,- p.mnd. Mak.Kant.
I Rob Dassen BV. Tel.; 04490-78431.
:Te h. HEERLERHEIDE,

1 mooie benedenwoning liefst■ werkend echtp. 045-419144

Te huur HEERLEN-Nrd.
winkelruimte plm. 500 m2,
voor vele doeleinden ge-
schikt, ’ 50,- per m2. Tel.
04459-1665.
Winkel cq. KANTOOR-
RUIMTE 50 m2en 12 m2
keuken, royale parkeerruim-
te, winkelcentr. Molenberg.
J. v. Vondelstr. 1, tel. 045-
-712362.
Gem. zifslpk. m. eigen
kookgel. te h. voor nette
pers.,eig. wc/douche en
eenpers.kamer Hommerter-
weg 21, Hoensbroek. 045-
-415718/725053. "
KERKRADE te h. per 1.8.'89
nieuwbouw appartementen
met huursub. ’ 650,- p.m.
Info: CBL, 04742-3362.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
KERKRADE te huur aange-
b. winkel/kantoor/magazijn-
ruimte op zeer goede loca-
tie, eigen parkeergel. voor
div. doeleinden gescnikt evt.
ook als praktijkruimte of der-
gel, dir. te aanv. ook evt. ge-
deelt, te huur. Tel. na 16.00
uur. 045-460738. Na 21.00
uur 04490-23730.
Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
che, en gebr. v. keuken. Tel.
045-456877/464818.
Te huur WINKELRUIMTE in
Chevremont, ’ 700,- p.mnd.
Tel. 045-412715.
Te huur FRITURE in Land-
graaf, mcl. boyenwoning,
Ifst. jong echtpaar. Tel. 045-
-325192.
Te huur in centr. SITTARD
zit/slaapkamer en kitchenet-
te en douche. 04490-12926.
Stagiare zoekt WOON-
RUIMTE in Sittard, Geleen
e.0., per 1 september voor
min. 10 mnd. Tel. 013-
-551710.
Ruim APPARTEMENT,
woonk'., 2 slpks., wc, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. in Eygelshoven ka-
le huur ’ 500,-. 045-725667

Onroerend goed te koop aangeboden

Centrum Vaals
A I ligging, perf. st. beleggingspand

zakenpanel en appartementen
Huuropbrengst ca. ’ 34.500,- p. j. Koopprijs n.o.t.k.. . . Info: tel. 09.3211715924 v.a. ma. 24/7, 9 uur.

Centrum Maastricht-Wyck
monumentaal pand, beste ligging, perf. st., beleggingsp.

winkel-woonhuis
Huuropbrengst ca. ’ 47.000,- p.j. Kooppr. ’ 395.000,- k.k.; Info: tel. 09.3211715924 v.a. ma. 24/7, 9 uur.

Prachtig landhuis
4 km. v.a. Maastricht. Beste stand, aangelegde tuin, ca.

5000 m2. Perf. st. Hogere prijskl. Inpandige garages,
i Spoedig vrij. Info 09.3211715924 v.a. ma. 24/7, 9 uur.

Particulier

Vraagt Bungalow te koop
te Zuid-Limburg. Tel, voor ml. 04405-2720

Heerlen - Heerlerheide
Op unieke landelijke lokatie gel. geh. te renoveren vrijst.

vakwerkwoning. Perceelsgrootte 1380 m2.
Prijs ’ 79.000,- k.k. (4279)

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ BV
" Tel. 045-712255.

Villa te Lanaken (B)
4 km. vanaf Maastricht ’ 330.000,- k.k. Vrij te aanv.

Residentiële wijk. Alle modern, comfort.
Info: tel. 09.321715924 vanaf ma. 24/7, 9 uur.

"^ <- ..___. '~__* ___*

Te k. Ringoven 102, Schaesberg
Tel. 045-320064 gesch. vrije sector woning. Ind: beg.g.- inp. gar., hal, toil., woonk. 40 m2en park., keuk., 1e Verd: 3

slpk., badk. m. ligb. en wc, berg. en zolder. Perc. 266 m2.
" ’ 152.000,-. k.k. Aanv. eind 1989
i MAASEIK. Bouwgr. 3.88
' are, voor vrijst. huis, bij de
! maas. Zeer gesch. v. water-
■ sport- Tel. 09-32.11352392.
', Wat VERKOPEN? Adver-
i ■ teer via: 045-719966.

Wat VERKOPEN? Adver- I
teer via: 045-719966. |
Goed liggend vrijst. woonh. I
te k. aangeb. event. met
bouwgrond in centr. SCHIN- .
VELD. Tel. 045-272929.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Cadier en Keer
vrijst., bwj. '81, veldbrand, 3
slaapk., badk., zitkam., ruim
30 m2, met keuken (10 m2),
garage, pr.st., ’285.000,-

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij

Rijksweg 77, Gulpen
Tel. 04405-2182.

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. plm. 51 m2. 1e Ver-
d.: 3 slpkrs, douchecel, vas-
te kast. Vr.pr. ’ 105.000,- k.
k. Inl. Makelaars- en Taxa-
teurskantoor
Van Wersch BV
mak. o.g. Stationstr. 54,
6461 EJ Kerkrade. Tel.

045-452234.

Margraten
halfvrijst. Plat dak. 3 slpks.,
gar., hobbykam., 270 m2,
’115.000,-. Inl.:

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij

Rijksweg 67, Gulpen
Tel. 04450-2182.

Aalbeek-Nuth
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.

Hotel Pension
ca. 20 gasten. Buiten Slena-
ken aan Mergellandroute.
Voorterras, bar, royale pri-
véwoning, goede staat. Inl.:

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij.

Rijksweg 67, Gulpen.
Tel. 04450-2182.

Te koop gevr. WOONHUI-
ZEN tot ’ 125.000,-. 04490-
-47294/38083.
BRD-Monschau, bosr. om-
gev., 2 Familie-huis, ca. 180m2. Gebr. vlakte 132 m2.
Grondstruk en achter grond-
stuk 2125 m2. Elactr. vw
155.000 DM. Monschau-
Altstadt Vakwerkhuis sa-
neert, gezell. omgev. 90 m 2woonvl. en sta-pl.v. PKW
150.000 DM. Monschau
Stadteil Mützenich. 1-2 Fam
huis. rust. woonomgev. na-
tuur-gebond. Kwalitatieve
Bouw. 173 m 2woonvlakte
325.000 DM. Courtage
3,42%. Verdere objecten op
aanvraag. Elra-lmmobilien.
E. Rademacher, Eschen-
bachstr. 75, 5108 Monschau
0949-24722402
Te koop gevr. klein halfvrij-
staand WOONHUIS. Omg.
Brunssum, Ónderbanken of
dir. omgeving. 045-250570.
BELGI Ë Boorsem te k.
Maaslandse boerderij van
1885, open bebouwing, gr.
2.200 m2, woning best. uit:
Hal, living, keuk., achter-
keuk., wasplaats. 1e verd:
gang, 3 slpk. met Lavabo
met w. en k. water, badk.,
w.e. en cv. Bijgebouw best.
uit: zitplaats, keuk., w.c, ve-
randa en schuur. Verder gr.
bergplaats en siertuin. Ge-
leg. in een zeer rustig Maas-
lands dorp. Pr. ’ 300.000,-.
Inl. 09-32-11762621.
Suchen zum sofortigen o.
spateren Zeitpunkt gut er-
haltenes, stilvolles (auch al-
teres) HAUS, unterkellert,
Wohnfl. ca. 150 qm,
Grundst. m. Garten ca. 500-
-700 qm, ruhig gelegen,
Grenznahe zu Aachen ca.
10-15 km, zwischen
DM 180.000-200.000,-. Tel.
0949-241-171259 ab 20
Uhr, tagsüber: 0949-241-
-27745.
GENK-Zwartberg: (Belg.
Limb.), deg. ruim handelsh.,
omg. d. 2 gr. wooncentra,
gesch. v. elke hand./ Vrij be-
roep. Agentsch., keuk., liv.,
veranda, gr. achterb., 1e
verd: appart., 2e verd: 2
mansardek. Tel. 11-382296
of 11-357846 na 19 u.

BEEK, op goede lok. gel. z.
g. onderh. woonhuis met
gar. en tuin, grote woonk.
met open keuken, badk. met
douche en grote zolder met
vaste trap. Vraagpr.

’ 150.000,-. 04490-77694.
FRIESLAND, rekreatiewo-
ning aan de Waddenzee in
Paesens Dijkspad no. 2;
prijs ’38.500,- k.k. Inl.
Klamstra, tel. 09-49-2166-
-249035.
GELEEN, Marisstraat 33,
halfvrijstaand woonhuis met
gas-cv, bestaande uit: ruime
woonkamer, ruime betegel-
de keuken met eiken inst.
mcl. apparatuur, bijkeuken,
provisiekelder en hobbykel-
der, 4 slaapkamers, douche,
ged. dubbele beglazing, ga-
rage, tuin met veel privacy.
Koopprijs ’135.000,- k.k.
Tel. 04490-41848.
Te k. gevr. halfvrijst.
WOONHUIS met garage en
tuin omg. Heerlen-Zuid of
Kerkrade-West. tel. 045-
-425432 na 18.00 uur
Ter overnamen mooi
"CAFÉ" met grote zaal.
Twee buffetten, garage, tuin
en parkeerterrein. Tel. 045-
-722244 Heerlen.
HEERLEN, Prinses Beatrix-
str. goed gel. flatwoning op
3e verd., nabij centrum, bal-
kon voor- en achterkant op
zonzijde. Direct te aanv., vr.
pr. ’59.000,-. Netto mnd.
last ’ 370,- bij 100% financ.
Inl. 04490-73076.
HEERLEN halfvrijst. sfeer-
vol herenhuis met gar. ruime
L-vorm. woonk. m. erker,
parketvl. en open haard,
serre, keuken, bijkeuken, 3
slpk., mooie badk. m. ligb.,
douche, toilet, vaste trap
zolder, alwaar 3 zolderka-
mers en tuin. Vr.pr.
’369.000,- kk. Mak.Kant.
Rob Dassen BV. Tel.
04490-78431.
HULSBERG Te k. vrijst.
woonh., met gr. tuin opp.
plm. 360 m2. Ind: hal, toilet,
L-woonk., keuken., gr. badk.
berging, kelder, CV. Verd: 3
slpk., vaste trap naar gr.
geïsoll. zolderk. Tel.
04405-1944.
HULSBERG te k. Herenhuis
met pr. ruimte, evt. kantoor
e.d., met kelder, gar., ber-
ging, serre en gr. tuin. pr.n.
o.t.k. Inl. 04405-1941.
HULSBERG, nette eengezin
tussenwoning met gar. en
berg. 1e Verd.: 3 slpk., badk.
met ligbad en 2e toilet. Vas-
te trap naar zolder, kunststof
kozijnen met gr. schuif/kan-
telpui, zonnige tuin. Tel.
04405-2978.
Te koop gevraagd in regio
LANDGRAAF, ouder woon-
huis met tuin, opknappen
geen bezwaar. 045-314115.
Te k. Vrijst. huis met gr. tuin
in Rimburg/LANDGRAAF
perc. opp. 805 m 2Vr.pr.
’168.000,-. Tel. 045-
-318422 na 20 uur.
LINNE (L) fraai gelegen
halfvrijst. woonhuis (1974)
met tuin en garage, l-vorm.
woonkamer, grote keuken, 4
slpks., badkamer met ligbad
en 2e toilet. Pr. ’ 150.000,-
Makelaardij Hendriks
Heerlen. Tel. 045-425574.
MERKELBEEK, vrijst.
woonh. m. gar. Ind: kelder,
L-woonk., keuk., serre, 3
slpk., badk. m. ligb., v. trap
n. zold., pr. ’129.000,-.
045-256907
BOUWTERREIN Schaes-
berg-centrum, met vrij uit-
zicht, 1660 m2, Heerlener-
weg/Lommesenweg, voor
riant landhuis of villa, front-
br. 32 m: Makelaardij Hen-
driks Heerlen, 045-425574.
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.
’173.000,- kk 045-325549
STEIN, ruime tussenwo-
ning, tuin met zwembad en
veel privacy. Prijs n.o.t.k.
04490-34795 (na 18 uur).
VALKENBURG (bedrijfsob-
ject) modern wit vrijst.
woonh. met bedrijfsruimte
cq. loods, 375 m2, L-vorm.
woonkamer, m. open haard,
keuken m. app., kantoor, 4
slpk., badk. m. ligb., douche
en 2e toilet, kelder, tuin en
schitterend uitzicht over
Geuldal. Vr.pr. ’425.000,-
Mak.kant. Rob Dassen BV.
Tel. 04490-78431.
WIJNANDSRADE huis te
koop, Opfergeldstraat 14,
prijs in overleg. Tel. 045-
-241666.
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.

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
I

I TAXATIES j
onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie, rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

(mmmji Onroerend Goed Makelaardij ,—=—>ü LEEnAE _i b> A
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

2 SPAUBEEK, Keerweg 3
mj ( j | Halfvrijstaand woonhuis met

<_' _P __■
garage en tuin, woonkamer,»ia_3 /UVA keuken, 4 slaapkamers,V____^ l f iixd ml , ~UyjJ badkamer, gas-c.v.

' Vraagprijs ’ 129.000,- k.k.

GELEEN, Dr.
Schaepmanstraat 50
Hoekhuis met tuin, kelder,
woonkamer, keuken, 3
slaapkamers, douche

' Vraagprijs ’ 87.500,- k.k.
SITTARD, Daelenbroekstraat 8
Woonhuis met tuin, woonkamer met Italiaanse
open haard, moderne keuken, 3 slaapkamers,
ligbad, vaste trap naar zolder. Vraagprijs
’119.000,- k.k.

ULESTRATEN
Vrijstaande villa, uitstekend onderhouden.
Woonkamer 37 m2, moderne keuken,
bijkeuken, kantoor, 4 slaapkamers, kelders.
Vraagprijs ’ 370.000,- k.k.

Mr. Cornelis Brorens
makelaar o.g.

Oranjelaan 211, Geleen
tel. 04490-50318 217b10

HEERLEN, Koraalerf 49, mooi ruim pand m. voor- en ach-
tertuin, Keuk., woonk., terras, 3 sl.k., douche m. v.w., zol-
der m. vst. trap m. sl.k./hobbykamer. Vrpr.: ’ 116.000,-k.k.

HEERLEN, Kampstr. 47, geh. onderkeld. woonh., woonk.,
achterk., keuk., erf, 2 gr. sl.k., badk.m. ligb., ruime zold. m.
vst. trap. Vrpr.: ’ 75.000,- k.k.

BRUNSSUM centrum, Kerkstraat 164, zeer luxe apparte-
ment, mcl. stoffering en alle appartatuur, m. schitterende
badkamer. Ind.: 2 sl.k.,m gr. woonk. (6.15x7.00), berging,
zeer luxe keuk. m. aanbouw. Vrpr.: n.o.t.k.

BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan 152, halfvr. winkelwoon-
huis m. gar. 3keld. keuken met aanb., 3 gr. sl.k., 2 woonk.,
opp.: 700 m2. Vrpr.: ’ 150.000,-k.k.

BRUNSSUM, Passage 44, zeer mooi luxe appartement in
centrum met voor en achterbalkon en lift. Ind.: gr. woonk.,
luxe aanb.keuken, 2 ruime sl.k., cv.-ruimte en hal, luxe
badk. m. ligb. en v.w. en toilet. Vrpr.: ’ 145.000,- k.k.

Assurantie-, financieringsan advieiburo

jbsh\ /((O))} v*n Oppen bv
/j^gßyY^-^^^gy Lindeplein6, 6444 AT Brunuum,

■—' i ■ i ■ ■____! ■
maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30an 13.30 ■ 17.30 uur

donderdagavond 18.30 ■ 20.30 uur an zaterdag 9.00 ■ 12.00uur

Heerlen, Oranje Nassaustraat
Winkelruimte, 100 m2. Huurprijs ’2900- per
maand, excl. BTW.

Hoensbroek, Kouvenderstraat
Winkelruimte, ca. 200 m2. Huurprijs op aanvraag.

Merkelbeek, Kerkstraat
Bedrijfspand, 420 m2. ’ 750- per maand.

Sittard, Limbrichterstraat (A-1-lokatie)
Winkelruimte, 50 rrd§. Uit te breiden tot 100 m2.
Huurprijs op aanvraag.

Sittard, Industriestraat
700 m2bedrijfshal + 100 m2kantoor. Huurprijs

’ 3.500- per maand (eventueel te koop).

Hoensbroek, De Koumen (industrieterrein)
Bedrijfshallen en kantoren, ca. 4880 m2.'Koopprijs

’ 2.950.000,-. Eventueel te huur.

» ca. 500 m2kantoorruimte met
parkeervoorzieningen, in Heerlen.. winkelruimten, 600 tot 1000 m2, in geheel
Zuid-ümburg.

Te koop
BRUNSSUM
Bouwkavels voor particuliere bouw
in plan De Hemelder. Prima gele-
gen, met tuin op het zuiden. Perc.
opp. vanaf 300 m 2. Geen verplich-
tingen aan aannemer of architect.
Prijs tot ’67.900,- v.o.n. mcl. BTW.

El RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien
6411 AT heerien- van grunsvenplein 12- tel 046- 713746

Openingstijden: werkdagen9.00-17.30 uur, koopavond 10l21.00 uur
zaterdag 10.00-14.00uur

!____________-_■__-__■■■■__■__■__■__■_____■___■■■''''' ..
-^ «.Wegens de enorme aanvraag £HUIZEN TER BEMIDDELING TOT

VERKOOP IN: s'
HEERLEN OF DIREKTE OMGEVING

GEVRAAGD
Prijsklasse: ’ 200.000,- tot ’ 400.000.'

Vraag vrijblijvend inlichtingen. »1 : *T_ .
am^\ Onroerend Goed Makelaardij i—« :,! ILEEÜAE _i,. \0 i

i .Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237 . k

__ir I1.-_.______________a___-_____-_._-_-_-_-«<^ .-,
s

*

I
I " makelaardij o.g. " taxaties I .I " verzekeringen " hypotheken

_P"_ ,_______M_.|i^^^ ■ »

LANDGRAAF/SCHAESBERG l s

I Prachtige bungalow. Gelegen op A-lokatie in na' I
I tuurrijke omgeving op loopafstand van winkelce" 1'

I trum Op deKamp en een steenworp van het ce£ I
I trum van Heerlen. Ind.: souterrain: ruime gara9e' 1)|

H wasruimte, hobbyruimte. Begane grond: entree pa' I
I (eet)keuken (25 m2) met aanbouw en inbouwapP" I
I L-vormige woonk. (40 m2) met open haard en Pa, I
I ketvloer, 4 sip.kamers, toilet en luxe badkamer (*'9_ H fI bad, douche, toil., dubb. wastafel). Div. bergrug ■j (.I tes. Pand is voorzien van dubbele beglazing en <&'
I kisolatie. Dak is 11 jr. geleden totaal gerenovee^ I
I Er is een terras en rondom tuin met veel privac'. I
I Gas-c.v. Bouwjaar 1960. Perceel 650 m2. Prl) n f

g 045-223434^1
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUP^ |

wL Hoofdstraat 88, Hoensbroek _^^^P

Limburgs
OTODOD^«_LAII

BRUNSSUM

L £_-_*!_____
I fl_^

Prins Hendriklaan
180-182
Goed gelegen, ruim,
halfvr.st. pand met tuin
(perceel 375 m2) en via
aparte ingang bereikbaar
appartement in souter-
rain, prijs slechts

’ 95.000- k.k.

LIVAC B.V.
Brugstraat 19, Sittard
04490-10855

■____________■_■__■___
Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

Giro I
55055
Astma Fonds

E=p=K ■ppH|Kp_pM|_PHHXiPff?P9iP_Pi||lV¥__VPV9rTWMH

__BWB^'^ R_ Rl II ITFRQ _4___H■<^^l llWrlw I ___-ÏT____r makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerien

rp . HEERLEN-WELTEN H SCHIN OP GEUL
X C KOOD uitst' gelegen patio-bungalow met cv, garage en tuin. In zeer rustige omgeving gelegen vrijst. bungalow m*

r (perc.opp.: 346 m 2). Ind.: ruime entree, woonkr. met garage, cv., tuin en terras. Ind.: beg.gr.: woonkr., WJ!0.h., keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. ken, badkr. met ligb. en 2 v.w., 3 slaapkrs. Sout.:'
AMSTENRADE,Kasteelstraat S met ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging, slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken*
Rustig gel.,uitst. onderh., geïs., vrijst. woonh. met cv., Pand verkeert in zeer goede staat van onderhoud, badkr. met douche env.w. Pand verkeert in prima sta*1garage en mooie tuin metopt. privacy.Percopp, 546 Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. van onderh. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 295.000,-k.k.
m . Ind. 0.a.: Z-vorm. living, keuken met app., 4
slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, dubb.v.w. en 2e HOENSBROEK, Burg. v.d.Kroonstraat H ,
toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: spoedig. Vraagpr.: Rustig gel., halfvrijst. woonhuis met cv., garage, ber- SITTARD, Past. Verbeekstraat
f 235.000,-k.k. ging en tuin. Ind.: kelder, hal, woonkr. (± 48 nr), mo- Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2W|

dernekeuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs, badkr. mat ligb. 2e ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. o*'
Verd.: ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapWs'

BEEK, Stasstraat S i.o. Vraagpr.: ’ 155.000,-k.k. badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 148.000,-k.k.
Rustig gel., halfvr. woonh. met aanbouw, cv., garage
cri tuin. Perc.opp. ± 400 m. Ind. 0.a.: woonkr. (± 50 HOENSBROEK, Hommerterweg H SITTARD .Kollebera. C Beltlenalaan 5
m 2) met open haard, luxe keuken met app., bijkeuken, Beleggingspand tekoop. Geheel bestaat uit 11 kamers Schitt 0D eerstestand oèl uitst onderh vriist landl14 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2etoilet, zolder. en veïkeertin goede staat van onderhoud. Aanv.: di- S.c,i?ï,°^ekteraoro.e inooaraaeaesch v2St
Aanv.: direct. Vraagpr.: ’ 169.000,-k.k. reet. Huuropbrengst op aanvraag. Prijs: ’ 200.000,- £ _ .^mbad e n »é. groteTuin9 plrc 0

9pp ca 2.4«
k-k- m 2.Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxekeuWj

BRUNSSUM,Dr.Schaepmanstraat H HOENSBROEK,St.Josephstraat H SSÏdSSdt .Sr?s Bezl^MioTu^sf opX'r^
Goed gelegen halfvr. woonhuis me cv. garage, ber- Rustig geiegen halfvrijst. woonh. met cv., garage, ber- ??" opi oo aanvraaóging en tuin. Perc. opp. ± 311 m2. Ind.: Kelder, ruime ging |nstui£ |nd.: ke ider, hal, toilet, woonkr. met par- Aanv" La ",s-opaanwaaa-
entree woonkr., moderne keuken, serre, toilet. Ie ketvl., keuken, serre. 1e Verd.: 2 slaapkrs., badkr. met sittard(KolleberalKaoellerwsa sVerd.: 3 slaapkrs., doucheruimte met vw berging. 2e douche, v.w. en ba|kon, bergin g. 2e Verd.: vaste trap go uitstlocat_ad? vr__^ arSh^n "Bauhaus"-stlVerd, grote zolder.Aanv, ~o. Pr„s: ’ 125.000,-k.k. naarzolder. Aanv, i.o. Vraagpr,9/ 135.000,-k.k. SSt""; fê*J»«, Z!J_S* w _S£ gr*»

„ tuin. Perc.opp. ca. 2.500 m 2. Ind.o.a, royale living "*BRUNSSUM, J.Vermeerstraat H SUJS""? omQevina aßlaaan aeschakeld landhu* °Pen hafrd' ke__kel; s,_u d«y'4slaaPk:s-2baclkrs 'TUitst. gelegen, halfvrijst. woonhuis met cv garageen "X*OTnffi^M woonkr' cherulm,e' Oardwbekr. Aanv, ~o. Pr„s: op aanvra.
tuin. Ind, Sout, provisiekelder, waskelder, garage (±4Om2, luxe keuken met div. app. bijkeuken, slaapkr.Beg. gr, ruimehal,L-woonkr luxe keuken. 1e Verd, 3 n badk'r met |igb„ douche, toiteten v.w., ruime gara- SPAU BEEK Ku_.str__._t S
slaapkrs.,badkr

D
metigb 2e Verd. vl^zotrap naar zol- teVerd, slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche |eh_i?ofmodërP^de en oéis boerenwoonh «*der. Aanv, i.o. Prijs: ’ 175.000,- k.k. Pand verkeert in = p„nrl uflrkßOrt in n.ima _aat van onderhoud gemoaerniseerae en geis^ Doerenwoonn.

uitst staatvan onderhoud ! w: „■■
verKeert in Pnma slaa' van onaernoua. c .v.,binnenplaats, schuurenschitterendetuinmetv*»uitst. staatvan onaernoua. ~ 0 Prl]S n ot,k, p.^ pe£ Qpp;, 510 m

_
|nd aa. mime |jvjngi l(£.. ... _, . keuken met app.,bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. metW

EIJGELSHOVEN, Laurastraat H KERKRADE, Holzstraat H bad, douche, v.w. en 2etoilet, vastetrap naar zolder'
Goed gelegen vrijst. woonh. met cv. en tuin (perc.opp. Nabij duitse grens gelegen cafe-woonhuis. Aanv, di- een bez jChtjgjng zeker waard! Aanv, i.o. Vraagpnl 8

+ 610 m 2). Ind. o.a, kelder. Beg.gr, hal, werkkamer, reet. Vraagpr, ’ 157.500,-k.k. f 240.000,-k.k.
woonkr. met open hrd, keuken met app. 1e Verd, 3 ~__,,_.__ . . . u
slaapkrs., badkr, met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e Verd, 2 KERKRADE, Lempersstraat M

-~______, ... S
slaaokrs zolder Aanv "i o Priis- f 205 000 -k k ,n centrum gelegen woonh. met cv., berging en tuin. SUSTEREN, Houtzagerstraatslaapkrs., zoiaer. Aanv.. 1.0.rnjs. j _:uo.uuu, ...... |n .. .. . .^s woonkr

_
luxe keuken 1e Verd. 3 Rust ge| goed onderh| woonh.met cv„ gara

slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. 2e Verd, grote zolder, ge, overdekt terras en tuin. Ind. o.a, woonkr., keuk»'
ELSLOO, v. Oldebarneveldstraat S Pand is voorzien van dubbele beglazing. Aanv, i.o. study cq. tuinkamer, 3 slaapkrs., badkr. met lig"8"'
Op eerste stand gel. goed onderh. bungalow met veel prijs: ’ 129.000,-k.k. v.w.en2etoilet.Zolder.Aanv, i.o. Prijs: ’ 150.000- **"privacy, grote garage en tuin. Ind. o.a, keuken met
app, woonkr. met open haard, aparte t.v.-ruimte met KERKRADE, O.L. Vrouwestraat H mictpdcu u,".^,» 5
open haard, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, |n centrum gelegen vrijst. woonh. met cv„ binnen- ?"*J '="'?"' """f"""£ ~. . .a„Hhlli. ma. rv 0
v.w. en 2e toilet, hobbyruimte en waskelder. Aanv, i.o. plaats en loods. Ind. o.a: kelder, woonkr., luxe keuken, !?„»!,«&».. l£j?»?"?r^"a&
Vraagprijs:/ 297.500,- k.k. b^_J^'T^l%V^l^7a^^^ H__W£3tö_v_^
GELEEN-ZUID, Beneluxlaan S vele doeleinden geschikt. Aanv, i.o. x£* e" _■"- h°^J,u"*f- C;^T^m^
Uitst. gel. en onderh. halfvrijst. woonh. met cv., garage Prijs: ’ 215.000,-k.k. SSifiïïiw»'en tuin. Perc.opp, 270 m . Ind. o.a, living met open jeuken met apparatuur 1e Verd.. 2 grote slaapk'

haard, royale keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. KERKRADE, Papaverstraat H £adkr. met igbao, dubb. va»., apart 2e toilet, zold*
met o.a. ligb. en 2e toilet, rolluiken. Aanv, i.o. Prijs: Goed gelegen winkelpand (momenteel in gebruik als Aanv" ''°- vraa9Pr- / >«o.uuu,- k.k.

’ 159.500,-k.k. friture) metboyenwoning. Ind.o.a, kelder, winkel (±3l Cujcii_ ui h7c_j uon_,n _,«r_,_,. '±n^tc
a. £Jlaul'p" _aanfr. UkbTdkr mïft S^BWWOOrih. met CV., ga*

GELEEN, Nijssenstraat S w°°nkr
n
"t open keuken, 2 slaapkrs badkr. met p- £ y

ke|der en m«,. ,’ ,vin |nd Q_. woonkr'
Rustig gel., goed onderh. en geïs. woonh. met cv., ber- iC%r, ' royale tuinkr., open keuken met app., 4 slaapk*'
ging en tuin. Ind. o.a, woonkr., aanb.keuken met app., ’ itouuu,-k.k. fcadkr. met ligbad, v.w. en toilet. Aanv, spoa"1"'
5 slaapkrs., badkr. met ligbad en v.w., zolder. Rijksbij- jrtm„nri ~._«_.,„, e Vraagpr,’ 155.000,-k.k.
draqe overdraagbaar! Aanv, i.o. Vraagpr, ’ 117.500,- MELICK, Edmond Jasparstraat »u.ayou u aayuaa -_> u ayH i Halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind. 5

0.a.: woonkr.,keuken, 4 slaapkrs., badkr. met lig- URMOND,Raadhuisstraat »
bad, zolder. Aanv.: direct. Huurprijs: op aan- Zeer sfeervol en goed onderh. en geïs. halfvrst. woo'

HEERLEN, Geleenstraat H ""9- "tcv k^der berging tuin (met "JWcht »?*"»«,
In centrum gelegen luxe appartement met garage en u

,_. _ . . "dj °na; HS^tts«nS?\ .ntóer^berging. Ind, ruin.e hal,woonkr. met grootbalkon mo- NUTH. Deweverstraat H tab. en v^w 2 slaapkre.(mog 3e slaapkr. .zolder^,
derne keuken badkr. met !igb„ slaapkr. Aanv, i.o. Prijs ln centrum gelegen appartement met cv. en berging, atelier(evt. slaapkr.). Aanv.. i.o. Vraagprijs, ’ 133.u«"

’ 155 000-kk lnd-: ru'"B hal, woonkr. met balkon, keuken, 2 k.k.

' slaapkrs., badkr. met zitbaden v.w. Aanv, direct. Prijs:

’ 90.000,-k.k. ri
HEERLEN,Weiten H WIJLRE, Merodelaan ~Rustig gelegen bungalowmet heteluchtverw., garage, PUTH, Bovenste Putti S Rustig gelegen vrijst. woonhuis met prachtig vrijbl- "|
berging en patiotuin (perc. opp. 364 nr). Ind, entree, Rustiek gel., goed onderh., vrijst. boerderij met cv., zicht metc.v„ garageen fraai aangelegde tuin met
toilet, living met 0.h., eethoek (tot. ±55 m 2), luxe keu- kelder, schuur, tuin, weiland en mooie binnenplaats, privacy. Perc.opp. 682 nr. Ind, Sout, Kelder. Be9^iken, 2 slaapkrs, moderne badkr. met ligb.,douche, v.w. Perc.opp, 5.000 m 2.Ind. o.a, 2 woonkrs., keuken, bij- ruime hal, woonkr. met mooie schouw, keuken""
en 2e toilet. Het geheel verkeert in uitst. staat van on- keuken, 5 slaapkrs., 2 badkrs. Het pand moet beslist app. 1e Verd, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met HS'Jderh. en is geïsoleerd. Aanv, i.o. van binnen gezien worden. Aanv, i.o. Prijs op aan- dubbele v.w., 2e toilet. Aparte doucheruimte met»'
Kooppr, ’ 250.000,-k.k. vraag. 2eVerd, berging. Aanv, i.o. Prijs: ’ 245.000,-k.k.

S - Inlichtingen kantoor Sittard I^BBfeüT^H - Inlichtingenkantoor Heerlen ___^^__B I

T^aties-Verzekeringen M Ql II ITCDCHypotheken-Financieringen _L ___FMm E
Sna9gen9e(SJ-i7.30 uur makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heer^
koopavond tot 21.00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611 .
zaterdag 10.00-14.00 uur 6411 AT heerien - van grunsvenplein 12 - tel 045- 7137*
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Ook deze week noteerden wij geen wijzigingen in de hypotheekrente.
De rente op de kapitaalmarkt vertoont enige stabiliteit. Op korte ter-
mijn worden derhalve geen renteschommelingen verwacht.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUITEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

ljaar" 1,5 7,6 8,04 73 8,25
3 jaar" 1,5 73 8,36 8,2 838
5 jaar" 1,5 83 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 8,3 B,B* 83 9,02

10 jaar" 13 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 13 8,8 935 9,0 937

ABP 2 jaarl" 1 73 830 8,0 8,41
5 jaar" 1 7,9 831 M 832

10 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
15 jaar" 1 8,1 832 83 8,74

Amrobank var." 13 73 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 13 73 835 8,0 8,47
5 jaar" 13 83 8,69 8,4 831
7 jaar" 13 8,3 830 83 9,02

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 13 7,7 835 7,7 835
10 jaar" 13 8,0 837 8,0 837
15 jaar" 13 83 8,79 83 8,79
30 jaar" 13 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 73 7,66 73 7,87
5 jaar" 1 7,8 830 8.0 8,41
7 jaar" 1 7,9 831 8.1 832

10 jaar" 1 8,3 8,74 83 8.96
ideaalrente 1 7,8 83* 8,0 8,41

Direktbank/NCB-bank ljaar" 1 73 7.87 7,7 8,09
3 jaar" 1 7,9 8,31 8.1 832
5 jaar" 1 83 8.63 8,4 835

Grens Wis.kanUCDK ljaar" 1 7,6 738 73 830
5 jaar" 1 8.1 832 83 8.74
ljaar" 1 73 8,06 8,0 837
5 jaar" 1 83 839 83 830

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 13 7,6 8,04 7,8 835
3 jaar" 13 8,0 8,47 83 8,69
5 jaar" 13 83 8,69 8,4 8.91
7 jaar" 13 83 8.80 83 9,02

Pancratiusbank var_s jr." 1 8,0 8,41 83 8,63
ideaalrente 1 8,0 8,41 83 8,63

7 jaar" 1 8.1 832 83 8.74
Postbank 2 jaar" 1 7,6 738 73 830

5 jaar" 1 8.1 832 83 8.74
7 jaar" 1 83 8.63 8.4 835

Rabo (adviesrente) var." 1 73 '37 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8.41 83 8,63
4/5 jaar" 1 83 8,63 8,4 835
stabiel" 1 8,4 835 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 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 830stabiel1' 1 xxxx xxxxx 83 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
5 jaar" 1 83 8.63 8,4 835
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar" 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 83 8.63
7 jaar" 1 8,1 833 83 8,74

Westland-Utrecht stand. 1 jaar' 13 83 8,98 83 931standaard 5 jaar' 13 8,3 8.98 83 931standaard 7 jaar' 13 8,4 9,09 8,6 9,32
standaard 10 jaar 2' 13 8,4 9,09 8,6 932
standaard 15 jaarl' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar" 13 xxxx xxxxx 83 931
2e kw. 1988 budget var.4' 13 83 835 83 8,95

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.i 5 jaar" 13 8,1 835 8.1 835Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar* 13 8,8 9,32 8,8 9.32
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 8.83
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 83 8,61 8,4 833(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 8.1 833 8,1 8,53
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 83 8,64 8,4 8,86

10 jaar" 1 8,3 8,75 83 8,97
15 jaar" 1 8,7 9,18 8,7 9,18

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,0 8,30 83 83215/20 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 83 8,94 8.7 9,16

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf■ Maandbetalingvooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

voorlichting over, het kopen van onroerend goed in
Spanje liet de laatste jaren in veel gevallen te wensen
over. Veelal was dit te wijten aan de onbekendheid vande consument met de Spaanse wetgeving en de (onbe-
trouwbaarheid van de bemiddelaar in Nederland.

Teneinde dergelijke problemen in de toekomst te voor-komen heeft een aantal bonafide bemiddelaars zich ver-
enigd in de Nederlandse Vereniging van Agenten in
Spaans Onroerend Goed (NéVASO) en gevestigd in
Roermond.
Doel van devereniging is de Nederlandse consument be-

een bouwvergunningis afgegeven.

Om de consument nog meer behulpzaam te kunnen zijn
en op een aantal belangrijke vragen antwoord te kunnen
geven, heeft NéVASO een 'stappenplan' opgesteld. Een
belangrijk hulpmiddel om goed gemotiveerd tot aankoop
van Spaans onroerend goed over te gaan. Het plan dient
tevens als leidraad om te kunnen zien of aan alle eisen
wordt voldaan en of alle wensen worden vervuld.

Voor meer informatie: Secretariaat NéVASO, Pr.Marijke-
straat 1, 6045 AK Roermond, S. 04750-16863.

Kwaliteitsprijs
Visie ’89 voor

bouwprojecten

t* voortgang van de woningbouw verloopt voorspoedig. Voor
£*■ totale programma gesubsidieerde woningbouw voor dit

van 70.500 woningen was eind juni al 63% (44.498 wonin-
kn) aan plannen ingediend. Landelijk gezien is daarmee dan

ruimschoots voldaan aan de voorwaarde dat vóór 1 juli
*% van het contingent bouwplannen moest zijn belegd. De
[6rWachting is dan ook, dat de bouwprogramma's dit jaar ge-

gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft demissionair
Heerma (Volkshuisvesting) maandag jl. in een

tifif aan de Tweede Kamer meegedeeld.

ter voor te lichten en meer zekerheid te verschaffen bij de
verwezenlijking van de droom van een huis onder de
Spaanse zon.

De aangesloten leden dienen bonafide te zijn en te vol-
doenaan een aantal door de vereniging gestelde normen.
Het aanbod van de leden is zorgvuldig doorgelicht door
het Spaans Dienstencentrum in Den Haag en in Calpe in
Spanje. Potentiële kopers van een villa of appartement
kunnen er in de toekomst van verzekerd zijn, dat hun wo-
ning ook daadwerkelijk wordt gebouwd, de afgesproken
prijs echt bindend is en het huis op grond staat waarvoor

Staatssecretaris Heerma aan Tweede Kamer:

Planning woningbouw
verloopt voorspoedig " Het vignet van de kwali-

teitsprijs

Sociale sector

Daarbij zal ook worden gelet op bij-
zondere architectuur, cultuur en
stedelijke vernieuwing. De prijs
sluit aan bij initiatieven van de
werkgroep 5x5, diezich het afgelo-
pen jaar met ditzelfde onderwerp
heeft beziggehouden en die activi-
teiten met 'een week van de volks-
huisvesting' in november zal afslui-
ten.

Voor het eerst zal dit jaar de kwali-
teitsprijs 'Visie '89' worden uitge-
reikt. Aan deze onderscheiding is
een geldbedrag gekoppeld ter be-
schikking gesteld door Wilma
Bouw bv en Wilma Vastgoed bv. In-
middels zijn voor deelname 25 pro-
jecten in 14 gemeenten aangemeld.
De bedoeling is de prijs jaarlijks toe
te kennen aan een opdrachtgever
van een in Nederland gerealiseerd
project. Het heeft tot doel initiatief-
nemers en opdrachtgevers van pro-
jecten te stimuleren bij het realise-
ren van een betere kwaliteit van het
wonen en werken.

Kwaliteit
Een groot aantal deskundigenzal in
september in vier verschillende pa-
nels de inzendingen, waaronder uit
Eijsden en Maastricht, beoordelen.

verzocht omdat volgens hem de wo-
ningbouwplannen stagneerden.
Een van de redenen daarvoor zou-
den de gestegen hypotheekrenten
zijn en daarom wil de raad een aan-
passing van de premiegrenzen.
Heerma heeft de raad meegedeeld
dat hij dat niet van plan is.

j de brief tevens een overzicht van
~ "Jigediende plannen in de sectorRuwbouw tot 30 juni en voor de
«tiingverbetering tot 31 mei. Het

i rSchil in peildatum komt, omdat
k 'ftei is besloten de indieningsda-
jj*Jlnvoor de nieuwbouwplannen dit
v* een maand te verschuiven, van-

dit jaar doorgevoerde veran-
feh en 'n verschillende regelin-«. Die vertraging blijkt ondertus-

-11 ruimschoots te zijn ingehaald.
Vrije sector
In zijn brief aan de Tweede Kamer
schrijft Heerma verder dat de groei
in de vrije sector-bouw zich nog
voortzet. Voor deze bouw hoeven
bij het ministerie geen plannen in-
gediend te worden. Uit de cijfers
over het eerste kwartaal van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
blijkt dat dit jaar7.772 bouwvergun-
ningen zijn verleend tegen 5984 in
dezelfde periode in 1988.

Voor gesubsidieerde woningverbe-
tering is dit jaar een budget van
’1.388 miljoen beschikbaar, waar-
van' 10% bij de verdeling over het
aantal gemeenten als reserve is aan-
gehouden en inmiddels is doorge-
schoven naar 1990. Het indienings-
niveau bedroeg per ultimo mei 49%
zijnde ’ 615 miljoen.

|J?°r de sociale huursector, met een
v °gramma van 29.500 woningen

voor 66% (19.532 woningen) aanjannen ingediend. Dat is ten op-
Jhte van de stand eind mei 1988V? stijgingvan 10%.

in totaal 21.000 te bouwen
k in de sociale koopsector
l*fernie-A-woningen) bedroeg het
j^eentage 64% (13.480 woningen),
j?Benoeg hetzelfde kwantum als in

v de sector premiehuurwoningen
u" 5.000 woningen was het pereen-
JBe 48% (2.409 woningen) en voor
I* programma van 15.000 vrije sec-
fe orungen met éénmalige bijdra-
J: (premie-C-woningen) 61% (9.077
dingen).

Subsidie bij aankoop van zonneboiler

[V^ mgang van 1 november as.
(je°rdt Ir. F.A. Mathijsen Gerst

I _a n*euwe voorzitter van de[C.^ van Bestuur TNO>de Ne"It^^ndse organisatie voor
[geepast natuurwetenschap-
I __h

k onderzoek. In deze;j^ctie volgt hij Ir. W.A. de
Pw* °P' *^e °P genoemcle da-

met pensioen gaat.

t_s^s.er drs. W.J. Deetman (O&W)
1^k lnëemeur Mathijsen Gerst bij
■Va 000 voorgedragen als voorzit-I tefr *^fgelopen week heeft de minis-

.ef^ad met deze voordracht inge-

" Ir. F.E. Mathijsen Gerst

Ir. Mathijsen Gerst (58) studeerde in
1957 in Delft af als werktuigkundig
ingenieur. Na een aantal technisch-
organisatorische functies in de pro-
duktiebedrijven van Hoogovens
was hij van 1972-1975 voorzitter van
de directievan de Verenigde Buizen
Fabrieken in Oosterhout.

Van 1975-1986 was Mathijsen Gerst
voorzitter en (na de ontvlechting)
respectievelijk vice-voorzitter van
de directie van Hoogovens IJmui-
den. De nieuwe TNO-topman, die
ook internationale ervaring heeft
opgedaan, was in zijn laatste functie
voorzitter van de Raad van Bestuur
van Bredero en de daaruit voortge-
komen Gc.dens Groep.

"Romantische sfeertrend in de behangmode

Uiteenlopende decoraties in collecties[^rma heeft de Raad voor Onroe-
icde Zaken maandag schriftelijk

de cijfers voor de pre-. "koopsector alleszins bevredi-
gd te vinden en is daarom nietk? Plan daarover met de raad te

praten. De raad had daarom

In september zullen de panels vier
tot zes projecten nomineren. Daar-
na zal een jury bestaande uit drie
landelijke prominenten in oktober
de uiteindelijkewinnaar aanwijzen.
De prijsuitreiking zal daarna in no-
vember tijdens een van de manifes-
taties tijdens de 'week van devolks-
huisvesting' worden uitgereikt.
Daar zullen ook alle inzendingen
worden geëxposeerd.

Beoordelingscriteria van de inge-
zonden projecten zijn het vernieu-
wende en gedurfde karakter, de ar-
chitectuur, schoonheid en kwaliteit.
Verder wordt gekeken naar de in-
passing van de projecten in de be-
staande omgeving en in hoeverre is
gelet op nieuwe woonculturen en
maatschappelijke ontwikkelingen.
De projecten moet zijn opgeleverdin 1988 en bestaan uit woningbouw,
eventueel gemengd met andere
functies, en tenminste 10 woningen
omvatten of de stichtingskosten
dienen minimaal twee miljoen gul-
den te bedragen.Behang weer inHulpstukken voor

vlak-vandiktebank
droom van vele dhz-hout-

i is het bezit van een sta-,. (vast opgestelde) schaafma-
rie met de mogelijkheid om bal-

i n en latten in dikte en breedte ter,nen schaven,

gj.'J- machines zijn vaak duur en te
dw °t om in een dhz-werkplaatsjeaer te brengen.

De ouderen onder ons waren
gewend elk jaar bij de grote
schoonmaak, meestal in de
lente, opnieuw te behangen.
Omdat er thans een grote keu-
zemogelijkheid is in kwalita-
tief betere behangsoorten, af-
wasbare papiertjes en vinyl
wordt er nog maar eens in de
vier, vijfjaar behangen.

De uitstraling die behang heeft en
de sfeer die het met zich meebrengt
zijn ook minstens zo belangrijk.
Qua kleur en dessinkan deze wand-
bekleding op het overige interieur
worden afgestemd.
Aktueel zijn natuurlijk aandoende,
zachte tinten als zalmrose, lavendel,
lichtbeige en strogeel. Ze zijn ver-
werkt in subtiele geometrische of
verfijnde auqarel-achtige bloem-
dessins, vaak verlevendigd met een
reliëf-effekt door middel van ge-
schuimd vinyl of ingeperst met
struktuurwalsen.
'Afwasbaar' behang betekent alleen
dat vuile vlekken met een vochtige
lap gemakkelijk zijn te verwijderen
zonder dater storende plekken ach-
terblijven. Maar in een woning waar
veel wordt gerookt ontstaat op den
duur op het behang een onverwij-
derbare aanslagen zie jena eenjaar
of vijf toch waar schilderijen heb-
ben gehangen.

Het is daarom beslist de moeite
waard eens een kijkje te nemen bij
de behangspeciaalzaak en u te laten
adviserenover de mogelijkheden en
combinaties met wandbekleding.

Vaak is het decorvan hetrandje een
verkleinde uitgave van het behang
aan de rol. Ook kan er uitsluitend
overeenkomst zijn in kleurstelling.

W twee lijmklemmen wordt de
op de werkbankvestigd en daarop de handschaaf-fehine.C^ verschillende Bosch-schaafma-

L zijn geschiktom in combina-
(L'net de ADV 82 gebruikt te wor-

L
tj JJ oplossing vormt de schaafin-
l^hng (ADV 82) van Bosch. Die
j^kt van een elektrische hand-

Va aafmachine een compacte 'vlak-
bj^iktebank'. Slechts 40 cm lang,
_W""^ breed- goed voor het bewer-
Kj van hout met een maximale
(.^edte van 8 cm en een dikte tot 7
_*' .*e vereiste maten kunnen trap-s ingesteld worden.

.W^ehtprijs van dit nieuwe stuk
*<V dschaPis ’ 284-" Naast de mee-

Verde toerjehoren zijn ook nog
lr,f a accessoires verkrijgbaar.
(w^Jfriatie: Electro-Staal, Huizen,°2152-83211.

Vinyl behang heeft als voordeel op
papier dat het stripbaar is. De top-
laag wordt losgepeuterd en er pro-
bleemloos afgetrokken. Daarmee
een gave onderlaag achterlatend om
opnieuw te kunnen behangen.
Een echte trend ,is momenteel ont-
leend aan het landelijke buitenle-
ven in Engeland en Frankrijk. Voor
die behanghnode zijn volle kleuren
en sierlijke dessins gebruikt, meest-
al uitgevoerd in de tinten brique,
terra cotta, Bordeaux-rood en
aubergine. Grijsblauw en donker-
blauw completeren het kleurenpa-
let.
Maar hoe er ook over sfeer en stijl
gepraat wordt, bepalend is nog al-
tijd de individuele smaak van de
consument en zijn vermogen om te
combineren. Vooral ook omdat de
behangtrends van nu aansluiten bij
de trends in gordijnstoffen, binnen-
zonwering, meubelen, tapijt e.d. En
ook hoe perfekt neutrale en spre-
kende behangvarianten elkaar kun-
nen aanvullen.

Een versiering uit de oude doos is
op het ogenblik weer helemaal in.
Het behangrandje - in vaktermen
de boarder - is verkrijgbaar in ver-
schillende breedten (± 7 en 13 cm).
Uit verkoopcijfers blijkt dat de bre-
dere soort meer gevraagd wordt.
Ook diebehangranden zijn weer he-
lemaal afgestemd op de verschillen-
de behangdessins in de collecties.

Nieuwe voorzitter bestuursraad TNO

De aanschaf en installatie
van zonneboilers is niet
goedkoop. Maar dat geld
wordt snel terugverdiend.
Het is een zuinige en milieu-
vriendelijke energiebron.

Daarom heeft het ministerie
van Economische Zaken de
aankoop van deze appara-
tuur een stuk gemakkelij-
ker gemaakt. De koper kan
op de prijs een subsidie van
40 procent krijgen.

Geisers en boilers hebben helaas
niet het eeuwige leven. Als ver-
vanging van zon toestel aan de
orde is, kan het 't overwegen
waard zijnom eens aan de moge-
lijkheden van een 'zonneboiler'
te denken. Die vangt uit de na-
tuurlijke zonnewarmte, zelfs
wanneer de zon niet lang en fel
schijnt, voldoendeenergie opom
de watervoorraad in de boiler op
te warmen. Zon apparaat kan
ook op een 'combiketel' (combi-
natie van cv en warmwatervoor-
ziening) gekoppeld worden.
Daarmee kan, zelfs in een land
als Nederland, ongeveer de helft
van de energiekosten bespaard
worden.

De goedkoopste manier voor de
warmwatervoorziening is de gas-
geiser. Maar die geeft een dun
straaltje water dat voor een lek-
kere douchebeurtwel wat teleur-
stellend is. De tweede mogelijk-

overzicht hypotheekrente
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" Zonneboiler: duurder in aanschaf, maar goedkoper in gebruik.

heid is een boiler. Die geeft heter
water en een forsere waterstraal.

Om alles over de zonneboiler te

weten te komen kunt u een brief-
kaartje sturen naar CEA, Post-
bus 21421, 3001 AK Rotterdam,
onder vermelding 'Zonne-boi-

lers'. Dan krijgt u een compleet
informatiepakket, waarin ook de
mogelijkheid om de subsidie aan
te vragen wordt omschreven.

f limburgs dagblad i

Meer zekerheid kopers Spaans onroerend goed
Hypotheekrente 18 juli 1989

woonblad
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HEERLEN: "Uitstekend gelegen, ruim herenhuis!"
Ind.: 3 kelders, hal, woonk. (40 m2), keuken, tuin-
berging, 3 slaapk. + 2 mansardekamers, badk. m.
ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. Achtertuin op zon-
kant. Bwjr. 1941. Vraagpr. ’ 153.000,- k.k. Aanv. in
overleg.

HEERLEN: "Degelijk halfvrijstaand woonhuis op
537 m2grond!"
Ind.: kelder, grote woonk.-ensuite, keuken, 2 zeer
ruime slaapk., badk.-berging, zolder. Alle ramen-
kozijnen in kunststof m. dubbele beglazing en
ged. voor. v. rolluiken. Mogelijkh. v. garage.

■Vraagpr. ’ 105.000,-k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: "Op 1e stand gelegen halfvrijstaand he-
I Venhuis op 700 m2grond!"
| «Ind.: 2 kelders, hal, mooie woonk., dichte keuken

|m. moderne mr., kl. tuinberging, grote garage, 3. slaapk., apartetoilet, badk. m. ligb. en 2 vaste wast.

' Alle ramen/kozijnen in aluminium met dubbele be-
I glazing. Ged. voorz. v. rolluiken. Achtertuin 35 m.

idiep. Prijs ’ 250.000- k.k. Aanv. in overleg.

' HEERLEN: "Nabij centrum gelegen appartement
op begane grond!"
Ind.: kelder, woonk., keuken, 2 slaapk., kl. badk.,
berging. Voor- en achtertuin (10.00x6.00). Pand is
ook achterom bereikb. Prijs ’ 65.000,-k.k. Aanv. in
overleg.

| | HEERLEN: "Ruim en degelijk herenhuis met zeer
" diepe achtertuin!" \^C'.Ind.: 2 kelders, grote 1 Ven, tuin-; bergina. i \£ (1 1", v.w., zolder,
'geen *\|^*l^f^.T^._:ijde. Pand moet ged.

1\wordei^f 1^.5^1. interessant objektvoor doe het
zelver en belegger. Vraagpr. ’ 86.500- k.k. Aanv.

| ; direkt.
I "! -HEERLEN: "Ruim, sfeervol herenhuis op loop-af-I .stand van het centrum!"
I Ind.: kelder, hal, woonk., ensuite (9.50x4.10) m.
■ aansluitend leuke serre, keuken, bijkeuken, 3. mooie slaapk. en 2 mansarde-kamers, badk., zol-- cjer. Zonnige achtertuin m. veel privacy. Perc.opp.
I; 230 m2. Bwj. 1932. Prijs ’ 165.000- k.k. Aanv. in. overleg.

| HEERLEN: "Leuk perceeltje bouwgrond voor 't
Beuwen van een eigen woning!"

' Perceels-opp. 122 m2. voor vrijst. woning, winkel

'■ e.d. Prijs ’ 12.500- k.k.

■ ' HOENSBROEK: "Vrijstaand herenhuis met garage,
berging en stallen op ± 1200 m2!"

| Ind.: kelder, ruime bal, mooie woonk., eetkamer,
" dichte keuken (5.00x3.00), bijkeuken, berging m.. zolder, 3 stallen, 3 ruime slaapk., badk. m. ligb. en. v.w. zolder. Bouwj. 1956.Het geheel verkeert in pri-
" ma staat. Prijs ’ 249.000- k.k. Aanv. in overleg.

" KERKRADE HAANRADE: "Aan mooi plein gelegen
I; ruim woonhuis met garage!"

.' Ind.: hal, garage(7.50x3.60) waskeuken, woonk. m.- voorzet open haard, keuken m. compl. mr., 4
slaapk., badk. m. ligb. v.w. en 2e toilet. Zolder. Ge-
ïsoleerd. Bwj. 1978. Achtertuin grenzend aan bos.
Vraagpr. ’ 139.000,- k.k. Aanv. in overleg.

; LANDGRAAF/SCHAESBERG: "Royaal halfvrij-
staand woonhuis met garage!"

; Ind.: kelder, L-vormige woonk. (32 m2), m. oud-

' holl. plafond, ruime woon- eetkeuken m. luxe ame-

' ' rik.mr., berging, 3 slaapk., badk., zolder. Alle ra-
men kozijnen in hardhout m. dubbele beglazing.

I Achtertuin op zonkant. Vraagpr. ’ 123.000- k.k.j Aanv. in overleg.

{EN AFSPRAAK LOONT BESLIST DE MOEITE!!
_______________________________________________________________________________________________!

■.* GELEEN: "Moderne patio-bungalow in kinder-
| " vriendelijke buurt!"

-^Ind.: hal, ruime woonk., keuken (4.00x2.50) m. luxeJ J Amerik. mr., 2 slaapk., badk. m. ligb. en v.w., 2 ber-
I .gingen, kl. hobby-ruimte. Bwj. 1979. Geïsoleerd en
I " ged. dubbel beglaasd. Patio (±lOO m2) m. optimale

1privacy. Vraagpr. ’ 138.000,- k.k. Aanv. in overleg.

I KERKRADE: "Ideaal, halfvrijstaand pand voor
Ijong, energiek stel!"

'Ind.: kelder, woonk. (7.00x300/4.90), keuken, tuin-
I berging, 2 grote slaapk. + 2 mansardekamers,

I doucheruimte m. douche, toilet en v.w., zolder., i
I Perc.opp. 299 m2. Geen bebouwing achter.

Vraagpr. ’ 75.000,-. Aanv. in overleg.

I KLIMMEN: "Op goede stand gelegen halfvrijstaand
-'woonhuis met garage en berging!"I * Ind.: hal, woonk. m. parketvloer, ruime dichte keu-

I." ken m. moderne install. Prachtige serre
1.(6.90x2.85), verwarmde garage (7.00x3.00) m. pla-

-3 vuizenvloer, verwarmde berging, 3 slaapk., badk.
' Ged. voorzien van rolluiken. Perc.opp. 283 m2.

j -Mooi aangelegde achtertuin op zonkant, m. maxi-j ;male privacy__Vraagpr. ’165.000,- k.k. Aanv. in
I _ overleg.

| NIEUWENHAGEN: "Uitstekend gelegen ruim half-
vrijstaand woonhuis met garage!"
Ind.: hal, ruime woonk. (8.40x4.11x3.63), dichte
keuken (3.92x2.42), verwarmde garage, 4 slaapk.,

I badk. Bwj. 1973.Geïsoleerd, ged. dubbel beglaasd
-en ged. voorzien van rolluiken. Prijs ’150.000,-

-■ k.k. Aanv. in overleg.

j v TELEFOON
/ /\\ ZATERDAG
/ /Y_ 043-645352

- / / W tussen

i NEDU i3°°uur j
l beheer o.g. TELEFOON

I ; makelaardij MA. t/m VR.
f 045-710909■ I■ 5 Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

"^TekoopX
Jr': HEERLEN A
| Bokstraat, winkel/woonhuis.

K Vraagprijs ’ 129.000- I
Zadelhoff Makelaars JJ\ 043 -256 633 /f£ Specialisten in bedrijfshuisvesting

Makelaars& taxateurs o.g .^^^r
Van Hasseltkade 7

GELEEN
Riant gelegen RUIME HOEKFLAT met cv. (eigen ketel).
Ind.: hal,keuken, grote woonkamer met balkon, 3 slaapka-
mers, douche, wc, ruime berging, ’ 69.000- k.k.

BERG EN TERBLIJT
Prima onderhouden HALFVRM£J"i-T D WOONHUIS met
gas-c.v., garage '-onkamer in L-vorm
met parket ei\|CVvN^__uken, 3 slaapkamers, bad-
kamer, ruimt ".ÏSaer. Overal thermopane beglazing.

’ 159.000-k.k. __
kelder, hal, café-restaurant I |§Jkß jÉ. Dl

KLIMMEN
Ruim HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met cv., oprit en
2265 m 2grond. Ind.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken,
riante living in L-vorm (54 m 2) met open haard en stenen
vloer, 5 slaapkamers, grote zolder, ’ 245.000,- k.k.

WIJNANOSRADE
V-A Schitterend aan bosrand ge-
JÉÉ^. ~_rf___ legen RIANT VRIJSTAANDRL LANDHUIS met cv., inpan-

J^mÉN I dige garage en ruime tuinI met veel privacy. Degelijke
H bouw en prima afwerking.

__________M_____W___ ’ 395.000- k.k.

PARTIJ-WITTEM
Keurig onderhouden MODERN WOONHUIS met gas-c.v.,
tuin met berging en mogelijkheid voor garage. Ind.: hal,
keuken, woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer, ruime
zolder via vaste trap. ’ 135.000- k.k. Overname premie
mogelijk.
INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT
Op uitstekende lokatie in Zuid-Limburg, met prima rende-
ment en goede staat van onderhoud. Verdere gegevens
en prijs op aanvraag.

BV SPERWER ZUID
Levensmiddelengroothandel kan op korte termijn
wegens expansie plaatsen:

Orderverzamelaar
(mannelijk)

Voor de emballage afdeling
1 persoon

Voor de kruidenierswaren
2 personen

Voor algeheel onderhoud aan
gebouwen en terreinen

1 persoon

Voor alle vakatures geldt een leeftijd tot 30 jaar.
Indien u belangstelling heeft in een van de
bovengenoemdevakatures gelieve u uitsluitend op
maandag 24-07-89 telefonisch contact op te nemen
met dhr. Kempen.
Tel. 045-211541

217318

Randstad /JÊSfk
heeft volop
werk JHr.j)
Typist m/v
Voor diverse bedrijven in de omgeving van Heerlen. U
beschikt over recente ervaring en uw typesnelheid ligt rond
de 180aanslagen per minuut U bent zowel full-time als
part-time beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Administrateur m/v
U kunt lange tijd aan de slag bij een bedrijf in Heerlen en u
bent tussen de 27 en 45 jaar. U heeft een afgeronde opleidng
op MEAO- of MBA-niveau en u bent bekend in de
groothandelsbranche. Het werken met een geautomatiseerde
administratie is voor u geen probleem. Voor deze functie is
ervaring een vereiste.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Directiesecretaresse m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft ervaring in een
soortgelijke functie en u kunt zelfstandig werken. U bent
full-time beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Operator m/v
Voor een produktiebedrijf in de omgevingvan Vaals zoeken
wij een gemotiveerde kracht met goede inzet die opgeleid wil
worden tot operator. U dient bereid te zijn in ploegendienst
te werken. Deze baan is voor lange tijd.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Bankwerkers m/v
Met ervaring, voor een bedrijf in Heerlen. U moet zelfstandig
kunnen werken en tekeningen kunnen lezen. Leeftijd is
onbelangrijk.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

CO2-lassers m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. U moet
zelfstandig te werk kunnen gaan en over enige ervaring
beschikken.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Gezondheidszorg personeel m/v
Bij een groot aantal instellingen in Brunssum, Heerlen,
Kerkrade en omgeving kunnen wij bejaardenverzorgenden,
ziekenverzorgenden, verpleegkundigen A, B of Z maar ook
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 on. 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 Petra Eleveld, tel. 045-25 91 91.
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

"V randstad uitzendbureau

TE KOOP:

KERKRADE-WEST ’ 75.000,-k.k.
Akerstraat 60. Voormalig horecapand met boyenwoning.

HEERLEN-CENTRUM ’ 125.000,-k.k.
Gouverneurstraat 181. Halfvrijstaand woonhuis met cv.,
tuin, berging en garage, bouwjaar 1982. Ruime indeling.
Goed onderhouden.

PUTH-SCHINNEN ’ 175.000,-k.k.
Zeer goed onderhouden, vrijstaand woonhuis met cv.,
tuin en garage. Bouwjaar 1977. Indeling: ruime woonka-
mer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer, zolder met grote
kamer.

SCHIN OP GEUL ’ 230.000,-k.k.
Vrijstaande semi-bungalow in landhuisstijl. Indeling: en-
tree, woonkamer, keuken, bijkeuken, studeer/eetkamer,
badkamer, 3 slaapkamers. Tuin met optimale privacy.

MHEER ’ 300.000,-k.k.
Rustig , landelijk gelegen semi-bungalowmet tuin met uit-
zicht op kasteel Mheer. Royale indeling.

GEVRAAGD:

HEERLEN/VOERENDAAL, pand met goede bereikbaar-
heid naar autobaan. Prijs tot ± ’ 500.000,-.

SITTARD/GELEEN, vrijstaand woonhuis in prijs tot
± ’ 325.000,-.
LANDGRAAF, niet te grote, vrijstaande (semi-)bungalow
in prijs tot ± ’ 250.000,-.

t TROOST
ONROEREND GOED,

W HEERLEN. TEL. 045-717976

l^^^^> 1^ Waaaa%Ma%%%aaTaC

I"Hijbeweerde dat zijn ideale hypotheek maar éénkwartje
kostte. Zeker De Hypotheker gebeld!"

"

Keuzevrijheid kost vrijwel niets: belDe Hypothekervoor mmm"^mm^m"^mm "een afspraak en ukrijg direkttoegang tot alle 500hypotheek- " "varianten die Nederlandrijk is. Soms zelfsmet aangeboden T ,' # "a ___
rentes van onder de 5 procent Maar wellicht belangrijker _^^^W*^^^^"=''='a'^t__~"H^___i
zijn de leiten achter depercentages.

De Hypotheker geeftu daaromtrent een onafhankelijk X^ J^—♦"""*-~""'^advies: ineen, met een up-to-datecomputerprogramma Ë j^^r^^
_____.# "^_l__r" _______

vervaardigd, persoonlijk rapport, met alle maandlastenvoor W^^ H^. " #
, I

dekomende jaren,de premies, desubsidies en fiskale . JT
konsekwenties. Het advies en de uitgebreidebegeleidingbij . M * r^^^^**^fctJ
het afsluitenzijn gratis. Bel nu De Hypotheker
voor een afspraak. w-

De Hypotheker Heerlen, 045-715354 —I^^T"""^*"*"^'* " *F.H. Olfen, Akerstraat 21 | "" * . "
DeHYPOTHEKER "'PAS DAN WEET U HET ZEKER De grootste, onafhankelijke organisatie van hypotheekadviseurs, met vestigmgen door heel Nederland

r__

Ligt uw hart in Limburgs natuur?
M_....M,,........|...M^^ii^^^MH

\ \ s/C^_^c_r^ i _»^ /
\*\ * \ *'v-«_. f. ■"

.« T /

ij/ . Bel of schrijf:
// / /Jl.) Stichting het Limburgs Landschap

.',Sf <^Ks Kasteel Arcen
(y))vfe) postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840

8 SPECIAALZAKEN
onder één dak t
- Design Colosseum
- Klasse Klassiek \
-Modern
- 'Slaapland'
-Eiken
- SieMaticKeukenstudio
- Optima Woontextiel
- Projekten

_

Cassina - Saporiti - Behr - __________■__________________________________________________ ____________________________________________________!_________________________________ Bielefelder Werkslallen -
RolfBenz Crealion - Ftam- ___^^^^^^__^_______^__^^^^^^^^^^^^_^^^______.^_H Christian Fisehbacher-
Molteni - Arflex - Cattalan - ______J i^a» ___m_J , RA.C. - Hogenelst JAB-
Mondo - Artiforl -Kinast- "^ 4 g k Heidense - van Maanen -
Leolux - Gelderland - Indoor - Pi ■■■ 1 Rausch - Sa/ico Hesslein -
Tonon - Pastoe - Castelijn - *'vflCastoro - Aquadroom -
.f__r - Colzani - Westnofa - Bevan Funnell - Spakman -
Arco - Metaform - Hennie de I T_

_
"1 pTTwj W Auping - Deknudt -Koekoek -

Jong-Musterring-B+S- |B I __■_! k J l^^J ___. I _l Gasparucci -Ploeg - Ruf. -
deSede - Kartel! - Rosenthal - p_____^__^^__L^^^L^^_^^^^^^_^^A Galerie Clair - van Besouw-
Interan - Young- Durlet - WW-* ""___ Dörflinger + Nickow -
LigneRoset - Vereinigte I SieMatic - Dunlopillo -
Werkstatten - Tnonet - . __ - _ o/_y - Zevenslaper-
die Collection - Knoll Inter- _P_^dtifl ________I___^U G/ryczy - Moser- Exclusiv -
national - Banz Bord - __^____t Bfl ____] Svedex - Stelton - Alessi -
Strdssle-M.ID. fllrV^SlS __U__T^__ ____^^ Montis- Animide - Bossis -
Stuttgarter Gardinen - f I | iTÏ ï H _!_■__ L-^_____ Kostka - Pullman-
Grange- C^\\\ W IHI _■ IZZP1^ R"& 'W,<"

/forzr*** c***~

Maasnielderweg 33, Roermond
telefoon: 04750 - 16141

geopend: di. t/m vr.: 9.00 - 18.00
Uummuuuuuuuuuuuuuuuuumuuumm za-: 9-30 -17.00 uur do. koopavond
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~^\ Wonen Totaal

p Zwarte ovale KLOOS-C BFEL8 FEL Tel. 045-

J6 Pers. SERVIES (Arz-ï Verticale Lamelen
!* Luxaflex) h. 2.60m,br.

J "i. beide helft van
I g-045-219007 na 19uur

("""*aar) merk Pfaff, func-
Jt 100%, ’175,-. 2

' fTWume barkrukken
juning, samen ’65,-.■3^1362. .
i's kopen! Zwaar eik.

INSTEL kuipmodel vr.pr.I '5.-; mass. eik. eet-. Jvr.pr. ’1.075,-; eik.
ïï'el, vr.pr. ’ 275,-; eik

vr.pr.
,^045-323830.

&P met spoed CHES-
?ir'tlD leren bankstel,
5n tapijt, als nieuw.,1750-18902.

nleiken BOEKENKAST
" p 1.8 mtr.; potkachel,

--^k-Tel. 045-451496.. antieke pianola "PlA-
merk "Steek" zwart,

?j_en(bruin notenhout)
«i k| le' bruin met riet inge-

_H,kc complete TIENER-F-^Jel. 045-273324
Jyerhuizing te k. Prach-,' dlg. BARKAST, zwar-mg j^e eethoek, bed 1.20x~V*> nw. matras. Ligten-
g'r- 11, Hoensbroek.-23459^'EETHOEK best. uit 4JKen stoelen, 2 st. arm-
H !} en een ant. ronde„/evens bankètel. Tel.

I. _1ieuw 9estoff- BANK, 2
>\ bank m. hoekelement,
J ij. eiken sal.tafel, ovaal,Ï5 ’1.500,-, tel./ Lv.ern- Ie k. vert LA-

gebr. wit, kamer-; resp. 325 en 400 cmJj-Pr. ’ 725,-; compl lu-r°ad en badkamermeu-
L°ahama beige, merk£?*" showroommodel,

I gebruikt, vr.pr. ’ 950,-.
<$5-731831. (weekend

UITHOFF BV te koop mas-
sief eiken toogkast, 4 stoe-
len, eetkamertafel, massief
eiken, koopje, 045-459436.
Kerkrade (Eygelshoven)
Kerkraderstr.l
Te k. antieke grenen KAST

’ 895,- en antiek eiken bed

’ 800,-. Valeriusstr. 9,
Heerlen.
AANBOUWKEUKEN I. 2.35
en kast; kolenhaard als nw;
afdak 3.40 I.; binnendeur m.
glas. Heidestr. 5, Brunssum.
Te k. stalen BUREAU 165x
75 met 3 laden, tel. 045-
-312928.
Te k. eiken BAR 1 jr. oud; pr.

’ 500,-; staande schemer-
lamp, pr. ’50,-. Tel. 045-
-212218.
Te k. eik. BANKSTEL m. le-
ren kussens 3-1-1, i.pr.st.
’BOO,-. 045-312543.
Te k. eiken EETHOEK 4
stoelen, pluche bekt, t.e.
a.b. Tel. 045-461368.
INBOEDEL te k., t.e.a.b.
Tel. 04490-50664.
Weg. verhuizing te k. antie-
ke Franse Conbtoise KLOK
met rep.werk ’1.100,-; Ri-
ha orgel Queen Arm model
mooi meubelst. ’600,-; ei-
ken kastje ’ 250,-. Tel. 045-
-211660.
Te k. antieke JACHTKAST,
Henri 11, i.z.g.st, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-224493 b.g.g.
211705.
Koopjes Blank eiken
TOOGKAST, antieke slaap-
kamer Lodewijk-stijl, rustiek
oud hollands eiken bankstel
m. salontafel, 2 clubs, spin-
newiel. Tel. 045-320921.
Ook tijdens de bouwvak zijn

wij GEOPEND

vossen keukens
Heerlen. Design-studio

Kerkplein van dinsdag t/m
zaterdag van 10 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.
BANKSTEL 3-1-1, 2 bin-
nenschuifdeuren met antiek
glas. 045-457643.

k. Radio en Afspeelapparatuur

j\ Kom nu
van

onze
Massale
Magazijn
verkoop

J6n-vriezen-wassen-
'-stereo-kleuren tv-

video's etc.

■Vitte Hal
.Sittard
". n|euwe, lichte bescha-■ of overjarige appara-■ *i ' de Hom winkels wor-erzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

if £lke dag
Ju.We aanvoer
|e dag super-
be aanbie-

'\, dingen
'i^kele voorbeelden uit
ji duizenden koopjes:

JP midiset W 2>t afstands-
bediening, be-
ende uit digi-
;e tuner, ver-
;6rker, 2 x 30watt, dubbel

’ 998,-of; 898,-maar
\ f 498,-.
_3tr°ok: Technics luid-.i^box 2x60 watt, SB

'Cb9een ’ 198,,-of
X £ maar ’ 68,-. Maar\ a^undig kleuren TV%^'andsbediening en
./SifM D37-343 geen

' .8 ■" of ’ 798,- maar
■" en nog veel meer!,>itte Hal

6rgerweg
51-53

sSittard
iS-f8eir96e2rWe9)

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.

Te k. 2 A.R. 14 LUIDSPRE-
KERS, nw. pr. ’ 1.000,- vr.
pr. ’ 275,-. 045-722006.

TV/Video
KLEUREN TV'S, video's,
stereo-sets, vanaf ’3O,- p.
mnd. Event ook voor uitke-
ringsgerechtigden. Radio
TV Van Voorst Ganzeweide
48 Heerlerheide. Tel. 045-
-213879
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Gevraagd KLEURENTV'S,
video's VHS, stereotorens
en comp. disc. 04406-
-12875.
TV-video rep. alle merken,
24-uur service. Tel. 043-
-479427.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. GASPLATEAU v.
koelkast. Verl. Wilhelmina-
str. 11, Hoensbroek.
Te k. DROOGAUTOMAAT
Zanker type thermat 45.
Brikkebekker 39, Landgraaf.
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.

X.^Jgonnebanken/Zonnehernels
[\. Zonnehemels
v. Q

e or>ering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.\e, ogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,°l met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.Van Ook reeds vanaf ’ 10,-p.wk.trp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531
N Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

X^_ Kachels/Verwarming
öarbas inbouw-openhaarden

kachels - inzethaarden
JacKöhlen

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

ft& KETELS 'Se Kachels nieuw en M-EG; Soeïie service Jac ner9ens be,er ner9ensEC^iJkswea N 104 hu 9°edkoper- De XACHEL-NSjhuis IL.h 104'tb) SMID, Walem 21, Klimmen.
13228/14862 Tel' 04459-1638.

Muziek

i '*ffcV_i,__<ifiTi^frtl-Ti_.NifrTMi^-É_;'.ii'i.ïfj
(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!!!
Oproep- Moulin Blues in Ospel zoekt
Limburgse

Bluesbands
Stuur uw demo, biografie

naar Bert Vossen,- Meeuwenstraat 7, 6035 GC
1 in Ospel..PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.': Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

Te k. YAMAHA piano, prijs

’ 2.500,-Tel. 04405-1684.
Electr. ORGEL met rit.
(koopje) ’400,-. Wolfsestr.
20, Voerendaal.
PIANOACCORDEON 120
bas, 17 reg., 4-korig. Tel.
045-416607.

Foto/Film
Tek. gevr. DOKA en vergro-
ter. Tel. 04406-12690.
PATERSON thermodrum
(doka) tevens gashaard

’ 75,-. Tel. 045-315837.

i Boeken/Literatuur
Te koop gevraagd STUDIE- Te koop 1e jaars HEAO-BOEKEN 1e jaar HBO-V, boeken met Spaans TelSittard. Tel. 04950-37258. 045-413703.

Kunst en Antiek
I Ji+hnff RV Wedden'dat !! U bij Wijshoff_/iuii_/ii uv Antiques zeer zeker zult sla-

Groot en detailhandel gen voor uw antieke MEU-voor nieuwe en gebruikte BELS, klokken en kachels
I meubelen etc. Amstenraderweg 9Wij kopen inboedels. Hoensbroek Centrum. Ge-Sinds 25 jaar restauratie opend; dond. vrijd. zaterden verkoop van antiquiteiten Tel. 045-211976.Showroom Kerkrade. ;r- ; ... ~ '————
Eygelshoven)Kerkraderstr.l ?"2e kwaliteit bewijst zich

Tel. 045-459436. I^Mcn*3 'f*3!?./!. '.uSIMONS Dorpstr. 45A, NuthTe k. oud Duitse BUFFET- (t/o ingang kerk, naast chin
KAST, vr.pr. ’950,-. Tel. rest). Donderdag k00p-.045-254313. . avond. Tel. 045-243437.

Braderieën/Markten
Zaterdag 29 julias.

grote vrije markt
rondom Makado - Beek (alléén voor particulieren)

Voor inlichtingen 04490-74669.
I Nog STANDPLAATSEN vrij Een PICCOLO in het Lim-voor particulieren. Straat- burgs Dagblad helpt u op

'kermis Nierhoven 27 augus- weg naar snel succes Bel-
tus a.s. Info. 045-242898. 045-719966.

Te koop gevraagd
Te k. gevr.: DIEPVRIES Te k. WINKELRESTANTEN
groot plm. 350 Len schuif- en restpartijen. Tel 043--pui met dubbel glas. Tel. 210830
045-259787. :
i_i_r_^r. ........ k,;i;.m . Te k. gevr. WATERSKI'S enLnz PtP9npn'

" Tih watersportartikelen. Bellenenz., tegen contant geld. ~,,.„ r
nanntann ......

VERSEVELD, Saroleastr. S. iq._ '*80a, Heerlen. 045-714666. °44921934-
JUKE-BOX, liefst ouder Te k. gevr. SPEEDBOTEN
model, moet wel nog 100% en motorboten. Bellen tus-
(unctioneren. 045-426389. sen 09.00-18.00 uur,
Te koop gevr. AANHANG- P4492-WAGEN met oplooprem. Te koop gevr. leren BANK-Tel. 045-322414. STEL. Tel. 045-221964.

Diversen
Grote vlooienmarkt

ROGGEL MANEGE DE LEISTERT
Zondag 23 julivan 10-17 uur, 125 kramen uitsluitend

2e hands spullen. Org. v. Aerle. 04920-25483._ i '- ' 'Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Tesoro METAALDETEC-
TORS EN 2e-hands detec-
tors met garantie. Gesink
Tel. 053-300512./
Goede TWEEDEHANDS-
KLEDING? Winkel van Sin-
kel, Akerstraat 76, Heerlen.
Te koop draadloze telefoonsva. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned BV
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform via
Faxnr. 045-229707.
Diverse Arola 4-wieliqe IN-
VALIDEWAGENS, in goede
staat, rijden 40 km p.u v a
’4.500,-, ml. 08385-11251.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
Te k. AQUARIUM met om-
bouw, 350 liter, vr pr
’250,-. 045-416662.
BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
Miss Latoya en Saroya een
fantastische SHOW met een
stuk erotiek. Ook bekendvan TV. Wij werken o.a. met
slangen, vogelspinnen, glas,gloeiend hete kolen etc. etc.
ook een top-less act wordt
getoond. Inf. 040-544708.

Te koop Poolse KELIMS v.
a. ’ 250,-. Tel. 04958-2117.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
Te koop WANDKLEED
Poolse Gobelin. Tel. 045-
-252774.
Te k. uitgebr. GELUID- en
lichtinstal. Tel. 045-462107
na 17.00 uur.
Te koop aangeb. 1 VER-
KOOPKIOSK en 1 muziek-
kiosk demontabel als nieuw
04406-12289.
Te k. BLOEMKOOL va. 50
cent; koolrabi; tuinbonen;
spitskool; aardbeien en
nieuwe aardappels. Van
Laar, Heerlerweg 23, Voe-
rendaal.
Te k. voor stuntprijzen Jog-
gingpakken, crinclepakken,
T-shirts, bermuda's, da-
meszomersetjes en polo's,
JACO-FASHION Tel. 045-
-218058.
UITHOFF BV te koop mas-
sief eiken stereotoren, eiken
draaifauteuil met leren zit-
ting en massief eiken kaas-
kast. Tel. 045-459436 Kerk-
rade (Eygelshoven) Kerkra-
derstr. 1

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Te k. PRUIMEN en bramen.
Tel. 045-750177.
Te koop aangeboden hou-
ten PALETTEN. Tel. 04499-
-1999.

I VOORLOPIG I
IS GELD

HET ENIGE
MEDICIJN

TEGEN AIDS.
AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.)

CURSUSSEN*.»
OPLEIDINGEN wA.
HELP DE LEPRA BESTRIJDEN. _,*»_ F~ ■■■■■ ■■ '- ■■■■ 1

DOE HET NU! MM OPLEIDINGSINSTITUUT

_______*!__■___ Hl "DETHERMEN"
■ £i Raadhuisplein 15 Heerlen

Hf Begin september starten de
M |y nieuwe cursussen:
F_.or__e.dajikaanDr.WH.jopl.ng % PraktijkdJplOma

stonuwbijjageop boekhouden;postgiro 50500 of '
bankgiro 70.70.70.929 " mOdeme

jpWi bedrijfsadministratie;
|j||_ril. jP " middenstands-
NederlandseSdchlingvoor
i_P___iding/Amslerda_n Telefonische informatie:Wibautstraat 13S, 1097DN _._n-/-i_l_.i-_-/-Amsterdam Tel 020-93 8973 045_31 2566

II

4l NSTITUUTf
HOEVERS

KOMTNAARMAASTRICHT
In september 1989start devolgende avondopleidingin hotelBeaumont.
Dit hotel bevindt zich vlak bij hetCentraal Station.

NGPR-A In verband met het beperkt aantal

" Landelijk erkende opleidingvoor plaatsen is het verstandig snel telefo-
Public Relations en Voorlichting. nisch contact op te nemen met onze

" Leidt op voor het examen van vestiging in Eindhoven.
I november 1990. Telefoon 040-442832.

" Maandagvan 19.00-22.00 uur.

" Duur 12 maanden. De prospectus is op aanvraag gratis.

\bönz:z:~"—"I
I De heer/Mevrouw: jf'. Adres:, Postcode: _^_

. Woonplaats: J
In een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan:I Instituut Schoevers, Antwoordnummer 10574, 5600WB Eindhoven.

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.

Praktijkdiploma informatica ,pdi>

rijkserkende AMBI 88 examens
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.

Naam:
| Wy Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen Te|. LPPftiidPostbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 t-eem.u -...

OPLEIDINGSINSTITUUT5 „DE THERMEN"
Raadhuisplein 15 Heerlen

Telefoon: 045-713717Wa^aamaam

In september starten de volgende cursussen:

* tekstverwerking Word Perfect;

* machineschrijven;

* stenografie;

* notuleren;

* kantoor- en secretariaatspraktijk;

* Engels, Duits, Frans, Spaans voor beginners;

* spreekvaardigheid Engels, Duits, Frans,
Spaans;

* bedrijfscorrespondentie Engels, Duits, Frans,
Spaans, Nederlands;

* toerisme voor het SEPR-diploma;

* medische specialisatie voor secretaressen.

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen, telefoon 045-713717.I 217251

>__. -_Ê__ "^ __________ ________
De tussenstand ffx^|

t/m de etappe van -/"__^J________o^___^^^fc_J^_____^ _

De ritten, verreden op 1 en 2 juli, f*talsmede de ploegentijdritten tellen I// f|\ W^^^^T^^"niet mee. 1 ' lfl(^^^ __^^^^^

I
1 STEFFANIEJHA JULIANALN 67 MAASBRACHT 417 X.2 ANDRIEUA HOUTSTR 22 MERKELBEEK 415 #3 BORMANSJMR OUDE AKERWG 72 GULPEN 411 -*HERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 411 m^

5 LEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 408 Tot zover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers die op
6 SMEETS JH ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 406 de 100',, 200',, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers met7 RENKENS G J M MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 405 dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.
8 BECKERS G ST. AGNESSTR 16 BUNDE 404HANSSEN M C M GROENEBOORD 13 BOCHOLTZ 404 900 POEL VAN DE J BERGSTR 10 KERKRADE 329]? IRIKAJ HEUFKESTR 158 BRUNSSUM 402 1000 KONINGS R FOSSIELENERF 20 HEERLEN 32611 RADEMAKERS JH KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 401 1100 GOBBELS EP J FOSSIELENERF 12 HEERLEN 323il 2KREWINKEL F PRICKSTEENWG 53 KERKRADE 400 1200 PASTOOR J BRONKSTR 15 HEERLEN 321ctccl»L,, PR HENDRIKLN 41 BRUNSSUM 397 1300 COENEN RJ M G RIDDERWG 51 HEERLEN 318__ "mSPHL BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 397 1400 LIGTVOET M REGENTESSESTR 45 BRUNSSUM 316«HoiiiP H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 396 1500 JACOBS M J ROOSEVELTSTR 73 BRUNSSUM 3146 LHSE„N„C n

BORSTELKRANS 18 VYLEN 394 1600 RUITER DE AR J SCHELSBERG 83 HEERLEN
lft c ï ,E,SSoTRS6 HEERLEN 394 1700 OIJEN VAN HJ DOVERAU 72 KERKRADE 310S^uV ____? 81 BRUNSSUM 393 1800 DAUTZENBERG J PTR DAMIAANSTR 15 SIMPELVELD 308Xï WHJ DROSSAERTWEIDE 22 OIRSBEEK 393 1900 MULLENDERS GC G WITTEMERWG 8 EYS
n<

KNOPS W ROEVOETSSTR 14 VALKENBURG LB 393 2000 BOUT J S BURG COONENLN 11 LANDGRAAF 305Vo ~?,.£.___ . HOOGSTR 24D LANDGRAAF 392 2100 MEER VAN DER AM J OP DE KRAONKEL 14 GELEEN 304
.. n__?c.EeNoJ _,u_

BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 391 2200 VIEHÖFF H A RINGOVEN 103 LANDGRAAF23 "^ Ei£,_.l.M SAFFIERSTR32 HEERLEN 390 2300 HODSELMANS PM H V KESSELSTR 35 STEIN LBSWINCKELS T CAUMERWG 23 HEERLEN 390 2400 FOBER H JEUSTR 3 VOERENDAAL 299I", BOUDEWYNEIK 1 KERKRADE 388 2500 SMEETS ML J H KEERBERG 64 VOERENDAAL ' 298Ejqi_ SK^In11! HEERLEN 388 2600 DIDDEN MGH TERMAAR 65 MARGRATEN 296SIMONS P ST PIETERSTR 16 VALKENBURG LB 388 2700 KLINKERS N HEERLERBAAN 157 SHEERLEN 295VEK P J A AKKERHEIDE 92 KERKRADE 388 2800 WILLEMS L F BOVENSTE PUTH 51 PUTH 29429 PINCKAERSMKK MARKTSTR 71 KERKRADE 387 2900 GEHLEN H A ST JOZEFSTR 5 KERKRADE 29230 LESZIJNSKI P . ANGELASTR 4 KERKRADE 386 3000 PESSERS P H HOGEWG 36 VOERENDAAL 29131 LEDOUXMFG HOOFDSTR 89 LANDGRAAF 385 3100 VRANKEN J COLUMBUSSTR 73 HEERLEN 290STEVELMANS HW M SCHOUTSTR 46 BRUNSSUM 385 3200 HOUBEN H J THORBECKESTR 13 GELEEN 28833 KILKENSACM KAP GOOSSENSSTR 36 ECHT 384 3300 SMITS C A WEBERSTR3 GELEEN 28734 HELSEN H J EIKENBOSLN 101 LANDGRAAF 383 3400 CORVERS M J PASSARTWG 8 HEERLEN 285SAMSONJEL ZEVERY6 LANDGRAAF 383 3500 LEUNISSEN E A H BUIZERDWG 10 LANDGRAAF 284
o, _K_,._?,?,.' PROF ASSERSTR 31 HOENSBROEK 383 3600 BROCHELER G H KENNEDYPLNTS 20 LANDGRAAF 28237 cSucct.. AASTERBERGERWG 78 ECHT 382 3700 MENGELERS P SEPTEMB 1944 STR 21 HEERLEN 281". T"

P F„SM.„2. HEERLEN 382 380° BR£SDEJM SCHEPENSTR 213 BRUNSSUM 279LINDEN VAN DER C ROZENSTR 7 BOCHOLTZ 382 3900 LUYTEN M OOSTERWG 40 VALKENBURG LB 278__ ocS^_^uNTFM LTMWGSO HEERLEN 382 4000 WACHELDER M J HORICHERHOFSTR 29 HEERLEN 27741 RENKENS H T BRANDSMASTR 10 BRUNSSUM 381 4100 MOMMERS TH ZONSTR 242 KERKRADE 275SLEIJPEN J H M STEINBUSCHSTR 36 WYLRE 381 4200 BOSTEN L C HUYGENSSTR 53 BRUNSSUM 273VERSCHUREN PP VONDERSTR 15 SCHINNEN 381 4300 PAKHUIS IN HET H ROZENLN 23 GREVENBICHT 27244 BOYMANSN BAANSTR 32 LANDGRAAF 380 4400 DOST J H KOMERD 12 HOENSBROEK 270KIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 380 4500 SLENDERS AA M H VORSTENSTR 14 HEERLEN 269KUSTERSM ZONDAGSTR37 HEERLEN 380 4600 MARELL G J KENNEDYPLNTS 62 LANDGRAAF 267MIEDRUNSKI-SMIT A H LODEWYKSTR 25 HEERLEN 380 4700 GODSCHALK M BURG SMEETSSTR 4 MUNSTERGELEEN 265
ao S,L,u c,E^BnRG36 VOERENDAAL 380 4800 SCHIEYPER LJ G K DOORMANSTR 87 LANDGRAAF 26449 2fK£!?. H ELKENRADEI3 ELKENRADE 379 4900 BROUWERS M WELTERTUYNSTR 117 HEERLEN 262SALIMANS W ZONDAGSTR 42 HEERLEN 379 5000 NIJBOER G TREEBEEKPLN 124 BRUNSSUM 261122 f^.N

e:_3„Nu__l BURG GYSENSTR 25 LANDGRAAF 371 5100 BLUME CP G KON JULIANASTR 28 GULPEN " 259200 LUMEYAHM BOMMERIGERWG 3 MECHELEN 361 5200 JICKELEER P E HUPPERETZSTR 18 GULPEN 258300 SLOT L GREFKENSTR 25 BRUNSSUM 354 5300 SMEETS J MERGELSWG 66 HEERLEN 257400 KUIJPERS JJ VRUSSCHEMIGERWGII3 HEERLEN 348 5400 DEBEIJ BH M J EBADSTR 7 BEEK LB 255500 ORBONS HG M PARALLELSTR 85 AMSTENRADE 344 5500 LOO VAN J SPEKHOUWERSTR 35 VOERENDAAL 254600 KONING DE JJ G BONGAARDERWG 9 BOCHOLTZ 340 '5600 HERMANS MT W KATTEKOP 2 URMOND 252*"° RKENSJ KAVINKSBOSCH 25 SUSTEREN 336 5700 ZANTEN VAN H A IR OP DEN KAMPSTR 30 BRUNSSUM 251800 EYCKJHF V GRONSVELDSTR 57 KERKRADE 332 5800 WIGMAN GL J LIMBURGIASTR 4 HEERLEN 249

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e P"Js 2e prijs 3e prijs I4e t/m 10e prijs I Ille t/m 25e prijs l |26e t/m 50e prijs/500,- | | ’250,- || ’ 200,- | | ’lOO,- | ’ 50,- | | ’ 25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend.
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fBEIERSE ALPEN 7dg 799,-f
■BRUNNEN senlodg 499,-f
ILUGAIMO 7 dg 749.- ff
IDIANO MARINA 10dg 1079,-ff
fNICE-MOI-ACO 7enlodg 599,-filPARIJS 2.3,4 en 7dg 139,-ff
fLONDEN 4 dg 449,-ff
■BERLIJN 3 en 4 dg 299,-ff

"KOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-1
IPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-ff
IMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-|

fTORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-ff
1 //ZELLAMSEE Bdg 779,-f

fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-ff
fWENEN 7 dg 789.-f,'JROME-FLORENCE 10 dg 989,-ff

fLOURDES 7 dg 699.-1
WARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-f
//NORMANDIE-LOIRE sdg 499,- A=fc./NOORSE FJORDEN Bdg 1289,-

»^^r^^__ _^^__^l/_^«_^^?r^^^___ï___?r_S_MÏ^^_i. ’ jBfïTTSa mjé^jji. Wttaaaig__al__T7.._■*__"'/><> M

schelling. Een paar dagen genieten in üe ontspannen sfeer
! an een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.

5-4 of 7dg. mcl. kamer, d.t.,ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf
f 139.-bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg5, 8891 HS

i ..lidsland., i/neland. Te huur stenen vak.bung.'s 2en 3 slp.kmrs. en grote
stacaravans 1 en 2 slp.kmrs. voll. ingericht, vrij na 26/8. Na 2

' sept. v.a. 195.- p.wk. Tel. 05180-1206 (n.o. zond.).
Hotel Cepkes, West-Terschelllng. Tel. 05620-2005. Zin in een paar
er'frisse'nde dagen? Ook dekomende weken iser nog ruimte. Aantrek-

jke arrangementen al v.a. ’ 193.- p.p.h.p. mcl. bootretour, fiets en
ropisch zwembad.

TEXEL

' 3ungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v. verwarmd
1 zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel Kombinatie,

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

RONDVAART FRIESLAND
.Elke dag, behalve za. met het pass.schip Princehof., Vertrek: 2 u. Terug ± 6.45 u. V.a. Pr. Hendrikbrug te; -eeuwarden, 200 m. van treinstation. Zondags v.a.

i -rieslandhal / 16.- p.p., kind ’ 8.-
I Tel. info: VW Leeuwarden, 058 - 132224.

<S^ NS-dagtocht 55
HOTEL MEERZICHT EASTERMAR (Oostermeer). Uniek ge-
legen tussen Bergumermeer en deLeyen. Spec. voor wande-. laar, fletser en visser, biedt aan: kmrs. met douche, toilet en
ktv. v.a. ’65.- halfp. p.p.p.d. Voor reserv. tel. 05129-1232.

ANWB BONDSZEILSCHOOL 'Heegermeer', zeilen
voor de oudere jongerenin Heeg (v.a. 21 jaar).Week en

" weekend. Lid VZN/CWO. Tel. 05154 - 2363 (Heeg).

« s
ipsQEC_/LUS Winc*is een <ascinerend na'
Jy " -. tuu.verschijnsel. Hoe wipd

ontstaat, wat wind kan, en, wat mensen met wind presteren, daarover isvan 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. .

* S. Rijs, Hotel Gaasterland, tel. 05148-1741, heeft dezeff^g\ 1! \\ zomer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:
I#P || weekend-arr. / 215.-p.p. of midweek-arr. / 285,-p.p.

_!!,.__. Il Kamers met D/T en tel. en op basis van HP. Incl. huurïöaitaprlflnJr Van 'iets 8n ui,9ebreid informatiepakket met fietsrou-l9Baae"__’ tes in bosr. omgeving en vele andere verrassingen.

FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3/
1-5, 19-5/7-7, 11-8/31-10, een visboot met b.b. of een
zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook ide-
aal voor het maken van trektochten. Vraag kleurenfol-
Jer, Sjerp de Vries, TERHERNE , 05668-265.

CAMPING HET CLINCKENHOLT SCHOONLOO
Een rustige camping grenst aan 8000 ha bos met unieke fiets-
en wandelpaden, meren, vennen en vele creatieve en be-
zienswaardige plaatsen in het centrum van Drente. Ruime en
mooie JAAR-, SEIZ.-en TOERISTENPLAATSEN. Vraag folder
en ml.: 05925-220, fam. M.A. Breed.

LANGELO, voor een
mooie, rustige fietsvakantie
ii

_
een schitterende bosrijke

omgeving. Vanaf / 32.50
p.p.p.d. Gratis fietsen be-
schikbaar. Café/Petit-Res-
taurant/Pension Langelo,
Hoofdweg 10, 9333 PB
Langelo, 05928-12289.

MIDDEN-DRENTE, ruime
vrijst. vak.bung's, cv., kl.t.
v., open haard, vlakbij bos
en viswater. Tel. 05910-
-2.35.58

\wmmmmm
HOLTEN, Vak.oord 'DE LINDENBERG'. T.h. 33 vrijstaande
vak.bung.'s, gelegen in het bos met alle comf. zowel in, als bui-
ten de bung., zoals: ktv, mci. video, verw. zwemb., speeltuin,
kantine, wasserette, recreatieteam en sportveld. Huur mog. na
18/8. 50+ extra korting. Vr. gratis kl.folder, Postweg 1, 7451
TS of bel: 05483-61364.
Vak.oord a/h. water, omg. Giethoorn v.a. 12 aug. volledig in-
gerichte 2 tot 6-persoons huisjes. Zeer mooi merengebied.
Mog. fietsen, vissen, varen. Korting naseizoen tot 40%.

Speciale ouderenweek 19 tot 26 aug. Inl. 05217-1566.
Ponypark Slagharen voor een onvergetelijke vakantie! Voor
snelle beslissers zijn er nog enkele vakantiehuisjes vrij met
gratis gebruik van ruim 40 fantastische attrakties, gezellige
familieavonden en het unieke Fujibergbad voor sprankelend
zwemplezier. Ga langs uw postkantoor of postagentschap en
haal de gratis vakantiefolder! Of bel 05231 - 3000.

BEEKBERGEN. Gezell. fam.hotel, nieuwe kamers met/zon-
der douche/toilet, kleurentelevisie, telefoon, prima keuken,
dichtbij bos en zwembad. Voll. pension v.a. ’ 49,- p.p.p.d. Vr.
gratis folder. Hotel De Zwaan*.*, tel. (05766) 1393.

Romantisch gastenhuis m. tuin van Larense boerderij.
Luxe complete inrichting (fietsen, linneng.). Ideaal voor
2 pers. Vrij: 29/7-26/3 ’ 500,- p.w. Tel. 02153-17097.
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.

SdumreyS
\WSSSSSM m&M

STRAND, BOS, DUIN EN ZEE JS»~
_■___dit alles vindt u in het mooiste villadorp van Nederland

* 1 en 2 nachten verblijf inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en
3-gangen diner’ 67,50 p.p.p.d., 2-pers. kamer. fl J\

* 3 nachten of meer, ’ 65,-p.p.p.d. ïT_y
* enkelekamer, toeslag, ’ 55.- p.d.
* kinderen tot 4 jaar gratis mits op kamer ouders il

ondergebracht,kinderen tot 18 jaar, ’ 35.- p.p.p.d. |
* Hotel Wassenaar met in de directe omgeving Duinrell. p. n

Den Haag, Leiden, etc. etc. [ #\/A-^~->.
* Voor informatie en reserveringen: Hotel Wassenaar. ip^^

telefoon 01751-19218Katwijkseweg 33. Wassenaar ’HOTEL WASSENAAR, HET GEZELLIGSTE/
HOTEL IN DE RANDSTAD. "

Hotel aan Zee voor laatste gezinskamers v.a. ’ 285.-
-per week p.p., met volpension. Bel nu voor een folder
(01719) 12919 Noordwijk aan Zee.

Zoutelandet.h. luxe4-pers. vak.woning v.a. 5 aug. tot 9
sept. Tev. t.h. luxe stacaravans v.a. 12 aug. Tel. 01186-
-2206.
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.).

WALCHEREN VROUWENPOLDER ingeklemd tussen
Noordzee en Veersemeer, heeft bungalowpark residentie
Walcheren te huur luxe 5* bungalows v.a. 5 aug. Voor info
en folder: 01189-3133.

Zeilen, surfen, vissen, strand, natuur, historie? U vindt 't
op en bij GEZINSCAMPING DE MEEUW"", BRIELLE, di-
rect a.h. Brielse Meer. Rekreatieprog. Ook stacaravans te
koop. 01810-12777. Pb. 28, 3230 AA Brieile.

Direkt boven Cadzand, op 10 minuten van Knokke, ligt één
van de meest luxueuze kusthotels van Zeeland. 50 Meter
van het strand. Alles aanwezig voor een tussen-door-
vakantie (long-weekend of mid-week) op niveau met
20% korting op logiesprijs. Ook verhuur van luxe
appartementen en bungalows. Zee -strand - s\s-*±
tennis - golf -beauty-en fitnesscenter - / jT_\
zwembad -sauna's - restaurants / 'I^^-bowling-en kegelbanen. **** ( JSam\W\

Badhotel SaintPierre

_^^^
Appartementen met zwembad

6x12 m, eigen parking p.p.w. in augustus 4 pers.

’ 450,- voor folder: 04407-1344.
KtamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWÊWlaaaaaaaaWammamWaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaamaaWÊ

INa bijna 3 jaar weer opnieuw geopend. /-»-^ |

Icafétestaurant voor /_^/ II PPtd / ¥ \*MHïk r .uitgebreide snacks. \JkJI—IL-I V *^V^ffl Éï£lPS. >__Ü W~~*< Sj

Tel. 04450-3215, voorlopig nr. 1916 (Duysens). ~~ /^
Qeopend van 15 juli tot 27 augustus 1989. v (_t^s>>^___\. \-_-^'*N^__. __-^^

:: van 10.00 tot 18.30 uur. ~~ j|
\ÏS tot 12.30 en Volgend jaarForeldorado nieuwe stijl. 1

:£ van 13.00 tot 18.30 uur. ":".

Verhuur vak.woningen, ook aangepast voor gehandi-
capten. Vraag prosp. tevens verh. hotelkmrs. Hotel/rest.
Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP Vijlen-Vaals -
04454-1710 pf Q4455-2273.
Slenaken Z.-Limburg. Voor uw vakantie HOTEL HUIZE
DE GOUDEN HORIZON***, gelegen op het mooiste
punt tussen de uitlopers van de Ardennen. Alle kamers
douche/toilet, lift, tel., ktv/radio. Halfpension v.a. ’ 70.-
-p.p.p.d. Inl. 04456-265.
CAMPING HIGH CHAPARELL, Oirsbeek, 12 km van Valken-
burg, luxe stacaravans t.h., nog vrij van 12 aug. tot 19 aug.
Aanbieding: maand sept. ’ 250,- p.w. all-in. Eigen tent of ca-
ravan gezinsprijs nè 19 aug. f 14,- p. nacht. Inl. 04492-2044.
Geulhem bl] 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.

8-daagse reizen Valkenburg v.a. ’ 480.-
Heen- en terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,
gezell. avond. Kmrst. en d.+t., zonder bus v.a. ’ 365.- p.p. Alléén 3
bustochten v.a. ’ 435.-. Gratis folder. 3-sterrenpension Spronck,
Spoorlaan 39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

/ \Kamperen & bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.

in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potte n/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameef
De Jagerstee/Epe Zeewolde/Flevoland
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp
Het Grote Bos/Doorn aan Zee
De Flaasbloem/Chaam De Schotsman/Veerse Meer

Vraag toezending van:
* de gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen

RCN infolijn: 03438 - 13547
Postbus 38. 3970AA Driebergen <—JtV" "r^C-""\

Telefoon 03438 13547 ___4"^_____

l l~Fen-1 )
recreatiecentra nederiand

Te koop KAJUITZEILJACHT, type Sneekermeer (1975, staal)L.B.D. 8.00 x 2.50 x 1.10. Stahoogte, 4 slaappl., motor (Mercu-
ry, 10 pk) in bun, nw. mast. Met mooie ligplaats. VraaaDriis
’17.000,-. Tel. (02207) 14024.

VAKANTIEHUIZEN . ___;"
IN DENEMARKEN! Dansommer A/S -.jf£!gk''
Huizen in geheel Denemarken, voor f E
strand- en visvakantie ook in het rfoagrV-.hoogseizoen. Huizen met Deense stan-
daard, dus uitstekende kwaliteit. Snelle service en ook
mogelijkheden voor boekingen op korte termijn! Vraag
snel de grote catalogus en een aanbod van vrije huizen
van Dansommer bij: Uw eigen reisbureau of bij: REIS-
BUREAU INFO SKANDIC, Pottebakkersrijge 12, 9718
AE Groningen. Tel.: 050 - 143200.
12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

[jaf^:; Jfotêfirfwssjèir IhAÉAéhPj*^ "* __________________

I k{v,mini-b_,ulefooa.Zwembao^ >' rf . week

I DM 225.- P-P. 2SEweeJendanangementenI Sinair«__.*f"^ZBentheim, Duitsland

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope"", Mainzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

LANDHAUS GRIMMELBLICK
Vakantie en recreatie in het wandelgebied Hochsauerland

vrijdag t/'m zondag 2x l/hp DM 129,- p.p.
zondag t/m vrijdag 5x l/hp DM 250,- p.p.
vrijdag t/m vrijdag 7x l/hp DM 379,- p.p.

Alle kamers met do/wc, kabel-tv, telefoon, terras of balkon. In
huis: sauna, solarium, gr. zonneterras en kegelbaan. Vraag
folder a.u.b.: tel. 09-4929817079.

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 halfpensioen 483,- DM. 4 dagen haltp. 276,- DM.

EGGEGEBIRGE SAUERLAND. Vakantiewoningen 2 t/m 7
pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer.
Info/doe: 05753-2098. icto

Vakantiewoning voor 4-6 per- Glijvlucht met parachutesonen te huur vanaf 25-8. —-^ Eenvoudig enProspect aanvragen bij: Albert £—^jjjfe veilig Wij onder-
Herget, Großentafter Str. 12, W richten het hele
D-6419 Eiterfeld 1, OT Lei- y!y jaar Onze gratis
bolz, tel. 09-4966721348 tus- X kleurenfolder
sen 9en 12 uur en na 18 uur. met lesprogramma krijgt uop
■ aanvraag. 1. DAeC-

HOtel SChlarripmUle Hemz Fischer Brunnenstr 35romantisch hotel met rieten dak d-8959 Rieden tel. 09-
Brengt ude mooiste vakantie- 49836237038 |
dagen van het jaar door in ons _.__. ~,-.„_. „„_
hotel en restaurant met fijne E.FEUMOEZEL, rulm 200
Duitse keuken! Alle kamers m. nw°n'hT^ pn h-JS"!!'. , ... ... , bungs, hotels en boerden vak.do/wc, tel., tv, radio, ontbijtbuf- voor

s
2 tot 15 pers v a Dm 30.fet va. DM 560 p.p. p.w. Tel. (05920) 12475.

D-2322 Ostseeheilbad
Hohwacht
Seestr. 9 H__^jiiM_y_Mi_A_jJ_|JK

tel. 09-4943815310
Edersee Niederwerbe Ruim, ge- Vakantiehuizen in
zeil. houten huis, v. 6 pers op Jliw Denemarken aan het
mooi, natuurbehouden grondstuk, VmiJF Noordzeestranddo/bad, binnen en buiten open %^^jf' SKOVTROLDhaard, overd. terr. Prima ingericht. «2JJ__r Am Noor 17 d__92
Vrij va. 4-8, 75 DM p.d. Tel. MMiW Glucksburg iel
09.4956928091 of 2738 | lïTin.11 Ö9-4946318576

PARUS andera dan anders! Nog enkele plaatsen vrij op 22/7
(1 dg 42,50), 28/7 (3 dg 169,-), 31/7 en 7/8 (5 dg 279,-).
Bel snel $«"__<_ voor het leukste Parijsboekje van Neder-

land (gratis!). 078-179.000 (S.G.R.).

Aantrekkelijke last-minute kortingen.
Onze zeer compleet ingerichte bungalowtenten (echte koel-
kast, vaste bedden, keukenblok, etc.) staan voor u gereed op

de mooiste viersterren**** campings in heel FRANKRIJK.
Als u nu boekt gelden aantrekkelijke last-minute kortingen.

Vraag onze brochure aan: ROAN COMFORT CAMP, Postbus
166, 6970 AD Brummen, tel. 05756-4153.

COMFORT LUXE (Nederlandse) SERVICE.
CONCURRERENDE PRIJZEN.

ROAN COMFORT CAMP
Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12 meter
jachten in Griekenland, de Griekse eilanden en de Turkse
kust. Geen ervaring vereist. Info in België 09-32.3651.4062

EGYPT INTERNATIONAL
Uw Egypte-specialist bij uitstek biedt aan: 9-dgse. rondreis mcl.
luxe Nijlcruise ’2.195.-, 15-dgserondreis ’1.291.-, 22-dgse.
rondreis mcl. strandvakantie aan de Rode Zee’ 2.280.-. Voor
meer informatie bel 070-451302. Lid SGR/ANVR.

Schmitz reizen'
OOSTENRIJK .

8 dagen Bichlbach -vanaf 12 t/m 19 augustus 1989 X Qflf) a*
V.P. prijs per pers. J OWI
10 dagen Wenen —vanaf 8 t/m 17 sept. 1989 X Q 7(1 0
H.P. prijs per pers. J OX V!

10 dagen Ried —vanaf 15 t/m 24 september 1989 X OTl] »*H.P. prijs per pers. J ÜWv|,
DUITSLAND J

3 dagenBad Salzschlirf .
vanaf 20 t/m 22 okt. 1989 X OCl] J
H.P. prijs per pers. T UwVH
8 dagen Lossburg Scharzwald _,
vanaf 21 t/m 28 okt. X 70R «K
H.P. prijs per pers. J X O^Ji

Inbegrepen zijn: excursies en verzekeringen, luxe i
touringcar met toilet, koelkast en koffiebar.

Inlichtingen en boekingen:

£fcA#_v£7 i
Handelsweg 3, 6114 BR Susteren,

tel. 04499-1541 / 1055.
217257 ' *j

Aktief Turkije. Lopen over geitenpaden naar*
dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek fieM
zellige dorpsleven en de ongerepte natuur. G&*\doen! T.C.T. Tel. 020-236041/149599.

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12|J
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Bretajn
Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651-^j
OP HET SPOOR VAN DE IJSTIJD. Landschap^
zen 1, 2 of 4 dgn. sept.-okt. GEOLIS, tel. O7'
616462. J

ZEILVAKANTIES: ACTIEF EN SPORTIEF!
IJsselmeer, Waddenzee, Scandinavië, Turkije.
Bel voor info: Zeilvloot Zwartsluis 05208 - 67565.

Iberbus éNu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. rj
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. T^app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, l"
4130978. J

\BBBBBBBBBBaawmmmmLßßßßm\ ARDENNEN. T.h. nieuwe stacaravans, zwembad,
fcHPI I tennis, speeltuin, restaurant.m^^^^^m Inl. Natuurreizen 04406-42428.

i Park Atlantis
I^Sfe. " DE haan

|r*_«2__l HUUR AAN ZEE
SJls^^Èi GANS HET JAAR OPEN

' Uw Parad'Js aan de Belgische kust waar
*"*et 36^ dagen Per Jaar zomer is

■**^fc-**SÏ^3 HET VERBLIJF BIJ UITSTEK
Gelegen in een uniekpark van 10 ha, amper 500 m van zee, tussen bos en strand, uw stu-
dio of appartement, volledig ingericht, verzekert U een zorgeloos en uiterst zonnig verblijf.

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

GRATIS rollerskate, skateboard, speelterrein, ligweide, volleybal, basketbal,
mini-voetbal, recreatiezaal, kindertennis, tennis oefenmuur, petan-
que, playmobilland, kinderopvang, intern-videonet.

MATIGE Sauna, solarium, tennis, mini-golf.
PRIJZEN bowling, fietsenverhuur
DIENST Supermarkt, buffet-restaurant, restaurant-tea-room Cat's, brasserie
VERLENING Atlantis, boetiek Oasis, kinderkiosk, videozaal, wasserette.
VERBLIJF Studio 2 pers. weekend vanaf Bfr. 3.500.-

-midweek vanaf Bfr. 2.800.- Reducties bij /anoe,
week vanaf Bfr. 5.300.- neauciies di 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.- Hk»T__!!i/_TB
RESERVEER NUII! Tel. 09-3259/23.36.22 of 09-3259/23.32.81 ■ ____/! I

Torenhofstraat 2, 8420 De Haan België I M IkgJK*»
Ja! Stuur mij gratis brochure !« HL fl

BRUSSEL
Speciale offerte

5-sterren hotel bie^VIP-PACKAGÊ J3500 BF per perflö*]Igeldig juli, augustus m
elk week-end van '<H

Welcome drink, I
buffetontbijt, Jéén maaltijd en Qf&k

pendeldienst naaf 'l
Grote Markt. JOndergrondse park'"!

HOTEL PRESIDENT!
Em. Jacqmainlaan 1"J1210 Brussel 1

Tel 0932221720^1

Plezierig
vertoeven^alle seizoen^

Gelegen In de hlstoi^jj
eeuwenoude bosse*1

hetRük van Niimeê&J)
veelrefcreaUemoge.l^

enbezlenßwaardlgllB^
Diverse arrangen-,a ,
Bel even: 08896-436

en wj) zenden u
uitvoerige lnform^J

Molenbosweg 17- Berg&A
(bt) Nymegen)08896-4*^
I 1 .#

~ HC^EL M.
E^»_4 jj

£ HOTEL-CAFÉ SM^f RESTAURANT Wfy&È

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

Burghaamstede, EurOase
Bung.park 't Zeepe.
5-pers. bung's direct aan de
duinen, o.a. open zwembad
aanw. Nog beperkte mogelijk-
heden v.a. 12/8. Weekprijzen,
aug. v.a. 755.-/855.- sept. v.a.
350.-/650.-. Bel voor Info.:
01115-1698.

Cruises
8 dgn. Middell. Zee v.a.

’ 695.-
Voor uitv. brochure bel:
Holiday Cruises
03463-53778 Of 52406

De ideale attractie voor de hele familie ISHH
■ ■■;;;__,^lr^^pjßK^^-it *Apjv^ __^^^^^L -___#^^^^___%\__^____^^^!__g____iif____^3
*■*_____! . **"'■' ■"'; * rf'* „iHki__ï .________!______ _______& _____r_k\v\_______p^____________^^_r___-_t*^__i^__________^^^^B_F.^______i_ml
ti_____H( **^::<** fc^^*"_r^Bfflomff_f^ ____________flP^^^^____ tt\_*^____iM_i^^^^^^

*^*'* " f—':'*.i"f " " _":i__n__^^^__il_______fl ___E^ ___ V_________P^^________^^^^_______ __^^ ______ _______ _L________^^^^_V \ ___ _*

_
è _^ftHf^^^__jAk^S ____^___p _____^^___.T^^_^L V_______i^^^_________f^_r^___. ______ S^———————————————^_i>

jß^^~'. #v% éK_£J_P^^__^_hHl m__H //■ ""♦*-t-_c^^_*_*^*^
-'. ______ Sï_P_i____l K^_P ___ V // _T____ge_t -_?_______r _.~:*'_" t__i_..'i __& _£w ' fc33'''!_tó3B_H___^''^^^^^^^^^^^^__________f_ ______ ____P~^^ *_^v. // i / * vv* _j^"

__i _ _JÉr^^^_SV:"^ * r«fc^____EM — __._"__ 'JL_____K S_9____r »■ . y __■ .x ________ _ _ . _oj______g____________^____ _■__ .__ _■ 'l__B_____a________________ _________ ______ t/faam ■*'■*" r*-. _
Ilii l -4;,_a^*> pK^m^^LmÊÊiSÊ H_____B 7/_\ __T_ -,«__W^ '_' :** *¥ ■«_£' ■■ .?SS»!;::

_
ïJT .«Wl___J_B __________rtff^t^CS__l //\\ "l'_iïi-_/Bfc^reßs. ,:_# ~&M :sÊm^^ p^i-__y^BM P_f-IS __!___■ UM"_____Én // __i -*^JtaH___tf' J_^> ______^___9 ___&_.-''_?<■'-" K. ° _'"-'m*4 4a L__v - *____? ___^__________ ______________ / / __F eer^" / _^v

i^_________k^j___É_____S^i_F^'! _! HÜüs^^fl v______UÉ_______i // ; __^_______P*'—________l __■__._£.__* __-_è:'*# __________ i_l____■ _c_R______J___ " 1 '—m'_»^;?_K_ **___ _____ *_r^*___^___F. i__ffi %___\_______ MuftiiCkl ’ 9

_..:_*,.. ■■_ «i-r- ■ _ÜW B__l -_-» Wa9^^^ TELEFON: 09-4924542459 . 5027
REDUCTIE VOOR BEZOEKERS VAN 0E SELFKANTBAHN OPENINGSTIJDEN: DAGELIJKS VAN 9.00 UUR TOT DE SCHEMERING\J
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ï,Lm& $ HET GROOTSTE CAFÉ VAN NEDERLAND iï rft ètf MEfl ___H_V -_*_____«__|S Sr STAAT INKERKRADE (naast hetstation) EN DAAR TREDEN OP: K__3__fill_f * >

: w AMMMA/.^ jf /reizen/
i£s'"*en naar de Costa Brava, vertrek iedere maandag enj^ag per |Uxe Royal Class touringcar, 10 en 17 dagen
* 'wet, Blanes, Malgrat, Calella. Pineda Hotel vp. juli/aug.- '507,-, sept. v.a. / 321,-, 6 pers. app. juli/aug. v.a. ’ 338,-
Wt. v.a. ’257,- p.p. Toeslag Royal Class ’45,-. Vraag

reisbureau of BEL 05911-2000. Lid ANVR/SGR.

IJj Brava ■ Blanes winter in Andalusië«ntiewoningen te huur Luxe bungalow met pool +; Ook 's avonds sauna. Max. 6 pers. Spoedaan-
♦ls2lo COdabreizen vragen: tel. 09-4969559928.

* " 1. mriESTAËOURS
THUIS BLIJVEN IS DUURDER

' Jv'ET DE MAR vertrek elke ma. en vr.
KJPPER" halfp. modern htl. in centrum v. Lloret,~ d en ligweide, ontbijtbuffet, uitstekende service, alle kamers
[°*<_/wc/bl.«AN JUAN" halfp. 300 m van zee, zwembad op dakterras, goe-

Ken, gezellige sfeer, alle kamers met
10 dg. 17 dg.,"■ll-14-18-21-25-28 aug. 399.- 649.--, :■ volpension 25.- p.p.p.w.

! }GRAT DE MAR11LUNA PARK** volp. 300 m vanzee, zwembad, tennisbaan, maal-
I v*n uitstekende kwaliteit, alle kamers met ba/do/wc/bl.
.'"l4-18-21-25-28 aug. 579.- 879.--IULLAB^'ANTA FE" volp. 200m vanzee, gezellig htl., zwembad -zonne--1?' üoede keuken, alle kamers met ba/do/wc/bl.

aug. 499.- 799.-
-l, CALELLA** volp. 100 m van zee, zwembad, goede maaltijden,
j"«Tiers met ba/do/wc.

aug. 499.- 799.-
-ftfcaug. 459.- 749.-

-4J*ALELLA PARK** volp. 100 m van zee, gezellig htl., zwembad,
■TWas, alle kamers met ba/do/wc.|; 14-iBaug 539.- 879.-- 499.- 799.--ï 329.- 479.-

-' | "AR SKI* volp. Het populairste htl. uitons assortiment, direktaan. 'Stekende service, alle kamers met ba/do/wc.

»'B5-28 aug 499.- 769.-
-279- 429.-
-259- 389.-

-«MIDWEEKREIS vertrek 28 aug. 199.-
-r WEEKENDREIS vertrek 18en 25 aug. 179.-I .'öuringcarreizen met bar, video, toilet. ROYAL CLASS toesl. 50.--kfjour. Gratis ontbijt op heenreis.
|. APPIaaTSEN in geheel NL. Geen verzamelplaatsen, vaste ■I, deling in de bussen. Dagelijks boeken van 9-22 uur, ook 's zon-

*ïesta tours holland
TEL. 045 - 322222/324000

l KANTOOR BRABANT 01621-14701
S i

. ACADEMISCH

L>Nr ZIEKENHUIS*W MAASTRICHT

HERHAALDE OPROEP
Per 14augustus 1989zalwederom deinservice-opleidingtot
het diplomaradiodiagnostisch laborant van start gaan. Ten
behoeve van dezeopleidingroepen wij schoolverlaters opte
reflecteren naar de functie van

leerling
radiodiagnostisch
laboranten m/v
vacaturenummer 208/5

De opleiding, die34 maanden duurt, bestaat uit een praktijk-
gedeelteen een theoretisch gedeelte, in devorm van leswe-
ken cq.lesdagen.De opleiding begintmet een introductiepe-
riode van ± 2 maanden, waarin alleen theoriewordt behan-
deld.
Voor eventuele huisvesting in onze woonflat kan worden
zorggedragen.

Vereisten: leeftijd op 1 augustus 1989:17 jaar en 9 maan-
den; diplomaHAVO/VWO met wiskunde, natuurkunde en
biologie.

Salaris: volgensde salarisregelingvoor leerlingradiodiag-
nostisch laboranten;aanvangsalaris na introductieperiode
fl. 1.593,-bruto per maand.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
M. van Florop, Hoofd Radiologisch laboranten, telefoon
043-866666, sein 1584, of bij de heer W. Linssen, Personeel-
consulent, telefoon 043-862015.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; erwerken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan deoverheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedurete verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoekmaakt
deel uit van deze procedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
genzenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS
VERPLEEGHUIS 'SCHUTTERSHOF'

6440 AG BRUNSSUM
Het St. Gregoriusziekenhuis is een algemeen
ziekenhuis met 230 bedden. Op onze
operatiekamers wordt de algemene chirurgie
beoefend waaronder de gynaecologische,
orthopaedische en K.N.0.-operaties en speciële
chirurgie, waaronder vaat- en oogheelkundige
operaties.

Op korte termijn ontstaat plaatsingsmogelijkheid
voor een

Operatie-assistent m/v
differentiatie
anaesthesie
full-time

Functie-informatie:

- assisteert de anaesthesist op de 0.K.;- geeft mede begeleiding aan leerlingen.

Functie-eisen:

- diploma operatie-assistent (differentiatie
anaesthesie) van de Nationale Ziekenhuisraad;

- enige ervaring als gediplomeerd
anaesthesie-assistent is een pré;

- bereidheid om periodiek buiten de vastgestelde
werktijd bereikbaarheidsdienst te verrichten. '

Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring
en bedraagt minimaal ’ 2404,- en maximaal

’ 3690,- bruto per maand op basis van
functiegroep 45.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO Ziekenhuiswezen.

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de
heer J. Senczuk, waarnemend hoofd
operatie-afdeling, (tel. 045-279999, toestel 448).

Schriftelijke sollicitaties vóór 7 augustus a.s. te
richten aan de personeelsdienst, t.a.v. mw. Y.
Dassen, van het St. Gregoriusziekenhuis, postbus
255, 6440 AG Brunssum.

IH_______________________l_______É

Nv luchthaven maastricht
iseen snelgroeiende, dynamischeonderneming met ca. 185 medewerkers en me-
dewerksters, diezich beweegt in de internationalemarkt van het passagiers- en
vrachtvervoer.
Thansworden erop de luchthaven jaarlijksca. 225.000 passagiers en 50.000 ton
vracht afgehandeld.
Op de afdeling afhandeling is momenteel plaats voor een

cargo controller m/v
voor de nachtdienst
Zijn/haar taak bestaat uit:- werkzaamheden, binnen kantoor t.b.v. een goede voortgang van de goederen-

stroom op de luchthaven;- controle/naspeuringvan douanezaken.
Als schoolopleidingvragen wij:- Havo of MBO- Eventueel deklarantenopleiding
Alleen kandidaten met aantoonbare ervaring in een soortgelijkefunktie worden
verzocht te solliciteren.
Aanstelling geschiedt op basis van een zesmaandskontrakt.
Na afloop mogelijkheidvan aanstelling in vaste dienst.
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot max. fl. 3452- per maand.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in diensten van 22.00-6.00 uur, gedurende

kil A ACTDiruT 4 nachten per week van dinsdag t/m vrijdag.

__^^ Nadere inlichtingenkunnen worden ingewonnen bij de heer G. de Boer.

JlM^^ Tel. 043-666444, tst. 286.

P —■ Sollicitaties, schriftelijk, terichten aan Hoofd Personeelszaken van Maastricht
A IDD/"VD_^^__^ Airport, mevr. A.A. Claessen, Postbus 1, 6236 ZG Maastricht Airport, binnenAIRPUK I —w . 7 dagen na verschijnen van dit blad.

Exclusieve speciaalzaak in centrum Heerlen
vraagt een

ervaren verkoopster
voor 3 of 4 dagen per week.

Br.o.nr. HE 141 LD., Geerstraat 5, 6411 HM
Heerlen.

Met ingang van 17 juli 1989 is het kantoor
van notaris J.L.M. Schutgens te Hoensbroek,
gemeente Heerlen, bereikbaar onder"het
nieuwe telefoonnummer

045-228384
Het kantooradres blijft ongewijzigd:
Juliana-Bernhardlaan 118 te Hoensbroek___________________________________________ 21i,133

' 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.
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w .
n Leg Uzelf bij geldbeleggingen_ geen beperkingen op.
\

U wilt een groter bedrag voor niet al te lange tijd tegen voordelige
it» rente beleggen? Maakt dan gebruik van ons aantrekkelijk aanbod
.-' met vaste rente:
i' ■ Deutsche Bank-sparen met vaste rente voor 6 tot 36 maanden
1 (vanaf DM 20.000).
9
5' * Deutsche Bank-spaarbrieven met een looptijd van 4 tot 10 jaar

(vanaf DM 10.000).

I' U kunt ons bezoeken of bellen. Wij adviseren U gaarne.
, De weg naar deDeutsche Bank loont de moeite.
'1

Ï-A/ij zijn heel dichtbij. —

<^^^
I Bij de grens vindt U ons in de volgende steden:

lachen, Friedrich-Wilhelmplatz Filiaal:

((am Elisenbrunnen), Herzogenrath, Kleikstrasse 1.
Telefoon 09-49-241-466-1 Telefoon 09-49-2406/3067

Hückelhoven, Parkhofstrasse 111,
BUkentoor: Telefoon 09-49-2433/4031
° _nd. Freunder Landstrasse 6, Jülich, Kólnstrasse 3.
Telefoon 09-49-241/522081 Telefoon 09-49-2461/53065
°urtscheid, Kapellenstrasse 5. Merkstein, Kirchrather Strèsse 150.
Telefoon 09-49-241/66054 . Telefoon 09-49-2406/6091Oppenhoffallee, Oppenhoffallee 2, Stolberg, Rathausstrasse 16a,

' Telefoon 09-49-241/504041 Telefoon 09-49-2402/23091Schönforst. Trierer Strasse 323-329, Übach-Palènberg, Talstrasse 2,
Telefoon 09-49-241/520021 Telefoon 09-49-2451/4051Techn. Hochschule. Pontwall 2. Würselen, Kaïserstrasse 97,

|l Telefoon09-49-241/22736 ■ Telefoon 09-49-2405/21058
Rathausstrasse 4, Heinsberg, Hochstrasse 129,. Te|efoon 09-49-2404/21005 Telefoon 09-49-2452/21777

J
t Eschweiler, Englerthstrasse 12,
/ Telefoon 09-49-2403/4061-63. Deutsche Bank L_-J

■ B Bt ~^B fl Bfl fl HBJ

■ I I *~^

BOCCIA f I WT MAROKKAANSE BERBER Handgeknoopt
Diagonaal gestreept tapijt o.a. geschikt ____üll!^^^_k 1 ■ _f*^_l Kwal' teit superieur. 3.8 tot 4.5 kilo per m 2.voor trappen. 400 cm breed. In de kleuren _g|_|p_*,,*'***'l» 1 \\ § Van 195,- per m 2.beige-blauw-antraciet-grijs-bruin. af^r^ IE \ I f ___! ___f*^^ Tijdelijke *■ o^_l*
Van 149,- 1 IQ* 11 H I iaf^ M aktie-PnJs I _X?__ T per m .Dick doet't voor lij 7 _PM __ I_f MM . -,„ _^
pn 7 iaar Garantie . !_.'__ Hl I Iff .* Jfff # b.v. 170 x 240cm __ OQ_*en... 7 jaar garantie per str. meter % 1 ; ..| 1 1^ I I fl ■■ JP’ van 799,- voor OZÖT~_i(Pil il ___?** « _P.^ #
DESSO-BOLZANO _^^£ \ fL^^ffi2"*!- _r#
Dit merk tapijt nergens goed- m2| lp M 1 I mm 100% Po|yarr,ide. Vuilafstotend. Anti-
koper 1? lp w 'M «f » statisch. Met reliëfmotief. Jute rug.
400 cm breed. mr 1Ë M * m ■f #400 cm breed. In 4 prachtige kleuren.
4 mooie kleuren. % % 'M 1 < «F* Van 159,-Dick doet't voor *Van 179,- "l IQ. 1 AJÊr~\ ff en... 7 jaar garantie I __/>i"
Dick doet't voor I | JJ7 VT 1 1 ' W^JL. 1/ per str meter
en... 7 jaar garantie. per str. meter* » « Jr^nvhn-__l_HBMJL_ab—\ ■ '

HANDGEKNOOPT V. M 9 o_lll^',ll,l,l,,ll>—^ Super de luxe hoogpolig Amerikaans tapijt.
OOSTERS TAPIJT I* -w M ____■_______■________________________■■ jjUL^ l~~~~~~~——-^y ■ 4 modieuze pasteltinten. 400 cm breed. Jute

__. _______r_Ë______ ___________________ JH ru 9" ±140x200 cm 1 -------- "■""'''"'"'"'■'■■■B^l^^^ll Van 359,-. Dick doet't voor 4AA*
" ± 170x240 cm «±200x300cm. 7 jaar garantie KM"
Elders 340,-per m . 40*^^ ■ _i_i_i_i_i_i_i_i_M IH_K r_D - r_D ■ 'W*/-
Aktie-prijs I i,ll,llll',,,'<^^ # ~ per str meter
vanaf ,- QJ- * \»%%IËÊÊÊÊÊÊ. - "^| _^"'*_/

p I l'"^_ im^mmmr Kortpolig hypermodern gedessineerd tapijt. Geschikt voor
kil fl __P^^^ __^__f_r woon- en slaapkamergebruik. 400 cm breed in 4 flitsende

■_.__'_' ff__7_____________l_______É H %. kleuren.
__È-ÏW_W_ff____S S^^^êT Van 109,- 7Q- Per str meter

_nM^_^o __ **^_^__^^ Dick doet't voor #%7 ■ en... 5 jaar garantie.

1___M'lm-4i I'iCvhi lil Ï^M k ____F a++^^ NOVILON
H____fTVtf^____J S____________Éi _______& _______^mT ___^^^ Kilometers en kilometers Novilon in 200, 300 en 400 cm breed.■ flli^MpjpÏPJlfß B _^^i .^T Diverse fantasiedessins o.a. tegels, parket, marmer enz, enz.

fl ÜÜP W?T^__l W^T %. 200 cm breed Qf_9fi 400 cm breed AQ *fl*i£js3*fXT__i__i__s fl *_F vanaf g^^j , (meeneemprijs) ■ per str. meter
____TT'\_-__________9*_7?f___-___ B ____■—M >B#WwgTmW¥uaJC-WWCT = ~
flvt'H,*_____Tlrf^ff^ïïT^i_iaM_P B ,___FDick doet 't voorBBfWF__~ifi! S_S_W:*Mfrß SirpiPfl l 3 sterren I.W.S. Zuiver scheerwollen — _p^N *fl Kißï^fWffflf! _______WWW^__ wmamM B ________É __________ Berbertapijt. Met zware jute rug. 3 mo- "I ’O. en...__S___iMrWliil__ _L_k__^4,rflr___ B ,___r ______! _________ dieuzetinten. 400 cm breed. Van 239,- I#_7 ■ 5 jaar garantietb ____^ B _^^^^_l j

1 llili JmÉÉ I^T ____T ________ I _________ _k GROTE VOORRAAD EN RUIME SORTERING INlliHl fflaiiiiiißß"^^ j !■ 818 BJ 500 cm breedtapijti

burgs Dagblad
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RTL Plus

" Farley Granger en Dana Andrews in 'Edge ofDoom
(Nederland 2 - 00.05 uur)

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.48 ■ Floris. Jeugdserie. Slot: De

Byzantijnse beker.
19.15 Studio Sport. Samenvatting

van de 20e etappe in de Tour de
France: Aix lesBains - L'lsle d'Abeau.

19.54 Trekking van de Lottogetal-
len.

20.00 Journaal.
20.28 ■ The Woman. Amerikaanse

speelfilm uit 1939 van George Cukor
met Joan Crawford, Norma Shearer,
Rosalind Russell e.a. Het gespreks-
onderwerp van de bijeenkomsten van
vrouwen in onder andere theekrans-
jes is de overspelige verhouding van

; Mary's echtgenoot met het verkoop-
stertje Christel.

'22.42 Journaal.
22.53 Studio Sport. Baseball te Rot-

terdam.
23.23-23.28 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

rie over wijn en de gebieden waar
deze wijnen yandaan komen. Afl.:
Lanquedoc en Rousillion.

20.00 (TT) Journaal.
20.28 Beauty & the Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Cathy als doelwit.
Vincent vertelt Cathy, dat hij er onge-
wild getuige van was hoe Cameron
Benson en Dale Mereer een jonge
prostituee ombrachten. Cathy hoort
de volgende dag dat dit de 4e moord
in 3 weken tijd is en neemt dezaak op
zich.

21.20 "" Nederland Muziekland.
Muziekprogramma vanuit Blanken-
berg in België gepresenteerd door
Erik de Zwart.

22.05 Shaka Zulu. 5-delige miniserie
met Henry Cele, Edward Fox, Robert
Powell e.a. Afl. 4. In Kwa-Bulawayo,
waar Farewell en zijn mannen te gast
zijn, wordt een zwaar beroep gedaan
op Dr. Fynn als Shaka bij een moord-
aanslag ernstig gewond raakt.

00.00 Journaal.
AVRO
00.05-01.40 ■ Edge of Doom. Ameri-

kaanse detective uit 1950 van Mark
Robson met Dana Andrews, Farley
Granger, Harold Vermilyea e.a. Mar-
tin Lynn werkt hard in een bloemiste-

" rij, maar opslag krijgt hij niet van zijn
baas. En toch heeft Martin het geld
hard nodig om de verpleging van zijn
arme zieke moeder te kunnen bekos-
tigen.

Nederland 2

Duitsland 1

SAT 1

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
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
Ouitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1:3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36. 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m|
Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz Ivan 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9.mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m| en 891 kHz (337 m|
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

10.00 Children's SSVC. Vandaal!
Percy Peeverleys World of Cartoon*
Afl.: Percy redecorates. (herh.)

10.25 Henry's Cat. Serie. Afl w
Great Adventure.

10.40 The Lone Ranger. Serie.
11.10 Lost in Space. Serie.
12.00 The Day We Went To T^Moon. De eerste mannen op

maan, Buzz Aldrin en Neil ArmstroW
beantwoorden de vragen van scW"
kinderen. B

12.55 My Secret Desire. Serie met»;
gastheren Cheryl Baker en <*?
King.

13.30 Grandstand. Met Golf en 1
cing.

19.45 News and weather.
19.55 Combat. The Battle Of The r*

giments. j,

20.50 Columbo. Serie. Afl.: PlayWj
22.00 The Benny Hill Show. K"^

sche serie.
22.25 News and Weather. ri
22.40 The Play on One: UnexpeO*

Laughter. Film. j

00.05 John Sessions - On The Sp****
00.30-00.55 Soap. Serie, (herh.)

Sky Channel

Nederland 3

06.30 The Flying Kiwi.
07.00 UK Top 50.
08.00 Fun Factory. Kinderprc^^"

ma.
12.00 Transworld sport.
13.00 Worstelen.
14.00 Saturday Movie matinee.
16.00 Sara. Avonturenserie. ..
17.00 The UK Top 50. De Britse r*V
rade.

18.00 Golf.
19.00 Transworld Sport.
20.00 Tour de France.
22.00 Golf.
00.30 Tour de France.
01.30-06.30 Landscape Channel-

Super Channel

; 10.00 Tagesschau Tagesthemen.

' 10.23 Die Sport-Reportage.110.55 Wunder derErde. Mehr als Gift

' und Stachel. Documentaire over het
leven van horzels en honingbijen., (herh.)

11.40 Lach mal wieder. ■
12.10 Auslandsjournal.
12.55 Persoverzicht.
113.00 Tagesschau.
13.15 Programma-overzicht.
13.45 Wie man Wem erst nimmt.

Snobs en liefhebbers. Documentaire
! over wijn.
114.00 Sport extra. Met tennis: halve fi-

nale dubbelspel Davis Cup: Duitsland
- Amerika. Verslaggevers: Heribert
Fassbender en Volker Kottkamp.
Sportschau met 1. Golf: internationa-
le kampioenschappen van Engeland.
Verslaggever: Fritz Klein. 2. Wielren-
nen: Tour de France: 20e etappe Aix
les Bains - L'isle d'Beau. Verslagge-
vers: Jürgen Emig en Herben Watte-
rott.

'19.00 Markt.
19.30 00 "" Duck Tales - Neues aus

Entenhaus. Afl.: Die Wunderlampe.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Theo gegen den Rest der

Welt. Duitse speelfilm uit 1980. Als
zijn vrachtwagen is gestolen, gaat
Theo op zoektocht door Europa. Het
lijkt wel of de wereld zich tegen hem
heeft gekeerd.

22.00 "" Trekking van de lottogetal-
len.

22.05 Tagesschau.
22.15 (TT) Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Heiko Rohrbach uit
Kassei.

22.20 Das Haus der tausend Augen.
Amerikaanse speelfilm uit 1981. De
succesvolle jonge popzanger Gary

Zie Duitsland 1
12.10 Nachbarn in Europa.
13.40 Diese Woche. Weekjournaal
(met ondertiteling).

14.00 Das Ratsel der Gefühle. 6-deli-
ge serie over menselijke gevoelens

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Te*^
filmserie. ~

11.00 The Mix. Pop, mode en nieo*"
f jgchgc

12.00 Touristic Magazine. Reis* I*'1*'
gazine.

12.30 The Mix. ,
13.00 Hollywood insider. Holly*o^

nieuwtjes.
13.30 The Mix.
14.00 Flame trees of Thika. AvO»11

renserie.
15.00 Flying high. Komische serie.
16.00 Wanted dead or alive.

ternserie.
16.30 The Mix. „.
17.00 Dick Turpin. Britse avontu^

serie.
17.30 Eurochart.
18.30 NBA Basketball.
19.30 Videofashion. Mosemagaz|ne 5
20.00 Blood on the sun. Amerika31

melodrama.
22.00 Taggart. Detectiveserie. f
22.55 Roving report. Aktualtiteite"1

portage.
23.30 Projected man. Britse thrill**"'
01.15 The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans .

gramma.

" Edmond O'Brien en James Cagney in 'Maschinenpistolen
(Duitsland 2 - 23.20 uur)

MTV Europe

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-15.45 Studio Sport Recht-

streeks verslag van de 20e etappe in
de Tour de France: Aix les Bains -
L'lsle d'Abeau.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-

snel rijst de vraag, of er sprake is van
verzekeringsfraude. 2. Die eiserne
Maske. Frans-Italiaanse speelfilm uit
1962. De tweelingbroer van Lodewijk
de 14e is in zijn jeugd al opgezadeld
met een masker, om geen aanspraak
te kunnen doen op de troon. Ook is hij
verbannen naar het eiland Santa
Margharita. Wanneer hij vandaar
door chevalier d'Artagnan naar Parijs
wordt gebracht, weet hij te ontsnap-
pen. 3. Die Flusspiraten der Missis-
sippi. Duits-ltaliaanse speelfilm uit
1963. Bendeleider Kelly heeft met zijn
mensen een bank in de staat Missis-
sippi overvallen. Meteen wordt James
Lively, bevriend met een nabije India-
nenstam, tot sheriff gekozen om de
piraat op te sporen. (De hierna vol-
gende programma's kunnen vijf minu-
ten later beginnen.)

22.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

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

23.20 ■ Maschinenpistolen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1949. Cody Jar-
rett en zijn bende maken bij een over-
val op een posttrein 300.000 dollar
buit. Met een zwaar gewond bendelid
slaan ze op de vlucht, maar de politie
zit hen op de hielen.

01.10-01.15 Heute.

——-—————————————
Duitsland 3 West

12.35 Teletekstoverzicht.
13.00 World Games 1980 in Karlsru-

he. Verslag van de Wereldspelen van
de niet Olympische sporten.

14.00 Der Champ. Amerikaanse
speelfilm uit 1979. Een jongetje is de
enige die groot vertrouwen heeft in
zijn vader, een verlopen bokser, die
zijn comeback wil maken.

16.00 Schlösser und Garten in der
DDR. Informatieve serie over kaste-
len in de DDR. Vandaag: Zierde und
Inbegriff des 18. Jahrhunderts - Das
Dessau-Wörlitzer 'Gartenreich'.
(herh.)

16.45 Kunst und Künstler in NRW.
Ich haben eine öffentlichen Auftrag...
Portret van de schilder-beeldhouwer
Felix Droese. (herh.)

17.15 (TT) Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Föhn.

17.45 Jacques Cousteau: Wiederse-
hen mit der Welt. 8-delige natuurse-
rie. Afl. 4: Sturm am Cap Hom.

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

magazine met nieuws.
19.30 Sport im Westen.

20.00 Lager des Schweigens. Docu-
mentaire over de kampen aan devoet
van de Pyreneeën, waar vanaf 1939
achtereenvolgens Fransen, Belgen,
Spanjaarden, Duitsers en Joden on-
dergebracht zijn.

22.00 Die Gewalt soll gegeben wer-
den dem gemeinen Mann. Docu-
mentaire over de Duitse Boerenoor-
log in 1525, de eerste democratische
revolutie in Europa.

23.00 ■ Stunde Null. Speelfilm uit
1977. Aan het einde van de WO II
heeft de jonge Joschi in Leipzig-Möc-
kern een nazischat opgegraven. Jo-
schi ontmoet daar, onder de bewo-
ners die niet voor de Russen gevlucht
zijn, de vluchtelinge Isa met wie hij
naar Amerika wil. Joschi raakt haar
en de schat kwijt aan de Amerikanen.

00.50-00.55 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
15.00 World-Games. Vanuit Karlsru-

he.
16.00 Am Sonntag will mem Süsser

mit mir segeln gehn. Duitse speel-
film uit 1961. Albert en Corinna zijn op
vakantie aan de kust van Dalmatië.
Corinna verveelt zich een ongeluk en
besluit haar vrienden uit München uit
te nodigen. Uiteindelijk vindt er een
ware invasie plaats...

17.30 Bild(n)er der Chemie. Serie,
(herh.)

18.00 Lindenstrasse. Duitse serie.
Afl.: Föhn.

18.30 Katholiken in Nicaragua zehn
Jahre nach der Revolution. Docu-
mentaire over de veranderende rol
van de katholieke kerk in Nicaragua.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Europa unterm Hakenkreuz.

Stadte und Stationen. 13-delige do-
cumentaireserie over Europa in de
tijd van het Derde Rijk. Afl. 6: Prag ■Der grift über die Grenze.

20.15 Leben in Wittstock. Oostduitse
documentaire uit 1984 van Volkei
Koepp over leven en werken in de
DDR, waarvoor de gemeente Witt-
stock model stond.

21.35 Südwest aktuell - Neues.
21.40 Kulturzeit. Cultureel magazine

Vandaag: Beobachtetes und Aufgele
senes von der Geburtstagfeier dei
Grossen revolution.

22.30-00.30 Jazz-Zeit. Rechtstreekse
registratie van het optreden van Johr
Lurie & The Lounge Lizards en var
The Blues Brothers Band, in de Jazz
gipfel 1989 in Stuttgart.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-
filmserie. Afl.: Auf dem Golfplatz/Dr.
Monstro und das monster mit dem
Spatzenhirn.

08.55 Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:
The laundry business.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Das Familienquiz.

09.45 Klack. Kinderspelprogramma
met Nicole Bierhoff.

10.15 California Clan. Amerikaanse, serie, (herh.)
11.00 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht, (herh.)

11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.05 Die Jetsons. Tekenfilmserie,

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag. M.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Tekenfilm.
13.15 Rapido. Muziekmagazine voor

de jeugd. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.30 Die letzte Kugel trifft. Ameri-

kaanse western uit 1964 van R.G.
Springsteen met Audie Murphy, Dar-
ren McGavin, Ruta Lee e.a. (herh.)

15.50 Polizeibericht. Misdaadserie.
Afl.: Handtaschenraub.

16.15 Adel verpflichtet.
16.45 Spiegelei.
17.15 Dance.
17.45 Tekenfilm.
17.50 Buck Rogers. Sf-serie. Afl.:

Das Olympiade-Syndikat.
18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfiff - Sport am Samstaga-

bend.
19.50 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Ratschlage für die Frau.
20.15 Heimatmelodie.
21.10 Bellamy. Australische serie.

Afl.: The best damned killer in the
country.

22.00 Alles nichts oder?! Spelpro-
gramma.

23.00 Blutjung zur Lust verführt.
Frans/Italiaanse speelfilm uit 1970/71
van Marco Vicario met Rossana Po-
desta, Lando Buzzanca, Salvo Ran-
done e.a.

00.25 Unglaubliche Geschichten.
Serie. Vandaag: Das Ich und das Ge-
hirn.

00.50-00.55 Betthupferl.

Deel 5: Omgaan met angst.
14.30 (TT) Sirene im Blond. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1957 van Frank
Tashlin met Jane Mansfield, Tony
Randall, Betsy Drake. e.a.

16.00 Vom Knaben, der das hexen
lemen wollte. Tekenfilm naar het
sprookje van Ludwig Bechstein.

16.15 Die Welt der Marionetten. Por-
tret van de poppenspeler Sergei
Obraztsov.

17.00 Heute.
17.05 Mem Name ist Hase. Teken-

filmserie.
17.15 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse tv-serie. Afl.: Wie du
mir, so ich dir/Das Ebenbild.

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. Die

Tod nicht fürchten. Amerikaanse
speelfilm uit 1959. John Sands van de
Engelse reddingsdienst stuit op het
wrak van de Mary Deare. Hij vindt
daar de 1e officier Gerald Patch en al

betrekt na een ziekenhuisopname sa-
men met de verpleegster Sheila zijn
nieuwe droomhuis. Het huis is voor-
zien van de modernste technieken,
die zich echter al gauw tegen de be-
woners lijken te keren.

23.55 ■ Verdacht. Amerikaanse
speelfilm uit 1941 van Alfred Hitch-
cock. De rijke officiersdochter Lina
trouwt tegen de wil van haar ouders
met de playboy John. Als John's
vriend onder verdachte omstandighe-
den sterft en John plotseling veel be-
langstelling toont voor Lina's levens-
verzekering, raakt zij in paniek.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VERONICA

22.30 Journaal.
22.41-23.29 St. Elsewhere. Ameri-

kaanse ziekenhuisserie. Afl.: The last
one (slot). Dr. Auschlander doet alles
om het ziekenhuis open te houden.
Morrison moet kiezen tussen zijn
vrouw of dr. Novino.

17.00 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: De zoon van Roger. Jeff en Dcx
ontdekken dat Roger Grimes een
zoon heeft, Dennis. Sable is in ver-
wachting maar kan zich er niet toe
brengen om Dcx te vertellen dat hij
vader wordt.

17.45 (TT) Super Champs. Spelpro-
gramma voor kinderen om de Super-
champs Trophy 1989. Presentatie:
Chiel van Praag en Bart de Graaff.

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

19.25 (TT) Wijnexpres. 13-delige se-

België/TV 1
10.00 Kwaliteit van de voeding.

Groenten en fruit, (herh.)
10.30 Sociale zekerheid. Aan de slag

of ontslag, (herh.)
11.00 Angst. Angst, vriend en vijand,

(herh.)
11.50 Pronto. Ripasso. (herh.)
12.20-12.35 Basiseducatie. Bart,

Christa en Bernice. (herh.)
14.00-15.30 Ronde van Frankrijk.
Rechtsreekse reportage van derit Aix
les Bains - L'lsle d'Abeau. Commen-
taar: Mark Vanlombeek en Mark Uyt-
terhoeven.

17.00 Flipper. Amerikaanse serie.
Afl.: Gevaar.

17.25 Jukebox.
17.30 Webster. Amerikaanse serie

met Emmanuel Lewis, Susan Clark,
Alexis Karras e.a. Afl.: Oom Phillip.
(herh.)

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en het oude
paard, (herh.)

18.10 Robinson Crusoë. 13-delige
jeugdserie over de legendarische
schipbreukeling met Nolle Versijp als
Crusoë en Ronald Carrilho als Vrij-
dag, (herh.)

18.35 Mr. Rossi. 12-delige Italiaanse
tekenfilmserie over het figuurtje Mr.
Rossi en zijn hondje Gastone.

18.50 De Cosby Show. Amerikaanse
komische serie. Afl.: Moeder, mag ik?
Vanessa loopt, tegen de zin van haar

ouders, zwaar opgemaakt rond. Theo
houdt thuis een brandweeroefening.

19.20 Joker- en lottotrekking. En
programma-overzicht en paarden-
koersen.

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 vakkun-
dig jury evalueert en beoordeelt.

20.55 Vergeet me niet. Amerikaanse
tv-film uit 1985 van Jeff Bleckner met
Joanne Woodward, Richard Kiley,
Geraldine Fitzgerald e.a. De excen-
trieke Barbara Wyatt Hollis gaat het
zakelijk en privé voor de wind. Alleen
haar moeder ontdekt dat Barbara
heel erg verstrooid is. Na verscheide-
ne onderzoeken blijkt Barbara de
ziekte van Alzheimer te hebben.

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.: Hot nights.
De financier Merrill is met zijn gezin
op een plechtig feest. Zijn dochter,
met wie hij gebrouilleerd is, ontbreekt.
Ze verschijnt wel op het familiefeest
en maakt ruzie met-haar ouders. La-
ter op de avond wordt Merrill dood ge-
vonden.

23.50-23.55 Coda. Polo, van Mariuel
de Falla, uitgevoerd door GerdaLom-
baerts, zang en Yves Storms, gitaar.

" Keshia Kniaht Pulliam

" in 'De Cosby Show.
(België/TV 1 - 18.50 uur)

België/TV 2
14.00-17.30 Tennis. Belgian Ladies'

Cup te Brussel. Rechtstreekse repor-
tage van de halve finales.

België/RTBF 1
14.00 Overname Télé 21. 15.30 Le
coeur et l'esprit. Katholiek magazine.
16.00 Kapers op de kust. Cursus Ne-
derlands voor zakenlui. 16.30 Auto-
sport. 24 uur van Francorchamps.
Commentaar: Richard Debeir en Chris-
tian Lahaye. 17.15 Guillaume le con-
quérant. Serie over het leven van Wil-
lem de Veroveraar. 18.05 Noubanimé.
Tekenfilms met de Smurfen. 18.30
Autosport. 24 uur van Francorchamps.
Commentaar: Richard Debeir en Chris-
tian Lahaye. 18.45 Télétourisme. Toe-
ristisch magazine. 19.18 Paardenkoer-
sen, trekking van de joker en lotto.

19.30 Journaal. Aansl.: Weerbericht.
20.00 Wielrennen. Korte samenvating
van de 20eetappe: Aix les Bains - L'lsle
d'Abeau. Commentaar Frank Bau-
doncq. 20.10 Variétés a la une. 20.15
Le jardin extraordinaire. Natuurmagazi-
ne. 20.50 Autosport. 21.05 L'archer et
la sorcierce. Amerikaanse tv-film uit
1981. 22.40 Autosport. 23.00 Portret:
Jacques Sternberg. Portret van de
schrijver Sternberg. 23.35-00.10
Nieuws, weerbericht, lotto- en jokeruit-
slagen.

België/Tëlé 21
14.00 Rechtstreekse reportage van de
20e rit in de Tour de France: Aix les
Bains - l'lsle d'Abeau. Commentaar:
Theo Mathy en Frank Baudoncq.
15.30-19.00 Tennis: Open Belgische
Kampioenschappen voor dames te Pri-
merose. Commentaar: Michel de Ville.
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV 5
16.00 Thalassa. 17.00 Visa pour le
monde. 18.10 Autant savoir. 18.35 Pa-
ris - Saint Lazare. 19.30 Entre Lot et
Dordogne. 20.00 Portrait dun exorcis-
te. 21.00 Indits. Vakantie aan zee in
deze eeuw. 21.35 Concert. Sonate van
Beethoven. 22.00 Journal télévisé.
22.35 Jeux de la Francophonie. 22.50
Téleémémoires. 00.00-00.50 Lumière
bleue.

Radio 1
(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 07 Coulissen. 19.02
Een zomeravond in 1956. 22.02
Metro's Music. 23.05 Met het oog
op morgen. 0.02 Eenzaam avon-
tuur. 1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Non-
stop oude hits. 8.04 De Opening.
11.04 Bal op 't dak. 12.04 Tragiek-
muziek. 13.04 Wie in 't Nederlands
wil zingen. 14 04 Typisch Hollands.
16.04 Zin in muziek. 17.04 Glas in
lood. 18.04 Quartier Latin. 18.15
Levenslief en levensleed. 19.04
Country Time. 20.00-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock 1004 Popsjop. 12 04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstalion.
16.04 Music Express 18.04 Dries-
poor. 19.04 Koploper. 20.04 Harro
de Jonge. Elpee pop special. 21.04
Elpee- en CD pop. 22.03 Country
style. 23 03-0.00 Late date.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7 02 Wakker worden
met... (8.00 Nieuws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert. Cello- en

pianomuziek. 12.02 Strauss & Co.
13.02 Veronica Klassiek. Muziek
voor cello en orkest. 14.12Kamer-
muziek. Het Philharminia Quartett
Berlin. 14.50 Nieuwe platen 15 35
Lang leve de Opera! 18.00Nieuws

Ruud Hermans in Country Time. (Radio 2 - 19.04 uur)

18.02 Avondstemming. 20 00
Nieuws. 20.02 KRO-Klassiek op
zaterdagavond. Wereld Muziek
Concours 1989. 22.00 Orgelru-
briek. 22.20 Laudate. 23.00-0.00
Literair. Camera Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS-Spor-
tief. 9 25 Waterstanden. 9.30 Mi-
lieu-educatie. 10.00 Hollandse
Nieuwe. 10.15Het meestgrvraagd.
11.20 Als mensen veranderen.
11.45 Beste van orkesten. 12.00
Nieuws 12.05 Meer dan een lied

alleen...! 12.45 Vragen naar de
weg. 13.00 Nieuws. 13.10 Hallo
Nederland 13.30Open doro. 14.00
Jazzspectrum. 15.30 Minjon. 16.30
Homonos. 17.00 Licht en uitzicht.
17.45 Postbus 51. 17 55 Medede-
lingen en Schippersberichten.
18.00 Nieuws. 18.10 lyi Haberler.
18.25 Kayen Rasja. 18.40 lOS.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.15 Reflector.
21 30-22.00 Populaire orgelbespe-
ling.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen envertel-

i.l
sels in streektaal 10.03 L'(gJ- 'boven. 11.03 Festival: een uu' (g
tuur puur 12.03-12.59 Het evy
ment. 17.03 Limburg aM"^ j
nieuws en aktualiteiten 1
17.59 Vrij spel: pop in Limbu'9
Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 W^rkasten. 7.45 Veranstaltungsk^i)!
der. 8.30 Besinnliche Worte =^iLP-Markt. 10.00-12.00 'H*
Niete'. 12.00 Veranstaltungs1*3^ ,
der. Musik bei Tisch. 12.15 'Vstaltungskalender. 13.00 """"w
de. 16 05 Contra-Re - Jug °̂,{l)r
gazin. 17.05 FORUM - Das Kj'jj
magazin. 18.10 BRF-Aktuell J'jjO
Evangelium in unserer Zeit pi
Saturday Night Rock Show *
Lottozahlen und Sendeschlus5

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 E"l^wie kein anderer 11.00 Tref'
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 J-

-15.00 Sportshop. 18.00 Un-'V
che Geschichten. 19.00 NeU%oc
- Vierundzwanzig: Charts %/
Dance Hoor. 21.00 Rock P°P strfneetion. 22.00 Musik NoH'
0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 M°2t.melodie. 8.05 In unserem 'pr
9.05 Musikpaviljon. 12.05 P<"y
port. 14.05 Orchester de'
15.00 Café Carlton. 17.00 ' e(i
Tee. 19.05 Das Samstagsko^.3"
21 00 Musik zum Traurnen i
Nachtexpress. .|
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Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 Getijden. Religieus program-
I ma. (herh.)
16.13 De avonturen van Sherlock: Holmes. Engelse serie. Afl.: The: Greek interpreter. (herh.) Een Griek-

se tolk roept de hulp van Holmes in,
i die geassisteerd wordt door zijn broer
i Mycroft. De broers proberen elkaar af
; te troeven.
17.04 Vrouwtje Theelepel. Teken-

filmserie, (herh.)
17.30 Journaal.
17.40 Kay O'Brien. Amerikaanse zie-

kenhuisserie. Afl.: Taking the heat.
Hoofdzuster Rosa negeert een op-
dracht van een huisarts en wordt ge-
schorst. Haar vriendin steunt haar
niet in deze zaak en dat neemt Rosa
haar kwalijk.

18.25 Black Beauty. Serie. Afl.: Twee
weeskinderen, (herh.) De familie Gor-
don neemt twee weeskinderen op en
sinds hun komst verdwijnen er kost-
bare voorwerpen uit het huis.

18.49 De Roze Panter. Amerikaanse
tekenfilm.

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

derland. Toeristische serie. Afl. 13:
Delfland in Zuid-Holland.

19.51 Murder She Wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Rodeo risico.
Jessica is op bezoek bij haar nicht,
die bij een rondreizende rodeoshow
werkt. Na de brand en een dode komt
Jessica in actie.

20.37 "" Goud en nieuw. Muziek-
programma. Presentatie: Frank Mas-
meijer.

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

22.03 "" Weerklank. Muzikaal pro-
gramma vanuit de Willibrordusbasi-
liek te Hulst.

21.25 SAT 1 Sport. 21.30 Der endj*J
Horizont. Amerikaans/Britse spee"f
uit 1959 van Fred Zinnemann mei
borah Kerr, Robert Mitchim, Peter US£nov e.a. 23.45 SAT. 1 Bliek. &*
Ruhe sanft GmbH. Ameriaaknse W 1*

die van Jacques Tourneur met Vinc^Price, Peter Lorre, Boris Karloff e
01.15-01.25 Programma-overzicht

Limburgs dagblad i televisie en radio zaterdag

" Henry Cele, hoofdrolspeler
in 'Shaka Zulu'.
(Nederland 2 - 22.05 uur)

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 Die Waltons. Afl.:
Eine aussergewöhnliche Persoh. 10.50
Teletip Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Schick deïne Frau nicht nach Italien.
Duitse muziekfilm uit 1960 van Hans
Grimm met Harald Juhnke, Marianne
Hold, Gerunde Locker e.a. 12.40 ■ Der
kleine Gangsterkönig. Amerikaanse
speelfilm uit 1933 van Roy delRuth met
Edward G. Robinson, Mary Astor, He-
len Vinson e.a. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Familie Feuerstein. Afl.: Verscharfter
Verdacht. 14.30 Mister Ed. Afl.: Die
Wette gilt. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 Die Waltons. Afl.: Der Kuss.
15.50Teletip Garten. 16.00SAT 1 - Te-
leshop. 16.25 Der goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Adam Cartwright
und sein Problem. 17.25 Teletip Reise.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Das Imperium - Die
Colbys. Afl.: Der Brief. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Auf Videosehen. 19.30
MacGyver. Afl.: Der Ameisenkrieg.
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up
und Pistolen. Afl.: Falscher Ehrgeiz.

Alle progrmamma's in stereo.
07.00 MTV!
10.00 Yo! Mix.
10.30 Club MTV.
11.00 VJ Maiken Wexo.
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Half-Hour Comedy.
20.30 Just say Julie.
21.00 Party Zone.
00.00 Your scène - Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30-07.00 Night Videos.

radio



Duitsland 2

Nederland 2Nederland 1
_n_ll'ss eucharistieviering.
W"13.05 Nieuws voor doven en

rSchthorenden.5| Thuis in de dierentuin. Austra-le serie. Afl. 4: De pinquin show.
U;:ie moet een werkstuk over pin-

r.^s maken en wil hiervoor naarrillll P Island. Helaas zijn enkele jon-
Fen daar flink te keer gegaan.
$ Journaal.

Zomerro(c)k '89. Registratie
■^ het Parkpop Festival met o.a. As-ad en Vengeance.
yDe grote meneer Kaktus(£■*" (Herh.)
" In het land van de Minikins.gelige jeugdserie. Afl. 5: Op weg

lnnrhuis-Journaal

19.07 Tot elke prijs. 13-delige Cana-
dese serie. Afl. 7. Pierre is met zijn
gewonde knie in het ziekenhuis be-
land. Daar komt hij tot de conclusie
dat het helemaal geen ongeluk was.

19.54 Compilatie Doet ie 't... Hoogte-
punten uit de uitzendingen van afge-
lopen winter. Presentatie: Peter Jan
Rens.

20.29 The Oprah Winfrey Show. Se-
rie van acht Amerikaanse praatpro-
gramma's van presentatrice-actrice
Oprah Winfrey. Gast: Torn Cruise.

21.12 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.37 Drie mannen en een wieg.
Franse speelfilm uit 1985 van Coline
Serreau met André Dussolier, Michel
Boujenah, Roland Giraud e.a. Drie
vrienden leiden een onbezorgd leven
totdat een van hen op reis moet en de
anderen een pakje, een echte baby,
voor hem aannemen.

23.19-23.24 Journaal " Roland Giraud, Michael Boujenah en André Dussolier in
'Drie mannen en een wieg. (Nederland 1 - 21.37 uur)

Nederland 3

Duitsland 1

Oprah Winfrey presenteert 'De Oprah Winfrey Show. (Ne-
"a-nd 1 - 20.29 uur)

Duitsland 3 SWF

08.45 "" Programma-weekover-
zicht.

09.15 Katholischer Gottesdienst.
Kerkdienst vanuit de kapittelkerk in

de laatste etappe Versailles-Parijs in
de Tour de France.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Cherith. Australische film. De

ouders van Cherith zijn lid van een
christelijke sekte, maar Cherith heeft
moeite met haar geloof.

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

21.05 Nachten van de Revolutie.
7-delige serie geïnspireerd door de
Franse revolutie. Afl. 7: Dood van een
vader. Restif wordt gearresteerd,
maar doordat hij herkend wordt, komt
hij vrij. Restif weet via een kennis vrij-
geleides te krijgen. Wel ziet hij in dat
er geen betere wereld gecreëerd is en
hij verlaat Parijs.

21.58 Werken aan werk. Serie over
de grafische sextor. Afl. 3: Van papier
naar beeldscherm.

22.28 Journaal.
22.33-22.38 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Sport im
Westen.

20.00 Aloha trom Hawaii. Registratie
van het concert van Elvis Presley in
1973 in Honolulu.

21.08 West 3 aktuell.
21.15 NDR Talk Show. Met Horst

Wolfgang Bremke.
23.15 Puzzle. Spelprogramma.
00.15 Sommer-Jazz. 11, Kölner Jazz

Haus Festival '89.
00.55-01.00 Laatste nieuws.

rie. Afl.: Auf die Sprünge geholfen.
14.05 Neues aus Uhlenbusch. Duit-

se jeugdserie.' Afl.: Die Gewitter-
freundschaft. Met Hans Peter Korff,
Hildegard Wensch e.a.

14.35 Ein Licht im Fenster. Docu-
mentaire over het werk.van de opspo-
ringsdienst van het Duitse Rode
Kruis.

15.05 ■ Made in Germany - Ein Le-
ben für Zeiss. Duitse speelfilm uit
1956 van Wolfgang Schleif met Win-
nie Markus, Carl Raddatz, Margit
Saad e.a.

16.40 Danke Schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars van deze week.

16.55 Heute.
17.00 Die Sport-Reportage. Presen-

tatie: Arnim Basche.
18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
19.30 (TT) Fliegende Jager - fliehen-

de Beute. Roofvogels in onze omge-
ving, (herh.)

20.15 Fackeln im Sturm. 12-delige
Amerikaanse tv-serie. Afl. 7: Am Ran-
de des Abgrunds. Met Patrick Sway-
ze, James Read, Lesley-Anne Down
e.a. Orry Mam en George Hazard zijn
sinds de militaire academie met el-
kaar bevriend. Maar hun vriendschap
wordt op de proef gesteld, wanneer
Orry generaal bij de Zuidelijken wordt
en George vecht voor het Noorden,

21.45 Heute. Sport am Sonntag.
22.00 "" Michael Heltau: MeineZeit.

Liedjes en chansons onder begelei-
ding van het orkest van Robert Oprat-
ko.

23.00 Der Hitler-Stalin-Pakt. Eine
Diskussion in Moskou.

00.30-00.35 Heute.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.30 Weekjoumaal.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 (TT) Studio Sport. Recht-

streeks verslag van de laatste te rij-
den etappe Versailles-Parijs in de
Tour de France. Verder: baseball te
Rotterdam.

17.45 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Het werk neemt je mee. Serie
over mensen die voor hun werk altijd
op reis zijn. Afl. 1: Aan de reis.

18.30 Sesamstraat.
18.47 Malvira. Belgische poppense-

rie.
19.00 Studio Sport. Samenvating van

Neuberg a.d. Mürz.
10.15 Mosaik. Magazine voor senio-

ren. Vandaag: Vier generaties weten-
schappers over vooruitgang.

11.00 "" ZFD-Fernsehgarten. Amu-
sementsshow. Presentatie: llona
Christen.

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

Vandaag: Onze lieveling: de auto.13.30 00 Gruye - Der held, der im-
mer fallt. 6-delige jeugdserie. Afl.:
Eine Tierische Hausaufgabe.

13.55 Lolek und Bolek. Animatiese-

zijn die op zoek is naar het meisje.
00.05 Tagesschau.
00.10-00.15 Nachtgedanken. Be

schouwing door Hans Joachim Kv
lenkampf.

VPRO
09.00 Zeno. Tekenfilmserie. Afl.: De

race-auto.
09.05 De Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Snoopy's
robot.

09.20 ■ Laurel & Hardy. Slapstickse-
rie. Afl.: Love'em and Weep. Jimmy
Finlayson, een pas gehuwde zaken-
man, wordt in zijn kantoor verrast
door een oude vlam, Mae Busch, die
hem probeert te chanteren met een
oude foto.

09.40 Ans en Hans Gans. Serie. Afl.:
Het nieuwe hutje.

09.55 Vanessa de speurneus. Fran-
se jeugdserie. Afl.: De zaak van het
halssnoer. Vanessa is aanwezig bij
een fotosessie. Plotseling komt er
een motor met 2 gehelmde mannen
aangereden, die een kostbaar collier
ontvreemden.

10.10 Wat? Waar? Hoe laat? Cultu-
reel programma.

10.25-11.00 Hals over kop. Duitse
jeugdserie. Afl.: Mijn naam is Leh-
man. Antonia's ouders hebben een
feestje. Het echtpaar Wurzel zal op
Antonia passen, maar in de buurt van
het huis is een inbreker actief.

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. 4: Ber-
gen verzetten.

22.00 ■ Drachenfutter. Korte Duitse
speelfilm uit 1987 van Jan Schutte
met Bhasker, Ric Young, Buddy Uz-
zaman e.a. Shezad is een Pakistaan-
se vluchteling, die in Hamburg zijn
geluk zoekt. Hij vindt een baantje als
bordenwasser. Samen met de kelner
Xiao droomt hij ervan een eigen res-
taurant te beginnen.

23.10-23.15 Journaal.

Duitsland 3 West
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Sail '89. Verslag van deze mani-

festatie in de Hamburgse haven.
16.00 Reisewege zur Kunst. Filmre-

portage over de Spaanse streek le-
vante, tussen Alicante en Murcia.

16.45 Rund ums Zwiebelmunster.
Documentaire serie. Afl. 4: Meissen
im Blütenrausch.

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

serie. Afl. 6: Das Geheimnis des gros-
sen Lehrers.

18.30 Xerxes. 6-delige jeugdserie. Afl.
4." Terri Garber en Philip Casnoff in 'Fackeln im Sturm(Duitsland 2 - 20.15 uur)

)'q? Programma-weekoverzicht.
ir* Sail '89. Live-Sendung von der£Ch Fock-
ijjö Die Sendung mit der Maus.leerprogramma.
Ue ** Presseclub.
)' * Tagesschau, Wochenspiegel.

/ Allein durch die Wildnis.j^tralische jeugdserie. Afl. 5: Das/Schfeuer. Met Andre Jansen, Tina
| C^P, Erni Dingo e.a.

Il 5 Cartoons im Ersten. Teken-Jserie. Afl.: Barney Bar und das..3ste Pferd der Welt/Barney Bars' JJöer Eifer.
f j?° Diese Woche im Ersten.

f* 5 Tennis-Davis-Cup-Halbfinale.
f> nnis: halve finale enkelspel Davis

I. jP: Duitsland - Amerika. Verslagge-
-7- Heribert Fassbender en Volkerikamp-.i^ ARD-Ratgeber: Recht.
ijj? Globus - Die Welt, von der wirion ' Actueel milieu-magazine., 'ij* Tagesschau.
'j,5 Wir über uns.
Q Sportschau.,fjO (TT) Lindenstrasse. Serie met
j. Bert Zimmerling, Margret van Mun-
r' brigitte Annessy e.a. Afl.: Grü-

S^Licht.
fc8 Die Goldene 1. Winnaars vanij! ARD tv-loterij.
ijj Weltspiegel. Reportages van
:j''enland-correspondenten.
lu° Sportschau-Telegramm.
C Heute im Ersten..?? (TT) Tagesschau/Wetter.
d 5 Entführt. 2-delige Italiaanse tv-71 van Silvana Buzzo met Hannsi schier, Mariene Jobert, Alessandro
(J6nti e.a. Deel 1. Het zoontje van
i,0

n Italiaanse industrieel wordt ont-jj^d. De kidnappers eisen tien mil-J'lire losgeld. Terwijl zijn vader hetJdbijeen probeert te krijgen, sluit de3en vriendschap met een van zijnloerders.?? Kulturweltspiegel. Cultureel
CTazine.q',o Tagesschau.

Sport extra. Golf: internationale
/"Pioenschappen van Engeland,
(jjslaggever: Fritz Klein.Hjo Detektiv Rockford.: Anruf ge-
uÖt- Amerikaanse misdaadserie.
(J-* Konkurrenz belebt das Geschaft.
(U 1 James Garner, Lee Purcell, Lin-
tjr Kelsey e.a. De rijke Charles Dcx-
W9eeft Rockford opdracht zijn

verdwenen vriendin Susan,e sporen. Hij blijkt niet de enige te

10.30 Der Prediger von Buchen-
wald. Predikant Paul Schneider, 50
jaar geleden in een concentratiekamp
vermoord.

11.00 Gedenk-Gottesdienst für Paul
Schneider.

15.00 Sail '89. Windjammer-Parade
im Hamburger Hafen.

16.00 Bustreff in Oehringen.
16.30 Die Tiersprechstunde. Was

Tiere so alles können.
17.00 Steckenpferd mit Zahnen.

Briefmarken.
17.15 Wandertip: lm Kaiserstuhl.
17.30 IN. Informatief programma.
18.00 Rückblende. Vor 30 Jahren ge-

storben: Clown Grock.
18.15 Clip-Klapp. Muziek- en amuse-

mentsprogramma gepresenteerd
door Manfred Sexauer en Britta.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Solo für 12. Spelprogramma
gepresenteerd door Leska Kauf-
mann.

19.55 Musik für Sic. Muziekprogram-
ma. Aansl.: Europabrücke.

20.15 Lieder können Brücken
bauen. Muzikale ontmoetingen in
Praag. Presentatie: Ladislav Staidl.

21.00 High society. Serie over de
adel in Europa.

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

wehr. 11-delige Engelse comedyse-
rie. Afl. 4. Buxton zit vrijwillig in de ge-
vangenis om voor de Secret Service
een vluchtweg naar het buitenland op
te sporen. Natuurlijk gaat er van alles
fout.

23.10 Christof Stahlin: Jahreszei-
ten. Liederen en poëzie.

23.35 Denkanstoss. Vandaag, over
ontwikkelingshulp als particulier ini-
tiatief van een ziekenhuispastoor.

23.40-23.45 Laatste nieuws.

RTL Plus
08.00 Li-La-Laune-Bar. Kinderpro-

gramma.
08.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie.
08.25 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-

serie.
08.45 Heathcliff, der Kater. Teken-

filmserie.
09.00 Die Welt der Schnorchel. Te-

kenfilmserie.
09.25 Zum Frühstück einen Löwen

bitte. Amerikaanse speelfilm uit 1976
van William Davidson met Jan Ru-
bes, Jim Henshaw, Donny Forbes
e.a. (herh.)

11.00 Spiegelei. (Herh.)
11.30 Dance. (Herh.)
12.05 Adel verpflichtet. (Herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Buck Rogers. Amerikaanse sf-

serie. (herh.)
13.55 Gut geht's. Gezondheidsmaga-

zine. Afl.: De kunst om gezond te blij-
ven.

14.20 ■ Das Fraulein von Barnhelm.
Duitse speelfilm uit 1940 van Hans
Schweikart met Kathe Gold, Ewald
Balser, Fita Benkhoff e.a.

16.00 Mem Herz singt nur für dich.
Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Alexander Hall met Mario Lanze, Do-
retta Morrow, James Withmore e.a.

17.45 Heimatmelodie.
18.45 RTLaktuell.
19.00 Ich will Manhattan. Amerikaan-

se miniserie.
20.05 Kunst und Botschaft. Kreuzi-

gung 1962/63. Schilderij van Joseph
Beuys.

20.15 Harold und die Stripperin. En-
gelse speelfilm uit 1973 van Cliff
Owen met Wilfrid Brambell, Harry H.
Corbett, Carolyn Seymour e.a. De
zoon van Albert, Harold, is op zoek
naar een vrouw. Dan ontmoet hij de
zeer aantrekkelijke striptease Zita en
hij denkt dat alles nu wel goed zal ko-
men.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga-
zine.

22.20 Finale - Sport am Sonntaga-
bend.

23.05 Catch up. Amerikaanse show-
gevechten gepresenteerd door Joe
Williams.

23.35 Sexy Folies.
00.10 Stippvisite.Rainer Holbe in ge-

sprek met Johannes von Buttlar.
00.50-00.55 Betthupferl.

SAT 1
08.05 Mister Ed. Afl.: Die Wette gilt.
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Ver-
scharfter Verdacht. 08.55 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 09.00
Die Waltons. Afl.: Der Kuss. 09.50 Te-
letip Garten. 10.00 SAT.I Sport. 10.30
Auf Videosehen. 10.55 So gesehen.
Kerkelijke uitzending. 11.00 Program-
ma-overzicht. 11.05 Königliche Hoheit.
Duitse liefdesfilm uit 1953 van Harald
Braun met Dieter Borsche, Ruth Leu-
werik, Rudolf Fernau e.a. 12.50 Zeit-
zeugen. 13.15 Die Waltons. Afl.: Die
Flitterwochen. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Teletip Koehen. 14.15 Das Geister-
schift.Canadese tekenfilm uit 1986 van
Gerald Potterton. 14.45 Der Goldene
Schuss. 15.00 ■ Zwei schlagen zu-
rück. Amerikaanse oorlogsfilm van Ed-
ward Dmytryk met John Wayne, Antho-
ny Quinn, Leonard Strong e.a. 16.30
Auf und davon. 17.00 Der Goldene
Schuss. Aansl.: Programma-overzicht.
17.10 Samson und der Schatz der In-
kas. Duits/Italiaanse western uit 1964
van Piero Pierotti met Alan Steel, Mario
Petri, Toni Sailer e.a. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Programma-overzicht.

19.10Kampf urn Yellow Rosé. Afl.: Not-
wehr. 20.00 SAT.I Wetter. 20.10 Se-
bastian Kneipp - Der Wasserdokter.
Duitse speelfilm van Wolfgang Liebe-
neiner met Carl Wery, Paul Hörbiger,
Gerunde Locker e.a. 22.20 SAT 1
Sport. 22.30 Deutsche Lebensbilder.
Mevrouw dr. Gertud Höhler in gesprek
met Alfred Herrhausen van de Duitse
Bank AG. 23.30Kaminsky. Duitse psy-
cothriller uit 1984 van Michael Lahn
met Klaus Löwitsch, Alexander Rads-
zun, Hannelore Elsner e.a. 23.10
01.00-01.10 Programmaoverzicht.

SSVC
12.25 Children's SSVC. Afl.: Chock-

A-Block.
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 Moeder Frances Domini-
ca.

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 golf,

cricket en rugby.
19.45 Family Fortunes. Nieuwe spel-

show door Les Dennis.
20.10 Perfect Strangers. Serie.
20.35 Eastenders. Serie.
21.35 Life without George. Serie.
22.05 News and weather.
22.20-00.40 A Tribute To Lord Oli-

vier. Film. A Voyageround my father.

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

ten.
08.00 Fun Factory. Kinderprogram-

ma.
12.00 Motor Sports.
13.30 Fashion television.
14.00 The Grammy Awards.
15.30 Elton John. Pop.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
17.00 Big Valley. Westernserie.
18.00 Golf.
18.30 Eurosport overzicht.
19.00 Soccer E.K.
21.00 Tour de France.
21.30 Golf.
23.30 Soccer E.K.
00.30 Tour de France.
01.00 Overzicht.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Teken-

films.
11.00 Eurochart. Pop.
12.00 Videofashion. Modemagazine.
12.30 Documentary.
13.00 It is written. Literaire reeks.
13.30 Blakes seven. Sf-feuilleton.
14.30 Salvage 1. Komische serie.
15.30 Euro magazine. Informatief

programma.
17.30 The World Tomorrow. Reli-

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.

Nieuws uit de zakenwereld.
18.30 Roving Report. Actualiteiten.
19.00 Tracking. Pop.
19.55 Weather.
20.00 The UK Top 50. Britse hitpara-

de.
21.00 Shoestring. Detectiveserie.
21.55 Weather Report.
22.00 Bastille. Nederlnads drama.
00.00 The Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans pro-

gramma.

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

België/TV 1
i"__Y2 Beertje Colargol. Kinderserie.

It6(7 °e Smurfen. Amerikaanse te-fO'lmserie. Afl.: Het recept voorla JjPy/Dichter heeft schrijverskramp.LH'lO.OO Kinderen van de vrij-

' .Qq Franse tekenfilmserie.
StrT Ronde van Frankrijk. Recht-er ,kse re Porta9e van de afsluitende
(£," van Versailles naar Parijs
itJ^mps-Elysées - Tuileries). Com-hj/'aar: Mark Vanlombeek en Markl^erhoeven.

rj De speelvogels. Amerikaanse
\ e met Roger Moore en Tony Cur-
h\ 10: Gangstersmokkel. EenW^ster, die zich in Rome schuil-d', is bereid in ruil voor strafver-
V erln9 de autoriteiten in te lichten
tkr een maffiasydnicaat. Brett en
,ssi„ny moeten hem naar Amerika be-'fs'l'den. (herh.)'C Nieuws.
V Tik tak. Animatieserie, (herh.)
.%__ lons- Kleuterprogramma. Afl.:'l. lQns en de kaketoe, (herh.)

.ve De kinderen van Bolderburen., V®dse jeugdserie naar de boekenWAstrid Lindgren.
V^ °e Collega's. Serie. Met BobIjJderveken, Nelly Rossiers, Tessy
brie

e
f
re nhout e.a. Afl. 11: De stem-

.n'|fs- Een stemming moet uitma-
G het feeSt dat nav- de Dro"

Hn Van Persez en Verastenhoven
~n , en w°rdt, gevierd gaat wor-'ï.jg (herh.)
l Mededelingen en programma-niiin..

overzicht. ,
19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip: Met de motor op vakantie.
20.15 De overtocht. 3-delige Ameri-

kaanse tv-film uit 1986 van Karen Ar-
thur. Deel 1. Met Cheryl Ladd, Lee
Horsdley, Christopher Plummer e.a.
Op het Witte Huis ontmoet staalbaron
Bumham de aantrekkelijke Liane De-
Villiers en haar man. Op de Queen
Mary heeft Burnham alle gelegenheid
haar te ontmoeten. Intussen is zijn
vrouw met de Philip Markham aan de
zwier.

21.40 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith, Linde Purl, Kene
Holliday e.a.

22.30 Nieuws. Aansl.: Ritverslag Ron-
de van Frankrijk.

" Jean Seymour, Lee Hors-
ley, Cheryl Ladd en Christop-
her Plummer in 'De over-
tocht. (België/TV 1 - 20.15
uur)

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. 12: Het verval van het Westen.

23.40-23.50 Coda. Plastische kun-
sten. 'Madonna met kind' van Loren-
zo Lotto.

België/TV 2
15.00-17.00 Tennis. Belgian Ladies'
Open Cup te Brussel. Rechtstreekse
reportage van de finale. Commen-
taar: Frank Raes.

België/RTBF 1
10.30 Autosport. 24 uur van Francor-
champs. Commentaar: Richard Debeir
en Christian Lahaye. 11.00 Eucharis-
tieviering. 12.00-12.30 14.00-14.30
Autosport. 24 uur van Francorchamps.
14.30 Circuit de minuit. Belgische dra-
matische komedie uit 1956 van Yvan
Govar met Blanchette Brunoy, Yves
Vincent, Albert Préjean e.a. 15.55 Te-
kenfilms. 16.10 Actualités a la une.
16.15 Autosport. 17.20 Variétés a la
Une. 17.25Dimanche musique. Herha-
ling van momenten van het Koningin
Elisabeth Concours. 18.15 Cinémaa la
une. 18.20 Papa Bönheur. Amerikaan-
se comedyserie met Bill Cosby, Physi-
cia Rashad, Malcolm-Jamal Warner

e.a. 18.45 Noubanimé. Tekenfilms met
de Smurfen. 19.00 Le week-end sportif.
Sportmagazine. 19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00 Wielrennen. Sa-
menvatting van de 21e etappe: Versail-
les - Parijs. 20.10 Cinéma a la une.
20.15 Saga de la chanson Fran?aise.
Serge Gainsbourg. 21.10 Tendre est la
nuit. Brits/Amerikaanse serie met Peter
Strauss, Mary Steenburgen, Edward
Asner e.a. 22.55-23.30 Laatste jour-
naal en weerbericht.
België/Tëlé 21

15.00 Beelden van de 21e etappein de
Tour de France Versailles - Parijs.
Commentaar: Theo Mathy en Frank
Baudoncq. 16.45 Tennis: Reportage
van de Open Belgische kampioen-
schappen voor dames te Primerose.
Commentaar: Michel de Ville. 19.30-
-20.00 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht.

TV 5
16.00 L'école des fans. Variété. 16.45
Immédias. 17.15 Apostrophes. Literair
magazine. 18.35 Paris - Saint Lazare.
Franse serie. 19.30 Flash varicelle.
20.00Avis de recherche. Variété. 22.00
Journal Télévisé. 22.35 Jeux de la
Francophonie. 22.50 Reportages. In-
formatief magazine. 23.45 Sportaktua-
liteit. 00.45-01.00 Le quart d'heure du
procope. Geschiedenis. 24 juni 1791.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.02 Ontbijt-
show. 7,53 Ter overweging. 8.05
Groot nieuws. 9.02 Tourradio10.02 Wegwezen. 11.02Zomeredi-
tie. 13.05 Hier en Nu. 14.02RadioTour de France. 18.02 Meer overminder op zondag. 19.03 TheGroove Juice Special. 20.02 Top-
pers van toen. 21.02 Play it agam.
22 02 Now's the time. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 TROSNachtwacht. 6.02-7.00 Een goede
morgen. Met Ron Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Josepha Mendels (5). 10.30
Muziekmozaiek. 12.02 Muziek-
theater. 13.02 AVRO's Radiojour-
naal. 14.02 Nederlands op AVRO
2. 15.02 Muziek met Meta. 16.02
Zomerradio. 18.02 Per Modulatie.
19.02 Leuterkoek en zandgebak.
19.10 Ssssssst... 19.30 Hersen-
gymnastiek uit Hawaï. 20.00-7.00
zie radio. 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennest. 9 02 Zin in pop. 10.02 De
wakkere wereld. 12.02Miniparade.
13.02 Het weeshuis van de hits.
15.02 Tijd voor toen. 16.02 Zalige
Liefdeslijn. 18 02 Hitweek. 19.02Pop-eye. 20.02 Radio thuisland.21.02 Koele korridor. 22.02-0 00Op slag van maandag.

Radio 4
8.00 Nieuws. 8.04 H-Vier. 9.00 On-
der de groene linde. 9.15 Musica
Religiosa et Profana. 10.00
Nieuws. 10.02 Eucharistieviering.
11.00 Zomeracademie 1989. Ne-
derlandse Mozartweek 1989. 13.00

" Hetty Heyting in 'Leu-
terkoek en zandgebak'.
(Radio 2 - 19.02 uur)

Nieuws. '13.02 Opera Matinee.
14.00 Wereld muziek Concours
1989. 16.00 Jazzgeschiedenis.
16.30 Diskotabel. 18.00 Nieuws.
18.02 Continu Klassiek. 20 00
Nieuws. 20.02 Specialiteiten a la
carte. 22 00 Kamerconcert. Orlan-
dofestival 1988. 23.00-0 00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-

richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden 10.00Zo moet
het kunnen. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00 Radio romantica 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en
schippersbenchten. 17.00 Kerk-
dienst. 17 58 Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Liturgie en kerkmu-
ziek. 18.40 De onbekende Islam.
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 19.20 Suara Malu-
ku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en
hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers. 22 10-2240 Jazz

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 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 Oordegelijk.
13.00 Nieuws 13.10 De tatel 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 530
Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und..Kir-
che. 9.05 Mundartsendung: Üver
d'Land on d'Lögt - van domOls on
högt'Echno Nord: Alles watt daer
art ömmer over Keiemes an et Jóhl-
tal weete wollt. 10.00 Volkslieder
1105 Schlagersouvenirs. 12 35
Rückblick. 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 16.05 DOMINO -die Schielshow des BRF. 17.Q5
Sportmagazin. 18.40 Seniorqn-
tunk. 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 Sonntagsfruhstuck.
11.00 Rückbllck - Oldies 12.00
Musikparade. 1400 Wunsch Dir
was. 17.00 Sportshop. 18.00 Nach-
gefragt 19.00 Volkstumhche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non-Stop 0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 805 Das grosse Platz-
konzert. 10 05 Operette nactï
Wunsch 12.05 Musik ist Trumpt.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
dart es sein? 17 00 Chóre der VöJ-
ker 18 05 Schellack-Schatzchen
1900 Ennnerung. 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.
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stem heb. Gevoeliger misschien.
In ieder geval ben ik zo blij als
een kind met mijn nieuwe elpee
'Nog vele jaren. Dat is een over-
winning op mezelf."

„Mijn stembanden wilden niet
meer. De spieren daarvan waren
ook aangetast. Door middel van
intensieve logopedie kan ik één
stemband nu weer gebruiken.
De andere stemband werkt niet
meer. Heel jammer, want nu kan
ik geen hoge tonen meer halen.
Mijn stem is ook echt wel veran-
derd. Zelf ben ik er niet echt en-
thousiast over, maar anderen
vinden dat ik nu een zachtere

Koos Alberts oogt weer opge-
wekt. Een jaar geleden zag hij
nog grauw van de zorgen. Fluis-
terde, was onzeker, vaak geprik-
keld en bovenal depressief. De
huidige Koos Alberts is geen zie-
lige verschijning. Hij heeft een
gezonde kleur, zijn ogen stralen
weer, hij praat opgewekt over
zijn toekomst en zit vol plannen.

’Nog vele

jaren’

Hoewel Koos Alberts zich er bij
neer heeft gelegd dat hij vanaf de
borst verlamd is en dat daarin
geen verbetering komt, blijft hij
hopen op een wonderin de medi-
sche wetenschap. „Zo ben ik nu
eenmaal. Misschien kunnen ze
over vijf jaar wel wat doen aan
die dwarslaesie. Daarom neem ik
nu alle pijn die ik heb voor lief.
Pijn heb ik dag en nacht. Ik kan
daar pillen voor slikken, maar
daar val ik van in slaap dus ge-
wen ik me maar aan die pijn. Je
hebt dwarslaesies in vele vor-
men. Bij mij is het zo dat ik wel
verlamd ben, maar de zenuwuit-
einden werken nog wel. Ik heb
dus voortdurend het gevoel alsof
ik over mijn hele lichaam, vanaf
mijn borst tot aan mijn tenen,
schrijnende schaafwonden heb.

Pijn
de collectie bewonderd en jer#'
liseert je dan hoe uniek we stu"
voor stuk zijn. leder mens is a"1'
ders."

Henny Huisman kwam in rtë 1!
Londense wassenbeelden"11'

seum en het bijbehorende atelij
tal van bekenden tegen. Zoals d*
Beatle Ringo Starr, depopzange'
Sting en koningin Beatrix, d*
een restauratiebeurt ondergaol
Uiteraard liet Huisman zich <"
kans niet ontnemen voor d.
tweede keer in zijn leven Paü
Johannes Paulus II de hand'
drukken.

Het beeld zal uiteindelijk Ü"Jware grootte verrijzen. Daaro'
moest Hennie Huisman een a
druk van zijn hand laten vervat
digen. Daartoe moest hij cc,
hand in een emmer met elastisc
gips dompelen en die houdi"»
een kwartier lang volhouden-

Hennie had een kostuum nieu*
stijl, strakke uitvoering, coup 'heer in Holland, meegebrac*^
Ze mogen het een poosje houde
in Londen. Misschien moet Hej
ny een keer terug naar het b&
denmuseum in het hart van L<? <
den voor de afwerking van 'W.
figuur. „Geen probleem. Het **fantastisch."

Ik kan die zenuwen wel laten
doorsnijden zodat ik geen pijn
meer heb, maar daarmee sluit ik
ook voor de toekomst uit dat ik
ooit weer zal kunnen lopen. Ik
hoop er echt op dat de medische
wetenschap in de toekomst iets
voor me kan doen. Daarom heb
ik nu maarpijn en leg ik me daar-
bij neer."

-van onze rtv-redactie-
HILVERSUM - Als u straks een
waxinelichtje plaatst in de buurt
van Henny Huisman, loopt u het
risico dat hij spontaan in elkaar
zakt. Deze winter krijgt de popu-
laire televisiepresentator uit
Zaandam namelijk een plaats bij
Madame Tussaud's in Amster-
dam. Henny Huisman, geheel uit
was opgetrokken als een van de
nieuwe attractiepunten... Dat
had Marie Tussaud niet kunnen
vermoeden. In haar tijd was er
volgens ons amper sprakevan te-
levisie - zij leefde tussen 1760 en
1850 -, maar ze zou het ongetwij-
feld enig gevonden hebben.
Want Marie stond bekend als een
vrolijk type.
Henny Huisman reisde een dagje
naarLonden om de maat te laten
nemen. Daar moet je niet te een-
voudig over denken, constateert
hij. „Het is een rare ervaring dat
je daar straks staat als wassen
beeld. Ik heb drie uur lang gepo-
seerd en er liepen voortdurend
vier mensen om me heen. Alles
werd uitgemeten: mijn neus,
mijn oren, de hoogte van mijn
navel. Elke porie van mijn lijf is
in kaart gebracht, elk onderdeel
is opgemeten en een fotograaf
heeft series platen van me ge-
schoten. Wat ze daar doen is on-
voorstelbaar knap. We hebben

Alberts gooit het bijltje er duide-
lijkniet bij neer. Integendeel. Hij
heeft voor zichzelf op een rijtje
gezet wat wel en wat niet haal-
baar isvoor een artiest in een rol-
stoel."

" 'Je kunt niet bij de pakken neer blijven zitten.

Koos Alberts is een man van
wie het publiek houdt. Een
man met wie talloze fans heb-
ben meegeleefd toen hij in no-
vember 1987 met zijn wagen
tegen een "boom reed en een
dwarlaesie opliep. Koos is
vanaf zijn borst verlamd. An-
derhalfjaar heeft hij in een re-
validatie-centrum doorge-
bracht. In het bezit van een
ongelooflijke vechtersmenta-
liteit heeft hij zich in twee jaar
redelijk kunnen herstellen.
Lopen gaat nog steeds niet en
lijkt ook een wensdroom te
blijven, maar Koos Alberts
kan weer zingen. Zijn nieuwe
lp/cd 'Nog vele jaren' is on-
langs uitgekomen en ver-
koopt goed. De verwachting
is dat de plaat binnenkort
goud zal zijn. Voor de familie
Alberts is het meer dan zo-
maar een plaat. Het is het be-
wijs dat Koos weer redelijk
'de oude' is. Hij draait weer
mee in de Nederlandse arties-
tenwereld en maakt weer deel
uit van het maatschappelijk
leven.

Tot ver in 1991 wereldwijs actief
Herman van Veen gaat
terug naar Broadway

Theatershow
„Kijk, optreden in het land, in
feestzalen en discotheken, dat zit
er niet meer in. Die gelegenhe-
den zijn niet toegankelijk voor
mij. Daar moet een artiest staan
die een vrolijke en uitbundige
show brengt. Maar dat neemt
niet weg, dat er voor mij vol-
doende overblijft. Ik ben mo-
menteel natuurlijk heel druk met
radio- en tv-optredens om mijn
plaat te promoten. Daarna ga ik
repeteren met een band en hoop
ik aan het einde van dit jaar een
grote concerttoernee door Ne-
derland te maken. Schouwbur-
gen bezoeken. Ik wil dat niet al-
leen doen, maar met een aantal
andere artiesten. Compleet met
voorprogramma. Wie er met mij
meegaan kan ik nog niet zeggen,
maar als alles doorgaat wordt het
een heel groots spektakel. Ik
denk ook dat er behoefte bestaat
aan dergelijke shows met Neder-
landse artiesten. In die show wil
ik ook een aantal nieuwemensen
een kans geven zich aan een
groot publiek voor te stellen. Ik

eenklein jaarzag ik het daar niet
meer zitten. Ik mocht toen de
weekeinden naar huis, maar
moest dan zondagavond weer te-
rug. ledere keer huilde ik als een
klein kind. Ik houvan mijn gezin
en vooral van Joke. Na dat jaar
heb ik tegen de dokter gezegd
dat ik iedere dag wilde komen,
maar dat ik 's avonds naar huis
wilde. Ik kon toen weer autorij-
den in een aangepaste wagen.
Voor mij is het gewoon heel be-

beloof je dat er in ieder geval één
groot nieuw talent bijzit. Een
meisje dat ik zelfheb ontdekt. Zij
gaat het maken, maar ik hou haar
naam nog even geheim."
Die positieve inslag is tekenend
voor Koos. „Je kunt niet bij de
pakken neer blijven zitten. Ik
ben blij dat ik die depressieve
periode achter de rug heb. Ik heb
in hele diepe dalen gezeten.
Vooral in de periode dat ik nog in
het revalidatiecentrum zat. Na

HILVERSUM - Hoewel volgens
Joop van den Ende schraalhans
momenteel keukenmeester is in
Hilversum, weerhoudt dat de
produktiemaatschappij Belbo en
de NOS er niet van om onafhan-
kelijk van elkaar een tv-serie te
produceren over het leven van
Vincent van Gogh. Beide series
(Belbo werkt voor de VARA)
moeten in het voorjaar van 1990
in vier afleveringen worden uit-
gezonden.

Hoofdrol voor
student aan
Maastrichtse

toneelacademie

In de NOS/BRT-film speelt Ids
van derKrieke, tweedejaars stu-
dent aan de Maastrichtse toneel-
academie, de rol van Vincent. In
deze film wordt afwisselend
Frans en Nederlands gesproken.
In deze serie gaat het de makers
vooral om de mensen die Vin-
cent omringden.

Overleg tussen de NOS en de
VARA over beide produkties is
er niet geweest. „Daar zijn we na-
tuurlijk niet blij mee," zegt een
woordvoerster van de VARA.
„Maar wij hebben alle vertrou-
wen in ons eigen serie."

De radio was juichend, de me^te tv-recensies slecht, kran^,
van gematigd tot positief. . j
publiek kwam niet. Althans n'
in voldoende aantallen om
ontzagwekkende partij kos".
van mensen, techniek en publ'£
teit te dekken. De New Vork*
mes sloot de deuren voor He
man van Veen enkele dafje,
daarna. Insiders wisten dat n.
Amerikaanse publiek zijn keU
afstemt op de kritieken. De 'j,
vloed van de pers is enorm in
land.

densè Queen Elisabeth Hall.
Na Parijs kan Herman zich op-
maken voor de oversteek naar de
Verenigde Staten, waar hij van 7
tot en met 10 november in Chica-
go en van 12 tot en met 25 no-
vember opnieuw op Broadway
in New Vork staat. In de winter
van 1982 probeerde hij Amerika
uit, maar de theaterserie op
Broadway werd voortijdig afge-
broken, omdat de financiële mid-
delen niet toereikend waren om
het uit te zingen.
Voor de Amerikanen was het fe-
nomeen Herman van Veen dui-
delijk nieuw. Hij maakte het hen
met een combinatie van theate-
racts, liedjes, humor en maat-
schappijkritiek niet echt makke-
lijk, trouwens.

Van onze rtv-redactie
GRONINGEN - Herman van
Veen is weer (even) terug in het
vaderland. Een korte vakantie-
pauze. Zijn optreed-agenda is
daarna tot en met november 1990
gevuld. Er liggen uitnodigingen
uit Skandinavië, Oost-Duitsland,
Rusland, China en Japan waar-
voor nog niet eens een plek is ge-
vonden.

Een Europese toernee voerde
hem hét afgelopen seizoen naar
Oostenrijk, West-Duitsland,
Zwitserland en Liechtenstein.
Hij gaf 140 concerten en trok on-
geveer 300.000 toehoorders in
theaters en reusachtige hallen.
Het was overal volgeboekt en ze
konden er niet genoeg van krij-
gen. Eind september en begin
oktober mag hij in die landen te-
rugkomen voor tien extra voor-
stellingen.

Het volgend voorjaar pas is Her-
man van Veen terug in enkele
Nederlandse theaters. In februa-
ri en maart speelthij eerst in Bel-
gië. Begin april 1990 doet hij Nij-
megen en Eindhoven aan. Ver-
volgens is Van Veen van 13 april
tot en met 26 mei in het Konink-
lijkTheater Carré in Amsterdam.

Zo kon Broadway voor Hern"^van Veen geen klapper word^iDat hij opnieuw zou gaan, stojl
op dat moment echter vast. %
chael Frazier, co-producer v'*\,
de toernee: „Een beperkt 9,
bliek heeft hem heel goed \& tkennen. Hij is apart en ons^woon. Ik geloof in hem. Hij h&..
kwaliteiten om door te breken ,
de USA. Herman heeft oog vOjj,
de gevoelige punten. Hij kom'
het Amerikaans te ernstig ov
Dat is een kwestie van taal

_
£j

heersing. Amerikanen horen n'
graag minder hoopvolle dinge:e
Serieuze onderwerpen moet )
hier op een lichtvoetige ma"l^brengen. Dat is het verschil n 1
Europa."

„Wij hebben natuurlijk wel even
onze wenkbrauwen gefronst
toen begin dit jaar bekend werd
dat de NOS samen met de BRT
een eigen Van Gogh-serie ging
maken," zegt Harry Prins van
produktiemaatschappij Belbo.
„Wij zijn al driejaar bezig met de
voorbereidingen. In het begin
heeft de NOS bij ons nog geïnfor-
meerd of ze zich bij ons project
kon aansluiten."

Broadway
Dat is in feite de start van een we-
reldwijde toernee die tot in 1991
doorloopt. Herman van Veen
komt opnieuw naar Parijs in het
befaamde theater I'Olympia op
22 en 23 oktober 1990. Daarna
gaat hij voor het eerst naar Enge-
land voor concerten in de Lon-

Limburgs talent krijgt
Duits platencontract

Internationale belangstelling voor 15-jarigeRalph
" Jongensdroom van Ralph ging in vervulling... Foto: ARCHIEFFOTO

Walging
Een tv-station liep voorop met
een slechte kritiek. Later, al tij-
dens de nachtelijke party die als
première-leest was bedoeld,
volgden de kranten. Ze vonden
zijn show 'All of him' met een
woordspelerige verwijzing naar
de titel iets 'teveel van hem.' Met
name de criticus van de New
Vork Times pakte uit. Frank
Rich, toonaangevend, gezagheb-
bend en machtig, noemde het
'...armzalig wat Van Veen doet.
Hij valt zijn publiek lastig en is
onuitstaanbaar prekerig met zijn
pleidooien voor vrede, verdraag-
zaamheid en solidariteit en zijn
hekeling van de werkloosheid.
Van Veen is een invaller als
Charles Aznavour niet beschik-
baar is...' Die naam zal Herman
van Veen nooit vergeten.

Tekenfilm
Terug naar de realiteit van "jj.
Een tekenfilmserie rond hei ,(
guurtje Alfred J. Kwak d^eenjaar lang wekelijks in JaPfy
De VARA zendt de serievanat^december op zondagavond t
uit. Het programma is verkop
naar Italië, West-Duitsla"1

Frankrijk, het Midden-Opsten
Spanje. m
Er komt ook Alfred Jodo%
Kwak-kinderkleding aan. yi
winst op dieartikelen gaat n^L^de pot, maar naar de Sticht'
Colombine ten bate van pr°J
ten in de Derde Wereld.

Als hij niet reist vertoeft Hernl^van Veen meestal in studio's-,
oktober verschijnen zijn moo 1 f
kinderliedjes op de plaat ono
de titel 'In Vogelvlucht voor
deren.' Een nieuwe lp met tvva, Sisongs in het Frans, Nederlan j
Duits en Engels wordt in jan*J A
verwacht. Men mag de titel »
noteren: 'Blauwe Vlekken.' j,
Verder gaat hij binnenkort-fj?
filmen. Zijn maatschappij Wa. «r
kijn Holland begint'dit nar,.
aan 'Zomp,' vrij naar zijn £° J)
bine-boek 'Donkerlokje,' j.
sagevan een meisje dat haar v $
bevrijdt uit de klauwen van jd
wezen dat naar onsterfelijk"1

streeft. y

Vojgens Prins moet het feit dat
er tegelijkertijd twee series wor-
den gemaakt ook niet worden ge-
dramatiseerd. „Volgend jaar
wordt de honderdste sterfdag
van Van Gogh herdacht. Het is
dan logisch dat er diverse activi-
teiten plaatsvinden. De twee tv-
films worden toch heel verschil-
lend. Ik denk dat kijkers de se-
ries wel uit elkaar kunnen hou-
den. En laat ze zelf maar oorde-
len. Maar het is natuurlijk wel
vreemd dat er helemaal geen
overleg is geweest tussen de
NOS en de VARA."

De precieze uitzenddata van bei-
de series zijn nog niet bekend,
maarzowel de VARA als de NOS
spreken over voorjaar 1990. Tus-
sen de VARA en de NOS is mo-
menteel geen overlegover de uit-
zenddata gaande. # Herman van Veen, terug naar Broadway

radioprogrammamakers was ge-
wekt en zijn plaat werd meer dan
eens gedraaid. De echte door-
braak kwam pas bij de derde
single, 'My Lovely Dream'. De
grenzen werden nog verder ver-
legd. Ralph trad live op bij RTL-
radio deed mee aan een talentfes-
tival in het Oostenrijkse Bre-
genz, een festival dat tevens
werd opgenomen voor West- en
Oost-Duitsland, Joegoslavië,
Hongarije, en Bulgarije.

Het succes van Ralph trok de
aandacht van de Duitse platen-
maatschappij en sinds 15 juli lig-
gen zijn nieuwste hits 'Schade'
en 'Tolle Jungs' zowel Duits- als
Engels-talig op de muziekmarkt.
Voor meer informatie: H.A.S.
Productions, « 04406-15261.

zijn groep Vulcano, mee aan di-
verse talentenjachten en play-
backshows. De eindresultaten,
een aantal keren een eerste prijs,
hebben thuis een ereplaats ge-
kregen.

Het succes bleef niet uit en de
vraag naar live-optredens deed
Ralph besluiten om bij zangpe-
dagoge mevrouw Van Grootel in
Valkenswaard lessen te gaan ne-
men. Componist en tekstschrij-
ver Marshal Manengkeij zorgde
voor de eerste aanzet van een
single. Maar 'Schön ist das Le-
ben', onder eigen beheer uitge-
bracht, leverde niet het succes
op dat ervan verwacht werd. De
tweede single 'Bleu Jamaica'
werd gemaakt. De belangstelling
van Belgische en Nederlandse

BERG EN TERBLIJT - Vorig
jaar werd Ralph Blom uit Berg
en Terblijt nog als 'veelbelovend,
jong talent' gelanceerd. Nu is er
internationale belangstelling
voor deze 15-jarige zanger. Afge-
lopen week sloot hij met deDuit-
se platenmaatschappij KBC/Gol-
denstar records eem platencon-
tract af. De muziekwereld kan nu
tweemaal per jaareen nieuwe hit
van Ralph, zoals zijn artiesten-
naam kort maar krachtig luidt,
verwachten.
Artiest worden, dat was al heel
vroeg het verlangen van Ralph
Blom. Zijn talent presenteerde
hij regelmatig tijdens toneel-
stukjes op de basisschool, uit-
voeringen waarvoor hij zelf de
teksten schreef.
Als 11-jarige deed hij, samen met

’Nooitmeerzingenzoudezinvanhetlevenwegnemen’

1111111111111111111111111111111111111111111111l

Koos Alberts zo blij als
een kind met nieuwe elpee

9 Hennie Huisman
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - „De twijfels over het feit dat ik nooit meer
zou kunnen zingen, nooit meer een plaat zou kunnen ma-
ken, mijn publiek zou moeten missen, heb ik het ergste ge-
vonden. Dat ik niet meer zou kunnen lopen was natuurlijk
ook een hele schok, maar daar kon ik mee leven. Nooit
meer zingen, zou de zin van het leven hebben weggeno-
men. Toch heeft het er lang naar uit gezien."

’Zelfs hoogte van de

navel is opgemeten’

Henny Huisman bij Madame Tussaudlangrijk dat ik 's avonds gewoon
lekker naast mijn vrouwtje kan
slapen. Dat is vertrouwd en geeft
jerust. Sinds die tijd is het ook
veel beter met me gegaan. Thuis
doe ik nu nog iedere dag oefenin-
gen. We hebben een zwembad
thuis met daarin een loopbrug.
Samen met Joke loop ik iedere
dag aan die brug. Niet dat ik
daardoor weer kan lopen als een
kievit, maar het houdt jeredelijk
soepel."
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