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Nettowinstvan ruim een miljard dit jaar haalbaat

DSM verdubbelt winst
Van onze verslaggever

STERDAM/HEERLEN - Chemiebedrijf DSM stevent dit

"af op een nettowinst van ruimschoots méér dan een mil-
-1 gulden. Over het eerste halfjaar 1989 verdubbelde DSM
netto-resultaat al ruimschoots. Met 640 miljoen gulden was
Winst 22 miljoen meer dan over het gehele jaar 1988. En dat

" was in de DSM-historie al een hoogtepunt.

r*chtige cijfers', vond mrAd Tim-
irmans, lid van de raad van be-
Ur van DSM, er zelf van tijdens
Presentatie van de resultaten in
"sterdam. Hij benadrukte daarbij
1alle divisies van DSM een posi-
!f aandeel in de winst hebben ge-
'erd.
fors hogere nettowinst over de

!te zes maanden van dit jaar zijn
vertekend door enkele bijzon-

-5 meevallers. Zo leverde de ver-

koop van 60 procent van de DAF-
aandelen, die in handen van DSM
waren, 84 miljoen gulden netto-
winst. Verder daalde de belasting-
druk van 43 procent vorig jaarnaar
32 procent in het eerste halfjaar nu.
Traditiegetrouw kreeg DSM 130
miljoen gulden uit de historische
aardgasbaten.
De netto-omzet steeg van 5.074 mil-
joen over het eerste halfjaar 1988
naar 5.745 miljoen in de eerste helft
van dit jaar. Het bedrijfsresultaat

over beide vergelijkbare periodes
nam met 20 procent toe tot 781 mil-
joen gulden.
Het saldo van financiële lasten en
baten kwam in de voorbije zes
maanden aanzienlijk gunstiger uit
dan vorig jaar. Dit mede omdat
DSM in 1988 forse .uitgaven had bij
de sanering van de kunstmestsec-
tor.

Vooruitzichten
Omdat de vooruitzichten ook voor
de tweede helft 1989 gunstig zijn
mag verwacht worden dat DSM in
het eerste jaar van haar geprivati-
seerd bestaan een nettowinst van
flink boven de een miljard gulden
-al bereiken.

0 Zie verder pagina 15

het weet

WEEKEINDE
v**daag is er volop zon en

1 de middagtemperatuur
r&Pen tot circa 27 graden.Er
jj*t een zwakke tot matige

wind. Van-
J<U zal de minimumtempe-
I^Ur 16 graden bedragen.
g zondag is het zonnig en
l het nog een paar graden

worden dan zaterdag.
(de iate middag komt er
?r bewolking en bestaat er
J?s op een regen- ofonweers-.

actuele informatie be-
llende het weer in Limburg

1,1 U bellen 06-91122346.

SöAAG:
i>r 0P: 06.30 onder: 20.56

21.34 onder: 09.35

S*N
iu°P: 06.32 onder: 20.53
*»»op: 21.48 onder: 11.03

Definitief besluit over benoeming vandaag

Mazowiecki bereid
kabinet te vormen

WARSCHAU - Tadeusz Mazowiec-
ki, één van-de drie door het vakver-
bond Solidariteit voorgedragen
kandidaten, heeft zich gisteren be-
reid verklaard het premierschap op
zich te nemen. Hij zei dit na afloop
van een onderhoud met de Poolse
president Wojciech Jaruzelski, die
hem gepolst had over zijn bereid-
heid de nieuwe regering te vormen.

De 62-jarige Mazowiecki zei na zijn
onderhoud met Jaruzelski tevens
dat de president nog geen definitief
besluit heeft genomen. De definitie-
ve benoeming zal pas vanavond
plaatsvinden. Mazowiecki bena-
drukte dat hij in een nieuwe rege-
ring te vormen zeker ook commu-
nisten zou opnemen. Solidariteit
heeft al verzekerd dat de posten van
de ministers van Defensie en Bin-
nenlandse Zaken gereserveerd zijn

voor hervormingsgezinde kandida-
ten van de communistische partij.
De meeste andere ministers zullen
gezocht worden in kringen van Soli-
dariteit, de Verenigde Boerenpartij
en de Democratische Partij.

Polen staat op het punt het eerste
Warschaupact-land te worden met
een niet-communistische regering.
Vandaag komt de top van de com-
munistische partij bijeen. Naar ver-
wachting zal partijleider Mieczys-
law Rakowski daar moeten probe-
ren de conservatieve leden van het
Centraal Comité te kalmeren.

" Zie ook pagina 3

Oosterboseh
overleden

LEKKERKERK - In de nacht van
donderdag op vrijdag is de wielren-
nerBert Oosterbosch overleden. Hij
werd 32 jaar oud. Een hartstilstand
was de vermoedelijke oorzaak van
zijn dood. Oosterbosch beëindigde
vorig jaar september zijn loopbaan
als beroepsrenner. Hij sukkelde lan-
ge tijd met zijn gezondheid.
Eind juni besloot hij een amateurli-
centie aan te vragen. De vorm kwam
snel terug. Vorige week behaalde
hij in Bladel alweer een overwin-
ning. Bert Oosterbosch genoot be-
kendheid als tijdrijder. In 1978 leid-
de hij het Nederlandse kwartet naar
de wereldtitel op de honderd kilo-
meter. Een jaarlater debuteerde hij
als beroepsrenner in de ploeg van
Peter Post. In 1979 werd hij in Am-
sterdam wereldkampioen achter-
volging.

0 Zie verder pagina 20
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Voetbalpas van de baan
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De KNVB heeft be-
sloten het experiment met de voet-
balpas op te schorten. Dat besluit
komt nadat een groot aantal burge-
meesters in een gesprek met minis-
ter Van Dijk (Binnenlandse Zaken)
verklaarde aan het huidige experi-
ment niet langer mee te willen wer-
ken. De minister liet in dat gesprek

doorschemeren dat hij in de toe-
komst minder scheutig zal zijn met
extra politie-bijstand voor risico-
wedstrijden.

Van Dijk zei na afloopvan het over-
leg met de zeventien (loco-) burge-
meesters van gemeenten met een
eredivisieclub dat gezocht moet
worden naar een nieuwe regeling.
De bewindsman liet het aan de
KNVB om te besluiten de huidige
pasjesregeling af te schaffen. Afge-
lopen maandag verklaarde Van Dijk
nog dat het al dan niet doorgaan van
het experiment van de opstelling
van de burgemeesters af zou han-
gen.
Volgens Van Dijk liet „een zeer gro-
te meerderheid" van de burgemees-
ters gisteren weten dat de huidige

passenregeling in de praktijk niet
uitvoerbaar is. Oorzaak is volgens
de minister het grote aantal 'lekken'
in het systeem. „Het is moeilijk de
schapen van de bokken te schei-
den", verwees Van Dijk naar sup-
porters met of zonder voetbalpas.
Haagse supporters verkochten afge-
lopen weekeinde in Amsterdam
kaartjes aan Ajax-aanhangers zon-
der voetbalpas. Van Dijk conclu-
deerde dat het „op te grote schaal
mogelijk is langs andere wegen
kaarten te verkopen". Toch onder-
streepte hij dat het ministerie, de
KNVB en de burgemeesters zich
van begin af aan bewust waren ge-
weest van de mogelijke lekken.

# Zie verder pagina 20
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Slachtoffers
bij chaos op
autosnelweg

Van onze verslaggever

BORN - Een dode, drie zwaar
gewonden, vijf lichtgewon-
den, ambulances die af en aan
reden, een vele kilometers lan-
ge file en een achtervolging
door de rijkspolitie van twee
autodieven. Dit alles speelde
zich gistermiddag tussen 16.00
en 17.00 uur onder de ogen van
vele kijklustigen af op de A-2
tussen tankstation Swentibold
en de afslag Bom.

De eerste opstopping deed zich
even na 16.00 uur voor bij de afslag
naar Bom. Hier botsten drie perso-
nenauto's op elkaar waarbij een
man zeer ernstig werd gewond. Hij
moest door de brandweer uit zijn
benarde positie worden gevrijd.
Drie anderen liepen licht letsel op.

De filevorming die dit ongeval tot
gevolg had leidde ter hoogte van
tankstation Swentibold tot een
tweede ongeluk met fatale afloop.

Hier sloeg een busje over de kop en
belandde in de greppel. Enkele
slachtoffers zaten bekneld en ook
hier moest de brandweer (in beide
gevallen rukten de korpsen van
Bom, Sittard en Susteren uit) ingrij-
pen. Bij deze crash vielen drie
zwaargewonden. Een van hen, de
40-jarige J. Baars uit Echt, is gister-
avond overleden aan de opgelopen
verwondingen.

0 Zie verder pagina 15

(ADVERTENTIE)
r4^>j^_.^-_.»..^ïi.i--j,._i-> ■
Lekker uitslapen,

lekkerbrunchen,
heeMx zondag!

*mf iÉÈIm^C _Z-_-^—-__

Doeeens wat anders met de zondag. Slaap lekker
uit, maak er iets moois van en kom brunchen in
het Grand Hotel.Tussen 12.00en 15.00uur
staat een uitgebreid feestelijk buffet voor u
klaar, met de lekkerste vis- en vleesgerechten en
bijzondere zoete en zoute lekkernijen.
Onze pianist zorgt voor de
sfeervolle o"hjs(in>'^^^^,J^gj9jflflgmV

(jjjU^*""^ Voor kinderen maken wij
daar graag 16 gulden plus eenkwartje van
Heerlijke zondag!

Meesterlijk eten, TO^frlèrstdijkskpen:ypW—

I I Groen* Boord 23. 64)1 GE Heerlen, lel 045 713846
Alle kamen voorzien vin bad, douche toilet, KTV,
radio, telefoon, broekenperv minibar en haarfohn

(ADVERTENTIE)
MAVO, HAVO, ATHENEUM, TALEN, INFORMATICA, PBD,

OPEN DAG
MBA, SPD, MEAO. VRIJE TIJD, MANAGEMENTEN.MARKE-

-27
TING. ADVIES- EN STUDIECENTRUM " ZUIDLIMBURGS

AUGUSTUS
AVONDCOLLEGE, VOLKSUNIVERSITEIT, BASISEDUCATIE,
BEDRIJFSOPLEIDINGEN. ZONDAG VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
DIEPENBROCKSTRAAT 15, HEERLEN (045) 7121061712856

(ADVERTENTIE)

fJURGENII AUTO I
■LEASINGI

inf-^^4s-463333
(ADVERTENTIE)

DEUMBURCSE^IrPERSONEELSGIDS
Vandaag op de pagina's
4- 6 -8 -16 -42-43

(ADVERTENTIE)

KAPPA doet de zomer-
collectie weg voor "Last minute" prijzen

KAPPA T-shirts OQ m
49,- 59,- 69,95en 79,90 now £ JT.

Overhemden, sweatshirts, luxe m
T- shirts 69,90 85,- 99,-now |}/,

Overhemden, sweatshirts,
joggingbroeken,streepshirts AQ m
79,- 99,- 119,-now "#"
Luxe sweatshirts f%U *119,- 139,- 145-now Jk_?#*
Wollentruien, katoenen truien,
overhemdenen sweats jVÜm
119,- 139- 169-now W#»
Jeans 135-Anorakjack 269,- *-**Jack29B-sportschoenen QO m
159- now * *"
jkjt9 C datkan je niet laten liggen.

fj§ CC» 1 Kom vandaag nog
en kijk meteen even naar de juist

binnengekomen nieuwewintercollectie

A " HEERLENJfAftjL SAROLEASTRAAT

Kappa Shop

(ADVERTENTIE)

Voor uw nieuwe en
gebruikte auto naar:

J4. Renault Kerres
Tt-ftjJll fffüL fi_Sli„_ZM-

Kerkrade,
Dom. Mijnstr. 25. Tel.

045-452424

Dealer voor
Kerkrade, Landgraaf

en omstreken

Maar weinig
Nederlanders
in buitenland

stemmen

" Twee studenten bij een brandende barricade in Kaap-
stad. In Kaapstad is sprake van een groeiende spanning
nadat de Zuidafrikaanse politie studenten mishandelde en
arresteerde in de aanloop naar de aanstaande presidents-
verkiezingen. De politie heeft gistermiddag ook de promi-
nente anti-apartheidsactivist Moosa gearresteerd. Moosa is
een van de drijvende krachten achter de Brede Democrati-
sche Beweging, een bundeling van zwarte oppositiegroe-
pen, die voor morgen een grootscheepse protestactie tegen
de noodtoestand op stapel heeft staan.

(ADVERTENTIE)

rüiTßüNkËiC^^^;I O'HARA trim/vrijetijdsschoen met2-kleuren zool Kleuren_^^3»ÏL«^iY^^.^'*""~ "'^■BSöPv_ zwart/groen/rood of wit/kobalt/rood Degelijk en ~^3!f^\F& Tj_) _fc;i <S \ ÏAM| oersterk. Maten 28-45. AdviesprijsJ&^s- ._siiK_ -CX."'- ):'vP

" |_F#
B <jjjjr^ Wj_T*r_jfl^_j_ W Heerlen : Hoogeweg 2 4 I

IlllV'l'f II Kerkrade : Nullanderstraat 102 ■
H-m B.^ ■ I■■ I Meerssen : 'Au Ciel' Kuilenstraat 75 ■JE Il>\#-1 mkM JmVJ Sittard : winkelcentrum 'den Tempel' I

(ADVERTENTIE)

Naam: ~TZ___—-^ ~" " 1 / »j /itftt?t&lS



Absis
„Wij zijn hier in de paradijstuin"
licht de pastoor van de Onze Lieve
Vrouwe basiliek toe, waar wij be-
hoedzaam lopen over een smalle
omgang, aan de voet van de lichte
ramen die zojuist aan de beglazing

van de kerk zijn toegevoegd: het
sluitstuk van een werk dat meer dan
veertig jaaroverspant. Zij bevinden
zich in het bovendeel van de absis
die door twee rijen zwarte zuilen
met gouden kapitelen wordt ge-
vormd

Vanaf de bovenste omgang, waar-
van wij ons sinds onze kinderjaren
hebben afgevraagd of hij begaan-
baar was, kijken wij in de donkere
diepte van het koor en het kerk-
schip. Van daaruit moeten de vele
toeristische kerkbezoekers ons te-
gen de lichteramen zien gebaren als
kleine schimmen in een schimmen-
spel. De tocht erheen ging over
smalle in de zware muren uitge-
spaarde trappen, door knarsende
deuren, een indrukwekkende klim
in wat een hoge toren scheen, die de
sportief ogende pastoor geen adem
scheen te ontnemen: hij verheugde

zich over de bereikte integratie van
eigentijdse vormgeving, traditione-
le symboliek, diepzinnigheid en
grote helderheid.
In tegenstelling tot benedenramen,
waarvan de figuratie gevarieerd is -
met een stralende in overwegend
blauw verbeelde Maria-ten-hemel-
opneming in het midden, zijn de ze-
ven bovenste door het paradijsthe-
ma verbonden - vanuit een goddelij-
ke hoogte stromen de paradijsrivie-
ren noordwaarts en zuidwaarts. Zij
zijn de bronnen waarnaar het hart
verlangt als zinnebeeld van het eeu-
wigheidsverlangen: Sicut cervus.
Er was op deze plaats geen zinvoller
symboliek denkbaar dan deze, ter
meditatie over de voleinding van
het leven en over het komende en
gelukzalige.

Misschien was het ook wel om hun
symboliek dat zijn zeven laatste ra-
men Daan Wildschut, die meer dan
veertig jaar in de nieuwe beglazing
de hand had, voldoening gaven. Zij
bekronen zijn zeven eerste, waaraan
hij begon in 1947. Tesamen illustre-
ren zij zijn ontwikkelingsgang: de
benedenste zijn donkerder, klein-
schaliger van figuratie, en ademen
de sfeervan de glazen van Chartres -
de bovenste zijn meer gestructu-
reerd, eenvoudiger - ascetischer
misschien - en helderder.

Landelijk
cultureel

06-nunimmer
op komst

Van onze kunstredactie
HEERLEN - Nederland krijgt
een landelijk cultureel 06-num-
mer. Per 1 september gaat na-
melijk de 'Flexifoon' draaien,
een 06-telefoonnummer dat
met een voor ons land relatief
hieuw doorkiessysteem de
agenda van bioscopen, musea
en theaters 'brengt. De 'Flexi-
foon' (06-32032313) zou oor-
spronkelijk half augustus al
beginnen, maar een computer-
storing maakte twee weken
uitstel noodzakelijk.
De Nationale Doorkieslijn, zo-
als deFlexifoon ook wel wordt

genoemd, wordt geëxploiteerd
door de zelfstandige BV Explo-
tele in Amsterdam. De eigena-
ren staan ook aan het hoofd
van een B.V. die doorkies-sex-
lijnen uitbaat. Een telefoontje
naar de Flexifoon kost 50 cent

per minuut. Volgens een
woordvoerster is de dienstver-
lening van het informatienum-
mer zeer uitgebreid.
Het programma van alle Ne-
derlandse bioscopen (kleine
filmhuizen uitgezonderd) is
bijvoorbeeld in het systeem
opgenomen, verdeeld over de
verschillende genres en met
van de nieuwe films een korte
recensie. Bij de agenda' s van
musea en theaters is iets meer
selectie toegepast, maar ook
daar kan in principe iedere Ne-
derlander snel achterhalen wat
er bij hem in de buurt (ofelders
in het land) te doen is.

Engelen
In die ontwikkelingsgangkwam het
grote gotische Pinksterraam tot
stand in het transept aan de noord-
zijde, zes schitterende ramen in del
crypte met symbolen uit de mariale!
litanie. Zes ramen in het schip enl

een aantal hoog in de lichtbeuk: de
hemel met engelen.

„Allemaal engelen" zegt hij nauw
merkbaar monkelend, alsof dat
fladderend volkje hem vrolijk voor-
kwam en vertrouwd. De figuratie
kan niet altijd extatisch zijn en
zwaar van ernst en mysterie.
Vijfendertig ramen in totaal, naast
de twee vierslagramen van Jonas
uit een eerdere fase en deramen van
Slijpen in de kapel van deSterre der
Zee.

„Niet zijn grootste opdracht", corri-
geert hy, „wel zijn mooiste". En dat
heeft te maken met zijn liefde voor
het unieke romaanse bouwwerk
waarin hij zijn taak mocht vervullen
in de traditie van de middeleeuwse
maitre-verriers.
Daan Wildschut, die na Eyck, met
wie hij bevriend was, Jonas en Ni-
colas de faam van de kerkelijke
kunst in Limburg uitdroeg tesamen
met Shjpen, Laudy en Schoon-
brood, is intussen een veelzijdig
schilder en monumentalist. Hij
maakte naast gebrandschilderd
glas-in-lood ook geappliqueerd glas,
geetst glas, glas in epoxy en - als eer-
ste in Nederland - glas in beton.
Voorts wandschilderingen, gobe-
lins en mozaïeken. Tenslotte heeft
hij een oeuvre aan vrije schilderijen
op zijn naam.

Hij heeft een gave voor het aanpas-
sen van zijn werk, onder handha-
ving van zijn eigenheid en signa-
tuur, aan decontext waarin het figu-
reert. Zo leverde hij naar aanleiding
van een opdracht voor een psy-
chisch gezondheids centrum geen
ontwerp maar een lijvige studie
over de psychische invloed van
kleurstellingen, herinneren wij ons.
Wildschut is geenszins wars van ex-
periment en vernieuwing. Zijn gro-
te aandeel in de introductie van
glas-in-beton is daar bewijs van.
Toch berust zijn kunst op gedegen
kennis van vroegere kunststromin-
gen: reizen langs kathedralen en ro-
maanse kerken in vele landen van
Europa, studie van de mozaïeken
van Ravenna hebben hem beïn-
vloed, maar ook het werk van mo-
derne Franse kunstenaars als Ma-
nessier en Bazaine.

kunst

Wildschuts' nieuwe glazen
voor de basiliek een apotheose
MAASTRICHT - Het vermin-
ieren van het aantal kerkelij-
se opdrachten, na een bloeipe-
riode in tijden van wederop-
bouw, zal een van de redenen
geweest zijn waarom de laatste
jaren tekenen worden gezien
van bezinning op de taak en de
toekomst van de glazeniers-
kunst. Het gebrandschilderd
glas-in-lood is niet het enige
voortbrengsel meer van deze
kunst: het glasappliqué en het
glas-in-beton heeft een belang-
rijke plaats daarnaast verwor-
ven. In de provincie was de
totstandkoming van de ten-
toonstelling „De Illustere
Wand" in het Bonnefantenmu-
Seum in 1985 een van die teke-
nen. Later ging een aantal ten-
toonstellingen in overig Ne-
derland gepaard met een stu-
die over het glas-in-lood in Ne-
derland van 1817 tot 1968.
"In het voorwoord van het meer dan
vierhonderd pagina's tellende boek
"waarin het resultaat van die studie
ïs neergelegd, vermoeden de Direc-
teur van de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg en de Directeur van
deRijksdienst Beeldende Kunst ge-
zamelijk een kentering in de door de
tijdgeest verminderde waardering
.'voor de „broeierige kleurenpracht"
■van het glas-in-lood.

Al zijn er onder de honderden glaze-
niers die in de studie worden ge-
noemd zeer velen, zoniet de mees-
ten, ook werkzaam als vrij schilder,
en zijn er onder die vrije schilders
;zulke progressieve alsKarel Appel -"het is duidelijk dat in de bewogen

van de beeldende
kunst in deze eeuw die van de glaze-
nierskunst wat apart staat. Door
haar sterk ambachtelijk karakter
laat zij minder experiment toe dan
de vrije schilderkunst. Daarbij
komt dat zij als toegepastekunst be-
stemd is voor het vervullen van een
vooraf bepaalde funktie.

Dat heeft niet belet dat de abstraktie
ook in de kerkelijke kunst, met
name in Frankrijk, in toenemende
mate werd aanvaard. Toch blijft van
oudsher aan de funktie van kerkelij-
ke glasschilderkunst meer verbon-
den dan het zijn van architectonisch
element, het bepalen van sfeer, het
doorlaten of temperen van licht. Zij
was altijd een illuster en werkzaam
middel tot het overbrengen - via
beelden en symbolen - van beleren
de, geestverruimende en transeen
dente gedachten: dilatatio mentis.

" Glazenier Daan Wildschut,
hier werkzaam in zijn atelier.

" 'De
Paradijs-
tuin', deel
van reeks
van zeven
ramen voor
de absis.

Uniek
Dat hem al zo kort na zijn vestiging
in Limburg de verantwoordelijk-
heid werd gegevenvoor een belang-
rijke opdracht in een uniekromaans
monument als de basiliekvan Onze
Lieve Vrouw in Maastricht, lijkt
iemand die nu zijn blik laat dwalen
van de crypte tot hoog in het licht-
schip, een gelukkig besloten be-
sluit: indien er sprake is van een
kentering ten gunste in de waarde-
ring van glas in lood, dan kan zij
hier nieuwe argumenten vinden.

Daan Wildschut - thans 77 - werd in
Brabant geboren. Hij kreeg zijn op-
leiding in Den Bosch en aan de Aca-
demie van Antwerpen. Hij werkte
voor de architecten Boosten, Lelie-
veld, Peutz, Snelder en Van den
Broek en Bakema.

Andere opdrachten golden glas-in-
beton voor de wereldtentoonstel-
ling in Brussel, beglazing van de
Munsterkerk in Mönchen-Glad-
bach, alleramen voor de Anna-kerk
in Heerlen in glas-in-beton, glas
voor kerken in Venlo, Nijmegen,
Leunen. Höngen, Ijmuiden, de
Munsterkerk in Roermond: voor
meer dan zeventig bouwwerken in
totaal.

Het werk voor de basiliek werd in
eigen parochie verricht door de
glas-ateliers van Felix, waarvan de
faam drie generaties omspant.

pieter defésche

K
Is kalligrafie

kunst of hobby?
BRUNSSUM - Onder de titel 'Kalli-
grafie als kunst of als hobby' vindt
vrijdag 25 augustus om 20 uur in de
galerie van het cultureel centrum
'Dr Brikke-oave' een boekpromotie
en een opening van een tentoonstel-
ling over kalligrafie plaats.

Journalist Ger Houben leidt de ma-
nifestatie in en zal zowel het leren
kalligraferen als kalligrafie als
kunstuiting aan de orde stellen. De
werkboeken Italic, Humanistische
minuskel en Gotisch schrift van de
serie 'Leren Kalligraferen' geschre-
ven door Corry van Eerd en Martin
Keulen worden aangeboden aan de
schrijfpedagoog Jo van de Pavert
uit Amsterdam.
De auteurs zijn beide leraar schoon-
schrijven. Corry van Eerd is zowel
docente Schrijven als schrijfthera-
peute, Martin Keulen is onderwijs-
kundige en maakte onder andere
een schrijfmethode voor kleuters.

Theo Wintels laat met zijn tentoon-
stelling 'Moderne kalligrafie' zien
waartoe kennis, vaardigheid en lief-
de voor de letter als vorm en teken
toe kunnen leiden. Hij behoorde tot
de geselecteerde kalligrafen vanwie
het werk is opgenomen in het
kunstboek Florilège. De tentoon-
stelling is geopend van 25 augustus
tot 9 september.

Horizontaal
2. Driftig omdat de baby er erg warm bij-
ligt? (12); 8. Ter afleiding wordt de natuur
beschaafd! (7); 9. Bot van twee lichaams-
delen? (7); 11. Deze bloem heeft men in 't
oog (4); 12. Hebben de directies niets iets
over voor deze drank? (5); 13. Houding van
een huisdier (4); 16. Ik sta erop van de ver-
koopster dit kledingstuk te krijgen (7); 17.
Drommels voor afsluiting? (7); 18. Hoor-
baar een uitnodiging aan de brievenbestel-
ler die de groei bevordert? (7); 21. Troef
om weer in zotte termen uit te drukken (7);
23. Vis-orgaan (4); 24. Wijsvinger als
bladwijzer? (5); 25. Toestand van razernij
van een bookmaker zonder broek (4); 28.
Later merkt men nog dat men een stukje
van de kaas nam! (7); 29. Voor sluiten is
medewerking nodig! (7); 30. Geweldig re-
denaar die niet wars van bluf is (12).

recept
Ham met prei
in aluminiumfolie
Benodigdheden voor 4 personen: 8
plakken ham van elk ca. 50 gram, 2
middelgrote preien, droge sherry
(Manzanilla), kerriepoeder, fijne mos-
terd, boter, milde kerriepoeder (kerrie
Djawa), aluminiumfolie en alumi-
niumbakjes.
Snijd de ham in smalle reepjes met
een lengte van 4 cm. Maak de preien
schoon. Gebruik uitsluitend het witte

en lichtgroene gedeelte van de preien.
Snijd de prei overlangs dooren daarna
in stukken van 4 cm. Snijd de stukken
vervolgens in de lengte in smallereep-
jes. Schep ham en prei luchtig door el-
kaar. Leg vier dubbelgevouwen vel-
letjes aluminiumfolie uiten bestrijk ze
met boter. Bestrijk ook vier bakjes
van aluminiumfolie met boter. Ver-
deel ham en preimengsel over de bak-
jes. Sprenkel over de inhoud van elk
bakje 2 el sherry en stuifer daarna wat
milde kerriepoeder, zout en peper
over. Vouw er de aluminiumfolie over

en sluit alles goed af. Leg debakjes op
eenrooster en plaats dit iets onder het
midden van een reeds tot 225°C-stand 5 - voorverwarmde oven. Reken
op een oventijd van 12 tot 14 minuten.
Dien de gerechten in de bakjes op.
TIP: Strooi aan tafel over elkbakje 1 el
seroendeng uit een potje. Overigens is
de prei goed te vervangen door even-
eens in reepjes gesneden venkel of
bleekselderij.

hub meijer

exposities
HUNSEL - 'Langs de streep':
tentoonstelling van de Interge-
meentelijke Werkgroep Boeholt
Hunsel, Kinrooi, Stramproy en
Thorn in het kader van 150 Lim-
burg, over het tot stand komen
van de grens tussen de beide
Limburgen. Van zaterdag 19
augustus tot en met zondag 3
september in de raadszaal van
het gemeentehuis van Hunsel;
geopend maandag t/m vrijdag
van 10 tot 12 en 14 tot 17 uur, za-
terdag en zondag van 13 tot 11
uur.

MAASTRICHT - De openings-
expositie van Galerie Bauxiet
toont werk van vier kunstenaars
van verschillende diciplines-
Van Toon Truyens en GerPirson
zijn schilderijen te zien. Van
Raymond Mirrer is een installa-
tie waarin foto, schildering en
open sculptuur zijn samenge-
voegd tot een anecdotische ar-
chitectuur. Marcel Hermans, ten-
slotte, toont de video-installatie
'De gelijktijdige andere. Galerie
Bauxiet, Herbenusstraat 39.
Maastricht; open van donderdag
t/m zondag van 13 tot 17 uur.

Oplossing van gisteren:
ALBE-STOP
RIET-TAPE
R-KEGEL-D
AL-NUL-KA
NAP-M-VLA
GRAP-KOEL
EI K-O-DIE
ME-HOF-NM
E-BARON-M
NAAR-RAGE
TULP-STER

Verticaal:
1. Bij de veehouder wordt de koers val'
vroegere Russische leider in praktijk jr.
bracht (14); 2. Dit is de oplossing hoe i^zo dapper door kan worden (7); 3. All*5

*goed als dit goed is! (4); 4. Aanhoud^"!
ruzie omdat de garens ineengedraaid W
(7); 5. Ondanks de chaos gaat de luiaard <
in bad (7); 6. Gevecht in een legerpl*'*
(4); 7. Ontwerper van cryptogram^
(4); 10. Heeft El voor u geen lof? (5); Jjj
Door al dat woeste rijden komt u op \
paard te zitten! (5); 15. Eerste zijde van <Jplant? (5); 19. Tekort aan liefde voor'JVerenigde Staten ? (5); 20. Bergplaats %
een deel van het gebit? (7); 21. Titelva^
baas? (7); 22. Plant die een bloem',
weergeeft (7); 26. Ik ben in staat voor nj
hierin te varen! (4); 27. Maakte de dreu^
deze indrukking? (4).
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cryptogram

sagarmatha panda en de vakantievoerder



Afgevaardigd
In 1961 werd Mazowiecki katho-
liekeafgevaardigde in het Poolse
parlement, maar hij raakte zijn
zetel kwijt toen hij in 1968 in op-

stand kwam tegen de anti-semiti-
sche hetze van de Poolse autori-
teiten. Vanaf dat moment was hij
actief in diverse protestbewegin-
gen. In augustus 1980, toen door
heel Polen een stakingsgolf
waarde als gevolg van de verho-
ging van de prijzen van levens-
middelen, werd Mazowiecki
voorzitter van een commissie
van deskundigen, ingesteld door
het stakingscomité van de ha-
venarbeiders in Gdansk. Deze
commissie werkte aan het be-
roemde Akkoord van Gdansk,
waarin de Poolse regering onder
meer de oprichting van vrije vak-
bonden toestond. Dit Akkoord
leidde tot de legalisering van So-
lidariteit, het eerste onafhanke-

lijke vakverbond in een commu
nistisch land.

Net als duizenden van zijn land-
genoten ontkwam ook Mazo-
wiecki niet aan de politieke on-
derdrukking na het uitroepen
van de staat van beleg op 13 de-
cember 1981: hij werd gearres-
teerd en bleef meer dan een jaar
gevangen gehouden.
In april van dit jaarwerd Solida-
riteit opnieuw gelegaliseerd, na-
dat het zeven jaar lang verboden
was. De toelating van het vakver-
bond was één van de onderdelen
van het ronde-tafelakkoord tus-
sen regering en oppositie. Ook in
dit akkoord is de pen van Mazo-
wiecki te herkennen.

Hij stelde zich echter niet kandi-
daat voor Solidariteit bij de ge-
deeltelijk vrije verkiezingen in
juni. Niets wees er dan ook op
dat Tadeusz Mazowiecki zich
nauwelijkseen paar maanden la-
ter op het bordesvan de Geschie-
denis zou laten plaatsen.

Toename
j^ruim 1600 extra cellen zijn nodig
/or de toeneming van delicten en
i* hogere strafmaat voor bepaalde

Bij de prognoses tots°4 heeft de projectgroep rekening
Inhouden met de daling van het
jjj^tal inwoners tussen 15 en 25 jaar.

J* deze leeftijdscategorie komt cri-
r'laliteit veel voor. Door het ak-
j°°rd van Schengen (wegvallen van
ik grenzen tussen de Benelux,

est-Duitsland en Frankrijk) ver-
ent de werkgroep dat 250 plaat-

sen extra nodig zijn voor vreemde-
lingenbewaring.
Omdat renovatie bij veertien kleine,
oude penitentiaire inrichtingen on-
verantwoord hoge kosten met zich
brengt, dienen deze inrichtingen
(met in totaal 600 plaatsen) volgens
de projectgroep te worden gesloten.
Van de benodigde 1600 extra plaat-
sen kunnen er bijna 250 worden ge-
vonden binnen de huidige gebou-
wen. Voor de rest is nieuwbouw
noodzakelijk.
De capaciteit voor ter beschikking
stelling (TBs) van delinquenten
dient van de huidige 529 plaatsen
tot 644 worden uitgebreid. Omdat
circa twintig plaatsen binnen be-
staande gebouwen kunnen worden
gevonden, is er behoefte aan nieuw-
bouw voor 75 plaatsen. Daarnaast
adviseert de projectgroep de inrich-
ting van een derde forensisch-psy-
chiatrische kliniek voor de zeer ern-
stig psychische gestoorden in hech-

Kinderbijslag
buitenlanders
niet aangetast

«SN HAAG - Het kabinet heeft be-
Va a^ *e z'en van e mvoerinS5^ het omstreden woonlandbegin-
J! .in de kinderbijslag (AKW). Met
iedere woorden, de hoogte van de

voor buitenlandse
Lerknemers met kinderen die nog
k land van afkomst wonen, zalet Worden aangepast aan de kos-
]^} van levensonderhoud in datW^». Vooral voor veel Turkse en

werknemers zou dit
ongunstig hebben uitgepakt.

$ dit beslissing van het kabinet blijkt
f t^. een kabinetsstandpunt dat de-

f Ssionair minister Van Dijk giste-
.Ln aan de Tweede Kamer heeft be-j^ndgemaakt.

v 0 regering antwoordt daarin op
v °rstellen van ambtenaren van

j vJ!Schillende ministeries om op
uitkeringen te bezui-

wfen- De ambtenaren moestenJ^r de regering uitzoeken of een
§ySParing met twintig procent mo-

'Jk was op sociale en culturele

voorzieningen, waarop niet-Neder-
landers een beroep doen.

Uitkeringen
Niet alleen het woonlandbeginsel in
de kinderbijslag is van tafel gescho-
ven, ook het meenemen van uitke-
ringen naar het buitenland wordt
niet beperkt. Dat zijn dan uitkerin-
gen op basis van de Toeslagenwet
en van de AOW (Algemene Ouder-
domswet), Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (AAW) en de AWW
(Algemene Weduwen en Wezen-
wet). De remigratieuitkering voor
buitenlanders wordt ook niet ver-
laagd.

In 1982 sneuvelde een eerdere po-
ging om het woonlandbeginsel in de
kinderbijslag in te voeren. De Twee-
de Kamer en ook de EG staken er
een stokje voor. In maart 1988 be-
sloot het kabinet echter een nieuwe
poging te wagen om 150 miljoen
gulden te bezuinigen (op een totaal
bedrag van 200 miljoen). Premier
Lubbers vond dat het woonlandbe-
ginsel in de AKW thuishoorde.
De protesterende organisaties van
buitenlanders waarschuwden na-
drukkelijk voor de massale gezins-
hereniging die het gevolg zou zijn
van invoering van het beginsel. De
Tweede Kamer verzette '.ich ook te-
gen invoering ervan.

Dioxine-norm
melk wordt
verscherpt

Jj^ HAAG - Het kabinet is van
fli0 .de norm voor de hoeveelheid
tL*jne in melk die een mens per

nnen ma£ kr -_en zo spoedig
<t>a *e'-k te verlagen. De tijdelijke
ftw kegelen die de overheid een
Ver?nd geleden heeft genomen in
k ,/and met de vondst van dioxineVu gelden gedurende een jaar.
\o ns bestaat dat deze periode
lfch„?eris met een jaar wordt ver-

'6a.
öe .
(Wremissionaire ministers Nijpels
e <iV U- en Bralcs (Landbouw) en

'V-lLSs'on_iT staatssecretaris Dees
ter *sgezondheid) hebben dit gis-
kij dag geantwoord op schriftelij-
Oojy^gen van de Tweede Kamer.
st^j. ls meegedeeld dat in de mon-
<ter s melk uit gebieden die niet on-
'Vg ■ ro°k van een afvalverbran-
<ie.°smstallatie liggen, geen dioxi-
''Jke e gevonden is dat de tijde-
''°ha n°rm van 6 picogram per kiloaa msgewicht overschrijdt.

Italië laat
vrachtwagens

weer toe
DEN HAAG/VIPITENO - Ita-
lië heeft gisterochtend haar
grenzen weer geopend voor
Nederlandse vrachtwagens
die sinds begin deze week wer-
den tegengehouden omdat de
Italianen vreesden dat de la-
ding was besmet met dioxine.
De Italiaanse overheid accep-
teert de lading als die is voor-
zien van de verklaring die het
ministerie van Landbouw en

Visserij sinds donderdag af-
geeft.

In die verklaring staat dat de goede-
ren niet afkomstig zijn uit het Lic-
kebaertgebied (regio Rotterdam) en
dat de maatregelen die de Neder-
landse overheid in verband met de
dioxine-zaak nam voor het gebied
rond Amsterdam konden worden
ingetrokken. Het gaat om de zelfde
verklaring die voor de Italianen
donderdag nog onvoldoende was
om de Nederlandse vrachtwagens
toe te laten.

Nederland en Italië hebben afge-
sproken dat de zaak volgende week
verder schriftelijk wordt afgehan-
deld door demissonair minister
Braks van Landbouw en Visserij en
diens Italiaanse collega van Volks-
gezondheid.

Celstraf voor
dreigen niet

Aidsbesmetting
ROTTERDAM - De 35: jarige
man die'op 12 julieen politieman
toesprak met de woorden 'Ik heb
Aids en ik ga je bijten', heeft
daarvoor gisteren zes weken ge-
vangenisstraf gekregen, waarvan
drie voorwaardelijk. Volgens de
Rotterdamse politierechter
mr A. van Zelm van Eldik had de
man zich met deze 'originele ma-nier van dreigen', schuldig ge-
maakt aan 'bedreigen met enig
misdrijf tegen het leven.
De verslaafde had volgens de po-
litieman ook een bijtende bewe-
ging in zijn richting gemaakt.

Projectgroep adviseert bouw nieuwe inrichtingen

Groot cellentekort dreigt
Van onze parlementsredactit

&EN HAAG - Justitie heeft in 1994 behoefte aan ruim 1600ex-
cellen. Voor de opvang van psychisch gestoorde gedeti-

neerden zijn 75 extra plaatsen nodig en de jeugdinrichtingen
met 165 plaatsen te worden uitgebreid. De kosten van

kze operatie worden becijferd op 490 miljoen gulden met
daarnaast een extra jaarlijks bedrag van 170 miljoen voor de
exploitatie van een aantal nieuw te bouwen inrichtingen.

Vat adviseert een projectgroep on-??r voorzitterschap van mr Greven,
op het ministerie

Justitie.Minister Korthals Altes
11 staatssecretarisKorte-van Hemelj^men het rapport van de werk-|roep gistermiddag in ontvangst,anwege de demissionaire status*ft het kabinet stellen beide be-*"idslieden een besluit over de

uit.

Snellere groei aantal arbeidsongeschikten

De Graaf wil WAO
en AAW wijzigen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Staatssecretaris De
Graaf van Sociale Zaken pleit voor
een fundamentele herziening van
de WAO (Wet Arbeidsongeschikt-
heid) en AAW (Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet). Dat is nodig
omdat het aantal arbeidsongeschik-

ten de komende jaren aanmerkelijk
sneller zal groeien dan tot nu toe is
aangenomen. Daardoor zullen de
jaarlijkse uitkeringslasten aan WAO
en AWW drie miljard gulden hoger
uitvallen. Het kabinet vindt het bo-
vendien sociaal onaanvaardbaar dat
een steeds grotere groep mensen
niet volledig kan deelnemen aan de
arbeidsmarkt.
Dat staat in een brief die staatsse-
cretaris De Graaf (Sociale Zaken)
gisteren aan de Stichting van deAr-
beid en Eerste en Tweede kamer
heeft gestuurd. De Graaf acht wijzi-
gingen in het beleid onontkoom-
baar en doet een dringend beroep
op de Stichting van de Arbeid een

discussie te starten over wijzigingen
in de WAO en AAW.
De bewindsman baseert zich bij zijn
verwachtingen op het onlangs ver-
schenen jaarverslag van de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst
(GMD). In het verleden kregen ar-
beidsongeschikten een volledige
WAO- ofAOW-uitkering, Sinds 1987
krijgen zij alleen zon uitkering voor
zover zij daadwerkelijk arbeidson-
geschikt zijn. Voor het aanvullende
deelkrijgen zij geld op basis van de
WW.
Vorig jaarwerd er van uitgegaan dat
van alle nieuwe uitkeringen vanwe-
ge arbeidsongeschiktheid, circa 50
procent op basis van de WW zou
worden uitgekeerd. Nieuw onder-
zoek toont aan dat dat percentage
slechts tien bedraagt, en een stij-
ging niet is te verwachten. De Graaf
acht het dan ook 'niet realistisch'
om vast te houden aan de oude ra-
mingen over het toekomstig aantal
arbeidsongeschikten. Het kabinet
verwacht nu de komende jaren een
voortzettende stijging die rond het
jaar 2010 zal leiden tot 1,1 miljoen
arbeidsongeschikten.

binnen/buitenland.

Mazowiecki, wijze
man achter Walesa

WARSCHAU - Tadeusz Mazo-
wiecki mag dan dertig jaar strijd
tegen het totalitaire communisti-
sche regime op zijn naam heb-
ben staan, hij geldt als het toon-
beeld van politieke betrouw-
baarheid. Deze naaste medewer-
ker en politiek adviseur van
Lech Walesa, de voorman van
het Poolse vakverbond Solidari-
teit, zal naar alle waarschijnlijk-
heid vandagavond benoemd
worden tot minister-president
van een niet-communistischere-
gering. En dat is sinds de Tweede
Wereldoorlog in Polen niet meer
vertoond. ,
De 62-jarige Mazowiecki, jurist,
journalisten schrijver, is voor al-
les het type 'denker', de intellec-
tueel die er weinig voor voelt op
de voorgrond te treden. Liever
geeft hij wijze adviezen van ach-
ter de coulissen. Adviezen die
overigens gedoopt zijn in 'de
christelijke waarden', die je
nooit, aldus Mazowiecki, ook
niet in de zwaarste omstandighe-
den, mag verloochenen.

Hij staat bekend als iemand die
zijn militante ideeën liever aan
het papier toevertrouwt dan ze
verspreidt via de megafoon. Op
dit moment is Mazowiecki
hoofdredacteur van de belang-
rijkste spreekbuis van Solidari-
teit, het weekblad Tygodnik So-
lidarnosc. Zijn blad mocht pas in
mei weer officieel verschijnen,
nadat het jarenlangverboden is
geweest.

" MAZOWIECKI:
..beoogd premier...

Bewind Praag
waarschuwt

buitenlanders
PRAAG - Tsjechoslowakije
heeft buitenlandse toeristen
en journalisten in Praag giste-
ren gewaarschuwd zich ver
van illegale demonstraties te
houden dit weekeinde. Dan is
het 21 jaar geleden dat troepen
van het Warschaupact het land
binnen vielen om een eind te
maken aan de Praagse lente.
De autoriteiten hebben laten weten
dat zij geen herdenkingsdemonstra-
ties zullen dulden en waarschuw-
den buitenlanders in Praag dat zij
zich niet moeten mengen in politie-
ke demonstraties. „We hebben am-
bassades aangeraden tegen hun
staatsburgers te zeggen dat zij niet
betrokken meten worden als er iets
illegaals gebeurt", aldus een woord-
voerder van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken.
Hij voegde er aan toe dat de veilig-
heid van journalistendie illegale de-
monstraties volgen niet kon worden
gegarandeerd. Het afgelopen jaar
zijn een Westduitse televisieploeg
en verslaggevers van de BBC bij
protestbetogingen door de politie in
elkaar geslagen.

9 Zie ook pagina 7

" Verbod
Het ministerie van Landbouw
en Visserij werkt aan een wijzi-
ging van de Landbouwkwali-
teitswet waardoor het mogelijk
wordt sportvisserij te verbie- -den in wateren die verontrei-
nigd zijn. Inmiddels blijft het
uit 1981 daterende advies van
kracht geen paling uit de grote
rivieren te consumeren, omdat
het gehalte aan PCB's in vis uit
deze wateren de gezondheids-
norm nog steeds overschrijdt.

" Ontslag
De 4.600 rechters en ambtena-
ren van de rechterlijke macht
in Columbia hebben bevestigd
datzij collectief ontslag hebben
genomen uit protest tegen de
golf van geweld waar zij het
slachtoffer van zijn. Het besluit
werd genomen op een spoed-
bijeenkomst in aanwezigheid
van verscheidene ministers en
hoge politiefunctiefunctiona-
rissen.

" Hulp
UitItalië is gisteren namens het
Bureau voor Rampenhulp van
de Verenigde Naties (UNDRO)
een schip naar Libanon ver-
trokken met voor 1,7 miljoen
gulden medische materialen
aan boord.

" Gepakt
Een 46-jarige gevangenbewaar-
ster uit de Bijlmerbajes blijkt
betrokken te zijn geweest bij
een groot druglaboratorium,
dat begin deze maand in Am-
sterdam werd opgerold. Het la-
boratorium was gevestigd in de
badkamer van een flat in Am-
sterdam-Zuidoost. Brj de inval
door de politie was het lab in
vol bedrijf. Er werden amfeta-
mine en XTC-pillen gemaakt.
De vrouw werkt al jaren als ge-;
vangenbewaarster in de peni-
tentiaire inrichting Overamstel.
Niemand van haar collega's
had ooit enig wantrouwen ge-
koesterd. De justitie onder-
zoekt nu wat het aandeel van de
vrouw in de zaak is geweest. Er
zijn ook nog drie mannen aan-,
gehouden.

" Bingo
De Rotterdamse politie heeft
een 37-jarige Rotterdammer ge- i
arresteerd die een bingo-hal
aan het Weena exploiteerde. De
man Wordt ervan verdacht met
zijn actviteiten in de bingo-hal
bestaande wettelijke regels te ;
hebben overtreden. De politie
gaf als formele reden van zijn ;
arrestatie op dat hij verdacht
wordt van het leiding geven
aan een criminele organisatie.
In Rotterdam zijn Justitie en
het gemeentebestuur de afgelo-
pen maanden een zeer gerichte
actie tegen de bingohallen be- j
gonnen, omdat men van me-
ning was dat hetgeen daar ge- I
beurde weinig meer met on- j
schuldige spelletjes te maken
had, maar eerder met groot-
schalig opgezette gokactivitei-
ten.

" Acties
Tijdens de landelijke actiedag
in de bejaardenzorg op maan-
dag 4 september zullen werk:nemers van zeker zestig bejaar-,
denoorden zondagsdiensten
draaien. De AbvaKabo ver-'
wacht dat enkele duizenden-
werknemers aan de protestac-
tie voor betere arbeidsvoor-
waarden deelnemen,' onder
meer op de landelijke manifes-
tatie in Den Haag.

puntuit
uit

Diesel
De prijs van dieselolie gaat
maandag met 1,6 cent per liter
omhoog. De adviesprijs komt
daardoor te liggen op 91,4 cent
per liter aan de zelftankpomp.
De verhoging is vooral een ge-
volg van' de stijgende dollar-
koers.

" Natuurgebied
Frankrijk en Australië zullen
op de 15eRaadgevende Confe-
rentie over het Antarcticaver-
drag uit 1961, dat in oktober in
Parijs wordt gehouden, het
voorstel doen van Antarctica
een beschermd natuurgebied
te maken.

" Raketten
Enkele Katjusha-raketten van
Sovjetmakelij zijn in de nacht
van donderdag op vrijdag in
het noorden van Israël neerge-
komen. Bij de aanval is nie-
mand gewond geraakt, zo heeft
het Israëlische leger gisteren
meegedeeld.

" Omgekomen
Bij een botsing tussen Krems
en Tulln in Oostenrijk is giste-
ren een 25-jarige Nederlandse
vrouw orflgekomen. De 27-jan-
ge bestuurder van de Neder-
landse auto is bij het ongeluk-
levensgevaarlijk gewond ge-
raakt. De Oostenrijker die het
ongeluk veroorzaakte, is door-
gereden.

Huisdier teruggevonden

Ruim zes meter lang en 125
kilo zwaar is deze python, die
donderdag in Fort Lauderdale
in de VS werd gevangen door
de jager op groot wild Todd
Hardwick (tweede van rechts)
en zijn assistenten, en wel on-
der een huis. Hardwick gelooft
dat het beestje een huisdier
was, dat een paar jaargeleden
werd vrijgelaten in een park
tegenover het huis waar het
werd gevonden.

(ADVERTENTIE)

Vandaag gaat de
hele zomercollectie
ER UIT, en datkan!
Voor deze 'moet weg 7

prijzen ga jein de
rij staan.
Dobber shirts 98,- weg voor 29/-
Dobber shirts98- weg voor 49,-
Dobber shirts 89- weg voor 39/-
Basics pantalons 79- weg voor 29/-
Basics blouse 75- weg voor 29/-
Thomas colberts 189,90 weg voor 59,-
Blazer dames 139,90 weg voor 49/-
Thomas pantalons 89- weg voor 39/-
Deal shirts 99,95 weg voor 39,-
Verte Vallee shirts 129- weg voor 79/-

THE FIVE POCKET STORE
SAHOLEASTHAAT 43

HEERLEN
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"| JURGEN AUTOCENTUM B.V.
Nissan-dealer en Mercedes-specialist, zoekt voor zijn
nieuwe vestiging in Heerlen

medewerkers m/v
f© IftOnteUfS: die geheel zelfstandig kunnen werken,

i.b.v. vereiste diploma's, leeftijd 25-35
jaar

receptionist/ goede contactuele eigenschappen en. _
-^

een commerciële servicegerichte
Chef werkplaats instelling, minimum leeftijd 30 jaar

ailtOSpuiter met ruime praktijkervaring en goed
gemotiveerd

Schriftelijke sollicitaties met cv. richten aan: Ë
Jurgen Autocentrum. Langheckweg 32-40, Kerkrade M
Afd. Personeelszaken m

223823

■ rTCErmI kl I ["(^il il I ,_,—■——j^.^^

De stichting St. Anna te Heel beheert drie instituten voor ' 'zwakzinnigenzorg,te weten: Huize St Anna teHeel, Huize
Maasveld te Maastricht enHuize Op deBies te Schimmert.
Hier verblijven intotaal circa duizendbewonersdie direct of
indirect verzorgd wordendoor ruim negen honderd mede-
werkers.
Ter ondersteuningvan de directie bestaatop korte termijn de
vacature van

algemeen
beleidsmedewerker m/v
(vacaturenummer 89044)
dierechtstreeks ressorteert onderde algemeen directeur.
Functie-Inhoud:
a. werkzaamheden inzake beleidsvoorbereiding op het gebied

van de zorgverlening;
b. bewerking van studies en projecten;
c. beleidsmatige ondersteuning, mede van de directeuren zorg-

verlening, terzakevan vemieuwings- en samenwerkingsprojec-
ten;

d. onderhoudenvan gerichte contacten met relevante beleidsor-
ganenen instellingenop het terreinvan de gezondheidszorg, in
of na overleg met terzake betrokken medewerkers;

e. overigedoorde algemeen directeur opgedragenwerkzaamhe-
den.

Functie-eisen:- eenfunctie-gerichte opleidingop universitairniveau;- uitstekenderedactionele vaardigheden;- goedecontactuele eigenschappen;- sterkontwikkeld analytisch vermogen;- kennis van en ervaring in de gezondheidszorg;- gevoelvoor efficiency.
Nadere informatie omtrent dezefunctie kan ingewonnenworden
bij de algemeen directeur, drs. G.C.J. van der Velde
(tel. 04747-1641).
Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het Zie-
kenhuiswezen, de salariëring geschiedtvolgens hetFWG-sys-
teem. Psychologische en medische onderzoeken zullen deel uit-
maken van de selectieprocedure. Standplaats is Heel.

Tevens bestaat een vacaturevan een

beleidsmedewerker dienst
personeel en organisatie m/v
(vacaturenummer 89045)
diebinnen de dienstbelastwordt met de beleidsvoorbereidingen
begeleiding van het sociaalbeleid in de drie instituten. De dienst
P&O omvat drie sectoren, nl. personeelswerk en administratie,
beleidsvoorbereiding en organisatie en heeft intotaal 12 mede-
werkers.
Functie-inhoud:- het verwerken van ontwikkelingen op sociaal gebied;- het verder ontwikkelen en voorbereiden van hetpersoneelsbe-

leid;- het terzake opstellenvan regelingen, procedures en beleidsno-
ta'sen de uitwerking hiervan;- de begeleidingvan specifieke projecten, zoals functionerings-
gesprekken,arbeidsomstandighedenbeleid, loopbaanbegelei-
ding;- het zelfstandig dan wel in werkgroepverband adviseren over
personeelsvraagstukken;- het verrichten van uitvoerendewerkzaamheden, waaronder
bureautaken;- hetvervangen van deadjunctdirecteurPersoneel& Organisatie
bij diens afwezigheid.

Functie-eisen:- tenminste een voltooide studieop HBO-niveau, zoals
HBO-PW;

% minimaal vier jarenervaring in het personeelswerk;- uitstekenderedactionele en analytische vaardigheden;- goedecontactuele en sociale vaardigheden;- accurate instelling en initiërend vermogen.
Nadere informatieomtrent dezefunctie kan ingewonnenworden
bij de adjunctdirecteurPersoneel& Organisatie, Mr. K.J.M. Jacobi
(tel. 04747-1641).
Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig deCAO voor het Zie-
kenhuiswezen, de salariëring geschiedt volgens het FWG-sys-
teem. Psychologischeen medische onderzoeken zullen deel uit-
maken van de selectieprocedure. Standplaats is Heel.
Schriftelijke sollicitaties ondervermelding van het vacaturenum-
mer binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie tea richten aan deDienst Personeel & Organisatie Stichting St. Anna,
Postbus 5001,6097 ZG Heel.

Stichting "St. Anna"
Centra voor Zwakzinnigenzorg ~

—JÊLh DASSEN
fjJW- "*j 5.:■, ~~.._j..fr. . GROUP BV STEIN

ilè^'l^PP' Bij DASSEN ENGINEERING BV TE STEIN zijn
~'ir^gl_fü<|r_jl-_ ifUt plaatsingsmogelijkheden voor een aantal

' '^Ir^lïP^i --7 ENGINEERS (m/v)
,/ «P^'^J-jUP*"fr^^v '*s" gespecialiseerd in besturingstechnieken
__¥_ë\_ \7-ammm^S ■ {%?' ~ïa*\ MTS/HTS-opleiding dan wel gelijkwaardig nivo

■Jfß.ïi yifrA:'-l tkK INSTRUMENTATIE-ENGINEERS (m/v)
"^J(fy 1 I|Jo")^*^^JlJ!?--- MTS/HTS-opleiding dan wel gelijkwaardig nivo
.*v \ IJ_V '^"'y\J jfiP^*2^, applicatie-cursus meet- en regeltechniek strekt
'\ ) \""'v :i&£mémr iH BhHjv-v "^ zeer tot aanbeveling

L^*lP ELEKTROTECHNISCH-TEKENAARS (m/v)

Voor DASSEN INSTALLATIES BV TE STEIN
Vjvv 'M > f vragen wij:

f\^b' 7l|/ ELEKTROMONTEURS/EERSTE
§§^-^§ ELEKTROMONTEURS (m/v)
|t :T~ "f 'h industriële montage-utiliteit;

,X2-.p4t' 'Xi '' opleiding LTSA/EV/KMBO/MTS
1«* INSTRUMENTATIE-MONTEURS (m/v)

industriële montage
DASSEN iseen groepvan ondernemingen diezich Opleiding MTS/CW/SOM
bewegen op het gebied van elektrotechniek, meet- RFI_RAniMGSMfkNTEtIR<« (m/_)
en regeltechniek, procesbesturing entechnische _->vn«MiiJJJ__mwiJJ ■ cvng 1.111/ v;
automatisering industriële montage/fabricage;
DASSEN GROUP BV treedt op als houdstermaat- opleiding LTSA/EV/KMBO/MTS
schappij en ondersteunt de drie werkmaatschappij

B«iii/iijcßi/cue/en door het beschikbaar stellen van een aantal BANKWERKERS (m/v)
n»S^,>,rrn,^Du _*_.„ ü. industriële montage/fabricage;DASSEN ENGINEERING BVwerkt in de pronkten- . ... ,_- f ./1/k . D^.. .-c
steeren houdt zich bezig met hetgehele trajectvan opleiding LTS-metaal/KM 80/MTS

KeKTlaSv bunde,,de mstaiiat.e- INSTRUMENT-PIJPFITTERS (m/v)
aktiviteiten van de vestigingen Arnhem. industriële montage
's-Hertogenbosch, Rotterdam en Stem ,
DASSEN INDUSTRIALPRODUCTS BV ontwikkelt Het werkterrein voor bovengenoemde f unkties
en produceert een breed scalavan produktenvoor omvat elektrotechnische en meet- en
elektrotechnische en bestunngstechnische regeltechnische installaties/apparatuur,
toepassingen. Praktijkervaring strekt tot aanbeveling.

Geïnteresseerden wordt verzocht te solliciteren bij:
Hoofd Personeelszaken DASSEN GROUP BV
Schineksstraat 1, Postbus 21, 6170 AA Stem (L).
Ook kunt U bij Personeelszaken een
sollicitatieformulier aanvragen
(tel. 04490-31418, toestel 206/207)

dassen Ir^ nAQQFIVIvanaf pré-engineering tot en met after service. W m^Ë \!KJ %J wLm 1 «I

Automobielbedrijf Math Habets bv A. ...MX__J- mazoa s A,« markthandel in non-food-produkten zijn«üt»*TSS« in i ij. i miwiiii in "ucks — wij voor een aanta| standplaatsen/markten in
Belgisch Vlaanderen op zoek naar enige

VERKO(O)PERS/STERS
die na een gedegen inwerkperiode een marktplaats

aHminictratiaf kunnen beheren.aUininiSiraiieT _
Beschjkt u over VO|doende zelfvertrouwen ommedewerker m/V zelfstandig te kunnen werken?- Kunt u commercieel denken?

_.""_ _■_ o_ ■ *" Beschikt u over goede contactueleLeeftijd ± 25 jaar. eigenschappen?

Ervaring met tekstverwerker vereist. Dan is deze baan bi uits,ek 9eschikt voor u!
Goede contactuele eigenschappen. wij vragen:
Schriftelijke sollicitaties naar - rijbewijs B;
onderstaand adres. ~ middelbare opleiding;- een enthousiaste inzet die wij belangrijker achten

dan uw leeftijd.

Indien u aan genoemde kwalificaties kunt voldoen en
Automobielbedrijf het u aantrekt om zelfstandig bovenvermelde takenj jn ee

_
gro -i-nc( bedrijf te vervullen, stuur ons dan uw

M. HabetS, sollicitatiebrief voor 1 september as.

_, , , „„ Br.o.nr. HK 026 van het Limburgs Dagblad, postbusReukenderweg 20, 3100i6401 DP Heer,en. 6361 AX Nuth. I

||f| Provincie
u_P Limburg

In de Hoofdgroep Welzijn zijn alle beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten
samengebrachtop hetgebied van welzijn, volksgezondheid, cultuuren sport, onderwïjsen
bejaardenbeleid.Bij het bureau Cultuur en Sport is de functie vacant van een

beleidsmedewerker cultuur v/m
vac. no. Wz.89.03
functie-inhoud:- het mede ontwikkelen van en adviseren sollicitatiesen inlichtingen:

over een adequateculturele infrastruc- schriftelijke sollicitatiesbinnen 14dagen te
tuur in de provincie; richten aan het College van Gedeputeerde- het signalerenen analyserenvan ontwik- Staten en in te zenden aan de Directeurvan
kelingen op het terrein van de kunstzin- de Stafgroep Personeel en Organisatie,
nigevorming en amateuristische kunst- Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
beoefening in deprovincie; vermelding van het vacaturenummer op- het beoordelen van plannen en subsidie- brief en enveloppe,
aanvragen;- het in voorkomende gevallen meewerken Vrouwelijke kandidaten, dieaan de functie-
aan het ontwikkelen en voorbereiden van eisen voldoen,worden uitgenodigdte solli-
andere projecten/subsidie-aanvragen op citeren.
het terrein van cultuur en sport. De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwe-

zig.
functie-eisen: Deze functie kan ook in deeltijdworden uit-- een voltooide universitaire studie rech- geoefend,

ten, bestuurskunde, kunstgeschiedenis of
een van de socialewetenschappen, dan- Voor nadere inlichtingenover deze functie
wel een door HBO-opleiding en ervaring kunt u zich wenden tot de heer
verkregen gelijkwaardig niveau; drs. L.J. Benders, Hoofd van hetBureau- tenminste enkele jarenervaring met het Cultuur en Sport van de HoofdgroepWei-
ontwikkelen van beleid in genoemde sec- zijn, tel. 043-897189.
toren, bij voorkeur bij deoverheid;- een praktische instelling t.a.v. het oplos- Inde laatste fase van de sollicitatieproce-
sen van problemenen hetvermogen om dure zal een vertegenwoordigingvan het
in multi-disciplinair werkverband te kun- bureau worden ingeschakeld, terwijl een
nen functioneren; psychologisch onderzoek tot de procedure- goederedactionele en communicatieve kan behoren,
vaardigheden.

salaris:
afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
ring wordt een salaris gebodenvan maxi-

V 17/33-89 maal / 6190,-per maand.

}

Jl /t "~~V t 7~ MIIUTPrS ©keukens

/jf '\f \\ IIT*" 1 "bouwmaterialeniv-A-^ Wijnen b.v. ««egeis

M^ Meer dan driekwart eeuw zijn wij aktief op het gebied vanI J verkoop bouwprodukten in en om het huis en hebben in de
■■■■Mr loop der tijden een breed pakket samengesteld waarin wij

vergaandaan de vraag kunnen beantwoorden.
Ter ondersteuning van onze verkoop binnendienst zoeken
wij een gemotiveerd

verkoopmedewerker m/v
welke samen met onze overige medewerkers als taak zal
hebben o.a. in onze modern geoutilleerde keukenshowroom
te assisteren bij de voorlichting en verkoop van keukens en
aanverwant. Gegadigden moeten beschikken over een
gedegen middelbare opleiding en goede kontaktuele
eigenschappen en verder de bereidheid in korte tijd zich
deze materie eigen te maken. Tevens wordt hij of zij
ingewerkt in de omgang met de computer van deze
afdeling.
Indien u dit aanspreekt nodigen wij u uit dit schriftelijk aan
ons kenbaar te maken met vermelding van uw
persoonsgegevens en eventuele ervaring welk wij uiteraard
vertrouwelijk zullen behandelen.
Muyrers & Wijnen, Markt 11, Postbus 21050
6369 ZH Simpelveld. Tel. 045-441800

I
Int. transportbedrijf
G.M. de Rooy & Zn.

Heuvel 25
5691 NR Son en Breugèl

heeft wegens uitbreiding plaatsingsmogelijkheden voor

CHAUFFEURS
De werkzaamheden betreffen onder andere het vervoer van
bedrijfsauto's door geheel Europa, dit na een interne opleiding.

Ervaring met oplegger of combinatie is een vereiste.
Zij die zijn geboren na 30 juni 1955, dienen tevens in het bezit
te zijn van het chauffeursdiploma CCV-B.

Sollicitaties alleen na telefonische afspraak met de heer J.
Lemmens, telefoon 04990-85120, van maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur.I ;

-J
s\

C.A.V. SIMPELVELD-BOCHOLTZ-EYS fFlf""!UiüJ
De C.A.V. afd. Simpelveld-Bocholtz-Eys is een van de 50 Boerenbonden in
Limburg. Vanwege vervroegde uittreding van de huidige functionaris komt op korte
termijn de funktie vakant van:

SECRETARIS/ZAAKVOERDER
Functie-informatie: Functie-eisen:
De Boerenbond Simpelveld-Bocholtz-Eys Wij zoeken een energieke kracht rond
is een relatief kleine coöperatie. De de 30 jaar die deze taak zal oppakken
hoofdcomponenten van de funktie zijn met de instelling van een ondernemer,
de handhaving en uitbouw van de ver- U dient goed bekend te zijn met de
zekeringsportefeuille, het beheer van de agrarische sektor en minimaal een diplo-
Boerenbondswinkel en de aan- en ver- ma op middelbaar agrarisch nivo alsmede
koop van mengvoeders en gewasbescher- het assurantie B diploma te bezitten,
mingsmiddelen.

Procedure: U wordt uitgenodigd, binnen 10 dagenna verschijningsdatum, uw schrif-
telijke sollicitatie terichten aan de voorzitter van het bestuur van de C.A.V.
afd. Simpelveld-Bocholtz-Eys, Postbus 21107, 6369 ZJ Simpelveld. Voor
nadere informatie kunt ukontakt opnemen met dhr. Vaessen, 045-441448.

, Ax
i

I
GAMMA is een franchise-organisatie met meer dan
100 bouwmarkten in Nederland en België.
U vindt er o.a. ijzerwaren, gereedschap, verf, wand-
decoratie, hout, plaatmateriaal, elektra, verlichting, isolatie.
kasten, keukens, klimmateriaal, fiets- en auto-artikelen, tui*1'
artikelen, wand- en vloertegels, bouwmaterialen en
sanitair.
Onze vorig jaar geheel vernieuwde Gamma Bouwmarkt in 1
Sittard maakt een stormachtige groei door. Vanwege de
steeds toenemende drukte is versterking van ons r'
bouwmarkt-team dringend gewenst. Daarom zijn wij op
zoek naar een

full-time verkoop-
medewerker (m/v)
De werkzaamheden richten zich o. a. op bestellen, prijzen,
inruimen, presentatie en verkoop, om uiteindelijk
de verkoopdoelstellingen te realiseren.
Opleiding: MDS-nivo.
Leeftijd: tot ca. 25 jaar.
Salarisen overige arbeidsvoorwaarden bespreken wij
graag met u persoonlijk.
Heeft u interesse, dankunt u schriftelijk solliciteren bij:
Stevens 8.V.,
t.a.v. de Direktie,
Dr. Nolenslaan 122,
6136 GV Sittard.

Wenst u vooraf meer informatie, dan kunt u telefonisch
kontakt opnemen met de Heer J. Schreurs ondernr. 04490-90380.
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binnen/buitenland

i
i e gebeurtenissen in1China rekenden afr^ met het veel verbrei-
| Misverstand dat de dood-
'af alleen moordenaars en
fristen treft. Een andere
'"itieke of godsdienstige

f "buiging is bij bepaalde
mes vaak al voldoende

i te worden opgehangen of|°r een vuurpeloton te wor-
-1(1 gezet. De doodstraf dient
yr al te vaak om (politieke)

afdoende het
%en op te leggen. In Chi-

ook in Iran, Irak en
is een mens al

des doods schuldig.

.China al wegens het 'aanbren-' van vernielingen aan openba-
H^nsportmiddelen', zoals de da-JJkserechtsgang op dit moment
jjl De veroordeelden worden

."et openbaar van dichtbij met
'schot in het achterhoofd ge-

Vreed
P 's, zo blijkt uit de Amnesty-
l*ve 'Over de doodstraf, een
rr voorbeeld van zeer wrede
passingen van de doodstraf.
? ooggetuige beschrijft daarin
steniging van twee vrouwen

»els overspel. „Met een hand-
L^erd een ladingstenen en kie-
jj)aar een braakliggend terrein
pkn. Twee vrouwen, gehuld in

moesten in een gat in de
"Jl^ knielen. Een menigte men-
u had zich verzameld. ledereen
i 'e stenen en wierp die naar de
«ti k n' De witte gestalten wer-
l bloedrood. De gewonde vrou-
j?vielen op de grond. Een Revo-
li.^aire Gardist nam een schop
[ri '°eg daarmee op hun hoofd tot«ood waren."

L er dan geen moordenaars, dieL doodstraf opgelegd krijgen?
lv^Urlijk, maar daarmee is de
C^straf volgens Amnesty ajler-
CJ^t goedgepraat, blijkens het
(J*0 van de campagne 'Amnesty
B' NEE tegen de doodstraf. Al-

' °veral'.

Argument
fto f,u' sterkste argument is, dat de
i^kking van een doodvonnis
kerr-epelijk is. Er is geen weg
itjjj Als later blrjkt, dat een on-
"ilt i^'-e ter dood is gebracht dan
i. ae gerechtelijke dwaling niet
l^r te herstellen. Edward Earl
tW^on was zon geval. Deze
L^ jonge man stierf in de
L^.van 20 op 21 mei 1987 in de

I». er'kaanse staat Mississippi in
1». .skamer. Hij was acht jaareer-
\J*T dood veroordeeld wegens
fev rd. Johnson was toen achttien

°üd.

* advocaat vond een week na
lq|^*ecutie de vrouw van wie
■*us°n steeds had volgehouden
ij.'J op het tijdstipvan de moord
Is e,n was. Toen zij zich destijds
L^etuige had gemeld, was zij
■V een blanke agent wegge-
-Bci1rd met de mededeling dat ze
■W. haar eigen zaken moest'°eien.excuses

I -V
lJtl er meer gevallen bekend.

]t?0rbeeld in de Sovjetunie,
fto degens moord en verkrach-
Rj van 33 vrouwen liefst veertien

1^ en ten onrechte ter dood wer-
fev a jeroordeeld. In minstens één

J%„.Werd het vonnis ten uitvoer
jSq. r_)e anderen werden met,v ?.^s na meer dan tien jaar cel, r'Jheid gesteld.

esty heeft veel research ge-
Sst 0m e acte met feiten te on-
*bbeUnen' Door de Jaren heen
Si kj 1?. talrijke prominente perso-
S H^ -e_even van hun afkeer
V doodstraf. De schrijver

"O e Bernard Shaw zei: „Moord
m scnav°t is de ergste vorm

Jl' ,\ ?°?rd, omdat deze is voorzien
Sm e 'nstemming van de samen-
Vfi. Moord en doodstraf zyn

ars tegenpolen die elkaar
lr> st_ n- maar gelijken dieelkaarOnd houden."

De mensenrechtenorganisatie Amnesty Interna-
tional voert dit jaar over de hele wereld campag-
ne tegen de doodstraf. Honderd landen passen
nog steeds de doodstraftoe, vaak voor in wester-
se ogen onbeduidende vergrijpen. Voor onder-
staand artikel werd o.a. gebruik gemaakt van
door Amnesty verstrekte informatie.
Een warm pleitbezorger voor de campagne is de
Bussumse oud-Elsevier-directeur mr F.B. Ba-
kels, ex-gevangene van de Gestapo en de SS en
auteur van onder meer devolgende boeken 'Ver-

beelding als wapen', 'Nacht und Nebel', 'Uit-
zicht' en 'Wachter op de morgen. Ooit stemde
mr Bakels vol overtuiging in met de executie
van de grote nazi-criminelen.

Toen Amnesty International haar wereldwijde
campagne tegen de doodstrafvoorbereidde, kon
zij niet weten dat de Chinese machthebbers
dood en verderf zouden zaaien onder arbeiders,
studenten en scholieren. Onbedoeld gaven Deng
en Li Peng meer, zij het een wel heel macabere

en doffe, glans aan de actie tegen de doodstraf.
Verbijsterd nam de wereldkennis van de moord-
lust van de Chinese staat bij het neerslaan van
wat toch niet meer was dan een massale beto-
ging voor hervormingen.

Amnesty had toen haar actiekrant al klaar, com-
pleet met het adres van premier Li Peng (Guo-
wuyuan, Beyingshi, Zhonghua Renmin Gonghe-.
guo, China), naar wie de ondersteuners van de
actie konden en nog steeds kunnen schrijven.

Haat.
Maar de diepe haat onder het Ne-
derlandse volk jegens de nazi-beu-
len en de landverraders was zo al-
gemeen, dat het comité waarvan
ook Henriëtte Roland Holst lid
was, niet kon steunen op wat te-
genwoordig een 'breed maat-

schappelijk draagvlak' heet. Toch
zijn de inspanningenvan het 'Lan-
delijk Comité van Actie tegen de
Doodstraf van invloed geweest op
het grote aantal gratieverleningen
in Nederland. Van de 190 dood-
vonnissen zijn er uiteindelijk veer-
tig voltrokken. Ter vergelijking: in
België waren het er 242.
De meeste Nederlanders stemden
van harte in met de voltrekking
van de doodvonnissen. Dat deed
ook de toentertijd jonge jurist mr
F. (Floris) B. Bakels. De nu 74-jari-
ge mrBakels woont in Bussurn en
geniet bekendheid als de auteur
van een viertal boeken met erva-
ringen rond de Tweede We
oorlog als thema

Afschuw
De Duiters hebben Bakels weinig
ervaringen bespaard. Hij vertelt
daarover:
„Ik heb in Leiden gestudeerd en
ben daarna junior-advocaat op een
groot advocatenkantoor in Rotter-
dam geworden. Daar heb ik het
bombardement van de Maasstad
van zeer dichtbij meegemaakt. Dat
maakte een verschrikkelijke in-
druk op me en ik kreeg een gewel-
dige afschuw van de moffenben-
de. Ik heb iets in het verzet gedaan
en werd later samen met 31 ande-
ren opgepakt als lid van een ver-
zetsorganisatie met de naamLeeu-
wengarde. We bleken te zijn verra-
den door een zogenoemde provo-
cateur. We hebben toen een soort
proces gehad. Dat moet men zich

niet al te serieus voorstellen. Zon
moffenrechtspraak leek natuurlijk
nergens op. Daar hebben ze twin-
tig man ter dood veroordeeld, van
wie er zeven gratie kregen. De an-
dere dertien zijn op de Leusderhei
geëxecuteerd door de kogel. Een
aantal anderen, onder wie ikzelf, is
uit het proces gehaald, omdat ze
die eigenlijk niets konden maken.
Dat betekende dat je dossier te-
ruggegeven werd aan de Gestapo,
die dan met jekon doenWat ze wil-
de. Mij hebben ze toen gezonden
naar een Nacht und Nebel Lager
in de Vogezen. Het heette Nat-
zweiler. Ik heb er een boek over
geschreven, Nacht und Nebel, dat
heel bekend is geworden. Na een
verschrikkelijke gevangenschap
in zes opeenvolgende concentra-
tiekampen werd ik ten slotte in
Dachau bevrijd. Meer dood dan le-
vend."

- U bent de oorlog uitgekomen
met een enorme wrok tegen de
Duitsers. Dan moet u toch ook ge-
dacht hebben: vooruit, tegen de
muur met dat moordenaarstuig?

Bakels: „Toen wel ja. Ik was het er
ook volkomen mee eens, dat Mus-
sert en Blokzijl werden geëxecu-
teerd. In de oorlogzijn dezeden al-
tijd anders. De morele maatstaven
zijn dan lager. Zeker als je driejaar
in concentratiekampen hebt door-
gebracht.'

- Ziet u uw maatstaven van toen
als moreel lager?

„Wat ruwer. Je was'toen gewend
aan moord en doodslag en de mof-
fen executeerden maar raak. Met
of zonder proces. Er was wel een
schijn van recht doordat er krijgs-
raden waren met advocaten en
rechters... net echt. Maar in de
kampen was zelfs daar geen spra-
ke van. Er werd naar believen ge-
moord door de SS."

- Toch bent u anders gaan denken
over de doodstraf.

Verdiende loon
„Ja. Ik heb op een bepaald mo-
ment een boek uitgegeven over
het proces van Neurenberg, 'Op-
mars naar de galg' van Heydecker
en Leeb. Ik heb dat boek zelf ver-
taald. Het is een bestseller gewor-
den, en recent is er een nieuwe
druk van verschenen. In dat boek
heb ik een voorbericht geschreven
waarin ik uitleg waarom ik nu te-
gen de doodstraf ben. Op 16 okto-
ber 1946 heeft men in de gymnas-
tiekzaal van de gevangenis van
Neurenberg de grote nazi-crimine-
len opgehangen. Dat zij ruim-
schoots hun verdiende loon kre-
gen was de mening van de be-
schaafde wereld en zeker die van
het Nederlandsevolk, dat vijf lan-
ge jaren in de steeds toenemende
duisternis van een barbaarse be-
zetting had geleefd. En dat door de
oorlog ongeveer 275.000 landgeno-
ten, onder wie 104.000 joodse, ver-
loren had. Zo dacht men algemeen
in 1946."

„Maar hoe denkt een ex-politieke
gevangene van de Gestapo en de
SS er nu over? Het lijkt me 't beste
als ik het zeg zoals het in datvoor-
woord staat. De doodstraf wordt,
meen ik, in toenemende mate als
immoreel, zowel als ondoeltref-
fend als afschrikking beschouwd
en is dan ook in veel beschaafde
landen afgeschaft, behoudens in
tijd van oorlog, bijvoorbeeld we-
gens desertie, spionage of hoog-
verraad."

ConcurrentieÏW99999999999999999999999999
,**«_ (U^ net linkse geluid) heeft hij nodig we[Nbi- . e concurrentie die hrj van de nieuwe

iV- tle Groen Links (GL) te verduren heeft
I &^elj;i: aan de potentiële kiezers op die partij

iv^-rs maken dat, hoe mooi de woorden van
rjht au en de haren ook klinken, die partij geen
V * €roertlatief te bieden heeft. Wensenlnstjes als

Ic!fllOgi nntax van vijftig miljard gulden en een
I b kli £ Van net minimumloonmet vijftien pro-ken leuk, maarzijn volstrekt onuitvoer-

Aan de andere kant kan Kok zich niet al te fel te-
gen GL afzetten. Dan stemmen deradicaal linkse
kiezers zeker op Beckers. Dat maaktvoor Kok de
kans om de grootste partij te worden aanmerke-
lijk kleiner. Maar hoe linkser het PvdA-geluid,
hoe groter de kans dat hij stemmen verliest aan
D66 ofCDA. Vooral dat laatste isKok een gruwel.

Op rozen
Het CDA lijkt op rozen te zitten. In de peilingen
(voor wat die waard zijn) staat dezepartij zon vijf
zetels voor op de PvdA. Toch is vooral de campag-
neleiding niet erg blrj met dievoorsprong. Het ge-
vaar dreigt dat het partijkader in het land denkt
de buit al binnen te hebben en zich niet al te hard
meer te hoeven inspannen. Ook de kiezers zou-
den iets gemakklyker thuis kunnen blijven om-
dat ze denken dat Lubbers de strijd toch wel zal
winnen

Inhoudelijk heeft het CDA weinig te vrezen. De
partij heeft een vrij consistente lijn,waarin ze zich
voorzichtig heeft losgekoppeld van de VVD, zon-
der zich al te hard tegen de coalitiegenoot af te
zetten. Koks verwijt dat Lubbers niet duidelijk
maakt waar hij staat, mag gedeeltelijk terecht
zijn; erg nerveus zullen de christen-democraten
zich daarom niet maken.

Handen vrij
Lubbers wil duidelijk de handen vrijhouden om
na de verkiezingen zowel met de PvdA als met de
WD verder te kunnen. Als hij samen met de
WD geen meerderheid haalt (een reële mogelijk-
heid) moet hij wel met de socialisten regeren.
Maar ook met een nipte meerderheid voor de
CDA-WD-combinatie is het voor Lubbers niet
erg aantrekkelijk met de liberalen een coalitie te
vormen. De stabiliteit is binnen deVVD de laatste

maanden ver te zoeken geweest.
En daarmeezijn we beland bij de partij dieverre-
weg de moeilijkste positie heeft: de VVD. Voor-
hoeve wordt alom beschouwd als degene die het
succesvolle kabinet-Lubbers om zeep heeft ge-
holpen en dat wordt hem, blijkens de opiniepei-
lingen, niet in dank afgenomen, ook niet door de
eigen aanhang. Bij de WD-aanhang blijkt Lub-
bers bovendien een grotere populariteit te genie-
ten dan de eigen leider.

Voorhoeve heeft de moeilijke taak de kiezers uit
te leggen dat de breuk met het kabinet terecht
was, maar tevens dat het beleid van de afgelopen
jaren een goed beleid was, dat moet worden
voortgezet. Alléén kan Voorhoeve de VVD niet te-
rugbrengen naar het huidige niveau van 27 Ka-
merzetels. Daarom is opnieuw de oude WD-lei-
der Hans Wiegel van stal gehaald om hem de hel-
pende hand te bieden.

Inhoudelijk heeft Voorhoeve het ook moeilijk.
Aan de ene kant is er zijn sociaal-liberalisme.Hij
vindt in zijn hert dat de WD van het rechts-con-
servatieve imago af moet. Maar de kiezers nemen
hem diekoerswending niet in dank af, getuige de
nog steeds immens grote populariteit die Hans
Wiegel onder de WD-aanhang geniet. Als deze
vanuit het verre Friesland zou laten weten dat hh'
wel weer in is voor een ministerspost na de ver-
kiezingen, zou dat de WD-aanheng weleens
drastisch kunnen vergroten. Tot nu toe heeft hij
zich daarvan echter verre gehouden.

Veel zal vermoedelijk afhangen van de recht-
streekse televisiedebatten die traditioneel aan de
vooravond van de verkiezingen worden gehou-
den. Vooral het rechtstreekse tweedebat tussen
de kandidaat-premiers Lubbers en Kok kan erg
interessant worden.

Amnesty International wereldwijd in actie tegen doodstraf

De staat als moordenaar

In 1944 werd het 'Landelijk Comi-
té vanActie tegen de Doodstraf in
Nederland opgericht. Het verzette
zich tegen het Besluit Buitenge-
woon Strafrecht, waarin de herin-
voering va» de doodstrafvoor oor-
logsmisdadigers en collaborateurs
werd geregeld.

Dominee J.J. Buskes, die vooral
door zijn optreden voor de radio-
microfoon en de televisiecamera's
bij het Nederlandse volk grote be-
kendheid genoot, maakte destijds
deel uit van het comité. Van hem
zijn de woorden: „Een overheid
die de doodstraf eist en voltrekt,
overschrijdt haar grens en bezoe-
delt haar handen met bloed."

Vlak na de Bevrijding schreef de
dichteres Henriëtte Roland Holst
aan de rechters van de Bijzondere
Gerechtshoven een gedicht, waar-
van het volgende fragment:
leder die bloed vergiet diens
schuld is groot.
Maar wie veroordeelt and'ren tot
den dood
Laadt schuld op zich, die hem in
slapeloze nachten
Vervolgen zal.

" MR FLORIS
B. BAKELS
...doodstraf:
onherroepelijk
en immoreel...

Bezwaren
„Welke zijn de principiële bezwa-
ren tegen de doodstraf?
Ten eerste: de doodstraf is onher-
stelbaar en daarom onaanvaard-
baar met het oog op mogelijke
rechterlijke dwalingen. Dit is na-
tuurlijk een geweldig argument.
Ten tweede: de eerbied voor het
leven verzet zich tegen het be-
schikken over andermans - en
trouwens ook over eigen - leven.
Het leven is een onvervreemdbaar
goed.
Ten derde: de doodstraf is een
vorm van geweldtoepassing door
een overheid bedreven. Dit ge-
weld ondergraaft de eerbied voor
het leven en kan zelfs aanstekelijk
werken. (Als een overheid mensen
vermoordt, dan kunnen wij het
ook).
Ten vierde: niet de veroordeelde
wordt het zwaarst getroffen, maar
zijn naasten ook. Een tot levens-

lange gevangenisstraf veroordei
de kunnen zij nog bezoeken en
hem het leven verlichten. Ik doel
op de ouders, de vrouw en de kin-
deren van zon gestrafte, alsmede^,geestelijkehulpverleners.
Ten vijfde: de betrokken rechters
komen in een compromitterende
situatie. Er kleeft bloed aan hun
handen. De tenuitvoerlegging van
de doodstraf heeft iets walgelijks,
iets dat misselijk maakt, zoals de
personen weten die als ambtelijk
getuigen bij een executie aanwe-*v
zig zijn geweest. Het is een erva-»»
ring die men dan nooit meer vt
geten kan. Dat beeld blijft eeriSj
mens achtervolgen, want het is*»
een verschrikkelijke gebeurtenis^*^
Er bestaan rapporten over cxci
ties via de elektrische stoel. Daar
zijn allerleipersonen bij aanwezig:
de officier van justitie, politie-
autoriteiten, de directeur van de
gevangenis. Een geestelijke komt
de doodsbange gevangene bij*
staan. De familie komt afscheid
nemen enzovoort."

„Eenmaal op de elektrische stoel
worden zijn broekspijpen onder-
aan afgeknipt en krijgt hij elektro-
den op zijn hoofd, borst en enkels.
Men beweert dat het snel en pijn-
loos gaat, maar dikwijls is dat hele-
maal niet het geval. Daar zijn voor-
beelden van."

VERKIEZINGSCAMPAGNE
VOL ONZEKERHEDEN

ÖEN HAAG - Maandag is het zover.
De campagne voor de verkiezin-
gen van de Tweede Kamer barstcht los. Inzet: wie wordt de grootste

Km 1 houdt de CDA-WD-coahtie dekj acrheid. Gezien de grote hoeveelheid
**e te° °^e aaroP van invloed is, zijn

cc vragen nu nog moeilijk te be-erden.

!*B°tin te Scnerm-tselingen zijn vorige week al
> <Jitt> " PvdA-leider Wim Kok zette zijn strate-
'°4|jti en- Zijn inzet is duidelijken tweeledig: deVt d

n>ag geen meerderheid halen en de PvdA
St e

e grootsteworden.Die inzet stelt hem echt
J^ks „ei^ dilemma. Hoe kan hij een voldoende
9t > he id laten horen, zonder de rechtervleugel

i» te vervreemden?

Alert
De zwevende kiezers - daar gaat de strijd om - be-
slaan zon dertig procent van het electoraat, goed
voor 45 zetels. Zij beslissen pas op het allerlaatste
moment aan welke partij zij hun stem zullen ge-
ven. De politieke voormannen en -vrouw zullen
dus tot het bittere eind alert moeten blijvenen
fouten vermijden. Een inspanningwaarvan we op
6 september het resultaat zullen weten.

henri kruithof

'Tegen de muur'
- Nu doet zich in Nederland een
misdaad voor, bijvoorbeeld de
moord op de heer Heijn, en met-
een klinkt van overal: tegen de
muur met die moordenaar.

„Ja, datroep ik ook uit. Maar het is
iets anders of je iets in jeemotie en
drift uitroept, of dat je het ook
werkelijk doet. Dan moet er heet
wat gebeuren. Zon uitroep in drift
is bepaald niet hetzelfde als een
uiterst zorgvuldig tevoren be-
raamde gerechtelijke moord. Jk
gun een geweldige schurk als een
kinderverkrachter of een moorde-. -
naar dat hij voorgoed uit de maat-
schappij verdwijnt, maar om zo
iemand op rechterlijk bevel, met
executeurs en machinerieën, met
autoriteiten erbij en compleet met
formaliteiten als het voorlezen van
akten, te vermoorden, dat is wabk
gelijk. Het kwetst in hoge mate het
zedelijk gevoel."

„En dan heb je nog het aspect van *
iemand, die op het moment van
zijn executie wacht. Als gevange-
ne van de Duitsers heb ik de ter
dood veroordeelden van nabij
meegemaakt. Sommigen waren
heel flink, maar er waren er ook
die geheel over hun toeren waren.
Daar kwam bij dat ze vaderlands- .
lievende mensen waren, die wis-
ten dat ze voor een goede zaak gin-
gen sterven. Maar natuurlijk wel
volstrekt ten onrechte. Allerlei ge-
dachten maalden door hun hoofd,
zoals: wat ik tegen de moffen heb
ondernomen kan toch niet zo erg
zijn, dat ze mijnvrouw tot weduwe
en mijn kinderen tot halve wezen
mogen maken."

„Ze waren alsmaar bezig met dat
beeld van; hoe zou het zijn als
straks al dat lood door mijn hart
wordt gejaagd...? Krijg ik een
blinddoek v00r...? Zouden alle ge-
weren geladen zijn, of maar
eentje? Allemaal van die gedetail-
leerde gedachten. Sommigen wa-
ren letterlijk doodsbenauwd."

Oordeel
Mr Bakels is door zijn oorlogserva-
ringen in staat zich te verplaatsen
in de situatie waarin een ter dood
veroordeelde zich bevindt. Zijn
herinneringen, hoe vreselijk ook,
hebben hem uiteindelijk niet belet
een genuanceerd en ethisch on-
derbouwd afwijzend oordeel te
vormen tegen de doodstraf.
„Als ik naar mezelfkijk, en het zou
mij overkomen, dan zou ik veel lie-
ver levenslang hebben dan de
doodstraf. Daar ben ik ongeloof-
lijk angstig voor. Amnesty? Ik ben
er lid van. Niet actief, maarik denk
wel dat iedereen, die in een soort-
gelijke situatie heeft verkeerd als
ik, lid is van Amnesty Internatio-
nal."

nol van bennekom
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Ten behoeve van onze onderneming zoeken wij op korte termijn een

DIRECTIE-
SECRETARESSE M/V
voor het verrichten van allevoorkomende
secretariaatswerkzaamheden, waartoe o.m. de navolgende taken
behoren:
- het beheren van het directie-archief;- hetredigeren van concepten en het verzorgen van de

directiecorrespondentie;- het verrichten van vertaalwerkzaamheden;- het verrichten van typewerkzaamheden t.b.v. de directie en de
stafleden;- het zonodig voorbereiden, notuleren en verzorgen van de
verslaglegging van vergaderingen;- het onderhouden van contacten met en het ontvangen van relaties.

Functie-vereisten:- een voltooide middelbare schoolopleiding, aangevuld met een
eveneens voltooide opleiding tot directie-secretaresse;- uitstekendekennis van de Duitse, Franse en Engelse taal in woord
en geschrift;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- ervaring met tekstverwerking (WordPerfect);

- organisatorische capaciteiten;- bereidheid tot flexibele inzet.

Schriftelijke sollicitatiesbij voorkeur binnen 14 dagen te richten aan de
directie van Ploum Beheersmaatschappij 8.V., Postbus 6 te 6460 AA
Kerkrade.

HO) ploum
I beheersmaatschappij b.v.

postbus 6 - 6460 AA kerkrade g

WATERSCHAP
f|l| ZUIVERINGSCHAP

LIMBURG
Het Waterschap Zuiveringschap Limburg te Roermond is belast met het actieve
en passieve waterkwaliteitsbeheer in de provincie Limburg.
De organisatie bestaat uit de Secretarie en de Technische Dienst.

De Technologische afdeling, die deel uitmaakt van de Technische Dienst, is
onder meer belast met het opstellen van programma's van eisen i.z.
zuiveringstechnische werken. Zij draagt zorg voor de technologische
begeleiding van de zuiveringsprocessen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Tevens behandelt deze afdeling de technologische en technische aspecten van
de aanvragen voor lozingsvergunningen en brengt advies uit over de
vervuilingswaarden van bedrijven.

Binnen deze afdeling, bij het Bureau Heffingen Bedrijven, is de funktie vakant
van:

MTS'er
(procestechniek) m/v

(vakaturenummer PZ/TA-10)
Funktle-informatie:
- het berekenen van de vervuilingswaarden aan de hand van de door

bemonstering verkregen gegevens en/of op grond van aangifteformulieren;- de controle van bemonsteringen en het eventueel oplossen van de hieraan
verbonden problemen;- advisering van bedrijven.

Funktie-eisen:- het bezit van het diploma MTS-procestechniek;- enkele jaren relevante ervaring;- leeftijd plm. 25 jaar.
Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt maximaal ’ 4144,00.
De bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Standplaats is Roermond.
Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie te richten aan het dagelijks bestuur van het
Waterschap Zuiveringschap Limburg, postbus 314, 6040 AH Roermond, onder
vermelding van het vakaturenummer in de linkerbovenhoek van zowel brief als
enveloppe.

226711

DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN VAN HEYTHUYSEN
vragen een

hoofd afdeling verzorging/verpleging (v/m)
voor het klooster te Heythuysen, waar overwegend oudere religieuzen wonen.

Funktie-informatie:
Het hoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling
verzorging/verpleging.
Het aantal medewerkenden bedraagt ca. 14 personen.
Het hoofd is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de direkteur.
Funktie-eisen:
- verpleegkundige A en/of B;- zij/hij onderschrijft de katholieke levensbeschouwing gezien de

doelstelling van het huis;- zij/hij beschikt over organisatorische en leidinggevende kwaliteiten;- zij/hij heeft ervaring met het werk in een soortgelijke funktie;- zij/hij beschikt over goede en prettige kontaktuele eigenschappen;- zij/hij heeft daadwerkelijk belangstelling voor de ouderwordende
religieuze;

- zij/hij is niet jonger dan 30 jaar.

Geboden wordt:
- arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig het

rechtspositiereglement voor personeel in dienst van ordes en congregaties;
- honorering volgens schaal 17 of 18, afhankelijk van leeftijd en ervaring;- pensioenregeling volgens PGGM.

Inlichtingen en sollicitaties:
Schriftelijke sollicitatie met pasfoto en uitvoerige gegevens vóór 1 september
1989 te richten aan de direktievan het klooster van de zusters
Franciscanessen van Heythuysen, postbus 3018, 6093 ZG Heythuysen.
Een psycho-technisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor nadere informatie kunt u uitsluitend telefonisch kontakt opnemen met
de direkteur, dhr. F. Hozemans, of de secretaris van het bestuur, dhr. J.
Degens, tel. 04749-1661. 22670 e

mWmWmVmWiliSyf J33S3M
GROOTVERBRUIK AHOLD
zoekt op korte termijn voor de centrale slagerij in
Bom

JONGE ENTHOUSIASTE
MEDEWERKERS (M/V)
Wij hebben ons toegelegd op de levering van vers
geportioneerd vlees, vleeswaren, groenten, zuivel,
vis etc. aan horeca en instellingen.

Door de sterke omzetgroei en uitbreiding van onze
aktiviteiten zijn er op onze produktie-afdeling „VERS
VLEES" enkele vakatures ontstaan.
Personen met slagerij-ervaring verdienen de
voorkeur.

Voor inlichtingen of sollicitatie kunt u zich wenden
tot: GVA Verscentrum Bom

Heirweg 7, 6121 JP Bom
Tel. 04498-53155 a»,,

5B

Scheuldersteeg 26
6269 BG Margraten
Telefoon: 04458-2344

vraagt voor spoedige indiensttreding:

- hulpuitvoerder
-metselaars- timmerlieden
- oppermannen

Telefonische reacties op werkdagen tussen
8.00 en 16.15 uur.

226752
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De Directie Materieel Koninklijke
Landmacht is belast met het voerer
van het materieelbeleid van ditkrijgs

II machtdeel. Het beleid richt zich mei
Ü name op het voorzien in en ïn stand

houden van materieel. Binnen deze
Directie is op het bureau Hinderwet

9zaken, van de sectieHinderwetzaken
Milieu en Coördinatie in Den Haac

P plaats voor een

MILIEUDESKUNDIGE/
ADVISEUR
HINDERWETZAKEN
(ii/il ""I De milieudeskundige begint met
> * * een gedegen inwerkperiode. Hierna

■: geeft zij of hij zelfstandig adviezen en
' voorlichting in het kader van de hm
I derwet. En dit met name op het ge

bied van de vervaardiging, gebruik
opslag e.d.van ontplofbare stoffen.
Daarnaast houdt deze medewerkei
toezicht op de naleving van dehinder
wet. Het doen van voorstellen over de

S normstelling inzake de explosie- er
schietveiligheid, en het verrichten var
relevant onderzoek, behoort eveneens
tot de taken.

GEVRAAGD
Het diploma van een HTS (bi

voorkeur in de richting Chemische
Techniek) is een eerste vereiste. Hel_ vermogen zelfstandig te werken i:

11? van groot belang. Evenals een goede
mondelinge en schriftelijke uitdruk
kingsvaardigheid.
Ook is bij de kandida(a)t(e) de be
reidheid om aanvullendecursussen te
gaan volgen aanwezig. Gezien he

I ambulante karakter van de functie
' moet de bereidheid er zijn de stand

§| plaats in het zuiden van het land ir. overleg naderte bepalen.

GEBODEN
Het bruto jaarsalaris bedraag

maximaal ca. ’ 61.000,- mcl. B°/<
vakantietoeslag. Het aantal vakan
tiedagen is vastgesteld op minimaa
23 per jaar, plus 12 ADV-dagen.

REACTIES
Voor meer informatie over d<

functie kunt u contact opnemen me
ll| de heer mr J.G. Boom, (070) 16 70 36

PP De heer W. Nagtegaal, (070) 16 67 99
kan u meer vertellen over de sollicita

% tieprocedure. Bij gelijke geschikthei<
H genieten leden van etnische groepei

en gehandicapten devoorkeur.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt i

M binnen 14 dagen na verschijning vai
|f deze advertentierichten aan de Direc
1 tic Materieel Koninklijke Landmacht; Systeemgroep Bevodienstgoederer

f| bureau Personeelszaken, Postbu
90701,2509 LS Den Haag.

O ot"-tj\_v burgerpersoneelDEFENsn

GEZOCHT
Voor een gezond, enthousiast textielbewerkend bedrijf in

Kerkrade. Wij zijn op zoek naar kandidaten die voor
langere tijd in ploegendienst aan de slag willen.

Voor een grote instelling in Kerkrade. Wij zoeken mensen
met enige kennis van de Engelse taal en affiniteit met

autotechniek, wij denken hierbij aan b.v. LTS-Autotechniek.

Wij zoeken kandidaten met bij voorkeur een opleiding
LTS-Elektronica. Het betreft secuur werk in ploegendienst.
U kunt voor lange tijd aan de slag binnen een jong team.

Voor een modern, frites-producerend bedrijf in Kerkrade.
Wij zoeken enthousiaste medewerkers die in

3-ploegendienst willen werken.

Voor een groot bedrijf in Bom. Wij zoeken mensen die in
ploegendienst stevig willen aanpakken.

Wij bieden goede verdiensten.

Voor een houtverwerkende industrie in Heerlen.
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers die

van aanpakken weten.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Sylvia Otten van de vestiging in Kerkrade of
Luc Goossens van de vestiging in Heerlen.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

_MESER. uitzend-kracht.
MULDER LIFTSERVICE B.V.

vraagt op korte termijn een

liftonderhoudsmonteur
met ervaring

en
i M.T.S.'er E

om opgeleid te worden tot, liftonderhoudsmonteur en t.b.v.
3 magazijnwerkzaamheden.

i, Sollicitaties schriftelijk richten aan
Mulder Liftservice b.v.

t.a.v. de heer R. Vankan
Handelstraat 5
6361 XC Nuth

ontwerp
zeefdruk fl m
offset

drukkerij ernes
t
i Drukkerij Ernes levert kwaliteitsdrukwerk uitgevoerd in
i zeefdruk en offset aan een groeiend aantal opdracht-

gevers in binnen- en buitenland.
Wij zoeken op korte termijn een

OFFSETDRUKKER m/v. welke zelfstandig de offsetorders uit zal voeren,
zowel in een kleur als meerkleurendrukwerk.

1 Tevens zal hij ook ingezet worden in de afwerking.
Naast een gerichte vakopleiding en ervaring verwachten» wij een flexibele encollegiale houding, goede motivatie
en een kwaliteitsbewuste instelling.

Indien het vorenstaande op U van toepassing is
wordt U uitgenodigd Uw sollicitatiebrief met cv.
te richten aan:

i Drukkerij Ernes Postbus 32016 6370 JALandgraaf
s
t5 V ■—/

' I—" j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j!

tempo-team
l uitzendbureau

KANTOOR
mmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuummmmmmmmmmmmmmi

Secretaresse m/v
J voor een relatie in Eygelshoven. De geschikte
° kandidaat heeft een secretaresse-opleiding

'" gevolgd en enige jaren ervaring als zelfstandig

'" werkend secretaresse. Voor dezefunctie is
een gedegen kennis van de Engelse taal in
woord en geschrift beslist noodzakelijk.
Deze zeer afwisselende en interessante baan

B gaat langere tijd duren.
if Voor informatie:

■ 045 - 71 83 32, Dymphy Beekman
i' Heerlen, Op de Nobel 1
't

d CURSUS TEKSTVERWERKING ""
waarmee u uwkansen op een baan kunt

y vergroten! Wij leiden u in korte tijd op tot een
n geroutineerd tekstverwerk(st)er. Om in.. aanmerking te komen voor deze cursus dient
t u minimaal over een MAVO-diploma te
,' beschikken, bij voorkeur aangevuld met een
s' MEAO- of secretaresse-opleiding, hebt u

typesnelheid van 180 aanslagen per minuut
en bent ufull-time beschikbaar.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marleen Steeman
Heerlen, Op de Nobel 1

I Produktie van luchtkanalen en
luchttechnische componenten

00 brema-air
Brema-Air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren
en bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties
in de utiliteitsbouw en industrie, alsmede het fabriceren
van luchttechnische componenten.

Voor de produktie-afdeling vragen wij enkele

SCHOOLVERLATERS
Bij voorkeur technisch georiënteerd, welke op
verschillende plaatsen binnen het algemene
produktieproces ingezet kunnen worden.

Vóór alles verwachten wij van de kandidaten dat zij met meer
dan 100% enthousiasme en inzet binnen onze organisatie aan
de slag willen.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie, postbus 3029,
6202 NA Maastricht.

| '
Information Display X.
Technology B.V. 4 > W
Gespecialiseerd in import en verkoop van
data-, video en grafische monitoren, video
camera's en toebehoren voor relaties in de
industriële sector.

Voor direkte indiensttreding zoeken wij een:

electronica technicus
- Opleiding M.T.S.-electronica/informatica (of gelijkwaardig);- Ervaring in TV-video branche c.g. kennis van monitoren strekt tot

aanbeveling;
- Affiniteit met computersystemen is gewenst;- Leeftijd 25-35 jaar.

U bent bezig met de nieuwste technologische ontwikkelingen op het
gebied van Data Display monitoren, modificeert en denkt mee bij
maatwerkleveringen op klantenspecificatie.
Spreekt deze afwisselende en zelfstandige baan u aan, dan kunt u uw
sollicitatiebrief met cv. p.o. zenden aan:
I.D.T. B.V. Inlichtingen tijdens kantooruren:
Postbus 3040 045-426040
6460 HA Kerkrade Buiten kantooruren:

Privé: 045-320659

' =4

HS
De studierichting Personeelwerk, Hogeschool Sittard
Managementen Organisatie van de omvat een Gezond-
Hogeschool Sittard verheugt zich in een heidszorg Akademie,
toenemende belangstellingvan studenten. een Mikojel Akademie
De studierichtingonderhoudt goede kontakten en een Sociale
met het werkveld en ontwikkelt vandaaruit haar Akademie.
opleidingsprogrammaen -eisen. 1
In de omvorming naar een modulair, probleem- Sportcentrumlaan 35,
gestuurd onderwijssysteem verschuift de 6136 XX Sittard.
nadruk steedsmeer naar beroepsmatige te'- (04490) 9 12 12.
vaardighedenen professionele houding.

Binnen deze zich vernieuwende onderwijs-
organisatie is ten behoeve van een voltijd- en
deeltijdopleidingruimte voor (m/v):

a) docent Theorie en
Methoden van het
Personeelwerk
(full-time) bij de sektie Personeelskunde

b) docent
Bedrijfskunde
(2 dagenperweek) bij desektie Management
en Organisatie

Taken:

" zelfstandig en in teamverband ontwerpen
van onderwijsmodulen op het gebied van
theorie en praktijk van personeelwerken
personeelmanagement resp. bedrijfskunde;

" geven van lessen d.m.v. hoorkollegesen
begeleiding van onderwijsgroepen;

" verzorgen van praktica, supervisie, stage- en
skriptiebegeleiding (vak. a);

" bijdragen aan de organisatorische ontwikke-
ling van de studierichting PW;

" verzorgen van kontraktonderwijs;

" eventuele andere lessen en taken binnen de
studierichting ofbinnen de Hogeschool.

Funktie-eisen:

" relevante HBO-opleiding met VO ofeen
universitaire opleiding;

" inzicht in positie, taak en funktioneren
van deverschillende disciplinesin arbeids-
organisaties, hun onderlingerelaties en
belangen;

" kennis omtrent strategisch (personeels-)
management;

" brede praktijkervaring binnen arbeids-
organisaties;

" bij voorkeur enige onderwijservaring;

" goedekontaktuele eigenschappen.

Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring
en bedraagt minimaal’3.231,- en maximaal
’7.063,- bij een volledige betrekking.

Inlichtingen: de heerK. Weterings, studie-
richtingsleider PW, tel. (04490) 9 12 56.

Sollicitaties, onder vermelding van de desbe-
treffende funktie, voor 1 september a.s. richten
aan de afdeling Personeelszaken, t.a.v.
drs. G. Bollen, Postbus 69,6130 AB Sittard.

HOGESCHOOL SITTARO



espannen
op de Praagse oppositie is

flink opgevoerd. In de pers woedde
een felle campagne en het regende
waarschuwingen tegen 'oproer-
kraaiers. Er is een gespannen sfeer
gekweekt.

Het Tsjechoslowaakse regime, dat
in 1968 als zetbaas van Sovjetleider
Brezjnjev werd aangesteld, lijkt in
het nauw gedreven. Jiri Dienstbier,
die tijdens de Praagse Lente journa-
list was en nu zijn beroep alleennog
in de illegale 'Samizdat' kan uitoefe-
nen, heeft daar lang op moeten
wachten. „De optimisten dachten
dat het nog wel 30, 40 jaar zou du-
ren, of misschien zelfs wel een hele
eeuw, voordat er hier iets kon ver-
anderen. Maar de machthebbers
worden in de steek gelaten door
Moskou, dat hen in '68 met tankge-
weld in het zadel hielp. Uit de ont-
wikkelingen in de Sovjetunie, Po-
len en Hongarije put de bevolking
een nieuw optimisme".

De eerste tekenen daarvan kwamen
eenjaar geleden toen enkele duizen-
den jongeren op 21 augustus een
spontane demonstratie hielden.
Daarna is het rap gegaan. Er werden
nieuwe demonstraties gehouden,
die soms, zoals in januari,met harde
hand door de politie werden bestre-
den.
Er ontstonden nieuwe politieke op-
positiegroepen van links tot libe-
raal. Christen-democraten en libera-

lenverenigden zich in het Democra-
tisch Initiatief en de oudgedienden
van de Praagse Lente richtten het
Democratisch Socialistische Obro-
da (wedergeboorte) op. Die groepen
bestaan voornamelijk uit mensen
die al jaren in de mensenrechtenbe-
weging Charta '77 actief waren,
maar inmiddels roeren ook de bui-
tenstaanders zich.
In juni schreef een aantal dissiden-
ten een petitie onder de bescheiden
titel 'Een paar regels. Die oproep
tot meer vrijheden en vrijlating van
politieke gevangenen is inmiddels
door meer dan 15.000 mensen uit
cultuur en wetenschap onderte-
kend. „Daar zitten heel wat mensenbij die 12 jaar geleden nog.hun
handtekening hebben gezet onder
de anti-Charta-verklaring, waarin
wij door de overheid veroordeeld
werden", herinnert Jiri Dienstbier
zich, „ennu tekenen ze documenten
van de oppositie! Die mensen heb-
ben wat te verliezen en toch komen
ze nu openlijk voor hun democrati-
sche mening uit. Dat is zo belangrijk
omdat er ook sterren uit de muziek-
wereld onder zitten.
Onder de druk van de omstandighe-
den moeten de autoriteiten zich
aanpassen, maar dat levert volgens
Dienstbier een bespottelijk tafereel
°P- „Als de partijleiding nu de
ideeën van Gorbatsjov moet napra-
ten, terwijl ze de mensen voor zulke
opvattingen 15 jaar lang vervolgd
nebben, dan maakt ze zich alleen
maar belachelijk. Er zijn geen echte
hervormers in de communistische
Partij van Tsjechoslowakije, het is
meer een soort vakbond van macht-
hebbers.

Hervormingen
Toch schuift er binnen de machtse-lite het een en ander. Er worden eco-
nomische hervormingen doorge-
voerd. Weliswaar niet zo radicaal als
in Hongarije en Polen, maar toch is
er ook in de westerse zakenwereld
waardering voor de eerste stappen

op die weg. Het banksysteem wordt
hervormd, de prijzen voor een deel
vrijgelaten, sommige subsidies af-
geschaft, een grotere zelfstandig-
heid van de bedrijven gegarandeerd
en de openlijke kritiek op de ver-
slechterende economie neemt toe.
Zo presenteerde premier Ladislaw
Adamec onlangs in het parlement
een alarmerend verslag over de eco-
nomie, die tot dan altijd alleen maar
door triomfantelijk hoorngeschal
werd begeleid.
Voor Jiri Dienstbier zijn die ver-
nieuwingen onvoldoende". Wat is
dat voor een verbetering als Ada-
mec nu de halve waarheid over de
economie mag verkopen, terwijl
daar vroeger maar een tiende van
aan het licht kwam? Dat rapport
van de premier was oorspronkelijk
veel alarmerender. In opdracht van
het Politburo heeft hij het notabene
twee keer in een wat optimistischer
toon moeten herschrijven. In zon
situatiekan er geen spiake zijn van
echte hervormingen".
Is er van de communistische partij,
die in 1968 juist een aanvoerder was
van de vernieuwingsbeweging, dan
helemaal niets meer te verwachten?
Verrassend genoeg geeft de cy-
nisch-kritische Dienstbier daar een
positief antwoord op. „De huidige
partijleiding heeft geen steun van
de bevolking en heeft geen pro-
gramma. Ze hebben slechts een
paar duizend apparatsjiks, maar
zelfs van die kant is de steun onze-
ker. Vooral onder het jongerepartij-
kader heerst ontevredenheid, want
die zien hun politieke carrière nu in
gevaar komen. Ze zijn op hun pos-
ten terechtgekomen juist omdat ze
géén vechtersbaasjes zijn, dus uit
zichzelf zullen ze niet revolteren.
Maar zodra er in Tsjechoslowakije
iets in beweging komt, dan zullen
dieapparatsjiks op de treeplank van
de trein proberen te springen. Als ze
voelen dat hun bazen door de hoog-
ste chefs in Moskou in de steek wor-
den gelaten, danzouden ze wel eens
in opstand kunnen komen".

binnen/buitenland
Druk op oppositie in Tsjechoslowakije flinkopgevoerd

Praag wenst geen
herdenking inval

Van onze correspondent

- „De situatie in Tsjechoslowakije is op een
M-astische manier verbeterd!", roept Jiri Dienst-
r\ een van de oprichters van Charta '77, uit en be-
M aan een cynische uitleg van zijn voor een ver-
fde dissident onvermoede enthousiasme. „Als ik
de jaren '50 had gedaan wat ik nu allemaal doe,

R was ik zeker opgehangen. Begin '70 zou ik zon
!li jaar gevangenisstrafkrijgen en in 1979 kreeg ik
drie.

jhaal ik tien keer zoveel uit en

'zit ik hier op een warme augus-
*vond bij het open raam een in-
J'ew weg te geven! Zo is dat, het
J'ijd beter om in een gevangenis
*|ten waar je mag zingen, dan in
Se waar je je mond moet hou-
■ Maar voor Dienstbier staatJ:achter het fleurige bloemetjes-
j^lg van de Tsjechoslowaakse
Vormingen stuit je nog altijd pp

van diezefde gevangenis.

'ls niet in de ketenen geslagen,*r toch heeft Dienstbiers bewe-
£Svrijheid zo zijn beperkingen.
*6le dagen vóór de herdenking
|de inval van de Warschaupact-
yfen, die in augustus 1968 een
?e maakten aan de hervormin-:van de Praagse Lente, heeft Jiri
■Jstbier zijn koffers gepakt. Hij
J op het punt om met zijn gezin
j zijn buitenhuisje te vertrek-

" Voor een vakantie, zegt hij,
j^.er is wel enige druk van de

aan voorafgegaan.

t>eb van de politie het advies ge-
eri om in de week vóór de 21etad te verlaten. Ze hebben me

(aarschuwd dat ik gearresteerd
Worden als ik de wet zou bre-

' dus als ik de herdenking van
''dag zou meeorganiseren.

Johan Siekelenburg, voorzitter van de FNV:

Aanpassing sociale
wetgeving nodig

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - FNV-voorzitter
Johan Stekelenburg zet
schuldbewust een plastic be-
kertje koffie op tafel. „Eigen-
lijk is het te gek dat we die din-
gen hier nog gebruiken," zegt
hij. „Als je aan overheid en
werkgevers eisen stelt op mi-
lieugebied, moet je natuurlijk
ook in eigen huis kijken wat
daar nog fout zit."

Desondanks behoort een stevig mi-
lieubeleid zonder meer tot de wen-
sen dieStekelenburg bij een nieuwe
regering zal deponeren. Na de aan-
vankelijke euforie over het milieu
ziet hij zowel bij de werkgevers als
bij de werknemers een terugkrab-
belende houding. Her en der schrikt
men van de consequenties van een
goed milieubeleid voor de bedrijfs-
voering en voor de beurs van de
consument. Alleen de overheid kan
burgers en bedrijven dwingen tot
echt milieubewust gedrag. „En
daarom kan een terugtredende
overheid op dit terrein gewoon
niet," zegt de FNV-voorzitter.

'Dramatisch'
Van zijn kant is hij best bereid voor
het milieu een paar oude dogma's te
laten vallen. Zoals koopkrachtbe-
houd: „Het mag de mensen wat kos-
ten. Ze moeten het in hun porte-
monnee voelen, anders werkt het
niet. Ik vind wel dat er voor de mini-
ma een compensatie moet komen."

Het milieu is natuurlijk niet het eni-
ge probleem dat de FNV-voorzitter
bezighoudt. Eerder dit jaar hebben
FNV en CNV samen al een aantal
wensen bij de politiek op tafel ge-
legd, met als belangrijkste het her-
stel van de koppeling tussen uitke-
ringen, ambtenarensalarissen en de
lonen in de marktsector. Dat Steke-
lenburg daarnaast een zeker koop-
krachtherstel voor de minima wil, is
inmiddels ook geen verrassing
meer: „Het uitkeringsniveau van

WAO'ers is bijvoorbeeld dramatisch
ingezakt. Daar moet wat aan gedaan
in de positie dat zij het wel en wee
van de koppeling in handen heb-
ben. De politieke partijen hebben
immers al laten weten niets voor
herstel te voelen als de lonen te snel
stijgen. Als de werkgevers de be-
schikbare loonruimte alleen voor
worden. Als de WAO teveel kost,
moet je als regering een goed pre-
ventief beleid ontwikkelen en zor-
gen voor goede arbeidsomstandig-
heden."

Van een nieuw kabinet verwacht hij
verder een doelgericht werkgele-
genheidsbeleid, met name gericht
op de moeilijk bemiddelbare lang-
durig werklozen. Stekelenburg legt
naast scholing en werkervarings-
plaatsen sterke nadruk op herverde-
ling van werk door arbeidstijdver-
korting. Dat is volgens hem de enige
mogelijkheid de broodnoodzakelij-
ke extra banen te creëren.

6 SEPTEMBER

Heffing
Stekelenburg ziet voor een nieuwe
regering een belangrijke taak weg-
gelegd in het ontwikkelen van in-
strumenten die werkgevers kunnen
stimuleren om daadwerkelijk aan
scholing, werkgelegenheidsprojec-
ten en ATV mee te werken. „Je kunt
dan denken aan een heffing, die be-
drijven niet hoeven te betalen als ze
bepaalde maatregelen nemen. Of
een fonds waar ze geld in moeten
storten, dat vervolgens weer door
gemeenten gebruikt kan worden
om voor banen die nu blijven liggen
maar wel belangrijk zijn. Bijvoor-
beeld de reiniging van de stad, zodat
die ook weer eens wat schoner
wordt."

Volgens hem zitten werkgevers, nu
loonsverhoging willen gebruiken,
loopt de koppeling dus groot ge-

Vaar. „Als overheid zou ik de werk
gevers niet in zon positie willer
plaatsen," zegt Stekelenburg.

Wetgeving
Maar van een nieuw kabinet ver-
wacht hij echter eerst en vooral dat
het 'volstrekt dode tij' dat nu heerst
in de wetgeving rond sociaal beleid,
arbeidsomstandigheden, de positie
van de vakbonden en de medezeg-
genschap nieuw leven ingeblazen
krijgt. „De afgelopen zeven jaar is
wetgeving op deze terreinen ge-
woon op de plank blijven liggen.
Het gaat daarbij wel om zaken die
werkgevers en werknemers uitein-
delijk onderling moeten regelen.
Maar een overheid kan via kwesties
als de openbaarheid van inkomens,
het vakbondswerk in de bedrijven
en de uitbreiding van de algemeen
verbindendverklaring van CAO's
wel een raamwetgeving maken."

De vakbonden zijn de afgelopen ja-
ren wel steeds meer betrokken bij
adviesorganen en de uitvoering van
sociale wetgeving. Stekelenburg er-
kent dat dat positieve kanten heeft,
maar ziet ook nadelen: „Het is mooi
datdeze regering niet meer alles zelf
heeft willen regelen en zaken als de
arbeidsvoorziening aan de sociale
partners wil overdragen. En het
vakbondswerk biedt ook het draag-
vlak om dergelijke taken over te ne-
men. Maar daar zou wat ons betreft
wel een vergoeding tegenover moe-
ten staan. Bij organen als de Sociaal
Economische Raad, de Stichting
van de Arbeid, de bedrijfsverenin-
gen en de ziekenfondsraad krijg je
natuurlijk presentiegeld. Maar dat
staat in geen verhouding tot de be-
leidsvoorbereidende kosten die wij,
maar ook werkgeversorganisaties
maken. En die kosten maak je wel
voor de hele samenleving, ook dege-
nen die niet georganiseerd zijn.
Daarom pleiten wij ervoor een per-
centage van de loonsom in een
fonds te steken waar dergelijkekos-
ten uit gefinancierd kunnen wor-
den."

Europa
Naar alle verwachting zal Europa
'92 in de komende kabinetsperiode
een belangrijke rol gaan spelen. Was
de FNV-voorzitter daar een jaar ge-
leden nog optimistisch over, nu
spreekt hij toch wat zorgelijk over
de wijze waarop in de EG met de so-
ciale kanten van de eenwordig
wordt omgesprongen. Hoewel mi-
nister De Koning van Sociale Zaken
wel eens heeft gezegd dat die ont-
wikkeling in de gaten moet worden
gehouden, heeft het vertrekkende
kabinet zich naar de mening van
Stekelenburg bepaald niet sterk ge-
maakt voor een Europees sociaal
handvest. „Als de top bijeenkomt,
wordt men volledig beheerst door
het monetaire systeem en is er geen
enkele ruimte voor een discussie
over sociale verhoudingen."

Het belangvan een sociaal handvest
moet beslist in het regeerakkoord
worden opgenomen. „Zon hand-
vest moet er komen, anders bestaat
het risico dat vakbonden in de ver-
schillende landen zich defensief
gaan opstellen en de eenwording
gaan blokkeren. In Duitsland zie je
zon ontwikkeling al. Daar dreigt de
vakbeweging de kont tegen de krib
te gooien. Als een remmend land als
Engeland straks de norm in de EG
wordt, dan zitten we echt met een
probleem."

(ADVERTENTIE)

Is een dagje in de natuur
niet een goede gelegenheid

om Vis heel ontspannen over
je toekoms^na ta denken?

Een mens kan zich op \^:*| M\ | $£&f °Pleiding vol Ben kr'iBen voor de
heel wat manieren ontspannen. \«É si \ ï: I F*^J^<*^ tijd van 14 maanden een
De een zoekt het in de gezelligheid V*T^|Mi|fyr w, t ; }"f *f : f /K \ zogenaamde leer/

en de drukte van de stad. De ander in 4L'; 'T M; Vf I|| i - * Jf arbeidsovereenkomst

de rust van de natuur. '"/-■-■ WtiL. U^-^K i>>^"' aangeboden, tegen een
Als u iemand bent die wefeaflis I§|p|p|4ijj*;ii. wy**?*.: '"■"". '* goed salaris. Bij gebleken geschiktheid

voor de natuur kiest, weet u dat zon ontspannende wordt deze overeenkomst omgezet in een contract voor

omgeving bij uitstek geschikt is om na te denken. Over wat er inmiddels onbepaalde tijd.

van uw toekomstverwachtingen is uitgekomen, bijvoorbeeld. En wat Bent u tijdens uw overpeinzing op een idee gebracht en wilt u
voor wending u daaraan zou willen geven. weleens nader metons kennismaken, neem dan contact met ons op. Een

Laat op zon moment uw gedachten ook even los op het aan- kort briefje met uw gegevens is genoeg,

bod dat DSM u kan bieden: Een praktijkopleiding tot proces-operator. Stuur dit aan DSM Limburg bv, Personeelsvoorziening en

Een mogelijkheid voor mensen van 18 tot 35 jaar met LTS Beheer, Mijnweg 3, 6167 AC Geleen (onder vermelding van nr.
(wis- en natuurkunde op C-niveau], HAVO-3 of MAVO (ook met 62/PVB). Of bel voor meer informatie: 04490-63237.
wis- en natuurkunde), om bijDSM een vak te leren.Een verantwoordelijk

vak. Want de proces-operators zijn de mensen die de produktie-

processen in deDSM-fabrieken begeleiden.En die als er iets mis dreigt te j^»* mm gJ^
gaan complete fabrieksinstallaties stilleggen en weer opstarten.

Elke maand start DSM met een opleiding.De mensen die deze We hébben eén OplOSSing Of We Vinden er een.

" JOHAN STEKELENBURG
belang van sociaal handvest moet in het re-

geerakkoord...
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MmMff PERSONEELSGIDS

———— i

JTDZ) Stichting Ziekenzorg
L-fiP' Westelijke Mijnstreek

m^ Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)

" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Ten behoeve van deDienst Opleidingen Verpleging en Verzorging,
f * Opleiding A-verpleegkundige, op de lokatie Sittard zoeken wij op

zeer korte termijn kontakt met belangstellenden voor de funktie van

docent geneeskunde
Vakaturenr. GM 34.

funktie-informatie: " is primair belast met het geven van lessen conform het leerplan voor de
vakken ziektenkunde, interne geneeskunde en neurologie;

" dient mee te werken aan de verdere ontwikkeling van net leerplan en
toetskonstruktie;

" is tevens belast met toetskorrektie.
Het aantal lesuren voor het schooljaar 1989-1990 is ongeveer 450.

funktie-eisen: " minimaal het diploma basisarts, mits het senior co-assistentschap interne
geneeskunde, neurologie en chirurgie met sukses is afgesloten;

" affiniteit met de opleiding tot A-verpleegkundige;
" bereidheid in teamverband te werken.

inlichtingen: Mw. C. N. Quispel, hoofd Dienst Opleidingen Verpleging en Verzorging,
tel. 04490-18666 toestel 2230.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen'als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.

— ■ r
De dienst Bouwzaken en TechnischeDienst (BTD) draagtzorg voor de huisvesting van deRijksuni-
versiteit Limburg. Deze huisvesting bestaat uit kantoren, onderwijsvoorzieningenen laboratoria.

Voor de dagelijksebedrijfsvoering van de huisvesting is momenteel een functie vakant als:

gebouwbeheerder (m/v)

functie
- als schakel fungeren tussen de gebruikersvan gebouwenen installaties en de BTD;
- zorgdragenvoor een snelle afhandeling van klachten, storingen, wensen etc. van gebruikers;
- zelf oplossenvan ad-hoe zaken; deplanmatige zaken worden uitbesteed aan firma's door

collega's;- bewaken van de voortgang van bovengenoemdeactiviteiten;- leidinggeven aan 2 a3 inleenmonteurs;- verrichten van wachtdienst-activiteiten.

In de toekomst zal bij de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik worden gemaaktvan een gebouwen-
beheersysteem.
De gebouwbeheerder is vergunninghouder voor elektrotechnische installaties van gebouwenvan
de RL.

functie-eisen- MTS-E of MR of gelijkwaardigeopleiding;- VEVsterkstroom en zwakstroom;- diploma'Erkend elektrotechnisch installateur';
- kennis van gebouwenbeheersystemen;- langdurige MR- en E-ervaring met installaties en gebouwen;- zéér goedecontactuele eigenschappen;- goedeorganisatorische eigenschappen;- inventiviteit en eigen initiatief.

salaris
Afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal ’ 3.641,-bruto per maand (schaal 7 BBRA 1984).

inlichtingen
Nadere inlichtingenkunnen worden ingewonnen bij de heerJ. Knoppen, hoofd TechnischeBedrijfs-
voering en Onderhoud, telefoon 043-888446.

In hetkader van het strevenvan de RL naar een evenwichtigepersoneelsopbouw wordenvrouwen
_~,^—■^■■■j uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

f[fmm\ vacaturenummer.UD 9085

%%V^ Schriftelijke sollicitaties, onder duidelijkevermelding van het vacaturenummer op briefen envelop
\^^^_T binnen 14 dagente richten aan de dienstPersonele Zaken van deRijksuniversiteit Limburg,
]ff Postbus 616,6200 MD Maastricht./// l_=- Rijksuniversiteit Limburg

" _"

/ ||Hm|l Centrum voor behandeling en verzorging
/ JJJr >J||||, van geestelijk gehandikapten
'l| [ Paulus Stichting

De Paulus Stichting is een woon- en leefgemeenschap voor 344 geestelijk gehandicapte
mensen en een werkgemeenschap voor circa 480 medewerkers.
De bewoners zijn gehuisvest in nieuwbouw-woningenof paviljoens.
Daarnaast beheert deStichting in de regio een vijftal socio-woningen.
In verband met het vertrek van de huidige medewerksterontstaat binnen de sektor ontspan-
ningsdienst de vakature van

medewerk(st)erontspanningsdienst
muziektherapeut(e)
voor 40 uren per week
De werkzaamheden bestaan uit:- het begeleiden van groepen en individuele bewoners t.a.v. ontwikkeling, ontplooiing en

vorming met behulp van het medium muziek;- aktiviteiten ondernemen met dieper-gestoorden met behulp van het medium muziek;- het begeleiden van de drumbanden het koortje;- meehelpen bij instituutsfestiviteiten;- overige werkzaamheden voortvloeiende uit het muziekgebeuren.
Wij vragen:- diplomaKopse Hof, Mikojel specialisatie muziek of een vergelijkbare opleiding;- bereidheidom onregelmatige diensten te verrichten;- bij voorkeur ervaring in dezwakzinnigenzorg.
Wij bieden:- salariëring volgensfunktiegroep 45;- overige arbeidsvoorwaarden konform CAO-Ziekenhuiswezen;- mogelijkheidom defunktie ook in deeltijd-arbeid te verrichten.
Voor nadere informatie over dezevakature kunt u terecht bij Gerard Nijhuis, sektorhoofd
ontspanningsdienst of bij Ruud Krabbe, personeelsfunktionaris, telefoon 04490-94444.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatiesvoor 2 september a.s. te /
richten aan de afdeling personeelszaken van de Paulus Stichting, Watersley 1, /
6132 KA Sittard. /
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Randstad mÊ^sheeft volop «f
WelK Ji*W& ’1
Administratief medewerker m/v
U gaat licht administratief werk verrichten. U heeft een
HAVO-diploma met wiskunde. Uw leeftijd is ca. 20-30 jaar. U
bent representatief en in het bezit van een rijbewijs. Deze
baan gaat ongeveer 1 maand duren.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40.

Telefonist m/v
U gaat telefonisch informatie verstrekken voor een
onderwijsinstelling. U bent flexibel inzetbaar, vooral in de
middagen.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40.

Verkoopmedewerker
binnendienst m/v
U heeft een opleiding op MEAO-niveau. U heeft een goede
kennis van Duits en Engels zowel in woord als geschrift. Tot
uw taken zullen behoren orderafhandeling en de registratie
hiervan op de computer. Het is dan ook belangrijk dat u enige
kennis van automatisering heeft. Uw leeftijd is 25-35 jaar. U
bent full-time beshikbaar en vanaf 1 september inzetbaar.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een glasverwerkend bedrijf in Maasbree zoeken wij
medewerkers in 3-ploegendienst. Het betreft werkzaamheden
in de eindafwerking. Voor de bereikbaarheid van het bedrijf is
het noodzakelijk dat u over een auto beschikt.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15.

Machinebediende m/v
Voor een bedrijf in Heerlen-Zuid zoeken wij medewerkers in
vol-continu dienst. Na een inwerkperiode van enkele dagen
wordt u in een vaste ploeg ingedeeld. De juiste instelling is
belangrijker dan diploma's. Eigen vervoer is noodzakelijk.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15.

Magazijnmedewerkers m/v
U bent bereid de handen uit de mouwen te steken en werk
op te pakken dat voor handen komt. Banen als deze heeft
Randstad regelmatig. Als we het eens kunnen worden, kunt u
spoedig aan de slag, in deze of in een andere uitzendbaan.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-71 85 15.

Afwerkers m/v
Voor een bedrijf in Nuth. Er is werk op diverse afdelingen,
met daaraan verbonden, afhankelijk van de afdeling, dag-,
2- of 3-ploegendienst. Dit werk is voor lange tijd. Eigen
vervoer is noodzakelijk, reiskosten worden echter vergoed.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-71 85 15.

MTS'ers Elektronica m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. U bent in
bezit van uw MTS Eca-diploma en minimaal 3 maanden
beschikbaar. Ervaring is niet noodzakelijk. De duur van de
opdrachten varieert van 3 tot 6 maanden.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.

Tekenaar Weg & Waterbouw m/v
Voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen. U heeft uw
MTS- of HTS-diploma behaald en bij voorkeur (stage)
tekenervaring. De duur van de opdracht is onbekend.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22. ~

LTS'ers Timmeren m/v
Voor een bedrijf in Heerlen zoeken wij LTS'ers Timmeren met
ervaring voor het monterenvan kunststof raamkozijnen en
deuren. Met ingang van maandag 21 augustus kunt u aan de
slag.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15.

CV-monteurs/loodgieters m/v
Vaklieden metrelevante werkervaring zijn ten alle tijde
plaatsbaar bij verschillende bedrijven in de regio
Heerlen/Kerkrade.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15.

Heerten, Akerstraat 26.

-\r randstad uitzendbureau

HERHAALDE OPROEP
Heerlen is een dynamische gemeente met ruim
94.000 inwoners. Het gemeentelijk beleid wordt
ondersteund door een adequate geautomatiseerde
informatievoorziening. De dienst Bestuurlijke In-
formatie, één van de concerndiensten, speelt een
aanzienlijke rol bij de totstandkoming hiervan.
Deze dienst bestaat uit de afdelingen systeemont-
wikkeling, productie en hardwarebeheer, onder-
zoek ruimtelijke ordening en huisvesting, econo-
misch onderzoek en welzijnsonderzoek en de
afdeling statistiek en administratie.

De afdeling systeemontwikkeling van de dienst
ontwikkelt en onderhoudt onder andere de
concern-informatie-systemen en maakt daarbij
onder andere gebruik van:- een centraal computersysteem (BULL DPS/7);- een 4e-generatie applicatie-generator.

Bij deze afdeling is vacant de functie.

PRqGRAMMEUR/ANALIST(M/V)

Functie-informatie:
Het zorgdragen voor de uitwerking van een
systeem-ontwerp of delen daarvan. Dit houdt
ondermeer in planning, programma-ontwerp, pro-
grammering, testen, documenteren, implemen-
teren en onderhoud.

Functie-eisen:- VWO. met Wiskunde/Engels, een voltooide
opleidingCOBOL-programmering en enige jaren
relevante ervaring
of:
HBO INFORMATICA (HIO 4-jarig, HEAO-BI);

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid;

- goede contactuele eigenschappen.

Een medisch en op de functie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

In hetkader van flexibilisering van de arbeidworden
medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.

Het beleid van de gemeente Heerlen is erop
gericht het relatieve aantal vrouwen in haar func-
ties te verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden
derhalve nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.

Het salaris zal bij aanname, afhankelijk van leef-
tijd, opleiding en ervaring maximaal ’ 4.144,--
-(maximum schaal 8) bruto per maand bedragen.

Nadere inlichtingen over deze functie kunnen
worden ingewonnen bij de heer P. de Vrede,
hoofd afdeling systeem-ontwikkeling (telefoon:
045-764508).

Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nummer 272, met vermelding zowel op brief
als enveloppe, te zenden aan de directeur dienst
personeel en organisatie, gemeente Heerlen,
Postbus 1, 6400AA Heerlen.

Zij die reeds eerder naar deze functie hebben ge-
solliciteerd, behoeven zulks niet opnieuw te doen.
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Mayfran is een sterk De afdeling:
internationaalopere- De werkzaamheden van de groep Elektro bestaan uit het ontwerpen, engineeren,
rende onderneming samenstellen, testen, installeren en in bedrijf stellen van complete besturingssystemen.

_n-in__rir.- _- Wegens uitbreiding van de aktiviteiten zoeken wij op korte termijn kandidaten M/V voo
engineering en d f nkties van:produktie van
transport-en ver-
werkingssystemen
voor afvalstoffen. »^^j jHj^^^R*J^HjlM
De ■~j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j___j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j__,i_j_j_j_j_j_j_t_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_j_i_i_j»
voor 90% worden
geëxporteerd, vinden De funktie:
hun toe_assina in de e chef-monteur verzorgt de voorbereiding, installatie en het in bedrijf stellen van ge-
metaalindustrie compliceerde relais- en P.L.C.-bestuurde systemen bij klanten in geheel Europa.
huisvuilverwerking HT_iVWPPP_j-
en schrootrecycling. |*j [■»_ j [(sjj BwBij Mayfran werken ■■■■■■■■■■■■■■■■HHIhÉIMÉiÉÉHHi _j_j»

ruim 200 personen.
Mayfran maakt deel De funktie:
uit van de Industrial De monteur vervaardigt besturingspanelen en zal incidenteel kleinere systemen
Components Group installeren en in bedrijf stellen bij klanten in geheel Europa.
van het AmerikaansebJ.i. Voor beide funkties wordt u graag nadere funktie-informatie verstrekt door de groeps-concern Knilips |eider E|ektro de heer D van Voorst, telefoon 045 - 329255.Industries Inc. met
10.000 werknemers. De funktie-eisen:

Voor beide funkties geldt:- MBO-niveau bv. MTS-Elektrotechniek of gelijkwaardige combinatie opleiding/
werkervaring;

- Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;- Beheersing van de Engelse en Duitse taal;
- Rijbewijs BE.

Additioneel voor de funktie van chef-monteur geldt:- Kennis van en ervaring met P.L.C.-technieken;- Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.

De arbeidsvoorwaarden:
Interessante funkties met eigen verantwoordelijkheden in een bedrijf met een vooraan-
staande positie op de markt.
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie.

■hh mm% ia Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden conform C.A.O. in de Metaalindustrie
bieden wij o.a. een gunstige studiekosten-, bedrijfsspaar- en ziektekostenregeling.

Mavfran Limburg B.V. De procedure:
Postbus 31032 Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief,

fii7niJ I rf af voorzien van volledige informatie over persoon, opleiding,
t 11 « oomoi ervaring en een.recente pasfoto te sturen naar nevenstaand adresTelefoon 045 - 329292 , a v de heer h.M.J. van der Heijden, personeelchef. Wij verwachten

uw reaktie graag binnen 14 dagen.
Wij garanderen vertrouwelijke behandeling van alle gegevens. Een me-

disch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de selektieprocedure-

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

hoofdkantoor in Hoofddorp.

Wij zoeken contact metkandidaten die in Holland Casino Valkenburg willen werken in de
functie van

ZAALASSISTENT M/V
Taak: - representatief voor- - reiskostenvergoeding;- service verlenen en in de komen; - opname in eigen

ruimste zin behulpzaam - bij voorkeur in bezit van pensioenfonds;
zijn aan de gasten en de EHBO-diploma; - deelname in premie-
spelleiding; - leeftijd circa 20-30 jaar; , spaarregeling.

- bereidheid om ook als - bereidheid tot het
controleur te worden verrichten van wissel- Sollicitatie:
ingezet diensten, inclusief Schriftelijke sollicitatie,

weekenden. " voorzien van curriculum
Vereisten: vitae en recente pasfoto,
- MAVO-opleiding; Geboden wordt: richten aan de Chef- kennis van moderne - 40-urige werkweek; Personeel en Organisatie,

talen; - goede salariëringvol- de heer L. M. Humblet
gens eigen bedrijfs-CAO;

- goede secundaire ar-
beidsvoorwaarden, waar-
onder 25 vakantiedagen,
8,3% vakantietoeslag en
een 13e maand;

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

I TECHN I SCHE UN I E R 3

IDe
Technische Unie is een landelijke groothandel voor de professionele

installateur van elektrotechnische, sanitaire en verwarmingstechnische
materialen en voor de elektrotechnische detailhandel. De Technische Unie
levert ook aan zelfinstallerende bedrijven en de overheid. Door het hele land
heeft deTechnische Unie 23 verkoopkantoren, het Centraal Magazijn staat in
Alphen aan denRijn en het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen.
Op de afdeling verkoop-binnendienstvan onsverkoopkantoor te Venlo isvacant defunctie van

Commercieel medewerker(ster)
Sanitair / Centrale Verwarming
De nieuwe medewerker(ster) zal deej D middelbaar technische opleiding
uitmaken van een team dat deverkoop D kennisvan de sanitair- en Centrale
verzorgt van sanitair- en C.V-installatie- Verwarmingsbranche en bereid te zijn zich
materialen. hierinverder te verdiepen

D commerciële vaardigheden
Tot zijn/haar taak zal ondermeer behoren: D beschikkenover goede contactuele eigen-
D het behandelenen verwerken van schappen

telefonische orders middels beeldscherm D leeftijd tot 30 jaar.
D het gevenvan prijs- en artikelinformatie aan

onze relaties. Geïnteresseerden nodigen wij uit schriftelijk te
solliciteren.

Om dezefunctie metsucces tekunnen Ons adres is: Technische Unie B.V,
vervullen dient de kandidaat aan devolgende t.a.v. de heer P. H. G. v.d. Nieuwenhof,
voorwaarden te voldoen: Alerbeemdweg 25,5928 PV Venlo.
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Redelijkpositief beeld over medezeggenschap

Kabinet wil OR meer
bevoegdheden geven

HAAG - Het kabinet wil dat ondernemingsraden eerder
'r directies van bedrijven worden betrokken bij besluitvor-
*§" Ook moet het het adviesrecht van de raden worden uit-
leid. Op voorstel van minister De Koning (Sociale Zaken)
,£ot het kabinet gisteren de Sociaal Economische Raad
l*>) om advies te vragen over invoering van dezeverbeterin-
Pin de Wet op de Ondernemingsraden.

U^binet meent dat een funda-
Ji*je discussie over de positie
L^e ondernemingsraden niet
IJ* worden gevoerd, omdat in
LrS-meen een redelijk positief
L: bestaat over de medezeggen-
P Van de raden.

oblemen
jv 2»jn er volgens het kabinet in
Ij el ondernemingen problemen
Le aandacht vragen. De advies-
dag aan de SER concentreertqaarom op verbetering van het

praktisch functioneren van de on-
dernemingsraden.

Zo stelt De Koning voor dat werk-
gevers bij belangrijke beleidsbe-
sluiten en over projecten in voorbe-
reiding vooraf overleggen met de
ondernemingsraad. Verder zouden
automatiseringsprojecten altijd
voor advies moeten worden voorge-
legd aan de ondernemingsraad, om-
dat deze een direct gevolg voor het
aantal arbeidsplaatsen kunnen heb-
ben.

Prestatieloon
voor Bredase
Ambtenaren
o,rA -Als eerste grote gemeente

(Iq s land wil Breda voor haar
l atnbtenaren een prestatiebelo-

aan invoeren- Goed functio-ac ambtenaren kunnen vanaf
tj/lari aanspraak maken op extra
''Jk en °P toeslagen. Afhan-

Bvan hun positie kunnen zy er
Procent op vooruitgaan.

1^bissen van Bredase ambtena-
gemiddeld 2 procent on-

-5^van collega's bij vergelijkba-
ki genten. Diensthoofden kun-
\. mder goed functionerende
l«J>eschikten ook een periodieka al of deels onthouden. DatOet college van BenW de ge-
tel .er-ad voorgesteld. De maat-je s bedoeld om de salarisach-jjjd van Bredase ambtenaren
Si^ga's in andere grote steden
V te maken. De prestatiebe-

de gemeente de komende
ir, 1trUctureel 2,5 miljoen gulden

*°sten.

beurs
Afkalvend

STERDAM - Het Damrak
\ 1 Ssiteren na een goedeweek
\h5ere wegen opgezocht. De
V^mgsindex daalde met 0,4
'S^ l°t 198,3. Mooie cijfers van
t\^, en-KLM hadden een ave-

"°raS\f u*twerking, maar aan de
°nd van volgende week te

I*l CDren halfjaarcijfers scho-
ol! "ührmann-Tetterode en

t
oyd omhoog. De obligatie-

&t> v in mineur met verlie-an- rond een kwart punt.
's'SfyB°ede8°ede halfjaarcijfers van
%et S^den niet het verwachte
i**l f 1 r|er saldo viel het verlies
%hi ° °P f 134>40 n°6 mee-Inwas de koers tot f 133
chot *■ Beleggers die een voor-
.^o^P de mooie cijfers hadden
et*eij\iin stelden de winst veilig.

'* f n ,de was het geval bijKLM, u,-0 verloor op f55,70.

*8i^ann-Tetterode die maan-%ot
l tussentijdse cijfers komt

%fuj mdc middaguren f 2,70
%- f

u naar f74. Daarbij werd
iN, w miÜoen omgezet. Ned-
j>or^en v.arvan donderdag cijfers
IVI Om kfkendgemaakt, ging bij

f l«et van meer danf62 mil-
Swi omhoog naar f96,60.
',5q 'a>? daarentegen VOC metSt; rlles °P f 44,20 bij een
;. Van f 28,6 miljoen.
)kk ;hWJ1 de markt iag Hunter
f f ui met een verlies van f 3Nsen u?" Elders brj de hoofd-

ben' beven de meeste verlie-S^^kt tot een gulden.

Opening in lang slepend conflict met EG

Minimumprijzen voor
Japanse computerchips

TOKIO - Enkele grote Japanse
elektronicaconcerns nebben beslo-
ten voortaan een minimumprijs te
hanteren voor de computerchips
die ze in Europa verkopen, zo heeft
het Japanse ministerie van interna-
tionale handel en industrie gisteren
bekendgemaakt. Volgens het minis-
terie is daarmee de weg gebaand om
het al lang slepende conflict tussen
Japan en de EG over het dumpen
van Japanse chips bij te leggen.
De Europese Commissie is in fe-
bruari 1987 begonnen met een on-
derzoek naar de prijzen die de Ja-
panse chipsleveranciers hun Euro-
pese afnemers berekenen. Aanlei-
ding daarvoor was deklacht van de
Europese producenten dat de chips
werden verkocht tegen prnzen die
lager waren dan de produktiekos-
ten. Ook met de VS heeft Japan

daarover in de clinch gelegen. Dit
conflict heeft zelfs tot gevolg gehaddat de VS strafheffïngen oplegden
op importprodukten uit Japan.

Standaard
De minimumprijzen zullen de ko-
mende vijfjaar elkkwartaal worden
vastgesteld aan de hand van de ge-
middelde produktiekosten. Voor de
meest gangbare chips zullen stan-
daard prijzen gelden. De onderne-
mingen dieeen en ander hebbenbe-
sloten zhn Fujitsu, Hitachi, Mitsu-
bishi, Toshiba en Texas Instru-
ments Japan.
Volgens het ministerie van handel
zullen ook Matsushita, Sharp, Sa-
nyo, Oki en Minebea zich voortaan
aan minimumprijzen voor hun com-
puterchips houden.

beurs van amsterdam. slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.
AEGON 111,60e 111,50
Ahold 137,30 137,50
Akzo 148,80 147,90
A.B.N. 45,20 45,60
Alrenta 163,10 163,40
Amev 58,70 58,60
Amro-Bank 89,10 88,80
Bols 155,00 155,00
Borsumn W. 131,00 131,80
Bührm.Tet. 71,30 73,50
C.S.M.eert 72,00 72,20
DAF 58,00 57,20
Dordtsche P. 266,50 264,20
DSM 135,60 134,40
Elsevier 82,30 81,70
Fokker eert. 46,50 46,40
Gist-Broc. c. 34,30 34,30
Heineken 133,20 132,40
Hoogovens 117,60 116,60
Hunter Dougl. 117,00 114,40 b
Int.Müller 110,00 111,50
KBB eert. 87,00 86,90
KLM 56,00 55,70
Kon.Ned.Pap. 55,80 55.30
Kon. Olie 147,70 145,00
Nat. Nederl. 71,00 71,40
N.M.B. 283,00 282,20
Nedlloyd 94,90 96,60
Nijv. Cate 97,80 96,70
Océ-v.d.Gr. 307,00 305,00
Pakhoed Hold. 148,10 149,00
Philips 41,20 41,00
Robeco 112,70 113,00
Rodamco 161,10 161,50
Rolinco 112,60 113,00
Rorento 62,20 62,30
Stork VMF 40,60 40,30
Unilever 159,00 158,90
Ver.Bezit VNU 104,00 103,00
VOC 45,70 44,20
Wessanen 95,70 95,20
Wolters-Kluwer 51,40 51,30

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12% NL 86-96 123,75 123,55
12% NL 81-91 106,80 106,80
12/2 NL 81-91 105,35 105,30
12 NL 81-91 105,05 105.0011% NL 81-91 106,45 106,35
lIV2NL 80-90 102,65 102,60
lIV2NL 81-91 105,00 104,85
lIV2NL 81-92 105,50 105,35
lIV2NL 82-92 105,70 105,60
11'ANL 81-96 110,20 110,20
11'ANL 82-92 105,85 105,85
11 NL 82-92 106,65 106,65
10% NL 80-95 105,80e 105,80 b
10% NL 81-91 103,30 103,30
lOV2 NL 80-00 115,95 115,95
lOV2 NL 82-92 105,00 104,85
lOV2 NL 82-89 100,20
10'ANL 80-90 101,90 101,90
10'ANL 86-96 113,20 113,00
10'ANL 82-92 105,35 105,35
10'ANL 87-97 114,60 114,30
10 NL 80-90 102,35 102,35
10 NL 82-92 104,00 104,00
10 NL 82-89-2 100,50 100,50
9/2 NL 80-95 103,50 103,50
9/2 NL 83-90 101,95 101,95
9/2 NL 86-93 105,05 104,80
9'A NL 79-89 100,65 100,65
9NL79-94 102,80 102,80
9NL 83-93 103,50 103,35
8% NL 79-94 102,70 102,70
8% NL 79-89 100,25 100,25
8% NL 84-94 104,25 104,15
BV2 NL 83-94 102,75 102,75
B'/2NLB4-941 102,85 102,85
B/2 NLB4-94-2 108,70 108,30
B'/2NLB4-91-l 101,20 101,20

B/2 NLB4-Sl-2 101,60 101,60
Ph NLB4-91-3 101,80 101,80
BV2 NLB7-95 104,80 104,60
BA NL 77-92 101,20 101,20
BV4 NL 77-93 101,60 101,60
BA NL 83-93 102,30 102,30
BA NL 84-94 102,60 102,55
BA NL 85-95 103,60 103,30
BNLB3 93 101,65 101,50
BNL 85-95 102,80 102,55
7% NL 77-97 101,40 101,40
7% NL 77-92 100,55 100,55
7% NL 82-93 100,90 100,90
7% NL 85-00 103,00 103,00
7/2 NL 78-93 100,40 100,40
7'/2NLB3-90-l 100,10 100,10
7/2 NLB3-90-2 100,20 100,20
7/2 NL 84-00 101,80 101,70
T/2 NL 85-95 101,25 101,05
7'/2NLBS-2 95 101,30 101,10
7/2 NL 86-93 100,65 100,60
V/t NL 89-99 101,50 101,20
7NL 66-91 99,70 99 70
7NL 66-92 99,80 99,80
7NL69 94 101.00 b 101,00b
7NL 85-92/96 99,60 99,45
7NL 87p93 100,15 99,85
7NL 89-99 99,75 99,35
7NL 89-99-3 99,75 99,35
7NL 89-99-4 99,80 9940
6% NLI-2 85-95 98,85 98.60
6% NL 86-96 98,80 98,55
P/t NL 88-98 98,05 97,75
6% NL 89-99 98,10 97,70
6V2NL6B-93-I 98,50 98 70
6/2 NL6B-93-2 99,00 100,00b
6V2 NL 68-94 98,70 99,00b
6V2 NL 86-96 97,25 96,95
6V2 NL 87-94 98,00 97,65
6V2 NL 88-96 97,10 96 85
6V2 NL 88-98 96,45 96,25
6V2 NL 89-99 96,40 96 10
6NL 87 96,10 95,70
6'A NL 66-91 99,10 9910
6'A NL 67-92 98,50 98,50
6'ANLB6-92/6 96,80 96,55
6V4 NL 86/96 96,05 95,65
6'/4NL86p95 96,65 96356'A NLB7-3p95 96,65 96,45
61/4NLB7-1/95 96,45 96 25
61/4NLB7-2/95 96,45 96 25
6V4NLBB-94 97,10 96,85
63/jNL 78-98 97,60 97,60
6"4NL88-98 95,95 95,70
6NL 67-92 100,00e 100,00b
6NL 87-94 95,95 95,70
6NL 88-94 96,00 95,70
6NL 88-95 95,35 95,10
6 NLBB-96 94,70 94,50
5%NL65-90-l 99,00 99,00
5% NL6S-90-2 99,00 99,00
s/4 NL64-89-2 99,50 99,50
SNL 64-94 98,80 98 80
4/2 NL 60-90 99,50 99,50
4/2 NL 63-93 97,80 97,80
4'/j NL 60-90 98,80 98,80
4>A NL 61-91 98,60 98,60
4'A NL63-93-1 98,60 98,60
4'A NL63-93-2 98,20 98,20
4NL 62-92 98,90 98,90
3% NL 53-93 96,00 96,00
3'A NL 848-98 95,40
3'A NL 50-90 98,90 98,90
3'A NL 54-94 95,40 95,40
3'A NL 55-95 95,40 95,40

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 111,10 111,30
11BNG 81-06 108,10 108,10

BV2 BNGB4-09-1 106,10 106,10
BV2 BNGB4-09-2 106,40 106,40
6% BNG 67-92 99,20 99,20
6*4 BNG 68-93 98,80 98,80

6V2 BNG67-92-1 98,80 98,80
6'A BNG 67-92 98,30 98,30
6 BNG 65-90-1 99,00 99,00
6 BNG 65-90-2 99.20 99,20
5% BNG6S-90-2 99,00 99,00
s/2 BNG 65-90 99,30 99,30
5'A BNG 64-89 99,30 99,30
5'A BNG 64-90 98,80 98,80
4'A BNG 62-92 96,20 96,20
4/2 BNG 62-93 96,10 96,10

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 107,10 107,00
BA A.1.R.85 106,30 106,30
6'/2BobelB6a 87,10
6'ABührm.73 260,00
6'A Cham 86 87,70 87,70
5 Enraf-N.86 95,50 a 95,50 a
7 HCS Techn. 130,00 129,50
6 Hoogov. 85 170,50 169,50
B>/2HolecBs 118,35 115,00
sHoopEffB7 86,50 86,50
8%KNSM 75 240,00 245,00
7% Nutr.72 405,00 400,00
6/2 Nijv.Bs 151,00 151.00
6V2 R01.67 99,00 98.70
14 SHV 81 161,00 160,00
8% Stevin76 104,00 104,00
B'/2Volker7B 101,50 101,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 53,30 53,40
ACF-Holding 47,20 47,00
Ahrend Gr. c 300,00 302,00
Alg.Bank.Ned 44,90 45,10
Asd Opt. Tr. 22,00 22,00
Asd Rubber 7,30 7,70
Ant. Verft 330,00
Atag Hold c 98,20 100,00
Aut.lnd.R'dam 91,30 91,30
BAM-Holding 565,00 565,00
Batenburg 99,00 99,00
Beers 137,50 136,00
Begemann 135,00 134,00
Beündo 372,00 372,00
Berkei's P. 6,70 6,60
Blyd.-WiU. 26,00 25,90
Boer De, Kon. 427,00 427,00
de Boer Winkelbedr. 59,00 59,00
Boskalis W. 14,40 14,20
Boskalis pr 13,25 13,00
Braatßouw 1042,00 1048,00
Burgman-H. 2970,00 3000,00
Calvé-Delft c 1031,00 1027,00
Calvépref.c 5650,00 5700,00
Center Parcs 68,00 68,00
CentrSuiker 71,50 71,50
Chamotte Unie 10,20 10,20
Cindu-Key 121.50 122,50
Claimindo 360,00 360,00
Content Beheer 23,30 23,80
Cred.LßN 80,50 81,00
Crown v.G.c 116,30 115,50
Desseaux 242,00 240,00
Dordtsche pr. 265,50 262,20
Dorp-Groep 48,80 48,70
Econosto 280,00 285,50
EMBA 135,00 136,00
Enraf-N.c. 53,50 52,90
Eriks hold. 430,00 435,00
Flexovit Int. 80,60 80,20
Frans Maas c. 88,30 88,40
Furness 134,50 135,00
Gamma Holding 83,50 86,00
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 27,90 27,90
Geveke 44,00 43,00
Giessen-de N. 316,00 317,00
Goudsmit Ed. 457,00 463,50
Grasso'sKon. 115,00 112,50
Grolsch 147,50 147,30
GTI-Holding 188,00b 190,00
Hagemeyer 110,00 109,00

HALTrust B 16,90 16,90
HALTrust Unit 16,90 16,90
H.BG. 236,00 236,00
HCS Techn 18,00 17,30
Hein Hold 116,00 116,50
Hoek's Mach. 196,00 205,00
Holec 38,00 35,50
Heineken Hld 116,00 116.50
Holl.Sea S. 1,39 1,38
Holl. Kloos 585,00 585,00
Hoop Eff.bk. 10,50 10,40
HunterD.pr 5,75 5,95
ICA Holding 18,00 17,70
IGB Holding 64,00
IGB Hold (aang)
IHC Caland 32,30 33,00
Industr. My 233,00 232,80
Ing.Bur.Kondor 560,00 569.00
Kas-Ass. 49,40 48,60
Kempen Holding 16,60 16,30
Kiene's Suik. 1390,00 1390,00
KBB 87,50 87,00
Kon.Sphinx 135,50 134,50
Koppelpoort H. 347,00 347,00
Krasnapolsky 221,00 221,00
Landré & Gl. 58,30 59,00
Macintosh 54,00 53,80
Maxwell Petr. 690,00 680,00
Medicopharma 79,00 78,50
Melia Int. 6,70 6,70
MHVAmsterdam 21,50 21,50
Moeara Enim 1230,00 1220,00
M.Enim 08-cert 16200,00 16000,00
Moolen en Co 32,00 31,80
Mulder Bosk. 78,00 79,00
Multihouse 10,80 10,60
Mynbouwk. W. 435,50 435,50
Naeff 250,00
NAGRON 50,30 50,30
NIB 603,00 603,00
NBM-Amstelland 21,50 21,10
NEDAP 396,00 396.00
NKF Hold.cert. 366,20 364,50
Ned.Part.Mij 40,30 40,00
Ned.Springst. 11000,00 11000,00
Norit 960,00 957,00
Nutricia gb 72,80 72,50
Nutricia vb 79,00 79,00
Oldetft Groep c 200,00 200,50
Omnium Europe 16,50 16,30
Orco Bank c. 75,40 74,90
OTRA 794,00 785,00
Palthe 74,00 74,00
PirelliTyre 51,00 50,70
Polynorm 119,40 119,70
Porcel. Fles 163,00 163,00
Ravast 51,00 50,80
Reesink 80,00 79,00
Riva 59,50 59,50
Riva (eert.) 59,50 59,50
Samas Groep 77,90 77,30
Sanders Beh. 113,00 113,00
Sarakreek 29,00 e 29.00
Schuitema 1475,00 1475,00
Schuttersv. 170,50 173,50
Smit Intern. 45,00 45,00
Stßankiersc. 24,20 24,30
Stad Rotterdam 171,00 170,50
TelegraafDe 463,00 470,00
TextTwenthe 304,00 305,00
Tulip Comp. 59,50 58,50
Tw.Kabel Hold 158,00 159,00
Übbink 132,00 127,50
Union Fiets. 18,00 18,00
Ver.Glasfabr. 352,00 349,00
Verto 67,40 66,70
Volker Stev. 71,90 71,50
Volmac Softw. 52,50 52,50
Vredestein 17,40 17,10
VRG-Groep 68,30 67,20
Wegener Tyl 192,00 190,50
West Invest 29,90 29,90
Wolters Kluwer 200.00 200,00
Wyers 49,50 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,00 37,00
ABN Aand.f. 78,50 79,20
ABN Beleg.f. 60,40 60,70
ALBEFO 55,00 55,00
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 257,00 258,00
Alliance Fd 13,00 13,00
Amba 48,50 48,50
America Fund 341,00 338.00
Amro A.in F. 93,20 93,20
Amro Neth.F. 80,20 81,20
Amro Eur.F. 76,60 76,40
Amro Obl.Gr. 154,20 154,20
Amvabel 96,90 97,60
AsianTigersFd 61,70 61,60
Bemco Austr. 66,30 66,50
Berendaal 119,50 120,00
Bever Belegg. 27.50 27,50
BOGAMIJ 113,80 115,00
Buizerdlaan 42,50 42,50
Delta Lloyd 43,30 44,00
DP Am. Gr.P. 25,60 25,60
Dp Energy.Res. 40,00 40,00
Eng H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 66,70 66.70
EurinvestO) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,90 7,90
EOE DuStlnF. 61,80 61,80
EurGrFund 61,80 61,80
Hend.Eur.Gr.F 214,30 215,50
Henderson Spint 76,20 76.20
Holland Fund 79,00 79,40
Holl.Obl Fonds 123,80 123,80
Holl.Pac.F. 116,50 116,70
Interbonds 564,00 564,00
Interelï.soo 44,10 44,40
Intereff.Warr. 327,00 330,60
JapanFund 38,50 37,00
MX Int.Vent. 63,30 63,00
Nat.Res.Fund 1590,00 1600,00
NMB Dutch Fund 40,00 40,10
NMB Obhg.F. 35,50 35,50
NMBRente F. 104,30 104,30
NMB VastGoed 38,20 38,20
Obam, Belegg. 231,10 232,00
OAMFRentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 50,00 50,00
Pac.Prop.Secf. 48,10 49,00
Pierson Rente 100,90 100,90
Prosp.lnt.High.lnc. 9,30 9,30
Rabo Obl.inv.f. 76,30 76,30
Rabo Obl.div.f. 51,40 51,30
Rentalent Bel. 1365.60 1364,50
Rentotaal NV 31,60 31,60
Rolinco cum.p 102,50 102,50
Sci/Tech 18,50 18,50
Technology F. 16,60 17,00
Tokyo Pac. H. 256,50 255.50
Trans Eur.F. 81,80 82,00
Transpac.F. 560,00 560,00
Uni-Invest 111,00 111,00
Unico Inv.F. 87,00 87,00
Unifonds 31,80 31,80
VWN 58,00 58,00
Vast Ned 121,30 121,30
Venture F.N. 47,00 47,00
VIB NV 87,60 87,70
WBO Int. 80,00 80,50
Wereldhave NV 214,50 214,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 103,30 103,30
3/2 EngWarL 36,80 36,80
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,50 37,00
Amer. Brands 77,00 75.80
Amer. Expres 36,50 36,50
Am.Tel._ Tel. 38.80 39,10
Ameritech 60.00 60.00

Amprovest Cap. 117,00 117,00
Amprovest Inc. 225,00 225,00
ASARCOIne. 34,10 34,70
AU. Richf. 102,50 102,00
BATIndustr. 8,10 8,00
BeU AÜantic 96,00 96.00
BellCanEnterpr 42,00 41,80
BeU Res.Adlr 1,00
Bell South 54,00 50,50
BET Public 3,00
Bethl. Steel 21,70 21,50
Boeing Comp. 52,80 53,10
Chevron Corp. 54,25 d
Chrysler 25,00 24,90
Citicorp. 32.10 32,00
Colgate-Palm. 57,80 57,10
Comm. Edison 37,70 37,70
Comp.Gen.El. 442,00
Control Data 20,00 19,20
Dai-lehiYen 3530,00 3540,00
Dow Chemical 99,70 99,60
Du Pont 117,50
-astman Kodak 50,00 50,00
Elders IXL 3,50 d
Euroact.Zw.fr. 180,00 180,00
Exxon Corp. 44,10 43,75
First Paclnt 0,60
Fluor Corp. 34,00
Ford Motor 51,80 51,00
Gen. Electric 57,20 57,50
Gen. Motors 45,50 45,25
GUlette 44,70 44,50
Goodyear 55,00 54,50
Grace & Co. 35,70
Honeywell 88,30 88,00
lnt.Bus.Mach. 115,00 114,50
Intern.Flavor 60,80
Intern. Paper 54.90
ITT Corp. 62,10 62,00
K.Benson® 4930,00 4930,00
Luton Ind. 87,50 86,70
Lockheed 50.00 49,70
Minnesota Mining 79,50 79,50
Mobil Oil 53,50 53,30
News Corp Auss 17,20 17,20
Nynex 78,60 78,60
Occ.Petr.Corp 28,20 28,10
Pac. Telesis 43,20 43,70
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 58,50 57,70
Philip Morris C 159,05 158,25
Phill. Petr. 23,80 23,50
Polaroid 46.50 46,10
Privatb Dkr 296,80 297,00
QuakerOats 64.50 63,50
St.GobmFfr 660.00 660,00
Saralee 60,00
Schlumberger 42,50 41,75
Sears Roebuck 46,30 46,10
Sony(yen)
Southw. Bell 55,00 55,00
Suzuki (yen) 915,00
Tandy Corp. 45,70 45,35
Texaco 53,00 53,00
Texas Instr. 38,80 38,40
T.I.P Eur. 1,80 1,82
ToshibaCorp. 1340,00 1340,00
Union Carbide 28,50
Union Pacific 77,00 76,00
Unisys 21,50 21,40
USX Corp 34,70 34,60
US West 71,60 70,30
Warner Lamb. 112,50
Westinghouse 69,00 68,10
Woolworth 63,50 62,75
Xerox Corp. 67,00 66,80

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 56,80 57,00
Am. Home Prod. 212,50
ATT Nedam 84,00 85,50
ASARCOIne. 68,50
AU. Richf. 223.00 224,00
Boeing Corp. 113.80 113.00

Can. Pacific 47,20 46,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 51,00 53,50
Citicorp. ' 69,00 68,50
Colgate-Palm. 126,00 126,00
Control Data 38,00 38,00
Dow Chemical 219,00 218,00
Eastman Kodak 107,50 109,00
Exxon Corp. 96,00 96,00
Fluor Corp. 72,00
Gen. Electric 124,00 125,50
Gen Motors 204.00 204.50
Gillette 95,50 95,50
Goodyear 119,50 119,00
Inco 76,00 75,50
1.8.M. 249,00 250,00
Int. Flavors 131,50
ITTCorp. 135,50 135,50
Kroger 35,00 36,00
Lockheed 109,90 108,50
Merck & Co. 164,00 164,50
Minn. Min. 173,00 174,00
Pepsi Co. 126,50 125,50
Philip Morris C. 343,50 345,50
Phiil. Petr. 49.50 50,00
Polaroid 94.00 94,00
Procter & G. 265,50
Quaker Oats 137,00 137,00
Schlumberger 91,00 90,00
Sears Roebuck 99,00 99,50
Shell Canada 77,00 77,00
Tandy Corp. 97,50 98,50
Texas Instr. 84,00
Union Pacific 167,00 166,00
Unisys Corp 46,00 46,00
USX Corp 74,50
Varity Corp 3,95
Westinghouse 149,50 149,50
Woolworth 138,50 138,00
Xerox Corp 138,00 137,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 653,00 653,00
Dresdner B. 356,00 353,00
Hitachi(soo) 1550,00 1600,00
Hoechst 294,50 294,50
MUs.El.i5OO) 1250,00 1250,00
Nestlé 8670,00 8600,00
Siemens 596,00 592,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 22,10 22,10
Bredero eert. 20,00 20,10
11 Bredero 20,10 20,10
Breev. aand. 25,20 25,40
Breev. eert. 24,00 24,30
LTV Corp. 2,00 2,00
5 Nederh. 68-78 25,00 25,00
RSV. eert 1,54 1,51
V/i RSV 69 82,00 83,80

Parallelmarkt
Alanhen 24,40 24,90
Berghuizer 53,00 53,00 f
Besouw Van c. 54,50 54,50
CBI Bann Oce. yen 1670,00
Comm.Obl.F.l 101,50 101,40
Comm.Obl.F.2 101,50 101,50
Comm.Obl.F.3 101,70 101,60
De Drie Electr. 34,40 34,50
Dico Intern. 142,20 142,50
DOCdata 27,30 27,40
Ehco-KLM Kl. 33,30 32,80
E&LBelegg.l 79,10 79.30
E&L Belegg.2 78,30 78,30
E&L Belegg.3 77,20 77,20
Geld.Pap.c. 73,00 74,00
Gouda Vuurvc 101,00 101,00a
Groenendijk 37,00 37,00
Grontmij c. 179,00 178,00

Hes Beheer 244.50 240,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 29,00 29,80
Interview Eur. 8.50 8,50
Inv. Mij Ned. 57,30 57,50
Kuehne+Heitz 35,30 35,50
LCI Comp.Gr. 61,30 62,00
Melle 293,00 291,50
Nedschroef 118,50 125,00
Neways Elec. 13,20 12.50 e
NOG BeLfonds 31.00 31.10
Pie Med. 12,80 12,90
Poolgarant 10,45 10.50
Simac Tech. 19,70 19,90
Text Lite 6,40 6,80 f
Verkade Kon. 279,00 276,00
VHS Onr. Goed 19,00 19,20
Weweler 133,00 132,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45,00 414 1,50 1.50
akzo c okt 150,00 476 4,70 4.00
akzo p okt 150,00 679 3,90 4.40
buhr c okt 65,00 374 7,50 9,70
d/fl c aug 215,00 460 6,80 5,80 bd/fl c aug 220,00 665 1.70 o.Bobdsm c okt 125,00 485 12,20 10,70
dsm c okt 135,00 579 6,60 5,30
coc c aug 295,00 532 34,00 a 32,70
coc c aug 300,00 526 29,00 27,80 a
coc c aug 310,00 1615 18,70 17,70
coc c aug 315,00 779 13,90 12,50
coc c aug 320,00 1348 8,50 7,80 acoc c aug 325,00 615 4,00 2,80 a
coc c aug 330.00 459 0,90 0,10
coc c scp 325,00 608 8,00 7,30
coc c scp 335,00 335 2,90 2,50
coc c jan 330,00 514 15,50b 15,00
coc p aug 325,00 496 0,30 0,10
coc p scp 315,00 412 2,10 2,40
coc p scp 325,00 599 5,40 5,40
goud p aug 370,00 442 4,00 b 3,00 b
goud p aug 380,00 441 15,50 13,00
goud p aug 390.00 454 24.00 23,00
hoog c okt 120,00 433 B,ooa 7,30
kim c okt 55,00 700 2,80 2,40
kim p okt 55,00 565 2,60 b 2,50
nedl c okt 88,00 338 9,00 a 9,80
nedl c okt 90,00 449 7,00 8,20
nedl c okt 92,00 370 5.80 6,60
nedl c okt 94,00 432 4,70 5,70 a
nly p aug 97,50 503 0.25 0.55
nlz c aug 95,00 500 I,Boa 1,40
natn c okt 65,00 403 6,00 6,10
natn c okt 70,00 753 2,40 2,70
obl p aug 100,00 2760 3.25 3.60
phü c okt 45,00 776 0,70 0,70
phü c jan 40,00 566 3,90 3,90
olie c okt 140,00 370 9,10 7,50
olie c okt 150,00 449 3,20 2,50
olie c jan 150,00 389 6,10 5,40
olie c 092 135.00 637 24,70 23,60
olie p okt 140,00 458 2,00 2,70
ohe p 093 115,00 529 7,50 7,70
unil c okt 150,00 432 11,30 10,90
voc c okt 50,00 711 1,60 a 1,20
voc p okt 45,00 599 2,50 3,10
voc p okt 50,00 573 5,50 6,60
voc p jan 45,00 552 3,40 3,80

a=latei |=bie_M+u-««.
b=bitdM b-latuji + tuli».
c=u-clM_ k-jedaao + Jl
d=ei-hrjjtjjd l=ftftua+|
"=|«ta»-H»edßi «k-slotkters «trige lag
t=H_Bij+j»t*jj sk=sMkMra |isttrea

economie
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Ontspringt Maastricht nu de dans?

Reorganisaties
bij Vredestein

*ji verlies van vijftien miljoen
""est Vredestein deze week
Jolden over de eerste helft van
*J9. De raad van bestuur had
P al zien aankomen, want eer-
Jr dit jaar werd al aangekon-
"Sd dat het verlies eraan zat te
"tien. Het negatieve resultaat
'&en optelsom van verschillen-

* activiteiten, die stuk voor
;"* niet uit de kosten kunnen
*lien. Vredestein blijkt maar[°eilijk over de problemen heen
jK-men, die in de voorafgaande
J*n al herhaaldelijk leidden tot

ingrepen.

j*ene reorganisatie is nog niet
J*d en wel doorgevoerd, of de
Jdere dient zich alweer aan," zo

districtsbestuurderpfeiffer van de IndustriebondPV de situatie bij het concern,
"^vakbondsman maakte bij de
u^'ging van Vredestein inJ^stricht, in dekorte tijd dat hij
Werkt, al drie reorganisaties

mee. Of er zich weer een aan-
dient, durft hij niet te zeggen.

In Maastricht is de supermoder-
ne regeneraatfabriek van Vre-
destein gevestigd, die vorig jaar
de plaats innam van een sterk
verouderd bedrijf. Het is eigen-
lijk een recyclingfabriek, het pa-
radepaardje van Vredestein,
waar uit oude banden nieuwe
produkten worden gemaakt.
Veelal rubberen toevoegings-

middelen, bijvoorbeeld voor
stroomkabels of voor fluisteras-
falt.
Ook deze fabriek draaide het af-

gelopen halfjaar met verlies.
Pfeiffer: „Er zrjn ernstige kwali-teitsproblemen geweest. De pro-
dukten bleken onverkoop, de
voorraden stapelden zich op en

de kosten konden niet terugver-
diend worden. Een aantal afne-
mers is vertrokken."
Toch is de FNV'er niet somber.
Hij meldt dat de kwaliteitspro-
blemen in Maastricht zijn over-
wonnen en dat de produkten die
zijn blijven liggen, opnieuw be-
werkt kunnen worden. „Nu kan
wel aan de eisen voldaan wor-
den. Vredestein probeert de
oude afnemers terug te winnen.
De uitzichten voor regeneraat
zijn een stuk beter geworden."
Mogelijk ontspringt Maastricht
nu de dans. Om te beoordelen of
de uitzichten inderdaad beter

nieuws gBICTBEMJ
zijn, is de mening van de directie
van het bedrijf noodzakelijk. De
raad van bestuur in Velp weigert
echter in te gaan op de dezeweek
bekend gemaakte cijfers. Dat

duidt op een beraadslaging die
zal uitmonden in nieuwe maatre-
gelen. Wellicht dat daarom voor
begin september een gesprek
met de vakbonden is belegd.
Als ook Maastricht niet ontkomt
aan een nieuwe ingreep, zal dit
ongetwijfeld leiden tot een ver-
dere aantasting van de werkgele-
genheid. Dat is op de eerste
plaats vervelend voor dewerkne-
mers van de fabriek, maar ook
voor de werkgelegenheidssitua-
tie in het algemeen. De stellige
verwachting dat de Limburgse
werkloosheid dit jaar onder het
landelijk gemiddelde komt,
wordt alsmaar niet werkelijk-
heid. Zeker voor een regio als
Maastricht, die toch vaker verge-
leken is met de situatie in de
Oostelijke Mijnstreek is dat geen
florissant perspectief in deze
economisch in het algemeen
gunstige tijden.

han brinkman

Taiwan bestelt
twee F's-100

SCHIPHOL - De Taiwanese bin-
nenlandse luchtvaartmaatschappij
Taiwan Airlines Company heeft bij
Fokker twee Fokker 100-vliegtui-
gen besteld. De toestellen zullen in
juli en november van 1990 worden
afgeleverd.

Deze zeer snelle leveringvan de toe-
stellen is mogelijk doordat de lucht-
vaartmaatschappij al geruime tijd
geleden leveringsposities had gere-
serveerd. Deorder is al enigetijd ge-
leden getekend, maar tot nu toe niet
bekendgemaakt.

Volgens Fokker denkt de Taiwane-
se luchtvaartmaatschappij nu alaan
vervolgorders. Het binnenlandse
luchtverkeer in Taiwan groeit snel
en er worden tevens nieuwe regio-
nale routes overwogen. Taiwan Air-
lines is in 1966 opgericht en werkt
tot nu toe als zogenoemde commu-
ter-maatschappij, voor forensver-
keer.

De bekendmakingvan de order valt
samen met het bezoek dat de Taiwa-
nese minister van economische za-
ken, Chen Li-an, momenteel met
een handelsmissie aan Nederland
brengt.

Het orderboek voor de Fokker 100
omvat momenteel 193 vaste orders
en 177 opties.

Zesduizend
ontslagen
bij Unisys

BLUE BELL - Unisys, de op twee
na grootste computerfabrikant van
de Verenigde Staten, zal tegen het
einde van volgend jaar zesduizend
banen schrappen. Dat komt over-
een met acht procent van het perso-
neelsbestand. Het concern is bezig
aan een herstructureringsplan om
zich te wapenen tegen de scherpere
concurrentie en de dalende vraag
naar zijn produkten in de VS.

Door „de noodzaak te grote voorra-
den weg te werken, door de kleiner
dan verwachte vraag in de VS en
door de scherpere concurrentie in
alle segementen van de bedrijfstak"
is de bedrijfswinst onvoldoende ge-
weest, aldus topman Michael Blu-
menthal.

Begrotingstekort VS
WASHINGTON - Het begrotingste-
kort van deVerenigde Staten in het
op 1 oktober beginnende begro-
tingsjaar 1989/90 wordt door de be-
grotingscommissievan het Congres
geraamd op 116 miljard dollar. Dat
is boven het maximum van 110 mil-
jard dollar dat de begrotingswet
Gramm-Rudman voorschrijft. Voor
1990/91 verwacht de commissie een
tekort van 127 miljard dollar. Vol-
gende week komt het Witte Huis
met eigen berekeningen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-8-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.800-/ 26.300,
vorige ’ 25.640-/ 26.140, bewerkt ver-
koop ’ 27.900, vorige ’ 27.740 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 335/ 405, vori- ,
ge ’ 330-/ 400; bewerkt verkoop ’ 450
laten, vorige ’ 440 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,15 2,27
Brits pond 3,32 3,57
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark( 100) 110,50 114,50
lers pond 2,87 312
Austr. dollar 1,61 1,73
Jap. yen (10.000) 151,50 156,50
Ital. lire. (10.000) 15,00 16,40
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,00 34,50
Zwits. Fr (100) 128,50 133,00
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schiU.(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) 0,005 0,020

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,20875-21125
Brtts pond 3,4569-4610 .
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33,355-405
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 130,770-820
Japanse yen 154,42-154,52
Ital. Ure 15,670-720
Zweedse kroon 33,305-33,355
Deense kroon 29,005-29,055
Noorse kroon 30,895-30,945
Canad. dollar 1,87475-87725
Oost. schül 16,0090-0190
lers pond 3,0030-3,0130
Spaanse pes 1,8010-8110
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6675-6775
Hongk.dollar 28,25-28,50
Nieuwz.dollar 1,2900-3000
Antill.gulden 1,2225-2525
Sunn. gulden 1,2225-2625
Saudische rial 58,85-59,10
Ecu gulden 2,3355-3405

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 207,00 205,50
id excl.kon.olie 202,50 202,10
internationals 206.40 203,80
lokale ondernem. 210,20 210,00
id financieel 154,20 154,50
id niet-financ. 265,70 265,00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 266,20 264,20
id excl.kon.olie 249,30 248,90
internationals " 273,90 270,50
lokale ondernem. 257,60 257,30
id financieel 197,60 198,00
id niet-financ. 316,00 315,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 198,70 198,30
internation 203,90 202,30
lokaal 197,80 197,60
fin.instell 165,20 165,30
alg. banken 162,70 162,80
verzekering 166,60 166.80niet-financ 208,40 208,00
industrie 194,50 193,80
transp/opsl 251,60 251,20

" North American Philips, deAme-
rikaanse tak van Philips, heeft een
order in de wacht gesleept van 150
miljoen dollar. De onderneming
gaat 300.000 televisietoestellen,
15.000 videorecorders en 8000 satel-
lietschotels leveren aan Whittle
Communications, een onderneming
die televisieprogrammas verkoopt
aan scholen. Philips zal de appara-
tuur eind dit jaar leveren.

Zaterdag 19 augustus 1989"9

" Maandag aanstaande start het nieuwe school-
jaar voor het voortgezet onderwijs. Alom drukte
dus in de winkels waar studieboeken worden ver-
kocht. In de schappen staat het bestelde materiaal
klaar voor afgifte ofverzending. Veel leerlingen be-
stellen de benodigde boeken ruimschoots voor het
nieuwe schooljaar bij de school zelf. Boekenmark-
ten op de eigen school zorgen er overigens voor dat
leerlingen ook vaak genoegen nemen met tweede-
hands boeken.

(ADVERTENTIE)

WD-kopstukken in Heerlen
In Auberge de Rousche te Heerlen maandag 21 augustus, aanvang
20.00 uur. Sprekers o.a. Nellie Verbugt staatssecretaris Henk Koning,
Hans Dijkstal en Jos van Rey. U vindt Auberge deRousche direct
achter het de Weverziekenhuis te Heerlen. j W M
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Duitsland 1
10.00 ARD sport extra. EK-zwem-

men te Bonn.
12.00 Urnschau.
12.10 Auslandsjournal.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau. .
13.15 Programma-overzicht.
13.45 Türkyem! Reportage over een

succesvolle Turkse voetbalploeg uit
het Berlijnse Kreuzberg. (herh.).

14.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-
ma. Afl.: Hau ab, du störst.

15.00 Die Wilsheimer. Zesdelige se-
rie. Afl. 6: Jean wirt Grossvater. Met
Hansjörg Felmy, Gila von Weiters-
hausen, Ulrike Stürzbecher e.a.
(herh.).

16.00 Gesundheit! Medizin im Ersten,
gezondheidsprogramma gepresen-
teerd door Antje-Katrin Kühnemann
en Winfried Göpfert.

16.45 Sportschau. E.K.-zwemmen te
Bonn. Met o.a. schoonspringen, fina-
le heren en waterpolo, halve finale.
En verder voetbal om de DFB-cup.

18.00 Sportschau. Vervolg E.K.-
Zwemmen te Bonn.

19.00 Markt.
19.30 Duck Tales -Neues aus Enten-

hausen. Afl.: Armstrong macht's
möglich. (Twee kanalen).

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ""Schön war dieZeit. Muziek-

programma gepresenteerd door Ha-
rald Schmidt, met Arme Haigis en
band, Manuela, Catarine Valente,
eva.

22.00 "«Trekking van de lottogetal-
len.

22.05 Tagesschau.
22.15 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door de pastoor Ottheinrich
Knodler uit Reutlingen.

22.20 «Hitchcock Mord, Amerikaan-
se speelfilm uit 1940 van Alfred Hitch-
cock, met Joel McCrea, Laraine Day,
Herbert Marschall, e.a. 1939. De jon-
ge reporter Johnny Jones maakt voor
de Amerikaanse krant The Globe een
reportage over Europa aan de voor-,
avond van de Tweede Wereldoorlog.

23.55 Gauner, Gauner. Zwei Superp-
flaumen in der Unterwelt.Amerikaan-
se speelfilm uit 1986 van Brian de
Palma, met Danny deVito, Joe Pisco-
po, Harvey Keitel, e.a. De vrienden
Harry en Moe zijn het zat om door hun
mafia-baas als loopjongen te worden
gebruikt en slaan een opdracht van
hem in de wind.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be

schouwingen dooi- Hans Joachim Kv
lenkampff.

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

België/TV 1
10.00 1.0. op zaterdag. Met om: 10.00
Kwaliteit van de voeding: Pluimvee.

10.30 Raadgevingen voor bouwers.
In of buiten de stad of dorp.

11.00 Angst, vriend en vijand. Fo-
bieën.

11.40 Pronto. Ripasso.
12.10 Basiseducatie. Antoinette en
Krikke.

17.00 De woudlopers. Britse serie
van Don Haldane met Rex Hagon,
Ralph Enderson, Douglas Master e.a.
Afl. 13: Gouddieven. Tijdens een trek-
tocht bemerken de woudlopers twee
verdachte mannen. Het blijken goud-
smokkelaars te zijn. Een van de
woudlopers gaat hulp halen. De an-
deren trachten de smokkelaars in de
val te laten lopen en hen vast te hou-
den tot de komst van de politie.

17.25 Korte film.
17.30 Webster. Amerikaanse serie

met Emmanuel Lewis. Afl.: 43. Mijn
beste vriend. Webster gaat met zijn
beste vriendje David een nachtje
kamperen in de tuin, waar Webster
een boomhut heeft.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 266.

(herh.).
18.05 Plons. Afl.: Plons en de flamin-

go, (herh.).
18.10 Robinson Crusoe. 13-delige

jeugdserie, met Nolle Versijp, Ronald
Carrilho, Dora van der Groen e.a. Afl.
12.

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

18.50 De Cosby show. 25-delige
Amerikaanse komische serie. Met:
Bill Cosby, Phylicia Rashad, Sabina
Lebeauf e.a. Afl. '9: Slecht rapport.
Denise is hevig teleurgesteld als zij
slechts een D voor haar Engelse
proefwerk krijgt. Hoe moet zij dit aan
haar ouders vertellen?

19.20 Joker- en lotto-trekking.
19.30 Nieuws.
20.00 Sterrenwacht. Luc Appermont

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

21.00 Shogun. 5-delige Amerikaanse
serie naar de roman van James Cla-
vell. Afl. 2. Met Richard Chamberlain,
Toshiro Mifune en Yoko Shimada.
Torenaga bevrijdt Blackthorne uit de
gevangenis en laat hem de Portuge-
se belangen in Japan verklaren. Na
aankomst in Anjiro wordt van Black-
thorne geëist dat hij binnen 6 maan-
den Japans spreekt. Zo niet, dan
wordt het dorp platgebrand en wor-
den de bewoners gekruisigd.

22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.00 In de hitte van de nacht. 20-de-

lige Amerikaanse serie van David
Hemmings, met Carol O'Connor, Ho-

ward Rollins, Dennis Lipscomb e.a.
Afl. 15: De hamer en de handschoen.
Virgils beste vriend, Matthew schiet in
overspannen toestand twee assisten-
ten van federaal agent McGrau dood.
Virgil besluit het onderzoek te leiden.

23.45 Wielrennen. WK wielrennen op
de baan te Lyon. Samenvatting.

00.15-00.20 Coda. Walsen 2-3, van
Brahms, uitgevoerd door het piano-
duo Kende-Hendrickx.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-

zicht.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Wilde Wasser.
12.00 Urnschau.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal magazine. Gast: Levent Akto-
prak.

13.40 Diese Woche. Weekjournaal.
(met ondertiteling).

14.00 Haustiere mit Vergangenheit.
6-delige documentaireserie over de
geschiedenisvan huisdieren. Afl.: Het
paard.

14.30 Bei aller Liebe - keine Heirat!
Japanse speelfilm uit 1975 van Yoji
Yamada, met Kiyoshi Atsumi, Ruriko
Asaoka, CHieko Baisho e.a. Tora-
San is een notoire losbol die niet voor
één gat te vangen is.

16.00 Konditorei Kranzler. Korte
Duitse speelfilm van Evelyn Hardey
en Eberhard Weissbarth, met Pierre
René Muller, Thomas Kohier, Ulrike
Blomer e.a.

16.15 Kinder in Süd Afrika. Reporta-
ge van Trudy van Keulen over de si-
tuatie van de zwarte kinderen in Zuid-
Afrika.

17.00 Heute.
17.05 Mem Name ist Hase. Teken-

filmserie.
17.15 Unter der Sonne Kaliforniens.

Serie met Ted Shackelford, Joan van
Ark, Michele Lee e.a. Afl.: Auf der
Richtigen Spur.

17.40 Unter der Sonne Kalifornien-
s.Afl.: Die Drohung.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit de Bondsrepubliek.

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

met Dieter Thomas Heek. m.m.v.
Cornelia Scheel, Gert Rosenthal,
Freddy Breek e.a.

20.15 Wunschfilm der Woche. 1.
Edouard, der Herzensbrecher, Fran-
se speelfilm uit 1978 van Philippe de
Broca. De pianist Edouard Choiseul
heeft het moeilijk met 'zijn' vrouwen.
2. Die Goldsucher von Arkansas,
Duits/ltaliaans/Franse speelfilm uit
1964van Paul Martin. Als een indiaan
in Marble City met goud betaalt,
breekt de goudkoorts uit. 3. Trans-
Amerika-Express, Amerikaanse
speelfilm uit 1976 van Arthur Hiller.
De schuchtere uitgever George Cald-
well wordt tijdens een treinreis van
Los Angeles naar Chicago verliefd op
Hilly Bruns.

21.55 Heute.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Günther Jauch. Aansl.: Lotto-
trekking.

23.20 Casanova 70. Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1966 van Mario Monicel-

li. Majoor Andrea Rossi-Colombetti is
bepaald een Casanova, maar dat be-
gint Andrea danig te vervelen.

01.10-01.15 Heute.

" Joe Piscopo en Danny Devito in 'Zwei Swperflaumen in
der Unterwelt'. (Duitsland 1 - 23.55 uur)

RADIO

Radio 1: 95 3 en 1003 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
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)
WDR4: 93.9 en 91 9 mHz

België/TV 2
Geen uitzending

België/RTBF 1
15.30 Le coeur et l'esprit, katholieke
uitzending, (herh.). 16.00 Schooltelevi-
sie, (herh.). 17.00 La vie de Berlioz, se-
rie met Daniel Mesguich, Robert Rim-
baud, Nadine Alari e.a. Afl. 1. 17.55
Noubanimé, tekenfilms met De Smur-
fen. 18.20 Génies en herbe - rencon-
tres internationales, spelprogramma
voor scholieren. Vandaag: Senegal en
ZaTre. 18.45 Télétourisme, toeristisch
magazine. Presentatie: Guy Lemaire.
Vandaag: Theux. 19.18 Paardenkoer-
sen. 19.20Trekking van de jokeren lot-
to. 19.30 Journaal. Aansl.: Weerbe-
richt. 20.00 Le jardin extraordinaire, na-
tuurmagazine. Presentatie: Paul Ga-
land en Arlette Vincent. 20.30 Pain et
chocolat, Italiaanse speelfilm uit 1974

van Franco Brusati, met Nino Mafredi,
Anna Karma, Paolo Turco e.a. De Ita-
liaan Nino heeft zijn vrouw en kinderen
verlaten om in Zwitserland het grote
fortuin te zoeken. Eerst in het zuiden,
dan in het noorden van Zwitserland
heeft hij de ene na de andere teleurstel-
ling en moet hij telkens van baan veran-
deren. Als buitenlander wordt hij het
slachtoffer van de Zwitserse fata mor-
gana. 22.25 Match 1, sport. 23.20 Lot-
to- en jokeruitslagen, laatste nieuws en
weerbericht. 23.55-00.25 W.K. Wiel-
rennen op de baan vanuit Lyon. Sa-
menvatting.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.30 Finale profronde van Neder-

land. Wielerronde van Nieuwegein
naar Gulpen. Reportage van de laat-
ste etappe over een afstand van 178
km van Geleen naar Gulpen. Com-
mentaar: John Haanen.

17.00 The edge ... and beyond.
Spectacularie beelden van bijzondere
sporten. Afl.2.

17.45 (TT)New wildemess. Natuur-
serie. Afl.: het hart van Afrika (2).

18.10 G.l. Joe. Amerikaanse serie.
Afl.: Gevecht om leven en dood.
(herh.).

18.35 ""Top 40. De Nederlandse top
40 gepresenteerd door Jeroen van In-
kel.

19.25 (TT)Wijnexpress. Informatieve
serie over wijn. Vandaag: Portugal.
Afl. 11.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 PP. Verkiezingsuitzending van

de VVD.
20.30 Beauty and the beast. De laat-

ste aflevering van deze serie. The
rest is silence'. Tragische afloop om-
dat het beest in Vincent zich meester
maakt van de zachtaardige kant van
deze monsterachtige held, waardoor
hij een gevaar wordt voor Catherine.

21.20 Goud van Oud. Compilatie van
de beste Nederlandse bands en ar-
tiesten van de afgelopen drie jaar.

22.05 The Amityville horror. Ameri-
kaanse horror-film uit 1984 van Stuart
Rosenberg, met Margot Kidder, Rod
Steiger, Don Stroud, e.a. Een familie
koopt nietsvermoedend een prachtig
koloniaal huis omgeven door een lief-
lijke tuin, 's nachts komen al spoedig
de herinneringen aan de gewelddadi-

ge dood van de vorige bewoners tot
leven.

00.05 Journaal.
00.10-01.40 River of no return. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1954 van Otto
Preminger, met Marllyn Monroe, Ro-
bert Mitchum, Rory Calhoun e.a.
Anno 1877 - Matt Calder keert na 8
jaar terug naar zijn boerderij zonder
zijn zoon te zeggen waar hij zo lang
gezeten heeft. Op een dag drijft er
een vlot aan via de gevaarlijke rivier
die langs hun huis stroomt. Matt redt
de twee mensen die daarop zitten,
waarna de gebeurtenissen zich in
snel tempo opvolgen.

" JoanCrawford en Zachary Scott in 'Flamingo Road'. (Ne-
derland 3 - 20.27 uur)

TV5
16.00 Thalassa. 17.00 Concours des
jeunes solistes 1989. 18.00 Portret de
Pierre Wynants. 18.30 Brèves et Météo
Européenne. 18.35 Machinations.
19.30 Barcelone, ville d'architecture.
20.00 Coeur et piqué. 21.00 Le retour
dun Santiagero. 21.55 Télétourisme.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo
Européenne. 22.35 Magazine Scientifi-
que. 00.00-00.45 Musique.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Studio Sport. E.K. zwemmen.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 25.

19.00 Reizigers door de nacht.
Jeugdserie. Afl. 6 (slot). De kinderen
sluipen nog steeds door het bos waar
ze proberen te ontkomen aan de poli-
tie. Uiteindelijk komen ze aan bij het
safaripark.

19.25 Tussen hemel en aarde. Re
portage n.a.v. 150 jaar schoorsteen
vegen.

19.47 Trekking van de lottogetallen.
19.55 PP. Verkiezingsuitzending van

het Gereformeerd Politiek verbond.
20.00 Journaal.
20.20 PP. Verkiezingsuitzending van

het Christen Democratisch Appel
(CDA).

20.27 Avondvoorstelling: Joan
Crawford cyclus: (ZW) Flamingo
Road, Amerikaanse speelfilm uit
1949 van Michael Curtiz, met: Joan
Crawford, Zachary Scott, David Brian
e.a. Startend als een dansmeisje op
de kermis hongert Joan naar wel-
stand en aanzien, wat ze weet te be-
reiken via de horeca en een huwelijk
met een politicus.

22.03 Studio Sport.
22.25 PP. Verkiezingsuitzending van

de Socialistiese Partij (SP).
22.30 Journaal.
22.41-22.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
14.50 Teletekstoverzicht.
15.15 Der Kaiser von Stahleck. Do-

cumentaire over het dagelijks leven in
een jeugdherberg.

16.00 Gottes Natur. Mem Meister, do-
cumentaire over de tuin-architect Pc
ter Joseph Lenné t.g.v. geboortedag
200 jaargeleden.

16.45 Video-Kunst-Köln. (herh).
17.15 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

193: Zufallige Bekanntschaften.
17.45 Jacques Cousteau. Wiederse-

hen mit der Welt, natuurfilmserie. Afl.
8: Haie vor der Schatzinsel.

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

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Aktionskunst International.

Documentaire over het internationale
net van geëngageerde kunststromin-
gen.

22.00 Schach der Grossmeister '89
Judith Polgar - Eric Lobron.

00.30-00.35 Laatste nieuws

België/Télé 21
17.25-19.00 EK. Zwemmen vanuit j
Bonn. Finale. Commentaar Michel de j
Ville. 19.30-20.00 Journaal met simul- ■
taanvertaling in gebarentaal en weer- ■bericht.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show. (8.07-8.30 TROS
aktua).-11 04 TROS Kamerbreed.
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 13.07 Tros aktua. 13.30
TROS country. 14.30 TROS Aktua
sport. 18.07 Coulissen. 19 02 De
Samenloop. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 08.00 De
Opening; 11.04Bal op 't dak; 12.04
Haagse spijkers. 13.04 Wie in 't
Nederlands wil zingen; 14.04 Ty-
pisch Hollands. 16.04 Zin in mu-
ziek. 17.04 Glas in lood. 18.04
Quartier Latin. 18.15 Levensliet en
levensleed. 19.03 KRO's country
time. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. Vandaag: Gevaar. 8.04 Go-
spel-rock vanaf Flevo-Totaalfesti-
val. 10.04 Popsjop 12.04 Paper-
clip-Radio 14.04 Popstation. 16.04
NCRV-zaterdag sport 18.04 Dries-
poor. 19.03Koploper. Thema: Jon-
ge gehandicapte verslaggevers.
20.03 Mart van der Stadt. met om
20 03 Elpee pop special: Camel.
21.03 Elpee- en CD pop; 22.03
Country style. 23.03-24.00 Late
date.

Radio 4
7 00 Nws 7 02Klanquarel ... (8.00
Nws). 9.00 Toppersvan toen klas-
siek. 10.00 Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert: Klassieke pianomu-

ziek. VOO: 12.02 Strauss & Co.
13.02 VeronicaKlassiek: The Aca-
demy of the Begynhof, Amsterdam.
13.20 Vernonica Kamermuziekse-
rie 88/89: The Academy of the Be-
gynhof Amsterdam. 13.55 Lang
leve de opera! Guillaume Teil, ope-
ra van Rossoni. Uitgevoerd door
het Royal Philharmonic Orchestra
0.1.v. Lamberto Gardelli m.m.v.
Ambrosian Opera Chorus en sol.
18.00 Nws. 18.02Avondstemming.
20.00 Nws. 20.02KRO-Klassiek op
zaterdagavond met om 20.02 Mu-
ziek voor dwarsfluit en luit; 21 10
Muziek in het Museum van Bom-
mel van Dam; 22.00 Orgelrubriek;
22 20 Laudate. 23.00-34.00 Came-
ra Obscura: de Stilte.

televisie en radio zaterdag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 Getijden. Religieus program-

ma. Vandaag: Godsdienst en ge-
zondheid. Presentatie: Sytze de
Vries. (herh.).

16.13 De avonturen van Sherlock
Holmes. Engelse serie. Afl.: Scandal
in Bohemia. Een geheimzinnige
vreemdeling roept de hulp in van Hol-
mes. Hij blijkt de koning van Bohemia
te zijn die door een oude jeugdliefde
gechanteerd wordt met een foto, die
bij publicatie een schandaal zou ver-
oorzaken, (herh.).

17.05 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie, (herh.).

17.30 Journaal.
17.40 Kay O'Brien. Amerikaanse zie-
kenhuisserie. Afl.: Little white lies.
Wanneer het leven van een patiënt
van Dr. Cliff Margolis dooreen fout in

j gevaar komt neemt Kayo de verant-
woording op zich.

18.26 (TT)Kerkepad. 9-delige serie
over duizend jaar God en mensen.

Afl. 7: Groningen. Hoge Kerken op
het Hogeland. Presentatie: Jaap Zijl-
stra, (herh.).

18.51 Het Zeeuws orkest speelt.
0.1.v. Lex Vel Presto uit de Sinfonia in
Bes van J.C. Bach.

19.00 Journaal.
19.17 PP. Verkiezingsuitzending van

de Realisten Nederland. (R.N).
19.19 Op goede gronden. 3-delige

serie over de agrarische sector.
19.48 De verwisseling. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van David Green-
walt, met George Newborn, Michael
des Barres, Alyson Croft e.a. Matt
Bender en de popster Bartholomew
besluiten een paar dagen van rol te
verwisselen. De verwisseling is gauw
beklonken, maar de effecten hadden
geen van beiden overzien.

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

21.34 (TT)Rondom tien. Kasteelbe-
zitters en landgoedeigenaren. Henk
Mochel in gesprek met grootgrondbe-
zitters, (herh.).

22.30 Journaal.
22.41 Europees drama. Fortunes of

war, Britse 7-delige serie. Afl. 4: okto-
ber 1940. Harriët ontmoet in Athene

prins Yakimov. Zij blijft zich echter
eenzaam voelen en zoekt troost bij
een Britse militair.

23.40-23.42 Huizen van Oranje. Kas
teel Maurick in Vught.

" Marilyn Monroe en Rory Calhoun in 'River ofno return.
(Nederland 2-00.10 uur)

Duitsland 3 SWF
15.50 Das Spukschloss im Spes- =sart. Duitse speelfilm uit 1960 van =Kurt Hoffmann. *=17.30 Bild(n)er der Chemie. Cursus E

natuurkunde. Afl. 6: Strom aus chemi- =
schen Reagenz. (herh.).

18.00 Linden strasse. Duitse serie, j
Afl.: Zufallige Bekanntschaften.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen. =
19.30 Europa unterm Hakenkreuz. =Stadte und Stationen, 13-delige do- =

cumentaire serie over Europa in de :
tijd van het Derde Rijk. Afl. 10: Ende _
von Preussens Gloria. Aansl.: Vor- :
hang auf. =20.15 200 Jahre Englischer Garten. =Fragmenten uit opera's van Verdi en jjE
Wagner, uitgevoerd door het Omroep __
Orkest van München en het koor van __
de Beierse Omroep o.l.v. Stefan Sol- =
tesz. Presentatie: Professor August =
Everding.

21.55 Südwest aktuell-Neues.
22.00 Kulturzeit. Cultureel magazine. =M.m.v.: Inge Meysel, Markus Kü- =pertz, August Everding e.a. ==23.00 Schach der Grossmeister '89. =Judith Polgar - Eric Lobron. =01.30-01.35 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
902 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Een mens in de tijd.
10.00Hollandse Nieuwe en positie-
ve actie (2). 10.15 Het meest ge-
vraagd. 11.20 Als mensen veran-
deren. 11 44 Beste van orkesten.
11.50 Uitzending van Lijst Jan-
maat Centrumdemocraten (CD).
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied alleen! 12.45 Vragen naar de
weg. 13.00 Nws 13.10 Hallo Ne-
derland. 13.30 Opo doro (Open
deur). 14.00 Jazzspectrum. 15.30
Minjon. 16.30 Homonos. 17.00
Licht en uitzicht. 17.45 Postbus 51,
De Nederlandse Antillen en Aruba.

17.55 Mededelingen en Schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10lyi ha-
berler (Goed nieuws). 18.20 Uit-
zending van de Partij van Commu-
nisten in Nederland (VCN). 18.25
Kayen Rasja (Er is hoop). 18.40
Arabisch progr. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Laat
ons de rustdag wijden. 21.15 Re-
flector. 21.30-22.00 Populaire or-
gelbespeling.

RTL Plus
08.00 Konfetti.Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.30 Heathcliff, der Kater. Teken-

filmserie. Afl.: Spikes Cousin / Das
Vogelparadies.

08.55 'Dennis. Tekenfilmserie. Afl.:
Ruff's hattrick.

09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Rosey und der Muttertag.

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.
Brieven behandeld door Winfried Bor-
nemanns.

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 Rapido. Sommertour '89, mu-

ziekmagazine voor de jeugd. Presen-
tatie: Ingo Schmoll.

14.15 Lauf, ober lauf. Tsjechische
speelfilm uit 1980 van Ladlislav Smol-
jak, met Josef Abrham, Libuse Saf-
rankova, Zdenek Sverak e.a.

14.45 Tekenfilm.
15.50 Polizeibericht. Amerkaanse

misdaadserie. Afl.: Unterschlagung.
16.15 Adel verptlichtet.
16.45 Spiegelei. Spelprogramma met

Uwe Hübner.
17.15 Dance. Dansshow gepresen-

teerd door Martina Menningen.
17.45 Niemand ist Perfekt. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Ozelot.
18.15 Anpfiff. Die Bundesliga Show,

voetbal.
19.00 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: lm fal-
schen Glauben.

20.00 RTL aktuell. Actualiteiten.
20.15 Tennis - extra. Halve finale van

het Virginia Slim Toernooi te New Jer-
sey.

Het resterende programma onder
voorbehoud.

21.30 Der Hammer. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Einen Skalp gerettet.

22.00 Alles Nicht Oder? Spelpro-
gramma.

23.00 Gaudi in der Lederhose. West-
duitse speelfilm uit 1977 van Jurgen
Ens, met Mascha Sieger, Walter
Schwarzmayer, Christa Abalen e.a.

00.15 Unglaublichen Geschichten.
Die Frau aus Nazareth. Korte film.

00.40-00.45 Betthupferl.

SAT 1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
= SAT 1 Bliek. 09.05 SAT.1 Teleshop.
= 09.30 Wirtschafsforum. 10.00 SAT 1
== Bliek. 10.05 Die Waltons. Afl.: Das
5 Auto. 10.50 Teletip Geld. 11.00 SAT 1jjjBliek. 11.05 Pfeile in der Dammerung.
_\ Amerikaanse western uit 1954 van Les-
5 !ey Selander, met Sterling Hayden, Co-
S leen Gray, Keith Larsen e.a. 12.25__ ■Hilfe meine Braut klaut. Duits/Oos-__ tenrijkse komedie uit 1964 van Werner
= Jacobs, met Peter Alexander, Cornelia__ Froboess, Gunther Philipp, Elfriede Ir-
E rail, Guggi Löwinger, Rudolf Vogel e.a._ 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
5 ma-overzicht. 14.05 Familie Feuer-
E stein. Afl.: Freudige Überraschung.

EJ 14.30 Mister Ed. Afl.: Ein Mann für Vel-__ ma. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05__ Die Waltons. Afl.: Der erste Tag. 15.50
= Teletip Tier. 16.00 SAT 1 - Teleshop.= 16.25 Der goldene Schuss. 16.35 Bo-= nanza. Afl.: Ist Ben Cartwright schul-= dig? 17.25 Teletip Reise. 17.35 SAT 1= Bliek. 17.45 Programma-overzicht.

S 17.50 Das Imperium - Die Colbys. Afl.:
E Die Entscheidung. 18.45 SAT 1 Bliek.

== 19.00 Auf Videosehen. 19.30 MacGy-
=_ ver. Afl.: Das haSliche Entlein. 20.25
= SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up und Pi-

SSVC
10.00 Children's SSVC. Var**
Percy Peeverley's World of CarW
Afl.: Percy's Party.

10.30 Cartoon Time. Tekenfilm ■'
A Popeye adventure.

10.40 The Lone Ranger. Serie, i
11.10 Lost in Space. Serie.
12.00 Pink Floyd in Venice.
13.30 Grandstand. Met o.a. **men, golf en racing.
18.05 News and weather. .
18.15 Michael Barrymores **daynight out. Serie.
19.05 Macgyver. Serie.
19.55 Something for the wee*'

Nieuwe komische serie mei SJBlake, Miles Doyle, James GW
Mike Hayley en Caroline Leddy- \

20.25 Columbo. Serie. Afl.:
greenhouse jungle.

21.35 No Strings. Afl.: One <1
meat.

22.05 News and Weather.
22.20 Screenplay Firsts. Br«*

beautyfull.
23.40 Nick Reveil.
00.30-00.55 SOAP.Serie

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom Week-
end. (6.30, 7.00 Nieuws, 7.30
nieuws en RVA-berichten. 7.45 In
het spionnetje.) 8.00 Nieuws. 8.10
Wat doen we met het weekend?
10.00 Nieuws. 10.03 Buitenspel -Zomereditie. 11.30De Vlaamse top
tien. 12.00Top 30. (13.00 Nieuws.)
14.00 Radio Rijswijck. 17.00
Nieuws. 17.05 Vandammes Beat-
box. (18.00 Nieuws.) 20.00 Domi-
no. (22.00 Nieuws en lotto-uitsla-
gen.) 2330-0600 Nachtradio.
(0.00 Nieuws.)

Belg. Rundfunk .
6.35Radiofrühstück. 7.15J5kasten. 7.45 VeranstalW%
der. 8.30 Besinnliche VW
LP-Markt. 10.00 Hit od*>
12.00 Veranstaltungskaie^J)
sik bei Tisch. 12.15 »J|
tungskalender. 13.00 Jffl16.05 Contra-Re - Jugei*^
17.05 FORUM - das Ku^
zin. 18.10 BRF-Aktuell '?J
losophie und Ethik. 19.003
Night Rock Show. 21.05 u
len.

Sky Channel
07.00 The Nescafé UK Top 50.
08.00 Fun Factory. Gevarieerd

derprogramma.
12.00 Transworld Sport.
13.00 Wrestling.
14.00 Saturday Movie Matinee'

grappigste momenten uit kc-e^TV-reeksen die bij het grote P*!
succes kenden.

16.00 Frank Bough's World.
documentaire reeks. ;

17.00 The Nescafé UK Top *>'Britse hitparade.
17.30 Eurosport menu.
18.00 Trans World sport.
19.00 Zwemmen.
20.00 Skieën.
21.00 Paardensport.
22.00 Atletiek.
23.00 Wielrennen.
00.00 Zwemmen.
04.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo.
11.00 The Mix.
12.00 Touristic Magazine.
12.30 The Mix Continues.
13.00 Hollywood Insider.
13.30 The Mix Continues.
14.00 TBA.
15.00 Carry on Laughing *Goodies.
16.00 Wanted: Dead or Alive-
-16.30 The Mix Continues.
17.00 Dick Turpin.
17.30 Coca Cola Euroe hart.
18.30 Sport.
19.30 Videofashion.
20.00 Penny Serenade.
22.00 TBA.
22.55 Roving Report.
23.25 Frankenstein.
01.00-03.00 The Mix.
03.00-07.00 Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV - Erotica.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 MTV.
10.00 Yoi.
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 Spotlight.
20.30 Party Zone.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9."*iy
wie kein anderer. 11.00 'jl
Elf. 12.00 Is janDing! 1^15.00 Sportshop. 18 00
che Geschichten. 19-00£- Vierundzwanzig: ChS^Dance «oor. 21.00 RockO
neclion. 22.00 Musik
0.00-1.00 Traumtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6°^Jimelodie. 8.05 In unse^f»9.05 Musikpaviljon 12.0%
port. 14.05 Orchester-ïj
15.00 Café Carlton. I'jy
Tee. 19.05 Das Samsl*^21.00 Musik zum Trau"1^

Nachtexpress. .

Zaterdag 19 augustus 1989 " F. 10
stolen. Afl.: Das Schicksal der kW
Tiki. 21.25 SAT 1 Sport. 21.30 DJFlint - hart wie Feuerstein. Amerik*
se actiefilm uit 1966 van GorfJ
Douglas met Lee J.Cobb, James«
burn, Jean Hale, Andrew DugganJ*
ve Ihnat e.a. 23.20 SAT. 1 Bliek. 2*
Angst ist der Schlüssel. Britse detefl
uit 1972 van Michael Tuchner, met Jry Newman, Suzy Kendall, John «
non, Dolph Sweet, Ray McAnallyJ
Kingsley e.a. 01.20-01.30 Program"
overzicht.



Itsland 1
Programma-weekoverzicht.
ARD-Festspielsommer. Aste-

Iq, J?örnerpark.
L D'e Sendung mit der Maus.

4g ""Presseclub.
t| tagesschau met Wochenspie-

)., Magazin der Woche. Regio-B overzicht.
L°ie Freunde des fröhlichen
\ -e|s. Vijfdelige Poolse jeugdserie.
\f- Der Zauberkristall.r,pogo 1104. Vierdelige serie. Afl.(jr^chbruch. Met: Ralph Richter,

Erich Bar e.a.. (TT)BDie zitadelle. Amerikaan-
ijNfüm uit 1938 van King Vidor.
Il'll onderzoek naar tuberculose
jyjr

r Mijnwerkers ondervindt de arts
sj^w Manson veel tegenstand.
10, c-rtoons im Ersten. Vandaag:
jj^hstund' hat Gold im Mund.
ij) f)RD-Ratgeber. Recht.
tg utiweltspiegel. Politiek maga-
l^andaag: Tod nach eintausend■v?1. die heimliche vernichtung der
jjf!j?erin Schweden.
dj I^gesschau.
Ij Wir über uns.
*5 sportschau. Met o.a. E.K.-
ti nr,ien te Bonn en atletiek te Keu-
'OfT-r*!■;. 1 'TjLindenstrasse. Serie. Afl.j'^ornme Lügen. Met Gerad Her-
i Gensel, Sybille Waury

e Goldene 1. Winnaars vanlO^tv-loterij.
ijit^ ye'tspiegel. Reportages van
4j 'and-correspondenten.
X ~ P°rtschau-Telegramm.Met
sj' Remmen te Bonn.
dtj (^°grammaoverzicht.
■Ij .TnTagesschau.
*rJJTJTatort. Duitse misdaadse-
fyjt Götz George, Eberhard Feik,
V, s olschewski ca- Afl-: B|u'-
üjk en Thanner zijn ge-
L^htw n de moord °P twee Poolse
'ab ifr a9enchauffeurs door een
% S" moordcommando.
ViVDlturweltsPegel.Met Hans-
1$ ..^osenbauer.

*0 i?9esschau.
\ '6Kriminalpolizei rat. Tips terfe "ling van misdrijven.
% vv1800- fromm, fröhlich, reich-. Verbung und der Sport, docu-

mentaire over reklame en sport
23.10 Detektiv Rockford: Anruf ge-

nügt.Amenkaanse misdaadserie.
Afl.: Die Polizei, dein Freund und
Feind. Kate Banning gelooft niet dat
haar zoon, de jonge agent Dave, is
omgekomen ten gevolge van een on-
geluk.

23.55 Tagesschau.
00.00-00.05gedanken. Beschouwing

door Hans Joachim Kulenkampff.

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Heilige Mis. Vanuit deAbdijkerk

St.Ludgerus in Essen-Werden. Cele-
brant: Kapelaan Josef Hartmann.

10.15 Mosaik. Europa ergraut - Die
Jungen reagieren aggressiv, discus-
sieprogramma.

11.15 Der Idiot im Hintergrund.
Speelfilm van Gerhard Schmidt. Met
Otto Tausig, Barbara Valentin, Peter
Kuiper e.a.

12.00 ««Das Sonntagskonzert auf
Tournee. Populaire muziek vanuit
Amberg.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals.-Vor vierzig Jahren, se-

rie oude weekjournaals. Vandaag:
Het bezoek van Thomas Mann aan
West- en Oost-Duitsland. Presenta-
tie: Hans Werner Schwarze.

13.30 Herr Böhm und der Hering.
Zweedse tekenfilm.

13.40 Reise nach Italien. Tsjechische
jeugdfilm uit 1985 van Milos Bobek,
met Vlastimil Kristl, Karel Houska,
Katarina Machackova e.a.

14.15 Neues aus Uhlenbusch. Duit-
se jeugdserie. Afl.: Der grosse Bru-
der. Met: Moritz Bleibtreu, Andreas
Börke, Sabine Andreas e.a.

14.45 Laokoon oder das Ende einer
Legende. Documentaire over het in
1506 te Rome opgedolven beeld-
houwwerk, de Laokoön-groep.

15.15 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl. Der grosse
Preis. Bekendmaking van de win-
naars van deze week.

15.25 Heute.
15.30 Die Sport-Reportage. Met o.a.

WK zwmmen te Bonn en EK paarde-
sport te Rotterdam.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine. Presentatie: Petra Gerster.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.

Presentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Schauplatze der Literatur.

Carl Anton Postl aus Poppitz bei
Znaim. Documentaire over de Ameri-
kaanse schrijver Charles Sealsfield.

20.15 Sommerfestival im ZDF. Fac-
keln im Sturm, 12-delige Amerikaan-se tv-serie met James Read, Wendy
Kilbourne, Parker Stevenson e.a. Afl.
11: Das Chaosregiert. Op kerstavondduikt George plotseling bij zijn familie
ir> Pennsylvania op.

21-45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

22.00 Die Saat des Krieges. Hitlers
Angriff auf Europa, 2-delige recon-
structie van het begin van WO 11. Afl.:
1: Der erkaufte frieden.

00.00 Briefe aus der Provinz. Pro-
gramma overKiel en deKieler Förde.

00.05-00.10 Heute.

België/TV 1
%Z _ ! :
J-So®*!6 Colargol. Kinderserie.

j.Af|Vpde' Belgische tekenfilmse-
k'iSe'?deren van de vrijheid.

? Kr L enfilmserie- Afl- 6-
SroQ° ant- Laatste van twee zo-

rTlmas waarin de meest
*hdir,Q°'e recepten uit devorige uit-
% herhaald worden. Presen-
?° De mertens. (herh.).
Sflfil" spartelaar. Westduitse? Ka r .Van Wolfram Deutschmann,
N. gf,en Kumitz en Nicolai Nie-
j het nis sPastisch en is daar-
? |e_ftrni'<Punt van plagerijen van
h^in 'l)ds9enoten. Bovendien wil-Nn nders hem als verklikker ge-
%n^ndanks alles blijft hij hopenf ö,°Peratie.JV /\f

, sPeelvogels. Amerikaanse
j_6rlvi- : Tne rnorning after, met3e hr.re en Tony Curtis- Na een

8 °ot Ja Bretl de kersverse echt-ï\r 'een Kirstin te zin- Brett kent
L\r rf enkele weker>. °ok heeft
bk Tiaa het bewuste feestje ge-
h_ a^r Van een huwelijk weet hijsr,(j D"'uut niets te herinneren. Zijn
? hak v!??y denkt dat iemand hem
»?6r|iikß 2etten- Maar volgens de
iLNén Stand werd het huwelijk
,!hUlcjjQ 'egaal voltrokken.Brett
C* te Mlrstin ervan een vuilei haar „""''en uithalen en ontkent
ttlllll wd ,e ziin-"""IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

lIIJIJII ■'"■"■" IMJIIIJI IIIIIJJIIIIIIII

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 267.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het rood-

borstje.
18.10 Verhalen uit een speelgoed-
winkel. Canadese jeugdserie met
Peter Ustinov. deel 2.

18.35 De impala. Korte documentaire.
18.45 De collega's. Serie. Afl. 15: De

examens. Met: Bob Vanderveken,
Nelly Rossiers, Tessy Moerenhout
e.a. Examenperikelen voor Jome
Dockx en Baconfy. Ze willen uit hun
nederige positie opklimmen en slaan
aan het studeren, (herh.).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip. Vandaag: Opgepast voor
ruiters.

20.15 Shogun. 5-delige Amerikaanse
serie van Jerry London naar de ro-
man van JamesClavell. Afl. 3. Black-
thorne verklaart niet te kunnen leven
als hij de dood van de dorpelingen op
zijn geweten krijgt en dreigt een ritue-
le zelfmoord te plegen.

21.45 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith. Afl. 6. De therapeut.
De filmster Brett Cassidy is woedend
als de pers er lucht van krijgt dat hij in
het geheim een kuuroord bezoekt.

22.30 Nieuws.
22.45 Wielrennen. W.K.-wielrennen
23.15-23.25 Coda. Plastische kun-

sten: Rev. Robert Walker Skating
(1784), van Henry Reabum. (National
Gallery of Scotland-Edinburgh) uit de
reeks 100 Meesterwerken.
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Nederland 2
VPRO
09.00 Zeno. Animatieserie. Afl.: De

ballon.
09.05 De Charlie Brown & Snoopy

Show. Tekenfilmserie. Afl.: Rerun
/Schooldays. (herh.).

09.20 BLaurel & Hardy. Slipping wi-
ves, Amerikaanse slapstick film uit
1927.

09.35 Ans en Hans Gans. Serie. Afl
Paarlen voor de zwijnen.

09.50 Vanessa de speurneus. Fran-
se jeugdserie.Afl.: Het geluid van de
muis.

10.05 Wat? Waar? Hoe laat? Kinder-
Programma.

10.25 Hals over kop. Duitse jeugdse
rie. Afl.: Het grensgeval.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Tv-toen 0f...? Hoe de Neder-

landse televisie geschiedenis schrijft,
4-delige serie over de Nederlandse
televisie en film als bron voor historici.
Deel 3: Een wakker meisje met fiets-
tassen achterop. Films en tv rond het
thema Bezetting.

20.50 Portret van Anton Adriaan
Mussert. Film van Paul Verhoeven
uit 1969 over de leider van Nationaal
Socialistische Beweging in Neder-
land.

21.40 De Dijk is dicht. Nederlandse

speelfilm uit 1950 van Anton Kool-
haas, met Kees Brusse, Henny
ALma, Jan Teulings, e.a. Oktober
1944 - De Zeeuw Bert Verbloeme
werkt in Rotterdam wanneer hij hoort
dat Walcheren gebombardeerd is. Tij-
dens zijn pogingen naar huis terug te
keren wordt hij door de Duitsers gear-
resteerd. Pas na de bevrijding ver-
neemt hij het lot van zijn vrouw.

23.20-23.25 Journaal

Duitsland 3 West
13.35 Teletekstoverzicht.
14.00 Sport im Westen extra. 1. Auto-

sport, prototype WK te Neurenberg;
2. International ASV-sportfeest te
Keulen; 3. WK waterpolo te Berlijn.

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

serie. Afl. 10: Adam '84 - bitte melden!
18.30 Wir leben in Westjordanland.

Documentaire over het dagelijkse le-
ven van een Palestijn en een Israëli-
sche op de bezette Jordaan-oever.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30 Sport
im Westen.).

20.00 Die Miles Davies story. Docu
mentaire over deze jazz-musicus.

21.00 Satirefest I.
21.20 West 3 aktuell.
21.25 Gesucht - gefunden - special.
22.55 Puzzle. Spelprogramma.
23.55 Sommer-Jazz. Elfde Keulse

Jazz Haus Festival '89.
00.50-00.55 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF

Renitenz. M.m.v. Lisa Fitz, Werner
Schneyder, en Mary en Gordy.

17.15 Grosstante Hortense. Bowlen,
Punsche und Amouren. Vandaag:
Die Cidre-Bowle.

17.30 In spezial. Bilder einer Einstel-
lung oder 'was is'n eigentlich 'n Kot-
ter?

18.00 Touristik-tip. Informatie voor
vakantiegangers. Presentatie: Man-
fred Trebess.

18.15 Clip-Clap. Muziek en amuse-
ment met Britta.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Solo für 12. Spelprogramma
gepresenteerd door Leska Kauf-
mann.

20.00 Musik für Sic. Muziekprogram-
ma. Met: René Koller, Grit von Juten
en het Orkest van Baden-Baden 0.1.v.

13.15 Das Leben? Kann nur gelebt
werden! Documentaire over Wilhelm
en Elisabeth Flitner.

14.00 Sport im Dritten extra. 1. For-
mule 1 races op de Nürburgring. 2. In-
ternationale atletiekwedstrijden in
Keulen. 3. WK polo in Berlijn.

17.00 Das Beste aus Prominenz im

Werner Stiefel. Aansl.: Europabrüc-
ke.

20.15 Das Kalifornien der Poesie.
Poëtische ontdekkingstocht door
Zweden, eens gemaakt door de
sprookjesschrijver Hans Andersen.

21.00 High society. Adel in Europa,
documentaireserie. Afl. 4.

21.45 Südwest Aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportprogramma.

Presentatie: Hans E. Lorenz.
22.45 Edgar Briggs, das As der Ab-

wehr, 11-delige Engelse comedyse-
rie. Afl. 8. (herh.).

23.10 Absender. Robert Schumann,
uit zijn briefwisseling met Clara
Wieck.

23.55 Denkanstoss. Du solist nicht
stehlen.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

" Elmar Gunsch presenteert 'Das Sonntagskonzert aufTournee'. (Duitsland 2 - 12.00 uur)

België/TV 2
14.25 Wielrennen. Kampioenschap
van Zürich, rechtstreekse reportage..
Commentaar: Mark Vanlombeek.

16.05-17.50 Paardensport. EK.-con-
cours hippique te Rotterdam, recht-
streekse reportage. Commentaar:
Louis de Pelsmaeker.

België/RTBF 1
08.50 Heilige Mis, vanuit Santiago de
Compostella, Spanje. 14.20 Actualités
a la une, actualiteiten. 14.25 Wielren-
nen: kampioenschappen van Zürich.
16.05L'héritage des Samourais, docu-
mentaire serie over Japan. Afl. 1. L'é-
cole des maitres du monde. 17.05 Di-
manche musique, herhaling van ge-
deelten uit het Concours Musical Inter-
national Reine Elisabeth. 17.45 Ciné-
maa la une. 17.50 Papa bonheur, Ame-
rikaanse serie. Afl. 17: Docteur ou
papa. Met: Bill Cosby, Phylicia Rashad,
Malcolm-Jamal Warner e.a. 18.15 Nou-
banimé, tekenfilms met de Smurfen.
18.30Le week-end sportif, sportmaga-
zine. Presentatie: Michel Lecomte.
19.25 Voorbeschouwing paardenkoer-
sen. 19.30 Journaal en Weerbericht.
20.00 Cinéma a la une. (herh.). 20.05
Au nom de tous les miens, 8-delige
Frans/Canadese serie. Afl. 4. Met: Jac-
ques Penot, Michael Vork, Macha Meril
e.a. Tijdens de jodendeportatiein War-
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schau wordt, na zijn vader, ook Martin
met zijn moeder en broers naar Treblin-
ka gebracht. Nadat hij hen in de gaska-
mers heeft zien verdwijnen, weet Mar-
tin te ontsnappen naar Polen. 21.00 Bil-
let de faveur: Chéri, toneelstuk van
Freddy Charles. Met: Jacqueline Bir,
Olivier Monneret, Robert Guilmard e.a.
Léa heeft een verhouding met de zoon
van haar vriendin, Fred, bijgenaamd
Chéri. Fred's moeder is hiervan op de
hoogte en regelt een huwelijk met de
jonge Edmée voor haar zoon. Léa is
verbitterd omdat zij weet dat Fred haar
laatste liefde is. 23.35-00.05 Wielren- j
nen: W.K.-wielrennen op de baan van- j
uit Lyon. Samenvatting.

~■"■^^" -̂—■—————--————.■——

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.30 Weekjournaal.
12.30 De erflaters. Venster van de

toekomst, documentaire serie.
14.40 Studio Sport. E.K.-zwemmen

Bonn; E.K.-concours hippique Rotter-
dam; Wielrennen - Ronde van Zürich.

17.35 Nieuws voor dovem en slecht-
horenden.

17.50 Jealousy. Britse documentaire
over extreme vormen van jaloezie.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-

rie. Afl. 26 (slot)..
19.00 Studio Sport.
20.00 (TT)Journaal.
20.10 Skin. Korte Vietnamese film van

Gilbert W. Taylor waarin drie jonge-
ren uit verschillende landen in korte
gespeelde scènes laten zien hoe de
maatschappij op hen reageert.

20.35 Panoramiek. Achtergrondinfor-
matie bij actuele ontwikkelingen in de
internationale politiek.

21.05 Jurre en Maaike. Tv-spel van
Eric Oosthoek, met Renée Fokker,
Bert Wagenaar e.a. De 16-jarige Jur-
re Vrijland heeft een advertentie ge-
zet: 'Ik ben alleen thuis en ik verveel
me. Wie praten wil belt. Ik luister
graag terug.' De dertiende die belt is
Maaike.

21.50 Werken aan werk. Serie over

de agrarische sector. Afl. 1: De prijs s
van de ideale koe.

22.20 Journaal.
22.25 Voorlichtingsprogramma.

Schrijvers van de nieuwe tijd, van Ib- 5
sen tot Kafka.

22.35 Voorlichtingsprogramma. Por =favor, Spaans voor beginners.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en =slechthorenden.

" Rue McClanahan in
'Golden Girls'.

(Nederland 1 - 22.31 uur) ==

België/Télé 21
17.25-19.00 Zwemmen: E.K.-zwem-
men vanuit Bonn, finale. Commentaar:
Michel de Ville. 19.30-20.00 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht.

TV5
16.00 l'École des fans. 16.45 Immé-
dias. 17.15Apostrophes. 18.30 Brèves
et Météo Européenne. 18.35 Machina-
tions. 19.30 Flash Varicelle. 20.00 Sa-
crée Soiree. 21.30 Les Animaux Du
Monde. 22.30 Météo Européenne.
22.35 Reportages. 23.30 Sport. 00.30-
-00.45Le Quart D'heure Du Procope.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

Radio 2
| leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
I Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
s: moet Jan Blaaser (1). 10.30 Mv-
SS ziekmozaïek. 12.02 AVRO Muziek-

: theater. 13.02 AVRO's radiojour-
SS .naai. 14.02 Nederlands op AVRO
SS 2. 15.02 Muziek met Meta. 16.02
SS Zomerradio met Robin Albers.
SS 18.02 Per Modulatie. 19.02 Leuter-
SS koek en zandgebak.» 19.10

'" Ssssssst 19.30 Hersengymnas-
SS tiek uit Malaga. 20.00-7.00 Zie ra-ss dio.l.

Radio 3—- leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
: sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin

ES in pop. 10.02 De wakkere wereld.
SS 12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
ES weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
SS voor toen. 16.02KRO's Zalige Lief-
SS deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
SS 19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
SS land. 21.02 KRO's koele korridor.
SS 22.02-24.00 Op slag van maandag.
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televisie en radio zondag

Nederland 1
23- Santiago de Composte-
jjtj Verslag van de bijeenkomst van.[j| f!>Pese jongeren met Paus Johan-

'$ [ paulus 11.
Il

pyti £13.05 Nieuws voor doven en

; Thuis in de dierentuin.Austra-
le serie. Afl. 8: Yvonne de ver-
ykelijke. Nick en Suzie weten
rj over te halen om Yvonne, een
rtenjarig onder voogdij geplaatst
jMJtè. een weekend te logeren te

'^i" Journaal.
W * ""Zomerro(c)k. Muziekpro-

«tiina. Vandaag: het popfestivali' * Werchter met o.a. The Robert

Gray Band en Texas. Presentatie:
Jan Douwe Kroeske.

18.07 VARA's kindermenu. De grote
meneer Kaktus show. Herh.

18.34 In het land van de Minikins.
12-delige jeugdserie. Afl. 9: De bal-
lonvaart. De Minikins wagen een
tweede poging om Pincus te redden.

19.00 Journaal
19.07 Tot elke prijs. 13-delige Cana-

dese serie. Afl. 11. Ginettes wan-
hoopsdaad zorgt voor veel emoties
en is er de oorzaak van dat Pierre te
laat op de training verschijnt.

19.55 (TT)Laat maar zitten extra.
Programma met blunders, (herh.).

20.26 Philip Marlowe. Prive-detecti-
ve, Engels/Amerikaanse serie. Afl.
11: Parels en politiek. In de omgeving
van Frank Barsley, die ernaar streeft
een hoge functie in het openbare le-
ven te gaan bekleden, verlaten nogal
wat mensen voortijdig het aardse be-
staan.

21.18 The Oprah Winfrey Show.
Amerikaans praatprogramma met de
presentatrice-actrice Oprah Winfrey.
Thema: Familieleden die je je echtge-
noot afpikken.

22.01 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.31 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Stand goudmijn. Ter-
wijl Blanche en Rosé zich voorberei-
den op hun rol in de musical Cats
wordt Sophie ineens ziek.

22.56 De wereld van Boudewijn
Büch. Vandaag: De 50-ties. (herh.).

23.39-23.44 Journaal

r"Uon Koolhaas produceerde 'De dijk is dicht. (Neder-
P* 2 -±21.40 uur)

Radio 1
; leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's

ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.: 8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica= sport. 10.02 Wegwezen. 11.02 Zo-
S= mereditie. 13.05 Hier en Nu. 14.02

Langs de lijn, sport en muziek.
18.02 Meer over minder op zon-

■ dag. 19.02 The Groove Juice Spe-= cial. 20.02Toppers van toen. 21.02; Play it again. 22.02 Now's the time.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02

5= TROS Nachtwacht; 6.02-7.00 Een
goede morgen met Ron Brandste-

l-S der.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9 30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 De ze-
ven brieven. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen.
12.00 Nieuws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.00
Bodylijn. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nws. 18.10Liturgie en kerkmuziek.
18 40 De onbekende Islam. 19.00

lllllllillllülllllllllllllllilllllllllllll

Programma voor buitenlandse
werknemers. 19 20 Suara Maluku.
19.55Tambu. 20.30 Zorg,en Hoop.
21.20 Medelanders Nederlanders
22.10-22.40 Jazz uit het historisch
archief.

RTL Plus
08.00 Li-La-Laune-Bar.
08.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm

serie. Afl.: Fotosafari.
08.25 Lady Lockenlicht. Tekenfilm

serie. Afl.: Die noble Tat/Der Zauber
trunk.

08.45 Heatchcliff, der Kater. Ameri
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Die Su
per-Mausefalle.

09.00 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Ju-
niors Geheimnis/Die Zeitungsente.

09.30 Lauf, Ober lauf. Tsjechische
speelfilm, (herh.).

11.00 ■Kinderarzt Dr. Engel. Duitse
speelfilm uit 1936 van Anthony M.
Dawson, met Paul Hörbiger, Arthur
Fritz Eugens, Victoria von Ballasko
e.a.

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Buck Rogers. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Horror-Planet. Herh.
14.00 Tekenfilm.
14.10 IDie Privataffaren des Bel

Ami. Amerikaanse speelfilm uit 1948
van Robert Lewinm, met Georges
Sanders, Angela Lansbury, Arm Dvo-
rak e.a.

16.00 Tekenfilm.
16.10 Dominique, die singende

Nonne. Amerikaanse speelfilm uit
1965 van Henry Kosters, met Debbie
Reynolds, Ricardo Montalban, Greer
Garson e.a.

17.45 Kilometer 330. Countrymuziek.
18.45 RTL aktuell. Aktualiteiten.
19.00 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Goldschmugel (1).
20.10 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Moses vor dem brennenden
Dombusch, schilderij van Norbert
Grund.

20.15 Tennis - Extra. Finale van het
Virginia Slim toernooi te New Jersey.
Rest programma's onder voorbe-
houd.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga-
zine.

22.20 Zwei Schlitzohren auf dem
Highway. Amerikaanse speelfilm uit
1981 van James I. West, met Bob
Watson, Debbie Washington, Don
Watson e.a.

23.45 Catch up. Vechtsport.
00.20 Sexy folies.
00.55-01.00 Betthupferl.

SAT 1
=5 08.05 Mister Ed. Afl.: Ein Mann für Vel-
ss ma. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.:
ss Freudige überraschung. 08.55 Ihr Ho-
ss roskop. Aansl.: Programma-overzicht.= 09.00 Fantasy Island. Afl.: Das Herz

s entscheidet. 09.50 Teletip Tier. 10.00= SAT 1 Sport. 10.30 Auf Videosehen.
: 10.55 So gesehen. Kerkelijke uitzen-

se ding. 11.00 Programma-overzicht.
se 11.05 Das Superhirn, Frans/Italiaanse
ss komedie uit 1968 van Gérard Ouvry,
s_r met Jean-Paul Belmondo, Sylvia Monti,
ss David Niven e.a. 12.50 Familie Feuer-
ss stem. Amerikaanse tekenfilm. Afl.: Die| heiBe Taxitour. 13.15 Dia Waltons.= Amerikaanse familieserie. Afl.: Das= Vollblut. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.:= Programma-overzicht. 14.10 Teletip= Koehen. 14.20 Köpfchen, Köpfchen.
Ss 14.50 Der Goldene Schuss. 15.00 Die
ss Todes-Ranch, Amerikaanse western
ss uit 1966 van Joseph Pevney, met Mar-
ss tha Hyer, Keenan Wynn, Clint Walker,
ss Nancy Kuip, Leo Gordon e.a. 16.30Auf
ss und davon. 17.00 Der Goldene Schuss.= Aansl.: Programma-overzicht. 17.10= Die Normarmen. Italiaans/Franse avn-= turenfilm uit 1962 van Giuseppe Vari,

S met Cameron Mitchell, Genevieve
ss Grad, Ettore Manni, Franca Bettoja e.a.
S 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Gewinn in
ss SAT 1. Aansl.: Programma-overzicht.
Ss 19.10 Die Schone und das Biest. Afl.:
ss Der furchtbare Retter. Amerikaanse

fantasiefilm uit 1987 van Paul Lynch
met Linde Hammilton, Ron Perlman,
Roy Dotrice e.a. 20.00 SAT 1 Wetter.
20.10 ... und ewig bleibt dieLiebe. Suit-
se speelfilm uit 1954 van Wolfgang Lie-
beneiner, met Karlheinz Böhm, Ulla Ja-
cobsson, Ingrid Andree, Magda
Schneider, Paul Dahlke, Lucie English
e.a.21.50 SAT 1 Sport. 22.00 Auf der
Flucht. Afl.: Die Augenzeugen. Ameri-
kaanse misdaadserie van Walter Grau-
man met David Janssen, Barry Morse,
R.G. Armstrong e.a. 22.50 SAT 1 Bliek.
23.00 Bloody Mama, Amerikaanse
gangsterfilm uit 1969 van Roger Cor-
man, met Shelley Winters, Pat Hingle,
Don Stroud, Diane Varsi, Bruce Dern,
Robert de Niro e.a.00.30-00.40 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
12.50 Children's SSVC. Afl.: Chock

A-Block.
13.15 The smurfs.Cartoons.
13.25 Home on sunday. Serie met

Cliff Michelmore die een bezoek
brengt aan Gillian Lyne.

14.00 News and Weather.
14.10 The BUI doublé Bill.
14.55 The Battle of Midway. Film uit

1976 met Charlton Heston, Henry
Fonda, Robert Mitchum Cliff Robert-
son en Rokbert Wagner.

17.00 Interceptor. Niewe serie.
17.55 Bel lamy's birds eye view.

Nieuwe serie.
18.20 Comedy Classics. The good

life. Just my bill.
18.50 Songs of Praise.
19.25 News and bfg weather report,
19.40 Family Fortunes. Spelshow ge

presenteerd door Les Dennis.
20.05 Perfect Strangers. Serie. Afl

Up the Lazy River.
20.30 Eastenders. Serie.
21.25 Life without George. Serie.
22.00 Northern Arts.
22.15 News and weather.
22.25 Tales of Sherwood Forest.

Nieuwe serie. Vandaag: Back in your
own Backyard.

23.15-23.50 Wax on wheels

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek- 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00
D.S.M - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 9.30 Golf-
breker. 10.00 Nieuws. 10.03 De
pre-historie. 11.00 Oerdegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 De tafel van
een. 14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17.05 Sportkaffee met nationale en
provinciale voetbaluitslagen (om
18.00 Nieuws). 20.00 Vragen staat
vrij (om 22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 ver-
anstaltungskalender. 805 Fröhli-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

cher Auftakt 8.30 Glaube und Kir-
che. 9 05 Mundartsendung: IJver
d Land on d Logt - van domols on
högt. Echo Nord: Alles watt daer att
ömmer over Keiemes an et Johltal
weet wollt. 10.00Volkslieder. 11 05
Schlagersouvenirs. 12.35 Rück-
blick. 14.05 Die deutsche Schlager-
parade. 16.05 DOMINO - die
Schielshow des BRF. 17.05 Sport-
magazin. 18.40 Seniorenfunk
19 00-21.00 Wunschkonzert 21.05
Sportresultate von Wochenende
und Sendeschluss.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpl.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
darf es sein? 17.00 Chore der Vol-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen
19 00 Erinnerung. 21.00 Musik
zum Traurnen 22.30 Nachtex-
press

1111111111111111111111111111111111111111l

Sky Channel
07.00 Hour of Power.
08.00 Fun Factory.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Mobil Motor Sports News.
13.30 FashionTV.
14.00 Marathon.
16.00 Beyond 2000.
17.00-18.00 Big Valley.
18.00 Wielrennen.
19.00 Watersports.
20.00 Alpine Skiing World Cup.
21.00 European Showjumping.
22.00 Grand Prix Athletics.
23.00 World Cycling Champions-

hips.
00.00-01.00 European Champions-

hips Watersport.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo.
11.00 Coca Cola Eurochart.
12.00 Video Fashion.
12.30 Documentary TBA.
13.00 It'swritten.
13.30 Blake's Seven.
14.30 Dundee and the Culhane.
15.30 EURO Magazine.
15.45 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 European Business weekly.
18.30 Roving Report.
19.00 Look Out Europe.
19.55 Weather.
20.00 The UK Chart Show.
21.00 Shoestring.
21.55 Weather Report.
22.00 Legend of Walks far Woman
00.10 The Mix.
02.00-06.00 ReteMia

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00 Night Videos.
07.00 VJ Marcel Vanthilt.
11.00 VJ Kristiane Backer.
14.00 MTV's Braun European Top

20.
15.00 Week in Rock.
15.30 MTV Classics.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Maiken Wexo.
21.00 VJ Marcel Vanthilt

radio
Radio 4
8.00 Nws. 8 04 H-Vier. 9.00 Onder
de Groene Linde. 9.15 MusicaReli-
giosa et Profana. 9.55 Progr.-overz. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Zomerakademie. Theo Loe-
vendie special. 13.00 Nws. 13.02
Opera Matinee: Fragmenten Tris-
tan en Isoide, opera van Wagner
Uitgev. door Koor enOrkest van de
Bayreuther Fetsspiele 1966 0.1.v.
Karl Böhm met sol. 14.00 Concertop de zondagmiddag: Residentie
Orkest 0.1.v. Hans Vonk. (In de
pauze: Praten over muziek). 16.00
NOS Jazzgeschiedenis. 16.30 Edi-
son prijswinnaars. 18.00 Nws.
18.02 Continu Klassiek 20.00
Nws. 20.02 Specialiteiten a la car-
te. 22.00 Kamerconcert: Orlando
Festival 1989. 22.55-24.00 Majoor
Frans (1), hoorspel.

Luxemburg RTL
4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 9,00 Sonntagsfrühstück
11.00 Rückblick - Oldies. 12.00
Musikparade. 14.00 Wunsch Dir
was. 17.00Sportshop. 18.00Nach-
gefragt. 19.00 Volkstümliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzkj. Musik
Non-Stop. 0 00-1.00 Traumtanzer.
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Repertoire
De zanger met 'de gouden keel',
die zon twintig jaar geleden van
de ene dag op de andere op slag
bekend werd met liedjes als 'Ma-
ma' en 'Ich bau dir ein Schloss',
verwijst naar het plaatje 'Vom
Winde verweht'. Daarmee deed
hij nu drie jaar geleden op de

plaat een poging om terug te ko-
men in de showbizz. „Maar door
gebrek aan publiciteit en promo-
tie weten velen zelfs nu nog niet
dat dit plaatje ooit op de markt is
gekomen".
De toekomst ziet Hein Simons
optimistisch tegemoet. Hij zal
voortaan wat minder thuis zijn
en wat meer voor de tv-camera's
staan. Zijn genre, de schlager,
blijft hij trouw. Op de elpee, die
in Duitsland bij Polydor ver-
schijnt, staan behalve zes gloed-
nieuwe liedjes, ook bekende
nummers als 'LaPastorella'. Mu-
ziek variërend van volksmuziek
tot het genre van De Flippers en
Andy Borg. Margit von Grun,
ooit manager van Karel Gott en
Dahlia Lavi, zal Hein Simons in
de komende weken vergezellen
tijdens een uitgebreide promo-
tietoer langs vele radio- en tv-sta-
tions.

Rijke jongeling
Gert en Hermien - ze hebben drie
kinderen en drie kleinkinderen -lazen daarna het bijbelgedeelte
over de rijke jongeling, die aan
Jezus vraagt wat hij moet doen
om behouden te worden. Het
antwoord was, laat alles achter je
en volg Mij. Dat ging de jonge-
man te ver, waarop Jezus begon
te huilen. „Dat heeft ons veel ge-
daan," aldus Gert. Hermien
voegt er aan toe: „Je moet de
mensen met liefde tegemoet ko-
men. Je moet belangstelling heb-
benvoor het levenvan een ander
en open staan voor meningen
van anderen. En niet alleen den-
ken, ik doe het goed en de rest
niet". Rustig en openhartig ver-,
telt het echtpaar Timmerman,
dat op dit ogenblik aan de rand
van het rustieke Twentse dorpje
Rossum woont, over deze veran-
derde levensvisie, die door Her-
mien de nieuwe toewijding
wordt genoemd.

Daarover is inmiddels ook een
nieuwe elpee en compact disc
verschenen bij hun nieuwe pla-
tenmaatschappij Disky, waar
Gert en Hermien als artiesten nu
onderdak hebben gevonden. Op
deze plaat 'Ja, nu weet ik zeker'
staan ook drie nummers van hun
jongste dochter Sheila, die zich
volgens Gert heeft ontpopt als
een ware componiste. Twee
songs van de elpee zijn op een
single uitgebracht. Het betreft
vakantieliedjes die gewijd zijn
aan Israël. Dat is heel bewust ge-
beurd nu het zo lang stil is ge-
weest rond Gert en Hermien, die
met die Israëlische nummers
kontakt willen leggen met bui-
ten-kerkelijken.

Toeristen
„Kijk, iedereen zingt over Spanje
of Griekenland, maar wij willen
zingen van Israël, waar wij erg
van houden," merkt Gert op. En
het vertolkenvan liedjes over Is-
raël betekent voor hem en Her-
mien zingen over een bijbels
land, dat ze zeker één keer per
jaarbezoeken in hetkadervan de
reizen van de evangelisatiebewe-
ging Het Zoeklicht. Ze leiden er
de toeristen rond, samen met een

Israëlische gids, terwijl Gert de
dag afsluit met een geestelijk
woord.

In het verleden heeft de familie
Timmerman enkele maanden in
Israël gewoond. Gert en Her-
mien hadden in ons land alle
schepen achter zich verbrand om
in Israël een nieuwe toekomst op
te bouwen. Na hun bekering wa-
ren ze ervan overtuigd dat ze zich
moesten gaan vestigen in het
Heilige Land. Ze hielden het er
enkele maanden uit. Het reisbu-
reau waarvoor ze werkten ging
failliet. Totaal berooid keerden
ze naar Nederland terug, waarna
een moeilijke tijd voor het gezin
aanbrak. De gedachten gingen
vaak terug naar december 1973.
toen beiden hun „hart aan de
Heer gaven".

Dat was het moment waarop eer.
einde kwam aan de glamour en
glitter van de showbusiness. De
verdiensten van twee ton per jaar
verdwenen. Het rijden in een
grote Amerikaanse wagen was er
ook niet meer bij. Een week voor
de kerstdagen van 1973 werd het
bekende duo, dat grote succes-
sen had geboekt met 'meedei-
ners' als 'k Heb eerbied voor
jouw grijze haren en 'Duiven op
de Dam', volgelingen van de
Here Jezus, zoals ze zelf zeggen.

Hermien: „Ik voelde me in de
showbusiness niet echt geluk-

kig. Op een gegeven moment zit
jeer zo diep in datje niet meer te-
rug kan. Je wordt gewoon ge-
leefd". Over haar geloofsleven
kon ze nauwelijks met haar man
praten. Gert die een klarinet-stu-
die heeft afgerond, zegt: „Ik
kwam altijd met allerlei argu-
menten en bewijzen dat God niet
bestond".
Hij vervolgt: „Als we met kerst
naar de kerk waren gegaan, sa-
men met de kinderen, deed me
dat toch wel wat. Maar ik was het
ook zo weer vergeten als ik thus
kwam. Dan haalde je een flesje
wijn tevoorschijn, zette een plaat

op van James Last, stak. de
kaarsjes aan en liet de kalkoen
sudderen. Je moet toch een
beetje in de traditie meelopen.

Maar ik vergat de Here Jezus. En
zo zou het ook weer zijn met de
kerst van 1973," zo weet Gert zich
nog precies te herinneren. Maar
de kerstdagen van dat jaar zou-
den heel anders verlopen. Tien
dagen voordat het feest van het
geboorte van het kind zou wor-
den gevierd, belandde Hermien
in het ziekenhuis. Ze was ernstig
ziek. De meest wilde verhalen
deden de ronde.

Er was grote ongerustheid in
huize Timmerman. De zanger
zelf zag het niet meer zitten.
Vrienden („van wie ik had ge-
dacht dat ze me nu wel zouden
bijstaan") bleven weg. De opera-
tie van Hermien verliep voor-
spoedig. Drie dagen later toen
Gert haar weer opzocht, zag hij
zijn vrouw in het ziekenhuis er
florissant bij liggen. Hermien liet
weten dat ze zich prima voelde
en voegde er meteen aan toe, dat
ze bij thuiskomst nooit meer in
de showbusiness zou gaan. Op
tweede kerstdag 1973 was Gert
weer in het ziekenhuis en hoorde

via de koptelefoon van Her-
mien's radio een preek in het
Drentse dialect. Hij werd getrof-
fen door de woorden van de pas-
tor.

" Gert en Hermien: „We waren wel trouw aan God, maar we konden niet de liefde opbren
gen voor onze medemensen. Vandaar nu onze veranderde levensvisie".

Goudgerand
'Appie' (koosnaampje) West
heeft iets van een goudgerande
betrouwbaarheid, vooral omdat
hij zijn optredens niet routine-
matig afdraait, maar er met een
ontembaar enthousiasme tegen-
aan gaat
Vijfentwintig jaar Albert West
wordt sjiek gevierd met een offi-
ciële receptie in Stadsschouw-
burg Casino in 's-Hertogenbosch
op 31 augustus. Zijn vrienden
hebben een jubileumcomité ge-
vormd, omdat ze terecht van me-
ning zijn dat hij het verdient.
Albert West (41) is herkenbaar
gebleven door zijn streven om te
kiezen voor het betere commer-
ciële repertoire. Van die 25 jaar
werkt hijruw geschat vijftien als
solist

Nostalgie
Nostalgie-golven heeft hij vaak
geëxploiteerd of in werking ge-
zet. Met 'Ginny come lately' for-
ceerde hij in 1973 zijn doorbraak,
na één soloplaatje en vele jaren
van bühnesh'ows met de groep
The Shuffles, waarmee hij des-

tijds debuteerde op het feest van
deWitte Paters in het klooster te
Boxtel.

Later kwamen 'My dear Rosé,'
'Listen,' 'I love you baby',
'9.999.999 tears,' noem maar op

Hij overschreed in die periode de
Nederlandse grenzen en mocht
in Oostenrijk en België zingen.
Het management Jan Vis in Ros-
malen heeft geen slechte aan Al-
bert West. Hij wordt veel wegge-
zet, zoals dat in vakjargon heet.
Vaak geboekt dus. Soms enkele
keren per dag.

Dat hij makkelijk inspeelt op
veelsoortig publiek is mooi mee-
genomen. Vandaar dat hij zijn
hand niet omdraait voor een top
40-nummer of een lied van Cliff
Richard. Enkele songs later zet
hij gaarne de tent op de kop met
een medley van rockers waar-
mee hij zich totaal in het zweet
werkt. Wat hij brengt is allemaal
Engels en Amerikaans repertoi-
re, hier en daar tot op de draad
versleten.

" Albert West: na 25 jaar is hij het jakkerenen jagen door
het land nog steeds niet moe.

show

Veronica
alsnog met
'Beauty and
the beast'

HEERLEN - Onder grote druk
van vele fans uit zowel Neder-
land, België, Duitsland als En-
geland is Veronica gezwicht
voor de smekende verzoeken
om de laatste aflevering van
'Beauty and the beast' getiteld
'The rest is silence' alsnog uit
te zenden. Dat gebeurt op deze
zaterdagavond om 20.30 uur op
Nederland 2.

Aanvankelijk had Veronica be-
sloten om deze aflevering niet
uit te zenden, omdat de sprook-
jesachtige serie tragisch af-
loopt. De omroep wilde de illu-
siebij dekijkers niet verstoren.

Het slot is triest: het beest in
Vincent 'the beast' maakt zich
meester van de zachtaardige
kant van deze monsterachtige
held. Hij raakt uit balans,'
wordt ernstig ziek, staat niet
meer in voor zichzelf en wordt
daardoor een gevaar voor zijn
bevriende medebewoners en
zelfs voor Catherine.

Najaren verschijnt in september een nieuwe elpee

Hein Simons
weer terug

door harrie cremers
NEU MORESNET/VAALS
De stiltevan deafgelopen jaren
rond Hein Simons wordt bin-
nenkort doorbroken. „Ik ben
weer terug", zegt de in Heerlen
geboren kinderster van weleer
(juist ja, Heintje) van wie in
september in Duitsland de
langspeelplaat 'Herzensmelo-
dieën' verschijnt. Kort nadien
komt er óók nog een Neder-
landse en een Engelse single
op de markt. In Oostenrijk,
Zwitserland, Duitsland en de
Benelux zullen tv en radio uit-
gebreid aandacht besteden aan
de terugkeer van Simons op de
plaat. Goed nieuws dus voor de
fans van Hein, die in tijden
niets meervan hem hebben ge-
hoord.

Hein, die zojuist in zijn woon-
plaats Neu-Moresnet (even over

de grens bij Vaals) zijn 34e ver-
jaardag vierde, wil daar wel een
kanttekening bij plaatsen. „Veel
mensen denken: Hein Simons
heeft het niet meer nodig om te
zingen. Die heeft zijn schaapjes
wel op het droge. Maar niets is
minder waar. Toegegeven, voor
het geld hoef ik niet opnieuw te
gaan zingen. Neen, dat niet.
Maar, ik wil creatiefbezig zijn en
blijven. Jarenlang heb ik gezocht
naar het juiste moment om weer
terug te komen in de internatio-
nale showbizz. Ik kreeg bijna
geen promotie en onvoldoende
begeleiding".

" Hein Simons: na jarenweer terug op de plaat

Zingend echtpaar vindt een 'nieuwe toewijding

Come-back van Gert en Hermien
Van onze showpagina-redactie

ROSSUM - Ze zijn er nog steeds, Gert en Hermien Tim-
merman. Sterker nog, het zingende echtpaar beleeft een
come-back. Eind 1973 namen ze een 'beslissing voor de
Heer. Een radikale bekering waar heel Nederland van op-
keek. De platen 'Daarom ben ik blij' en 'Dankbaar' met een
evangelische boodschap kwamen al gauw op de markt. Het
publiek, al of niet christelijk, genoot ervan. Er volgden
meer muzikale schijven. Maar de teksten werden er niet
milder op. Integendeel, ze kregen een agressieve inhoud.
Het fanatisme had toegeslagen.

uert en Hermien wisten van
geen wijken: ze waren ten prooi
aan een verwoede bekerings-
drift. Toch zagen ze tijdig in dat
ze op de verkeerde weg zaten.
lemand had hen daar op gewe-
zen. Als jullie daar mee door
gaan, zal niemand meer door jul-
lie boodschap geraakt worden,
zo-werd hen meegedeeld.
Gert: „Hermien en ik zeiden toen
tegen elkaar, die man heeft ge-
lijk. Ons doel is om mensen met
het evangelie te bereiken. Dat
deden we ook wel en we waren
ook wel trouw aan God, maar we
konden niet de liefde opbrengen
voor onze medemensen. En die
is toch noodzakelijk. Onze tek-
sten kwamen hard en onmense-
lijk over. Wij wilden op onze
eigen manier het evangelie bren-
gen, terwijl de Heer zegt, kom
achter Mij. En dat doen wrj nu
ook".

Beslissing
„Toen ik thuis kwam ben ik op
mijn knieën gegaan, zoals die
man had gezegd. Op dat moment
heb ik de beslissing genomen
voor Jezus," zegt Gert. „Er kwam
een enorme vrede over me
heen". Toen Hermien dit later in
het ziekenhuis hoorde, waren
haar eerste woorden 'prijs de
Heer, daar heb ik zeven jaar lang
voor gebeden. Hermien vertelde
toen dat zij op eerste kerstdag
haar hart 'aan de Heer had gege-ven.
De 'wereldlijke' contracten, waar
het duo nog eenjaar aan vast zat,
werden daarnakeurig afgewerkt,
terwijl de gouden platen en tro-
feeën die ze hadden verworven,
de deur uitgingen. De feestzalen
werden derug toegekeerd. Daar-
na werd gezongen in kerken en
tijdens evangelische manifesta-
ties. En dat is gebleven tot op de
dag van vandaag. Gert en Her-
mien hebben er beiden vertrou-
wen in dat ze door die 'nieuwe
toewijding', die ook op hun nieu-
we plaat tot uiting wordt ge-
bracht, een 'gevarieerd' publiek
kunnen bereiken. Beiden zijn er-
van overtuigd, dat hun vakantie-
liedjes over Israël ook heel goed
kunnen worden uitgezonden
door neutrale omroepen in Hil-
versum. „Het zijn echt twee fan-
tastische nummers".

En wie weet wat Joop van den
Ende nog eens zal doen. Gert:
„Als we op TV 10 zouden kunnen
komen met een evangeliserend
programma dan doen we dat".
Hermien: „Misschien gebeurt
dat nog wel eens. Er gebeurt een
heleboel op de kabeltelevisie. We
wachten maar rustig af.

Eerste meisje
Maar Albert West probeert wel
voortdurend met nieuw mate-
riaal zijn optredens te verversen,
al typeert hij zichzelf als een
'ouderwets mens dat met zijn
eerste meisje is getrouwd.
Als het feest is, mag je hem ont-
bieden. Hij geniet ervan en is het
jakkeren en jagen door het land
nog steeds niet moe. 'Sha la la I
need you' was een van zijn eerste
grote successen. En ze hebben
hem nog steeds nodig, 'zilveren
Appie'.

Toffe 'Appie' West viert zijn feestje
Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - Vijf-en-twintig
jaarzit hij in het vak en je komt
nooit iemand tegen die Albert
West uit Rosmalen een onaardi-
ge jongen vindt. Een zanger die
er nog steeds in slaagt een groot
publiek te vermaken. Een toffe
jongen op het podium, die gezel-
ligheid schept, geen capsones
etaleert en zijn opdrachtgevers
tevreden achterlaat als hij na een
kleine drie kwartier zingen zijn
auto bestijgt op weg naar de vol-
gende klus.
Albert West is een populaire jon-
gen. ledereen kent hem, hoewel
hij slechts zelden echte tophits
scoort en soms zijn toevlucht
zoekt tot combinaties met be-
roemde vakgenoten uit het bui-
tenland, zoals Albert Hammond.
Hij is toe aan een eigen televisie-
show. Als we ons niet vergissen
komt daar binnenkort nieuws
over los.
De vraag is of de heren disejoc-
keys verschrikkelijk blij met zijn
met Albert West. Zijn nieuwe
single komt er aan, maar hij valt
af en toe behoorlijk buiten het
Radio 3 circuit.
Daar maakt Albert West geen
probleem van. Dat ligt niet in zijn
aard. Maar enkele jaren geleden
mocht hij het toch beleven dat
een uitstekende single als 'Treat
me gently in the morning' door
Peter Holland niet leuk werd op-

gepakt. Meneer Holland sprak de
plaatjesplugger als volgt toe: „Ik
vind het een van de allerbeste
platen van het jaar. Alleen dit:
Albert West is niet heavy genoeg
voor mijn programma".

'Goud van Oud';
samenvatting
beste toppers
van vroeger

HEERLEN - Veronica komt op
deze zaterdagavond met een sa-
menvatting van drie jaar 'Goud
van oud' waarbij een keuze ge-
maakt is uit artiesten en bands
van Nederlandse bodem die ü1
de jarenzestig en zeventig furore
maakten. De volgende groepeft
die verspreid over 1987, 1988 en
1989 live voor Veronica hebben
opgetreden, komen vanaf 21.2*
uur op Nederland 2 aan bod: D'z'
zy Man's Band met 'A matter o'
fact' en 'The Opera', The outsi-
ders met 'Touch', Q'6s met 'TWJlife I live' en 'You're the victor >Long tall Ernie met 'Do you re-
member', Brambox met 'Darkro-
se' en 'Summertime', Peter e»
zijn Rockets met 'Kom van d*
dak af en Sandy Coast met 'Tru«
love' en 'The eyes of Jenny.

Brinkman
wil reizen
omroepen
verbieden

HILVERSUM - Omroepen tfl<r
gen in de toekomst alleen n°fmaar reizen organiseren als d'
reis een direct verband houd'
met het maken van een progra^1'
ma. Dat vindt minister Brink'
man van wvc. Het Commiss3'
riaat voor de Media stond omro*
pen tot dusverre toe reizen te of'
ganiseren, mits deze enige vef'
binding hadden met de identite'
van de omroep.

Minister Brinkman heeft een &'
tikel uit een regeling, waarin he
Commisariaat voor de Media d
omroepen de reizen onder \'o<^waarden toestond, geschorst. O?
het ministerie wordt momente*
bekeken of het artikel ter vernif
tiging aan De Kroon moet W°r'
den voorgedragen.
Van de omroepen organiseren d
KRO en NCRV momenteel b^tenlandse reizen. De TROS otéf
niseerde in het verleden reizej
maar is daar volgens een .woofd
voerder mee gestopt „omdat *1
het verbod al zagen aankome"'
De Evangelische Omroep onf*
niseert „zo nu en dan" weekej^
den in een jeugdherberg.
AVRO heeft een vijfdaagse bfl.£gereis naar Berlijn in de aanb'
ding.

De KRO heeft per jaar n^schatting 44 reizen waar in tot**
2200 mensen aan deelnemeIJZon zesduizend mensen reize

(

jaarlijks met de NCRV naar
tien bestemmingen. rßjjEen woordvoerder van de K"*
zegt dat het schorsingsbesl"^
van de minister zou kunnen "o
tekenen dat de omroep
stoppen met de reizen. „We z^Jlden dat jammer vinden, want *hechten aan die reizen. Het ZV
geen reizen die je bij ieder re*Jbureau kunt boeken, maarrei^dieaansluiten bij onze kleur, r* |
is bovendien een bindmidd
voor de leden".

Bij deKRO zijn twee persone^j
leden belast met de reizen- }j
KRO-woordvoerder zegt datK
beëindigen van de reizen é^fpersonele gevolgen zal hebb^,
„Die mensen hebben ook nog^j
der werk". Wel verwacht hij dj,
het besluit van de minister gev,.
gen kan hebben voor het N3^dense reisbureau Special To^JHolland, dat de reizen voor .
KRO verzorgt. „We wach^.eerst de officile tekst van de£nister af. Die gaan we goed y
studeren op de gevolgen dieK
voor ons heeft", aldus de K"
woordvoerder. fl(
Een woordvoerder van de NC^zegt ervan uit te gaan dat de °j
roepen zich niet bij het bes',,
van de minister neer zullen ' *gen. „De NCRV zal zich ei'

_
ieder geval tegen verzetten- *
organiseren al heel lang reiz j

Het is dan ook vreemd dat he 1 f
ineens niet meer mag. Ik \{
wacht ook dat de juridische£\,<
ling van de NOS en debeleid-jj
delingen van de omroepen °i
eens naar het besluit zullen
ken".

'Take Five
met Marijke
Benkhard

HILVERSUM - Veronica
met ingang van het korne^iwinterseizoen een nieuw P^programma op de zaterdagl"l^
dag, 'Take Five'. Het progM^
ma, gepresenteerd door Ma^jl
Benkhard, komt in de plaats
het programma van Tineke. J
Nooij, die naar TV 10 is verh<^Benkhard, Veronica-omroeP J
van het eerste uur: „Het
een life-style programma J
wekelijks aandacht voor z3'J
als mode, lichaamscuWy
sport, fitness, reizen, airl
ment, milieu en eten. Maar jk
onderwerp voeding zal een jJ
mindere rol spelen dan ip
programma van Tineke". J
Het 55 minuten durende *J)
gramma is op zaterdag 7 okt
voor het eerst te zien. j
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oep
opkomt thuis. Op 16 juni« hif geboren. Zijn ouders

t ten hem pas acht weken la-
."erwacht en Joep was dan

een nogal mager ventje.
ijj'es 2075 gram 'schoon aaniQaJc'. Twee maanden lang
(f nij gekoesterd-worden in
*lekenhuis, waar hij gram-te voor grammetje sterker

t *■ Nu is het zover. Joep heeft
gewicht van 2500

M bereikt en hij valt nu on-
'Jje categorieflinke knullen.
ir *aag komt hij eindelijk
H^i huize Souren aan de

in Heerlen. De
t laat weten hem hartelijk

wu"e?i ontvangen.' Welkom
% Joep!

Piraten
ijj inzamelingsactievan Pi-Tt-Coentje voor het Pools
i. Je Agnieszka is een succes
Jttden. In veertien dagen
i^nielden deze ether-piraat

ei:rlen-Noord en zijn hel-
Hf J5.000 gulden. Precies de

üan het bedrag dat nodig
1 de ruggegraatsvergroei-

Jjan de Poolse in het acade-
jjl*1 ziekenhuis van Maas-

-1 'e'laten verhelpen.

Piraten (2)
kreeg de initiatief-

b 0 -an de actie voor het
l^e meisje Rinus Ogier de
H ,eü9ende mededeling dat
Le°°ode bedrag door de ra-
i[ 'raat bij elkaar is gepraat.
'no r uee7-rien dagen lang
b-^ Uur 's morgens tot in de
b^y-Ten non-stop via de zen-
ty "erjet spullen per opbod te
k°Pen. De mensen werden
L*° e?itiliousiast dat er ano-
S_f ®tften "l de brievenbus
i f* Piraat gleden.
iL^Qai zijn er dertigduizend
ip?* 1nodig om het veertienja-
d^eisje in ons land te laten
Hth871' a co"ectes en bank-
kz s kwam nog eens drie-
jj/^d gulden binnen. Ririus
i(ja neeft er alle vertrouwen
il, ' net resterende bedrag er< tonu.

emotie
ton* orgaTiisatiecomité WK
fo£rcycling 1989 houdt van-
h tjn bierglazenverkoopac-

fii ."eerlerheide en omgeving
\.°-ie van de wereldkam-
-11ci,S?'laPPenkunstwielrijden
\t o°al.0°al. Deze worden van
dj ye'1 met 22 oktober in sport-
\v<*renbeuk gehouden. Het
ifj^J1lerbij om glazen van het
\.Piepke'.
ikhj lnformatie over en ver-
ft ty£an entreekaarten voor
%j/ 'can men terecht bij de

anfc aan het Corneluis-ln Heerlerheide.

KWFvi'iteJl(x.ar gaan massa's collec-in de periode van 28tó,^ tot 10 september op
S p r het koningin Wilhel-
'Hp k

nc^s en at *s voor de
kl£rbestrijding. Het is een
«<tt es£' want het KWF bc'

" ko >eert^° Jaar daar hoopt
"c 0 *lkerbestrijding natuur-
Hij een extraatje. Volgende
\rf°rdt eenfolder verspreid
"Vj? 'J precies staat wat het
1,^'teTnaai doet en ook op de
Ic/tj J^t herhaaldelijk aan-
fij(jj^esLeed aan de kankerbe-
HeJl9- De afdeling in Heer-
'j kyM nog collectanten nodig.
$io,rnen zich aanmelden bijvers a7j 3886.

Cursus
'llNs!fordt doodgegooid met

ï?nt>7-pen' Van het eenvoudige
!in ei9e« 2en van een stekkertje, iN« ,vis tot en met een doc-it V^ rdie' aites fcan' aties is
i i^entn °f in in een stu-\i in „ m> onder begeleiding
\ h^lifi? geheel eigen tempo.
, h kunnen volwassenen
j iln<iei-P yd net zoucel leren alsgen (j!J' alleen die laatsten
"k. ï_i\ oveniag op school enHti^sene moet het na
iV» W *?*?" of- ook overda9
ith Af^ 21-? oeen t^erfc/cring
Ccc( Qar er wordt inmiddels

,£\ dO, .n cursussen aangebo-
\f8 de .Je °«derhand door het

' onien niet meer ziet-, \iNs- u tüordt het tijdvoor de
kom ik aan deJ*"*

IVanonze verslaggever

HEERLEN/GELEEN - Het Heerlense be-
drijf Limburgse Koelindustrie BV (Liko)
dreigt de stichting De Smijthegge, die het
Geleense sport- en recreatiecomplex Glaner-
brook beheert, voor de rechter te dagen. De
stichting kan juridischestappen alleenontlo-
pen door vóór dinsdag een bedrag van ruim
25.000 gulden over te maken op de rekening
van Liko.

Liko zegt op 17 december 1986 orders te heb-
ben gekregen van de stichting om in Glaner-
brook koelinstallaties met een totale waarde
van 46.796 gulden te plaatsen. Die order is
uiteindelijk niet doorgegaan wegens, zo
schrijft de advocate aan de stichting, „ontij-

Conflict over Glanerbrook

Liko dreigt
met rechter

dig intrekken uwerzijds".

Toen de stichtingLiko de opdracht gafplaat-
ste defirma bij vijfNederlandse bedrijven or-
ders om de Geleense opdracht te kunnen na-
komen. „Omdat de opdracht in 1987 niet ge-
wijzigd of geannuleerd is, zijn bedoelde be-

stellingen.als aetinitieve orders beschouwd
en dient de stichting de betreffende leveran-
ciers schadeloos te stellen", aldus de advoca-
te van Liko. Die schadeloosstelling komt
neer opzon 25 mille.

Burgemeester mr H. Lurvink van Geleen be-
vestigde gisteren dat de order is geplaatst bij
Liko, maar met als aanvullende voorwaarde
dat het horecagedeelte zou worden gereali-
seerd conform de plannen die er destijds la-
gen. Het horecagedeelte is volgens Lurvink
naderhand echter kleiner uitgevallen.
De burgemeester wilde verder geen com-
mentaar geven en niet vooruitlopen op de on-
derhandelingen met Liko. Of dezaak voor de
rechter wordt uitgevochten wenste Lurvink
te betwijfelen: „Wat heb je daar nu aan?"

Uitrapportage run CDA -groep blijkt:

Toeristen gingen
boekje te buiten

Van onze verslaggever

VALKENBURG - Toeristen in Val-
kenburg hebben het dit zomersei-
zoen bonter dan ooit gemaakt. Dat
concludeert een werkgroep van het
CDA in het plaatsje aan de Geul.

Volgens voorzitter L,ou Pluymen
van die werkgroep hebben tiental-
len mensen overlast ondervonden
en voelden artsen zich op bepaalde
momenten zo bedreigd, dat ze geen
gehoor gaven aan oproepen voor
hulp.

Meer dan honderd voorstellingen

Cultuur Avontuur
slaat aan in regio

Van onze verslaggever

HEERLEN - Naast Heerlen en Landgraaf heeft het
straatfestival Kuituur Avontuur dit jaar ook vaste
voet aan wal gekregen in Kerkrade. Komende
woensdagbarst het spektakel voor de zesde keer los.
Ook dit jaar zijn er meer dan honderd voorstellingen
te zien in deze gemeenten. Weliswaar worden de
theatergVoepen vanuit Heerlen gecontracteerd; elke
gemeente heeft toch een eigen Kuituur Avontuur-
beleid.

Coriolade sponsorenKültuur Avon-
tuur.
Het meerbedrag in vergelijking met
vorig jaar wordt in Heerlen vooral
uitgegeven aan kwalitatief hoog-
staand theater. Met name de Ge-
broeders Flint, Tender, het Traject
Theater, The Peabody Brothers en
Hakim mogen daartoe gerekend
worden.

In de gemeente Landgraaf worden
elke dagvoorstellingen gegeven, h
Heerlen van donderdag tot en mei

Zo heeft Landgraaf, waar de Stich-
ting Welzijnswerk het theaterfesti-
val coördineert, gekozen voor zo
veel mogelijk voorstellingen in zo
veel mogelijk buurten. Daarin is de
organisatie geslaagd. Geen enkele
Landgraafse buurt zal om het festi-
val heen kunnen. In Heerlen heeft
de organsatie de kwaliteit laten pre-
valeren boven de kwantiteit.
In Kerkrade heeft het organiseren-
de Welzijnswerk in samenwerking
met het Wijngrachttheater gekozen
voor concentratie: het zwaartepunt
van Kuituur Avontuur ligt in die ge-
meente op de zaterdag om en nabij
de Markt. Er zijn besprekingen ge-
weest om Kuituur Avontuur ook
naar Brunss'um te brengen, maar
diezijn op niets uitgelopen. In Voe-
rendaal zijn dit jaartwee optredens
in de basisschool Kunrade.
De begroting voor Kuituur Avon-
tuur beloopt in totaal ongeveer
50.000 gulden. Daarin zijn niet opge-
nomen devoorstellingen die bedrij-
ven als het ABP en scholen hebben
gekocht. Ook het budget van het in-
middels bekende Bunkerkpop in
Landgraaf, ad tien mille, is niet in de
begroting van Kuituur Avontuur
opgenomen.

De gemeente Heerlen heeft eigen-
lijk voor het eerst de beurs een be-
hoorlijk eind opengetrokken.Kreeg
Kuituur Avontuur vorig jaar nog
2000 gulden, dit is jaar is dat 3000
gulden meer. Daarnaast is een be-
dragvan tien mille, bestemd voor de

Wegkruis
gestolen

BRUNSSUM - Een twee meter
hoog smeedijzeren wegkruis dat op
de hoek Dorpstraat - Prins Hendrik-
laan in Brunssum stond, is gestolen.
Dat moet zijn gebeurd tussen 15 en
17 augustus. De gemeente, eigena-

resse van het kruis, heeft gisteren
aangifte gedaan.

I
(ADVERTENTIE)

Goed dansen leer je bij
N.B.D. -dansschool

HEERLEN - KERKRADE
Finalisten profs

_? I—^ Cursussen voor
\7r*o£ÊP beginners en

Tsp&S^rJT. gehuwde paren,

’ 20,- korting
voor leerlingen t/m 17 jaar

(beginnerscursus) bij inlevering van
deze advertentie.

OPEN HUIS
Zaterdag 26 augustus, 20.00 uur,

Heerlen, Morenhoek 2.
Zondag 27 augustus, 20.00 uur,

Kerkrade, Nieuwstraat 140.
Dagelijks inschrijven mogelijk.

Info.: 045-455609.
"^^"■"■■'^■«■j^-Mj-j-j-*»j_j_j»j*j-j-j____jWj-j-»j-MM«,_"»»-

Heerlense Zomer doorgeschoven
naar Kuituur Avontuur.
i

1Landgraaf heeft 1000 gulden over

'■ voor het festival, de gemeenteKerk-
-1rade deelt mee in de kosten via het

Cultureel Centrum. Ook de Heer-
lense Schouwburg en de Stichting

zondag. InKerkrade wordt zaterdag
26 augustus uitgeroepen tot Kui-
tuur Avontuur-dag.
Overigens heeft de organisatie be-
sloten dit jaar geen slot-avond op
poten te zetten in de Stadsschouw-
burg in Heerlen. Vorig jaarkwamen
eigenlijk te weinig mensen daar op
af.

Wens van Hoensbroekse instanties

'Eén kamerbureau
voor heel Heerlen'

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - In Heerlen
moet één centraal Hamerbe-
middelingsbureau komen. Tot
nu toe is de bemiddeling te
zeer versnipperd en komt het
sociale aspect te kort. Zo heeft
Elmar door bezuinigingen een
medewerker moeien inruilen
voor een onpersoonlijke map.
Door een beter overzicht op de
kamermarkt kan bijvoorbeeld
voorkomen worden dat een
studente ineen huis met junks
terecht komt.

Dat vinden het kamerbureau Hoen-
broek en het Algemeen Maatschap-
pelijk Werk uit die plaats. Het cen-
trale bureau moet in hun optiek ge-
coördineerd worden door de ge-
meente. De woningverenigingen,
Elmar, Stichting Studentenhuisves-
ting en de opleidingsinstituten moe-
ten het project vorm geven.

„Jongeren worden steeds meer af-
hankelijk van de kamermarkt. De

I
huursubsidie wordt afgeschaft, de
lonen en studiebeurzen zijn laag",
vindt woordvoerder Hay Verver-
gaart. Hij hoopt met name dat de
Heerlense woningcorporaties ertoe
over gaan om appartementen ka-
mergewijs te verhuren.

Tien jaar
Directe oproep is I

bestaan van het Hoens- 1
oor- 1

na de kraakacties I
tegen kamergebrek. I

de kamers Hoensbroek I
hebben er ver- 1

Allertz, I

verbete- 1
en I

drukken van de huurprijzen.M

kader van enH
kamermark tweekß

kamerbureau Hoens- 1
van uurl

adres Amstenrader- 1huisvestings-B
vragen

" Hay Ververgaart (links) en Jack Allertz inspecteren ter kwaliteitsbewaking de kamer van
een studente. Van de 1000kamers in Hoensbroek hebben ze er op die manier al 750 bekeken.

Foto: DRIES LINSSEN

# Mathieu Beaujean, met hart en ziel toegewijd aan de
schutterij van Heerlerheide die binnenkort het 140-ja-
rig bestaan viert. Foto: DRIESLINSSEN

Sjutterie
hat get...

Van onze verslaggever

HEERLERHEIDE - 'De sjutte-
rie hat get' staat er op grote bor-
den bij de wegen die naar Heer-
lerheide leiden. Dat 'get' is het
140-jarig bestaan. En aangezien
de schutterij van Heerlerheide
nog één van die echte schutterij-
en is, die niet meer weg te den-
ken is uit de gemeenschap, be-
looft het op de eerste dagen van
september een groots feest te
worden.

„Als twaalfjarige jongen werd ik
al door mijn vader, die ook lid
was van de schutterij, meegeno-
men naar het exercitieterrein. En
als er dan een plaatsje open was,
dan moest ik meedoen. Dat vond
je als jongenprachtig. Op die ma-

nier rol je er gewoon in. Je krijgt
het gevoel voor de schutterij van
thuis mee. Nu, na veertig jaar lid-
maatschap, fascineert me die
schutterij nog steeds. Ik zie het
als een sport, een sportieve ma-
nier om je te ontspannen. Maar
tevens komt er een wedstrijdele-
ment bij kijken, door de wed-
strijden waar je aan deelneemt.
Daarnaast is er het gezelligheids-
aspect, dat is ook heel belang-
rijk."

Mathieu Beaujean, die dit zegt, is
inmiddels 56 jaar. Hij is één van
de prominente leden van de
Heerlerheidse koninklijke schut-
terij St. Sebastiaan. Al veertig
jaar is hij lid, waarvan 31 jaar als
commandant in de rang van ka-
pitein. Op het gebied van exerci-
tie - en danvooral de oude- kun
je hem niets leren en van de
schutterij, daar weet hij alles
van.

'— I
Dief slaat met
betonschaar

BRUNSSUM - Een twintigja-
rige Brunssummer heeft don-
derdag om even na zes uur ge-
probeerd een bromfiets te ste-
len vanuit de fietsenstalling
van het ziekenhuis in zijn
woonplaats. De eigenaar zag
dat en ging er op af. De dief gaf
hem met een betonschaar een
klap, die hij met zijn helm kon
opvangen. Vervolgens rende
de dader weg, waarbij hij een
arts die het voorval zag omver
duwde.

Na een fotoconfrontatie werd de
identiteitvan de jongenvastgesteld.
De medebewoners op zijn thuisa-
dres lieten de politie weten dat hij er
niet was. Maar toen de patrouille bo-
ven gingkijken, lag de jongenonder
zijn bed. „Ik wilde net een tukje
gaan doen", verklaarde hij alvorens
mee naar het politiebureau geno-
men te worden.

"Hem wordt poging tot diefstal met
geweld ten laste gelegd en hij bleek
ook nog een spuitbus met traangas
in zijn bezit te hebben.

Pluymen maakt melding van deze
toestanden in een uitvoerige rap-
portage over de 'zomeroverlast' aan
de CDA-fractie in de gemeenteraad.
Volgens het rapport zijn tientallen
klachten binnengekomen.
Vooral oudere inwoners durfden in
de avonduren de straat niet op om-
dat ze er op rekenen moesten dat
dronken 'gasten' hen zouden lastig
vallen met 'liederlijke taal en onze-
delijke handelingen.
Het werd van dag tot dag moeilijker
om op straten en pleinen te lopen
door 'oprukkende terrasmeubelen';
invaliden- en kinderwagens werden
onhanteerbaar.
Een reeks van vernielingen vond
plaats. Onder meer van brievenbus-
sen, verkeersborden, hekwerken,
naamborden, tuinbeplantingen, rui-
ten en auto's. Eigenaars die protes-
teerden werden bedreigd.
Geregeld bleek het politiebureau
niet te bereiken of kreeg men daar
het advies om het gemeentebestuur
maar te bellen. Verwonderd consta-
teerden burgers dat in de allerdruk-
ste weken de groepscommandant
met vakantie was.
Verder was er sprake van geluids-
overlast bij een discotheek en over-
last van verkooppunten van bier en
etenswaren.
'Onhoudbare toestanden waardoor
Valkenburg als woon- en als toeris-
tenplaats volkomen de vernieling
wordt ingejaagd', oordeelt de werk-
groep van het CDA. Vandaar dat
een beroep wordt gedaan op de ge-
meenteraadsfractie van het CDA
om te zorgen voor maatregelen om
de leefbaarheid van Valkenburgs
centrum te herstellen.
Volgens groepscommandant Klein
Ovenneen van de Valkenburgse po-
litie is het dit jaar met de toeristen
niet erger gesteld dan in andere ja-
ren. Wel is men agressiever gewor-
den, en dat vooral in de drie weken
van het hoogseizoen. Het aantal
klachten by de politie valt mee.en
de commandant merkt op dat daar
in eerste instantie de klachten toch
het beste gemeld kunnen worden.

(ADVERTENTIE)

Leon Martens II
Juwelier

Sutionsstraat 39-41.Wyck/Maastncht I
Telefoon 043-21-4523

Bel voor openingstijden

Rolex - Cartier - Blancpain -Chopard - Ebel - Corum- Omega -1 V.S.L - Lapponia - Tissot - Swatch - Jl|
v leChic-IWC AT*

f yjf \
ROLEX

V )*
(ADVERTENTIE)

w ■> (Restaurant

OÓurptte

,j^^^ HEERLEN
Kasteellaan 3

Zondag vanaf 12.00-21.00 uur
Lunch van 12.00-14.30 uur

Diner vanaf 17.30 uur
Bij mooi weer mogelijkheid om

buiten te dineren.
Woensdagavond en

donderdag de gehele dag
gesloten



Met vreugde geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

Stefan
Gertie en Otto Sebastian
Geleen, 15 augustus

I.P.V. KAARTEN
Op 20 julivoer ons huwelijksbootje 40 jaar.
Graag willen wij iedereen bedanken die deze
dag voor ons onvergetelijk hebben gemaakt.
De vele bloemen, cadeaus, felicitaties, maar
vooral uw aanwezigheid hebben wij zeer op
prijs gesteld.

Ivanka en Jo
Handels-Pribovsek

.-.-—-——._._——_—_———__—_—_____________________

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken, willen wij u allen hiermee, ook
namens de kinderen en kleinkinderen, danken
voor de vele bloemen, geschenken en felicita-
ties die wij mochten ontvangen bij gelegenheid
van ons

50-jarig huwelijk
Mathias Jongen
Maria Jongen-Corban

"Cerkrade, augustus 1989
Bosveldstraat 33

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, onze lieve vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Louw Klein
weduwnaar van

Maria Schoormans
levensgezel van

Adelé Duckers
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, na een kort-
stondige ziekte.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Klein
Familie Schoormans

6463 HA Kerkrade, 17 augustus 1989
Hertogenlaan 103
De rouwdienst, geleid door ds. Drost, zal worden
gehouden op dinsdag 22 augustus as. om 12.00 uur
in de Ned. hervormde kerk te Chèvremont-Kerkra-
de, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

De leegte die hij achterliet
kan niemand wegnemen.
In blijvende liefde gedenken wij
wat hij voor ons betekende.

Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud heeft deHeer tot
Zich genomen, mijn lieve vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, onze broer, zwager, oom
en neef

Antoon Schillings
weduwnaar van

Elisabeth Frohn
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar,voorzien van
de h. sacramenten der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Uit aller naam:
Jo en Jeanny Schillings-Huppertz

Kerkrade, 18 augustus 1989
Corr.adres: Hodgesstraat 38, 6418 AN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 22 augustus a.s. om 14.00 uur in de de-
kenale kerk St.-Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van maandag 21 augustus om 19.00 uur in voor-
noemde dekenalekerk.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h.h. missen en begeleiding naar de
laatsterustplaats van onze lieve moeder en oma

Maria
Franssen-Kleiker

Haar dankbare kinderen en
kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 20 augustus as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Josef te Heerlerbaan.

Enige en algemene kennisgeving

t
Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijdom ons heen.

Plotseling hebbenwij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Albert Burggraaff
echtgenootvan

Els Houben
Hij werd 64 jaar.

Heerlen: Els Burggraaff-Houben
Heerlen: Albert en Annie Burggraaf-Hindriks
Heerlen: Rob Burggraaff
Heerlen: Ed en Alie

Riekie
Heerlen: Ben en Liesbeth Burggraaff-Spruyt
Heerlen: Ralph Burggraaff

Familie Burggraaff
Familie Houben

6414 RK Heerlen, 16 augustus 1989
""1 Schrieversheideweg 20

De plechtige uitvaartdienst en de crematie hebben,
op verzoek van de overledene in naaste familie-: kring, plaatsgevonden op vrijdag 18 augustus te

i Heerlen.

I

Ik zie 'm nog naar de hemel turen
de eerste prijs in zijn gedachten,
als 'ie vele, lange uren
op zijn duiven zat te wachten.
Nooit vergeet ik ze ... die ogen
als ze kwamen aangevlogen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij ken-
nis van het geheel onverwachte overlijden, op de
leeftijd van 77 jaar,van mijn lieve vader, schoonva-
der, opa, vriend en broer

Rudolf Brinkman
weduwnaarvan

Nadja Konjukowa
In dankbare herinnering:

Heerlen: E. Hoogstraten-Brinkman
J.W. Hoogstraten
Dennis, Guido
C. Kusters
Familie Brinkman
Familie Konjukowa
Familie Kusters

Heerlen, 17 augustus 1989
Corr.adres: Rukkerweg 46, 6418 TW Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 22 augus-
tus as. om 12.30uur in de aulavan het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I "

Heden overleed, na een met geduld gedragen ziek-
te, in de leeftijd van 72 jaar, gesterkt door de h. sa-
cramenten

- Maria Jacoba
Mielekamp-Netten

weduwe van

Albert Mielekamp
Uit aller naam:
C.H. Lemmen-Bos, ex.test.

18 augustus 1989
de Kommert 80, 6419 GG Heerlen
Corr.adres: Palestinastraat 189, 6418 HE Heerlen.
Geen bezoek aan huis - Geen condoleances.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
dinsdag 22 augustus a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan St.-Martinus te Welten-Heerlen, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid
tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u
kennis dat wij toch nog vrij onverwacht afscheid
hebben moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Elisabeth van Beers
weduwe van

J Hubert Peters
■ Zij bereikte de leeftijd van 85 jaar en is voorzien

van de h. sacramenten.
Brunssum: Ed en Annie Peters-Gort

Hengelo: Mini en Nol Consten-Peters
Kerkrade: Mai en Tini Peters-Havenitb

Nuth: Jos Peters
en haar kleinkinderen
en achterkleinkind

Brunssum, 15 augustus 1989
Bejaardenhuis huize Luise
Corr.adres: Landsheerstraat l/C
6441 EP Brunssum
Op uitdrukkelijke wens van moeder, heeft de be-
grafenis in besloten kring plaatsgevonden.

i 1 — , I
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De keukens, detegels M^»***"*'' ten het sanitair STEVENS Ovan Stevens-Select Srii^nifcflT 2mag u niet missen. e;Ls[_nL__v_3 U■■

SITTARD ■ ■ ■
Kom ideeën opdoen in onze grote showroom. Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterrein Noord)

Moderne kollekties overzichtelijk en gastvrij gepresenteerd zoals» el- 04490-90300
Poggenpohl-keukens; tegels en sanitair van o.a. Villeroy & Boch, Sphinx. Showroom dagelijks geopend:

Kom naar hartelust vrijblijvend kijken en kiezen. Welkom! zaterdags tot 17.00 uur, donderdags tot 21.00 uur.
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Met grote verslagenheid hebben wij heden het
overlijden vernomen van onze schoolmoderator

drs. P.A.M. Heijnen
Met verbijstering en ongeloof ervaren wij aan het
begin van het nieuwe schooljaar dat Pierre nooit
meer in ons midden zal zijn.
Als priester-katecheet en als moderator heeft hij 23
jaar lang de College-gemeenschap op voortreffelij-
ke wijze gediend. In alle stilte heeft hij talloze jon-
geren begeleid en hen zijn steun gegeven.
Wij zijn hem daarom dank verschuldigd; moge hij
rusten in vrede.

Directie
personeel
ouders en
leerlingen
College Sittard

Sittard, 17 augustus

Tot ons leedwezen moeten wij u meedelen dat is
overleden, onze moderator

drs. P.A.M. Heijnen
Moderator Heijnen zijn we veel dankverschuldigd
voor zijn inzet voor onze scholen.
Moge hij rusten in vrede.

Bestuur
College Sittard

Sittard, 17 augustus

Mededeling aan leerlingen College Sittard
In verband met het overlijden van drs. P.A.M. Heij-
nen, wordt het schoolprogramma van maandag 21
en dinsdag 22 augustus verschoven naar dinsdag 22
en woensdag 23 augustus.

Directie College Sittard

t
Wij weten niet wat jou bewogen heeft
vroegtijdig van ons heen te gaan,
maar zeker had Hij reden, want
Hij had jouin Zijn handpalm staan.

Wij geven u kennis dat, geheel onverwacht, van ons
is heengegaan,onze dierbare broer, zwager, oom en
neef

Nico Wijntjes
op de leeftijd van 36 jaar.

Uit aller naam:
Helena Vluchtman-Wijntjes

18 augustus 1989
Vossekuil 178, 6416 XX Heerlen
Ingevolge zijn uitdrukkelijke wens, hebben de uit-
vaartmis en de crematie in alle stilte te Heerlen
plaatsgevonden.

Bedreigd, mishandeld, geïsoleerd zoe-
kend naar onbedreigd leven in vele uit-
hoeken van dit land, vermoord in Zwolle
op 16-8-1989

Thi Hanh Nguyen
Wij treuren om jou en om deze wereld,
waarin een vrouw moet vluchten tot de
dood er op volgt.

# Vrouwen van
Blijf van mijn Lijf
Heerlen

t Johanna Maria Heumakers, 84 jaar, weduwe lehuwelijk van Hubertus Moonen, weduwe 2e hu-
welijkvan Johan Fleming. Corr.adres: Aureliushof
139b, 6215 ST Maastricht. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden heden, zaterdag 19
augustus, om 11.30 uur in de kapel van St.-Lamber-
tus, Victor de Stuersstraat 17, Maastricht, gevolgd
door de crematieplechtigheid om 13.15 uur in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Geen condoleren.

t Johannes Murrer, 76 jaar, wed. le huwelijk van
Margaretha Seits, weduwnaar 2e huwelijk van

Petronella Munten. Corr.adres: Meerssenerweg
181, 6224 AE Maastricht. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden op maandag 21 augus-
tus as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Jan
de Doper te Limmel-Maastricht, waarna bijzetting
in het familiegraf op der.-k. begraafplaats Ooster-
maas.

tHubertina Schroën, 77 jaar, weduwe van Peter
Ramakers, Bosstraat 12, 6099 AM Beegden. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 21 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Beegden.

I t ".
De grootste gebeurtenissen,
zijn onze stilste uren.

Ontroostbaar, maar ook dankbaar voor het vel'
goede dat zij ons heeft gegeven, hebben wij veel te
vroeg afscheid moeten nemen, van onze lieve

mama, mijn vriendin, onze dochter, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Annie
Vanhommerig-Kees ;

weduwe van
Joep Vanhommerig

in de leeftijd van 52 jaar.
De bedroefde familie:

Landgraaf: Cecile en Albert
René
Judith

T Maastricht: Jean
Jean-Paul en Inge
Stephan
Familie Kees *i
Familie Vanhommerig Ij
Familie Swelsen

Landgraaf, 18 augustus 1989 li(Corr.adres: Dassenhoorn 78, 6374 MX Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begi*a' Ie
fenis zal plaatsvinden op dinsdag 22 augustus a->
om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Jacobi» i

deMeerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk. re
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is e' *(
geen condoleren. [g
De rozenkrans wordt maandag 21 augustus a.s. ée ",„
beden om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,& J
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot '5
wen. h1 —'^Il 'Ie;

Dankbetuiging **'Voor uw hartelijke medeleven tijdens de maande^ .
lange ziekte van pastoor

P.M. Slangen ï
danken wij u oprecht. J
Ook uw grote deelname aan de uitvaartplecht* $heid was voor ons een hartverwarmende steun- „'
De zeswekendienst zal worden gehouden op z°n' \dag 20 augustus as. om 11.30 uur in de paroch^ ,
kerk van de H. Martinus te Breust-Eijsden, waart 1' "Jde urn zal worden bijgezet op de algemene begra*' ';

■■ plaats te Eijsden. l

%
Bij Wegenbouw van de Kreeke N.V., gevestigd te
Nuth (NL) en Lanaken (B), ontstaan wegens
uitbreiding van onze activiteiten met een
persboorinstallatie, onderstaande vacatures:__ CHEF INSTALLATIE
Functie-Informatie:
De chef installatie is verantwoordelijk voor en geeft
leiding aan het team dat belast is met de uitvoering
van pers-/boorwerkzaamheden en de opbouw en het
onderhoud van de installatie.
Functie-eisen:. opleiding HTS of gelijkwaardig

niveaubesturingstechniek/werktuig-bouwkunde;. dynamische persoonlijkheid die actief mee
aanpakt;

" leidinggevende en motiverende eigenschappen;_______________
" leeftijd ± 30-40 jaar.__ BEDIENINGSPERSONEEL
Functie-informatie:
Het opbouwen, bedienen en onderhouden van de
pers-/boorinstallatie.

Functie-eisen:
« technische opleiding op MTS-niveau;
" leeftijd ± 25-35 jaar;. enige ervaring.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in over-
eenstemming met de belangrijkheid van defunctie.
Voor nadere informatie kan contact worden opgeno-
men met de heer J.H. Berger, telefoon 045-241800.
Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke
sollicitatiebinnen 10 dagen na verschijning van dit
blad, te richten aan:
Wegenbouw van de Kreeke N.V., postbus 22004,
6360 AA Nuth. 22700 l

Giro
55055
Astma Fonds

Gevestigd
met ingang van 24 augustus

W.F.C. Vullings
tandarts

Mozartstraat 21, Sittard
tel. 04490-14785

i —— ■ ' ■-—— i .
'.■:■:■'■
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Familie Slangen ti
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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.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

J.W. Korleve j
plastisch chirurg

afwezig van 19-8 k

tot 9-9-1989
Waarneming:

dr. M.D.E. Koopmam1 j
De Weverziekenhuis

tel. 045-766640

y

Stichting Bejaardentehuizen Kuborn
De stichting beheert een tweetal verzorgingstehuizen, te weten: 'Fonterhof, Valkenburgerstraat 114, 6325 BR Berg en Terblijt, met 60 i
verzorgingsplaatsen, en Oosterbeemd, Wethouder Paulssenlaan 8, *6301 ZZ Valkenburg aan de Geul, met 100 verzorgingsplaatsen en 19
aanleunwoningen.
Binnen de stichting bestaan de volgende vacatures: r

f 'b

Medewerker Fon terhc
ontmoetingsruimte m/v 30 uur per wee» J

i-Functie-inhoud: f- verzorgen van koffie, thee en andere dranken; ["- bedienen van het tehuiswinkeltje; '- bedienen van telefoon en andere communicatie-apparatuur; ,- informeren en verwijzen van bezoekers; .. - lichte receptiewerkzaamheden;
- huishoudelijk onderhouden van de ontmoetingsruimte.

Functie-eisen:
- goede contactuele eigenschappen;
- bereidheid tot flexibele inzet; 8- opleiding middelbare horecaschoolof gelijkwaardig; ?- leeftijd tot 30 jaar.

Oosterbeemd e$ \
Technisch Fonterhol !
medewerker m/v 40 uur P.r wee» ï

s
Functie-inhoud: 'r- verrichten van preventief onderhoud aan inventarissen, installaties

en gebouwen; {- repareren van inventarissen, installaties en gebouwen; f- assisteren bij het verhelpen van storingen door derden;- verrichten van bereikbaarheidsdiensten. t
v

Functie-eisen: c

- bereidheid om in teamverband te werken;- goede contactuele eigenschappen;- elektrotechnische opleiding op middelbaar niveau; \
- bereidheid tot flexibele inzet; ■- leeftijd tot 30 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO. bejaardentehuizen.
Uitsluitend schriftelijke sollicitatieskunnen binnen 10 dagen gericht
worden aan de directie van de stichting Bejaardentehuizen Kuborn, -postbus 999, 6300 AZ Valkenburg aan de Geul ,

mmummammmmmmmnmnmmmumummmmmmmmmmmammmmmmmmmammmammm»^ to

! v Transcendente meditatie *
Voor alles beter uitgerust. ''~_2C'^_B Si***** 9 TM: geeft rust dieper dan slaap.

TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op. fl,
1 I ' ■'

": 9eeft fleluerder denken en doeltreffender handelen. o.
-mj TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk. *s
Jb TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.
W TM: is een eenvoudige ontspanningstechniek en wordt J|i
\ 2x per dag beoefend gedurende 15 a2O min. in een [jJ

I Mah. Mahash Jogy comfortabele stoel. *Indiaas natuurkundige a| I en filosoof j

Vrijblijvende informatie-avonden: e,
Valkenburg, Heerlen, *T.M. Centrum, Baron Hotel, ,*■
Kloosterweg 36, Wilhelminaplein 17,

( I maandag 21 augustus. dinsdag 22 augustus.
■ /4ani/angf: 20.00 uur. Toegang gratis. d'

Inlichtingen: 045-241385/043-252610. A *I --———■■ — ————— ————-■——■-———■■_■_■*«''

Zaterdag 19 augustus 1989 # 14Limburgs Dagblad
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Wegvallen Chinese markt strop voor DSM

Kunstmestdivisie uitrode cijfers
Vervolg van pagina 1 Marges

DSM verwacht ook in het tweede
halfjaar goederesultaten met gelijk-
blijvende omzetten en mogelijk iets
krimpende winstmarges. Daardoor
zullen dewinstcijfers over het twee-
de halfjaar minder spectaculair zijn
dan de gisteren gepresenteerde net-
towinst van 640 miljoen. Maar het
moet al heel slecht gaanwil de grens
van een miljard nettowinst niet
overschreden worden.

daalde het bedrijfsresultaat iets
door een onderhoudstopvan een fa-
briek en doordat de winstmarges
van vezelprodukten verminderden.
De omzet van DSM-Harsen steeg
door de overname van andere be-
drijven, terwijl ook het bedrijfsre-
sultaat toenam. Kunststofverwer-
king tenslotte (Curver, Erta en an-
dere bedrijven) boekte door overna-
mes van andere bedrijven meer om-
zet waarbij ook de winst vergeleken
met vorig jaar toenam.

««STERDAM/HEERLEN -
'a een serie jaren met grote

kroop de Agro-divi-
Han DSM (kunstmest) weer
"t de rode cijfers naar een

bescheiden winst. Maar
et belang van kunstmest in
6 totale omzet van DSM daal-e Van 30 procent twee jaarge-

naar nauwelijks 10 pro-
-Britrit nu. DSM heeft nu nage-
°sg uitsluitend in Geleen
'Sen kunstmestproduktie na
e Verkoop van bedrijven aan
*t Pinse Kernira en het afsto-
■l van fabrieken in Engeland,
frUnd en de Verenigde Sta-
lt.

AMSTERDAM - Op ofrond 20
september hoopt DSM de in-
schrijving te kunnen openen
voor de verkoop van weer 12
miljoen aandelen, de tweede
ronde in de verkoop van dit
staatsbedrijf. Op die datum zal
de prijs bekend worden ge-
maakt die voor deze 12 miljoen
aandelen betaald moeten wor-
den. Nu staat al vast, mede ge-
zien de koers van dit moment
en de glanzende winstcijfers,
dat die aanzienlijk hoger zal
zijn dan de 108 gulden van de
eerste verkoopronde.

Tweede tranche
DSM-aandelen
op 20 september

rfote winstmaker bij DSM was ook
i de eerste zes maanden van dit
C*l, weer de divisie Kunststoffen<e* vijf miljard gulden méér omzet
lJeen aanzienlijke stijging van het

Een flink deel
v j^van kwam door de resultaten
C! et Amerikaanse bedrijf Copo-

er, dat vorig jaar door DSM
6rd overgenomen.

£ tegenvaller was het nagenoeg
wegvallen van de Chinese

J^kt voor kunstmeststoffen, iets
overigens niet veroorzaakt

*rd door de studentenopstand,
N*ar door gebrek aan harde valuta.

leverde niet alleen recht-
kpeks aan de Chinese Volksrepu-
J^k, maar ook indirect door grond-
denverkoop aan bedrijven inKo-: a en Japan.

De aandelen van DSM zijn ook nu
nog voor een groot deel in handen
van particulieren, die bij de eerste
tranche een voorkeursbehandeling
bij de toewijzing hebben gekregen.

Mr A. Timmermans, lid van de raad
van bestuur van DSM, zei gister-
morgen dat er geen derde ronde zal
komen waarop het resterende een-
derde deel van de DSM-aandelen
massaal verkocht gaan worden. Na
de tweede tranche zal de staat een
minderheidsbelang in DSM hebben
gekregen. Verdere verkopen van
aandelen door de staat zullen op de
normale wijze via de beurs moeten
gaan verlopen." Tevreden gezichten bij DSM bij de verdubbeling van de nettowinst. Rechts op defoto tijdens

de persconferentie in Amsterdam mr. Ab Timmermans, lid van de raad van bestuur; links de
nieuwefinanciële man Gert Koolman

i" de divisie Chemische Produkten

Limburg-C'
met kunst

op de kabel
OmwonendenSevenum naarRaad van State

Negatief advies over
bouw mestzuivering

DSM schat dat 40% van de reeds
verkochte DSM-aandelen nu in bui-
tenlandse handen is en 60% bij Ne-
derlandse beleggers.

h Van onze rtv-redactie
- Via de culturele

Amsterdam C zullen ka-
i in Limburg in de toe-
tst gebruik kunnen maken
*n een kunstrubriek met
j'^uwtjes, feiten, meningen en/"terviews uit Limburg. De ru-
vriek, die een onderdeel vormt

deprogramma's van Amster-varn C(ultuur), wordt aangele-
gd door Omroep Limburg en
Uj videobedrijf Visual Commu-
j Cation Productions dat zetelt
w het omroepgebouw aan de

Bankastraat.

Ter voorbereiding van de tweede
verkoopronde van DSM-aandelen
zal het chemiebedrijf weer een pro-
motietoer maken langs de belang-
rijkste financiële centra in Europa
en in de Verenigde Staten.

nieuws analyse

Vol belast
Van onze verslaggever

HEERLEN - Heel wat bedrijven
hebben in de afgelopen dagen
riante stijgingen van hun win-
sten gepresenteerd, maar DSM
scoort met een verdubbeling van
de nettowinst over deeerste helft
van 1989 toch wel uitzonderlijk
hoog. Een winststijging die ove-
rigens niet alleen maar door hard
werken en veel verdienenvis be-
reikt, maar ook door een aantal
meevallers van buitenaf, zoals
minder belasting betalen en veel
overhouden aan de verkochte
DAF-aandelen.

DSM heeft echter wel met harde
cijfers aangetoond dat de hoge
verwachtingen, uitgesproken bij
de beurs-introductie, geen holle
frasen zijn geweest. En de toen
her en der geuite beschuldigin-
gen, dat DSM de wihstciji
kunstmatig zou hebben opge-
poetst om minister Ruding een
hoge prijs voor de staatsaande-
len DSM te leveren, zijn nu dui-
delijk ontzenuwd.

Integendeel, een ander verwijt
van toen, lijkt nu wel realistisch.
Het vewijt namelijk, ook .
woord door PvdA-kame
Thijs Wöltgens, dat de staal
aandelen DSM veel te goedk
van de hand heeft gedaan en
veel meer aan had kunnen
dienen.

De tweede ronde, medio septem-
ber, biedt Ruding wat dat betreft
een herkansing.

Het gaat gewoon goed bij DSM.
Er wordt op bijna maximum ca-

produceerd en hoewel
n geleidelijk aan

gen ookvoor
i de opbrengsten
en daarmee de winst.

naakt produkten die in na- j
genoeg iedere verbruikerstak al
genomen worden. Of dat nu de

auto-industrie, de tex-
tor of de recreatie-i ndu- ;

■ SM levert
dprodukten aan. j

Du. et met de econon.
olangdecorï-

sun pen of het hun laat-
n nog iets te krijgen.
en de winsten van

DSM op hoog peil.

Er i Al een paar jaar
draaien de fabrieken van DSM

n vakterm gi
dt vollast. Ook <
!ie fabrieken draai- i

den zijn al enkele jaren ;
vol belast. De vraag is of dat on,-
bep. blijven doorgaan of
dat een moment komt
dat een van beiden het laat afwe-
ten.

g op de huidige ii. DSM is nauweli.i.
i. Dat kan alleen

kopen van
i. door samen-
e gaan en du

ler te gaan werkt
ook van plan. Niet

liet strategische
an ieder jaar een- I
Jjard gulden uitj.

voor dit soort aktivitei-
ten.

martin huppertz
—_l____—,__—_——————————,—■,—_«——_«———.

Telers moeien snel gaanmoderniseren

Tuinbouw onder glas
verkeert in impasse

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De glastuinbouw ,
in Noord- en Midden-Limburg ver- t
keert in economische problemen.
De groei is eruit, terwijl in andere
delen van het land deze sector wel
bloeit. De recente ontwikkelingen -hebben op provinciaal niveau ge- ,
leid tot de instelling van een stuur-
groepvoor een snelle aanpak van de
knelpunten. De glastuinbouw -teelt van groenten, bloemen en
planten - is binnen de Limburgs
tuinbouw (7.200 werknemers) de
grootste werkverschaffer.

De stilstand in de Limburgse glas-
tuinbouw wordt gerelateerd aan de
groei en automatisering van de vei- ■lingen. Voor de kleine veiling is
geen plaats meer, en dat heeft ook
gevolgen voor de kleine onderne-
mer in de glastuinbouw. Deputé
H. Riem, die het initiatiefnam tot de
instelling van de stuurgroep, zei gis-
teren dat de glastuinbouw 'meer
moet moderniseren. „De ontwikke-
lingen dwingen ons alert te zijn en
snel te reageren, willen we de boot
niet'missen," aldus Riem.

Speerpunt
Eerder dit jaar liet de provincie het
Economisch Technologisch Insti-
tuut Limburg (ETIL) onderzoek
doen naar de tuinbouwsector. Deze
sector wordt als speerpunt gezien;
een essentieel onderdeel van het re-
gionaal sociaal-economisch beleid.
Het ETIL-rapport, gemaakt in op-
dracht van de provincie, constateert

Met true
telefooncel

gelicht
HEERLEN - Een onbekende slim-
merik heeft door een kleine ingreep
aan telefooncellen in Heerlen,
Landgraaf en Kerkrade het wissel-
geld opgestreken. De onbekende
bracht een stukje schuimrubber aan
in het bakje voor teruggave van gel-
den.

Het geld kwam daardoor niet in het
bakje, maar op het schuimrubber
terecht. Later kwam hij dat geld op-
halen. De PTT heeft de truc ontdekt
en de politie ervan op de hoogte ge-
steld. De truc is enkele maanden ge-
leden ook in Maastricht toegepast.

Vijf Tamils
bij grens

aangehouden
_;

VLODROP - De douane Roermond
heeft in de nacht van donderdag op
vrijdag vijf Tamils aangehouden,
die in Vlodrop illegaal Nederland
waren binnen gekomen. De vijf- 19,
22, 24, 25 en 42 jaar oud - zaten in
een auto met Frans kenteken. Na
verhoor droeg de douane hen
aan de rijkspolitie in Herkenbosch.
Gisterochtend werd het vijftal aan
c\f> Duitse Hnupntp rjv<prc*.pUj-

weliswaar aat de landbouw in
moeilijke fase verkeert maar dat er
naast bedreigingen zeker ook uitda
gingen en kansen voor de tuinbr
zijn.

Verder wordt de al jaren lev.
onzekerheid onder Noordlimb'i.
glastuinbouwers gesignaleerd

en investeringen uit omd;
niet weten of hun terreinen an.

ingen krijgen. Het
net name om telers in de:.

Venlo. De onzekerheid duurt v.
en jaar geleden nieuw.

>or glastuinbouwers wer-
den aangewezen.

De tuinbouwers zien de onz.
heid over planologische ontw
i belemmering ht■■
drijf uit te breiden. Investerii
zijn echter noodzakelijk om in
toenemende specialisatie-pr
mee te kunnen.

Computer
is in Limbu

ondervertegenwoordigde set
iolling tot andere sectoren ze

als de champignonteelt. Niel
zijn er in Limburg meer dan dui-
zend bedrijven in de glastuinbouw,

h concentreert in het noorden
van de provincie, oostelijk van 3t
Maas.

1 de moderniseringsgraad tt
,: over laat, heeft de computëi
intrede gedaan. Steeds meer

verbouwers gaan over op sul
teelt, waarbij grond vervangen as
door steenwol. Een compuU
daarbij voor een uitgekiende water
dosering. Daarnaast komen kji
maatregelsystemen en p<
computers in opmars. Telers ■middels geautomatiseerde - veiliri
gen kunnen tegenwoordig recht
streeks informatie uitwisselen.

Frappant is dat de tuinbouw ir
voorgaande jaren in het algeméer
niet te klagen had. De produktie var
de Limburgse verbouwers lag zelf!

dan landelijk (vooral dos>i
sterke stijgingen in de sier- en fruit
teelt).

I ■■■■ J— ■!■■» mmmmmmmmmmmmmmmmmm,..mmmmmm
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De perfecte harmonie
van stijl en Kwaliteit

ontmoet tl bij
Stoffels -;.
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den op zich laten wachten. Met een
voorlopige beslissing hopen de te-
genstanders te voorkomen dat al
met de bouw wordt begonnen. Die
tegenstanders zijn de buurtvereni-
gingDe Drey Waeg en de dorpsraad
America. Ze vrezen verzuring van
de omgeving door de uitstoot van
ammoniak, terwijl ook het lozen
van fosfaten op de Maas wordt be-
streden.

«Limburg zal die rubriek via
otterdam nu via 'Limburg C'
r P de kabel komen. Deze cultu-
l*e zender heeft, om in beeld te
In'116'1' inmiddels contact opge-
j, met de gemeenten Weert,
p^ermond en Venlo. In een vol-
st "\d stadium wil men ook met.eden in Zuid-Limburg onder-
in ndelen voor doorgifte van het
"hstprogramma.

DEN HAAG/SEVENUM - Een spe-
ciale adviseur van de Raad van Sta-
te blijft tegen het bouwen van een
groot mestverwerkingsbedrijf aan
de Kulberweg in Kronenburg. Dit
omdat deuitstoot van amoniak veel
te hoog zou zijn. Welke waarde aan
dit advies wordt toegekend, zal
waarschijnlijk woensdag duidelijk
zijn. In hetkader van een spoedpro-
cedure maakt de waarnemend voor-
zitter van de afdeling bestuursge-
schillen van de Raad van State dan
een voorlopig uitspraak bekend.Limburg begeeft zich

t-^f dit initiatief nu ook op het
Ce ein van televisie. „We produ-en culturele programma's
m£r dekabel, maar van eigen tv-
S)3kan voorlopig geen
<Un ziJn "> aldus project-coör-
ro2 at?r Hans °P de Coul van °m-

eP Limburg.

De definitieve uitspraak van de
Raad van State zal nog zéker maan-

De voorstanders van de bouw - het
ministerie van landbouw, het ge-
meentebestuur van Sevenum en het
provinciebestuur - lieten gisteren
nog eens weten dat de situatie in de
directe omgeving van Sevenum dan
welllicht verslechterd, maar dat er
mest uit een kwart gedeelte van
Limburg wordt verwerkt, zodat
over het geheel gezien sprake is van
een fikse verbetering. Tot de voor-
standers behoort uiteraard ook de
Coöperatieve Vereniging van Fok-
varkens- en Kalverhouders (CO-
VAK), die de mestverwerking zou
gaan exploiteren.

Tentoonstelling
in kasteeltuinen

" Deel van de tuinen van het kasteel in Arcen, waar de ten-
toonstellingzal worden gehouden. (Archieffoto)

Koeien op
65e verjaardag
Leo Herberghs&r<^ <?erste. driekwartier durend,

in e'Programma over kunst is
bek s gereed. Het is nog niet
ve ;^ nd wanneer en waar (behal-
denAmsterdam) de eerste heel-
mi ln Limburg te zien zullen

Achtervolging in
file geëindigd

HEERLEN - In Galerie Signe aan
de Heerlense Akerstraat wordt ko-
mende zondag de 65-ste verjaardag
gevierd van de dichter Leo Her-
berghs. Ter gelegenheid daarvan
wordt een expositie ingericht met
als thema 'de koe.

De woordvoerder van deze organi-
satie sprak over een uitstoot van
ammoniak van enkele tientallen ki-
lo's per jaar, te vergelijken met de
'productie' van zes varkens. In
schril contrast hiermee staat overi-
gens de raming van de speciale ad-
viseur van de Raad van State, die
denkt dat op 200.000 kilo uitstoot
per jaarmoet worden gerekend.

Uitstoot

Herberghs voert in zijn poëzieregel-
matig koeien op. In Signe komen
vooral schilderijen te hangen, onder
andere van Jozef Kerff, Rinus van
Leunen, Aat Veldhoen, Hans Lem-
men en Piet Vos. „Hadden we nou maar een milieu-

effectrapportage", verzuchtte
staatsraad mr. B. Veldkamp, die in
deze spoedprocedure moet beslis-
sen. Juist het ontbreken van die
rapportage is ook door de tegen-
standers aangevochten.

De tentoonstelling omvat alle
producten die op de veilingen in
Grubbenvorst en Gronsveld
worden verhandeld, van rozen

ARCEN - In de tuinen van kas-
teel Arcen wordt van zaterdag 26
augustus tot en met zondag tien
september een tentoonstelling
van groenten, fruit en bloemen
gehouden.

beien
tot radijs, van asperges tot aard

Op zondag 27 augustus zal het
mannenkoor 'Arch Luit' uit Ar-
cen van 13.00 tot 13.30 uuren van
14.30 tot 15.00 uur in de kasteel-
tuinen zingen. Diezelfde dag ver-
zorgt volksdansgroep Choros uit
Horst tussen 14.00 en 16.00 uur
een optreden op het toernooiveld
van de kasteeltuinen.

Vervolg van pagina 1

slachf^N - Omdat bij diverse
Pen 01fers direct operatief ingrij-
Vejy n°°dzakelijk was werden zij

re* naar de ziekenhuizen van
Wjj! /"ond, Geleen en Sittard. Ter-
-Be<ju et verkeer richting Eindhoven

zittf nc^e een uur muurvast kwam
r'chti speelde zien °P de rijbaan
Bing ,g Maastricht een achtervol-

De overheidsinstanties hebben er
van afgezien omdat er volgens hen
haast geboden is bij de realisering
van het complex, waar per jaar
220.000 kubieke meter mest zou
kunnen worden verwerkt. In
Noord-Limburg hebben al 225 be-
drijven laten weten dat ze van deze
mogelijkheid tot verwerking ge-
bruik willen gaan maken.

De woordvoerder van de dorpsraad
America, W.M. Geurts, wees ook
nog eens op het aantal ritten met
vrachtauto's die de realisering van
het bedrijf met zich mee zou bren-
gen. Staatsraad Veldkamp maakt
waarschijnlijk woensdag zijn (voor-
j—:—\ i j:„„: i—j 1

pat
Ori(ie u'ues van derijkspolitie waar-
*aten de algemene verkeersdienst,
dader et zwaailichten sirene twee
hielen

s J£an een auto-diefstal op de
Lankzi vf * gestolen bestelbusje kon
"ve©r J net langzaam rijdende ver-een ~ autqmobilisten vergaaptenah(jerdn de taferelen die zich aan de
den) «, nt van de rijbaan afspeel-
den Va orden klemgereden, waarnaden r£ e daders werd aangehou-ltla»s_J_ander vluchtte te voet eenOvèr[eld m-

"°- tofJr leidde de verkeerschaos
o^dat IVerse kleine aanrijdingen,
do0r d Veel automobilisten zich
d-en^g gebeurtenissen niet vol-

°P het verkeer concentreer-

Open dag
PANNINGEN - Rundveebedrijf
Geraeds aan de Nobisstraat 6 in
Parmingen houdt op zondag 27
augustus open dag. Bezoekers kun-
nen vanaf 11.00 uur onder andere de
moderne melkstal en het jonge vee
bekijken. Tegelijkertijd zal bij dit
bedrijf de 'Provinciale Rundvee-
beoordeling Zwartbont' plaatsvin-
j —

Uitgeverij Gerards en Schreurs
heeft van Herberghs' jongste ge-
dicht 'Avond' een uitgave verzorgd
die zondag gepresenteerd wordt.
De tentoonstelling wordt om zon-
dag om 16.00 uur geopend en is voor
iedereen toegankelijk. De tentoon-
stelling duurt tot en met 3 septem-
ber. De openingstijden zijn van vrij-
dag tot en met zondag, steeds van
14.00 tot en met 17.00 uur.

(ADVERTENTIE)

m^k^k^mmÊ^.W -Alw^—
Klein in J^ {^^"""""X^^"^ Tl
meters .j^^^^^ J\GROOT in m
service m ■ffWiTO |^,__l

_
|
_
BB

__
|
_
|__,^M

GROOTSTE ■ mmmmm±mmmmmmmm^ ■■PMMpRVI
collectie _ . , m W^Tr4tTtmWÊÊM■ De kunst van het ■ H4fM§wV>JliJH
Richting M brillen M WÊÉÈËÈÊÊÊÊÊEmmastraat%. willen wij u M
20 m voorbij graag tonen,
ABN-Bank -^r

provincie
-aterdag 19 augustus 1989 "15



WAGENINGEN - Een doelmatiger
gebruik van kunstmest in de land-
bouw, snelle herbebossing, betere
exploitatie van de rijstvelden, be-
scherming van de tropische regen-
wouden en het tegengaan van woes-
tijnvorming. Deze maatregelen zijn
hard nodig om de opwarming van
de aarde door de uitstoot van meth-
aankoolstofdioxyde en lachgas te-
gen te gaan. Deze aanbevelingen de-
den wetenschappelijke onderzoe-
kers gisteren aan het eind van een
internationale conferentie in Wage-
ningen over debodem en het broei-
kaseffect.

Bossen
Elke boom die waar ook ter wef*
wordt gekapt, moet elders won*
gecompenseerd. Natuurbossj
moeten waar mogelijk worden jj
schermd. De ontwikkelde lai><*
zouden de Derde Wereld, waar h*
aandacht aan wordt besteed, fin*
cieel moeten ondersteunen.

Bestand
gevraagd

De deelnemers aan de bijeenkomst
maken zich ernstig zorgen om de
snel toenemende uitstoot van ge-
noemde stoffen, afkomstig van
landbouwgronden, moerasland,
veengebieden, meststoffen en de
veeteelt. Oorzaak daarvan is de snel-
le uitbreiding de laatste tientallen
jaren van de rijstvelden in Azië, de
vergroting van de veestapel, het in-
tensieve gebruik van kunstmest, de
massale ontbossingen het menselij-
ke ingrijpen in moerasachtige ge-
bieden.

Een andere ontwikkeling waarover
de wetenschappelijke onderzoekers
zich zorgen maken, is de toenemen-
de verbranding van plantenmate-
riaal in ontwikkelingslanden. Daar-
bij komt veel kooldioxyde vrij.

De onderzoekers pleitten tensl°j
voor de instellingvan internatiol'
werkgroepen, waarin industrie, "Jdrijfsleven, vakbonden, milieu-,
consumentenorganisaties, w-'Jschappelijkeonderzoekers en vel
genwoordigers van de regerinl
zitting hebben. Hun taak zalm-C
zijn uitwisseling van relevant-
formatie en het zoeken naar poli'
ke oplossingen.

Voorts zal er in samenwerking "j
internationale organisaties zoals'
UNEP, het milieuprogramma
de VN, en het intergouvernemell!
le panel inzake kïimaatsveraflj
ring IPCC, een onderzoekprogrjl
ma moeten worden opgesteld
bestudering van de processen inf
afmosfeer. Daarnaast moet er <"*
programma komen om de burW
voor te lichten inzake de gevo'.l^
van hun levenswijze en activite'^voor het milieu en henalternatiefaan te reiken. Daarmee kan het Jhoud van de natuur en het mül
worden gegarandeerd. De <Qsumptie van energie zal draste
omlaag moeten.

Zekerheid
Ofschoon er nog veel onzekerheden
zijn over de fysische, chemische en
biologische processen diede opwar-
ming van de aarde veroorzaken, wa-
ren de deelenemers aan de confe-
rentie het er over eens dat inmiddels
voldoende bekend is over de waar^
schijnlijk ongewenste gevolgen van
de uitstoot van de stoffen om ingrij-
pende maatregelen te rechtvaardi-
gen.

COLOMBO - President RansS"
he Premadassa van Sri Lanka h*
voor het eerst een ontmoeting'
had met leiders van het Progr-* 1ve Front van Sri Lanka, een Si"1lese oppositiegroepering. Tü^
het onderhoud vroeg Premad*'
de organisatie een wapenstils**
van een week in acht te nemen.
De leider van het Front, Sart1'
Dias Bandaranayake, heeft Pi* 11
dassa gevraagd af te treden en P
lements- en presidentsverki^
gen uit te schrijven.

Om de concentratie van kooldioxy-
de in de lucht te verminderen, zal in
alle landen meer aandacht aan een
gezond beheer van Me bossen be-
steed moeten worden. In hun aan-
bevelingen stellen de deelnemers
aan de conferentie dat landbouw-

Een groot deel van de uitstoot van
kooldioxyde wordt tevens veroor-
zaakt door de verbranding van fos-
siele stoffen, zoals steenkool, gas en
olie, vooral in ontwikkelde landen.
De wetenschappelijke onderzoe-
kers bevelen de nationale regerin-
gen daarom aan zoveel mogelijk
over te schakelen op andere ener-
giebronnen.

Moskou: geen link
pact en situatie in
Baltische staten

verband dan ook te vinden tuSJj
de huidige situatie in de drie f*v
blieken en het non-agressiep*H

MOSKOU - De huidige Sovjetrus-
sische regeringen in de Baltische
staten, Estland, Letland en Litou-
wen, zijn niet het gevolg van het
Sovjet-Duitse non-agressiepakt
(Ribbentrop-pakt) uit augustus
1939, noch van het daarbij horende
geheime protocol. Dit zei het lid
van het Politieke Bureau van de
communistische partij Aleksander
Jakovlev gisteren in een vraagge-
sprek met het partijblad Pravda.

De drie Baltische staten werde 11
1941 bij de Sovjetunie ingelijfd*
De drie staten, die deze interp^
tic van de hand wijzen, maken *jj
op volgende week de 50ste vefl^dag van de ondertekening vanjpakt, die volgens hen en veel
terse historici tot de bezetting ,
de drie huidige Sovjetrepublie''|
leidde, op massale wijze te her<\
ken. Zo zal er een 600 kilort»^lange menselijke keten worden U
vbrmd tussen de hoofdsteden j
de drie republieken, Tallin, Ri.^JVilnius. Verwacht dat honderd?!
zenden aan de manifestaties Z^H
deelnemen.

Jakovlev, een naaste medewerker
van Sovjetleider Gorbatsjov, was
door het Congres van Volksafge-
vaardigden opgedragen een onder-
zoek in te stellen naar het verdrag
tussen de'Sovjetrussische leider
Jozef Stalin en nazi-Duitsland. Hij
zei dat het niet mogelijk is „welk

Van onze correspondent

'Publieke omroepen
moeten kans krijgen'

Brinkman wil komst commerciële tvgoed regelen

agenda kwam tot stand na een ge
heim overleg in New Vork.

DEN HAAG - Minister Brinkman
(WVC) meent dat de publieke om-
roepen de kans moeten krijgen 10
tot 15 jaaruitte blijvenzenden na de
introductie van commerciële om-
roepen. De minister zei gisteravond
voor de KRO-televisie dat de komst
van de commerciële omroepen 'on-
ontkoombaar' lijkt. „Dus moet je
dat goed regelen", aldus de minis-
ter. Brinkman wil dat nog voor ok-
tober de voorwaarden voor toela-
ting van commerciële tv op het pu-
blieke bestel door het parlement
worden bepaald.

LQNDEN - Na wekenlange
geruchten en twee dagen van
geheime besprekingen zijn
gisteren de eerste afspraken
gemaakt voor het normalise-
ren van de betrekkingen tus-
sen Argentinië en het Ver-
enigdKoninkrijk. Na het Falk-
lahds-conflict van 1982 leef-
den de twee landen theore-
tisch op voet van oorlog met
elkaar.

Gisteren produceerden vertegen-
woordigers van Argentinië en het
Verenigd Koninkrijk een agenda
voor „substantiële onderhandelin-gen, die op 17 en 18 oktober in Ma-
drid" zullen worden eenouden. De

Over de Falkland-eilanden zal niet
worden gesproken. De bereidwil-
ligheid van de Argentijnen om - zo-
als zij de eilanden noemen - de
Malvina's buiten beschouwing te
laten, maakte het eerste recht-
streekse contact tussen de twee
landen mogelijk. Londen hoopt dat
de discussies in het najaar zullen
uitlopen op wederzijdse uitwisse-
ling van diplomaten.

Ondanks ontkenningen in Londen
menen de eilandbewoners dat de
besprekingen de eerste ronde in-
luiden voor het openbreken van de
souvereiniteitskwestie.

Achter het diplomatiek optimisme
gaat een stevige dosis achterdocht
schuil. De grote afwezige op de
agenda, de Falklands-eilanden-
groep, blijft immers als een scha-
duw boven de gezamenlijke com-
muniqués hangen.

te maken
ruim rondom de eilanden gebruik

nië zijn claim op de eilanden op-
geeft.
Falklanders die menen dat Buenos
Aires het Britse recht erkent op de
eilanden, houden zichzelf voor de
gek, aldus Lee. Tony Blakë, een an-
der lid van de bestuursraad, zei
desgevraagd dat de eilandbewo-
ners per sé onder Brits bestuur wil-
len blijven.

Politieke kringen in Londen erken-
nen dat zonder de soepele houding
van de nieuwe Argentijnse presi-
dent Carlos Menem de besprekin-
gen nooit hadden plaatsgevonden.
Menem heeft duidelijk gemaakt
dat Argentinië de Falklands of Mal-
vina's als haar eigendom be-
schouwt.
Hij bleek echter bereid de hele
kwestie terwille van het normalise-
ren van de betrekkingen terzijde te
schuiven. Menem meent, dat zo-
lang premier Thatcher in het Ver-
enigd Koninkrijk de politieke
scepter blijft zwaaien, de hele Falk-
lands-factor onbespreekbaar zal
blijven.

Het Britse regeringshoofd is ervan
overtuigd dat Engelse politieke
partijen haar weigering delen de
Falklands ter discussie te stellen.
Hoewelze zelf het initiatief niet zou
hebben genomen, zegt premier
Thatcher grote waarde te hechten
aan het scheppen van een stabiele
vprhouHinp tussen de twee landen.

Belangrijke toenadering
Engeland en Argentinië

Onderhandelingen over normaliseren betrekkingen

De zone maakt het voor Argentijns
militair en burgeryerkeer onmoge-
lülr *rin Ho ufaJppon c*n hpt lupht-

De Britse regering verwacht dat
Argentinië zijn economische boy-
cot zal intrekken en het onderlinge
luchtverkeer zal herstellen. Argen-
tinië wil dat Groot-Brittannië de
150 mijl beschermingszone rond de
Falklands opheft.

PEKING - Het Chinese minisrie van Defensie heeft giste*^
krachtig een bericht in versd1

dene westerse en Aziatische ijj
dia tegengesproken, als zou<L
de minister van Defensie
Wei en verscheidene comrn* ?danten in Peking zijn geari*.
teerd. „Daar klopt niets ya^
verklaarde woordvoerder Qi
het ministerie en hij voegde^
aan toe: „Qin Wei is nog ste^
minister van Defensie". j
Verscheidene westerse mili^jj
deskundigen konden het A
ook niet bevestigen. In Chi^en diplomatieke kringen cn*\j|
leerden al sinds de instellingv ,J
de noodtoestand in Peking J
mei al geruchten dat Qin -'^iop lastvan president Yang Sn, J
kun was ontslagen en on^Jhuisarrest geplaatst. De 75-JBJ2JQin verscheen samen met and 1
regeringsleden begin juni *j'Jiin het openbaar om het Chi^-J
volksleger te feliciteren me* J
neerslaan van de 'contrareVj
tionarire rebellie' in Peking-Ji
dat troepen bloedig de stud,
tendemonstraties voor detn°c
tisering hadden onderdrukt, j

China ontkent
arrestatie

van minister

Naast het afstaan van reclame-in-
komsten door de commerciële zen-
ders aan de bestaande omroepen
wil Brinkman datvoor een eventue-
le uitzendvergunning door de com-
merciële omroepen TV 10 en Veroni-
que 'fors betaald wordt. Over de
hoogte van dat bedrag deed de be-
windsman geen uitspraken, „maar
ik heb het natuurlijk niet over één
miljoen". Dat bedrag moet aanzien-
lijk hoger liggen, want „het moet
ook iets opleveren voor het publie-
ke bestel"

Brinkman zei verder dat de omroep-
bijdrage in elk geval op het huidige
peil moet blijven. In een herziening
van de Mediawet meldde de minis-
ter onlangs dat de STER-zendtijd de
komende jaren kan worden uitge-
breid. Die gelden komen voor een
groot deel ten goede aan de publie-
ke omroepen.

Öp het moment betitelen beide
commerciële netten zich als 'buiten-
lands', waardoor zij de Mediawet
omzeilen. Juristen discussiëren er
al maandenover ofTVIO en Veroni-
quevolgens dewet als buitenlandse
zenders kunnen worden be-
schouwd. Vooral het CDA verzet
zich heftig tegen de komst van com-
merciële televisie.

Brinkman zei te verwachten dat de
Tweede Kamer zich nog voor de
eerste uitzendingen van TVIO en
Veronique (28 oktober) zal uitspre-
ken over de komst van de commer-
ciële netten. Omdat die komst onaf-
wendbaar lijkt, zal het parlement
volgens de minister een manier
moeten vinden om TV 10 en Veroni-
que legaal tot Nederland toe te la-
ten.

Brits
Robin Lee van de wetgevende
Falklands-bestuursraad waar-
schuwde de eilandbewoners dat de
op handen zijn de nieuwe betrek-
lonppn nipt hptpkorjfn Hat Araonti-
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Van Sloun Interieur is
leverancier van alle betere merken.
Vaak exclusief voor geheel Limburg.
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iNTEKiELu GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865 mmSmÊSmSSj^

\Y\fW ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110
waarborg SITTARD, Industriestraat 23, tel. 04490-13663 f

VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705 S
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Levering franco aan huis zonder grenskosten. Blfflß I

Jos Bogman specials
Restaßnesselloozwart 26373 km '87
Volvo 360 GLTi rood, met veel extra's 20870 km '86
Nissan Micra DX stratozitver 32688 km '86
Ford Escort 1600aut. chestnut brown 56453 km '87
Renault SSL rood 50845 km '87
BMW 318igrijsmet. 50000 km '87
Escort 1.4 Bravo met veel extra's 20800 km

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.
De gemakkelijkste manier
van financiering Hamstraat 70, Kerkrade
via uw dealer 045-423030

ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE
Jos Bogman specials nu te zien en te kopen;

morgen op de HULSER straatmarkt gem. Simpelveld,
to. Hotel Bellevue

Jos Bogman uw special Ford-dealer

f Jaap van Rennes Jaap van Rennes
Kerkrade B.V. Exploitatiemij. B.V.r i
Heerlenersteenweg 113 Beekstraat 13
6466 KS Kerkrade 6301 HV Valkenburg
telefoon 045-413387 telefoon 04406-40642

telex 56742

Wegens uitbreiding van ons personeelsbestand:

1. Caissières
~-'-. v' p.t. 20-40 jr. Liefst HAVO-niveauHORECA
groothandel 2. Servicemonteur
CENTRUM Ervaring op horecagebied heeft onze voorkeur

rennes bv 3. Leerling- of halfwasslager
voor onze afd. slagerij

4. Poelier of halfwas
voor onze afd. wild en gevogelte

Soll. uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van de
gewenste functie in de I.bovenhoek. 226999

Goednieuws
overkanker.
40 jaargeleden was kanker zo goed als JÊË |Éfcongeneeslijk. Nu is dat anders. Bijvoorbeeld: ÊÈ Wk
ln de helft van degevallen kan nu al % *m WÊÊk

borstamputatie worden voorkomen.

Blijfdus geven. WÈ

* NEDERLANDSE W <*Mjj| f /
KANKERBESTRIJDING Ufc~iSSïJ »

Sophialaan8,1075BR Amsterdam. Tel.: 02043640 991. Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007
De landelijke collectevoor de kankerbestrijding looptvan 28 augustus tot 9september.
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Reeks maatregelen
voorgesteld tegen

broeikaseffect
gronden die niet meer voor an*
doeleinden worden gebruikt, 'snel mogelijk opnieuw met boü 11
te beplanten.



Hummelen Van Rey hebben
ruim 30.000 stemmen nodig

Om lidmaatschapTweede Kamer te kunnen verlengen

Preuvenemint dit jaar in teken 150 jaarLintburgen

Ruding mag als eerste
'preuvenelap' kopen

door hans toonen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Minister van fi-
nanciën Onno Ruding zal maandag-
avond de eerste 'preuvenelap'-1989
kopen. Zoals bekend is de preuve-
nelap het wettige en enige betaal-
middel waarmee men tijdens het
Preuvenemint volgend weekeinde
op het Vrijthof in Maastricht - van
donderdag tot en met zondag - een
grote verscheidenheid aan hapjes
kan bemachtigen.

" Rein Hummel

Tevens zal Ruding in gezelschap
van het Maastrichtse college van
B&W de technische voorbereidin-
gen van de negende aflevering van
het vermaarde eetfestijn in ogen-
schouw nemen en - een schatbe-
waarder eigen - eenkijkje nemen in
de kelder van een pand aan het
Vrijthof, waar voor een waarde van

’ 1 miljoen guldenaan preuvenelap-
pen ligt opgeslagen. Om 20 uur gaat,
i/oor de voorverkoop, maandag
avond de kassa van het Preuvene

dat Maastricht in Nederlandse han-
den bleef. Daarmee was de uit Arn-
hem afkomstige Dibbets de veroor-
zaker van de scheiding van Lim-
burg in .twee provincies van ver-
schillende nationaliteiten.
Dibbets prijkt op de voorzijde van
het biljet, waarop verder een kaart
staat van de beide Limburgen uit
1830 (toen ze nog één geheel vorm-
den). Op de achterkant staan de
twee Limburgse wapens afgebeeld.

Verzamelobject
De Preuvenlap is inmiddels een ver-
zamelobject geworden, zo heeft het
organiserende Struijscomité erva-
ren. Dat terwijl het comité bij de in-
voering van het eigen betaalmiddel
in 1982 (tijdens het tweede Preuve-
nemint), al meteen in de clinch lag
met de Nederlandsche Bank (de
enige uitgever van Nederlands
geld). Het eerste lapje zou teveel lij-
ken op een echt bankbiljet.

Voor het overige herinnert tijdens
het Preuvenemint weinig aan de
historische afsplisting van de Lim-
burgen. Net zoals vorig jaar zijn 34
restaurants vertegenwoordigd,,
waarvan de overgrote meerderheid
(29) een vestiging in Maastricht
heeft. De andere komen uit Valken-
burg, Wahlwiller en Lanaken.

St. Jan
De opbrengst gaat ook dit jaarnaar
de St.Jan-kerk aan het Vrijthof, het
hoofddoel van de organisatie van
het Preuvenemint. Niettemin krijgt
het Struyscomité jaarlijks zon der-
tig aanvragen om financiële steun
binnen. Voorzover de opbrengsten
het toelaten kunnen dit jaarverder
op een bijdrage rekenen: Me-
streechter Operette Vereniging,
stichting Monument 't Zaat Herre-
menieke', harmonie St.Pieter en de
koninklijke harmonie Maastricht.

„Het is toch op z'n minst onver-
standig en bovendien niet in het
belang van de partij om zo vlak
voor de Kamerverkiezingen ook
te lonken naar de Heerlense
raad," tandenknarst Tobi, die
verder wijst op de procedures
die binnen de PvdA gevolgd
moeten worden voor de kandi-daatstelling. En die ook voorRein Hummel gelden. „Pas einddeze maand zal de ledenvergade-
ring een onafhankelijke commis-
sie instellen voor het opstellen
van de kandidatenlijst, die pasop 8 januari haar definitieve sa-
menstelling krijgt voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in
maart."

derdaad schrap zet voor een
raadszetel. „Ik vrees samenwer-
kingsproblemen," voorspelt Do-
rien Tobi, leider van de Heerlen-
se PvdA-raadsfractie. En doelt
daarmee op haar collega-raadslid
Arie Kuiper. Volgens Rein Hum-
mel 'dankt' hij zijn onverkiesba-
re plaats voor de Kamerverkie-
zingen aan het Gewestbestuur
Limburg, waarvan Arie Kuiper
voorzitter is.

onthouden

Van verder commentaar op de te
vrezen heibel tussen de rivalen
Hummel en Kuiper wenst de fr-
actieleider zich vooralsnog te

Brinkman naar
Simpelveld

* u^RLEN - Rein Hummel uit' overweegt serieus
V .^g te keren in de Heerlense

F^eenteraad als hij er op 6 sep-
j%er niet in slaagt via voor-
i zijn zetel in de

Kamerfractie van del^A te behouden. Op Hummels
zekerheid grenzende terug-

j^Jj als raadslid wordt binnen
Heerlense PvdA-afdeling ech-

-I*l uitersten gereageerd.
F*er in zijn woonplaats Hoens-

ek wordt zijn rentree in de lo-
!* Politiek ronduit toegejuicht.
.vendien rekent menigeen

jjlelijk op een wethouderszeteï
,j i°r hun plaatsgenoot.

JkT^f vooral binnen de PvdA-
Jjpdsfractie Heerlen wordt hei-
Ti, verwacht als de gewezen
1 zich in-

Onverstandig
Verder is mevrouw Tobi 'offi-
cieel stom verbaasd' over niet al-
leen Hummels ambitie naar 'de
politiek in de marge. Ook over
het tijdstip waarop haar partijge-
noot zijn voornemen tot terug-
keer kenbaar maakt c.g. aller-
minst ontkent, toont zij zich on-
aangenaam verrast.

Bekijken
Ook Arie Kuiper reageert onder-
koeld op de te verwachten terug-
keer van de Hoensbroekse volks-
vertegenwoordiger. „Als de afde-
ling èn Hummel èn Kuiper op
één lijst plaats, dan is dat zo." Of
hij zich daar dan bij neerlegt,
vindt Kuiper een vraag die te
vroeg komt. „Eerst maar eens
kijken of het zover komt."

Onmin
Zijn bij vriend en vijand beken-
de onmin met partijgenoot Arie
Kuiper verkiest Hummel op de
vooravond van de Kamerverkie-
zingen liever in sarcasme te ver-
pakken. „Als je 23 jaarin deLim-
burgse PvdA politiek aktief
bent, wil je weleens tegen
iemand aanlopen die een blauwe
maandag in de gemeente Heer-
len w00nt..."

Dibbets
De preuvenelap staat trouwens, net
zoals tal van andere activiteiten dit
jaar, in het teken van het de schei-
ding van de beide Limburgen 150
jaar geleden. Op het biljet is dit jaar
luitenant-generaal baron B.J.C.Dib-
bets afgebeeld.

Deputé: 'Ook voor houlproduktie

Uitbreiding van
bossen noodzaak

Rein Hummel vindt zijn 'niet uit
te sluitenterugkeer naar de loka-
le politiek' echter allesbehalve
vreemd. „Ik heb het jarenlang
met veel plezier gedaan," zegt de
ex-wethouder van de inmiddels
naar Heerlen toegeschoven ge-
meente Hoensbroek.

Op het vermoeden dat hij straks
moeilijk door één deur kan met
rivaal Arie Kuiper reageert Hum-
mel: „Gelukkig heeft de Heerlen-
se raadszaal twee deuren."

Deze man was van 1830 tot 1839 op
perbevelhebber van de toenmalige
vesting Maastricht en zorgde ervooi

van de CDA-statenfractie naar
een vervolgonderzoek naar de
bosbouw in Limburg, terwijl
de resultaten van een vorig on-
derzoek nog niet bekend wa-
ren.

Volgens Riem moet de uitbreiding
van de bossen ook ten goede komen
aan de houtverwerkende industrie.
„Misschien wel om tot pulp te laten
verwerken door KNP," voegde hij
eraan toe. Daartoe zal niet alleen de
provincie initiatieven moeten ne-
men. De deputé vindt de hulp van
gemeentebesturen onontbeerlijk.
Concreter liet Riem zich niet uit,
omdat plannen op stapel staan
waarin de voornemens van de pro-
vincie Limburg vastgelegd worden.
„Wij hebben nog geen beleid. Dat
gaan we nü maken," aldus Riem.

"De burgemeester
(2e van links) poseert
trots bij de overblijf-
selen van defontein.

Foto: Mohamad Taghi

MAASTRICHT - Het wordt
hoog tijd dat in Limburg nieu-
we bossen komen. „In plaats
van ons zorgen te maken over
de afname van het bos en her-
plantingsplichten, moeten we
beginnen met een uitbreiding
van het bosareaal," aldus ge-
deputeerde H.Riem. Hij rea-
geerde daarmee op een vraag

SIMPELVELD -Minister mr. drs E. Brinkman van WVC zal
2ondag 27 augustus een bezoek aan Simpelveld brengen. Sa-
*nen met het Tweede Kamer-lid voor het CDA, drs. R. v.d.
Linden uit Nuth, zal hij tijdens een politiek frühshoppen in
*-al 'Oud Zumpelveld' een spreekbeurt houden. Na afloop
bestaat er gelegenheid om informeel met de beide politici te
spreken

De Oberbürgermeister
zoekt 'n mooi muurtje

i'^fiN - De Oberbürgermeister van Aken zoekt een
i -vuurtje. Zeg maar: op zijn minst drie meter breed en zes

jeter hoog, met de mogelijkheid om er iets tegenaan te
I van zon drïe meter diepte. Dus een brede stoep is
( zo handig. En of de 200.000 inwoners van zijn stad
it6 *en uitkijken naar zon plekje. Want hij zou er geen we-
('(A Het verzoek van deze Akense opperste burgemeester

Vtet denken aan een prijsvraag. Maar helaas: wél een
i *ag, geen prijs.

Training door
TNO slaat aan

HEERLEN - De 'Manager-Inn', een
training in vernieuwend onderne-
men georganiseerd door de Project-
groep Industriële Innovatie van het
TNO, slaat aan. Uit onderzoek is ge-
bleken dat deelnemers de training
met het rapportcijfer 7,4. waarde-
ren.

Limburg had in 1987 de landelijke
primeur van de nieuwetraining. In-
middels heeft het TNO samen met
de Industriebank LIOF (Limburgs
Instituut voor Ontwikkeling en Fi-
nanciering) al drie keer een 'Mana-
ger-Inn' verzorgd

De 'Manager-Inn' bestaat uit tien
maandelijkse bijeenkomsten voor
ondernemers met tussen de tien en
honderdwerknemers. Voor elke bij-
eenkomst worden twee sprekers
uitgenodigd, waarna de deelnemers
kunnen discussiëren over de be-
sproken materie

Open dag
Ankersmit

MAASTRICHT - Ankersmit
Holding in Maastricht houdt op
zaterdag 2 september een open
dag. Aanleiding hiervoor is het
feit dat het grindwinningsbedrijf
vijftig jaarbestaat.

In Itteren en Borgharen heeft
Ankersmit huis-aan-huis een
uitnodiging voor de open dag
verspreid. Maar ook niet-genc-
digden kunnen op 2 september
tussen 10.00 en 18.00 uur een be-
zoek brengen aan Ankersmit
Maaibedrijven, Op de Bos 300 in
Maastricht. Een open dag die An-
kersmit in juni in mergelgroeve
't Rooth hield, trok 2700 bezoe,
kers.

Volgens de organisatoren wijst de
training ondernemers manieren aan
om in korte tijd voldoende kennis
op te kunnen doen voor vernieu-
wend ondernemen.

bracht naar dit gemeentelijk op
slagterrein.

ö^morgen om half elf was
«V Dürgermeister Kurt Malan-
"\- Vergezeld van gemeentelijke
lestenten, al aanwezig op een
(«m e _ele kamille overwoe-a weiland aan de Liebigstras-

* terrein aan de Liebig-
«Vfse 28 behoort sinds de
»Ve(*e Wereldoorlog toe aan de

stadsreinigings-
W st en dient sinds begin jaren
I*s nti _ als opslagplaats van al-e,1-nog-wat.

De onschatbare waarde van de
op een badkuip gelijkende unie-
ke fontein en de daartoe beho-
rende uit kalksteen opgetrokken
facade is volgens de burgervader
nooit onderkend. Zeer onterecht
natuurlijk. Zeker als men be-
denkt dat de fontein ontworpen
is door de 'zeer bekende'(?) acht-
tiende eeuwse architect Johan
JozefCouven, dieelders in Aken
een 'heel bekende' kerk heeft ge-
bouwd. Welke precies? Dat is
hem even ontschoten. Maar hij
laat het uitzoeken.

\ ■Minuten voor de officiële
fy)e ang van deze Vorstellung
s (je

s neues Brunnen-Projekt
\ burgemeester popelt vant^auld - stelt hij de ,opge-Vn^elde fotografen en schrij-

-0 voor de Safa-
P%p door de woestenij te be-

*>tp ' Nadat aan een der assis-
Wn de eer is gegund het hek-
Vh Van zi Jn sluiting te ont-> betreedt de Oberbürger-
[% £r het overwoekerde ter-Vih» et -evol_ volgt; Malangré

MI« zijn verhaal.

[V^ geleden (hij zal de Tweede
Si ."oorlog wel bedoelen) heb-\j Otnmen de Akense binnen-
j* ferstórt. Een fontein, door
f^&t ?enmalige eigenaars ge-
Oqj. .' als teken van welvaart■ woonhuis aan de Pont-!^d e- m het centrum van de
?^ Vlel weliswaar niet in gruz-
''ii-ik nten, maar hield er wel een%i j.^k aan over. De restanten
S/ le fontein zijn toen overge-

Hij baant zich inmiddelseen weg
door het struikgewas, trotseert
dientengevolge wellicht enkele
schrammen en insektenbeten en
poseert op een van de daar ooit
wat slordig neergegooide plotse-
ling oh zo kostbare fonteinres-
tanten. Hij kijkt in de lens. Maar
is ook best bereid met zijn vinger
naar een detail in de stenen res-
tanten te wijzen. „Het is belang-
rijk dat de cultuurweer terug ge-
bracht wordt naar de stad." En
deburgemeester wil daar niet al-
léén over beslissen. Want cultuur
is natuurlijk een-zaak-van-ons-
allemaal. De Oberbürgermeister
is helemaal begeisterd.

groep van vijftien journalisten
door het struikgewas te begelei-
den en tekst en uitleg te geven
over het weer aan elkaarplakken
en metselen van een uit elkaar
gevallen en verwaarloosd fon-
teintje. Een vreemde situatie.
Meestal mag devoorzitter van de

plaatselijke heemkundevereni-
gingof een ambtenaarvan de ge-
meente de pers over zaken van
deze orde te woord staan. Maar
deze keer is het de plaatselijke
burgemeester der burgemees-
ters.
Even vergeten dat er op 1 okto-

ber aanstaande gemeenteraads-
verkiezingen in Nordrhein-West-
falen worden gehouden. En dat
zijn positie van Oberbürgemeis-
ter van de uitslag afhangt...

jos van den camp

Twee volle uren. Die heeft Kurt
Malangré er voor uitgetrokken
om vanuit het stadhuis naar de
Liebigstrasse te komen, een
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(ADVERTENTIE:

" Het Preuvenemint van vorig jaar. De start van de verkoop van de 'preuvenelap' markeert he
begin van het Maastrichtsefeest van dit jaar.

provincie

Van onze verslaggever

HEERLEN - Als Rein
Hummel (PvdA) en Jos van
Rey (WD) - door hun partij
op een onverkiesbare plaats
gezet - hun Kamerlidmaat-
schap willen verlengen, zul-
len ze ieder minimaal 30.000
voorkeurstemmen moeten
halen. Die stemmen moeten
dan ook nog worden uitge-
bracht in één kieskring.
Stemmen die worden be-
haald in de diverse kies-
kringen mogen namelijk
niet bij elkaar worden ge-
teld. Het aantal van 30.000
voorkeurstemmen is vol-

gens een woordvoerder van
de Kiesraad in Den Haag
'een globale schatting.
„Hoeveel stemmen Hummel en
Van Rey precies nodig hebben,
kunnen we pas zeggen als de
kiesdeler bekend is. Die kan niet
eerder dan na de verkiezingen
worden berekend omdat we
daarvoor het opkomstpercenta-
ge moeten weten", aldus de
woordvoerder.
De kans datHummel en Van Rey
30.000 voorkeurstemmen halen
is nihil. Bij de vorige TweedeKa-
mer-verkiezingen brachten on-
geveer 4.000 mensen hun stem
uit op Hummel en ruim 7.000 op
Van Rey. De bepaling in de hui-
dige kieswet dat stemmen die in

verschillende kieskringen wor-
den behaald, niet bij elkaar mo-
gen worden opgeteld, kan tot
vreemde taferelen leiden. Zo
kreeg WD'er Joekes bij de laat-
ste Kamerverkiezingen landelijk
ongeveer 200.000 voorkeurstem-
men. Dat aantal is normaal ge-
sproken goed voor zeker vijfKa-
merzetels. Maar omdat de stem-
men niet mochten worden sa-
mengevoegd, sleepte Joekes
slechts op het nippertje een zetel
in de wacht. Maar in één kiesdis-
tict haalde Joekes de kiesdeler.
In de toekomst zal dat niet meer
kunnen gebeuren. Volgens de
nieuwe kieswet, die in werking
treedt vóór de gemeenteraads-
verkiezingen volgend jaar, mo-
gen alle stemmen bij elkaar wor-
den geteld.

BinnenPvdAPvdA Heerlen vrees voor heibel

IMummel overweegt
rentree in raad

" Jos van Reu
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\mffl vdiuiiiiiv en ncnicauv ws>
-Pj-HB Vanaf fll

IBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f■BRUNNEN 5 en 10 dg 499,-ff

" ' ILUGANO 7dg 749,- ff
f DIANO MARINA 10 dg 1079.-1

i fNICE-MONACO 7enlo dg 599,-ff. .fPARIJS 2,3,4 en 7dg 139,-ff
" fLONDEN 4dg 449,-ff
2 f BERLIJN 3en4 dg 299.-ff
* /KOPENHAGEN 3en4 dg 299,- ff; fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-fffMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-ff
.fZELLAMSEE 8 dg 779,-ff-fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095. f'MWENEN 7 dg 789,-ff
'.fROME-FLORENCE 10 dg 989,-ff
fLOURDES 7 dg 699.- ff
JARNSBERG-SAUERLAND sdg AQQ.-__TT_i_
BNORMANDIE-LOIRE sdg 499,-/_fjpCTgM|

ffdfrfvakantierubriek
Vvan 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
||' TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
Lg 072-196314/196206 |

0 STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
4

I Vakantie? Texel, natuurlijk!
. trü „ „ vakantie-eiland subtropisch zwemparadijs

' shel bereikbaar surfen, zeilen, zeekanovaren
? park-landschap ruim 125 km fietspad

K bossen, duinen, velden, schoon, breed zandstrand
k hotels, huisjes, campings zeehondenopvangcentrum

oscoop, theater, kroegjes jachthaven
* rust en ruimte plezier en vertier

» Da's duidelijk: Vakantie? Texel natuurlijk!!
| PJak de ingevulde bon op een briefkaart voor gratis toezending van

f cm reisgids.
f —§<
f Naam:

t Adres:

1 P.c./plaats: .
' RDP33

> 1

j_^__as',els' \ art.t>aSvS

E --"»" ' Hl !<I"'*_!^-Wl!W_fflSsö_jË

Hp| i' -<«J»j»mH ■* I

Najaarsanangementen
in hotels en pensions

4 dagen / 3 nachten
vanaf ’ 132,-per persoon,

Onciuslel bootieJour en taxi vervoer
naar hotel ol penston Uitgebreid

inlormatiepalcket )

De arrangementen zijn geldig
van 25 augijstus 1989 tot

27 oktober 1989.
vraagnaar gratis Ideurenlolder
Voor inloimatieen boekingen

belt ude
__wv terschelling __
El 05620-3000 ___
I

Texel
Bungalows, appartementen, hotelkamers, tegen
hiérfstprijzen. Voorzien van verwarmd zwembad,
sa.üna, solaria, whirlpool. Texel Hotel Kombinatie.
Postbus 24, 1790 AA Den Burg. Tel. 02220-15703.

X VAKANTIE, TEXEL NATUURLIJK!
In het rustige noorden van uniek vakantie-
eiland luxe s***** bungalows te huur (ktv, cv,
open haard, bad). Bel voor de folder (ook met

voordeel): 02220-16275.
Vakantiecentrum De Krim/Texel.
,

Terschelling. Een paar dagen genieten in ac ontspannen steer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4of 7 dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf

’ 139-bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg 5, 8891 HS
Midsl^nd.

TCRSCHEUJN&AMELAND
T.h. stacaravans v.v. alle
comf. met 2 sip.kamers.

Sept. v.a. 200.- p.wk.
Tei.-Ó5lBO-1581/5620/2582.

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.

Door een grootse uitbreiding kunnen we de komende tijd nog
enkele groepen of scholen herbergen. Wij bieden complete
zeilkampen aan of school-programmaweken, gecombineerd
met watersport. BEL SNEL voor verdere informatie. Herberg
'OER 'T HOUT', Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou (Grouw). (
Tel. 05662 - 1528.. i
y* v Rijs, Hotel Gaasterland, tel. 05148-1741, heeft deze ;/^__k i» v z°mer voor u aantrekkelijke arrangementen. 8.v.:

(f \\ weekend-arr. ’ 215.-p.p. of midweek-arr. / 285,-p.p. j
l\ JC" j) Kamers met D/T en tel. en opbasis van HP. Incl. huur

VJÏJO" *~y van 'iets en uitgebreid informatiepakket met fiotsrou-
Igaasurlcmif tes in bosr. omgeving en vele andere verrassingen.

\\tyAEE^DLUS Wincl 's een fascinerend na-|>l x"^ tuürverschijnsel. Hoe wind
ontstaat, wat wind kan, en

wat mensen met wind presteren, daarover is van alles te
zien en 1e 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. .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmé-ANWB BONDSZEILSCHOOL 'Heegermeer', zeilen
voor deoudere jongerenin Heeg (v.a. 21 jaar).Weeken
weekend. Lid VZN/CWO. Tel. 05154 -2363 (Heeg). -RONDVAART FRIESLAND
Elke dag, behalve za. met het pass.schip Princehof. I
Vertrek: 2 v. Terug: ± 6.45 v. v.a. Pr. Hendrikbrug te |
Leeuwarden, 200 m van bus- en treinstation. Zondags
v.a. Frieslandhal ’ 16,- p.p., kind ’ 8,-. Tot 1 sept.
Tel. info: VW, Leeuwarden, 058-132224.

NS-dagtocht 55

Buinen: Gezellig familiepension voor ontspannende vak. in
huiselijke sfeer. In bosrijk fiets- en wandelgebied, kmrs. v.v.
douche, toilet, ook zeer geschikt voor fam.reünies en derg. Inl.
en reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA Buinen

| 05998-12491.

LET OP! NOOITGEDACHT.
T.h. 4-6 pers. bung.'s, mcl. gebruik van nieuw subtropisch
zwembad. Recr.park Nooitgedacht (Rolde), tel. 05924-1641.

LANGELO, voor een MIDDEN-DRENTE, ruime
| mooie, rustige fietsvakantie vrijst. vak.bung's, cv., kl.t.

in een schitterende bosrijke v., open haard, vlakbij bos
omgeving. Vanaf ’ 32.50 %\ viswater. Tel. 05910-

-'p.p.p.d. Gratis fietsen be- 2-35-58
schikbaar. Café/Petit-Res- Als u ons voor 12 uur 's mor-

I taurant/Pension Langelo, ???* belt,' staat uw PlGCO-
jHoofdweg 10, 9333 PB ffi£~%23%| '"-g
Langelo, 05928-12289. /{X ua9Dlad- ' ei. 045

HOLTEN, vak.oord 'DE LINDENBERG', 50+ extra korting.
T.h. 33 vrijstaande vak.bung.'s, gelegen in het bos met alle
comf. zowel in, als buiten de bung., zoals: ktv, mci. video, verw. i
zwemb., speeltuin, kantine, wasserette, recreatiéteam en
sportveld. Huur mog. na 1/9. Vr. gratis kl.folder, Postweg 1, '7451 TS of bel: 05483 - 61364.

HOTEL - PENSION 'DE HOOP', NUNSPEET. 1 week volpen- "sionv.a. ’ 335.-. GRATIS NIEUWE fiets in bruikleen. Gel. nabij
dorpscentrum en bossen. Vr. folder: 03412 - 5 23 93. Lid VW.

Ruurlo..iWAchterhoek
Volop hotels pensions en vakantieoorden.Vr. infomap
bij VVV, Margrietl. 26, 7261 CD Ruurlo, 05735-1499

Veluwe Vaassen; recr.bedr. .De Bosrand", speciale aanbieding stacara-
vans va. 19-8 met o.a. overd. verw. zwemb., sauna, recr. progr. en midgel-,
golf etc. Tevens kampeerplaatsen. Tel. 05788-1343.

Beekbergen (Veluwe). Hotel De Smittenberg. Com-
fortabel hotel, kamers met bad, toilet, ktv en telefoon.
Prachtige omgeving voor fiets/wandelroutes. Aantrek-
kelijke arrangementen met gratis toegang Paleis 'Het

_
Loo'. Folder op aanvraag. Telefoon 05766-1331.

BERGEN AAN ZEE - Hotel Prins Maurits***. Aantrek,
arrangementen vanaf 27/8: 3-5-7 dagen halfpension
f 230,-, ’ 370,-,'/ 510,- mcl. fiets en duinkaart; alle kamers
met douche/toilet/telefoon. Inl. tel. 02208-12364. I
(JyË, ~~ Sint Maartenszee/N.-H. Tel. 02246-1560 ITiROTE 4/6/10-pers. bungalows aan duin. 2/3/4 slaapk. Tot
[ VOS 1/6-90 395,-/795,- p.w. Wend 195,-/395,-. J
St. Maartenszee, T.h. bungalows aan
zee in diverse parken, 02246-1596. .:

NOORDWIJK AAN ZEE - HOTEL WELTEVREDE"
Rustig en romantisch gelegen op het mooiste plekje in
Noordwijk, 2 min. van het strand en 2 min. van winkel-
straat. Halfp. v.a. 275.- p. wk. p.p. Tel.: 01719-13033. "

iI »»jyf^^Tj^^#^22lM2,j_j_éj_j_j_j_j_j_i
i■ jj^KS*lijJ_illjtl_f___l

.Bduiniellßß
HHH^^S-_ïBfci_3

>——. , ' ——' Hotel 'aan zee' kmrs. vrij tot 9-9 met v.p. ’ 265.-
-p.p.p.wk. Vraag folder. Bel nu 01719-12919, Noordwijk
aan Zee.

; Geulhem bij Valkenburg (L.). Rustig gelegen hotel
; Lamerichs, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg en Ter-

blijt, verzorgt voor u: 1 vakantiewk. per autobus v.a. of
" bij uw woonplaats, halen en brengen + 2 dagtochten
i 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 nu: 04406-
-40555.

Op basis van half pension (overnachting, m^^ontbijt, 3-gangendiner)
3 dagen (2 overnachtingen) ’ 145.00 " '5 dagen (4 overnachtingen) ’290.00 M
8 dagen (7 overnachtingen) ’507.50 \ïTw7^"Kamers mei bad ol douche, toilet, kleurentelevisie en telefoon. LLnjJ^f'W'^',.^.
Bosrijke omgeving aan de Maas mi_Bksi_k»iÏWandel- en fietsroutes Nabi| Thermaal-ad i 1 I \
Arcen en kasteeltuinen Arcen. nqor<i*.i |MRMPj_I TvOOISIICI

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.

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.

CAMPING HIGH CHAPARRAL, Oirsbeek, 12 km van Valken-
burg, luxe stacaravans. Maand sept. ’ 250.- p.wk. all-In. Ei-
gen tent of caravan, gezinsprijs ’ 14.- p. nacht. Inl.: 0449 2-
-2044.

Valkenburg, fam. hotel Bultenzorg. Wehryweg 33, t.o. sta-
tion. 7 dgn h.p. ’ 295.-, v.p. ’ 345.-, 1.0. v.a. ’ 210.-. Eigen par-
keerpl. mooi terras. Vr. folder tel. 04406-13570.
VALKENBURG PENSION LOUSBERG. Logies en ont-
bijt, 7 dagen vanaf ’ 200.-. Halfpension 7 dagen vanaf

’ 270.-. Vraag folder 04406 - 12624.

f NKamperen b bungalows
in 11 recreatiecentra
met ruimte voor sfeer.
in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer
De Jagerstee/Epe Zeewolde/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 38.3970 AA Driebergen >—jQ^V^-v ~
Telefoon 03438 13547 T___T^___

recreatiecentra nedertand

STACARAVANS TE HUUR
in de Belgische Ardennen v.a. ’ 190.- p.w. all-in.
Inlichtingen: 04459 - 1598.
Vakantie in de Ardennen. T.h. vakantieapp.4-5 pers. Zomer-
vak. v.a. ’ 495,— p.w. Ned. sprek. Vak.centrum.
Country Club Benelux. Schnellenberg 36, 4720 Lacalamine,
België, tel. 09-32.8765.9702.

U stelde uw vakantie uit?
Profiteer dan van deze unieke aanbiedingl ’ 525- per week, ’ 70.- pei
dag in Pare des Trois Frontières. Heerlijke rust in charmante omgeving
tegen de Zuidhelling van de Vaalserberg - Drielandenpunt in België.
Goede wandel- en fietsmogelijkheden in glooiend terrein^ Nog enige
bungalows beschikbaar. Tel. Pare des Trois Frontières Receptie
09-3287/784830. Wero Holidays: 09-3211/644253.

NAZOMER EN HERFSTVAKANTIE
Boerderijen en landhuizen in de mooiste gebieden v.a. 300.-

-per week all in. Inlichtingen: 02244-1656

FRANCE INPIVPUELLE
Op vak. park La Draille te Souillac-Dordogne, zijn nog
vak.bung's en stacaravans en kampeerplaatsen vrij.
Zwemb., tennisbaan, golf, rest., bar, cafetaria en winkel.
Hollandsrecreatieteam aanw. Kanovaren op rivier, 900
km van Breda. Ned. leiding. Bel: 09-3353289031 v.a. 2
sept. sterk verlaagde prijzen.

BOPPARD, gezel.Holl. fam. ANWB-hotel, dlr.a. d. Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Mainzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

Vakantie in landhuis tot 6 personen.
Vissen, ontspannen, paardrijden, wandelen.

Nieuw: hondenschool Waldhessen.
Folder aanvragen:

Ferienanlag Hohenroda,
D-6431 Hohenroda 1, tel. 09-496676890.

J&Ueé^c/Ooft. %>/&6*4*nnen\80 comfortabele kamers, 4 n iAah M_i-h_rH i
suites/studio's, conferentie- en D"3446 £ïnhï?" 1
banketruimten, kamer m. open haard, t>cnweDda I
riddervertrek, zwembad, sauna, ''" -SChwege.i
solarium, tel. 09-4956513050.■
massagepraktijk, tennisplaats dir. bij . A JÊ
Maakt u gebruik van ons speciaal (|M_» __
weekendarrangement: DM 238,- p.p. PnR /VV-

Vakantie houden
in een van de mooiste
streken van Oberbayern

Goed verzorgd hotel-garni,
kamer met bad/wc, kl.tv, ra-

I dio, tel., balkon, ontbijtbuffet,
I binnenbad, hot-whirl-pool,

Romeins stoombad, sola-
rium, garagen.

Schrothkur- und Ferien-hotel

D-8170 Bad Tölz,
Buchener Str. 14

Tel. 09-4980414031
Fax 09-49804172383

Hof Herrenberg
Het goede huis i.h. f^^%Odenwald fcrf u/Specialiteiten- _«* flrestaurant, £*%$>
hotel, binnenbad, Ls*m\^: *% iö
manege, stallen, m\~ Jiirlp
golf-driving-range. * tVm

D-6126 Brombachtal, .denwald.
| Tel. 09-4960632442.

Vakantiewoningen
Peter Angerer

v. 2-6 pers. exclusieve mr.
Cafetaria, TV, sauna, solarium,

fitness, in de herfstvak. vrij.
D-8227 Hammer b.

Inzell/cruemgau. Tel.:
09-49866212110 (fam. Beyer).

| Schmitz reizen
I OOSTENRIJK

10 dagen Wenen
vanaf 8 t/m 17 sept. 1989 X O^AH.P. prijs per pers. J OX\O m mt

j 10 dagen Ried
vanaf IS t/m 24 september 1989 X OOA
H.P. prijs per pers. J Uij m"

DUITSLAND
3 dagen Bad Salzschlirf_ vanaf 20 t/m 22 okt. 1989 X OCA
H.P. prijs per pers. J UwW ■ ""
8 dagen Lossburg Schwarzwald
vanaf 21 t/m 28 okt. X 70C
V.P. prijs per pers. J XOW|""

Inbegrepen zijn: excursies en verzekeringen, luxe
touringcar met toilet, koelkast en koffiebar.

Inlichtingen en boekingen:

SchrcJtz
Handelsweg 3, 6114 BR Susteren,. tel. 04499-154 J/ 1055.

I Bad Berleburg Landgasthof Alt Ave.
14 Bedden m do wc, zwembad, sauna,

solarium, fitnessruimte, kegelbaan,
hamer m open haard. V sept-nov. 1

week, LO 119 DM. Tel: 09-492759345

Dornumersïel Noordzee
Vak.won. Tel. 09-4953163164

09-4953092442

(Ver)huren, (ver)kopen, werken in Spanje?
Vergroot Uw mogelijkheden.

Guide Lines: 02295-3199.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Roya
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010, (010)
4130978.

LAST MINUTEN!
HOSTAL MARE NOSTRUM
in het oude centrum van Mal-
grat de Mar, 350 m van zee,

goede service,
Nederlands sprekende eige-
naar, specialiteit des huizes

grandioos ontbijt.
Vertrek maandag 21 aug.

10 dg logies/ontbijt
mcl. luxe touringcar

199,-
-17 dg. logies/ontbijt

299,--. FIESTA TOURS HOLLAND| Tel. 045-322222/324000

Zeilen/Surfen
2 Pers. TOERKANO mcl
peddels ’ 300,-. Tel
04451-2193.
Te k. weg. omst. MOTOR
CRUISER 6.50 x 2 m., b.b
m. 25 pk, Suzuki, kookgel.
chem. toilet, div. ace, evl
ligpl. Wessem en trailer
Prijs n.o.t.k. Tel. 04950
36199 na 18.00 uur.
Te k. open ZEILBOOT 4n
lang met hulpmoto
’1.600,-. surfplank ’2OO,
045-214926.
Eenpers. KANO mcl. pedde
imperial én reddingsvest
Tel. 045-271943.

- BEL VOOR INFORMATIE: Cfe>#f_> / #/t_3> oio-45.ii.5ii oienßune

' DISCOVERY sportieve zeilvakanties op moderne 12 metei
jachten in Turkije, Griekenland,, Joegoslavië, Corsica,
Bretagne. Geen ervaring vereist. Info 02990 - 47972.

■■■
- Aktief Turkije. Lopen over geitenpaden naar stille
I dorpjes, zwemmen bij onbew. eilandjes. Ontdek het gezelli-

" ge dorpsleven en de ongerepte natuur. Prijs v.a. f 1025.-
Gewoon doen! T.C.T. Tel. 020-236041/149599.
) ——— ————;

| Egypte trektocht 21 dagen ’ 1.785.- mcl. vlieg-
reis en hotel. Diverse vertrekdata vanaf 10-9.

I Folder? Djoser 071 - 126400.

EGYPTE WAMM\AMSgm
Spec. oktoberaanbieding. I
Ret. vlucht + hotel v.a. 620.-.T^^^TTrT^!^^^:
i_r--o a_i-._- 7„„j.m Houtbouw DE VELUWE. Uw houAM?fo,JR 8?e„ ' Z"ndam- ten chalet op maat gebouwd. OoANVR/Gar.fonds. Bel voor grote co nectje op voorraad Ape|
programma 075-123451 of doornsestr. 32. Voorthuizen
vraag uw ANVR reisburo. 03429-2233/3978

layiÉÉÉaiUailiiiiil 'OP HET SPOOR VAN DE IJSTIJD. Landschap*
zen 1, 2 of 4 dgn. sept.-okt. GEOLIS, tel. OW
616462. JP
KUUR-AANBIEDING ROEMENIË thermale en modi* <*'baden ter behandeling van reuma, artrose, stress' j
astma, een opknapbeurt. Vertrek 23 sept.: Zwartej&
3 wk. VP ’ 1120,-; 1 okt.: Bad Herculane in de belt
3 wk. VP ’ 1185,-. Ook andere vertrekdata. I
Info: Kott Reizen. Tel.: 020-421650/427333. .du,, [1 i

Cruises
8 dgn Middell. Zee v.a.

’ 995,-
-2-p.hut, d/t., voll. verzorgd

Bel voor brochure:

Holiday Cruises
03463 - 53778/52406

ISRAËL
1 wk. Eilat/Rode ZeeJ|
928.- mcl. vlucht + vil*
Isropa Reizen - Zaan"'
ANVR/Gar.fonds. Bel U
programma 075-12345
vraag uw ANVR reisje

Luxemburg -.
i.Prachtig gelegen VA^S»► TIEWONINGEN te hüi» Jr

Wilwerwiltz / Luxemburg fc
mat/m vrij tel. 045-410^'

Zeeland

Pension De Schelde, Breskensfc
200 mtr van het strand, l/b va. ’ 25,- p.p.p-d- fr

Tel. 01172-1923. __Jt
Te huur boerenwoning

ingér. voor vacantie gebr. tot 8 pers. Huisdier toeges' j>
Ligging Oostkapelle gem. Domburg, nog vrij na 29* j>

Inl. 01189-1990 b.g.g. 01189-1549 of 01189-12??
1 ' ' i

Westkapelle/
Zoutelande

m Te h. vak.app. aan de voet» van de duinen op 300 m af-
standvan zee en strand. TV
en CV aanwezig. Nog vrij na

12-8-'B9. Tel. 01188-2349- na 19.00 uur.i :

België
Wilt U op vak. in de idy^
Ardennen b.v. MALM *op een boerderij m- (J I
tennispl. overd. zv"e i{
sauna, paardestal m^ L
weide, voor 6 pers. af»
p.d. p.p. plus bijk. k°ff>.Tel. 00492451-43040
uur, dhr. Gortz. '

f Duitsland
5

') D-5563 KROV/MOSEL
kmrs., balk., gezell., recr.r.,- do/wc va. DM 18. Nieuwb.
dichtbij Moezel. Weingut- Kurt Jonglen, Kesselstadt-:l. str. 5. Tel. 09-49.6541.9763

'I. en 4262.
- Tussenstop in het Altmühltal
\- NATUURPARK, rust. bosr.
3. omgev. Groepen en bussen
", op aanvr. Gasthof/Pension
t. Waldklause, Fam. Metter-r. nich, D-8071 Bitz b. Den-
)- kendorf. Tel. 09-49-8466._ 501.
n LUFTKURORT Eschen-
>r burg-Hirzenhain bij Ro-,- thaargebergte, 550 m hoog,_ vak.won., 3 kmrs., hal, bad,
3I wc, ca. 90 m2v.2 pers., va.
t sept. vrij. DM 60 p.d. en'iserv.k. Tel. 09-49-211.
-289875 of 09-49-2770.1208
I Vak. in het BERCHTESGA-.■ DENER LAND, mooie gr.

vak.won. met slaapk.,I woonk., compl. inger. keu-I ken, do/wc, terras of balkon,
I parkeerpl. bij huis. Gaste-
I haus Gruber, Petersplatz 4,
I D-8235 Piding. Tel. 09-49-I 8651.4593. ■1 WESTERWALD Rennerod

rust. privé-pension, mod.
kmrs., recr.r. LO va. DM 13.- Tel. 09-49-2664.8348._ Wat VERKOPEN? Adver-

I teer via: 045-719966.

Spanje/Portugal
r_ : a. LLORET DE MAR hotel met

zwembad, L/O 10 dgn. 25
aug. 1 sept. 8 sept. ’ 249,-;

I 15 en 22 sept. ’239,-; 29| sept. ’219,- mcl. busreis.
Bus retour v.a. ’ 185,-. Bel

3 Hubertus Alad 045-352871.

-"y

Herfstvak. in de mooie"
GAU kl. gezell. ga-^
rust. maar centr. ligg"■-
-u fijne ontsp. dagen. W
wc DM 15-20 p.p. G j

haus Mario, Obere HauPl
43, D-8949 OberegS
09-49-8269.357.
Frankische SCHWEIZ!^geopende campingpl- tfrassencamping in &~1 \,stem), restaurant, SK i
aanwezige winterspofjjj
eenvoudig bereikb. Cj l'berger Kreuz, richting '■lijn, afr. Plech). Tel. & c
9244.7305. J 'J— | lli
Ontspant u zich in all**,,
bij ons in het mooie v' f
TERWALD. Meer infM
09-49-2684.1807.
Waldesruh, D-5231 S^Ê
Mooie vak.won. v. &*i\dir. bij bos, DM 60 p-fy
rienhaus Sausen, GRI
STEIN. Tel. 09-49*
4559. A

SAUERLAND Gasth-ff \sion Wayd Manns rW\ lmers va. 28 DM p.p.pd '09-49-2723-8101. _y '<Als u ons voor 12 uur 'SJ !fgens belt, staat uw P|o.
LO de volgende dag al i
Limburgs Dagblad. Tel }., 719966. j'l

Frankrijk li
Cavalaire sur mèr \
d'AZUR vak.won. if $ \
woonwijk met zwem^
tennispl. va. eind a^ihuur. Tel. 09-49-69.6g#
Vak.won. ZUID-F^RIJK dir. aan zee, au.-y k

te huur. Tel. 09-49-' Il
64672.

- I VOORLOPIG IS1 GELD HET ENIGE
MEDICIJN

TEGEN AIDS.
Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er word*-

stig naar gezocht In een race tegen de klok.
j- En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
)|< En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het on

I zoek naar aids een A|DS FONDSI GIRO 895? j, financiële injectie. (Slorten op bankrekeningnummer 70.70 70.228 kan o^ PI

J
INa bijna 3 jaar weer opnieuw geopend. /--*-A \

Ivisserscafé _. .. ____.. . F /***_£ S /M/i 'café-restaurant voor f_i/ ’’ \D[—[\\ / /'/_$ /] !
uitgebreide snacks. UULrL/V VtSl| ÉlKk. W~*<^ I
Recreatiepark Foreldorado \^ i H__pßK^i^^-^_-_—-"'
Tel. 0445Ö-3215, voorlopig nr. 1916 (Duysens). Wi^K. /
Geopend van 15 juli tot 27 augustus 1989. v \r~~**'**K"----__
Openingstijden park:

b
__ '<<__> S... van 10.00 tot 18.30 uur. (i

1 aftS ,2.30 en Volgend jaarForeldorado nieuwe stif :
:"£ van 13.00 tot 18.30 uur. -^



P'-kino: Police Academy 6, do t/m diP-15 uur The fiy 2, vr t/m zo 23.30 uur.

SCHAESBERG

HEERLERHEIDE — 't Is
apart volk bij zon schutte-
rij. Eigenlijk kunnen ze niet
echt goed onder woorden
brengen, wat het nu is, dat
gevoel om bij een schutterij
te horen. Dat zit ergens bin-
nen-in, datheb je, of dat heb
je niet.

Wie als ongeborene al met zijn
moeder meeging naar de repeti-
tie van de harmonie, diezal onge-
twijfeld zelf ooit de gelederen
van zon muziekkorps gaan ver-
sterken. Wie aan de handvan zijn
vader meegenomen werd naar
het exercitieveld van de schutte-
rij, zal zelf ook ooit het schutter-
suniform aantrekken. Dat kan
niet anders. Dat is met Mathieu
Beaujean van de koninklijke
schutterij St. Sebastiaan van
Heerlerheide ook zo gegaan.

Vooral aan de vooravond van het
140-jarig bestaan van St. Sebas-
tiaan komen de oude verhalen
weer naar boven. Zoals schieten
en marcheren bij de schuttery
hoort, trommels en klaroenen,
bier en uniformen, zo hoort ook
'het oude verhaal' erbij. Dat
komt natuurlijk omdat de schut-
terij oog heeft voor traditie, voor
het verleden en de 'oude waar-
den. Kerk en koningshuis wor-
den geëerd. Behalve op de pro-
cessiedag, is de schutterij dan
ook steeds actief op Koninginne-
dag. „De drumband zorgt dan
voor de reveille. Vroeger gebeur-
de dat om zes uur 's morgens",
zegt Mathieu en er speelt een
glimlach om zijn lippen. „Dat
werd natuurlijt niet door ieder-
een op prijs gesteld en daarom
doen we dat tegenwoordig om
acht uur." Een tijdstip dat voor
sommige inwoners van Heerler-
heide ook nog wel aan de vroege
kant zal zijn.

Commandant

" De schutterij St. Sebastaan van Heerlerheide anno 1912 voor het toenmalige schutterslokaal

Sportief
afslanken

Daarbij wordt het geweer nog
aan de schouder gedragen aan
eenriem. Bh^de nieuwe exercitie
houden de schutters het geweer
in de hand over de schouder. Er
zijn meer verschillen te noemen,
maar ik denk dat dat te technisch
wordt." De exercitie is bij de
Heerlerheidse schutterij een be-
langrijk element. „Van het schie-
ten hebben we niet zoveel ver-
stand. We hebben geen goede
schutters, alhoewel daar de laat-
ste tijd wel verandering in geko-
men is. Ook dat gaat steeds be-
ter." Een vreedzame schutterij
dus, die niet goed schiet. Datver-
klaart ook het feit, dat het OLS
nog nooit in Heerlerheide is ge-
houden.

Rond 1880 wordt er voor het
eerst melding gemaakt van
schuttersfeesten met echte wed-
strijden in dc oude geschriften.
„Daarvoor werd eigenlijk alleen
maar koningsvogelschieten ge-
houden. Maar vanaf die tijd wor-
den er prijzen gegeven voor an-
dere zaken, zoals organisatie, het
uitzien, dc exercitie en het schie-
ten natuurlijk. Vreemd is eigen-
lijk dat er steeds prake is van die
wedstrijden op maandagen. Mis-
schien vonden die wedstrijden
op kennismaandag plaats, maar
er deden allerhande schutterijen
uit dc regio mee terwijl men in
die andere plaatsen geen vrij had
op kennismaandag," vraagt Ma-
thieu Beaujean zich af. m

Geen tv

Schutterslokaal
Het schutterslokaal speelt een
belangrijke rol. Daar ontmoeten
de schutters elkaar. „Het is be-
kend, dat vroeger op gezette tij-
den de schutters na de hoogmis
in het schutterslokaal een vat
bier kregen aangeboden. Tegen-
woordig is het nog steeds een
ontmoetingsplaats," vertelt de
commandant van de Heerler-
heidse schutterij. Een ontmoe-
tingsplaats waar natuurlijk de
verhalen de ronde doen over het
schuttersleven. „Ik kan me nog
herinneren dat we met een grote
vrachtwagen van éénvan de eier-
handelaren hier naar schutters-
feesten in de omgeving gingen.
Dan spreek ik van de periode di-
rect na de oorlog. Onze club was
niet rijk. Een bus was te duur.

De toekomst van de schutterij,
hoeziet dieeruit? „Ik ben ergblij
dat er weer veel belangstelling
bestaat voor onze vereniging,
maar ook in zijn algemeenheid
staat de schutterij in de belang-
stelling. Er zijn weer jonge men-
sen te vinden, die zich in de ma-
terie willen verdiepen, die het
historische aspect aanvoelen en
die ook de gezelligheid willen,
die onlosmakelijk met de schut-
terij verbonden is. We krijgen
zelfs mensen bij de schutterij,
die van huis uit niets met ons te
maken hebben. Ze voelen zich
aangetrokken en willen er graag
bij komen. Nou dat kan. Ik heb
zelf geen kinderen, anders waren
die vast en zeker ook bij de
schutterij gekomen. Maar er zijn
genoeg leden die weer aan hun
kinderen de tradities van de
schutterij kunnen overleveren."

in gesprek

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Regioredactie Oostelijk Zuid-Limburg
Voor klachten

over bezorging
_. 045-739881
Heerlen

,7 045-739284
Jti Dragstra

31e Hollman
j* 045-422345
%ais Rooijakkers
(? 045-714876
s?^- Toonen, chef
k. °45-425335
Jchard Willems
£04406-15890iStoor Kerkrade
? 045-455506
fc°s Philippens
C 04455-2161

I ontmoeting ___J^^^^^^Ê " Mathieu Beaujean:
,Jlet-schutterswezen staat
weer in de belangstelling."

Foto: DRIES LINSSEN

„Je ziet het ook aan de namen
van de ledenlijsten van de schut-
terij. Het gaat van vader op zoon,
van geslacht op geslacht. Hier
heb je Mathias Thewissen, dat
was de record-schutter van onze
schutterij. In de periode van 1854
tot 1875 is hij zeven keer koning
geweest. Dat heeft nadien nie-
mand meer gepresteerd. Ik ben
een achterkleinkind van hem,"
vertelt Mathieu Beaujean, als we
in de keuken van zijn huis aan de
Ganzeweide zitten te praten over
de Heerlerheidse schutterij. En
speciaal over het 140-jarige be-
staansfeest.

HEERLEN
_? galerij, Raadhuisplein 19. Kera-V« werk van Rob Brandt, Tjitske
,^ptra, Marja Hooft, Michel Kuipers
JL Jan van Leeuwen. T/m 27/8, open di
|JP|Vr H-17 uur, za en zo 14 fm 17 uur.
mW***e Signe, Akerstraat 82a. Litho's
.IJl1 Bram van Velde. T/m 10/9. Ther-Pnmuseum, Coriovallumstraat 9.
"T?rrrien en badgebruiken in de Ro-
■■*>se tijd. T/m 1/10, open di t/m vr 10-luUr, za en zo 14-17 uur. Stad en land

"e helling. T/m, 27-8. NMB Bank,
VSerd 13. Werk van J. Lips-Besse-
W^T/m 31/8, open na fm vr 9-16 uur.P Spiegel, Akerstraat 88. Staal/textiel-I lüi een en schilderijen van Doré1 jfen. Van 16/8 t/m 19/9, open aug.: vr,"';", sept.: vrij t/m di 20-01 uur. 't We-

t, &■ bezoekersrestaurant De Wever-
;U Tot 1/9 olieverfschilderijen
5 L^rai'isch werk van Judith Schobben.

jp^'ngstijden: werkdagen 9-20.30 uur.
keinde 13-20.30 uur.

Hoensbroek
»T{eel Hoensbroek. Werk van Alfons
eenouders. Gedurende de zomerda-
?".open dag. 10-17uur. Foto's van Jan-dekker. T/m 27/8, open ma t/m vr 1fl-eren 13.30-17uur, za zo 13.30-17uur.

" Bank, Foto's van Gijs van Gent.Jj 13/9, open ma t/m vr 9-16 uur. Bi-
Jyieek, Foto's van Margreet Berk-

T/m 14/9.

En ook Paul Hazen, lid van de
schutterij en de spoedige opvol-
ger van Mathieu Beaujean als
commendant, is een nazaat van
de legendarische Mathias The-
wissen.
„Je hebt dan ook een kerngroep
in de schutterij van het nage-
slacht van die eerste schutters.
De namen Degens, Beaujean,
Hazen, Huijts, ja die kom je toch
wel zeer regelmatig tegen."KERKRADE

'"nische tuinen, Beelden van Wim 'Dat word je met de
paplepel ingegeven'

Mathieu Beaujean over het gevoel voor de schutterij

„Maar daar gaat het niet om,"
zegt hij. „Het gaat erom datje be-
grijpt wat er bedoeld wordt." Hij
heeft het dan over de oude exer-
citie. In 1957 is namelijk een
nieuw reglement gekomen (naar
Engels voorbeeld) maar de
schutterij van Heerlerheide
houdt vast aan de oude. „Die is
dynamischer, mooier gewoon.

Hoe wordt een schutter com-
mandant? Moet je dan in militai-
re dienst gezeten hebben? „Nee,
want ik ben ook niet in het leger
geweest. Je moet goed op de
hoogte zijn van de exercitie. Je
moet precies weten wat in de
richtlijnen staat." Mathieu Beau-
jean vertelt het zelf niet, maar
iedereen weet dat hij het exerci-
tie-reglement uit zijn hoofd kent.

Botsing na
1 gebruik

vanalcohol
JrRLEN - Een automobilist dieeP in het glaasje had gekeken,
.' donderdag omstreeks kwart
IJ acht een botsing veroorzaaktac Hokkelenbergstraat. Hij reed.r> maar werd even later aange-ven. Hij bleek behoorlijk veel

te hebben. Er werd een
?holpromillage van 2,8 tot 2,9 ge-
fêteerd.

Heerlerheide was altijd een ge-
hucht, welliswaar een berucht
gehucht, want de legende wil dat
Bokkerijders er een goed thuis
hadden. Pas 150 jaar geleden
werd Heerlerheide een zelfstan-
dige parochie en kreeg het ge-
hucht een eigen kerk. Tien jaar
daarna werd de schutterij opge-
richt. „Kerk en schutterij dat zijn
twee zaken die bij elkaar horen.
Toen Heerlerheide een eigen
kerk kreeg, toen was er ook be-
hoefte aan een schutterij die bij
de processies het Allerheiligste
zou kunnen beschermen. Dat ge-
beurde toen en dat gebeurt nu
nog. Elke processie zijn wij erbij,
we lopen vlak voor en naast de
pastoor die het Allerheiligste
draagt en de laatste tijd is het
zelfs zo dat de schutters de hemel
dragen. Dat is zo gegroeid nadat
het steeds moeilijker werd men-
sen daarvoor te vinden. En wat
ook een oude traditie is: het be-
zoek van de schutterij aan de
pastorie op de dag na de proces-
sie. Dat is dan Pinkstermaandag,
dat komt dus goed uit. Dan gaan
we naar de pastoor en krijgen
een vat bier als tegenprestatie
voor onze medewerking aan de
processie."

De schutterij was vroeger een
burgerwacht, maar met een
groot gevoel voor gezelligheid.
„Het oorspronkelijke doel was
'het houden van schietoefenin-
gen en gezelligheidsbijeenkom-
sten'. Dat staat in de oude stuk-
ken van onze schutterij. Er was
de eerste jaren sprake van de
'Bruderschaft' of de 'Schützen-
gesellschaft' H. Cornelius. Naar
die heilige is ook de parochie ge-
noemd. Totdat opeens in 1868 de
naam St. Sebastiaan in de stuk-
ken staat. Die naam heeft de
schutterij gehouden tot de dag
vandaag. Erg trots is men erop
dat in 1959 hetpredicaat 'konink-
lijk' werd verkregen, want er zijn
maar vier koninklijke schutterij-
en in heel Limburg.

fR.LEN - De diëtiste Marjolein, qerSteenstraten en de fysiothe-
I Vte Betsie Erkens-Jamin star-[e'nd augustus een cursus spor-

De bedoeling is dat
celnemers afslanken door sport
jk*ond eten. De cursus wordt op

gegeven in de'ense basisschool Windekind
(J> de dinsdagmiddag in het ge-
Lu-chapshuis van Hulsberg.
J meer inlichtingen: 045-425368

Open dag
bij WEB

jj^SSUM - In de Brunssumse
Treebeek, Op de Vos en

ssum-Noord tot en met Kling-
Hl wordt maandag het tv-sig-
h Van 8.00-12.00 uur onderbro-
bit vanwege werkzaamheden

L «et Centrale Antenne Inrich-

S^SSUM - Het WEB in Bruns-
noudt vandaag een open dagij .'0 tot 16 uur. Tijdens deze dag

L' het curcusprogramma voor
W en v°lwasseneneducatie ge-
ijj^teerd dat in september vani^Zal gaan. ledereen kan kijken
iV «e lessen gegeven worden en
rV'^atie over het pakket is volop
k l?2lg. Kinderopvang is moge-
tjiet WEB-gebouw staat aan deI "fcrstraat 31 in Brunssum.

Opnieuw bezwaar
tegen autoweg

Doenrade-Heerlen
" Dierenarts

ze probleem omgaat zou aanleiding
kunnen zijn voor het ontstaan van
allerlei misverstanden. Natuurlijk is
het zo, dat het niet tot de taak en ook
niet tot de mogelijkheden van een
welzijnsinstelling als Zymose be-
hoort om drughandel en -overlast in
Zeswegen te bestrijden. Wat echter
wel mogelijk is (en daar staan we
voor) is het organiseren, ondersteu-
nen en helpen van de bewoners-
groepen om aan deze problemen
trachten het hoofd te bieden. En dat
gebeurt al sinds langere tijd. De pro-
blemen die in dit krante-artikel ge-
signaleerd worden zijn al veel eer-
der met steun en vaak ook op initia-
tief van de werkers van Zymose in
Zeswegen bij de betreffende instan-
ties aangekaart. me zou zelfs kunnen
zeggen, dat de in het artikel be-
schreven actie voortkomt uit de
voorzet die door Zymose is gege-
ven.
Ook met de ambtenaar van de ge-
meente Heerlen, die belast is met de
preventie van veel voorkomende
criminaliteit en de politie is op ini-
tiatief van Zymose hierover samen
met de bewoners van Zeswegen al
eerder overleg geweest en zijn af-
spraken om in de loop van deze
maand hiermee verder te gaan. We
zijn van plan om deze weg ook in de
toekomst te blijven volgen.
De mogelijk door het artikel ontsta-
ne indruk, dat Zymose op ditterrein
niet actief zou zijn en het niet tot
haar taak rekent, zou dus zeker niet
de werkelijkheid weergeven.
Wim Kortekaas,

opbouwerkerZeswegen

van de aanleg van de weg door
staatsraad mr P.J. Boukema waren
afgewezen, weerhield de vereniging
er niet van opnieuw bezwaren naar
voren te brengen.

In uw krant heb ik gelezen over die-
renarts Crijns uit Nuth. Ik weet niet
of de heer Gras wist dat dr Crijns
nog studeerde en hij daarom soms
moeilijk te bereiken was.

Dit is nu achter de rug. Wij gaan zelf
veel met honden om en hebben
nooit problemen gehad met Crijns.
Hij stond steeds voor ons klaar en
wat een aandacht voor het dier. Ge-
weldig. De kosten waren vergele-
ken met anderen redelijk.

Mijn vrouw raapt steeds zieke die-
ren op die doorCrijns verzorgd wor-
den. Een zwaar toegetakeldeDober-
man die bij hem gebracht werd
knapte hij op zonder daar een fors
bedrag voor te rekenen. Ik zou zeg-
gen: dr Crijns en collega's veel suc-
ces en veel sterkte.
F.van Honk HOENSBROEK

Volgens deVereniging moet er (vol-
gens een Europese richtlijn) ook
voor een tweebaans autoweg een
Milieu Effecten Rapportage (MER)
gemaakt worden. En de vereniging
beroept zich op de toegenomen
maatschappelijke weerstand tegen
de auto.

DEN HAAG/SCHINNEN
Voor de derdekeer binnen een
jaar heeft de Raad van State
bezwaren van de Vereniging
Zwart (G)een en L. Bertram te-
gen de aanleg van de S-20
(voorheen SW2I) behandeld.
Eergisteren behandelde de
voorzitter van de afdeling
rechtspraak van de Raad van
State, mr P. Kapteijn een ver-
zoek om schorsing van een
deel van de weg.

De gemeente Schinnen zegt dat de
weg en het viaduct nodig zijn voor
de vermindering van de verkeers-
drukte in Oirsbeek en Amstenrade.

festivals
Jazz-weekend

in Heerlen
HEERLEN - De werkgroep Heer-
lense Zomer en de Jazz-organisatie
SLIM hebben dit weekeinde in
Heerlen uitgeroepen tot jazz-week-
end. Drie dagen lang dient het cen-
trum als podium voor tal van jazz-
bands. Gisteravond is het al begon-
nen.

Zaterdag barst de jazz pas echt los.
's Middags loopt de Bossche jazz-
groep The Yellow Ranch Band door

de straten van het centrum. De
band, die een vrouwelijke Grand
Marshall heeft, speelde op verschil-
lende festivals in binnen- en buiten-
land. Om 14.00 uur treedt de Jazz-
rockgroep Nothing Personal voor
het voetlicht op het Emmaplein.
Vanaf 19.00 uur brengt de Heerlense
jazzformatie Just Friends swing, la-
tin en moderne muziek. Tegelijker-
tijd concerteert de Yellow Ranch
Jazz-band. met dixylandmuziek op
het Emmaplein.

Alle optredens op zondag zijn op het
Emmaplein. Om 14.30 is er eerst een
kindervoorstelling van het theater-
duoRijn en Trijn. Ze spelen het ver-
haal van Assepoester. Daarna volgt
een optreden van de Euregio Jazz-
band. Zondagavond besluit de
groep Minor Swing vanaf 21.00 uur
het Heerlens jazzweekend.

In het artikel wordt gemeld dat het
primair niet detaak van de stichting
Zymose is om daar actie tegen te on-
dernemen. Een dergelijke formule-
ring van hoe Zymose met dit serieu-

" Drughandel
Naar aanleiding van het artikel in
het LD van 16 augustus jl. onder de
kop 'Drughandel in Zeswegen loopt
spuigaten uit' zouden wij graag wil-
len reageren.

Het verkeer in deze plaatsen zou
met dertig a vijftig procent kunnen
worden teruggebracht. De twee-
baans weg valt volgens de gemeente
niet onder de MER-plicht. Volgens
de woordvoerder van de provincie
moet de weg gezien een Europese
subsidie spoedig voltooid zijn, wil
de subsidie niet komen te vervallen.

Ditmaal betrof de procedure een
viaduct bij Oirsbeek in de gemeente
Schinnen. De Vereniging kan de
S2O niet'los zien van de aanleg van
de Zwart 1 (voortzetting van de S2O
op 'Heerlens grondgebied) en een
betwiste aantasting van het bron-
netjesbos bij 'De Bovenste Hoeve'
in Brunssum. Dat in september en
februari verzoeken om schorsing

oostelijke mijnstreek
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per persoon

Jubilaris
De heer R. Hartgerink
hoopt op 2 september zijn
40-jarig dienstjubileum bij
de Nutsbedrijven (voorheen
gemeentebedrijven) in
Heerlen te vieren.
De jubilaris is de laatste jaren
projectleider bij de afdeling gei-

zers. Die tweede septemberdag
houdt hij een receptie in de kan-
tine van de Nutsbedrijven, aan
de Gringelstraat 1 te Heerlen,
van 18.00 tot 19.00 uur.

Koning
Wiel Thuis is de nieuwe ko-
ning van het Eygelshovense
Schuttersbroederschap
St. Sebastianus. Hij lost
daarmee Peter Meelkop in
die functie af.

Dan maar in zon wagen. In de
bochten of als er geremd moest
worden, dan lag de hele club
door die wagen heen natuurlijk.
En als jete laat was als diewagen
terugging, dan moest je lopen. Ik
herinner me het verhaal van
iemand dievan Epen helemaal te
voet terug moest komen, omdat
hij de wagen gemist had. En mijn
vader ging op de fiets naar het
schuttersfeest. Hij bond dan zon
grote buks op de fiets en hup,
daar ging hij. Toen werd er nog
in drietallengeschoten, die ande-
ren gingen ook op de fiets. Zo
was dat toen."

HEERLEN
C**U License to kilt, dag.. 15 18 en 21
W- Kivoli: The Karate Kid 3, dag. 14
|* 19en 21.30 uur. Maxim:The naked
r^ dag. 14.30 16.30 19.30 en 21.30 uur.PLethal Weapon 2, dag. 14.30 16.30
*j en 21.30 uur. Roadhouse, dag. 14

P's 18.30 en 21 uur. Cannonball Fever,B- 21 uur. Three Fugitives, dag. 14.15
t's 19.15 en 21.15 uur. Rainman, dag.
C^n 20.30 uur. Platvoet en zijn vriend-F' dag. 14 en 15.30 uur. Police Acade-P 6. dag. 14 16en 19 uur. De Spiegel:
Pc Velvet, vr zo 21 uur, za op CampusfBw 22 uur.

exposities

bioscopen
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Oosterbosch zat toen al lang
weer thuis. Bij zijn moeder in
Eindhoven of bij zijn vrouw en
kindje. Heimwee liep als een
rode draad door zijn loopbaan.
"Hij hield het nergens in het bui-
tenland lang uit. Slechts in eéh
Tour de France haalde hij Parijs.

zal Oosterbosch ook herinneren
als de coureur op wie hij het
meest op heeft ingepraat. De fra-
giele tijdrijder werd daar een
keer zo ziek van, dat hij midden
in het seizoen ontslag nam, een
paar weken met vakantie ging en
in augustus persoonlijk het com-
plete Post-bastion uit het wiel
reed. Intussen had hij gezien, dat
de werksfeer bij andere ploegen
ook niet altijd geweldig was. In
het nieuwe seizoen reed hij weer
voor Post.

evenwichtig om hem een aanval
op het werelduurrecord te laten
ondernemen. Wat de Italiaan
Francesco Moser op de baan in
Mexico presteerde, had Ooster-
bosch in aanleg ook gekund.

In de Ronde van Spanje 1985
won hij de proloog met een ge-
middelde snelheid van boven de
52 kilometer per uur. Dat was
nooit eerder vertoond. Ooster-
bosch droeg trots de gele trui,
verspeelde na twee dagen de lei-
dende positie en was drie dagen
later thuis. Zo ging het vaak met
hem. Zijn gezondheid was ook te
wankel en zijn karakter te on-
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LEKKERKERK - Bert
Oosterbosch was nog maar
een paar jaar beroepsren-
ner, toen vele insiders al be-
weerden dat hij uit zijn
enorme talent veel te weinig
rendement haalde. Die be-
weringen werden altijd
rondgestrooid bij huldigin-
gen na indrukwekkende
prestaties van de rossige
Brabander. Als hij er zin in
had, was zelfs de beste Hi-
nault niet tegen hem opge-
wassen. De overigen waren
altijd kansloos.

Als geen ander bezat hij het ver-
mogen de pedalen te laten 'draai-
en. Hij was geen woeste stamper
op de trappers, Oosterbosch
'draaide rond' en ontwikkelde zo
zijn snelheden. Zijn beste over-
winning werd door weinigen
waargenomen. In een tijdrit over
45 kilometer in de Dauphine Li-
beré van '81 was hij weer eens be-
ter dan Hinault. Die zege kreeg
de vier nakomende dagen relief;
Hinault was in zon supervorm
dathij deresterende vier etappes
allemaal won.

De Zeeuwse ploegleider kreeg
hem nauwelijks in actie te zien.
Oosterbosch was maandenlang
ziek en maakte in september '88
een abrupt einde aan zijn loop-
baan. Hij werd nergens meer ge-
signaleerd. Bij de Nederlandse
kampioenschappen in , Rheden
schudde hij deze zomer weer de
handen van vele bekenden en
kreeg hij de smaak weer te pak-
ken. Een paar dagen later zat hij
weer op de fiets en schreef hij in
voor amateurkoersen. Met de
overwinning in Bladel was zijn
onmiskenbare klasse direct weer
te zien.

Bert Oosterbosch reed de meeste
jarenbij de beroepsrenners in de
ploeg van Peter Post. De ploeg-
leider was altijd zeer gechar-
meerd van zijn kwaliteiten als
wielrenner. Post genoot zelden
zo van een overwinning als die
van Oosterbosch in de 64 kilome-
ter tijdrit in de Tour van '84 van
Chateaubriant naar Nantes. Post

Nieuwe data |
betaald voetbal

ZEIST- De competitieleider in het betaalde voetbal heeft een aantal v«1
schuivingen doorgevoerd. Vitesse-Feyenoord wordt gespeeld op zondM
3 september, de dag waarop de eerste ronde van het toernooi om <J]
KNVB-beker wordt gehouden. Feyenoord komt pas in de tweede ronöj
in actie. Het duel van Vitesse, tegen de amateurs van AFC, isverzet naar
oktober.

Ik hoef echt niet het ongelijk van Jan Reker te bewijzen'

Raymond Smeets even
terug op Kaalheide

NEC-FC Dën Haag is vastgesteld op 19 september, Sparta-FC Den Ha»
op 12 november. Beide duels waren in eerste instantie door de betrok^burgemeesters verboden. De wedstrijd tussen Willem II en Haarlij
wordt niet op 30 september, maar een week later gespeeld, op zaterdag
oktober.

De wijzigingen zijn: eredivisie: 3 september: PSV-BVV Den Bosch, FC Twente-AjaX. j
tesse-Feyenoord; 19 september: NEC-FC Den Haag (18.00 uur); 7 oktober: Willem 11-H^Ï
lem; 12 november: Sparta-FC Den Haag. Bekervoetbal, eerste ronde: 2 september: oa'
berich-MW (17.00), Rheden-Sparta R (17.30), Limburgia-Helmond Sport (19.30), H«3jansdam-SW (15.00), HSC '21-Willem II (17.00), Halsteren-DS (18.00), ADO '20-Eind_
ven (18.00), ACV-NAC (18.30), TOP-Excelsior (17.00), DOVO-GA Eagles (17.00); 8 okto- 31
AFC-Vitesse.

eredivisie

Programma
betaald
voetbal

roda jc-mvv

VVV (Opstelling): Roox, Nijssen, Pol-
man (geblesseerd, vermoedelijk word'
hij vervangen door Derix), Rutten, Vef'
berne, Driessen, Reynierse, Rijnink'
Van Mierlo, Boere, Stewart (gebleS'
seerd), Marcel Korsten.

Cambuur (opstelling): Grim, Adem*
Koopman, Hoogma, Abma,Keizer, JaaP
de Jong of Alma, Crüden, Oosterlee.
Carbo,Kuitert of Flisjin.

Vandaag 19.30 uur:
Haarlem-FC Utrecht
Morgen 14.30 uur:
Ajax-Sparta
NEC-FC Twente
Roda JC-MW
Willem 11-PSV
BW Den Bosch-RKC
FC Groningen-Volendam
Feyenoord-Fortuna Sittard
FC Den Haag-Vitesse

Ajax 2 2 0 0 4 9-2
MVV 2 2 0 0 4 5-1
RKC 2 2 0 0 4 5-1
Volendam 2 110 3 2-1
FC Utrecht 110 0 2 3-0
NEC 110 0 2 2-1
RodaJC 2 0 2 0 2 2-2
FC Twente 2 0 2 0 2 1-1
Fortuna Sittard 10 10 11-1
Sparta 2 0 1112-3
Willem II 2 0 1111-2
Vitesse 2 0 1113-6
Feyenoord 2 0 1111-4
Groningen 10 0 10 1-3
Den Bosch 10 0 10 0-3
Den Haag 10 0 10 0-4
Haarlem 2 0 0 2 0 0-3
PSV 0 0 0 0 0 0-0

\
\Morgen 14.30 uur

Scheidsrechter: Van Swieten

" f
Roda JC (opstelling): Smits, Verhage"1' ir
Fraser, Hanssen, Trost, Broeders, Groe-
nendijk, Diliberto, Hofman, Van Loct1' .
Van der Waart. Reservebank: BolesW'
Van der Luer, Senden, Haan. Geble*' 'seerd: Sanchez Torres, Blattler.
MVV (opstelling): De Haan, Linders. ü,.
Van Berge Henegouwen, Thai, QuadeP'Vincent, Delahaye, Smeets, VerbeeK.
Francois, Lanckohr. Reservebank: VaP ,
den Boogaard, Benneker, Merjel?'
Huntjens, Roumans. Geblesseerd: Ui*' ,
man, Driessen, Arts. f;

feyenoord-fortung
'lMorgen 14.30 uur

Scheidsrechter: Luinge

Feyenoord (opstelling): Hiele, Van de' I
Plas, Troost, Nortan, Mulder, Lokhofl' ■
Brands, Heus, Blinker, Keur, SmolareK' *Fortuna Sittard (opstelling): HesP'
Boessen, Duut, Liesdek, Frrjns, Va" ,
Helmond, Mordang, Reijners, Farrinë] "j

ton, Sneekes, Öe Vries. Reserveband 1^Körver, Kicken, Deckers, Custers. G* )j
blesseerd: Clayton, Maessen, Eleveld-

buitenland
'*WEST-DUITSLAND '4
!»

Eerste ronde beker: , S
Bückeburg-Eintracht Braunschweig " , ifiRW Frankfurt-SV Waldhof °, *ArminiaHannover-FC Homburg 2'i *»FC St. Pauli-Werder Bremen \\ «I
Kickers Offenbach-Bayer Uerdingen 2-1 li
Eerste ronde beker vandaag (15.30 u»" *i
o.a:
Eintracht Frankfurt-Bayern München 'C
HSV-MSV Duisburg 11,,
Hannover-Mönchengladbach
Wolfsburg-Stuttgart
Dortmund-Fortuna Köln (18.00)
Osnabrück-Schalke
Morgen 18.00 uur:
FSV Mainz-Alemannia Aken

BELGIË J'
Vandaag 20.00 uur: I-,
RC Mechelen-Lokeren
AA Gent-SC Charleroi
Lierse-Standard
Beveren-Beerschot
Club Luik-STW
Waregem-Cercle Brugge
Antwerp-Anderlecht \Morgen 15.00 uur:
Germinal-KV Mechelen
Club Brugge-KV Kortrijk

Rancune
De overgangvan de frêle dribbelaar
zo kort voor de competitie, kwam
niet als een donderslag bij heldere
hemel. Spijt ofrancune zijn Smeets
vreemd. „Er zijn mensen die den-
ken dat ik met ruzie uit Kerkrade
ben vertrokken, maar dat is niet zo.

Ik kijk er niemand kwaad op aan. Ik
hoef morgen echt niet het ongelyk
van Reker te bewijzen. Ik wil mezelf
alleen bewijzen. En danvooral voor
de MW-fans. Ik gun Roda best de
landstitel. Als wij morgen echter
maar winnen".

'Wij' is in dit geval MVV. Smeets is
in zijn nopjes met zijn nieuwewerk-
gever. „Het bevalt met prima in
Maastricht. Van al die sprookjes dat
spelers uit de Oostelijke Mijnstreek
niet kunnen aarden bij MVV, geloof
ik niets meer. MW heeft een schit-
terende spelersgroep. Het gaat er
meer ontspannen aan toe dan bij
Roda. Ik denk dat ook dat dekracht

van het huidige MVV is

eerste divisie

De telkens met veel bombarie aan-
gekondigde Limburgse streekder-
by's eindigen doorgaans in een anti-
climax. Slechts zelden verlaat het
publiek tevreden het stadion. Ray-
mond Smeets denkt dat de toe-
schouwers morgen wel aan hun
trekken komen: „Wij zullen ons ze-
ker niet ingraven", zegt Smeets
veelbetekenend.

Drie spitsen
De kracht van het huidige MVV ligt
volgens hem elders. Smeets: „We
spelen onderSef Vergoossen steeds
met drie spitsen en willen zoveel
mogelijk de tegenstander ons spel
opleggen. Vergoossen heeft er vaak
op gehamerd dat wevan onze eigen
kracht moeten uitgaan. Dat lukt
momenteel aardig. Tegen Roda zul-
len we niet anders spelen dan tegen

Willem II of Den Bosch".
Raymond Smeets heeft allevertrou-
wen in een goede afloop. „Natuur-
lijk zijn derby's onvoorspelbaar,
maar op papier staan wij er niet
slechtvoor. Een punt moeten we ze-
ker kunnen pakken. Ik denk dat de
druk voor Roda veel groter is. Zij
moeten immers winnen. Voor ons
ligt dat een stuk gemakkelijker. We
gaan er opnieuw lekker tegenaan en
zien wel waar het schip strandt".
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Vandaag 19.30 uur:
Wageningen-Veendam
Heerenveen-PEC Zwolle
WV-Cambuur
Emmen-SVV
Eindhoven-AZ
Helmond Sport-NAC
GA Eagles-Heracles
Morgen 14.30 uur:
RBC-Excelsior
Graafschap-DS

SVV 2 2 0 0 4 6-1
Telstar 2 2 0 0 4 6-2
AZ 2 2 0 Ö 4 5-2
Heerenveen 2 2 0 0 4 5-2
Emmen 2 110 3 3-1
Heracles 1 10 0 2 3-1
NAC 2 10 12 4-3
Wageningen 2 0 2 0 2 5-5
Excelsior 2 0 2 0 2 4-4
VW 2 10 12 2-2
Veendam 2 10 12 2-2
PEC Zwolle 2 0 1111-2
DS'79 2 0 111 4-6
Eindhoven 2 0 1113-5
Cambuur 2 0 1113-5
Graafschap 2 0 1113-6
RBC 10 0 10 1-2
GAEagles 2 0 0 2 0 0-4
Helmond Sport 2 0 0 2 0 2-7

KNVB doet beroep op burgemeesters om competitie te redden

voetbalpasexperiment op zo
kort mogelijke termijn alle
partijen rond de tafel verzame-
len om te bekijken of aan de
hand van de ervaringen van de
burgemeesters een nieuwe re-
geling mogelijk is. Het is on-
waarschijnlijk dat dit voetbal-
seizoen nog een nieuwe rege-
ling van kracht zal worden.

Het pleidooi van Van Dijk om de
voetbalpas voor alle eredivisieclubs
in te voeren, en niet alleen bij de vijf
risico-clubs, wordt door de KNVB
en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten afgewezen. Zelf erken-
de de minister dat een dergelijk sys-
teem bijzonder kostbaar zou zijn.
De overheid stak 600.000 gulden in

DEN HAAG - De minister wil
na het opschorten van het Dit seizoen geen

nieuwe regeling
gesteld gereageerd op de voorlopige
mislukking. Tegelijkertijd stelden
de woordvoerders van beide partij-
en niet verbaasd te zijn over. wat
Dijkstal (VVD) desgevraagd een
„knullig opgezette en uitgevoerde"
onderneming noemde. Volgens
Dijkstal dienen de clubs in het be-
taald voetbal en het ministerie van
binnenlandsezaken zich nu terdege
bewust te zijn van de „grote verant-

vvv-cambuurHet experiment is volgens hem
„slecht uitgewerkt". De christende-
mocraat bepleit op dit moment, in
navolging van geluiden uit de poli-
tiewereld, voor het „snel oppakken
en berechten van de echte raddaai-

CDAer Van der Heijden verklaarde
dat zijn partij steeds geaarzeld heeft
over het effect van de voetbalpas.

het nu opgeschorte experiment.
i

De Eindhovense burgemeester Van
Kemenade zei na afloop van het
overleg met Van Dijk dat de contro-
le op het bezit van de voetbalpas bij-
na onmogelijk is: „Het is geen lek-
kende kraan, maar een leeglopende
badkuip". Ook burgemeester Vos
van Utrecht oordeelde negatief over
het experiment. Volgens haar heeft
de voetbalpas „meer onrust dan
rust veroorzaakt". Vos meende dat
het weinig zinvol is „veel energie te
steken in iets dat het niet waard is".

De KNVB stelt in een schriftelijke
reactie erop te vertrouwen dat „de
burgemeesters in afwachting van
het resultaat van het nadere overleg
over de passenregeling, zullen mee-
werken aan het bespeelbaar houden
van de competitie door het verbie-
den van wedstrijden zo veel moge-
lijk achterwege te laten". Of de bur-
gemeesters daartoe bereid zijn is de
vraag, wanneer Zij niet kunnen re-
kenen op bijstand van extra politie-
agenten.

Het CDA en de VVD hebben teleur-

woordelijkheid" die zij dragen om
de komende maanden derust bij de
wedstrijden te handhaven.

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Houben

Tijdrijder haalde le.weinigrendement uit zijn talent

Heimwee brak carrière
Bert Oosterbosch opLimburgs Dagblad sport Eind '87 ging Oosterbosch toch

weg. Hij vond de aanbieding van
Post, na een slecht seizoen, te
laag en tekende voor Cees Priem.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF- Wie had dat gedacht? MVV als medekoplopervan de eredivisie te gast opKaalheide. Niet in de laatste plaats
dank zij Raymond Smeets, die vorige week tegen Willem IIkort voor tijd de allesbeslissende treffer scoorde, kan de Maas-nchtse sterrenformatie bogen op deze fraaie uitgangspositie.Amper een maand geleden stond Smeets nog op de loonlijst
'an Roda JC. De man die acht jaar het Kerkraadse geel-zwartdroeg, draaft morgen (aanvang 14.30 uur) op Kaalheide echterrond in het Maastrichtse rood-wit.

Alibns Arts
nie fit

MAASTRICHT - Alfons. wiens schorsing ach-
ter; de rug is, kan morgen
tóch niet in actie komen
voor MVV. Hij heeft last van
een buikspierblessure en
blijft tegen Roda JC buiten
schot.

Henryk Bolesta
geblesseerd

KERKRADE - Henryk Bolesta kan
morgen tegen MVV niet debuteren
in de basis van Roda JC. De Poolse
doelman liep gisteren tijdens de
ochtendtraining een spierverrek-
king in de kuit op. De blessure is
niet ernstig, maar trainer Jan Reker
wil risico's verrhijden en geeft de
voorkeur aan Jos Smits. Bolesta
neemt plaats op de reservebank.

Austria-Ajax
naardonderdag

o

AMSTERDAM - Ajax zal zijn eer-
wedstrijd in de eerste ronde

van het toernooi om de UEFA-be-
ker tegen Austria Wien in Wenen
op donderdag 14 september spe-

J len„ Beide clubs hebben dit giste-
ren besloten. Aanvankelijk stond
het duel voor dinsdag 12 septem-
ber op het programma. Ajax had
hiermee problemen, omdat de
ploeg twee dagen eerder in de
competitie tegen PSV speelt.

oefenvoetbal

Heksenberg-Voerendaal 1-1

VANDAAG:

SV Heerlen-Bekkerveld 17.00uur
Laura-Bnei Yehuda 18.00uur
EHC-RKVVM 18.00uur

MORGEN:

RKBSV-KDO Aalsmeer 13.00uur
KEV-Sylvia 14.30uur
SV Treebeek-Simpelveld 14.30uur
Haslou-Vinkenslag 14.30uur
DVO-Sanderbout 14.30uur
Heksenberg-Hopel 14.30uur

.i -De Ster 14.30uur
Uersveld-De Leeuw 14.30uur

Conoval'um-Kolonia 15.00uur

Het raakt Raymond Smeets niet
echt, dat hij morgen geen thuiswed-
strijd speelt. „Ik probeer deze wed-
strijd te zien als elke andere", maakt
de 23<iarigeaanvaller duidelijk. „Als
je te gespannen bent of alles extra
goed wil doen, gaat het net mis. Er
staan gewoon twee punten op het
spel; niet meer en niet minder. Ik
bekijk dat vrij nuchter, hoewel ik
me kan voorstellen dat hetkort voor
de wedstrijd toch even een vreemd
gevoel zal zijn".

# Raymond Smeets
scoort de
winnende
MVV-treffer
tegen Willem II,
Morgen is de
aanvaller
even terug
op Kaalheide.

Foto:
WIDDERSHOVEN



BRUNSSUM - De 'veteranen' doen
het goed in het Brunssum-toernooi.
Jean Leinders schakelde Dennis
Kaltofen uit met 6-4; 7-5. Ook Mare
Bisschops plaatste zich voor de
kwartfinales door Eric Rokx met
7-6; 6-2 te verslaan. Bij de dames
staat Anique Snijders in de finale
door in de halve finale met 7-6; fM)
van Arlette Lochtman te winnen.
Uitslagen B-I: Van den Donk-Mul-
der 6-2; 1-6; 7-5; Leytens-Sangers
6-0; 6-2; Tielman-Soons 7-6; 6-4.
B-II: Leenen-Kraus 2-6; 6-2; 6-3;
Slangen-Kuppers 6-3; 6-1; Snrj-
ders-Dröge 6-1; 4-6; 6-2; Meijers-
-Hooymayers 6-2; 7-6.

" ESSEN - In de laatste competi-
tie-wedstrijd in de regionaal Uga
West heeft Torn Nijssen een neder-
laag geleden. Voor zijn club Blauw
Weiss Wickrath verloor hij van Die-
go Perez uit Uruguay die voor de
kampioen Essen uitkomt, met 6-4;
7-6.

" REBEC - In het 10.000-dollar-
toernooi in het Belgische Rebec is
Pasealle Druyts uit Maastricht niet
erg succesvol geweest. Zij verloor in
de eerste ronde van de Italiaanse
kwalificatie-speelster Vitali met
6-3; 6-3.

'Oudjes' op
dreef in

Brunssum

bijden beginnen om tien uur.

Met zijn bewezen dienst jegens Van-
deraerden gafVan Poppel blijk van
een goede verstandhouding met de
coureur, die tijdens de Tour in ern-
stige aanvaringkwam met teamchef
Peter Post. De big boss van Panaso-
nic was zeer ontstemd over de in-
stelling van Vanderaerden, nadat-ie
zyn woord aanrivaal Raas had gege-
ven.

bt|g„SE)EN _ De waterskivereni-
treamline houdt zondag op de

j\tlr! Eijsden een blootvoetsski-
t^ riJd. Het programma bestaat
L onderdelen figuren, slalomen

lsspringen.

WEST-BERLIJN - Artu-
ro Barrios heeft tijdens
GP-wedstrijden in West-
Berlijn het wereldrecord
op de 10.000 meter verbe-
terd. De 25-jarige Mexi-
caan noteerde 27.08,23.
Dat is ruim vijf seconden
sneller dan de tijd, die de
Portugees Fernando Ma-;
mede vijf jaar geleden
klokte (27.13,81 - Stock-
holm, 2 juü 1984).
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DDR-achtervolgers
revancheren zich

10km in 27.08,23!

Mexicaan
verpulvert

wereldrecord

Brons glipl Oranje-kwartel uil handen

Jos Lansink in
spoor favorieten LYON - De Oostduitse achtervol-

gers hebben hun revanche op de
Sovjetunie gekregen. Zowel voor de
nederlaag in het individuele num-
mer van de titelstrijd in Lyon als
voor het veel zwaarder tellende ver-
lies van het viertal vorig jaar bij de
Spelen van Seoel.

slot, want Jos Lansink zal in een
uitverkocht Kralingen tot het
laatst mee doen om een medaille.
„Hadden we nu al brons gepakt,
dan was van mij de druk een
beetje afgevallen", aldus Lan-
sink. „Maar mijn doel is simpel:
dubbel nul rijden in de finale".
Vorig jaar kon de voortrekker
van de Nederlandse equipe dat
ook op het CHIO vanRotterdam.
Nu echter moet hij de broertjes
Whitaker van de eerste plaats
zien af te rijden. En Britten ver-
slaan is ook de straatlengte voor-
sprong in de landenwedstrijd be-
wees het een haast onmogelijke
opgave. Michael en John zijn de
harde competitie al sinds hun
kinderjaren gewend en beschik-
ken over een ervaren paard. „Zij
hebben alles al eens meege-
maakt", onderkende Lansink.
„Maar zondag beginnen we toch
weer opnieuw".

de laatste 200 meter, 2. Suzuki, tweede se-
rie: 1. Pate 11,48, 2. Sako, derde serie: l.Ceci
11,42, 2. Freuler, Herkansing: eerste serie: 1.
Giebken; tweede serie: 1. Alexandre. Ama-
teurs ploegachtervolging (4000 m) halve fi-
nales eerste rit: 1. DDR 4 minuten 22,80 se-
conden, 2. Australië 4.28,74; tweede rit: 1.
Sovjetunie 4.23,03, 2. Italië 4.28,43. Finale: 1.
DDR 4.16,59, 2. Sovjetunie 4.18,54. Tandem,
kwartfinales eerste rit: Illek/Hargas-Taka-
hashi/Sato 2-0, tweede rit: Colas/Magné-
Boyd/Hibbert 2-0; derde rit: Nagel/Herold-
Furrer/Salveter 2-0; Faccini/Paris-War-
d/Young 2-0. Vrouwen achtervolging (3000
m) halve finales eerste rit: 1. Longo 3.52,15,
2. Ganz 3.52,86; tweede rit: 1. Rössner
3.56,26, 2. Mayfield 3.58,12 Finale: 1. Longo
3.54,45, 2. Rössner 3.55,31. Stayers, finale (1
uur): 1. Renosto 67,933 km in 1.00.13,40, 2.
Brugna op 40 meter, 3. Rellensmann op 80
meter, 4. Breu op 1 ronde en 300 meter, 5.
Romanov op 2 ronden en 260 meter.

pTTERDAM - Piet Raymakers
f met gebogen hoofd op eenNye, de cap in zijn hand. En
p* zijn gedachten spookte die
ïe springfout, waardoor de Ne-
Wandse equipe bij het EK in
ptterdam naast het brons
Np. „Verdorie, met een nor-
We dag zijn we zelfs tweede",
& -ijn Brabantse medestrijder
I -verliezer Tops onhandig,
flondeju", mompelde Rayma-
F's, „ik weet hoe het is, maar
F doet wel pijn". Het goud vanF? was bij voorbaat onhaal-
N\ gezien de Engelse heer-
raPpij („die kunnen we in 't
pVolg de medaille wel per post
ftten", vond reserve Dufour).

deze pechvolle vierde
«ats was zelfs voor de altijdr°lijkeruiter Raymakers veel te

van het slechte. Dat Josansink wellicht op de Grote Fi-
«edag van het Europees kam-
"tenschap pardoes in de prijzen
"t, was even niet belangrijk. " Nelli Cooman heeft in

West-Berlijn haar eerste be-
langrijke zege van het sei_oea
behaald. De Rotterdamse at-
lete toonde haar groeiende
vorm door de 100 meter tij-
dens Grand-Pri xwedstrijden
afte leggen in 11,23 seconden.
Dat is zes-honderdste sneller
dan haar woensdag in Zürich
gevestigde beste sei-oentüd.

Doordat de balans in de groep per-
fect was, werd de Sovjetunie in de
finale duidelijk verslagen. Jekimov,
zonder twijfel de snelste achtervol-
ger, bleek een slechte aflosser, Mi-
chail Orlov nog te lichtvoor ditzwa-
re werk. Orlov brak het ritme in de
Sovjetploeg toen een begin werd ge-
maakt met het wegwerken van het
verschil van twintig meter. Hij
haakte af toen de ploeg zijn vierde
man nog niet kon missen. De DDR
bedankte Liese pas voor de bewe-
zen diensten in de voorlaatste ron-
de, toen de gouden medailles in fei-
te al om de hals hingen.

P'deze warme vrijdagmiddag in
pKralingse Bos begon develd-
rë pas echt. HKH koningin
■ yairix was tijdig present om de
p'ken bij tientallen naar bene-
fn te zien komen. Maar wie ook

had met eens gezien dat het
paard die balk raakte En zo
was het steeds. Maar jekunt nie-
mand iets verwijten, we doen het
met zijn vieren. Jeweet: op deze
hoogte mag je geen steek laten
vallen, want het is meteen mis".
Piet Raymakers vond de stelling
van Lansink dan ook maar een
schrale troost. „De vierde plek is
toch gewoon de slechtste plek
die er is. En als er nu een vracht-
wagen tussen zat, tussen ons en
die Zwitsers, maar het is niks".
Voor Emile Hendrix betekende
het het einde van het EK, hij wist
zich niet bij de beste twintig voor
de finale te plaatsen. Raymakers
(13e) en Tops (17e) mogen mor-
gen nog even terugkomen voor
de troostprijzen.
Het Europees kampioenschap
k"jgt in elk geval een ongekend

Uitslag Landenwedstrijd: 1. Groot-Brit-tannië 20,35 strafpunten, 2. Frankrijk
33,41, 3. Zwitserland 35,86, 4. Nederland
38.96, 5. Bondsrepubliek 39,51, 6. België
45.97, 7. Oostenrijk 57,<:4, 8. Italië 94,75.
Winnende Britse equipe: Nick Skelton
met Burmah Apollo, Michael Whitaker
met Mon Santa, Joe Turi metKruger en
John Whitaker met Milton.
Stand individueel: 1. Michael Whitaker
Mon Santa, 4,53 strafpunten, 2. John
Whitaker Milton 8, 3. Lansink Felix 8,81.

sneuvelde op de hoge oxers en
brede sloten, Jos Lansink niet.
De ruiter uit Rossum greep de
landenwedstrijd aan om zich op
te werken naar de derde plaats
van het tussenklassement. Toch
had ookLansink een moment de
pest in zijn lijf. „Rot-sloot", zei
die altijd zo rustige Twentenaar
over de plek waar Tops zijn Wa-
terloo vond. „Schijtfouten"
noemde hij de strafpunten waar-
mee het Oranje-kwartet werd
achtervolgd. Nee, niemand in het
sfeerloze Rotterdamse stadion
was zo link geweest om Vrouwe
Fortuna voor de thuisclub in te
huren.
Jos Lansink kreeg in de tweede
omloop een foutje. „Onbegrijpe-
lijk. Ik was al twee galopspron-
gen verder toen ik opeens het
volk 'aaaah' hoorde roepen. Ik WK-baan uitslagen professionals: Keirin

eerste serie: 1. Golinefli 11,08 seconden over

" Unitasatleet Bob Dielis
vertegenwoordigt Limburg
komende week op de Univer-
siade in Duisburg. Met zijn
tijd van 3.36.16 staat hij bij de
25 snelste 1500 meterlopers
van de wereld van dit seizoen

Europese erkenning
voor JIM

MAASTRICHT - Op 12 november
wordt voor het eerst in Maastricht
de EC-Trophy in depaardesport uit-
gereikt. Dat gebeurt op de laatste
dagvan Jumping Indoor Maastricht
(JIM), het evenement dat voor het
tweede achtereenvolgende jaar in
het MECC wordt gehouden.
De European Communities in Brus-
sel initiëren dit nieuwe project in de
paardesport. Zij doen dat in samen-
werking met de International Jum-
ping Riders Club waarin 's werelds
beste springruiters zijn verenigd.
De wedstrijdenreeks om de Trophy
zal in 1990 verder worden uitge-
breid. Na deze wedstrijden betwis-
ten de vijftien bestgeplaatsten uit
deze reeks, aangevuld met een rui-
ter per EC-land indien het niet is
vertegenwoordigd bij de top, de fi-
nale. Het prijzengeld hiervoor, dat
nu toe honderdduizend gulden be-
droeg,wordt in 1990 aanzienlijk ver-
hoogd.

(ADVERTENTIE)

■kunststof■hardhout ___,_,^^,^,__■ramen VV*jl
■deuren

[ «enrootste showin Limburg!

M.KUBOUWJ'ERANDA'S,
RAMEN*
DEUREN

I telefoon 045-24 19 17'
Dorpsstraat 7

L-^NÜTH

J°ENSBROEK - Voetbalclub
zal de bekerwedstrijd te-

j)y M, dinsdagavond om half ze-
u '°ch op eigen terrein kunnen

tl- Aanvankelijk was het door-
\ otizeker wegens werkzaamhe-aan het veld.

EINDHOVEN- Voor sprin-
ters is de Profronde van Ne-
derland een eldorado. Gis-
teren in Eindhoven, waar
de vijfde rit zijn beslag
kreeg, mochten de snelle
jongens voor de vierde keer
in successie aan de bak. Om
de eentonigheid tenminste
nog een beetje te doorbre-
ken liet koningssprinter
Jean-Paul van Poppel dit
keer de eer aan Eric Van-
deraerden. De Belg kreeg
na een 'cowboymanoeuvre'
van zijn ploeggenoot vol-
doende ruimte om zijn
veertiende seizoenzege bin-
nen te halen.

Ii^STERGELEEN - Boksvere-y[ °e Amateur heeft haar acti-
üt6 n in Munstergeleen moeten
Hilumdat de _vmzaal niet meer
tig lkbaar is. Voorlopig is de trai-
>V? de gymzaal te Sanderbout-

" Kimbria houdt vandaag
vanaf 18.30 uur een instuif op
de kunststofbaan in het Je-
kerdal voor senioren en AB-
junioren. De onderdelen 200
m, 1500 m, kogel, discus, en
speer zijn voor iedereen, de
10.000 m alleen voor A)Jeugd
en senioren.

Peloton niet vooruit te branden in profronde

Van Poppel geeft
Vanderaerden ruimte

Van onze sportredactie

Uitslagen
Schaesberg

De totalisatoromzet bedroeg: f. 145.058,40.

»2 ERLEN - Vanavondvan 19.00
tei _- -0o uur is in café Oud-Welten
iVe Weltertuijnstraat te Heerlen
-(ij CePtie ter gelegenheid van het
! inr'S bestaan van de wielerron-
de Weiten. Tevens worden zes
-tn?0 -enuldigd, die vanaf het

SsarUn medewerking aan de or-
*i r?tle leverden: Johan de Bic,
\ gr°nd, Wim Grift, Piet Knub-

ei- de Roy van Zuydewijn en
*t> wi"rn- De jubileumrondewordt
W*.eek later gehouden: 26 en 274tUs.

De Ronde van Nederland benut
Vanderaerden om in de juiste con-
ditie te komen voor de najaarsklas-
siekers. Dat het laatste tijd weer
goed met hem gaat, bleek onlangs
ook in het Spaanse Burgos. Daar
schreef hij twee etappes op zijn
naam. Dat de verhoudingen met
zijn collega's bij Panasonic niet on-
der het conflict met Post hebben ge-
leden, werd donderdag in Raalte al
duidelijk. Toen zou er ook al voor
hem worden gereden. Een soortge-
lijke 'truc speciaal' als gisteren in
Eindhoven mislukte echter. De hem
door Van Poppel geboden herkan-
sing slaagde geheel volgens plan.

!%d5»Daal - De uitslagen van de 4e
fci*<is> i

p zi J" als volgt: 1600 meter
cSerei' Dohnien 5.26 min. Meisjes: 1.
ï?n>j^ ' 5400 meter (heren): 1. Sluypers
S 1 S' 2- Mendel 18.34; Bartel 18.41. Da-ftln °st 26-38; 2. Dekkers 26.55; 3. Hey-
Ss ■). '8 km (heren): 1. Hoven 37.41; 2.iN-t-,, 35; 3- Halie 39-27; 4- Crijns'39.s7;
%an„s 39.57; Dames: 1. Pronk 51.09; 2.1!> 52.21; 3. Mathijssen 53.00.

zieleVonk-Mosam ter ziele
" De truc met Van Poppel is gelukt. Eric Vanderaerden schrijft de voorlaatste rit op zijn naam.

De heren van VGZ/Sittardia spelen
vanavond (19.45 uur) in de stads-
sporthal van Sittard tegen Noav en
zondag ifi en tegen Beynoise.
Vanavond speelt V en L in Glaner-
brook om 20.00uur tegen Herstal en
zondagavond in het Belgische Peer
ter gelegenheidvan de opening van
de sporthal aldaar tegen Neerpelt.

De uitslagen van de gisteren op de
draf- en renbaan van Schaesberg ge-
houden draverijen zijn als volgt:

MAASTRICHT - De handbal-
sters van het eerste en tweede
team van Vonk/Mosam heb-
ben gisteravond unaniem be-
sloten zich terug te trekken.
Daarmee is de crisis, die verle-
den week dinsdag zichtbaar
werd, tot een uitbarsting geko-
men. Een uitbarsting die vol-
gens de teleurgestelde hand-
balsters willens en wetens
door Vonk/Mosam-voorzitter
Nieskens is afgeroepen. „Wij
voelens ons door onze eigen
voorzitter in het hemd gezet",

meende woordvoerster Ma-
nanda Stans. „Wij hebben er
alles aan gedaan om te redden
wat er te redden viel, maarvan
de voorzitter hebben we niets
dan tegenwerking gehad. Ken-
nelijk is de heer Nieskens al-
leen maar bezig met de fusie-
plannen voor een grote Maas-
trichtse handbalclub en ziet
hij Vonk Mosam niet meer zit-
ten. Jammer als je door toe-
doen van de eigen voorzitter
gehinderd wordt om je sport
uit te oefenen". Door de beslis-
sing heeft de vereniging geen
actieve speelster meer. De 16

senioren en 7 junioren zullen
elders (handbal)onderdak
gaan zoeken.
HEERLEN - Als voorbereiding opde zaalhandbalcompetitie komen
dit weekend weer veel Limburgse'
handbalclubs in actie. De dames
van Auto Caubo lason spelen van-
avond in sporthal deWiegerd te Val-
kenburg om 19.00 uur tegen OSC en
om 20.15 uur tegen Herschi/V en L.
Tot slot speelt Herschi/V en L om
21.30 uur nog tegen OSC. Zondagspeelt lason om 13.00 tegen Loreal
en om 14.15 uur tegen Aalsmeer.
VGZ/Sittardia dames speelt van-
avond in de sporthal van Voeren-
daal tegen Aalsmeer. Aanvang 19.30
uur.

Zonder Muis
geen medailles

Kwantum Blauw Wit verloor giste-
ren op een internationaal toernooi
in het Hongaarse Gyor met 19-21
van het Oostduitse Motor Eisenach.
Blauw Wit speelde een primapot en
kwam na een 7-11 ruststand goed te-
rug. Vanavond wordt het toernooi
voortgezet tegen Gyor terwijl zon-
dag het Oostenrijkse St. Margaretha
op het programma staat.

Van Poppel: „In de laatste bocht
reed Eric aan de leiding en kneep ik
vol in de remmen. Daardoor kwam
Capiot en Nijdam in de problemen
en had ik voor een mooi gaatje ge-
zorgd". Toch weerde Nijdam zich
nog geducht in dit risicovolle spel,
waaruit hij als nummertje drie te-
voorschijn kwam. Het bracht de
Brabander niet alleen op slechtseen
seconde van klassementsleider
Thierry Marie, maar zo langzamer-
hand toch ook een vooraanstaande
plaats in het edele gilde der sprin-
ters. De vraag is wat Nijdam van-
daag in de afsluitenderit door Zuid-
Limburg. Zelf acht hij zich geheel
kansloos, ondanks twee eerdere ne-
gatieve ervaringen op dit glooiende
terrein.

uJ'Uhr' Heerlen, sportpark Varenbeuk,
il, h»l- 'oAU Stars-Mulo."rrd.p^'ttar-, sportcentrum, 18.30 uur,>tje>ndors Roef.
J ML;,°ost-Maarland, 19.00 uur, Nacht
hrt lnScKand. !-250 meter (jeugd), 5 en 10
£ W"r>jven 18.00-19.45 uur café Maar-£<>°: 04409-1856.
Cs UitM bbe> 100° uur' toernooi met
"<J. Nederland, België en West-Duits-

C"''OuJ, ? harr>-Maastricht, 12.00 uur, in-
Ji;Set. JJeu_dtoernooi (spelers 16 tot 20«% Ao,nd«r andere MW,Roda JC, Ale-;|>n Aker>. PSV, FC Brugge, Heer en

''t?5 Hei'uen: Landgraaf, nabij parkeer-
l7 00 p' weg Nieuwenhagen-Bruns-

■Qh Uur> demonstratiewedstrijd.

it,' Sph^aastricht, sportpark West, 14.30
«„ BarL^HSCM - C. Meppers. Weert,
lj?«. k ö°shoven, 14.00 uur. Phantoms-*fl%Ur £rkrade, Sancta Maria College,
% *'" 's ,amaeols-Black Wings.
n 1? C,! ard' Sportcentrum, 11.00 uur,
Vt^est ~dors-Jeka. Maastricht, sport-
k W ° uur' Sphinx/HSCM-PSV.
lWPe 'J rlO"0, Roermondse Weerd, 11.00
!k.**[" I[jlDurgsekampioenschappen.
Vl?<Jg' ölb-e, voortzetting toernooi van

vanaf 10.00
*'■ «? u g toernooi van zaterdag.

S ü'van oesberë. sporthal Baneberg,
SkT Uur ? Break out. Damespoule vanaf
Si*Svo'ethr<i ngroeP vanaf 141° uur-,°a,: Nijswiller, 11.00 uur, toer-

' S Ui' Nederland' België en

De rest van de ploeg bepaalde
zich tot opvulling van het pro-
gramma: de schoolslagzwem-
sters Kira Bulten en Linda Moes
in de B-finales. Richard Granne-
man liet na een nationaal record
in 3.57,20 de B-finale van de 400
meter vrije slag vallen om een
bijdrage te leveren in de 4xloo
meter vrije slag-estafeite.

BONN - Zonder MarianneMuis, die na dagen vol van
series en finales, medailles
(drie zilver en één brons)
en nationale records eenrustdag genoot, heeft Ne-
derland op de vierde dag
van het zwemprogramma
van de Europese kam-
pioenschappen in Bonn
naast het eremetaal gegre-
pen.

Erwin Nijboerprobeerde in de slot-
fase nog een massale aankomst te
ontlopen. De trouwe knecht van
Mathieu Hermans verwierf zich een
maximale voorsprong van 1 minuut
en 45 seconden. De ploeg van Marie
(met o.a. Fignon) hield Nijboer ech-
ter keurig aan het lijntje. De solo
van Nijboer (37 km in totaal) was de
enige activiteit van betekenis. De
heren coureurs waren, na een mi-
nuut stilte ter nagedachtenis aan de
gestorven ex-collega Bert Ooster-
bosch, nauwelijks vooruit te bran-
den.

finale moest overzwemmen te-
gen de Zweed Holmertz. Bij zijn
aanwezigheid werd de finale ge-
wonnen door Artur Wojdat,
evenals de rugslagkampioen
Szukula een in deVerenigde Sta-
ten zwemmende Pool. Het is een
soort van ontwikkelingshulp
waar sommige landen nauwe-
lijks meer buiten kunnen.

Uitslag: 1.Vanderaerden 196km in 5 uur. 12
minuten en 40 seconden (met bon 5.12.25),
2. Van Poppel z.t. (met bon. 5.12.30), 3. Nij-
dam z.t. (met bon. 5.12.35), 4. Kelly, 5. Veen-
stra, 6. Andreau, 7. Capiot, 8. Verhoeven, 9.
Dauwe, 10. Vekemans, 14. Wijnands.

ACHTSTE KOERS: 1. Commercie (H
Grift) km.tijd 1.22.7; 2. Zuidster Voorne; 3
Cora de Bloomerd. Winn. 1,20; pi. 1,00, 1,40,
koppel 4,00; trio 10,00; W-5 1.557,00 (6-6-1-
-7-3)..

ZEVENDE KOERS: 1.Amber Enzelens (W.
Velis) km.tijd 1.20.8; 2. Carlos Netten; 3. Va-
liant; 4. Zimrod. Winn. 16,90; pi. 1,60, 1,20,
2,30; koppel 8,90; trio 295.70; kwartet
1.871,80.

VIJFDE KOERS: 1. Anjo Renka (W. van
Buytene) km.tijd 1.22.0; 2. Cid Olympic; 3.
Cherie Boszorg. Winn. 7,00; pi. 3,00, 1,70;
koppel 10,30; trio 42,60.
ZESDE KOERS: 1. Do Lor Als Sassy (F
Handelaar) km.tijd 1.18.4; 2. Boris Buiten
zorg; 3. Zwaluw. Winn. 2,00; pi. 1,40, 2.00;
koppel 6,80; trio 90,20.

EERSTE KOERS: 1. Darling(J. van de Pijl)
km.tijd 1.21.1; 2. Champion d'Amour; 3.
Cees Bush. Niet gestart: Cheval Rodney.
Winn. 1,30; pi. 1,10, 1,20; koppel 2,30; trio
7,80.
TWEEDE KOERS: 1. Bep de Bloomerd (W.
Velis) km.tijd 1.20.5; 2. Baba; 3. Bram Bui-
tenzorg. Winn. 2,10; pi. 1,40, 2,80; koppel
4,90; trio 28,10.
DERDE KOERS: 1. Duke's Diamond (J.
van de Pijl) km.tijd 1.21.3; 2. Dean Boszorg;
3. Cindy M. Niet gestart: Bianca Petrosia.
Winn. 2,60; pi. 1,30, 3,30; koppel 10,00; trig
40,70.
VIERDE KOERS: 1. Zingaro Last (P. Sik-
king) km.tijd 1.19.3; 2. Bravo Nora; 3. Zinga-
ro Last; 4. Zeddertranss. Winn. 2,90; pi. 1,00,
1,00, 1,00; koppel 8,20; trio 39,60; kwartet
132.80.

Nederland speelde in dit afslui-
tende spektakelstuk echter geen
rol van betekenis, waarbij het
Nederlandse record op een halve
seconde werd gemist. Vooraan
sloeg slotzwemmer Zikarsky
voor de Bondsrepubliek na een
verwilderde sprint de hand een
fractie eerder tegen de wand dan
de concurrentie. Het verschil
tussen de nummers één en vier
bedroeg niet meer dan een tien-
de van een seconde.

Dat lot was ook weggelegd voorde tot dusverre zo succesvolle
Italiaanse ploeg. Sterzwemmer
Giorgio Lamberti liet zich in deseriesvan de400 meter vrije slag
in slaap wiegen door het trage
tempo van de Olympische kam-
pioen Dassler en gaf er de brui
aan, toen hij voor een plaats in de

Record
Team-captain Judith Anema

probeerde de gezichten op te
vrolijken, die na het verlies van
het waterpoloteam somber ston-
den. De laatbloeister van het Ne-
derlandse zwemmen verbeterde
in definale van de 100 meter vlin-
derslag haar persoonlijk record,
maar de 1.01,48 reikte niet verder
dan een vijfde plaats. De inmid-
dels gestopte Conny van Bentum
zou het er zonder speciale voor-
bereiding niet slechter vanaf
hebben gebracht. Dat is nu een-
maal het verschil tussen werke-
lijk talent en hard werken.

Algemeen klassement: 1. Marie 16.57.20, 2.
Nijdam op 1 seconde, 3. Yates 0.10, 4. Van-
deraerden 0.43, 5. Beuker 1.00, 6. Solleveld
1.12, 7. Pieters 1.13, 8. Van Poppel 1.19, 9.
Kelly 1.20, 10. Schurer.

Van onze sportredactie

Van onze sportredactie
" Het loopt niet bepaald
storm voor de Zuidnederland-
se kampioenschappen 10.000
meter, die 23 augustus in
Veldhoven worden gehou-
den. Tot dusver ontving-
GVAC slechts drie aanmel-
dingen, van lopers boven de
33 minuten. Lopers binnen
het halve uur hebben beslist
geen belangstelling. De in-
schrijving sluit morgen.

Van onze tennismedewerker

sport kort

agenda



toch weer gekozen voor P3r
dal."

Daar slaat hij volgende week '.
Michiel van Halderen zijn tefji
op. „Het nationale sporteen^ |
heeft zijn pluspunten, een sch'^ d;
rende outillage." Ofschoon "
sers qualitate qua niet zitten, 3
springen om luxe. „Ik heb in J \
ste instantie behoefte aan g°j
sparring-partners." John Ern 11,. y,
is zon knaap die bereid is ged^
als 'kop van Jut' te fungeren-j\j (|
brengt ook altijdeen stelclub"^kers mee als ik daar om vraaé' .
dat ik behoorlijk aan de slag

SITTARD - „Ik ben op dit moment even niet thuis,
maar... geen paniek! Spreek uw boodschap in. Ik bel u
zo spoedig mogelijk terug." Het telefonisch antwoordap-
paraat van Arnold Vanderlijde heeft het zwaar te verdu-
ren. Ook het incasseringsvermogen van de bokser zelf
wordt gedurig getoetst. Hij zit midden in de verhuizing
met zn Helen en tussen die transportbedrijvigheden
door turft hij links-rechts de dagelijkse oefenrondjes
voor het wereldkampioenschap in Moskou. Daar neemt
hij over - op de kop af- een maand de handschoen op
voor Oranje. Vier jaar geleden inReno veroverde hij de
zilveren medaille. Hij verloor toen in de eindstrijd van
Felix Savon. Bij het vallen van die naam gaf Vanderlijde
ook nadien regelmatig niet thuis. Nu, binnen de reik-
wijdte van zijn tweede toernooi om de wereldtitel en ge-
sterkt door enige mentale verhuizingen, countert hij
voor de vuist weg: geen paniek!.

„Toen ik vorig jaar in de.Tour'
France tegen de grond ging, *jj
het wielerhoofdstuk voor ■*practisch uit. PDM gaf mij dek*
om af te bouwen. Ik ben de firj'
er dankbaar voor. Als er journ^
ten of collega-renners zijn, die,
het einde van mijn loopbaan Pl^seling minder lovend over mij zv.
vergeleken met vroeger, vraag
mij niettemin af waarom men
lang gewacht heeft. Neem vanZ
aan, dat ik nog steeds de_el'°
Kneet van vroeger ben. Ik d*^mij niet op de voorgrond omda'
daar zo graag sta. Altijd als ik °-v
terechtkwam was dat vanW»

Knetemann wordt de laatste Wj
minder door de media achtervolg
dan in de jarenwaarin hij een **derenners was, die mede dek-^bepaalden. Hij merkt het, maar"
ligt er niet wakker van. „Ik voel V
niet verlaten", voegt hij er aan^JHij kent de wet van de sport- 1
het moment, dat je uit detop y
bent word je minder interessafl1'

prestaties en de daarmee gep^l
gaande huldiging. Meer niet. T°;
ik wereldkampioen was zei i»

het peloton: 'Jongens, waarsch"
mij als ik verander, want dat W
niet. Ik heb niks gehoord."" Gerrie Knetemann, midden, heeft de eindstreep van zijn eigenlijk ben', aldus de vroegere stratenmaker uit Amsterdam,

loopbaan bijna bereikt. 'Ik kwam altijd anders over dan ik Foto: COR vos

„Geruisloos zal het niet gaan, maar een afscheidstoernee
a la Zoetemelk wordt het allerminst. Hoe het program-
ma er precies komt uit te zien weet ik niet eens. Ik weet
wel, dat de opbrengst naar een goed doel gaat, naar een
instituut in Amsterdam waar kankerpatiënten na po-
liklinische behandeling kunnen overnachten. Met fami-
lieleden."

De laatste demarrage van Knetemann
'Ik wist wat ik kon, zo slim was ik wel' " 'Bang voor het zwarte gat ben ik niet'
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In het hotel waar de PDM-"ploeg
overnacht voordat vandaag aan de
slotetappe Geleen-Gulpen wordt
begonnen, praat Gerrie Knete-
mann over veel meer dan alleen
over de sport waarin hij het bracht
tot wereldkampioen en gefortu-
neerd man. Net zo flitsend als hij
in zijn grote dagen naar de spits
van het strijdgewoel kon opruk-
ken schakelt hij over naar deernst
van het leven.
„Ik heb", zegt hij opeens, midden
in het interview, „niet bepaald leu-
ke maanden achter de rug. Mijn
vader stierf en ook mijn zus. Dat
heeft mij sterk aangegrepen". Ger-
rie Knetemann, die in zijn eentje
meer woorden aan het wielerjar-
gon heeft toegevoegd dan drie
waaiers bij elkaar, slikteen brok in
zijn keel weg. De keiharde prof,
voor wie afzien een bijna dagelijks
terugkerende bezigheid was, heeft
moeite zijn gemoedstoestand te
verbergen.

„Jan Publiek kent mij anders.
Kneet is voor de mensen de lol-
broek, de vlotte prater, wiens hu-
mor grenzeloos is. Het is een verte-
kend beeld, neem dat van my aan.
Hiermee wil ik allerminst bewe-
ren, dat ik de zonzijde van het be-
staan niet zie, maar niemand beter
dan mijn echtgenote Gré en de
kinderen weten hoe serieus ik
eigenlijk ben."
De vlotte babbel hoort bij zijn
werk. Wielrennen is weliswaar in
eerste instantie een kwestie van
hard op de pedalen duwen, maar
een professional heeft ten opzichte
van sponsors, ploeg en publiek
ook andere verplichtingen. Je
moet jevak verkopen.
„Ik heb daar nooit problemen mee
gehad", aldus Knetemann, „maar
zo hoef ik thuis toch zeker niet te
doen? Mijn vrouw zegt wel eens,
dat ze blij is wanneer ik andere
mensen om mij heen heb omdat ik

dan mijn mondje roer. Thuis in het
Westbrabantse Huybergen, waar
ik al heel wat jaartjes gelukkig
won, kan ik heel rustig van boek of
televisie genieten."

„Wanneer je", zegt Knetema'
„zestien jaarprof bent heb je, z°i
dat in wielertermen heet, b-sl

Kracht, talent, geld, list en coal'
Ze maken onverbrekelijk deel
van het cyslisme.

Met zhn afscheid van het peloton
verdwijnt de laatste van het gou-
den kwartet, dat gedurende vele
jaren een mondiale uitstraling aan
het vaderlandsecyclisme gaf:Kui-
per, Raas, Knetemann, Zoete-
melk. Zij werden vaak in een
adem genoemd. Zij behaalden alle
vier, wel of niet met Peter Post als
ploegleider, de hoogste titel waar-
op een profrenner beslag kan leg-
gen, het wereldkampioenschap.
Kuiper was de eerste in dit rijtje,
Knetemann de tweede. In 1978
was dat, op de Nürburfring.

Een verschrikkelijke val in Dwars
door België, op een regenachtige
dag in maart, haalde hem een aan-
tal jaren geleden zelfs een heel sei-
zoen uit de running. Met een ijze-
ren wil en een bewonderenswaar-
dig doorzettingsvermogen vocht
hij zich echter terug naar de top.
Zijn tweede zege in de Amstel
Gold Race, elf jaar na zijn eerste,
maakte juist déarom zoveel in-
druk. Brj vriend en vijand.

Het heeft vele risico's

„Mag ik?", zegt hij. „Ik wist in een
vroeg stadium echt wel wat ik kon,
zo slim was ik, maar als je mrj bij
mijn overstap van amateurs naar
profs gezegd had, dat ik na afloop
van het seizoen 1989 met zó'n staat
van dienst in de burgermaatschap-
pij zou terugkeren had ik het niet
geloofd. Zo eerlijk ben ik ook
weer."

Wereldkampioenschap, eindzege
in Parijs-Nice, Ronde van België,
Vierdaagse van Duinkerken, Ron-
de van Andalusië, twee keer de
Amstel Gold Race, vier keer de
Ronde van Nederland, handenvol
etappes in de Tour de France,
waarbij proloog en grotere tijdrit-
ten, ook in de topjaren van Ber-
nard Hinault. Een erelijst om trots
op te zijn. Knetemann is er trots
op.

De burgermaatschappij, het gezin,
de vrije tijd, paardrijden met de
kinderen. Gerrie Knetemann kan
straks zrjn dagen naar believen in-
vullen. Bang voor het beruchte

Moser

„Herman Beyssens, mijn vroegere
Belgische collega met wie ik vaak
trainde, heeft ze mij gegeven. Ze
staat op de omslag van een kalen-
der, in de hal vlak naast de deur,
die toegang geeft tot het vertrek
waar ieder mens minstens een
keer per dag moet zijn. Telkens als
ik de deur opendoe geniet ik van
de plaat. 'Kneet, jongen', denk ik

„De foto van de gedenkwaardige
eindsprint met Moser zie ik iedere
dag", zegt hn veelbetekenend.

wel eens het karretje van deze
gene medestrijder in de poep ,
recht laten komen. Anderen ded
dat ook met mij. Zo zit het wiel 1!
nen nu eenmaal in mekaar. %
naultkwam eens in Parijs-NicejJ
laatste binnen. Voor het kla^vj
ment telde hij niet mee. Ik %
want ik stond dat jaartweedein j

algemene rangschikking. Een
nadat hij met de bezemwage%
het wiel was binnenkomen stajl
Hinault weer en steunde hij
clos-Lassalle, die tot een an^ploeg dan de zijne behoorde *3
met wie ik om de eindzege dj^
leerde, zo sterk dat ik het nakij"j
had. Ik verloor Parijs-Nice metj]
kele seconden. Na de etappe
in hij Duclos-Lassalle hielp st**|
te Hinault."

Boek
„Men heeft mij", vertelt hij, „ge-
vraagd of ik niet een boek wil
schrijven over de wielersport in
het algemeen en mijn loopbaan in
het bijzonder. Ik schrijf net niet,
althans niet het boek dat men zou
willen. 'Doe het danvoor jekinde-
ren', zei men. Ik heb eens hartelijk
gelachen. Als Kneet zijn kinderen
moet vertellen hoe goed hun papa
als wielrenner is geweest, doe ik
dat wel binnenshuis. Daar heb ik

dan bij mezelf, 'dat heb je toch
mooi gefikst. Jij, de Amsterdamse
stratenmaker van weleer hebt een
jaar de regenboogtrui mogen dra-
gen.'

Na het bewuste duel wees dever-
slagen Italiaan nogal beschuldi-
gend in derichting van zijn mede-
vluchter. „Woordbreuk",
schreeuwde hij. Knetemann legt
het anders uit. „Wie niet sterk is
moet slim zijn. Ik was slim, maar
ook sterk. Anders was ik niet een
van de twee koplopers geweest.
Trouwens, Moser zou beter zn
mond hebben kunnen houden,
want wat hij deed was niet mooi.
Niet ik, maar hij vroeg iets, als je
begrijpt wat ik bedoel. Overigens,
een wereldkampioenschap is en
blijft iets aparts. Ik ben geen sprin-
ter en ik meng mezeker niet in een
massasprint, maar geloof mij, als
de strijd om de wereldtitel op zon
massale eindrush zou uitdraaien
deed ik er aan mee met alle kracht
en durf waarover ik beschikte."

zwarte gat waarin topsporters
kunnen vallen als zij na hun carriè-
re niet weten wat te doen is hij
niet.
„Hoe kan ik nou bang zijnvoor het
zwarte gat als ik het nog niet ge-
zien heb?", herhaalt hij de vraag.
„Ik zie wel wat er mij afkomt. Ge-
lukkig heb ik behalve een flinke
erelijst ook een aardig centje ver-
diend. In een dergelijke situatie
kun je op je gemak uitkijken naar
iets waarmee je je dagen gaat vul-
len. Ploegleider, zei je? Als er een
aanbieding komt wil ik het best
doen, maar ik zie het voorlopig
nog niet gebeuren."

De Kneet heeft in een paar decen-
nia wielersportactiviteit ('waarvan
zestien jaren als beroepsrenner')
uiteraard veel meegemaakt. Hij is,
zoals hijzelf opmerkt, van de
straatstenen die zijn werkterrein
waren naar de hoogste cols van
sportroem geklommen. Maar hij
heeft ook de downs meegemaakt.
Het vak waarvoor hij koos is hard.

Na Moskou moet ik kiezen: prof worden ofeen vaste baan

Vanderlijde, toekomst op weegschaal

Noodlot
Vanderlijdes noodlot is, dat W-L
een toernooi, met of zonder d ]
slaand succes, onherroepelijk*
een windstilte belandt. Dat Wa'j
na Seoel, waar hij in een ga 4 *Dat was ook het gevalna het Sl^rieur gewonnen Europees
pioenschap in Athene. Op sla^roemd en dan weer een hele ,
niets. „Zo werkt dat." Repa^
van tanende populariteit is een
vecht over lange afstand. Na S^vocht hn zich terug via een ï°1a
ste, overtuigend Nederlands " (
pioenschap in Arnhem me* j
klap op de vuurpijl de 'uppe^ji
in Griekenland. „Meteen na fij
ne ben ik begonnen met de V' \
bereiding op Moskou." In de '^te, zonder grote koppen in de
dia. „Dat heefttoch zijn voord^j
Die rust bevordert de concen
tic."

" Arnold Vanderlijde gebruikt sparring-partner John Emmen als 'kop van Jut.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Spiermassa

door

harry muré
schijnt. Meer stootkracht vergt
meer spiermassa. „In Moskou
boks ik nog bij de zwaargewich-
ten. Daarna stap ik over naar de
superzwaargewichten."heid van een avontuur als profes-

sional. Kan zijn dat het een baan
bh' Philips wordt, waar hij voeling
houdt met pr-man Eef Kamer-
beek. Waarschijnlijker is, dat hij
de trip naar de profrijen waagt.

De tweevoudige Europese kam-
pioen in het zwaargewicht heeft
trouwens gewichtiger zaken aan
zijn hoofd. Arnold Vanderlijde
staat op een tweesprong. Dat staat
hij al jaaren, 'maar nu moet ik de
knoop doorhakken. Kiezen tus-
sen het maatschappelijk gedeelte
ofprof worden. „Na Moskou neem
ik de definitieve beslissing." Dat
kondigt hij aan, ietwat zwaar op de
hand, maar met de overtuiging
van de bokser die zijn tegenstan-
der met flitsende combinaties in
de hoek heeft vastgezet. Wegslip-
pen kan niet meer. Als Europa's
beste amateur kan hij niet eeuwig
het hoofd boven water houden.
Haaks daarop staat de onzeker-

Vanderlijde is onder zijn nieuwe
trainer Michiel van Halderen een
andere bokser geworden. „Ik ging
gebukt onder het image dat ik nie-
mand pijn kon doen. Ik had de po-
wer niet. Dus moest ik me wat an-
ders laten invallen." Een zwaarge-
wicht mag maximaal 91 kilogram
op deweegschaal brengen. Dat be-
tekent dat Vanderlijde met zijn
skelet van 1 meter 95 altijd 'vel
over been' op het canvas ver-

In de klasse vanaf 92 kilogram kan
hij ongelimiteerd krachttraining
doen. Bij wijze van proef heeft hij
het uitgeprobeerd. „Ik zit nu op 95
kilogram. Dat bevalt goed. De ont-
wikkeling gaat met sprongen
vooruit. Allemaal zuivere spier-
massa op een vetpercentage van
negen procent. Dat is weinig. Nor-
maal is vijftien procent, maar ik
moet zien uit te komen op zes pro-
cent." Die experimentele extra ki-
lo's moeten er voor het WK na-
tuurlijk weer af. Zon gewichtscor-
rectie, hetaftrainen naar het toege-
stane gewicht 'schoon aan de
haak', is een voortdurende aanslag
op de gezondheid. Straks, in het
superzwaar, kan hn' zonder pias-
middelen en dieetkuren.

Het meeste rendement vve>£ ji,
zyn bezoeken aan het spor) i bj
trum Hennef bij Keulen *''$ *ij
Westduitse evenkie van Papel j(, \Daar 'spart' hij met de zwareh \
gens van de Westduitse rj
Eind deze maand maakt de Ay
kaanse WK-equipe, op do"^naar Moskou, een tussenis" ( S
van een week in Hennef. „Dat)>
ik dus mijn opponent." Want
derlijde vermoedt dat het $ej
in Moskou vooral uit de A'y
kaanse hoek -zal komen. Of J
schien toch weer uit de Cuba3^„Felix Savon, dat kan natu 11
00k..." i

De voorbereiding op een groot
toernooi als het wereldkampioen-
schap kost vijfentwintig- tot der-

tigduizend gulden. Dat lijkt een
kapitaal. „Maar zon bedrag is uit-
gesmeerd over een groot aantal
maanden.En dannog vraag je jeaf
waar je aan uitgeeft." (Volgt het
onvermhdelijke lijstje van medi-
sche verzorging, extra voeding,
sparring-partners, reis- en ver-
blijfskosten). Hij had een uitnodi-
ging voor Amerika, zou goed in
het voorbereidingsschema vallen.
„Ik heb die trip afgeblazen, het
was allemaal wat omslachtig, en

Arnold Vanderlijde leeft in het na-
Olympisch jaar min of meer van
de hand in de tand. De grotere
sponsors zyn weggevallen. „Dit
jaar zit ik wat moeilijk, al ben ik
niet helemaal zonder. Het kleding-
fonds van Adidas en de hulp van
de Nederlandse Sportfederatie,
waardoor ik gratis gebruik kan
maken van alle faciliteiten op Pa-
pendal." Daarnaastkrijgt hij locale
ruggesteun. Sinds zyn vertrek bij
Interfit geniet hij gastvrij onthaal

op." Wat overblijft na het potve-
ren, is het klatergoud van de re-
cepties en huldigingen, de presen-
taties en de tv-acts. Het verzilve-
ren van populariteit is in nuchter
Nederland een dans op het slappe
koord. Een wonder dat Vanderlij-
de zich altijd op niveau staande
heeft weten te houden.

bij Jan van Mulken in Geleen
„Die heeft een prima sportcen-
trum, waar ik mijn programma's
tot in de puntjes kan afwerken."

Klatergoud
Met wat improvisatietalent - veel
passen en meten - 'kom ik toch
een eind in de goede richting. Als
het moet, graait hij in zijn spaar-
potje. „Ik heb wat achter de hand,
maar die reserve raakt een keer

EINDHOVEN - Zijn laatste tijdrit heeft hij woensdag
tussen Hilversum en Huizen gereden. DeRonde van Ne-
derland, zijn laatste etappekoers, beëindigt hij vanmid-
dag. Daarna een paar criteria. Dan is het voorbij. Gerrie
Knetemann, bijna negenendertig, verdwijnt uit het pelo-
ton.

geen uitgevervoor nodig. Het e>*
ge boek, dat van mijn hand kol*
wordt er een waarin de anecdo^
centraal staan. Ik heb als colu1*nist van verschillende bladen f
noeg andere zaken aan het lic*gebracht."

sport

door

wiel verheesen



Wijnfeesten
ondanks
hagelramp
in majeur

De wolken boven de beroemde
S-bocht in de Moezel tussen

Bernkastel-Kues en
Traben-Trarbach hadden die
zondagnamiddag een apocalyptische
aanblik. Ze zagen zwart als de nacht
en er liepen gele strepen doorheen.

Galgehumor

Van de 970 inwoners, die Kinheim
telt - 'voor de oorlog zijn dat er 1.100
geweest' - zijn er nog 70 wijngaarde-
nier. Voor 50 van hen is wijnbouw
het hoofdbedrijf, voor de overigen
een nevenbedrijf.

rand van de afgrond staan. Ze heb-
ben tors geïnvesteerden worden plots
van een jaarinkomen beroofd."

'Ohne Winzer keine Mosel' is het
evangelie van de sticker op de achter
raam van zijn PKW.

procent zijn vernield

„Maar de kosten zijn voor beiden de
zelfde," stipuleert grondwerker Wer
ner Andries (52), wiens kavels -
2.800 nv in totaal - voor 50 tot 100

de Bernkasteler Doktor, het Erdener
Trepchen en de Ürziger Würzgarten
was gering. Daarentegen behoren de
Kinsheimer Hubertuslay en de Kins-
heimer Rosenberger tot de zwaarst
getroffen gebieden. Kinheim kan dan
ook gevoeglijk op de lijst van door
natuurrampen getroffen wijnoorden
worden bijgeschreven. In 1967 werd
Kesten door een noodweer geteis-
terd, in 1970Kröv, in 1979 Mehring

„Door de hagelramp is het defaitisme
nog aangewakkerd," geeft in het
voormalige tiendhuis van de keurvor-
sten en aartsbisschoppen van Trier,
waar sedert 1907 de wijnbouwschool
van Bernkastel-Kues is gevestigd, di-
recteur dr Michael Hau (45) als zijn
commentaar.

Defaitisme

EG-ziekte
„Optisch mogen we dan zeer getrof
fen zijn, de ziekte, die wij door de
EG-politiek hebben opgelopen, is
veel erger," vindt Heinz Ames (62)
die in de ingezonden stukkenrubriek
van de zich onafhankelijk noemende
'Trierischer Volksfreund' al jaren
een eenmansoorlog tegen de regering
voert. „De Bundesregierung heeft

nen wij die concurrentie niet aan

onze belangen voor andere EG-be-
langen opgeofferd. Goedkope wijnen
uit de zuidelijke landen van de EG
hebben onze prijzen kapot gemaakt.
Door hogere productiekosten kun-

„Dat deed ook het quoteringsstelsel
dat per 1 september van kracht
wordt. ledere wijngaardenier krijgt
een quotum toegewezen. Het surplus
moet in mousserende wijnen worden
verwerkt. Ik kan me indenken dat de
wijngaardenier zich daarover zorgen
maakt en bescherming van zijn wijn
wil. Toch hebben wij gekozen voor
een Europese markt en zullen we
vrijhandelsverkeer moeten gedogen.

Dat het de wijngaardeniers ergert dat
versneden wijnen in dezelfde groene
flessen worden geleverd als hun on-
versneden wijnen kan ik me inden-
ken. Een betere herkenning is nood-
zakelijk. Maar met het versnijden
van goedkope wijnen uit landen rond
de Middellandse Zee misdoet de
sektindustrie niets.

Ook is duidelijk dat een Moezelwijn
meer moet opbrengen. De productie-
kosten op steile hellingen zijn hoger
dan bij wijnbouw op vlak terrein.
Een wingerd op een helling vergt
1.300 tot 1.400 uren per ha. per jaar,
een wijngaard op vlak terrein 700 tot
800 uren. Tel uit de meerkosten.

„In toenemende mate lukt het bedrij-
ven om klanten dat duidelijk te ma-
ken," constateert Ulrich Spier.
„Moezelwijnen zijn nu eenmaal
uniek op de wereld; niet kopieer-
baar."

„Hun imago is gestegen," vult dr Hau
aan. Voor de directeur van de wijn-
school is er dan ook geen reden voor

De catastrofe komt des te harder aan
omdat dit jaar een topoogst en een
topkwaliteit worden verwacht. De
druiven gedijden goed.

„Zon hitte en hoge luchtvochtigheid
als afgelopen zomer hebben we niet
eerder gekend," licht Alfred Mathy
toe. „Overdag werden temperaturen
van 30 tot 35 graden Celsius gemeten.
Abnormaal! Ook de nachten waren
zwoel; als in een regenwoud. Heeft
het te maken met het dunner worden
van de ozonlaag? Ik weet het niet.
Maar we hebben de laatste jaren een
duidelijk ander weertype dan vroe-
ger. Sneeuwvlokken zijn voor de
jeugd een belevenis."

Met galgehumor verdoezelen gedu-
peerden hun zieleroerselen. Toch
vielen er reeds bittere tranen. „De
grote schok komt pas in oktober, als
anderen de oogst binnenhalen en wij
tot nietsdoen zijn gedoemd," voor-
spelt Thea Mathy (58).

„Het is erger dan hoog water," be-
aamt Alfred Mathy. „In 1981 en 1983
stond ook ons huis blank. Twee
maanden leefden we op de boyenver-

door

jan van lieshout

dieping. Maar na twee maanden was
wel alles weer schoon. Maar de hagel-
ramp dreigt twee jaar te duren. Want
ook het hout, dat volgend jaarmoet
dragen, is zwaar beschadigd. Vraag is
of de Bogreben nog voldoende sap-
pen zullen doorlaten."

Daarbij komt dat de wijnen, die met
de goedkope Italiaanse wijnen wor-
den versneden, in dezelfde groene
flessen worden geleverd als onze on-
versneden Moezelwijnen. Het werkt
misleidend in landen, waar de kennis
van wijn minder ontwikkeld is.

„We streven ernaar om eens in de
vier jaarelk stadsdeel aan bod te la-
ten komen," aldus René Achter-
mann. de 49-jarige directeur van de
VVV van Bernkastel-Kues die ten
nauwste bij uitverkiezing en organi-
satie van het wijnfeest is betrokken.
Behalve Bernkastel en Kues maken
ook Andel en Wehlen deel uit van de
7.000 inwoners tellende gemeente
met een hotelaccommodatie van
2.800 bedden, waarvan 800 in de vier
kuurklinieken.

..Als enig criterium geldt dat de kan-
didate een welbespraakte dochter
van een wijngaardenier moet zijn.
Kennis van de Engelse taal strekt tot
aanbeveling. Sinds vijf/zes jaar is er
een toenemende belangstelling van

"Britten, Denen, Finnen, Noren en
Zweden voor een vacantie aan de
Moezel."

Voor Angelsaksen en Scandinaviërs
zijn de vakwerkhuisjes met hun han-
gende geraniums 'sprookjes van An-
dersen'; de frisse, fruitige Riesling-
wijnen nektar die eigenlijk in hun
kostbaarste graalwerk zou moeten
worden genuttigd.

'Wem, Weib und Gesang' is al decen-
nialanghetrecept van de wijnfeesten.
Bier wordt daarom zoveel mogelijk
geweerd. Schlagers worden afgewis-
seld met Glenn Miller-sounds. Het is
de invloed van de Amerikanen. Rond
Bernkastel-Kues hebben zij maar
liefst vier luchtmachtbases. De hoge-
re officieren behoren tot de eregasten
op het Weinfest der Mittelmosel.

Bonbons
„Een bijzondere bonbon," aldus
VVV-directeur Andermann, „beloof
de veiling van oude wijnen te wor-
den. Er zijn flessen bij van vóór de
oorlog. Of die wijnen nog smaken is
niet te zeggen. In een koele kelder
gaat een goede Moezel 12 tot 15 jaai
mee. Curiosa zijn de vooroorlogse
Moezeis alleszins."

Wie weet kunnen verzamelaars over
enkele jaren een bod uitbrengen op
een Kinheimer Hubertuslay of Kin-
heimer Rosenberg uit 1989. De vei-
lingmeester zal er de kopers op kun-
nen wijzen dat de wijnen werden ge
wonnen uit druiven die hagelstenen
als tennisballen trotseerden en bes
voor bes moesten worden geplukt.
Als die wonderbaarlijke Beerenausle
se dan ook nog opbrengt wat de Kin-
heimer wijngaardeniers door de ha-
gelramp zullen moeten derven, kan
alsnog op een happy-end worden ge
klonken.

# Heinz Ames (62) uit Kinheim
tussen de huiskavels die op zon-
dag 23 juli door een hagelramp
werden vernield.

Ook Heinz Ames is van mening dat
de oogst van 1989 die van 1976kwali
tatief en kwantitatief zal overtreffen
„Zo mooi heb ik de druiven nog nooit
gehad," beleed hij 's zondagsmor-
gens tegenover zijn vrouw die juistuit
het ziekenhuis was. De ontwikkeling
van de trossen was voor eind juli on-
gekend.

Ulrich Spier, de 40-jarige wijnbouw-
adviseur en docent aan de wijnbouw-
school in Bernkastel-Kues, deelt de
vrees dat het geschonden hout fors
zal moeten worden ingeknipt, waar-
door de oogst kan worden vergeten.
Hij inventariseerde de schade van de
ramp die zich op zondag 23 juli in de
S-bocht van de Moezel tussen Bern-
kastel-Kues en Traben-Trarbach vol-
trok.

I\^ {ot het onweer voorbij is," zei
L^'nheim Alfred Mathy' (59) tot een
i (irn^ uit Spanje die met vrouw en
t^-T-n op bezoek was. Amper had
|jj ie tuinstoelen van het balkon ge-

' dlti, of de hel barstte los.
Kr ■k velen hagelkorrels zo groot als
jf'sballen," aldus Alfred Mathy.

\e
e s'enen waren echter hoekig; bo-

Uii gekleurd. Als granaatscher-
Kr jutten ze uiteen. Horen en zien

dj*>'ng. De kinderen huilden. Ook ik!" dat de dagvan het Laatste Oor-
sak aangebroken. Sinds men-

<o I u_enis had het in Kinheim niete'ijk gedaan."
i\ Schade was enorm. Alom waren
l(ie en gesneuveld; jaloezieën en mar-
gej-eri doorboord; personenwagens

fdp ttekend. Op advies van de ijlings
verzekeringsagenten

i \h n -eduPeerden zien tot Willi
m de jongste broer van Alfred,
I \ dagen tevoren tot burge-
jke„ ster was gekozen. Het onderte-
( 6" van de schadeformulieren was

°°k zijn eerste regeringsdaad.

f L v°'gende morgen haalde ik nog
(k g

s,er>en uit de bloembakken die
i Vo|o!°ot waren als een kippeëi," ver-
I vJ>' Alfred Mathy zijn ooggetuige-

' % Jl^" "Kun je nagaan wat bloemen
1V„anten hebben moeten trotse-
i

(^ stujnen waren doorwoeld, fruit-
ik e° ontbladerd. Ook de wijngaar-
"lej^P de steile hellingen boven Kin-

-1 '«o WiJren genadeloos gestenigd. In

'\ cd half uur tijd was er het werk

' |)to ee n goed half jaarvoor 80 tot 100
en' vernietigd.

Is het dan vreemd dat de jeugd weg-
trekt en een ander beroep kiest; dat
de belangstelling voor het vak taant?
Wijngaardenier is het schoonste be-
roep dat er bestaat. Als het maar
klopt in de portemonnee. Sinds 1982
is dat niet meer het geval. Bijgevolg
loopt ook het leerlingental op de
wijnbouwschool in Bernkastel-Kues
fors terug. Nog even en de school is
het mausoleum van de wijngaarden
niers uit de Moezel."

Alfred Mathy deelt de somberheid
van zijn neef. „Na onze generatie is
het Feierabend. Maar een Moezel
zonder wijngaardeniers is als een lof
zonder Magnificat."

pessismisme, al moet hij beamen dat
het aantal bedrijven tot ongeveer
10.000 is teruggelopen. Daarvan wor-
den er 3.800 als hoofdbedrijf uitgeoe-
fend. De overige zijn nevenbedrij-
ven. Het totale wijnbouwareaal langs
de Moezel omvat 12.000 ha.

Ook onderkent dr Hau dat de zoge-
noemde 'Strukturwander' repercus-
sies voor zijn school heeft. Telde de
wijnbouwschool van Bernkastel-
Kues in de jaren zeventig ruim 120
leerlingen, nu zijn dat er nog 70 op 10
docenten. Optimisme is de grond-
toon van hun onderricht.

Wijnfeesten
Het optimisme straalt ook van de
wijnfeesten die van juli tot en met
september langs de Moezel worden
gevierd. Voor Kinheim is de hagel-
ramp geen reden om het Wem- und
Strafienfest van 25 tot 28 augustus,
waarbij wijngaardeniers het beste uit
kelder en keuken uitstallen en serve-
ren, en het Winzerfest van 8 tot 15
september te schrappen.

Hoogtepunt is het wijnfeest dat om
het andere jaar in het eerste weekein-
de van september een kwart miljoen
mensen in Bernkastel-Kues samen-
brengt. Zoals afgelopen zaterdag de
Rijn tussen Braubach en Koblenz in
de vlammen werd gezet, zo zal op za-
terdag 2 september ook een groots
vuurwerk boven de Moezel worden
afgestoken; vanaf de oever zowel als
van de ruïne die boven Bernkastel-
Kues uittorent.

De kade langs de Moezel wordt dat
weekeinde wijnstraat. Elk zichzelf
respecterend wijndorp tussen Leiven
en Zeil bemant er een stand, waar
naar believen van de beste en duurste
wijnen kan worden geproefd. Ook
zijn de dorpen vertegenwoordigd in
de optocht die op zondag 3 september
door het wijnstadje trekt. Wijnkonin-
gin is dit jaar de 22-jarige Ulrike
Denzer. Ze studeert medicijnen in
Mainz en is afkomstig uit het stads-
deel Kues.

Nog geen zes uur later was het
sprookje echter uit en tekende zich
een tragedie af. Zijn huiskavels - in
totaal één hectare - zijn totaal ver-
nield; de percelen in Erden en Kröv -eveneens één hectare - nog voor 40
tot 80 procent oogstbaar.

„Van Zeltingen-Rachtig tot Wolf
trok een zware storm met sterke ha-
gel over de wijngaarden. Circa 950
ha. werd getroffen. Het kerngebied
omvatte 520 ha. De oogst is er voor
50 tot 100procent - zeg maar: gemid-
deld voor 80 procent - vernield. De
schade in de beroemde wingerds als

Schimmels
} (r,

1k)|, udels zijn de getroffen druiven

' renten verschrompeld. Ze vor-

' \, . v°edingsbodem voor een
aardige schimmel, Botrytis.

*^et f1 *'vali Ulkende is dat ze niet willen
1\elen." simt Alfred Mathy tijdens
'\q r°ndleiding door het rampge-
! '0t 7H 16' st'Jg'n_sPercentages van 65

le^ Procent. „Om nog iets te kun-
i 'V, °&sten zou je tros voor tros, \s

en krenten- Waar naal 'k de
! Stee"„Vandaan? Wat gaat het niet

Jij |
i ?i_t J" daarom hangen wat hangt en

'1 igr ?'" In ieder geval zijn de kavels
l W Uen en Kröv nog oogstbaar. Ze
I *ij„,Jdn 3.000 nv - het vijfde deel van
1 Sde°tale areaa'- ..Wij hebben geen
! enren > komen de ramp dus wel te

" Maar er zijn er ook die aan de

" Alfred Mathy (59) uit Kin-
heim toont de verkrente druiven
die de voedingsbodem voor een

boosaardige botrytis vormen.
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# Een blik op
Hernkastel-
Kues. In het
eerste
weekeinde van
september
wordt er weer
een wijnfeest
gehouden dal
om de twee
jaar zon
kwart miljoen
bezoekers in
het lieflijke
wijnstadje aan
de Moezel
samenbrengt.
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■3piccolo S
045-719966

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres ol 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.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'VermistGevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' en
'Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
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 enof vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) \nm

Personeel aangeboden

AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.

WAO-er zoekt voor enk. u-
ren per dag werk als
CHAUFF/ch. besteller of
licht magazijn of andere
lichte werkzaamh. Br.o.nr.
B-1702 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Voor al Uw BOUW-
PLANNEN; Ontwerp, begro-
ting, berekeningen, vergun-
ningen en subsidie aanvra-
gen. Tel. 045-460392.
Erv. BINDSTER zkt. baan v.
2 dg. p.wk. omg. Heerlen.
Br.o.nr. B-1640, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
ETALEUR/part-time konfek-
tie-verkoper biedt zich aan.
Br.o.nr. B-1691, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Personeel gevraagd_____
Uitgever van het zakelijk telefoonboek vraagt voor de
bewerking van haar gebieden in Zuid Limburg

Top-verkopers(sters)
die minimaal ’1.000,-. p.w. willen verdienen. Indien
bovenstaand u aanspreekt en u bent in het bezit van een
auto sphrijf dan direkt naar M & P.
Afd, P.Z. Postbus 9594, 4801 LN Breda.

Gevraagd ervaren
Constructiebankwerker

zelfstandig kunnen werken en tekening lezen. Tevens
leerling constructiebankwerker
Fa. Schoonbroodt - Doenrade

Tel. 04492-1255.

Ristorante Da Filippina
heeft voor u een full- of een part-time baan, in debediening

terbeschikking, gevraagd wordt een persoon met een
horecaopleiding serveren, of een die voldoende ervaring

heeft opgedaan in het restaurant.
Voldoet u aan deze profielschets dan zien wij graag u

sollicitatie tegen moet.
Vraagt u naar dhr. Garritsen 045-211531, na 14.00 uur.

Opleiding 1 e verkoper / filiaalchef
In onze snelgroeiende gezondeelectrowinkelketen hebben
wij voortdurend goede banen voor geschikte mensen. De
praktijkopleiding vindt plaats te Parmingen (en/of op onze fi-
lialen). U gaat meteen verdienen. Mensen met bijv. MDS,
MEAO of HAVO en inzet en aanleg voor de verkoop kun-
nen al heel snel "hun eigen winkel" bij ons hebben, en een
zeer goed salaris. S.v.p. schrijven naar Maxwell BV, Per-
soneelszaken 0.L., Postbus 7006, 5980 AA Parmingen.

Motel Stem Urmond vraagt
enthousiaste weekend- en avondhulpen voor bediening en

afwaskeuken. Min. leeftijd 18 jaar._, Tel, reacties 04490-38573.

Bitumineuze dakdekkers
met ervaring en leerlingen gevraagd.

Sollicitaties: tel. 043-625600.

\& ..
Medewerkster

met type-ervaring gezocht voor administratieve werk-
zaamheden. Kennis van Duitse, Franse en Engelse taal
strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties
richten aan: Van Stralen, oud papiergroothandel BV,
Postbus 74, 6160 AB Geleen.

Gevraagd
Top Advertentie verkopers m/v

Voor regio Limburg. Op agentuurbasis met hoge provisie.
Postbus 76, 7010 AB Gaanderen. Tel. 08340-40525.

Warenhuis Bertram-Erven zoekt
Slagerijverkoopster, kassiëre,
medewerker groentenafdeling

Full-time betrekkingen, leeftijd v.a. 17 jr., ervaring heeft
voorkeur, is echter niet vereist.

Tel. 045-441549.

Voor Geleen, Stem, Schinnen
vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.
Motel Heerlen zoekt enthousiaste medewerkers M/V

voor het restaurant.
* Opleiding MAVO

* Leeftijd 18 tot 22 jaar
* Fulltime / parttime betrekking

" Dag / avonddienst
Schriftelijk solliciteren:
Motel Heerlen, afd. Personeelszaken,

Terworm 10, 6411 RV Heerlen.
AKB Hulsberg BV vraagt met spoed

Timmerlieden, metselaars
en ijzervlechters

voor nieuw project in Duitsland, zeer goede verdiensten.
Tel. 045-230045 / 04499-4479 / 09-49.2451.47260.

Voor direct gevraagd:
Full-time medewerker(ster)

Part-timers en bezorgers
Kennis van bloemen en planten vereist.
BOEKETTEN SPECIALIST HEERLEN.

Aanmelden na 18.00 uur. Tel. 045-242538.

Voor Heerlen-Centrum
vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 - 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs
Dagblad, Geerstr. 5, Heerlen. Tel. 045-717719

Ervaren monteurs gevraagd

Statebo
SCHEIDINGSWANDEN en SYSTEEMPLAFONDS

Tel. 043-471735.
Voor direkt gevraagd

Machinist Mini
Graafmachine

in de klasse van 1,2 t/m 3,51. Wij bieden: Goed loon en
prettige werksfeer. Wij vragen: een Machinist met min. 1

jaarervaring, enig techn. inzicht en verantwoordelijk
heidsgevoel. Na de proeftijd is het dienstverband voor

onbepaalde tijdsduur. Sollicitaties binnen 8 dagen richten
aan: AGV, Wolfsberg 2 C, 6102 RB, Echt.

Binnenkort nieuw te openen

|CE_¥TER
te Sittard zoekt met spoed

Part-time
verkoopmedewerkster

met verkoop ervaring in de branche
18-23 jaar voor plm 15 uur

Sollicitatie met recente pasfoto te richten aan:
LEVI'S CENTER, Vleesstraat 70, 5911 JH Venlo.

Keurslagerij van Melick
te Hoensbroek, vraagt verkoopster met opleiding in slagers

of levensmiddelenbrance, of vergelijkbare ervaring,
4 of 5 daagse werkweek, loon op basis van functie,

en gewerkte uren.
Hoofdstr. 78, Hoensbroek. Tel. 045-212651.

Gevraagd
Chef slager

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

BV, Arntzstr. 3, 6176 EG Spaubeek.

Fysiotherapeut m/v gevraagd
voor Nederlandse praktijk in Duren (40 km van grens).
Goede bet., fijne werksfeer. Inl. 09.49.2421.10556.

Keser Uitzendburo
Nu iedere week in Landgraaf

U kunt nu iedere dinsdagen donderdag van 10.00 tot 14.00
uur terecht bij Keser Uitzendburo in Landgraaf. Wij geven u

daar alle informatie over onze vacatures en u kunt zich
daar ook in laten schrijven.

Ons informatie-/inschrijfadres is;
Hereweg 180 in Landgraaf

Achterkant winkelcentrum "Op de Kamp", tegenover de
LTS/LHNO. De koffie, staat klaar!

ASB Uitzendbureau
zoekt met spoed, M/V

Apothekers-assistente
Bent u al enige tijd uit uw vak als apothekersassistente.

Wilt u echter graag weer werken dankunt u langs komen
om u in te laten schrijven voor onze
opfris-curus apothekersassistente

Secretaresse
Voor een Amerikaans-Nederlands bedrijf in de omgeving

van Heerlen zijn wij op zoek naar een all-round
secretaresse. U moet enkele jaren ervaring hebben, ouder
zijn dan 25 jaar en Engels beheersen in woord en geschrift.

Produktiemedewerkers
Voor een bedrijf in heerlen zijn wij op zoek naar oproep-

krachten die op piektijden willen invallen, leeftijd is niet van
belang. Inzet en enthousiasme wel.
Heftruck-chauffeurs

Heb je al enige tijd ervaring als heftruck-chauffeur, ben je
in bezit van een rijbewijs, maar heb je nog geen diploma?
Laat je dan nu snel inschrijven voor'onze cursus heftruck-

chauffeur. Er zijn een beperkt aantal plaatsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onder-
staande vestiging:

Dr. Poelsstraat 15, 6411 HG, Heerlen. 045-719600.
Metselbedrijf Lewo Bouw vraagt met spoed

Metselaars
Tel. 04490-74824/04404-2474
Zoekt U een interessante job

in de mode-branche als free-lance
Boutique bezoeker(ster)

Wij zoeken aktieve verkoper(ster) voor onze exclusieve
collectie. Voor inlichtingen 043-638359.

RIJINSTRUCTEURS-Stu-
diefinanciering. Tot 80% van
opleidingskosten. Voor-
waarden 0.a.: rijbewijs B,
diploma lts-c/mavo/havo,
doorzettingsvermogen, stu-
diezin en goede omgangs-
kunde, 18-28 jaar. Geselec-
teerde kandidaten komen in
aanmerking voor deze stu-
diefinanciering en kunnen
rekenen op vier jaar vast
zelfstandig werk, krijgen be-
schikking over lesauto, en
kunnen rekenen op hoog in-
komen en prima toekomst-
mogelijkheden. Schriftelijk
solliciteren: KRM-studiefi-
nanciering, Postbus 35 5688
ZG Oirschot.

Gevraagd

Bakkersleerling,
plm. 18-19 jr. vooropleiding

niet noodzakelijk
Bakkerij de Groot.
Tel. 045-713054.

Taxi CHAUFFEURS ge-
vraagd voor door de week
en weekend. Pers. aan-

[ melden Putstr. 103, Bom.
! CLUB 2000 kan nog meisjes, plaatsen. Goede verdiens-

ten. Werktijden in overleg.
Ook evt. alleen voor week-. enden. Tel. 04490-42315.
Goed lopende club vraagt: dringend MEISJES. Tel.
045-422685 of 423634.

Leuke bijverdienste Ogilvie/
Marktonderzoek BV vraagt:
MEDEWERKERS m/v voor
het houden van vraagge-
sprekken in eigen woon-
plaats of omgeving vanaf
half september. Schrijf naar:
Antwoordnr. 12131, 1000
RM Adam (geen porti) of- bel: 020-327231 (ook
's-avonds en weekend) of
020-326881 (kantooruren).
Gevr. vakbekw. SYSTEEM-
BOUWER met erv. v. wan-
den en plafonds, die zich in
staat acht als bedrijfleider te
fungeren. Tel. 045-229529/
229548.
Gevraagd: SLAGERS-

" KNECHT of halfwas, full-
time baan. Slagerij Math.
Luja, Nuinhofstr. 7, 6361 BA
Nuth. Tel. 045-241319.
SERVIERERINNEN mit Er-
fahrung für Tagesschicht. gesucht. Alleinkoch für ge-
hobene Küche für sofort ge-
sucht. Gastronomiebetriebe
Hirtz. Tel. 0949-241-37860
ab 11 Uhr.
LEERL. brood- en banket-
bakker en brood- en. banketbakker gevr. Dukers
Bakkerij, Hoolstr. 5, Beek.
04490-72132.
FRITUREHULP Vr. gevr.
voor namiddag- en avondu-
ren. Tel. 045-244429. B.g.
g. tel. 045-241391.
Met spoed erv. DAKDEK-

■ KERS gevr. Dakwerken
Wim Hermsen. 045-251558.
Gevraagd z.s.m. CHAUF-
FEUR met gr. rijbewijs voor
grote bus, voor ca. 20-25
uur p.wk. Te bevr. uitsl. per-
soonlijk zat. 19-8-'B9 tussen
14.00-16.00 uur. Taxi Han-
neman, Strijthagenweg 125,
Kerkrade.
Baby-OPPAS aan huis
gevr. in Brunssum, kind 2 jr.
voor plm. 2 dagen p.wk.
voor langere tijd. Br.o.nr.
B-1669 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevraagd jonge energieke
man en -of vrouw voor het■ EXPLOITEREN van friture-
wagen in Limburg. Borgsom
vereist. Br. o.nr. B-1671 L.D
Postbus 3100 6401 PD
Heerlen.
Voor direct gevr. voegers en
leerling voegers. VOE-
GERSBEDRIJF van Maar-
seveen. Tel. 04459-1684.
Rest. de Dorpskroon vr.
zeer nette en spontaan
meisje/jongeman voor part-
time in de rest. keuken. Bel
voor afspraak t. 10 en 12 u.
043-644645 Ulestraten.
Wegens enorm succes DE-
MONSTRATRICES voor
dames-lingerie gevr. Bel
voor info. Jeanine, tel. 045-
-326988.

■ IJSVENTER gevr. in bezit
van rijbewijs, als bijverdien-
ste. Tel. 045-253004.
VROUW gevr. voor 1 x per
week te strijken. Tel. 04492-
-4155.
Hollandse bloemengroot-
handel in Aken zoekt voor
direkt part-time en full-time
WERKNEMER. Branche en
taalkennis geniet de voor-
keur. Tel. ml. 09-49-241.
167578.
Wie naait graag CARNA-
VALSKLEDING? Tel. 045-
-317162.
TAXI Ed Slangen en Zn,
Simpelveld 045-444444,
parttime Groepsvervoer-
chauffeurs gevraagd M/V
Tel. aanmelden tussen 9.30
uur en 12.00 uur.
METSELAARS gevr. Mel-
den na 19.00 uur 045-
-313105.
Westland BLOEMENHUIS
Hoensbroek vraagt jongen
of meisje tuss. 17 en 21 jaar.
Ervaring vereist. Tel. 04450-
-2863.
Gevraagd GLAZENWAS-
SERS met ervaring.
Schoonmaakbedrijf Horvath
BV, 045-313757.
Gevraagd part-time klein en
groot BUSCHAUFFEURS
en taxichauffeurs M/V. Pers.
aanm. vrijdag van 09.00-
-17.00 uur en zaterdag van
11.00-15.00 uur. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Vrouwelijke FRITUURHULP
gevraagd voor 3 dagen in de
week, beslist met ervaring.
Tel. 045-418725.
GEVRAAGD: Creatief per-
soon om mee onze tuin te
ontwerpen en te onderh. in
Swalmen. Inl. 04740-2057.

Spontaan MEISJE gevr.
voor goedlopende club. Info.
04499-3828
Met SPOED gezocht orga-
nist met zang voor trio. tel.
045-271845.
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.
SCHILDERS gevr. Aanmel-
den tel. 043-476485 na
18.00 uur.
Gevr. KINDEROPPAS boy.
40 jr. v.d. avonduren v. 20-
-02 uur m. vervoer. Tel. 045-
-721810 tuss. 16-18 u.
Met SPOED gezocht erv.
ijzervlechters, zond. erv. on-
nodig te solliciteren.
BSA Baustahlarmierungen
GMBH Tel. 045-221421 na
18.00 uur.
Gevr. zelfst. HULP voor 2V2
dag p.w. Dr. Nolenslaan 105
Sittard. Tel. 04490-15623.
COLPORTEUR m. eig. ver-
voer v. leesport., ook part-
time. Sol. uitsl. schrift, aan:
Leesmap Bakker, Hoogstr.
78, 6373 HW Landgraaf.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen METSE-
LAARS, beton- en aftim-
merlieden, ijzervlechters, gi-
bozetters, stucadoors, lood-
gieters. Goede soc. voorz.
en goede verdienst moge-
lijkh. voor ml. 04902-15061.
Gevr. Part-time AARDAP-
PELVENTER. Te bevr. na
18.00 uur. Tel. 04492-1859.
GOEDE Naaister gevraagd,
uurloon, uren in overleg Tel.
045-322862.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 nog enkele
MEDEWERKERS M/V, Ift.
15 t/m 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Met spoed gevraagd UIT-
VOERDER die zijn diplo-

| ma's of werkervaring in de
bouw mag gebruiken voor
een E.E.G. verklaring voor
H.R.D. Inl. 04490-19616
Gym.ver. SV Marathon
Heerlerbaan vraagt LEID-
(ST)ER v. de jongensgroe-
pen en de damestrimgroep
op donderdagavond v.
21.00-22.00 u. Reacties on-
der nr. 045-417539 na 18 u.
Welke lieve MEVROUW wil
op ma. en di. onze 2 kinde-
ren (resp. 3 jr. en 2 mnd.)
verzorgen, (omg. Nieuwen-
hagen). Br.o.nr. B-1698 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Het Dagblad de TELE-
GRAAF zoekt op korte ter-
mijn kandidaat bezorgers
(sters) omgeving Heerlen-
centrum, Heerlerbaan. Bel-
lenv.a 10 uur 045-310768
WERKSTER gevraagd.;Melden tussen 9 en 12 uur.
Leenheerstr. 27, Brunssum.
Cuypers Timmerbedr. Hom-
merterweg 1, Schinnen en
Netelstr. 70, Heerlerheide.
Tel. 045-218292 vrgt. leer-
ling TIMMERLIEDEN, vak-

-1 bekwame timmerlieden voor
afwerking bouw, vakbekwa-
me bekistings timmerlieden.
Kapsalon deGeus vraagt 1e
KAPPER/STER. Niet ouder
dan 27 jr. Tel. 045-714283.(tussen 15.00-16.00 uur)
Met SPOED gevr. erv. CO-2
lassers en zelfst. constructie;bankwerkers met hoog loon.
Inl. tuss. 9.00-12.00 uur.
Welman BV tel. 04754--. 86745.
VERKAUFERIN 25-35 jr. für
Beleuchtungskörperfachge-. schaft, 3x wöchentl. und alle; 14 Tage Samst. Mit deut-
schen Sprachkenntn. Tel.
09-49-241.39305.
MEISJE of vrouw gevraagd. voor rijdend kaasbedrijf op
de markt, voor alle voorko-
mende werkzaamh. Tev.
meisje gevr. voor ijssalon
voor zat. en zond. en voor
de hele week. 045-352406.
Duitse Firma zoekt EIN-
SCHALER. Info Ned. Tel.
04490-25658.
POETSVROUW voor vrij-
dagochtend in Brunssum-.Langeberg. Br.o.nr. B-1712

1L.D. Postbus 3100, 6401 DP
i Heerlen.
Gezocht inwonende GE-.ZELSCHAPSDAME ter ver-

'zorging van alleenstaande,
ibejaarde dame. Br. met tel.
i nr. o.nr. B-1709, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Bouwmaterialen

Vloertegels
30 x 30, I-keus ’ 27,50 p.m 2
30x30, 11-keus ’ 17,90 p.m 2
20 x 20, l-keus ’ 26,50 p.m 2Tevens terras- en oprittegels.

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-

! ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw

" auto. Fa. Straten, Eijkskens-
i weg 18, Geulle. 043-641044

UITVERKOOP: Kortingen
10 tot 25%, alle schrootjes,
rabat, plaat- en dakmate-. rialen, nog slechts 3 weken.

t Houthandel Rinkens, Ey-
gelshovenerweg 60, Übach
o. Worms. Tel. 045-319846.

Hoogte binnen
I handbereik

AÏMk
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Verkoop Verhuur Service

oaa9o*37a7a
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.

Olympia BETONMOLENS
140 Itr. ’595,- mcl. BTW,
190 Itr. ’995,- mcl. BTW.
Ook voor verhuur. Collé,
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
HEFTRUCK Credé Ford
diesel hefvermogen 3500 kg
bwj.'72, i.z.g.st. Rinkens
045-319846.
Atika BETONMOLENS. Fa.
Collé Susteren. Tel. 04490-
-3030.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daktrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Industriestr.
7C, Nuth. Tel. 045-245028.
Levering gratis aan huis.

Aanbieding: Woonkamer
PLAVUIZEN 1e keus v.a.

’ 27,50 p.m2. Inclusief lijm,
voegsel en BTW. Tegelhan-
del Janssen, de Hut 7, Gul-
pen Tel. 04450-1970.
Van part. te huur BOUW-
KEET, betonmolens, thuis-
bezorgd. Kantelpoort te k.
220X212 cm., ’150,-. Tel.
045-316886.
Te k. eiken BALKEN en
Merbau buitendeuren 78 x
201,5 en 2 m3droog noten-
hout. Tel. 045-751853.
Te k. plm. 100 m2STRAAT-
KLINKERS. Tel. 045-
-213477.
Te k. 500 m2TROTTOIR-
TEGELS a ’ 0,15. Tel. 045-
-250238.
Te k. BETONSCHUTTING,
palen 2.60 mtr. hoog, en
platen lengte cira 50 mtr.,
’500,-. Rijksweg Zd. 205,
Geleen. Tel. 04490-53151

—■:r■!.■ : . . 1 HReparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

""""^ ..' __■■:■,«." .■' 7* "I|lll|l|l||l||l|l|Hobby/Doe het zelf

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

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. Scheppach FREES-
HULPSTUK. Tel. 045-
-751853.
I

1- , : ! —^^—

Winkel & Kantoor. ■
Fotocopieerapparaten

Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.
Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Fax Autronic Fax
va. ’ 59,- per maand.

Kopen: nu ’ 750,- voordeel.
Autronic, 04492-3888.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Kantoormeubelen
Emly handelsonderneming heeft in haar pakket van

kantoormeubelen alleen bekende merken van een zeer
hoge kwaliteit zoals;

Jan Des Bouvrie
Direktiemeubelen, vergadertafels, lage kasten en zeer luxe

systeembureaus

Voortman
Stalen bureaus, complete kantoormeubels alsmede: stalen

kasten, kluizen en safes.
Ahrend

houten en stalen kantoormeubelen.
Artifort

luxe bureaus en stoelen.
Van Blerk

bureaus en kasten.
Tevens leveren wij ook balies, bureaus en kasten op

maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.
Emly Handelsonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.

Telefoon 04490-23738 / 04498-54510.

Nashua****Nashua****Nashua
Copieermachines va. ’ 45,- p.mnd.

Faxapparatuur va. ’ 59,- p.mnd.
Laserprinters va. ’ 99,- p.mnd.

Burocenter, Uw Nashuadealer
Dorpstr. 125 Brunssum. Tel. 045-273525.

Te koop uit faillissement
Kantoor meubilair

en bedrijfsinventaris
Stalen dossierkasten 2 drs. 100x200 v.a. ’175,-; stalen
bureaus 3 en 6 laden v.a. ’ 95,-; dossier hangmapladen-
bloks 2 en 4 laden v.a. ’ 135,-; bureaustoelen v.a. ’ 65,-;
nieuwe bureaustoelen adv.prijs ’ 595,- bij ons ’ 345,-;
Nieuwe bureaustoelen adv.prijs ’395,- bij ons ’175,-;
Nieuwe materiaalkasten ’ 395,- met 6 afsluitbare deuren;
Bordestrappen , div. soorten 50% van winkelprijs; electri-
sche typemachines v.a. ’ 75,-; electrische telmachines v.-
-a. ’ 40,-; Nieuwe Atlanta hangmappen folio per 25 stuks

’ 14,95; Magazijnstelling Bruynzeel in houten of stalen uit-
voering, diverse breedtes v.a. ’ 75,- per meter; stroomkas-
ten 220/380 Volt 63 Amp. ’ 375,-; Betontrilnaalden com-
pleet ’ 395,-; betonijzerknipmachines Sonco ’ 750,-; Ver-
der nog 1001 artikelen, teveel om op te noemen, dat moet
U zien.
ROCKMART, Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wij VRAGEN te koop: Kan-
toorinventaris, winkelinven-
taris, magazijnstelling. Rest
partijen. Ook het juiste adres
voor leegruimen van kanto-
ren en fabrieken. Rockmart,
Kissel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142. Telefax: 045-
-723143

Bedrijven/Transacties

Te koop zeer goedlopende
videotheek

Plm. 250 m2, 5.000 films. Te bezichtigen na tel. afspraak
045-726556.

SUB DEALERS GEVR.
Autotelefoon

P.T.T. Car Vox
* goede verdiensten
* geen investeringen
AUTRONIC

04492-3888
hoofddealer P.T.T.

Te k. complete FRITURE-
INVENTARIS. Tel. 045-
-753378.
Te koop FRITURE Centrum
Geleen, gunstige ligging. Tel
04490-46222, bgg 43486.

TE kOOP: 1 softijsmachine;
1 grote hanengrill; 1 afwas-
machine. Tel. 045-418725.

Landbouw en Veeteelt
ii ■■■ i ■ »iiJiii.iMwi.

Gebr. TREKKERS: Deutz D
7807 C; Deutz D 4006;
Deutz Intrac 2003; Belarus
BK 80; IHC 423; John Deere
1120, 1130, 2020; Ley land
262 en 702; Massey Fergu-
son 285; Renault R94; Ur-
sus 335 en 360. Collé Sit-
tard. Tel. 04490-19980.
Te koop : 1 Grimme aardap-
pelrooier DL-1300; 1 Her-
riau bietenlader; 1 Gilles
bietenrooier/ontbladeraar; 1
Field-Queen gras/maishak-
selaar; 2 Lely rotorkopeg-
gen, 3 m; 1 Vicon pneumati-
sche zaaimachine; 1 Vicon
kunstmeststrooier SF-953.
FRISSEN BV, Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-
-40338.
Te k. Suffolt en Texelse
SCHAPEN en lammeren,
tev. te k. gevr. Haflinger
Pony, merrie jaarling.
Heinsbergerweg 6, Poster-
holt. 04742-1609.

Te k. TUINFREES 5 pk.
motor met versn., pr.

’ 875,-. Tel. 04405-2936.
Te k. div. PONY'S en compl.
zwart zadel. Tel. 04492-
-1038.
Te k. Fendt TRACTOR 70
PK, bwj. '72, w. oph. bedr.
Inl. 043-634302.
Te k. brokken SILO 3 ton en
kantelpoort van 2.70x2.70m.
04454-1656.
Aard. persvezels, maïs,
bierbostel te koop. Sjaak
Vaassen. Tel. 04450-3452.
Te k. PERSVEZELS; ook
voor afdekken maïs en bos-
tel. Perspulp speciaal voor
veehouderij en zeugenhou-
derij; voor 31-8 beslist, nog
vaste prijs. Ook het juiste a-
dres voor al Uw hooi-stro,
bostel, maïs, bietenpuntjes
etc. Jos Lammers, Fourages
sinds 1915, Maarheeze. Tel.
04959-1241.

Proficiat Pasealle Deckers
Met het afstuderen aan de Katholieke Universiteit BraW

te Tilburg voor de opleiding Fiscale Economie.
Pap en Mam, Acht Bunderstr. 58, 6343 AS KlimmgH

Anita Proficiat
met je 18de verjaardag

Grote Meid
Proficiat

Oma Scheppers

met uw 75ste verjaardag
wensen U kinderen en

kleinkinderen

Voor land- en tuinbouw MU-
RATORI driepuntsfrezen,
rotorkopeggen, klepelmaai-
ers en hefmasten, direct van
importeur, uit voorraad le-
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
Diverse een èn twee rijige
gebr. AARDAPPEL-
ROOIERS en opraapwa-
gens, diverse gebr. meng-
mesttonnen. L. Collé Suste-
ren. Tel. 04499-3030. Ca-
dier en Keer 04407-1296.
Jonge HENNEN te k. even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107693.
Te k. aangeb. GIERVAT
i.g.st. 3100 Itr. Tel. 045-
-751241.

Uit voorraad leverbaar Ford
New Holland persen, zeer
speciale prijs. Mech. Bedr.
J. HERMANS BV Schim-
mert. Tel. 04404-1224. Vert.
G. Nicolaes. Tel. 045-
-752256.

1 AutQ,fi

Alfa
A.R. GUILIETTA 2.0 Super
'82, LPG, ARK 3-'9O, 2e
eig., i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.750,-
Tel. 045-319328.
Te k. ALFA GTV, bwj. '77,
APK ’3.500,-. Tel. 045-
-228745.
Tek. GTV 2.0, bwj. '81, nw.
type, antraciet, APK, i.g.st.,mr. mog. ’5.000,-. 04750-
-22697.
Alfa ROMEO 1.3 SC, 5-drs.,
bwj. 11-'B3, APK 11-'B9, i.g.
st., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-420525.
Te k. Alfa SPIDER Cabriolet
bwj.'Bo. De Gijselaar 61,
Amstenrade.

AMC
Te k. AMC Gremlin, bwj. '75
"sportwagen" voor liefheb-
ber, pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-413773.

Audi
Audi 100 CS blauwmetallic
1983. Volvo KLIJN, de
Koumen 7, Hoensbroek.
AUDI 80 CC te k., bwj. '85,
van 1e eig. I.z.g.st. kl. zilver
metal. 51.000 km. APK 4-
90. Tel. 04498-51300.

BMW

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
IBMW 525 E automaat, 1984; zeer mooi, ’ 13.750,-. evt.

' inruil mogelijk. Kissel 46 A,
Heerlen. Tel. 045-723142
BMW 320/6 z.g.a.n. bwj. '81,
100% in orde, veel access.,
APK 8-'9O. Donatusstr. 88
Nuth. 045-243638, geen tel.
prijsopgave.
Te k. BMW 728 I, '83, rook-
zilver, nieuwstaat. Tel.
04406-12365, na 19.00 uur.
Te k. BMW 318, bwj.7B,
APK 3-'9O, i.z.g.st., tel. 045-
-750383 na 17.00 uur.
Tek. BMW 732i, autom., bwj
'80, alle extra's, vr.pr.
’5.900,-, LPG, mr. mog.,
event bijbet. op 190 of Golf
nw. mod. Tel. 045-713300.; Na 19.00 uur, 04490-50693.. Te k. B.M.W. 732 i met veel, extra's, i.z.g.st., pr.! ’6.750,-, bwj. '80. Tel.
04490-53518.. Te k. BMW 728 i m. '84, 5

i versn. blauw met., div. ex-. tra's, i.z.g.st. ’ 14.500,-.
Tel. 04492-2760.

Proficiat
Kitty

"*5tr JflPMfl
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Wiel, Peter en Marcgt

Proficiat
met uw verjaardag morfl*

En nog vele iaren^

Wenst U, Auke, Elly, Gef*
Wiel en Jaqueline. |

Te k. gelegen te Sustsjt
1,90 ha, LANDBOUH
GROND, vrij van pacht n
of zonder maïs oogst. Di!
te aanv. Tel. 04754-813^1
SCHAPENBOKKEN te WJ
goed voor te dekken. 1
04454-1079. X
Te k. Deutz TRAKTOB Jkap en v-beugel, pr. ’ 9p{rJ
Dr. Poelsstr. 49, Elsloo-1
04490-75908. \
Te koop getrokken vïj
OM 241 maaier-kneuj
Isaria zaaimachine 2V2 "Jachterlader en mestvjl
div. gebr. veldspuiten K
ven en Urgent); Ford 0'
FWD 120 PK; IHC
FWD 72 PK; div. gei*
wielaangedreven tracOT
Mach.bedr. J. HERiW
BV Schimmert. Tel. 04*
1224. Vert. G. Nicolaes,'
045-752256. J
Voor stoppelbewerl*
Kongskilde grondbejj
kingsmachines. Mech.C*
J. HERMANS BV SO*
mert. J
DOUVEN-DEALER voorj
opbouwen van vul-sp"
installatie. Mech. bedr
Hermans BV Schimmert]

BMW 325 i, 4-drs, bwj.' _
perf. st., ’32.000,- 04"
57049. J
Te k. zeer mooie BMW *,

met. groen, 4-drs. ve-lj
tra's, bwj.s-'B5, ’29.5""045-726840. J
BMW 315, 5-bak, met»j|
grijs, bwj. 10-'B3, 75^km. Inl. Wachtendonkstr'
Voerendaal. J
BMW 320 I, '83, sportv*!
15 inch, alarm, stereo. »'j
’17.000,-. Beekhove"
23, Geleen, 04493-48g2>
Te k. BMW 318, bwj. ''APK 6-'9O, km. 95.000,
antr. 045-711545.
KOOPJE: BMW 520it
'83, vele extra's, APK K
prijs ’ 8.250,-. Broekstf'
Schinveld. J
BMW 630 CS coupé, 2
'77, verl., bbs velg., spoK
klarioninst, ’ 9.500,-, j

auto of motor mog. "
752547.
Te k. BMW 520i, bwj. K
1e eig., kl. diamantz*
met., sportv. 045-2115g>
BMW 316, bwj. '82, 18<&
LPG, bijz. mooi ’6"
045-458944. J
BMW 518i, bwj. '86, |
53.000, 5 versn., open
verstelb. stuur, autom- (
grendel, en spiegels, aj
velgen, brede band., Jtdowline. Vr.pr. f 23-W
tel. 04493-1353.
Tek. 8MW320 6cil,b#.
div. extra's, alle keur^lf
toegest. pr. ’6.250,-,
04490-23830.
BMW 525 i, bwj. '84. &\hoverweg 21, Susteren-
-04499-2522. J\
Te k. BMW 320, bwj. '8 1:
metall., op gas, in g.st-, 4

’ 6.500,-. Tel. 045-459*?
BMW 320-6 2000 CC \
bwj. '81 schuif/k.dak ejj
tra's ’ 6.650,- 04490-js<i
Te k. BMW 318 I, bwL

’ 7.250,-, electr. sp|3
w.w.-glas, onderh.bo^
aanw. 04490-10165.^,
BMW bwj. '76, APK, flif 1.800,-. Tel. 04405JJP
Tek. BMW 318 autom- ê
'79 i.z.g.st., APK 5-9°
ctr. spiegels, getint g|a''i
dio-cass. pr. ’3.650,-
-mog. 045-420274. _y
Wil die JONGEN uit Vfj
burg die in het bezit i*u,
het kenteken van mijnp,
320 bwj. '82 het alsnog'"
bezorgen. ___y.
Liefhebbers auto
TOURING, bwj. '73-
-045-312318.
Te k. BMW 316 bwj- J'82, zeer mooie autO,
keuring toegest., |

’ 6.750,-, mr. mog-
-045-726008
Te k. in prachtige sta» ]
kerende BMW 318i, b*y
div. ace, vr.pr. f°'
045-461266. A\
BMW 1502 bwj. '75, c$J
100%, motor defect. %
ste Puth 34, 04493-49'

Voor Piccolo's g
zie verder pagina *



# Gerard Fagel, vorig jaar bij
de viering van de verjaardag van
meubelontwerper Jan de
Bouvrie in St Tropez.

Wulf Engel, Gerard Fagels voormali-
ge zakenpartner en chef-kok: „Hij
was zeer intelligent. 1 lad mensen heel
snel door. Gerard was beslist niet
naief. Hij genoot van het leven, maar
was zeer alert."

Weinigen zullen iets van die waak-
zaamheid hebben gemerkt. Gast-
heerschap stond hoog in het vaandel
bij Gerard Fagel. Hij was een bemin-
nelijke man, die in zijn voorkomend-
heid geen onderscheid maakte.
ledereen die zijn restaurant betrad,
kreeg het gevoel dat Fagel zich lang
op dat bezoek had verheugd. Hij
stond altijd klaar, omdat hijwilde dat
iedereen het naar de zin had.

Hij was niet gauw bang datzijn imago
of dat van zijn bedrijf schade leed
door de mensen met wie hij omging
of de zaken die hij deed. Zo geneerde
hij zich niet voor zijn - voormalige -,
vriendin Laura, die uit de sekswereld
kwam en regelmatig half naakt op de!
televisie verscheen met de tekst:
'Kopje koffie, glazenwasser?'

Ook had hij er geen enkel probleem
mee om in De Hoefslag de eigen
champagne van de Amsterdamse
seksclub Yab Yum ten doop te hou-.den. „Om als klasserestaurant dat te
doen voor een huis als ik heb, dat
durft niet iedereen," zegt Yab Yum-'
eigenaar Theo Heuft „Dat maakte
Gerard ook tot een van de leukste
Nederlanders." Niemand uit zijn om-
geving zegt dan ook dat Fagel vijan-
den had.

Geldcircuit

e laatste dagen
voor de moord
gedroeg hij zich

erg nerveus. Het viel op, maar
er werd verder geen aandacht
aan besteed. De restaurateur
had dat wel meer, dat
zenuwachtige. Hij leefde snel,
was met veel dingen bezig. Dan
had hij weer eens te veel hooi
'op zijn vork genomen en zat-ie
in tijdnood. Silhouet

'Waarom was Gerard Fagel
zo nerveus?'

pech dat het kogeltje van de wellicht
in paniek geraakte insluiper hem
recht in het hart trof. Twee centime-
ter naar links of rechts en hij had
waarschijnlijk kunnen navertellen
wat er was gebeurd.

snel. Dat ligt bij die mensen heel ge
voelig. En er is wel iets geweest dat
hij wilde en wij niet. Of dat ruzie is..
Maar ik geloof niet dat ze het bij die
jongens moeten zoeken."

Uit niets is de politie tot nu toe geble-
ken dat Gerard Fagel in de knoei zat.'
Van drugsgebruik of betrokkenheid
bij de handel in verdovende middelen-
is niets aan de oppervlakte gekomen.
Gokken deed hij niet. Fagel ver-
wachtte kennelijk ook geen aanslag,
anders had hij waarschijnlijk niet met
een open raam geslapen.

Een speciale agent van de Centrale .Recherche Informatiedienst (CRI)
spit al weken de hele financiële kant-
uit. Kramer zegt dat de Hoefslag op
dat vlak geen problemen had. Aan-
wijzingen ontbreken dat Fagel bij de,
verkeerde mensen leningen had afge-
sloten voor de financiering van het
nieuwe hotel achter het restaurant.
Die investering is op legale wijze he-
lemaal rond gemaakt.

Er is geen reden om aan te nemen dat
Gerard Fagel op de een of andere
wijze werd afgeperst of verzeild raak-
te in een geldcircuit waar anderen van
profiteerden. Over het werken met
zwart geld, kan de politie-woordvoer-
der niets zeggen. „Maar ook daarop
proberen we natuurlijk grip te krij-
gen."

schiet bovendien door het hoofd. Of
hij moet zo zeker zijn dat-ie wist dat
hij met dat ene schot klaar was. Ik
vraag me ook af of Peggy het goed
heeft gehoord dat hij zei: Tk kom je
vermoorden.' Een professional zou
Peggy vermoedelijk niet hebben la-
ten leven. Die laat geen bewijzen
achter, tenzij hij gestoord is of door
Peggy ingehuurd. Martin Fagel be-
vestigt dat de vriendin een van de erf-
genamen is, maar onderstreept dat
geld haar absoluut niet interesseert,
ook na de dood van Gerard niet.

JanKramer zegt dat in het onderzoek
Peggy Weijergang volledig is nage-
trokken. „Natuurlijk, we pakken al-
les mee. Maar u hoort mij niet zeggen
dat ze verdacht is."

Geen van de geliefden en kennissen
van Gerard Fagel blijft buiten het on-
derzoek van de politie. Het hele
adressenboek en alle agenda's van de
restaurateur zijn nagevlooid en alle
daarin voorkomende personen beke-
ken. „Heel Amsterdam is uitge-
kamd," zegt Martin Fagel.

Peggy Weijergang en Gerard Fagel,
die al een jaar of zes een relatie had-
den, lieten elkaar erg vrij in de om-
gang met anderen. De politie sluit
niet uit dat er sprake is van een 'crime
passionel'. Misschien is Fagel opgelo-
pen tegen een jaloerse vriend of echt-
genoot.

Een neef van de hoofdverdachte zegt
dater ruzie is geweest over het aantal
uren dat de man in De Hoefslag wilde
werken. „Hij heeft toen misschien in
zijn woede gezegd: Tk vermoord je.
Maar wie zegt dat niet eens. Denk je
dat die jongen echt iemand kan ver-
moorden? Hij zou hoogstens de boel
in de fik steken." De neef noemt Fa-
gel een prima baas, die nooit discri-
mineerde

Zijn broer Martin, met wie Gerard
Fagel het beroemde sterrenrestau-
rant De Hoefslag in Bosch en Duin
leidde, vraagt zich nu af wat de wer-
kelijke oorzaak van die gespannen-
heid was. „Toen dacht ik er ook wel
aan," zegt Martin, „maar ik maakte
me niet echt zorgen."

De getuigenis van Peggy Weijergang
de vriendin van Gerard Fagel die tij
dens de moord naast hem in bed lag
biedt de politie weinig houvast. Ze
sliep nog, toen Gerard al rechtop in
bed zat. Het is mogelijk dat op dat
moment een korte discussie tussen
hem en de indringer plaats vond.

Geheim
Jan Kramer verzucht dat de zaak vol-
komen onbegrijpelijk is. „We heb-
ben niets waarvan we zeggen: dat
gaat de goede kant op. We kunnen
niet in een speciale richting zoeken.
Dat betekent dat we met alles reke-
ning moeten houden."
Daarom is er ook naar overeenkom-
sten gezocht met andere moorden in

kom je vermoorden', of woorden van
gelijke strekking.

Peggy herinnert zich voornamelijk
dat ze bij het ontwaken iemand hoor-
de roepen: 'Ik vermoord je', of: 'ik

De man werd in eerste instantie opge-
pakt met twee broers en een vriend.
Later hield de politie nog een goede
bekende van de hoofdverdachte aan.
De recherche is ervan overtuigd dat
de moordenaar niet alleen heeft ge-
opereerd.

In de tuin zijn voetafdrukken gevon-
den van minimaal twee mensen. Sa-
men hebben ze een zware tuintafel
verplaatst om op het dak van de serre
te klimmen, waardoor het open raam
van de slaapkamervan Fagel kon
worden bereikt. De vraag is welke
vriend of broer de hoofdverdachte
heeft geholpen.
De aankondiging: Tk vermoord je' ,
gebeurde volgens Peggy in goed Ne-
derlands. De aangehouden mannen
zijn oorspronkelijk afkomstig uit het
buitenland en spreken onze taal niet
vlekkeloos. „Maar een of twee spre-
ken onze taal goed genoeg," zegt
Kramer, „Zeker als ze zon zin uit het
hoofd leren."

Martin Fagel pijnigt zijn hersens. Hij
weet dat zijn jongere broer hem niet
alles vertelde. „Ik denk niet dat Ge-
rard me zou hebben geïnformeerd
over, bij voorbeeld, een poging tot
afpersing van onze zaak. Mijn broer
zat anders in elkaar dan ik. Hij zou
dat zelf hebben afgehandeld zonder
er mij mee lastig te vallen."

Als de indringer iets dergelijks riep,
kan dat duiden op een afrekening.
Maar de politie sluit niet uit dat Fagel
zelf met moord dreigde ter afschrik-
king van de insluiper. Peggy Weijger-
gang kon vanwege het schemerdon-
ker slechts het silhouet zien van de
moordenaar.

Politiewoordvoerder Jan Kramer

zich niet uitlaten

houdt het niet voor mogelijk dat een
van de vrijgelaten verdachten alleen
uit was op de sieraden van Fagel, die
in een vitrine in het restaurant lagen.
De avond of de dager voor verdween
uit die glazen kast, waarvan het slot is
geforceerd, wel een aantal kostbare
ringen en een gouden armband. Maar
het is volkomen onduidelijk of er een
verband is met de moord. Over even-
tueel gevonden sporen wil Kramer

Terugweg
Hr is echter niets dat op afpersing of
iets dergelijks wijst, voegt Martin er
aan toe. Hij kan het zich ook niet
voorstellen. „Maar had-ie me nu
maar gezegd waarom hij zo nerveus
was. Dan zou ik nu weten in welke
richting we moeten zoeken."

Ruim twee maanden na de moord op
de 42-jarige Gerard Fagel is het nog
steeds een groot mysterie waarom en
door wie hij werd gedood. De politie
heeft geen enkel aanknopingspunt.

Het vage signalement blijkt goed

weken

overeen te komen met dat van een
ex-werknemer van De Hoefslag, die
de politie heeft gearresteerd, maar
wegens gebrek aan bewijs weer heeft
moeten laten gaan. Volgens politie-
woordvoerder Jan Kramer is de ver-
denking tegen de man echter niet ge-

Een insluiper kan op de terugweg
naar het open raam in de slaapkamer
waar geen alarm op was aangebracht
Gerard Fagel hebben wakker ge-
maakt. Martin Fagel vindt dat een
vreemd verhaal: „Bij het open raam
lag geld zo voor het oprapenen, een
gouden armband, een gouden horlo-
ge en een handtas van Peggy. Hadden
ze zo kunnen pakken. Is niet ge-
beurd."

De verdachten hebben alle betrok-
kenheid bij de moord ontkend. Mar-
tin Fagel heeft ook nooit in een der-
gelijke wraakactie geloofd. „Voor ru-
zie of ontslag vermoord je iemand
niet."

Hij zegt niet te weten wie de politie
als hoofdverdachte beschouwt. „Ze
hebben hier alle vijf gewerkt. Een
van hen is nog steeds in vaste dienst,
maar loopt in de ziektewet. Als er
een ziek was of zo, stuurden ze een
ander." Martin kent ze niet goed:
„Mijn broer handelde die dingen
af."

het wereldje van glitter en glamour.
Maar de moorden op cabaretier Wim
Hogenkamp en platenbaas Bart van
Laar laten geen enkel verband zien
met deze zaak. Fagel bewoog zich in
heel andere kringen dan die twee.

Kramer noemt het opvallend dat
iedereen met de politie meewerkt en
zoveel mogelijk vertelt. „Er is geen
enkele terughoudendheid. Dat is
vreemd, omdat we in een hele wijde
kring van mensen zoeken. Maar het is
ook vervelend. Kregen we maar het
idee dat er iets werd afgeschermd.
Dan konden we daar dieper graven.
Daarom wint bij ons de theorie steeds
meer terrein dat Gerard Fagel ge-
dood werd bij 'een uit de hand gelo-
pen insluiping. De indruk is vrij
sterk dat het een paniekschot was van
de indringer. „Hij heeft zijn aftocht.
willen dekken. Of hij heeft zich ge-
woon geen tijd gegund en gescho- ■ ■ten."

Martin Fagel, die nu in samenwer-
king met zijn andere, eveneens culi-
nair begaafde broers Ton en Paul het
niveau van de Hoefslag probeert
hoog te houden, beseft dat de recher-
che moedeloos wordt. Hij heeft zelf
de hoop ook opgegeven.

„Ik zit al twee maanden te denken
wat het kan zijn. Het kan niet dat hij
voor mij een geheim leven leidde.
Daar had hij gewoon geen tijd voor.
Daarvoor werkte hij ook te hard en
veel van zijn activiteiten waren be-
kend. Maar waarom was hij zo ge-
spannen?"

Martin Fagel zegt inmiddels al heel
veel verhalen en theorieën te hebben
gehoord. „Maar er is geen enkel slui-
tend verhaal. We weten niets. Hele-
maal niets. Het raadsel is enorm."

De verdachte zou tijdens een vroege-
re woordenwisseling met zijn werkge-
ver gedreigd hebben in de trant van:
Tk pak je nog wel. Daarnaast zijn er
nog andere feiten die in zijn nadeel
spreken, zegt Kramer, maar daarover
wil hij geen mededelingen doen.

Het onderzoek vordert heel moei-
zaam, wordt erkend. Maar de politie
wil het woord 'muurvast' nog niet ge-
bruiken.

Voor het speciale recherche-bij-
standsteam, dat vorige week vanwege
de vakanties werd ingekrompen,
komt het nu aan op ouderwets sleep-
en speurwerk. En daarbij is een
beetje geluk wel nodig.

Onderwereld
Minder intiemerelaties worden even
eens onder de loep genomen. Zoals
in alle toprestaurants dineerden ook
in De Hoefslag diverse onderwereld
figuren. Kramer: „Er kwamen vaste
gasten, waarvan wij zeiden: tsjee.
kwam die er ook? Het kost verschrik-
kelijk veel tijd om in die sfeer iets te
vinden."

Van heftige ruzies met dreigementen
weet hij niet. „Ik heb wel gehoord dat
een van hen zich eens gediscrimi-
neerd voelde. Dat voelen ze zich heel

Erfgenaam
Toch ziet Martin Fagel wel iets in de
theorie van de insluiper. „Een be-
roepsmoordenaar wil er zeker van
zijn dat zijn slachtoffer dood is. Die

De politie tast volledig in het duister.
Gerard Fagel leidde een turbulent
bestaan. Zijn levenswandel biedt vol-
doende mogelijkheden voor gissin-
gen in alle richtingen, variërend van
drugshandel tot financiële manipula-
ties, en van afpersing tot 'crime pas-
sionel

De politie houdt er rekening mee dat
Fagel tegenover die criminelen mis-
schien te naief is geweest. Kramer:
„Als gastheer ga je uit van een be-
paald vertrouwen over en weer. Er
ontstaat misschien een bepaalde sym-
pathie. Als dat lang goed gaat, kan je
op een gegeven moment vergeten

Alles wordt uitgeplozen en nagetrok-
ken. De meest bizarre geruchten vor-
men een strohalmpje. Maar omdat in
geen enkel opzicht resultaat is ge-
boekt, gaan de rechercheurs steeds
meer denken dat Gerard Fagel het
slachtoffer is geworden van een ordi
naire insluiping.

voldoende afstand te bewaren. En
dan loopt er ineens een verkeerde
tussendoor en gebeurt er iets waar je
niet op rekent. Een open karakter
kan voor een zakenman nadelig
zijn."

„Je kan kennelijk in deze tijd niet
meer openhartig zijn," concludeert
Martin Fagel. Hij denkt echter niet
dat zijn broer iets met de onderwe-
reld te maken had. „Gerard kwam
overal. Hij kende veel mensen, maar
daarom hoef je er toch niet mee sa-
men te zijn."

De restaurateur, die het culinaire ge-
zicht van Nederland bepaalde, had de weert schenk

" Culinaire hotemetoten bijeen
in gelukkiger tijden: Wulf Engel
van Kastanjehof, Gerard Fagel,
Theus de Cock van de Echput,
Paul Fagel, Cees Helder en John
Halvemaan.
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Auto's

Chevrolet
fe k. CHEVROLET Corvet-
:e. kl. blauw, bwj. 78, mr.; -nog. Tel. 04498-57287.

Citroen
Te k. CITROEN GSA Pallas
ti. schuifd. en trekh., bwj.'Bo
g.st., APK 8-'9O, ’1.100,-.

<oekoekstr. 1 B, Heerlen.
fel. 045-218386
_ITROËN 2CV6 bwj. 79,
APK 5-'9O, i.g.st., vr.pr.
f 1.250,-. Tel. 045-721928.
CITROEN Visa 11 RE, 4
:yl., bwj. '86, in st.v.splinter-
nw. Pas gekeurd, ’ 6.750,-.
Info 045-225201.
CITRO ËN GSA bwj. '81,
nel. radio, opendak enz., in

| Jitz. g.st., APK tot 5-'9O, vr.
'ar. ’3.150,-, 04451-2193.
|Te k. CITROEN CX 2400
\ Break, bwj. 78, goed lo-pend, pr. ’ 1.500,-. Tel. tus-

Isen 09.00-17.00, 043-
-1563226. Na 18.00 uur,
,-4490-17305.
iTe k. CITROEN CX 2000
bwj. '80 APK ’ 1.750,-. Inr.
kleine auto mog. Tel. 045--1217330.

| Te k. Citroen BK TRD bwj.I '85, alle extra's aanwezig.
Zeer goed onderhouden. Pr.

’ 11.750,-. Tel. 04499-1416
Te k. CITROEN 2 CV 6
Club, bwj. 1981, i.z.g.st. Pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-319846.
■j Te k. CITROEN GSA Break

Special, APK, bwj. '80, pr.
’600,-. Tel. 04490-16052.
CITROEN bus gesl., diesel,
bwj. '82, APK, vr.pr.

’ 2.300,-. Tel. 04405-3826.
j Te k. CITROEN Eend 2 CV

6 bwj. '83, APK mei '90,, 62.000 km, i.pr.st., vr.pr.

’ 2.750,-. Tel 043-641647.
Te k. CITROEN DS-special,
bwj. 73, APK gek, leren bekl
vr.pr. ’ 5.250,- 045-463285.

Daihatsu
Te k. DAIHATSU minicab 55
Wide, bwj. '82, in nw.st.,
APK 12-01-'9O, vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-411479.
Daihatsu CUORE '81, brons
40.000 km., ’3.250,-. 045-
-210565

Fiat
Fiat Panda 750L'86;

Fiat Panda 1000 CL '87,
Fiat Panda 1000 CL '88;

Fiat Uno 55S '84;
Fiat Uno 45 '85;

Fiat Uno 60 S 86;
Fiat Uno 45 '87;
Fiat Uno 60 '88;

Fiat Sitty Car
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard. Tel 04490-17544.

Fiat Croma
2,51 Diesel

Te k., 1e eig. bwj. '87, km.st.
89.000, i.z.g. st., grijsmetal.
mcl. radio, cass en demont.

trekh. ’ 22.000,-
Inl. 045-454565.

FIAT 127, 78, i.g.st., APK
juni '90, vr.pr. ’425,-, 045-
-717663, 18-19 uur.
Fiat RITMO 60 CL, 1984,
APK 8-'9O, ’ 5.250,-. Kissel
46 A, Heerlen. 045-723142
Te k Fiat PANDA, bwj. '85,
APK 1-'9O, i.z.g.st. Tel.
045-315215.
Fiat UNO S, bwj. '84, 3-drs.
in st.v.nw., pas gekeurd,

’ 6.750,-. Inl. 043-254462.
Fiat UNO 75 SX '88. DHZ
Garage de Kissel 42, Heer-
len.
Fiat PANDA 750 L, bwj. '87,
17.000 km., ’7.500,-,
blauw, in nw.st. 045-454103
Tek. weg. omst. FIAT Ritmo
D., bwj. '85, met trekh. radio,
98.000 km., pr. ’ 9.000,-, i.
z.g.st. Piet Jenniskens
Raadhuisstr. 103, Berg a/d
Maas. Tel. 04490-33969.
Te k. FIAT 500 L bwj. 70,
APK tot 3-'9O, ’4.200,-;
Fiat Marengo diesel bwj. '85,
5-drs., APK 2-'9O, ’ 8.750,-
-grijskent. Tel. 045-272695.
Tek. FIAT Uno bwj. '85. Tel.
045-324661, na 18.00 uur.
FIAT 127, i.pr.st., bwj. '80,
APK '90, pr. ’1.250,-. Tel.
045-415528..
Te k. zuinige Fiat PANDA,
bwj. 11-'83, ’3.750,-. Tel.
045-316940.
Te k. Fiat TARGA Bertone
Xl9, km.st. 29.000, als
nieuw bwj. 8-'Bl, zeer
mooie sportw., vr.pr.

’ 16.000,-. Tel. 045-243134
Te k. mooie Fiat RITMO 85

' S, bwj. '83, 4-drs., dure uitv.,

’ 3.950,-. Tel. 045-220328.
Te k. FIAT 124 Sportcoupé,
Abarth-uitv. 73, schitterend
gerestaureerd. 04454-2317.
Fiat ANTIEK bwj. 1935. Tel.
04490-27578.
FIAT 127 Combi Diesel okt.
'85, weg. bel. p.mnd.,
68.000 km. ’4.900,-. Tel.
045-212669.
Fiat RITMO 70 CL bijna '84,
5 speed, 1e eig. APK
10-'9O, splinternieuw
’4.750,-. 04406-13137.
Fiat PANDA 1000 CL bwj.
'86, km.st. 40.000, pr.
’8.250,-. 04490-11087.

Ford
For sale

American Ford
Mustang GT

1986, colour Burgandy, 5 1.,
Engin with T-top, tinted
wiridows, airco, and many
extra's. Very fast car with
low mileage. Dealer servi-
ced. Pnce negotiable but
bayer must pay all taxes.
Call 045-462358.
Te k. FIESTA , bwj. 79, op-
knapper ’ 1.250,- 045-

Te k. TAUNUS 2 GL V 6, 4-
drs bwj. '79, APK, motor. mech. goed en onderd. o.a.
4 deuren, trekh., kofferkl.,. etc. Alles voor ’850,-. Te
bevr. Fossielenerf 596,
Heerlen.
Te k. Ford FIESTA 11-'B6,
kl. zwart, geh. zender uit-,
geb., sportv. enz. i.z.g.st. Te; bevr. 045-217034.

i Te k. Ford ESCORT station-
car, bwj. '84, vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-459417
.Te koop Ford ESCORT
XR3, bwj. '82, orig. schuif/
kanteld. 5-gang, ’8.950,-.
04490-23830.

i Ford ESCORT 1300 Bravo
bwj.'B3, div. extra's,
’7.950,-. 04490-23318. Te koop Ford SIERRA Se-, dan 2.0 CL, katalysator, bwj.

i 7-'BB, kl. wit, pr. ’ 28.000,-.
Tel. 045-227509.. Ford ESCORT 1.6 L, wit,

I bwj. '86, LPG, div. extra's.
Inruil mogelijk. Berkenlaan
10, Spaubeek.
Ford TRANSIT, bwj. '80,
geel kent., vr.pr. ’2.500,-.. Schandelerstr. 56, Heerlen,

l na 18 uur.
Ford GRANADA stationcar,
bwj. '78, APK 6-'9O, pr.. ’ 600,-. Tel. 045-229739.
Te k. FORD Escort 1400
Bravo, bwj. 6-88, kl. blauw/
froenmet., vr.pr. ’21.500,-.

el. 045-418347.

" FORD Fiesta '87, 3-drs.,
Katalys., plm. 20.000 km.,. 1e eig. 04498-54664. R. van; Gelrestr. 45, Nieuwstadt.
Te k. Ford ESCORT 1300,. autom., '80, APK 2-'9O, ra-, dio, trekh., mistlamp, vr.pr.. ’ 4.250,-. Tev. 2 boxen met
pick-up en 2 boxen 2 weg.

f Tel. 045-720108.
,Te k. Ford SIËRRA 2.0L,. 5-drs, nw. mod. '85, in.st.v.

splinternw, apart mooi, met
recent keuringsrapp.
j’9.950,-. Info 045-225201.
Te k. FORD Fiesta KR 2,

■ 1600-motor, bwj. eind '82,
sportmodel, kl. wit, 65.000

" km. vr.pr. ’ 5.900,-. Rozen-
-1 str. 12 Schinveld, 045-

-258789.
Ford SIERRA 1,8 '85, 5-drs.
1e eig., 100% betrouwb.,; nwe. banden, 04492-2833.
Ford ESCORT 1.3 L, 5-drs.,. div. extra's, '82, pr. ’ 6.750,-
Tel. 045-458126.

" Te k. Ford FIESTA, bwj. '79,
APK 4-'9O, vr.pr. ’ 1.750,-
-045-420119.
Te k. Ford TAUNUS 16 L
i.z.g.st. bwj. '81, nwe APK.
Eksterstr. 10 Heerlen. 045-
-211291.
Te k. Ford FIËSTA 1300 S,
bwj. 9-'BO, vr.pr. ’3.000,-.
Tel. 045-415460.
Ford ESCORT L, 1600, bwj.. '84, APK , veel ace. Dir. Cor-
tenstr. 96, Kerkrade.
Sport. FIËSTA 1.1 L, sportw.
70.000 km., ’3.950,-. Ha-
merstr. 39, Heerlen.
Ford TAUNUS 2L GLautom
bwj. 11-79, APK gek. tot 7-
-8-90, vr.pr. ’950,-. Tel.
045-227565.

;Te k. Ford FIESTA 1100,
bwj. '87, mr. mog. 04499-
-1999., Te k. Ford FIËSTA bwj. '84,

I te bevr. Dr. Schaepmanstr.
21 Landgraaf. 045-316419., Ford ESCORT 1300 L,
groen metallic, bijna '82,
’4.200,-, 04752-1515.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 Itr.,, 5-drs., wit, bwj. '87, i.g.st.
Tel. 045-411729.

! Te k. FORD Taunus, bwj.
79, APK tot '90, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-273976., Te k. Ford ESCORT 1300, bwj. 79 APK tot 9-'9O nwe.
uitl. en nwe. banden, pr.; ’1.750,-. 04490-33446,
17-19 u.
Te k. Ford ESCORT 1.6 GL,

i autom., bwj. dcc. '85, wit,
I km.st. 26.500, vr.pr.

’14.000,-. Jul. v. Stolberg

' str. 24, Landgraaf.
; Te k. Ford GRANADA 2800
i GL Stationcar aut. bwj. 79

met oa. schuifd. get. glas vr.
pr. ’ 2.450,-. 04492-4534.
Ford SCORPIO 2.0 CL, bwj.
11-'B5, kl. wit, ABS, i.z.g.st.
Tel. 045-256947.
Te k. Ford Siërra STATION-
CAR 2.0 L, '85, 5-drs., gr.
metal., trekh. schadevrij,
beslist in nw.st., ’12.500,-
-04455-2588.

; Te k. Ford SIERRA nw. mod
i '88, 1.8 CL. 52.000 km. veel■ extr., centr. vergr. LPG bl.

metal., verk. in splinternw. st

’ 16.500,-. 045-423265.
; Te k. Ford TAUNUS station-

car, bwj. 77, ’750,-. Stra-
beek 33, Valkenburg.

' Ford FIËSTA 1.1 L, '80 rood,
j i.z.g.st., ’3.750,-. 045-

-420650

Honda

' Te k. Honda ACCORD bwj., '80, APK gek., vr.pr.
’1.250,-. Eikstr. 49, Heer-
len. 045-214202

' Te k. HONDA Accord bwj.; 79, APK 1990, ’1.500,-.r Tel. 045-272423 na 12.00
uur.

.' Honda PRELUDE, bwj. '80,
i.z.g.st., met. groen, APK B-
'9o, vr.pr. ’3.750,-. Tel.

' 04492-2043.
Te k. HONDA Civic bwj. '81
i.z.g.st., nwe. APK. Albert
Cuypstr. 85 Heerlen. 045-
-220659.
Te k. Honda ACCORD, 4-
drs, type 80, i.z.g.st., vr.pr.: ’ 1.650,-, 045-210435.- Te k. CIVIC 1.5 GL, bumper

i en spiegels in de kleur, sp.
velgen, zeer mooie uitvoe-

I ring. Weg. auto v/d zaak, vr.
pr. ’13.900,-. Tel. 04490-
-27448, na 18.00 uur.- Te koop Honda CIVIC, bwj.- 79, APK '90, vr.pr. ’ 975,-.
T-l rj^C.O7OQQO

Te k. Honda ACCORD HB,
bwj. '78, APK gek. 7-'9O, i.z.
g.st. Tel. 045-418252.
Honda CIVIC 1200 i.z.g.st.
Zat. na 12.00 uur. Tel. 045-
-723083.
Te k. Honda QUINTET bwj
'84, sp.vlg. spieg. ram. i.pr.st
na 15.00 uur Éoceenstr.l9,
Zeswegen Heerlen.
Honda CIVIC 1200 bwj. '77,
APK okt. '89 pr. ’ 850,-. Pr.
Bernardstr. 65 Brunssum.
Tel. 045-254800.

Hyundai
Hyundai PONY '82, antra-
ciet, nw.staat, ’ 3.500,-.
045-222910.

Jaguar
DAIMLER Doublé Six 1981
(serie III), bruin i.z.g.st. pr.
’15.500,-. Aleen serieuze
gegad. 04490-54887.

Jeep
Tek. JEEP CJ 7, Renegade,
sof- en hardtop, veel extra's,
in.nw.st. Kunderkampstr. 10
Voerendaal.
Isuzu TROOPER Turbo
Diesel, bwj. '85, ’ 18.750,-.
04490-10999.

Lada
Te k. LADA 1200 S, 7-'B4,
i.z.g.st., APK 2-'9O

’ 2.400,-. 045-224294.
LADA 1500 stationcar, '84,
LPG, i.g.st., vr.pr. ’ 3.500,-.
045-718567.
Te k. LADA 2105 GL, kl.
okergeel, zeer mooi, bwj.
'83, APK 9-'9O, vr.pr.
’2.450,-, mr. mog. Tulpen-
str. 21, Kerkrade.
Te k. LADA 1500 stationcar,
bwj. '79, i.z.g.st., APK,

’ 950,-, Hoofdstr.2s,
Amstenrade.
Tek. LADA 1200 S bwj. 87,
km.st. 13.000, pr. ’5.500,-.
Tel. 045-217736.

Land rover
Te k. LANDROVER 109
Diesel, lang model, bwj. '78,
grijs kent., APK tot 7-'9O.
Tel. 045-270154.

Mazda
Te k. MAZDA 323, t. '81, i.
pr.st., APK 7-'9O, nw. ban-
den, ’ 2.500,-, Ridder
Hoenstr.lBl, Hoensbroek.
Te k. MAZDA 626 HB 1600
GLX, bwj. '85, Mgr. Paradis-
str.2, Hoensbroek. 045-
-217337.
MAZDA 323 bwj. '81 APK
gek. vr.pr. ’3.750,-. J.v.Ol-
debarneveldstr. 3 Schaes-
berg.
Te k. MAZDA 626 Hardtop
coupé, bwj. '79, schuifdak,
in uitst. at, pr. ’1.750,-
Poyckstr. 27 Kerkrade.
Tek. MAZDA 626 GLX 2.0 L
met of zonder LPG, bwj.'B3,

’ 7.200,-. 045-353764.

Mercedes
MERCEDES 280 S, auto-
maat, m. 1981, LPG. Pracht
auto ’ 14.750,-. evt. inruil
mogelijk. Kissel 46 A, Heer-
len. Tel. 045-723142
Te k. van part. MERCEDES
200 D, kl. wit, bwj. '80,
stuurbekr., get. glas, trek-
haak, orig. 224.000 km., gr.
beurt, APK 28-09-90, zeer
mooi, vaste prijs ’6.750,-.
Tel. 04950-37326.
Te k. prachtige MERCEDES
190 E, bwj. 83, kl. rood, ver-
laagd, spec. getuned, zeer
veel extra's, tel. 045-273340
MERCEDES 200 D, type
124, bwj. mei '85, i.z.g.st., vr
pr. ’ 31.500,-. 045-273743.
Te koop MERCEDES 280
SE alle extra's. Tel. 04492-
-5113.
MERCEDES 250 Diesel B-
'B7, 1e eig., zeer veel
extra's, km.st. 54.000. Tel.
045-720654.
Te k. 190Daug. '87, 25.000
km. zwart metall. vele ex-
tra's vr.pr. ’ 45.500,-. nw.pr.

’ 72.000,-. Tel. 045-453742
MERCEDES 280 E kl. mod.,
1980, plusm. 160.000 km,
mooie auto met trekh. en
APK. Inl. 045-244271 na 18
u. 04490-43727.
MERCEDES 240 D, bwj. '81
1e lak en extra's, pracht

staat, ’ 10.950,-. 045-
-715418.
MERC. 200 D '81, gerev.
mot., 4 nwe. band., nwe.
accu, APK juli '90, pr.
’7.500,-. Tel. 04405-1559.
Te k. MERCEDES 280 S
bwj.'Bl, in topconditie, div.
extra's, vr.pr. ’ 18.750,-.
Schaesbergerweg 172,
Heerlen.
MERCEDES 300 D auto-
maat '83 in perfecte st,
187.000km. Klimmenderstr.
95 Klimmen.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL, bwj.'B2, APK gek.,
i.z.g.st. ’5.750,-. J. Steen-
str. 13, Brunssum. 045-
-259921
Mooie Mitsubishi GALANT
1600, bwj. 9-'Bl, APK9-90,
i.z.g.st., met trekh, vr.pr.
’2.900,-. Tel. 04490-46660
of 52652.
Mitsubishi GALANT 1600
GL, 1984, APK, ’6.500,-.
Kissel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142
Te k. Mitsubishi COLT, bwj.
'83, APK, zeer mooi. Tel.
045-225036.
Te k. Mitsubishi GALANT
GLS, LPG, '85, 045-243323
MITSUBISHI Colt GLX bwj.
'80, APK 6-'9O, sportvlg. en
sunr. Vp. ’2.200,-. Mout-
heuvellaan 26, Schinnen.
Te k. Mitsubishi COLT 1,5
GLX, bwj. '85, i.g.st., pr.n.o.
t.k., Palestinastr. 378, Hrl.
na nflfl inir

Morris |
MINI 1000 HLE, bwj. '83, 1e 'eig., km.st. 45.000. Tel. '045-228469.
MINI 1000 bwj. '82, i.z.g.st., lAPK gek. 8-'9O, extra's, kl. 'rood, pr.n.o.t.k. Tel. 045- !
720616. !
MINI Cooper 850, bwj. 76,
vr.pr. ’ 800,-, APK juni '89.
Moogstr. 15, Simpelveld.
Te k. in nw.st. Mini The
CHELSEA 8-'B6, APK, grote !beurt. nwe. banden, Ken-
wood, hout. stuur, vr.pr.

’8.950,-. 045-256271.
Te k. MINI 1000, bwj. '78,
’1.500,-. Lindeweg 34, !
Voerendaal. 045-751490.

Nissan/Datsun
Nissan CHERRY Diesel DX,
1984 ’ 5.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen. 045-723142
Te k. bijna klassieke Datsun
CHERRY 75, 120 A coupé,
iets werk. T.e.a.b. Meeu-
wenln 37, Geleen na 14.00 u
Datsun SUNNY coupe t.'Bo,
in pr.st., vr.pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-415528.
Te k. Nissan CHERRY bwj.
'83, div. extra's, Trichterweg
19, Brunssum.
DATSUN 280 ZX Targa,
bwj. '81, antr.gr., div. ace.,
apart mooi, ’ 12.750,-. Inr.
mog. tel. 04406-14080.

Oldtimers
Te k. voor liefhebber SIMCA
1005 GLS , in orig. en perf.
staat Tel. 045-463681, na
19.00 uur.
Te k. VW KARMANN. ghia,
bwj. '69, APK-gek. vaste pr.

’ 10.500,-. 045-252678.

Opel

(bij Makado)

Wij bieden u
de beste service

Uniek Opel KADETT coupé
2.0 GTE Railly veel extra's,
APK '90, vr.pr. ’ 5.750,-, mr.
mog. 045-319328.
Te koop Opel KADETT 1.3
N, autom., 2-drs., bwj. 8-'B3
kl. groen, km.st. 63.000, vr.
pr. ’ 7.750,-. 045-253063.
Te k. Opel KADETT 1.3,
bwj. '86, kl. rood, met ace,
vr.pr. ’16.250,-. Tel. 045-
-252928.
Opel SENATOR 25 E, type
'84, vr.pr. ’11.750,-, i.z.g.
st. Zandstr. 7, Kerkrade. Tel.
045-455763.
Te k. Opel KADETT 1600
GT, 1e eig., bwj. '87,

’ 17.750,-. 04490-26923
Te k. Opel KADETT bwj.'77,
’200,-. Ford Granada bwj.
'78 ’300,-. Beide opkn. of'
ond. Tel. 04490-55304
Opel KADETT 1.6 S Cara-
van, bwj. '85, i.nw.st.,
50.000 km. Tel. 045-456776
Te k. OPEL Rekord 2.0 N,
bwj. 79, vr. pr. ’ 2.250,-. Tel
045-315609.
Te k. Opel SENATOR 2.5 i,
bwj. '87, nw. model, kl. wit,
met veel ace. Te bevr. Eind-
str. 27, Schinveld.
OPEL Monza 25 E, bwj. '83,
elec. ramen, en veel ace. Tel
045-416342.
Opel KADETT 1.6 Inj. E Sta-
tioncar, dcc. '87, veel extra's
oa. schuifd. Tel. 043-
-611272.
Te k. Opel KADETT 13 S,
HB, bwj. '81, i.z.g.st. Troere-
berg 69, Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-311473
Mooie Opel KADETT C 79,
APK 6-'9O ’2.450,-. Tel.
045-225913.
Te k. Opel KADETT HB 12
N bwj. '81, rood, APK,
’5.150,-. Tel. 045-728213.
Te k. Opel KADETT 13 S.
laat bwj. 87, km.st. 24.000,
kleur wit, veel extr., met ga-
rantie. Tramweg 4, Holturn.
Geweldig mooie OPEL As-
cona 2.0 de luxe mcl. trekh.
voor- en achterspoiler, ste-
reo ATS-vlg. kl. zwart '81,
APK tot 6-'9O, vr.pr.
’4.750,-. Ernst Casimirstr.
2 Kakert-Landgraaf.
T.k. Opel KADETT i.z.g.st.
APK gek. ’BOO,-. Tel.
04454-5593 of b.g.g 3318
en vr.na 18 uur.
Te k. weg. omst. Opel KA-
DETT 1.6 I bwj. '88. Na 16
uur P. Schunckstr. 930, Hrl.
Opel KADETT E, wit, 4-85,
82.000 km., goed onderh.,
APK 4-'9O, trekh., vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-218914
Te k. Opel ASCONA 1900
SR, A type, bwj.7s, mcl.
APK en LPG, div. access.
Tel. 04754-82708.
Te koop Opel SENATOR
2.8 S, bwj.79. Tel. 04492-
-5113
Te k. Opel OMEGA 2300 D,
bwj. '87, event. inruil moge-
lijk. Tel. 045-723076.
Opel RECORD 2.3 D, bwj.
9-4-'B2, pr. ’ 3.600,-.
Livingstonestr. 67, Heerlen
Weg. omst. hed. te k. Opel
RECORD CD 20 E, autom.,
bwj. '84, boardcomp., cv.,
sportv., enz. orig. kmst.
70.000. Alle keur. toegest.
Pr. ’ 13.500,-. Kastanjelaan
12, Hoensbroek
Te koop van monteur AS-
CONA bwj. '84, i.z.g.st.
Zonstr. 290, Kerkrade.
Opel KADETT 16 GLS bwj.
'86, vr.pr. ’17.250,-. Tel.
045-410542, tussen 18.00-
-20.00 uur.
Opel SENATOR 2.5 E CD
autom., bwj. '83, in nieuw st.
Mgr. Hanssenstraat 6

Te k. Opel KADETT B-type,
bwj. 72, APK, ’550,-. :
Tooropstr. 18, Heerlen. !
045-722047. i
Te k. zeer goed onderh. ;
KADETT 1,6 S de Luxe, 5
drs., 11-'B3, wit, met div.
extra's. Pr. ’8.700,-. Tel. ;
045-442666
Opel ASCONA Hatchback
1600 S rood metall. bwj. '84.
Schievelbergstr. 4 Bruns-
sum
Opel Corsa 12 S TR Luxus
bwj. '85, 55.000 km. Tel.
045-228469.
Opel CORSA 12 S de luxe,
bwj. '84, 50.000 km. Tel.
045-224791.
Opel CORSA 12 S bwj. 10-
-'B4, 56.000 km., bruinmet.
Tel. 045-228469.
Te k. Opel MANTA 19 N bwj.
79 i.z.g.st. nwe. APK. Ek-
sterstr. 10 Heerlen. 045-
-211291.
Te k. Opel KADETT, bwj.
84, Hatchback. Tel. 045-
-255911.
KADETT typ. 12 S, hatch-
back. '82, zeldz. mooi. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
Opel MANTA 1.6 SR bwj.
76 i.z.g.st. met APK

’ 2.500,-. Tel. 04454-2092.
Opel KADETT 1200, bwj.
78, APK, div. extra's, i.z.g.
st., ’ 2.250,-. 04492-3979.
Te k. OPEL Ascona 16 S
79, APK. Tel. 04490-21019.
Te k. Opel ASCONA type
GTE 2.0, APK, bwj. 78, div.
extra's, or. ’2.250,-., Lota-
riusstr. 12, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT, bwj. '80
4-drs. hatchback, met.
groen, vr.pr. ’ 4.750,-. Mijn-
lamp 1, Schaesberg na 19u.
Te k. KADETT 1979, APK
juni 1990, ’3.500,-, tel.
04490-25195.
Opel CORSA bwj. '88,
12.000 km, in st.v.nw. Tel.
045-220957.
Opel ASCONA 79 APK '90
LPG en div. onderd.

’ 1.400,-. Potgieterstr. 88
Heerlen.
Te k. Opel MANTA 2 Itr,
LPG; sloopauto Vauxhall.
Tel. 045-254983.
Te k. Opel ASCONA, 4-drs.,
m. LPG, bwj. '84, i.g.st.,
APK 4e mnd. '90, pr.

’ 8.900,-. 04499-2852.
Opel ASCONA bwj. '80,
APK tot 10-10-90 iedere
keur, toegest. 04490-16580
Te k. Opel REKORD Sta-
tioncar bwj. 78, i.g.st., APK,
Tel. 045-324942.
Opel KADETT bwj. 74, APK
mei '90. Tel. 045-425019.

Peugeot
PEUGEOT 305 SR bwj. '83,
LPG, 59.000 km., vr.pr.
’4.900,- i.z.g.st. Tel. 045-
-312357.
PEUGEOT 205 Junior, bwj.
'88, wit, ’17.000,-. Tel.
045-242106.
Te k. PEUGEOT 305 break
GL, dcc. '81, ’3.750,-. Tel.
04492-5029.
Te k. PEUGEOT 504 Fami-
liale, perf. in orde, bwj. 78,
APK 7-'9O. Landvoogstr.
102 Heerlen, na 18.00 uur.

Pontiac
Firebird Formula 6.6 LTR
77, trans-am int., in nw.st.
Tel. 04750-27528.

Porsche
Te k. PORSCHE 924 S, z.g.
a.n. Tel. 045-452064, na
19.00 uur.

Renault
Te k. R5, bwj. 79, ’600,-.
Beekstr. 11, Schinveld.
Te k. Renault FUEGO '83, in
perf.st., 54.000 km., aan-
toonb., veel extra's, vaste
pr. ’ 10.500,-. Tel. 045-
-464050/459150
Te k. weg. emigr. RENAULT
4 GTL, bwj. '82, km. 70.000,
APK 7-'9O, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 045-458732.
Te k. Renault FUEGO GTL
bwj. '81 i.z.g.st., nwe. APK.
045-223754.
Te k. RENAULT 5 GTL s-
bak bwj. '82 i.z.g.st., nwe.
APK. Markgravenstr. 64
Hoensbroek. 045-223357.
Te k. RENAULT 25 V 6in-
jection bwj. '84, zeer mooi,
boordcomputer met stem,
cruisecontrol electr. ramen
en stoelen, electr. schuifdak,
rundlederen bekleding, licht
metalen velgen enz. vr.pr.
’17.500,-. Geleen, Ryks-
weg Zuid 205, 04490-53151
Tek. RENAULT 14 bwj. '81,
APK gek., vr.pr. ’950,-.
Talmastr. 62 Heerlen.
RENAULT R 5 Campus su-
per spec, kl. rood, bwj. sept.
'88, km.st. 10.700. Tel. 045-
-420457.
Te k. RENAULT 18 TS sta-
tioncar, bwj. '80, APK rijks-
keuring tot 5-'9O, LPG, i.z.g.
st., t.e.a.b. 045-414962.
Te k. RENAULT 5 GTL, s-
drs., type '81, in pr.st., APK
9-'9O, ’ 2.500,-. Rdr. Hoen-
str. 181, Hoensbroek.
Met een PICCOLO in hei
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Rover
"DE UIVER" BV; L.R. 88"
1982; L.R. 90" County Demo
TD 1989; L.R. 110" Stawag
VB-LPG 1984; L.R. 110"
Stawag Diesel 1984; R.R.
Vogue met schuifd., Airco,
automaat etc. 1989; R.R.
Vogue EFI airco 1986 -1987; Mitsubishi Pajero TD
1984. Te koop gevr. alle
merken 4x4. 04492-1931 /
1398. Ook zaterdagsm on.-ir nrj ~,,r

Nieuw model ROVER 2600
S, bwj.'B3, met Vialle gasin-
stall., kl. brons met., Pull-
man int., o.a. electr. ramen,
get.gl., stuurbekr., centr.
deurvergr., electr. verw.,
spiegels, etc. met APK pr.
’7.850,-. Bergstr. 18 Kerk-
rade. Tel. 045-458666

Saab
Te k. SAAB 96. Kempken
113, Heerlen.
SAAB 900 GLS okt. '82, s-
drs. zilv.metal., velours-
blauw inter., 108.000 km.
Schadevrij, in uitst. mooie
cond. Géén roestvl., dubb.
spiegels, stoelverw., trekh.,
4 winterb. met vlgn., onderh.
rek. ter inzage. Tel. 045-
-313551, vr.pr. ’10.000,-.
Handelaarswaarde plm.

’ 14.000,-excl. extra's.
Te k. SAAB 99 GL, LPG, bwj
'84, 110.000 km., ’7.500,-.
04454-4434.
Te k. SAAB Turbo, bwj. '83,
defecte versnellingsbak, t.e.
a.b. 04498-51472.

Skoda
SKODA 105 LS, nov. '87, in
pr.st., pr. ’5.250,-. Tel.
045-215302.
Te k. SKODA 130 GLS met
trekh., bwj.'B6, i.z.g.st., APK
gek., vr.pr. ’6.500,-. Tel.
zat. van 10-20 uur en ma en
di van 18-20 u. 045-444372
SKODA 105 S 4-'B7, 5-drs.,
14.000 km., pr.n.o.t.k. Tel.
045-415839.
Te k. SKODA 120 LS, bwj.
nov. '84, 62.000 km., APK
tot aug. '90, pr. ’3.450,-.
Tel. 045-728386:

Talbot
MATRA Murena 2 en 2, s-
bak, bwj. '83. Deze excl.
sportauto verk. in perf. st.

’ 18.750,-. Info 043-254462
Te k. TALBOT Horizon S,
100% in orde, APK 8-'9O,
bwj. '82, vr.pr. ’1.550,-.
Tel. 04754-86345.
Te k. TALBOT Solara SX
autom., '81, stuurb., i.z.g.st.
A. Brouwerstr.73, Kerkrade.
Te k. weg. omst.heden Tal-
bot RANCHO, kl. wit 1978 in
z.g.st. gek. tot juni '90, pr.
’2.000,-. Marisstr. 45, Ge-
leen na 19.00u. Tel. 56232.

Toyota
Te k. TOYOTA Crown de lux
diesel, automaat, met airco,
trekhaak, in prima staat, bwj.
'81, APK tot 8-'9O,

’ 2.950,-. Kissel 46A, Heer-
len. 045-723142.
Te k. Toyota COROLLA
coupé, (K3O) APK gek.,
mooie en gave auto

’ 1.500,-. Tel. 04492-1397.
Te koop Toyota COROLLA
Coupé, bwj. '82, APK, sport-
velgen etc, pr.n.o.t.k. Kruis-
str. 42, Broeksittard.
Te k. weg. overlijden TOYO-
TA Hatchback 1.3 DX 3-drs,
bwj. '87, i.st.v.nw.

’ 16.500,-. 045-458732.
Te k. Toyota TERCEL 5-drs,
nw. model, bwj. '83, als nw.
’5.750,-. 045-316940.
Te koop Toyota STARLET
1.2 de luxe bwj.79. Tel.
04492-5113.
Te k. Toyota COROLLA
coupé, APK 12-'B9, vr.pr.

’ 500,-. Goossens, Kerk-
plein 71, Voerendaal.
Toyota TERCEL coupé de
luxe bwj. '81 ’ 2.200,-. Tel.
045-222384.

Volkswagen

VW Golf GTD
'88 Turbo diesel, 4-drs., wit,
schuifdak, get.glas, luxe uitv
alarminstallatie, km.stand

70.000, pr.n.o.t.k., moet weg
Tel. 045-444014

Te k. VW gesloten BESTEL
LT3S, bwj. 78, hoog dak,
met trekh., geh. geïsol.,

’ 1.500,-. fel. 0932-
-87786646.
Te k. VW GOLF bwj.'Bl, kl.
beige, i.z.g.st., ’ 2.500,-.
Tel. 04454-3466
VW Golf GTi bwj.'Bs, orig.
uitb., ATS velg. en br. ban-
den 195, schuifd., Bosch
alarm install., kl. antr. zwart.
Emmastr. 24, Schinveld.
Te k. VW DERBY, bwj. 78,
i.z.g.st., pr. ’2.000,-. Tel.
045-421602.
Te k. VW GOLF 76, APK
gek. ’850,-. Tel. 04490-
-44534
Te k. VW POLO, m. '80, i.z.
g.st., APK 6-'9O, rood, km.
st. 78.000, ’ 1.750,0-. Tel.
045-456756 b.g.g. 463364.
Te k. VW GOLF 76, APK tot
1-'9O. Tel. 04493-3365.
Te k. BUGGY Ruska jubi-
leum, fotograf, gesp., 100%
en nw. kap, vr.pr. ’ 5.700,-.
Tel. 043-217851.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'eind '84, i.z.g.st., 100% vr.
pr. ’ 12.750,-. 04498-55460
Te k. zeer mooie VW
BUGGY 1600 bwj. '81,
100% in orde. Donatusstr.
88 Nuth. 045-243638.
Te k. VW POLO S, bwj. '80,
i.z.g.st., APK tot '90,

’ 2.250,-. Tel. 045-323178.
Tek. VW GOLF GTI, bwj.'Bo
kenteken '82, in nw.st., gr.
achteit, kl. zwart, 5-gang,
oliekoeler, APK tot 9-'9O,
’6.950,-. Ridder Hoenstr.
181, Hoensbroek.
Te koop VW GOLF GTI
1800, bwj. 82, compl. uit-
bouwset BBS, Im-velgen,
lichte zijschade. Tel. 045-
-721264, na 18.00 uur.
Te koop witte GOLF GTI
1800, bwj. '83, Zender uit-
geb. electr. schuif/kanteld.
boordcomp. 15' BBS sport-
velgen, nwe banden, i.z.g.st.
045-244671.
Te k. VW JETTA L Diesel,
bwj. '81, i.z.g.st. ’4.100,-.
Tel. 045-419554

Te k. aangeb. VW KEVER,
bwj. 72, 100% gerev. 1600
motor, APK gek. tot dec'B9,
Tel. 045-273255.
Te k. VW GOLF 1.6 GTS,
bwj.'Bs, kl. wit, met veel ace.
Te bevr. Baron Mackaystr.
55, Heerlen. 045-720273.
VW JETTA De Luxe m.'B2
met APK, bijz. mooi,

’ 4.250,-. Tel. 045-454087.
Te koop VW GOLF diesel,
bwj. '80, APK tot '90, i.z.g.st
Einderstr. 45 Heerlen. Tel.
045-226478.
Te k. GOLF GX (CL) luxe
uitv., bwj. '83, LPG, antr., s-
drs., ’ 7.750,-. 045-451270.
KOOPJE: VW-polo APK
gek. type '81, prijs ’ 2.800,-,
Broekstr. 62 Schinveld.
VW TRANSPORTER i.z.g.
st. APK gek. type '81. Prijs

’ 3.200,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
Te koop VW KEVER, kl.
rood, uitgeb., sp.velgen, iets
aparts, APK mrt. '90, Tel.
045-241587.
Te k. VW GOLF, bwj. '81,
APK, vr.pr. ’3.400,-. 045-
-420119.
Te k. VW GOLF 1.8, 5-drs,
bwj. '86, ’14.900,-. Tel.
045-273222.
VW GOLF C 1.3, 3-drs.,
zeer goed, bwj. 7-'B2,

’ 5.250,-. Tel. 045-740915.
Te k. VW PICK-UP dubb.
cabine, bwj. '80, pr.

’ 1.350,-. Tel. 04490-52204
Te k. VW GOLF bwj. 79, in
nw.st., 88.000 gel., APK 9-
90, 1e eig., nw. banden,
geen roest, ’ 2.500,-. Rdr.
Hoenstr. 181, Hoensbroek.

GOLF 1600 autom., bwj.
79, kl. rood, APK mei '90,
lichte schade, vr.pr.
’3.000,-. Tel. 045-216377.
Te k. i.z.g.st. VW KEVER,
71, 1300 S, APK gek. Tev.
keveronderd. Groeneweg
13, Merkelbeek. Tel. 045-
-251582.
Te k. GOLF GTI 1800 5-bak
bwj. 5-'B2 ’ 9.650,-. mr. evt.
Tel. 045-316940.
VW GOLF, bwj. 76, nwe
motor '80, APK 4-8-'9O, vr.
pr. ’ 1.650,-. 045-319107.
Te k. VW Caddy turbo diesel
U.S.A. uitv., veel extra's, po-
lyester huif, in perf. st. van
onderh., vr.pr. ’ 12.500,-.
Tel. 043-644657.
Te k. GOLF GTS '83, wit
BBS uitgeb. ’ 9.500,-,
Maastrichterweg 14, Bingel-
rade. tel. 04492-3804.
Te k. VW Golf GTI bwj. 79
pr.n.o.t.k., mr. Renault of R 5
Turbo mog. 045-722665.
Te k. VW KEVER, '82, grijs-
met., 58.000 km, i.z.g.st., vr.
pr. ’3.800,-. Tel. 045-
-270293.
Te k. VW PASSAT bwj. 78.
Zien is kopen! ’ 1.750,-. Dr.
Schaepmanstr. 8 Brunssum.
na 12.00 uur.
Tek. VW KEVER 1200, bwj.
74, in pr. st., ’3.600,-,
04490-17927.
GOLF LS bwj. '81 met LPG
i.z.g.st., trekh. en APK,

’ 4.250,-. Tel. 04750-22697
Te koop VW GOLF cabrio
1500 GLS, bwj. '82, zeer
mooi. Tel. 045-215597.
Te koop GOLF GTI type '80,
schuifd. 5-bak, i.z.g.st. vr.pr.

’ 5.250,-. Tel. 045-252772.

Volvo

terugname van financieringsbank
Daf 1100 met meubelbak, hydrolischelaadklep.

Pr. ’ 12.750,- mcl. BTW. Emly Handelsonderneming.
Tel. 04490-23738 / 04498-54510

Volvo 340 DL sedan LPG
1985 ’10.950,-. Volvo
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. __
Te k. van volvo-medew.
VOLVO 363 GL injection,
bwj. '87, km.st. 29.000. pr.
’17.500,-. 04490-19682.
Te koop VOLVO 240 GL
Station, '84, metalen velgen,
stuurbekr., trekhaak,
’19.000,-. 045-421678.
VOLVO 343 '80, 3-drs., pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-444584.
Te k. VOLVO 444, bwj. '58.
Tel. 043-615745.
VOLVO 340 automaat, nov.
'86, 40.000 km., in z.g.st.
van onderhoud, gunstige
prijs. Tel. 04490-34411.
VOLVO 343 DL automaat,
bwj. 77, APK gek., pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-213792.
Te k. VOLVO 740 Turbo int.
c. benz., bwj. '85, 22.500.
04498-51472.
Prima VOLVO 340 DL, mod.
'83, pr.n.o.t.k., APK tot
4-90.045-214641.
Te k. VOLVO 164 E, bwj.
73, in pr.st., ’7.500,-.
04490-17927.

Te k. van Volvomedew. 365
GLT, 2 Itr. inj., 5-drs.,
blauwmet., 8.800 km., sept.
'88, trekh., ’ 10.000,- onder
nw.pr. Tel. 04490-77926.
Voor minder als inruilpr.
VOLVO 245 GL stationcar
blauw, bwj. '83. Perf. st. veel
extra's o.a. sportvlgn. Brik-
kebekker 42, Landgraaf
045-323302
VOLVO 340 GL, 4-drs., au-
tomatic, '84, pr. ’8.750,-.
Tel. 045-222451.
Te k. VOLVO 343 DL auto-
maat nwe. banden, APK 7-
90, betrouwb. i.g.st. Heihof-
weg 2 Landgraaf, 314149.
Te k. VOLVO 360, 2 Itr., s-
drs., 4-'B6, met of zond. gas,
trekhaak, ’13.250,-. Tel.
04498-52504.
VOLVO 345 DL diesel, bwj.
8-'BB, kleur grijs, km.st.
21.000, van Volvo medew.
Prijs n.o.t.k. 043-648494.
VOLVO 340 Sedan diesel,
bwj.'B4, vr.pr. ’8.000,-. Div.
access.o44s9-2113
Te k. VOLVO 360 GLT, bwj.
'83, zer mooi, koopje,
’6.750,-. Tel. 04750-16522

Diversen
Te koop

Afkomstig van Rijksinstantie 150
Busjes bestel- en vrachtauto's

Tegen lage prijzen. Tel. 04124-2102.

Bankers Bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt. Tel. 04754-82453.

Mercedes 207D, verlengd '86; Mercedes 207 D kort '84;
VW LT2BD dubb. cabine pick-up '83; VW Transporter D
'86; VW Transporter pick-up 2L '82; VW Transporte/ piek
up D '86; VW Transporter pick-up watergek. benzine '86;
VW Transporter D aannemersuitv. '86; VW Transp. dubb.
cabine D '85; VW Transporter dubb. cabine benzine '83;
VW klein bus LPG watergekoeld '86; Toyota Lite-Ace D
'85, 2x '86; Toyota Hi-Ace D bestel lang 2x '86, 2x '88;
Toyota Hi-Ace D aannemersuitv. '86 '87; Toyota Hi-Ace D
dubb. cabine 3x '85; Toyota Corolla VAN Diesel 42.000 km
'87; Toyota Tercel 4 wheel drive, benzine VAN '87;'Mitsu-
bishi L 300Dbestel '85 '86 '87 '88; Mitsubishi Canter D
pick-up, dubb. cabine '85; Daihatsu Charade VAN D '85;
Ford Escort Bestel D '86; Ford Escort Bestel benzine '82;
Opel Kadett Combo D '87; Toyota Hi-Ace D personenbus
'85; DAF brandweerwagen in prima staat '68; Fiat Fiorino D
'85; Renault Master met veebak (gekeurd) '83; VW Bestel
2L in prima staat '80; Lada stationwagen '83 ’ 1.350,-;

Citroen C25 bestel benzine '83.
Staat er niet bij wat U zoekt, bel ons of kom langs.

Wekelijks nieuwaanvoer. Inruil en financ. en garantie. APK
keuringen. Onderhoud eigen werkplaats. Geopend ma. t/m

vrij. 08.00-19.00, za. 09.00-16.00 uur of na tel, afspraak.

1000 gulden Beloning
Bij aankoopvan:

Fiat Panda 750L, zwart 1987
Fiat Panda 750 CL, rood 1987
Fiat Panda 750 CL College, grijsmet 1987
Fiat Panda 1000 cc, wit 1986
Fiat Uno 45Fire, rood 1986
Fiat Uno, zilvergrijsmet 1987
Fiat Uno 60 S 3-drs. wit 1987
Fiat Uno Champ, blauwmet 1988
Ritmo 105TC Sport, rood 1983
Ritmo 60 L Carrara, wit, 5versn 1987
Ritmo 60 L, rood 1987
Ford Scorpio 2.0 Ltr., automaat 1985
Renault 5 TC, wit 1985
Seat Ibiza 1.2 GL, wit, december 1987
VW Polo 1050, grijsmetallic, type 1986

Fiat Creusen Heerlen
Fiat Dealer voor Heerlen e.o.

Spoorsingel 50. Tel. 045-724140 of 724141

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

Volvo 240DL, LPG, blauw 1985 ’ 12.500,-
Citroën CX 2.0 RE, rood, 60.000 km 1986 ’ 15.750,-
CitroënßX 16TRS LPG, zwart 1984 ’ 8.750,-
CitroënßX 16TRS, brons 1983 ’ 7.750,-
Ford Sierra 2.0 GL combi, blauw 1983 ’ 10.000,-
Ford Sierra 2.0L, 6 cil., champagne 1983 ’ 8.900,-
Ford Sierra 1.6L, LPG, grijs 1983 ’ 8.750,-
Lada Samara 1.3, bruin 1986 ’ 6.750,-
Saab 900 GLS, wit 1982 ’ 5.750,-
SkodalosL, rood, 20.000 km 1985 ’ 4.000,-
Fiat Panda, rood, 35.000km 1982 ’ 4.500,-
Opel Ascona D, antraciet 1983 ’ 6.750,-
Mitsubishi Tredia, groen 1984 ’ 6.250,-
Suzuki Swift GL, brons, 60.000km 1984 ’ 7.750,-

Telefoon: 04492-3234

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno h
S Silver 86; Uno Diesel '84; Ritmo '84 t/m '86; Reg"
weekend 85 bwj. '86; Golf 5-drs. Synchro 4WD; Fiat Rif
105TC '82; Fiat 127 1050 '85; '86; 131 CL 4-drs.; Su*
Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback'
Opel Ascona 1600 S 5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa'
'84; Opel Kadett 1200'82; R9GTL '85; Renault 11 TXE'
Renault R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L],
Volvo 345 DLS '82; Panda 1000S'87; Citroen 2 CV 6 j|
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada 1500S stationcar >

Peugeot 305 GL '82 en '85; Mitsubishi Colt '84.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413918
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor au*
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nr/GebruikteWagensUL/PkisSysteem
OBOVAG GARANTIE

Nu halen 1990 betalen!
Citroen Visa 1.1 RE 19
Citroen Visa 1.1. RE 19
Daihatsu Charade TS 5 .'. 19
Fiat Panda 1000 CL 19,
Fiat Regata 85 S 19
Ford Fiesta 1100L 19
Mazda323Nß-DXI3OO 1'
Opel Corsa TRI2OO S 1'
Peugeot 205XE Accent 1»
Peugeot 205 GR 1.3 1'
Peugeot 205 GR 1.3 1'
Peugeot 205 Junior 1'
Peugeot 205 XS 1.3 1'
Peugeot 209 GL Profil 1'
Peugeot 309 XLProfil 1'
Peugeotsos Familiale f? FcToyota Corolla 12V 1.3LB IS
Volvo34oDL 1W

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64, Kerkrade.

Tel. 045-460500. |e|
mercedes 230 TE automaat h

schuifdak grijs met 1' >|j
Citroen BK 19 TRI kat. 3.000 km, wit 1'
CitroenBK 19 TRI, kat., zilver 1' W
CitroenBK 19TRS, schuifd., blauwmet 1».
CitroenBK 16TRS, wit 1' E

CitroenBK 16 TRI, wit 1' l\.CitroenBXI9 TRD, schuifd. goudmet 1* ;
Citroen AXGT, wit, 11.000km 1' "1
Citroen Visa 11 RE, wit 1? ».
Citroen 20RE, wit 1' 'Citroen CX 2500 TRD, turbo, zilver IfJCitroen C 15 bestel, wit tj.
Citroen 2CV6, rood 1981/l9fVolkswagenGolf 1600 CL, wit, 30.000 km I»j||(
Ford Siërra 1800 CL, 5-drs, grijsmet 1;
Nissan Sunny diesel, blauw Ijfll
Nissan Patrol turbo diesel GR, zwart 8.000 km..
FiatPanda4s, rood I.

May Crutzen Bovag
Hunsstraat 33, Übachsberg. Tel. 045-752121.^/ 'Combi Car Centrum

Mercedes 300TDT van ISJ I
VWPassat variant diesel 1? I
Opel Rekord automaat, 5-drs 1;. Opel kadett 1.6 diesel, 5-drs IjL
Honda Shuttle 4 WD 1?
Ford Escort station 1? *
Mazda 323Estate 1? »r
Mazda 323Estate Igfc■ Mazda E2200 bus, 8 personenin- en verkoop, leasing.

Langheckweg 2, Kerkrade. Tel. 045-463344. J'>

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

j Camper bij Bastiaans
| Heerlen. Bel 045-724141.
; Ford Escort 55 Van 1300

" nw. type '87; Ford Siërra; 1600 Laser 5-deurs '84;
1Toyota Starlet 1.3 S '84;; Mazda 626 hatchback 2.0 5-> drs. trekh. '83; Opel Kadett
1 1.2 stationcar'B3; Mitsubishi

' Lancer 1200 GL '82; Mazda» 323 1.3, 3 drs., '81; Honda
! Civic de Luxe 3 drs. '81; Mit-; subishi Colt 1200 GL '80;■ Opel Kadett Coupe Berlinet-
| ta 78; Autobedrijf
1 DORTANGS Altaarstraat 2,

Schinnen, tel. 04493-2211.

Sittard
i Opel Kadett Magie, wit '86;

Opel Kadett GS, wit '88;■ Opel Kadett GSI, rood '87;
Opel Ascona Sprint, zwart
'88; Opel Ascona 5-drs. GT,, blauw '88; Opel Omega 18

f S, wit '87; Opel Omega 20 i,, blauw '88; Opel Omega CD,. blauw '88; Toyota Corolla,. wit '87; Ford Escort, grijs; '87; VW Golf, grijs '87; Peu-, geot 309 KR, blauw '87;
I Opel Rekord 3x '86.

I (El Ir I—_,

Raspelsiestr. 20
Tel. 04490-16565.

Daihatsu deaie'«
Ton Quadflie. Jf
ANWB gekeur-

de auto's,
BMW 316i veel ace. '$L

BMW 316 4-drs blauw
Toyota Celica 1.6 ST 'gfcAudi 80 L, bruin metal. ]3L
Ford Siërra 2.0 Sedan ** ,

Charade bianco '8'
Honda Prelude 2.0 i '8' p

Citroen CX 2.0 stuurt-1" \
elec.backage '85; .. \

Ford Scorpio 2.0 GL 'f' i

Opel Kadett 12 S'&M
Opel Kadett 12 S 5-drs. rjj1
Opel Kadett 13SLPG ,ï>i

Opel Kadett 1.3 autom ’VW Golf sportuitv. 'B]it L
VWGOIf 13 S, kl. rood».
Honda Civic 1.5 GTl'f J

Honda Civic 13 S'Bs' \
Honda Civic 13 S '84' i

Subaru mini jumbo 'B
Toyota Corolla '86; , ,

Ford Escort 1.3 laser »lj
Ford Fiesta 1.1 jub. uitv, 'Fiat Ritmo 60 CL '&6:a i
Mercedes 200 T combj 3 \

Granada 2.8 i combi 'jf'
Mits. Cordia GLX 'B-Lf !

Mits. Colt 1.2 GL 3-drs r
Mini 1000 jub. '831 » »

Toyota Starlet 3-drs. ,BJ' ,
Mits. Saporro '83; a i

Lada 1200 S 20.000 km ,5f
Skoda 105 S 5.000 km ' <

Lada 2105 1.383; I
Renault 9 TL'B3; i

Mazda 626 coupé '8?> (
Honda Quintet autom \.

Mits. Pajero turbo verl.’zeer mooie uitv. '86'
Suzuki SJ 410 '83;
Suzuki SJ 410 '81 :,jf; ,

Renault trafic bestel 3",j
Toyota lite-ace dubb. ka"'

diesel 2x '85; ,aj.

VW pickup dubb. kab- fj,
Daihatsu 850 bestel' "j

Nissan Sunny 1.7 diese'

'87= ,a,
Div. goedk. inruilers v

’ 500,-tot ’ 1.500,- lnr
fllren fin. mogelijk. Bovafi\*~

rantie Reeweg 112, in°j,
trieterrein Abdissent>os
Landgraaf 045-32181!^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2Ö
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Alles is super in Antarctica. Kouder
dan daar wordt het nergens ter we-
reld - de gemiddelde temperatuur
van de centrale hoogvlakte ligt tus-
sen de 50 en 60 graden onder nul -
ouder ijs dan daar vind je nergens,
grotere gletschers bestaan op aarde■niet. Een gletscher die zo groot is
dat Nederland er gemakkelijk on-
der past bijvoorbeeld. Toch ook
een land waar in sommige delen zo
weinig neerslagvalt dat het er woes-'
tijndroog is. Hier bevindt zich de
grootste voorraad zoet water ter
wereld, de onvoorstelbare hoeveel-
heid van 30 miljoen kubieke kilo-
meter, op de dikste plaats bijna vijf-
kilometer dik, waarvan delen meer
dan 100.000 jaar geleden vielen als v
sneeuw. De hoogste bergen zijn
3500 meter hoog, de diepste plaats
van het continent ligt ruim 2500 me-
ter onder de zeespiegel. Elk jaar
ontstaan langs de ruige kusten rond-
de dertigduizend ijsbergen, samen
even veel zoet water als de helft van
het totale jaarlijksezoetwaterver-
bruik op aarde.

Maar er is meer: droge, ijsvrije
woestijnen bijvoorbeeld, en een
meer, Lake Vanda, dat permanent
onder vier meter ijs ligt, maar waar-
van het water dicht bij de bodem
een temperatuur heeft van 25 gra-
den - de bijzondere structuur van
het oppervlakte-ijs werkt als een
zonnecollector. Langs de kusten
loeit vrijwel permanent een ver-
schrikkelijke storm. Maar de lucht
is stofvrij en nooit heiig, de reiziger
wordt voortdurend verbijsterd door
luchtspiegelingen.

Voor de wetenschap is Antarctica
Luilekkerland. Het klimaat, het
oude ijs, het gat in de ozonlaag, de
vele meteorieten die er gevonden
zijn, maar ook de dieren op het land
en in de zee, alles is anders dan el-
ders, en noodt tot bestudering.

Antarctica is bekend om zijn pin- .
guïnsen zeehonden, maar er leven
vooral korstmossen die de sneeuw
soms rood kleuren, en er komt zelfs
een grassoort voor, Deschampsia
antarctica; de landdieren beperken
zich tot vleugelloze insecten als de
springstaart en de roof mijt.

Het meest interessant is uiteraard 'de voedselketen in de wateren rond
het Zuidpoolgebied, van microflora
en -fauna via 'krill' tot en met wal-
vissen en pot vissen, die samen een'
fijn uitgebalanceerd geheel vormen
waarin elke verstoring een ramp is.
Vooral op de zeebodem wemelt het"
van de meest bizarre wezens. Daar-'
van is krill, een soort garnalen, het
best bestudeerd. Er zijn zwermen
waargenomen van ongeveer twee
miljard kilo, met een oppervlak van
450 vierkante kilometer.

Vogels die niet kunnen vliegen, zo-
als pinguïns komen er voor, maar
ook vogels die vrijwel hun hele le-
ven vliegen en alleen landen om te
broeden: albatrossen.

En zo kunnen we doorgaan. Behal-'
ve vele van deze wetenswaardighe-
den bevat het boek ook enige
hoofdstukken over de mens op An-'
tarctica, en wat hij daar dreigt te
gaan aanrichten. Het boek draait
uit op een plan van Greenpeace om
van Antarctica een 'wereldpark' te-
maken. Heel mooi, heel lezens-
waardig, heel belangrijk ook.

santé brun

# Als de luipaardrob in het water opduikt, blijven de pinguïns op het 'droge

DE GLOEILAMP
te voorkomen dat het metaal zich met dezuurstof inde
luchtverbindt, waardoor de gloeidraad zou verbranden.
Het gasheeft meestal een geringeredruk dan de atmo-
sfeer. Bij moderne gloeilampenwordt de gloeidraadvaak
samengesteld uitnogkleinere spiralen, waardoor hij heel
langen dun wordt. E_ vergroot delichtopbrengst.

Een elektrische gloeilampbestaat uit een wolfram-
gloeidraad die in een dunne spiraal is gewonden.

Door de elektrische stroom die er doorheengaat, wordt
de gloeidraad verhiuot eentemperatuurvan circa
25Ö0XX Hij wordt daardoorwitheet en straalt licht uit-
Wolfram wordt gebruikt omdathet een zeer hoog smelt
punt heeft.De lamp bevateen irjert gas, zoals argon,om

ven elementen

krioelend water ontstaan vanuit
kleine, nu te scheppen of te handha

de planten er aan te geven en over
te gaan op vogels. Dat kan alleen
maar een goed boek zijn.

'roofvogels', nota bene) en Cyprus
wel? Maar daarin wil ik me verder
niet mengen, bij het doornemen
van het boek kreeg ik echt zin om

dacht in, evenals die van verschei-
dene andere Europese landen; war
bij mij de vrij willekeurige keuze
opvalt. Waarom bijvoorbeeld de
Azoren niet (Azoren betekent

spronkelijk Brits boek. Niettemin
krijgen de vogelgebieden van Ne-
derland en België er ruime aan-

duiding op de omslag, een oor

Dit is een voorbeeld van de enthou-
siaste, bijna opruiende inhoud van
Van Wijlen's boek, en hoe onuit-
voerbaar het misschien ook klinkt,
gelijk heeft hij. Het is natuurlijk
niet alleen schandelijk en kortzich-
tig, maar ook onwaarschijnlijk
dom, om niet te zeggen zwakzinnig
hoe de mens op aarde omspringt
met het water. Er zijn nauwelijks
nog zeeën en rivieren te vinden
waarin niet het afval terecht is geko-
men dat is ontstaan bij de produktie
van nuttige zaken als colaflessen,
verkiezingsaffiches, huis-aan-huis-
bladen, frikadellen, computers,
bierkratten, auto's, vliegtuigen en
treinen. Rivieren en zeeën die als
gevolg daarvan al dood zijn of on-
herstelbaar aangetast.

meenemen als ze de eerste keer vo
gels gaan bespieden.

ontbreekt is een hoofdstukje over
de uitrusting die beginners moeten

niers. Wat wellicht ten onrechte

formatie die nuttig zou kunnen zijn
voor eierverzamelaars en valke-

Het is voorzien van veel praktische
informatie: hoe kom je in het vogel-
gebied en wat kun jeer in welk jaar-
getijde zien. En wat ook heel sym-
pathiek is, het boek bevat geen in-

Regeringen proberen zich populair
te maken doorer 'iets' aan te doen,
maar Van Wijlen heeft gelijk: heel
Nederland moet weer doorsneden
raken door boerensloten, anders
kun je wel ophouden. Hier een pro-
centje beter en daar een grammetje
meer is de oplossing niet, om het
medium te redden dat het ontstaan
van het leven heeft mogelijk ge-
maakt en gedragen, en waar we al-
lemaal uit ontstaan zijn en nog gro-
tendeels uit bestaan. Het is zoals
Van Wijlen het ergens plastisch uit-
drukt: als jeeen mens op een kook-
plaatje legt blijft er na het verdam-
pen van het water maar een zielig
hoopje reststoffen over

\mm vn je aan een kind
fL uitleggen hoe een

J ferkt? Ik heb het wel eens
;Probeerd, maar waar

i j"fs volwassenen het laten
0 als het gaat over
' rol van het magnetisch

(fd daarbij, daar moeten
jNeren helemaal afha-
i Datzelfde geldt min
i Tieer voor de automo-
jjfr' al is daarin in principe

* 'es zichtbaar en tastbaar.
jln hoe gaat het met de

die ten grondslag

Ifen aan decomputer, deerncentrale, de verrekij-
-6r > een deurslot, een hijs-
en?

een vliegtuig is het nog anders.. het kan vliegen kan ik berede-
iken. 'k kan het niettemin niet

d geloven dat het ook echt lukt.
1[ i,fin heeft een kind het minder
r^'lijk, gewend als het is aan. °okjesfiguren die om de minste

eien het zwerk kiezen.

Ik11 "et boek 'Over de werking van. ,Urketrekker en andere machi-
van David Macauley in alle op-

aten even duidelijk is, dat kan ik
'- gezegd niet overzien, maar
i dergelijk boek niet bestond

het alsnog moeten worden ge-
rtven, en vooral getekend. Want. Is toch te gek dat er miljoenen,|J,!ieri zijn die weliswaar leven

i en tussen allerlei gecompliceer-
i nUichines en apparaten, en van
v. êros daarvan zelfs het drijvend

cipe niet onder de knie hebben

Geboren
Wat is aanminniger dan een onbe-
holpen pas geboren dier? Niet al-
leen kinderen zijn er gek op, vol-
wassenen worden er ook door ver-
tederd. De ethologie heeft daar het
een en ander over op te merken: in
onze genen zit een mechanisme
waardoor 'vertedering' en 'verzor-
gingsgedrag' wordt opgeroepen
door bepaalde kenmerken van jon
ge dieren (en mensen): poezelig-
heid, speelsheid, grote hoofden en
poten, onbeholpenheid. Midas
Dekkers heeft nu een boek geschre-
ven dat gelukkig voor het grootste
deel bestaat uit foto's zoals je die
meestal alleen op een bepaald soort
kalenders aantreft; het heet 'Het
grote moment - hoe dieren geboren
worden. Spinnen met de kinderen
op de rug, hamsters met de kinde-
ren in de wangzakken - de primi-
tiefste dieren geven ook nog gehoor
aan de pluizerigheid van hun kroost
en zorgen er voor, soms met totale
wegcijfering van zichzelf.

Dat er in Nederland nog vele mooie
waterpartijen zijn blijkt uit de rest
van het boek: de Hatertse Vennen
bij Nijmegen, de Randmeren van
de polders, en de moerassen daar,
de Hoge Venen in België (dat land
rekent Van Wijlen gemakshalve en
vermoedelijk ook met commerciële
oogmerken tot de Lage Landen),
beken op de Veluwe. Dan komt een
hoofdstuk over de grote rivieren die
ondanks het feit dat ze de riool van
Europa vormen toch nog opmerke-
lijk veel, soms bizar, leven herber-
gen. En tenslotte de Wadden, die
nauwelijks nog betoog behoeven.

j.,nerinner me op school een aantal
len op dit punt geleerd te heb-
l > Vooral met hefbomen was men

e Weer, en met de zwaarte-
i ent.cnt. Er was zelfs een schèikun-
j^faar die in 1956 zo modern was

L Proef te laten zien met het ma-
L Van plastic (na de knal hing in
l Scheikundelokaal een doordrin-
"de azijnlucht).

" De werking van de gloeilamp, een van de vele tekeningen in het boek 'Over de wer-
king...'

seerd zijn. Het is eigenlijk een van
de aardigste boeken over dieren die
ik de laatste tijd heb gezien.

uiteraard ijzersterk, want Dekkers
weet de juiste toon te treffen voor
kinderen die in dieren geïnteres-

De combinatie van dit soort foto's
met tekst van Midas Dekkers isVan Wijlen geeft van al die gebie-

den ook praktische informatie, over
wat te bezichtigen, hoe er te ko-
men, hoe er te verblijven.

L.,
lil 'k daarna op 'technisch' gebied
L te weten ben gekomen
|(9rn overal vandaan: radio en tv,
(. "'en, boeken, tijdschriften, en
E r interviews. Maar een boek
\t- — — —r "j een poging werd gedaan in

klap in alle lacunes te voorzien
V{ °nd niet - tot nu toe. 'Over de,
t king...' geeft ook niet op alle
(8en antwoord, maar toch wel op
tij Kroot aantal. Met leuke teke-
ij 8-n en een soort 'verhaaltje' wa-
lj een mammoet een rol speelt.
Ig. 's te hopen dat dat 'kinderachti-

Water

>■, e'ement 'de volwassenen er niet
l(f Weerhoudt het boek ook eens
tv/^nd te nemen. Het is een heel
(.* cadeautje voor vrijwel ieder-

Vogels
Ik ben aardig thuis in de plantenwe-
reld, en misschien wel daarom nog-
al afgunstig op mensen die zomaar
weten te vertellen wat voor vogel
die wegschietende grauwe schicht
was. Neem nu Kreta: in het boek
'De bekendste vogelgebieden iun
Europa' van J. Gooders en A. van
den Berg staat, dat ik daar in mijn
vakantie vorig jaar bijna had moe-
ten struikelen over Rüppell's Gras-
mus, maar ik heb erniet één gezien.
Vogels zijn moeilijker dan planten,
ze zitten niet stil en zijn zo weer ge-
vlogen, dus alle bewondering voor
mensen die dagenlang met de kijker
in de weer zijn in struikgewas of op
hoogzit en daarbij vele vogels waar-
nemen, fotograferen of filmen.

Antarctica
Reisbureaus schijnen grote plan-
nen te hebben er geheel verzorgde
vakanties te gaan organiseren, en er
is jaren geleden al een vliegtuig vol
Nieuwzeelandse sightseers neerge-
stort. Er wordt geboord naar olie en
gas en andere grondstoffen, er wor-
den vliegvelden en havens aange-
legd en de eerste ongelukken met
tankschepen zijn er ook al gebeurd.
Is het laatste ongerepte continent
van de wereld, het barre Zuidpool-
gebied, Antarctica, een stuk land
dat tweemaal zo groot is als Austra-
lië, nog te redden? Als je het

boeken
slechts te vinden zijn op films en in

Greenpeaceboek 'Antarctica' hebt
gelezen blijf je enigszins pessimis-
tisch achter, want als het zo door-
gaat als de afgelopen tientallen ja-
ren zal ook dit stuk natuur, net als
de tropische regenwouden, nog

tf. '°nderdduizend kilometer boe-
te °°t terug in Nederland en Bel-
l)c 7men wil Ton van Wijlen zien.

's nodig, als reservoirs van
H 'aardig en dierlijk leven. Hij
L'Jft er - soms wat geforceerd
i, uend - over in zijn boek 'De
L ere n van de Lage Landen', en

'et die gigantische hoeveelheid

Die doorgewinterde liefhebbers
hebben volgens mij trouwens dit
boek niet nodig, het lijkt me eerder
gericht op beginnende 'vogelaars.
Het is overigens, ondanks de aan-

" Een pas geboren ezeltje
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Hoe werkt een
elektromotor?
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Auto's

Diversen

Opknappers
I Rover 3500 '78 ’2.200,-;

Saab 99 '78 ’900,-; Mini
1000 '76 ’700,-; Citroen
GSA '82 ’ 2.900; Kadett '78I ’1.950,-; Charade '80

’ 1.950,-; Honda Autom. '77
’1750,-

Fiat Sitty Car.
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard Tel. 04490-17544.

Autotelefoon
Lease va. ’ 90,- p.m.
Nu ’ 500,- voordeel.

Autronic
04492-3888

Off. PTT-dealer.
LUCAR Automobielen Kerk-
rade, voor betere auto's te-
gen betaalbare prijzen; Mer-
cedes 190 E '87 zilver, 190
E '86 wit, 300 E blauw 1988,

i 280 S goudkl. '85 autom.;
BMW 528 i '86 zilv.groen,
BMW 525i'84 blauw, BMW

i 320i'86 rood, 316 '85 zilver;
Volvo 760 GLE '85 antraciet;

■ Sierra 2 x '85/'B6 zwartme-
tall.; Golf Cabriolet '87 an-! traciet, Golf 1300 2 x'B2, '85j zilver; Nissan Cherry '86 zil-! ver, Nissan Micra '85 groen; metall.; Toyota Corolla '86
bruin; Audi '80, '85 brons;

I Opel Kadett 3 x '84/'B7; Es-
I cort 2 x '84/'B6 goudkl; Su-

baru coupé '87 zilver; koopje
Triumph Spitfire 100%! ’ 8.750,-; Porsche 924 rood
uitbouwset koopje! Honda
Civic 1985 zilver; Scorpio ty-I pc '87 wit 20 cl. nieuwstaat;
Opel Ascona '87 23.000 km
gel. als nieuw ’ 14.750,-;
Mazda 323 '84 rood; Re-
nault R5 3 x turbo GT '82/
'86. Inr. en financ. direkt.
Garantie vanaf 6 maanden.I APK Keuringsstation, Lucar
Holzstr. 67, kerkrade. Tel.
045-456963.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Audi 90 Quattro
155 PK, km.st. 40.000 met

veel extra's, wit speciale
aanbieding '85; Toyota Su-
pra Targa 3.0 I 24 kleppen
alle extra's wit '86; Honda
Prelude 2.0 EX km.st. 9.300
als nw. wit 7 juli '88; Audi 80
S rood met sportpakket '87;
Audi 80 s rood met sport-
pakket '87; Citroen CS 2500 i
prestige automaat, airco
enz. i.nw.st. '87; Audi 80 C
75 PK 4-drs, 1e eig., spec.
aanb. beigemet. '85; Nissan
Bluebird Turbo SGX '87;
Nissan Sunny 1.6 Coupe
GTI wit '87; BMW 315 wit en
beige '82; BMW 316 met ex-
tra's '82; BMW 518 grijs '80;
Fiat 127Super 900 '82; Ford
Escort 1.4 CL km.st. 15.510
'87; Ford Escort 1300 Laser
wit '86; Ford Tuanus 1.6 L
met gas '81; Ford Fiesta
100083; Lada 2107 1.5 GL
'85; Lada 1500 combi '81;
Nissan Micra SDX '86; Opel
Kadett HB 1.3 S '87; Opel
Kadett 1.2 SC '87; Opel Ka-
dett HB 13 S '85; Opel Ka-
dett HB 12 N wit '81; Opel
Ascona 16 S HB spec. '85;
Opel Ascona 18E grijsmet.
'84; Opel Manta 19 N CC
groenmet. '81; Opel Com-
modore 2.5 S automatic '81;
Opel Kadett 1200 aut. '78;
Peugeot 205 XE '86; Peu-
geot 309 GL profil van 1e
eig. '86; Renault 18 GTL
stationcar met gas '85; Re-
nault 5 TL '88; Seat Ibiza 1.2
GL km.st. 33.880, 1e eig. wit
'85; Toyota Starlet 1.2 de
luxe '81; Talbot Fougonnette
1100 '80; VW Passat C
1600, wit, '85; VW Polo C
blauw '84; VW Golf L '78;
Volvo 340 DL 3-drs. '84;
Volvo 360 2.0 rood van 1e
eig. '86. Div. spec. aanbie-
dingen op goedkope inrui-
lers, Bovaggarantie of eigen
garantie 6, 12 maanden, fi-
nanciering tot 100%. Wij zijn
ook uw adres voor algeheel
auto-onderhoud. Donder-
dag koopavond. Auto en
APK centrum KEULARTZ
BV, Locht 42 83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.
Te koop Opel KADETT City;
Toyota Corollaj Mini spec.
Alle bwj. '79 en APK. Kruis-
str. 42, Broeksittard.
Te k. v. part. RENAULT 5
TL, '82, i.z.g.st., vr.pr.
’4.900,-; Opel Kadett 13 S
'81, i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.200,-.
Dorpsstr. 27, Nuth.
HONDA Prelude nw. mod.
85, apart mooi ’ 14.500,-;
VW Passat diesel, laat '86,
kleine schade ’ 10.950,-;
Mitsubishi Galant GLX nw.
type '86, als nw. ’ 11.500,-;
BMW 316 LPG, bijna '86
’15.900,-; Peugeot 205
diesel '86 koopje; Renault
25 spiksplinternieuw mod.
'85 ’10.950,-; Ford Siërra
2.0 LPG, bijna '86
’11.900,-; BMW 630 cou-
pé, zeer apart ’11.900,-;
Opel Kadett bijna '84
’6.250,-; Kadett m. '81
’4.500,-; Kadett '77
’650,-; Zastava Fiat 128
bijna '84 ’1.950,-; Byggy
Ruska Regina cabrio '83
’6.950,-; Triumph Spitfire
'78 ’ 7.500,-; Escort autom.
'78 ’ 950,-; Escort Sport '77

’ 650,-. Scharnerweg 3,
Maastricht. Tel. 043-634978
U rijdt uw auto goedkoper
met occasions onderdelen
(gr. voorraad CITROEN,
Renault, Peugeot). Alle rep.
OQk caross. H.A. Mersch-
meyer, Lütticherstr. 586,
Aken. Tel. 09-49.24174536.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Audi 100 CC 5-cyl. diesel
83; Daihatsu Mini Bestel
'83; Honda Civic 1200 wit
'81; Innocenti 90L '80; Ford
Fiesta 13S '79; Ford Taunus
Ghia '79; Ford Escort '78;
Alfa Sud 1300 '79; VW Golf '1100 '77; Opel Ascona '77.
Garage de KISSEL 42,
Heerlen

Te k. 2 OPKNAPPERS Opel
Ascona 16 S, bwj. '78,
’850,-; Honda Civic 1200
bwj. '79, ’ 750,-, zeer gaaf,
dynamo defect, APK 6-6-
-'9O. Tel. 045-323178.
KOOPJES: Audi 100 LS, sc,
automaat, bwj. '81, in staat
van nieuw ’ 5.750,-; Talbot
Horizon L, zeer mooi, '84
’4.600,-; Opel Kadett 13 S
hatchback '80 ’ 3.750,-; Al-
fetta 2 Itr. automaat, '80
’2.900,-; Peugeot 505 SR
automaat, zeer mooi, '79
’2.250,-; Peugeot 305 '79
’1.750,-; Talbot Horizon,
LPG, '81 ’1.350,-; Datsun
Sunny 140 V, '79, ’ 1.100,-;
Renault 18 TL '79 ’950,-;
Fiat 127, '79, ’BOO,-; Peu-
geot 104 '77, ’ 750,; Toyota
1000 '74, ’600,-. Dagel.
geopend van 10.00-17.00
uur en zaterdags van 9.00-
-16.00 uur. Alle auto's zijn
APK gekeurd voor ml.
04766-1417.
Te k. Citroen BS 21, break,
'74, i.z.g.st., ’ 6.500,-;
Triumph TR 6 met gerev.
mot., '72, i.z.g.st. Tel.
04756-3122.
Te koop Opel Kadett LS die-
sel, stationcar, bwj. '87,
’12.750,- 2x; Opel Kadett
LS diesel, stationcar, '83,

’ 8.750,-; Opel Kadett 1300,
bwj. '80, ’ 4.250,-; Alfa ju-
nior 1,6 bwj. '73, ’9.500,-;
Alfa GTV, bwj. '80, get. en
verl. ’4.650,-; Renault 9
GTL, bwj. '82 ’ 4.750,-; Re-
nault 4 GTL, bwj. '81,
’2.250,-; Ford Fiesta RS,
bwj. '80, ’ 5.750,-; Ford Ca-
pri autom., bwj. '76, ’ 800,-;
BMW 320, bwj.'Bo, ’ 5.750,-
Dodge coupé, bwj. '82,

’ 7.500,-; Peugeot 205 GL,
bwj. '84, ’9.500,-; Mitsubi-
shi Colt, bwj. '82, ’ 3.750,-;
Fiat 238 E custan camper
mcl. voort, ’ 7.500,-; Fiat
131, bwj. '79 ’400,-; Dat-
sun Laurel, bwj. '78,

’ 1.750,-. Tel. 04490-45044
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto met vrij-
waring bewijs. Bel. 045-
-462441.
Mazda 626 1.8 GLX NB
LPG '88; Mazda 626 2.0 GTI
NB '87; Mazda 626 2.0 GLX
NB '83; Mazda 626 1.6 LX
NB '84 en '85; Mazda 626
1.6 SDX NB '81 en '82;
Mazda 626 1.6 DX NB au-
tom. '83; Mazda 626 GLX
Coupé 2.0 autom. PS '84;
Mazda 626 2.0 SDX Coupé
'82; Mazda 626 1.6 LX Cou-
pé '87; Mazda 323 1.6 I GLX
NB '87; Mazda 323 1.3 LX
NB '85 en '86; Mazda 323
1.5 GLX NB'B6; Mazda 323
1.5 HB GT '84; Mazda 323
1.3 HBS '85; Mazda 323 1.5
HB GLX 5-drs. autom. '87;
Mazda 323 1.7 GLX Estate
D '87; Ford Escort 1.4 CL
HB ABS '87 en '86; Opel
Rekord 2.0 S 4-drs. '80;
Nissan Micra 1.0 HB '83;
Nissan Micra HB autom. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX Se-
dan '83; Toyota Carina 1.6
DX Sedan '84; VW Jetta 1.6
2-drs. '87; Fiat 127 "prima"
uitvoering '83; Nissan Cher-
ry f.5 HB GL '84. Occasions
met Mazda-Kroongarantie.
Autobedrijf LEYMBORGH,
Bornerweg 2-8, Limbricht.
Tel. 04490-15838.
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 HB 2x '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda Se-
dan 1.6 LX '86 '87; Mazda
626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 626 Sedan 2.0 LX
diesel '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84; Mazda 626 HB
1.6 LX compl. met uitbouw-
set 13-11-'B4; Mazda 323
HB 1.5 LX '86; Mazda 323
HB 1.3 LX 2x '86: Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX aut. ,
25-11-'B5; Mazda 323 HB
1.3 DX '83; Mazda 323 NB j
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX '86; Mazda '323 NB 1.3 LX '86; Mazda '323 NB 1.3 DX'B5; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Manta
1.8 S '83; Opel Kadett 1.6 S
GT '86; Opel Kadett 1.2 S ''84; Opel Corsa TR 1.2 S ■'85; BMW 318 automaat '81; 'Nissan Cherry 1.3 GL '84; 'Triumph Spitfire MX 3, 1971,"!’4.500. Goedkope inruilau-
to's: Mitsubishi Saporro aut.'■'78 ’1.750,-; Fiat 128 CL
1100 '80 ’500,-; Opel Re- i
kord '79 automaat ’ 2.750,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045- ■722451. Erkend APK-keu- 'ringsstation. I
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S ook sloop- en schade-
auto's. Tev. caravans. 045- i
416239.
Te koop Fiat DUCATO 14D, !
dubbelcabine met wisselba-
re laadbak plus 5-pers.
camperunit, bwj. '87,
’37.500,-. Koolweg 11-13
Elsloo. Tel. 04490-71925.
Te k. aang. tegen zéér
gunst, prijzen: o.a. FORD ,
Scorpio 2.0 cl. mod. '86, i
’15.950,- (geen inruil); ,
Ford Fiesta 1.1 L rood sun- ,
roof dcc. '84; goeie Fiat Rit-
mo diesel '83, nw. mod. |
koopje; BMW 518 bruinm.
stuurb. '83; BMW 316 i. nw. |
st. '82; Mercedes 230 coupé i
autm. zéér mooi '80. Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
(ook 's zondags geopend).
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij I
bet. ’3OO,- tot ’20.000,- 'voor uw auto. 045-411572.
Omega 2.0 i '88; Kadett 13 ■'LS '86, '85; Corsa TR 12S i
'85; Corsa Luxe 12S '84,
'83; Kadett 12 '84; Kadett i
12S '81 2x; Kadett Coupé 12
S '78 AUTOMOBIELBE-
DRIJF J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Jurgen AUTOVERHUUR. 'Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Opel CORSA 12 S, bwj.'BB,
grijs metall., km. 41.000

’ 14.500,-. Citroen AX bwj.
nov.'BB, ’12.500,-. Tel.
045-720826.

Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett E 1.8
S champagnemet. '87; Opel
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Opel Kadett LS groenmet.
'85; Kadett GTE wit '83; Ka-
dett 5-drs. rood '83; Kadett
SR blauwmet. '82; Kadett 13
S 5-drs. blauwmet. '81;
Manta 2.0 GTE bruinmet.
'83; Ascona Diesel 4-drs. kl.
bruin '83; Ford Sierra KR 4i
roodmetal. '83; Sierra 1.8 la-
ser 5-drs champagnemet.
'86; Sierra 2.0 LPG 5-drs.
blauwmet. '85; Fiesta 1.1 L
groenmet. '81; Toyota Star-
let 5-drs. zilvermet. '79;
Honda Civic 3-drs. licht-
groenmet. '81. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48, Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016
Renault Rll automatic in
nieuwstaat 1987; Mini May-
fair 1987; Fiat Uno 45 1986;
Rover 213 SE automaat
1985; Maestro 5 deurs 1600
HLS 1984; Honda Civic
1500 GL 1986; Metro 1000
E 1982; Maestro Mayfair
1600, 1985; Datsun Cherry
1982; Mazda 626 GL 2 liter
met LPG, 1982; Mitsubishi
Galant 1600 stationcar
1982; AustinMontego Estate
met grijs kenteken, 1987;
Ford Escort 1300 GL Bravo,
5 deurs, 1983; Bovag-ga-
rantie, inruil en financ. Aus-
tin Rover Dealer HAVE, In-
dustriestr. 31, Sittard. Tel.
15195. Tevens APK keu-
ringsstation voor alle type
auto's. Verhuur van spuit/
moffelcabine. Dus tot ziens.
AUTOBEDRIJF E. Custers,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5261.
Biedt te k. aan: Ford Sierra
2300 Diesel Laser t'B7,
’16.500,-; Ford Escort 1.6
GL t'B3, ’8.900,-; Pontiac
Sunbird fBl, ’5.900,-; Vol-
vo 244 GLE nw m. '81
’5.900,-; Opel Ascona 1.6
S, 4 drs., t'B4 ’9.000,-;
BMW 320 it'B4, ’17.000,-;
Ford Sierra 1.6 GL, LPG t.
'83, ’7.900,-; Mini t.'B4,
’4.500,-; Opel Ascona 16 S
4 drs., t. '78, ’1.900,-; Fiat
Ritmo 75 CL t.'Bo ’ 1.900,-;
Mazda 323 autom. t.'79
’2.100,-; Opel kadett 1300
N Berlinetta, sportv., '80
’4.900,-; Opel Kadett 13 N
fBl ’ 4.900,-; Cabriolet
Daihatsu Charade bwj.'Bs,

’ 7.000,-; Mazda 626 2 L t
'81 ’ 3.500,-; Lada Jeep bwj
'79 uitg. ’3.500,-; Ford
Taunusl.6 L t.'Bl ’2.400,-.
Toyota Corolla bwj.'79
’1.700,-. 2x Opel Ascona
16 N 19 S autom., '77, '78 v.
a. ’ 1.000,-; Volvo 6 I t.'Bl
’1.700,-. Renault 5 Rally
Monte Carlo f79, ’ 1.500,-;
Audi 80 CL t'Bl ’3.900,-;
BMW 520 fBO, ’3.200,-;
Simca bestel '82, ’ 2.900,-;
Lada 2105 '84, ’3.500,-;
Opel'Record 2.0 S, LPG t
'82, ’4.500,-; Mini Metro t
'82, ’ 3.900,-. Mitsubishi
Galant LPG, t'B2 ’3.900,-;
Opel Ascona '79, ’2.700,-;
Golf Diesel '80, ’ 3.600,-; 2x
Ford Taunus '79, '80 v.a.
’1.700,-; Mazda 626 fBO,

’ 2.900,-. Suzuki busje t'B4,

’ 2.900,-; 2x Toyota Carina
'79 v.a. ’1.900,-; Talbot
Sunbeam 1,6 Tl t'Bl,
’1.500,-; Alfa Sud f79,
’1.400,-; Mazda 323 f7B,

’ 1.200,-; Honda Accord aut
fBO, ’1.900,-. Fiat Ritmo t
'80, ’1.600,-; Golf t '79,
’1.400,-; Peugeot 305 f 79

’ 1.600,-; Toyota Celica '75,
’1.900,-; Opel Ascona 16
S, t. '78 LPG ’ 1.400,-. Di-
verse goedkope inruilers, al-
le auto's met nieuwe APK.
Geopend van ma t/m vrij 10-
-19 uur. Zat. tot 17 uur. Inr.
fin, gar. mog.

BMW 323 i '84; BMW 316i
'88; BMW 524 TD '85; BMW
316 '87; BMW 316 '85; Su-
zuki Alto, 5 deurs '87; Suzu-
ki Altö GL '87; Suzuki Alto
automaat '83; Audi 80 '87;
Audi 80 '80; Volvo 244 GLD
'82; Mazda 626 automaat
'81; VW Polo Sport '86;
Mazda 323 '84; VW Golf 5
bak, GL 1600 '84; Alfa Sud
1.5 '83; Ford Taunus '81.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen. Inr.
gar. fin. Tel. 04490-44944.
Uw adres voor APK keuring.
Alle auto rep.
Te k. Lada 2107 bwj.'B4; La-
da 2104 stationcar bwj.'B6;
Lada 1900 S bwj.'B7; Ford
Escort 1300 bwj.'Bl; Daihat-
su Charmant bwj.'B3; Ci-
troen 2 CV 6 bwj.'Bs. MOBIL
Selfservice Station, Hein
Bodelier, Markt 1, Nuth. Tel.
045-241335. Tevens het
adres voor APK.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Opel Senator 25
E autom. '85. Mercedes 200
D '86. Opel Ascona 4 drs. 18
i '83. Opel Ascona 16 D '82.
Kadett D '84, Golf GTI 16 V
div. extra's '86, Golf GTI '86,
Opel Ascona 16 S '83. Opel
Ascona 16 S '82. Fiat Panda
45 S '83 wit, Renault Fuego
'81. Citroen 2 CV 6 Char-
leton '84 Mitsubishi Sapporo
'79. Fiat Ritmo '82 4c VW
bus LPG, '79. Opel Rekord 4
drs. LPG '85. Mitsubishi Ga-
lant '81. Opel Kadett diesel
'84, Opel Ascona 16 S '82.
Inr. financ. garantie. Auto-
handel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen
Nrd. Heerlerheide. Tel. 045-
-216475/727711.
Seat Automobielbedrijf
PRIMAIR Sittard, Industrie-
str. 25, (Handelscentrum
Bergerweg). Tel. 04490-
-14364 biedt met garantie te
koop aan: Renault 21 GTS
'87. Seat Ibiza 1.5 GLX s-
drs '89, Seat Ibiza 1.2 GL 3-
drs '87, Peugeot 305 SR '83,
Citroen Visa '85, BMW 320
'80, Mercedes 230 E '81 en
veel extra's, Ford Escort
Ghia '81, Ford Escort Bravo
'83, VW Golf diesel '80, Inr.
en Finan. mog. Donderdags
koopavond.

AUTO LANDGRAAF biedt
aan kijk en vergelijk; Merce-
des 500 SE m. ABS, airco,
pullm. enz. '84, ’48.500,-;
Ford Escort XR3 I Cabriolet
m. ABS, v. ace, kl. wit, '86,

’ 34.500,-; VW Golf Cabrio-
let kl. grijs met., z.v. ace,
'82, ’ 24.500,-; Talbot
Samba Cabriolet kl. rood,
alsnw., '83, ’17.500,-; Nis-
san 300 ZX Turbo, z. aparte
auto, kl. grijsmet., '84,

’ 24.800,-; Alfa Giullietta
1.6 m. div. ace, kl. rood, '84,
’11.750,-; Alfa Giullietta
2.0 zenderuitv., kl. rood '82,
’9.500,-; BMW 318 i m.z.v.
ace, kl. goudmet., 48.000
km., '86, ’26.500,-; BMW
316 1.8, kl. wit, div. ace '84
’15.950,-; BMW 320 auto-
maat v. ace, kl. roodm., '81,

’ 6.500,-; Lancia Thema
I.E. kl. zwartmet., '87,

’ 32.900,-; Citroen Axel
24000 km., kl. rood '87,
’9.950,-; Citroen 2 CV 6
Special kl. blauw, '84,
’4.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Daihatsu Chara-
de VAN Diesel kl. wit, '86,
’8.950,-; Ford Scorpio 2.0
CL kl. roodm., nw.st., '87,

’ 23.900,-; Ford Scorpio
diesel 2.5 kl. steenrood, '86,
’20.800,-; Ford Sierra 1.8
Laser, kl. beige, z. mooi, '86,
’17.500,-; Ford Sierra 2.3
diesel station, kl. groenm.,
'83, ’ 12.900,-; Ford Escort
1.3 GL, kl. wit, z. mooi '82,
’7.950,-; Ford Escort XR3
m. v. ace, kl. wit, '82,
’9.750,-; Ford Fiesta 1.4 S,
kl. zwart 30.000 km.'B7,
’15.950,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve kl. wit, '85,
’22.950,-; Lada 2105 GL,
kl. rood '83, ’4.500,-; Mit-
subishi Galant 2000 Turbo
kl. blauwmet., '84,
’12.500,-; Opel Kadett 1.3
LS, 5 drs., kl. rood, '86,
’16.500,-; Opel Kadett 1.3
S Berlina, kl. bruinmet., '83,
’9.750,-; Peugeot 505 GTi
automaat kl. blauwmet., '84,

’ 11.950,-; Toyota Celica
Liftback wit z. mooi '83

’ 10.750,-; VW Golf GTI 1.8
m. airco, st.bekr. leer int. '86
’32.500,-; VW Passat CL
1.8 5 drs. goudmet. '86
’17.500,-; VW Jetta Elan
1.6 grijsmet. '86 ’ 16.950,-;
VW Passat Diesel 5 drs. wit
'84 ’11.950,-; Volvo 360
GLT 2.0 inj. rood 18.000 km
'87 ’22.950,-; Volvo 340
DL wit '84 ’9.950,-. Inrui-
lers: Rover 3500 S V8clas-
sic car '72 ’6.750,-; Ford
Taunus 1.6 L automaat
groenmet. '82 ’ 5.750,-; To-
yota Celica 2.0 KT lifb.bruinmet. '82 ’ 6.950,-;
Ford Mustang Ghia 8-cyl.
bruinmet. '80 ’ 3.950,-;
Ford Mustang Ghia 6-cyl.
'80 ’ 5.750,-; Datsun Sunny
GL m. LPG roodmet. '81
’1.750,-. 'Erkend bovag-
bedrijf 'Eigen werkplaats
'Financ. zonder aanbet.
mog. 'Alle keuringen toe-
gest. 'Inr. mog. 'Keuze uit
12-3 mnd. gar. 'VVN keur.
stat. 'Gar. boven ’ 10.000,-.
Kom vrijbl. kijken en vergel.
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de betere gebr.
auto. Auto Landgraaf, Heer-
lerbaan 74-76 Heerlen.
045-424268/424231.
AUDI 100 GL, 5 cil.. '82,
’5.500,-; Mini 100 '82,

’ 3.250,-; Hyundai Pony '82
’2.250,-; Opel Kadett D
'83, ’ 7.000,-; Mitsubishi
Galant Combi '84, ’ 7.750,-;
Opel Kadett '80, ’3.500,-;
Toyota Celica '78, ’ 2.250,-;
BMW 316 '77, ’1.500,-;
Ford Granada '80, ’ 1.000,-
Ford Taunus Ghia '78,

’ 1.250,-; Audi 1005 cil.'79,
’2.250,-; Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87
’31.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser '87
’17.500,-; Ford Siërra 1.6
laser 5-drs '86 ’15.500,-;
Ford Siërra 2.0 luxe '84
’12.500,-; Ford Escort 1.3
lux '83j 7.400,-; Opel O-
mega 1.8 LS 5-bak '87
’23.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’17.500,-;
Opel Kadett 1.2 LS 3-drs.
'87 ’ 16.750,-; Opel Ascona
1.6 S '83,’ 7.400,-; Renault
25 TS 5-bak '86 ’17.250,-;
Renault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’ 12.500,-;
Mitsubishi Colt 1.3 GL 5-bak
nw. model '88 ’ 18.750,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL s-
bak LPG ’12.000,-; VW
Passat 1.6 CL 5-drs '86

’ 14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Mazda 626 1.6 LX '87
’16.750,-; Mercedes 200
benzine '82 ’ 12.000,-. 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
toegestaan.
Honda Civic 1.3 L zeer mooi
'84; Daihatsu Charade Die-
sel Bestelw. zeer mooi '84;
Golf 1600 S '79; Ford Fiesta
zeer mooi '80. Inr. mog.
APK-keuringen ’ 60,-. Gro-
te beurt met APK ’240,-.
Bovag-autobedrijf John
OSOJNIK, Tripstr. 24
Eygelshoven. 045-460734.
Autobedrijf Sjaak VD
BERGH; Ford Escort 1300
'89; Ford Escort 1300 '81;
Audi 200 Turbo '82; VW
Caddy '85; VW Golf 1600
'87; VW Golf 1600 '83; VW
Santana '82; VW Polo 1300
GT '83; Suzuki Alto '81; Mini
automaat '79. Pr. Hendrik-
laan 32 Brunssum. Tel. 045-
-270270.
Dir. contant geld voor auto's
vanaf bwj.'Bo tot '87. U belt
045-414372. Wij komen ook
's avonds
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Fiat PANDA 45, kl. zwart,
bwj. '82, APK 5-'9O, vr.pr.
’2.200,-; Daf 55, bwj. '72,
APK 7-'9O, vr.pr. ’BOO,-.
043-612580.

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

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

i!Te k. gevr. sloop- en
ISCHADEAUTO'S. Autoslo-

perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. Loop- sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel. 045-

-1 213424 of 045-221532
SLOOP- en schadeauto's,
oud ijzer en metalen. Tel.■ 045-272216 of 272516 ('s
avonds).
ROADSTAR vrgt. loop-,

i sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.

Bedrijfswagens
Te k. TOYOTA HI-ACE be-
stelauto m. grijs kenteken,
rondom glas, i.z.g.s., vr.pr.

’ 2.000,- excl. BTW. Te be-
vr. Groothandel Frans Geur-
ten, Leesjongstr.3, Hoens-
broek. Tel. 045-229084.
MITSUBISHI L 300, 2500
Diesel Van bwj. '87,
’13.500,- excl. BTW. Tel.
04754-85019.

PEUGEOT J 9, bwj. '81,
APK tot nov., vaste pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-724830

Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen. vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

....;■

Auto onderdelen en accessoires... . M|| . . :- :: .;'

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Tek. Wolfrace Vlg. met nwe.
banden voor BMW 5 serie,
Opel Commodore, Senator.
Vr.pr. ’ 750,-. 04492-5113.
Te k. SUNROOFDAKEN
’135,- p.st. De Gijselaar6l
Amstenrade.
Te k. z.g.a.n. LPG install.
voor KADETT 13S, '87.
’390,-. 045-212091.
Goede gebruikte " onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Te k. GTI motor, bwj. '83,
compl. met dashbord. Tel.
045-212347.

Te k. 13 X 6J SPORTVEL-
GEN met banden 185 X 70,
voor BMW/Opel/Golf, z.g.a.
nw. Te bevr. Fossielenerf
596, Heerlen.
Gebruikte onderdelen te
koop van lelijke EEND 2 CV
6, bwj. '81. Tel. 04405-2218.

[ Schoolstr. 7, Hulsberg.
Te k. onderdelen SAAB 900,
EMS, bwj. 1980, motor enz.

' enz, tel. 04499-4628.
Te k. SPORTVELG. en
goede band. 13 inch v. Opel/

;BMW ’ 450,-. 045-316940.
iTe k. MICRO-FICHE rea-

ders, ’ 150,- ex. BTW. Bei-
ten, tel. 04750-32991.
Te k. Mer. R. v. deur type
123, jr. '83. Tel. 045-317614
na 17.00 uur.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGER m. huif,
afm. 2.50 x 1.35 x 1.45, vr.
pr. ’ 950,-. Tel. 04492-4534
Te k. AANHANGWAGEN
gegalvaniseerd 2.80x1.20
met oplooprem, laadverm.
1300 kg., bwj. '87 als nw.

’ 1.500,- en Brabantse ka-
chel ’ 500,-, evt. te ruil voor
kleine caravan, tel. 04406-
-15027 Of 14893.
Te k. AANHANGWAGEN 2
bij 1 mtr., vr.pr. ’ 475,-. Tel.
045-229685.

Te k. AANHANGWAGEN
voor vervoer van motoren,

’ 750,-. Kissel 46A, Heerlen
Tel. 045-723142.
Te k. KIEP-AANHANG-
WAGEN 210 x 110 x 45.
Hunsstr. 22 Übachsberg.
Te k. i.z.g.st. gesloten
AANHANGWAGEN. Tel.
045-272214.
Een PICCOLO in'het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Motoren en scooters
Te k. SUZUKI GS 450 L
Custom, i.st.v.nw., bwj. '86,
5.500 km. Tel. 045-442429.
Te k. HONDA VF 1000 R
Rothmans bwj. '87, maar
5.000 km., 132 pk, top 250
km. (maar 76 stuks in Ned.)
helemaal orgineel en scha-
devrij. Tel. 04454-5022.
Te k. HONDA CR 250 met
kent., bwj. '86, in nw.st.,

■’ 3.250,- en Kawa Z9OO.
iTel. 045-217330.
BSA Shooting Star, 1954,
origineel, lopend. Vaste pr.
’4.250,-. Motorjas kort 50-
-ger jaren ’225,-. Belstaff
motor pak (mt.52) ’150,-.
045-751285
HONDA CBR 1000 F bwj.
'87, km.st. 8.000 ’ 14.000,-.
Tel. 04498-57467.
Te k. HONDA KR 600 R bwj.
'87, niet mee gecrosst, i.z.g.
st. 045-228394.

Te k. SUZUKI GSX 750,
bwj. 13-9-'B5, bl/wit, 107
PK, laser uitl. en compl. mo-
torpak, 4 mnd oud. Oude
Heide 29, Nieuwenhagen.
Te k. rariteit PUCH Motor
250 ccm bwj. 1960, enig op-
knapw. noodz., motorisch
i.0., t.e.a.b. Tel. 045-223008
tussen 18.00-19.00 uur
KAWA CSR 305 Amer. uitv.,
bwj.'B4, Shopper model, vr.
pr. ’ 3.750,-. 045-243015
Te k. HONDA 750 bwj.'7s,
race-uitv. ’ 1.000,-. Tel.
04490-55304.
Te k. KAWA 750 GPZ, 5.500
km gel. bwj. '87 pr. ’ 9.250,-
Lijsterbesstr. 10 Brunssum.
SUZUKI GS 750, bwj. '78, i.
z.g.st., div. nieuwe onderd.
Tel. 045-259553.
KR 500 bwj. '83, nw. Pirelli
achterband, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 04493-1527.

(Brom)fietsen
KINDERFIETSEN! Div.!
soorten. Fa. H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunss. Mauritsw.s2, Stem.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Te k. HONDA MT 5, bwj. '84
i.z.g.st., pr.n.o.t.k., na 17.00
uur. Tel. 04492-4126.
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. v.a.

’ 60,-Tel. 045-751850.
Te k. YAMAHA DT, rood/wit
21/2 jr. in perf. staat. Tel.
045-750743.
TYPHOON 2 wielerspe-
ciaalzaak de grootste keuze
in fietsen, onderdelen, ban-
den en voor reparaties
Marisstr.l4, Geleen-Zuid.
Te k. PUCH Maxi i.z.g.st.
Julianastr. 1 Merkelbeek.
Te k. THOMOS Dames-
brommer kl. rood, 2 versn.,
aut. ’ 375,-. 045-253686.
Te k. RENFIETS merk ra-
leigh z.g.a.nw., ’ 500,- 045-
-417747.
Te k. ZUNDAPPKS 50, vol-
verkleding, bwj. '84, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.450,-. Te bevr.
Caeciliagracht 4, Kerkrade-
West. Tel. 045-423902.
Te k. HONDA MT 5 Parijs-
Dakar, kl. rood. Tel. 045-
-725654.
Te k. div. gebr. RACEFIET-
SEN en overjarige racefiet-
sen Rekers, willemstr.Bs,
Heerlen 045-726840.
Te k. Vespa CIA i.z.g.st.,
met verzekering. Tel.
04492-2630.
Te k. YAMAHA DT bwj. '86,
i.z.g.st. Eindstr. 37, Bingel-
rade.

Te k. RENFIETS 10 versn.
motobecane 1 1/2 jr. oud,

’ 300,-. 045-242836.
Te koop Vespa CIAO kl.
rood, met sterwiel. en verz.,
bwj. '89, vr.pr. ’975,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert-Land-
graaf.
NIEUW! Kawasaki bromfiets
6-versn. ’ 3.498,-. Honda
MT 5 rood/wit van ’ 3.695,-
-voor ’2.995,-, Finan. mog.
vanaf ’ 40,- p.mnd. Twee-
wielercentrum Jan Rekers,
Kouvenderstr. 181, Hoens-
broek 045-212537.
Damesbrommer mooi en
goed PEUGEOT goedkoop

’ 350,-. Snorbrommer
’350,-. 045-214964.
Spoordijkstr 78 Hoensbroek
Te k. Fiets merk SPARTA,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-426445.
Te koop gevraagd DAMES-
BROMMER of snorbrommer
Tel. 045-321231.
Te k. Vespa CIAO met
sterw., i.z.g.st., ’575,-; he-
renfiets, i.z.g.st. ’ 125,-.
Tel. 04405-2815.
Tek. HONDA MT 5, '87, met
lichte schade. Tel. 045-
-459464.
Te k. ZUNDAPP GTS 50
met sterw. veel chroom, in
uitst. st. Pannenberg 61,
Hoensbroek.
Te k. TOMOS bwj. '87, in
nw.st., t.e.a.b. Tel. 045-
-453784.
Te koop RACEFIETS fra-
mehoogte 62, prijs ’ 350,-,
i.z.g.st. Tel. 045-442289.
Bouwensstr. 23, Simpelveld.
Te k. aangeb. VESPA Ciao
met sterwielen en verz.
’475,-. De Pyler 65 nabij
Draf en Renbaan, Landgraaf

| Weg. omst. te k. zeer mooie| Yamaha TRAIL 50 (Kawa-
i saki-groen) i.z.g.st., vaste
■! pr. ’ 950,-. Tel. 045-272579

Te k. VESPA Ciao bwj. '87
met sterrewielen. Dwarsstr.
13, Nuth. Tel. 045-242756.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
Ikunststof ramen en deuren.

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

Firma Dema 045-226002. b.g.g. 226055.
ZONWERINGEN br. 4.75 Wat VERKOPEN? Adver-: mtr. Tel. 045-752383 teer via: 045-719966... -. .—■—* '—■—————-——___—_———————————-__________

Vakantie en Rekreatie
: —__—————___———__—————————_——————__———____——————_———.

Caravans/tenten/boten
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

j Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.

1 Europcar-Collaris

' Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

C C Oranjezon Vrouwenpolder
De zon die in Zeeland meer schijnt, ligt ook in uw bereik.

Wij kunnen u aanbieden:Div. type stacaravans van 7 tot 11
mtr. m/z douche, nieuw en gebruikt.

Bij aankoop van een stacaravan kunnen wij event.
bemiddelen, voor een staanpl. aan de kust in Zeeland.

Folder op aanvraag. Bij bezoek even bellen s.v.p.
Tel. 01189-1990 b.g.g. 01189-1549 of 01189-1280.

Chateau
en Homecar

caravans.
Nu ook ex- verhuurcaravans

in de verkoop. Ook steeds
inruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle; 043-64579.

Grijp Uw kans
bij Adria

De verhuurde caravans zijn
terug bij onze 33 dealers.
Deze schitterende z.g.a.n.

i wagens, in onberispelijke

' staat en compleet met voor-
tent en andere accessoires,

gaan weg voor
Ongelooflijk
lage prijzen

Informatie krijgt u bij uw
regionale Adria dealer

"j (u vindt hem in de Gouden
Gids) of bij Adria Caravan

Promotie Nederland
(078-180100)

De Bergjes
De grootste in sta-caravans
en houten chalets, nieuw en
gebruikt, mr. sta- of tourca-
ravan mog. Schaapsbrug 2,
Roggel. Tel. 04749-5079.

Caravan voor-
deel bij Beckers

Wij bieden nog enkele nieu-
we Kip caravans, die slechts. kort in de verhuur zijn ge-
weest. Veel voordeel voor, snelle beslissers. Nu ook
een ruim aanbod caravan
occasions beneden. ’lO.OOO,- Burstner, Adria,

i Kip, Munsterland, Fendt,
Sterckeman enz.

Kom vandaag
i nog naar

' Beckers-Sittard
Handelsstraat 24 (Ind.terr.

Bergerweg) Sittard.
Zat, open tot 17.00 uur.

' Aanhangwagen
Onderdelen-Opreij

Kruisberg 50, Meerssen

" tel. 043-643500
Open 's namiddags.

Zwembaden
Onderdelen^- Opreij

Kruisberg 50, Meerssen
j tel. 043-643500.

Wij starten reeds nu met de
verkoop van onze show-

i 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.

■ Camping Cars Ridderbeks

" heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-; KWALITEIT in huis: Scout,

i Trigano en Europa-Camper,. snel opzetbaar, 4 jaar ga-. rantie mogelijk en in diverse■ kleuren leverbaar. Cara-., vans: Grauau, Predom va.

" ’5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid: Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-. baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-

" ten) voor caravans, boten
1 e.d. te Sittard, ’ 150,- plus- BTW. Tel. 04492-2601.

' Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR: VW Joker te- h. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.

i VW reisbus ’7OO,- p.wk.. 045-212146/04492-3311.. Te k. 4-pers. CARAVAN,
Kip Goldstream, met voor-

[ tent, koelkast, horren en res.
wiel, vr.pr. ’2.900,-. Past.
Engelenstr. 4, Banholt.

jPrimeur in Limburg, MUN-, STERLAND model 1990 bij
ons reeds te zien. U zult ver-

' steld staan van deze exclu-
sieve caravan, aerodyna-
-1 misch rond, licht essen inter.

" en compl. uitrusting zijn bij. Munsterland standaard. De-
■ ze caravan moet u beslist, zien. Echter Caravan Cen-. trale. Rijksweg Z. 4, Echt.. Tel. 04754-86097.

> Te k. gevr. TOURCARA-
■ VANS en vouwwagens, ooki schadewagens. tel. 045-

-' 323178.

Caravelair en Sprite 1989 ex
verhuur modellen te koop nu
met duizenden guldens kor-
ting op is op. BARTELS
Caravaning Hommerterweg .256, Amstenrade. Tel.
04492-1870.
DE OLDE CARAVAN BV
Sittard. Na seizoensaanbie-
ding van show-verhuurca-
ravans en vouwwagens o.a.
Wilk-Beyerland, Vitesse-
Sprinter-Quartz en Award
caravans, Walker Sunny-
Doublette-Olympique vouw-
wagens. Geheel katoenen
voortent va. ’ 595,-. Geheel 'PVC en Draion seizoens-
voortent va. ’ 895,-. Nu
25% voordeel op dak- en
schuiluifels OP is OP. Ver-
der alle onderdelen in onze
uitgebreide accessoires-
shop. Voor service en kwali-
teit naar: Langs de Hey 7,
md.park Nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.
Te k. VOUWWAGEN merk
Trigano, i.z.g.st., met gr.
voortent plm. 12 m2, ijskast,
keukenblok en grondzeil, vr.
pr. ’3.500,-. Te bevr. tel.
04492-5460.
Te k. CAMPER, Renault Es-
tafette (rood). Zeer compl.
en prof. inger. ’ 5.500,-. Uit-
St. St. Tel. 04451-1667.
Te k. gr. STACARAVAN
met nw. voortent, standpl.
camp. "Mooi Zutendaal", pr.
mcl. toebeh. ’ 10.000,-. Tel.
045-451142, na 18.00 uur.
Te k. caravan TABBERT
5.30 m Contesse. Ijskast,
ringverwarming, luifel, bwj.
'78, ’7.000,-. Tel. 04490-
-26859.
Te k. 3 pers. CARAVAN Di-
que BK 310 met voortent,
bwj. '85, ’ 4.950,-. Te bevr.
04498-56288.
Te k. Knaus Komfort 365, i.
pr.st., 4 pers., kachel, losse
koelkist, voortent ’6.750,-.
Tel. 045-324084.
Te k. HOBBY '84, type 360
T, 3 a 4 pers., voort. R. van
Gelrestr. 45, Nieuwstadt
ALPENKREUTZER Select
'87, geh. compl., uitgebr.
keuken, i.z.g.st., ’ 3.850,-.
04492-2066, na 17.00 uur.
Te k. HOBBY Prestige 400
N met rondzit en voort. '81.
Trichterweg 201, Brunssum
Te k. WV CAMPER met
voortent. Floribertusstr. 17
Brunssum.
Te k. caravan BURSTENER
I. 4.80m, bwj. '85, pr.

’ 10.250,-. Tel. 045-318549
Te k. CARAVAN Kip Grand
de Luxe 540, 5 tot 6 pers.
i.z.g.st. m. ijsk., voort., ring-
verw., nwe. kussens en gor-
dijnen. Tel. 04456-281
b.g.g. 04450-2280.
4 pers. TOERCARAVAN
Knaus-Südwind 440, sept.
'85. Alle comfort, toiletruimte
wc, i.z.g.st. Tel. 045-214369
Te k. KIP GOLDSTREAM 4
pers. met toiletruimte.
Hoofdstr. 214, Hoensbroek
Te k. vouwwagen SUNRI-
DER, pr. ’1.750,-, ideaal
achter de kleine auto na
12.00 uur 045-242595.
Homecar en STACARA-
VANS, nieuw en gebruikt,
showmodellen 1989 nu met
interessante korting. Hovas
t.o. Makro Nuth. Tel. 045-
-243323.
Te k. 5-pers. CARAVAN
Burstner 420 TM jan. '88,
geplast, luifel met los zijstuk,
reservewiel, ’ 13.250,-. Tel.
045-313414.
Te k. ADRIA 390TAccent,
bwj. '84, zeer luxe uitv., met
wasr. en nw. voort.,

’ 7.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. caravan TABBERT 4 a
5 pers. i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
045-244465.
Te k. VOUWWAGEN i.g.st.
’1.200,-. Industriestr. 39,
Kerkrade West.
Te k. aangeb. VOUWWA-GEN Andre Jamet sjr oud,
04406-16398.
Te k. HOBBY 495 tourcara-
van, jan '88, vr.pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-254784
Te k. 4 persoons. caravan
CHATEAU 364, 1986. Het
Ambacht 109, Brunssum
RUBBERBOOT 3.80 mtr.,
m. 8.8. motor 20 Pk en trai-
ler. ’3.800,-. 04450-3617.
KAMPEERAUTO Hanomag
F 55 diesel, 6-8 pers., Kip-
opbouw. Helemaal compl.,
gr. tanks enz. 045-353569.
Te k. BOOT type Stijlsteven,
m. keuken, douche, w.c, i.z.
g.st., vr.pr. ’22.000,-. Tel.
043-210861.

Fiat 242-18 D CAMPER '76,
APK 30-03-'9O, geel kente-
ken, compl. inger., techn.
100%, pr.n.o.t.k. tel. 04740-
-2518.
Te k. CAMPER Peugeot
J-7, 4 pers. Pr. ’5.000,-,
tel. 04750-21093.
Te k. De REU 360, 1982,
toiletr., koelk., kachel, "sta-
hoogte 195" met voort. Tel.
.04490-19606.
Conway Contiki de luxe
VOUWWAGEN '86/'B7, met
voort., grondzeil, luifel, ijs-
kast en ace. Pr.n.o.t.k.
04405-1774. __
Te k. 4-pers. KIP Caravan
met voort., en div. ace, pr.
’4.850,-. Tel. 045-417918.
Te k. voor SPRITE 2 achter-
lichten, res.wiel. Alles nw.
Tel. 045-414025.
Te k. CORSA bwj.'B4 met
voortent, luxe uitgev., Tel.
045-210844.
Te k. CHATEAU Victory
4.20mtoil., bwj. '82, in nw.st.

’ 9.000,- 04490-77926.
Te k. Caravan BERGLAND
450, bwj. '78, zomer en win-
teruitv., 5 pers. met voortent,

’ 5.250,-. Putbergstr. 11,
Schinveld.

Te k. Ford Transit CAMf
bwj. '81 i.z.g.st. Tel. '! ;
728180. _,
Te k. 4 a 5-pers. Bür*
CARAVAN, bwj. '83, cd
met voortent. Eindstr.
Bingelrade. „
Te koop Fiat DUCATO'
dubbelcabine met wiss»
re laadbak plus 5-P
camperunit, bwj.
’37.500,-. Koolweg 1]
Elsloo. Tel. 04490-719 g
Te k. Caravan $
STRUCTAN 4 a 5 pers ! "'79, met voort. 045-451?
Te k. Caravan t. *SPORT 370, 2x 2pers 1'
mcl. koelk., kachel, <*ramen, nw. seizoensV
vaste pr. ’6.950,-. Te
zichtigen van 14.00
18.00 uur 04746-2768^
Te k. gevraagd TO-"
RAVAN max 1.90mbrj
7 jr oud. Tel. 045-22QOJ!
SNIJDERS watert
Maastricht. Ga weer **"skiën zonder vaarbe'
Speedboten, motoren,
diac opbl. boten. Ond. s*
ce en rep. Korvetwea
Markt 36. Tel. 043-63-3
214652.

Kontakten/Klubs: _✓

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naaf1

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar'
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 -'06-320.330.03
Warme dagen, hete meisjes, korte rokjes 50 et"

Tieners 06-320.323.1jj
NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW LIVE...NIEUW^
tiener-box 06-320.325.30

live sexervaringen uitwisselen, luister of doe mee. 50jj;
Midzomernachtflirtwedstrijden

Flirt-Box 06-320.330.01 E
E \Bel jij of bel ik...

Eroslijn: 06-320.321.22 j
50 et p/m x i

Gezellige dames «charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hote1' ,
Tel. 045-311895. J

NIEUW NIEUW \
Club Hof van Eden

Putstraat 85 A, Sittard, 04490-10218 b.g.g. 518-^j'
Dames gevraagd, intern mogelijk. A'06-sex

Zevende Hemel
06-320.320.07

GRATIS PORNO POSTER

Relax-Line
06-320.320.06

üüveü
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 et/min.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et/min. 06

320.320.14
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.320.10
JONG MAAR HEERLIJK!
LIVE-LIVE-LIVE 50ct/min.

S.M. Box
06-320.330.70
sex party box

06
320.323.06

Talk prod. 50 et/min.

Grieks Intiem
Marcha

50 et/min. 06-

-320.325.55
Bel voor GRATIS porno
stickers HETE Amanda

50 et/min. 06-

-320.320.08
Tieners

GRATIS PORNO PAKKET
50 et/min. 06-

-320.321.10
ledere keer weer meer!

LIVE-LIVE-LIVE 50 ct.p.m.

Sex-Box
06-320.325.06

Mindy's

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

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m

Satisfaction
06-320.323.43 (50 c.p.m)

Zeventien
06-320.331.53 (50 c.p.m.)

VERNIEUWD'VERGfIö" jj
De nationale,v

***B.Z.S. -lijn' ;
013-321395y

i Topsex
18 jaar, 2 handen v*i

maar 2 kwartjes p.m

320*325*2^
Hardlesbi

Rijpe Sex »
Maar 2 kwartjes p.m

320*323*2^
Erotel 06

320.320.20
U, U, jij en jullie
weten het wel-

50 ct.p.m.
Zoek jij 'n lekker dm.

Sex-contact-lijJ
Bel 06-320.320.33 (50jff

Supersnel sex-contaCj,t
(50cpm) LIVE afspreek*
06-320.320.^

Op zoek naar lekkere$- den 06-320.326.55 (s<^Hetevrouwenji/
Hete meisjes & pika^_ dameszijn op zoek naa',
snel en opwindend fantact. Bel 06-320.326'

Tippelbox
en doe mee (SOcgfly

- afspreekbano
lekkere sex-afspraakj* |
06-320.330.21 (50J$ff

Bianca vermaakt zich *^'t flirt-cafe- 06-320.330.77 (SOjE^
Gezellig flirtfj,

met zn tienen op de F''1!)
06-320.330.01 (50jBx
"De Jachthü^

Haanrade-K'rade, G'^J23, Gerda, Regina, *Jr Heike, Areane, Rita. <%év. 20-04 uur. 045-4&J

Tev. meisjes gevr.
"06-320.321.03"

- Retina Sexfo°'

" ’ 0,50 p/m_^^
HardseXJ
lekker hard 50 c p-^',
320*325*3^, 320*325!^Mike
belt jou teruö,

- 06-320.331.63 (50J^y

Making \cs
De beste gay-lin* «>)

06-320.331.83 (öOjJ^
Voor Piccolo's

i zie verder pagina
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grotere werk. Want het moet wel heel
raar lopen wil ze op 6 september niet in
de TweedeKamer worden gekozen, als
opvolgster van de bij de PvdA in
ongenade gevallen Rein Hummel. Een
portret van Marianne Ruigrok (44),
binnenkort het eerste Limburgse
vrouwelijke PvdA-Kamerlid aller
tijden

Toen ze, eind jaren zestig, voor de
eerste keer naar de stembus mocht
ging haar stem naar Hans van Mierlo
van D66. Een jeugdzondenoemt ze het
zelf. Sindsdien zweert ze bij de PvdA.
Namens de socialisten zit ze inmiddels
zeven jaar in de gemeenteraad van
Weert waar ze het schopte tot
fractievoorzitter. Nu wacht haar het

Reisjes

Marianne
Ruigrok
schrijft
geschiedenis # Marianne

Ruigrok: 'Mede-
lijden bestaat in
de politiek niet'
Foto: JEROEN
KUIT

Marianne Ruigrok heeft er duide
lijk zin in. De bedenktijd die ze

e vraag moet gesteld: heeft
k Seen medelijden, een. ein beetje maar, met Rein
ürrimel die eerst op een zij-

Poor gerangeerd moest wör-en voordat zij uitzicht kreeg
iJP een verkiesbare plaats.

arianne Ruigrok aarzelt
e". „Nee," zegt ze dan,

yet woordje medelijden be-'a;it in de politiek niet."

Whi ' blijkbaar bang dat ze wat
„j

d over komt: „Het is natuurlijk
l 0 'I-uk voor Hummel. Maar ik ge-
Hj. n '_t dat wij tegen elkaar zijn

"Seruild. Een onafhankelijke
1^ heeft de zittende PvdA-
vj "^rieden beoordeeld en een ad-
ü s uitgebracht. Het advies over

Nimel was kennelijk niet zo gun-
&" Maar daar heb ik me verder

..Maar in de Tweede Kamer gaat
het anders, heb ik wel begrepen.

Uitgerust stort ze zich nu op de ver-
kiezingscampagne van de PvdA die
overmorgen van start gaat. Marian-
ne Ruigrok zal hoofdzakelijk in
Limburg te zien en te beluisteren
zijn. „Ik ben in de eerste plaats een
Limburgse kandidate. In Limburg
moet ik de meeste stemmen halen.
Het heeft niet veel zin om in Gro-
ningen een spreekbeurt te gaan
houden, denk ik. Daar hebben ze
hun eigen kandidaten." Zelfbewust
als ze is, denkt ze in deze provincie
de nodige voorkeurstemmen te
kunnen verzamelen, vooral van
vrouwen.

Maar dat is niet eens haar eerste
zorg, zonder voorkeurstemmen

Maar dat zit er nu nog niet in. Daar
halen we samen niet genoeg zetels
voor. Misschien dat over vier jaar
de tijd daar rijp voor is."

mooiste zou natuurlijk een coalitie
met Groen Links zijn. Dan krijg je
een echt progressieve regering.

gende coalitiepartner lijkt haar het
CDA. „De VVD heeft de deur in
het slot gegooid, die willen niet met
ons in zee. Als je reëel bent, blijft
dan alleen het CDA over. Het

komt ze er ook wel. „Wat ik belang
rijker vind is dat de PvdA eindelijk
weer eens mee kan gaan regeren.
Dat zou een goede zaak zijn voor
het land." Meest voor de hand lig-

niet in verdiept." Volgende vraag,
zie je haar denken. Marianne Ruig-
rok wil liever over zichzelf praten,
daar was ik toch voor gekomen,
nietwaar?

En praten kan ze, dat moet je haar
nageven. Marianne Ruigrok zal, als
ze straks in de Tweede Kamer het
woord voert, niet snel vervallen in
gestotter. „Goed formuleren is een
van mijn betere eigenschappen. Het
maakt me niet uit of ik tien of hon-
derd mensen toespreek." Mooi
meegenomen in de Haagse politiek,
maar je moet uiteraard ook wat zin-
nigs te melden hebben. Ook daar
hoeven de kiezers zich geen zorgen
over te maken, denkt Marianne
Ruigrok. „Ik kan over een heleboel
zaken meepraten. Dat is het voor-
deel van de gemeentepolitiek. Het
is wat kleinschaliger, van alle be-
leidsterreinen pik je wel wat mee."

Om me te oriënteren ben ik een
tijdje geleden eens bij een fractie-
vergadering en een Kamerdebat
gaan zitten.-leder Kamerlid heeft
zijn eigen specialisaties. Zelf heb ik
het meeste verstand van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening en
ook van volksgezondheid weet ik
het een en ander af. Daar wil ik me
als Kamerlid het liefst mee bezig
houden. Maar ja, dat zijn populaire
portefeuilles. Daar zal wel om ge-
vochten worden."

vroeg toen eerst de vrouwenbewe-
ging binnen de de PvdA en later de
partijtop polste of ze zin had in het
Kamerlidmaatschap, was eigenlijk
pro forma. Zelf wist ze het ant-
woord al. „Ik ben ambitieus dus ik
vond het een hete eer. Maar ik heb
een man en drie kinderen en die
moeten wel achter je staan." Dat
was geen probleem. Doe maar.
kreeg Marianne Ruigrok te horen,
je bent nu al nooit thuis. Maar toen
ze voorstelde om de vakantie te la-
ten schieten om zich beter voor te
kunnen bereiden op haar toekomst
als parlementariër, werd ze door
het thuisfront teruggefloten. „Ach-
teraf maar goed ook, want ik was
best aan vakantie toe." frank seuntjens

Contactlenzen
voor een gulden

\nn de hand van de opgegeven
sterkte, oogbolling en afwijkingen
maakt hij de lens precies op maat.
Binnen enkele dagen is de lens
klaar. Zijn specialiteit is de harde
a-sferische contactlens. „Grote fa-
brikanten kunnen daar niet tegen-
op. Ze leveren alleen standaardlen
zen of anders moet je rekenen op
een levertijd van drie weken."

lide bestand van opticiens en con-
tactlensspecialisten op te bouwen,
die regelmatig lenzen bij hem be-
stellen.

winst wordt gemaakt, ziet de stille
vennoot zijn geld terug in de vorm
van een soort winstdeling. Hans
Verbeek als beherend vennoot,
wordt verder door zijn geldschieter
helemaal vrij gelaten.

Is het niet heerlijk? Is het niet,
geweldig? Het bericht dat onze

eigen gouverneur dr Sjeng
Kremers, een echte 'jong' van het
Limburgse land, door de regering

van, nota bene, de Fiji Eilanden
gevraagd is voor advies in

bestuurlijke aangelegenheden?

En nauwelijks bekomen van dat
bericht meldt de krant de dag

daarna dat burgemeester Van Zeil
van Heerlen, onze eigen Piet, naar
ons overzeese gebiedsdeel Curacao
is afgereisd om daar het feest van de

plaatselijke Piper Club luister en
glans bij te zetten.

De wereld kijkt met argusogen naar
Limburg, dat blijkt nu wel weer. In

Polen gebeuren opmerkelijke
dingen, in Libanon is het niet pluis.

in Belfast zijn onlusten, maar dat
zijn maar afleidingsmanouv

Nee, in Limburg, daar gebeurt het.
Daar wonen de machtigen der

aarde, die over de wereld
uitzwermen om diezelfde wereld te

verbeteren.

In deze provincie wonen zij, die het
licht van hun wijshed niet onder de

korenmaat verstoppen, maar het
laten schijnen en stralen tot in de

verste hoeken. Tot op de Fiji
Eilanden, als het moet.

Decennia lang hebben we uit
Limburg alleen maar kolen, bier en
carnaval geëxporteerd. Maar sedert
deze week is daar een geheel nieuw

produkt bij gekomen: kennis.
Limburg als leverancier van kennis

waar heel de wereld van kan
profiteren.

Terwijl in Limburg het gewone
leven in de afgelopen weken weer

wat vorm begon te krijgen, de
scholen weer open, de vakanties

voorbij en iedereen weer een beetje
aan het werk, knepen Sjeng en Piet
er tussenuit. Heel legaal, niks aan

de hand. Toevallig wel allebei naar
oorden waar de zon nog intenser

schijnt dan wij hier in deze
prachtige zomer mochten

meemaken. Waar wuivende palmen
witte stranden omzomen. Waar
bruine schoonheden parelwitte

tanden in tropische vruchten zetten
voor een sappige hap. Oorden waar

de meesten uwer wel van kunnen
di omen, maar waar ze nooit een

voet zullen zetten.

'Sjeng en Piet wel. Zij werden
geroepen en zijn gegaan. Niet

gedraald, niet geaarzeld.

Ondanks de werkdruk van dertien
commissariaten, ondanks de

onoplosbare heibel tussen PLEM
en Limagas, ondanks de perikelen

van drugsstad Heerlen, ondanks de
stapels niet afgewerkte memo's en

nota's. Zij gaven gehoor aan de
roep uit verre landen en zijn

gegaan.

De Duitse troubadour Reinhard
Mey (u weet wel, iedere avond om

11 uur met 'Gute Nacht,
freunde...') heeft-ooit een fraai

liedje gezongen over al die politici,
die reizen, reizen en steeds verder

reizen. De strekking van dat lied in
een vrije vertaling luidt:

Laat ze reizen,
laat ze gaan,

laat ze rustig adviseren,
laat ze zich op onze kosten

ook nog amuseren,
en bedenk dat zij intussen
hier niet kunnen regeren.

martin huppertz

mborgen in een voormalig
l^rrnonds douanekantoor

" êon Hans Verbeek een
Ij artje geleden met het ma-
Cjl? Van contactlenzen. De
yken gaan voorspoedig.erbeek exporteert tegen-I °ordig zelfs, ook al is het al-
fe

en naar België. De 34-jari-
p'ericker begon de piep-

v ei|ïe oogschelpjes zelf te
na een me-

gaverschil met zijn werk-
l Ver, een contactlenzenma-r 'n Wanssum.

Eenmaal begonnen wist Verbeek
echter langzaam maar zeker een so-

Compulens, zoals Verbeek zijn
contactlenzenlaboratorium noem-
de, had een moeizame start. Nadat
de nodige machines met vertraging
werden geleverd, verloren enkele
potentiële klanten hun interesse.

Voor de concurrentie van grote
lensfabrikanten is hij niet bang.
Verbeek werkt alleen op recept

Naar België exporteert hij nu voor-
al zachte lenzen. Die zijn gemakke-
lijker aan te passen. De opticiens
zijn in België slechter, opgeleid en
vinden het vaak te moeilijk om har-
de lenzen aan te passen. In Neder-
land worden daarentegen ongeveer
evenveel harde als zachte lenzen ge-
dragen, al lijken ook hier de zachte
lenzen de overhand te krijgen.

Opticiens of contactlensspecialisten
geven hem hun bestellingen door.

Actie

stoffen. Dat kost samen ’ 365,- per
jaar. En daar krijg je dan ieder jaar
nieuwe zachte lenzen voor aange-

I lans Verbeek blijkt overigens ook
een handig zakenman te zijn. Hij
heeft plannen gemaakt voor een
compleet nieuwe lenzenactie. „Ik
ga zachte contactlenzen verkopen
voor ’ 1,- per dag, inclusief contro-
le en reinigings- en bewaar vloei-

staan, maar zijn MTS-opleiding
komt hem nog goed van pas. Som-
mige instrumenten heeft hij zelf ge-
maakt, zoals een centreerapparaat
waarmee hij contactlenzen zonder
prisma kan fabriceren.

Verbeek heeft voor twee ton aan
apparatuur in zijn laboratorium

meten." De actie wordt volgens
Verbeek een groot succes. Want al-
leen aan reinigings- en bewaarvloei-
stoffen zijn de meeste gebruikers nu
jaarlijks al honderd gulden of meer
kwijt. Bij de plannen is de vloeistof
in de prijs inbegrepen. Verbeek im-
porteert daarvoor uit Frankrijk een
speciale vloeistof die geschikt is
voor zowel harde als zachte lenzen
en voor zowel bewaren als reinigen,

è „Het is een unicum! En het oog
raakt niet geïrriteerd." Hij heeft
een free-lance verkoper die tracht
het spul in het hele land bij de opti-
ciens aan de man te brengen. Dat
valt echter nog niet mee omdat de
meeste opticiens de marges te klein
vinden

VerK
e Noordlimburgse plaats leerde

His CLe. ek net vak. Als elektrotech-
Mom lnstallateur met een MTS-di-
% g °P zak kwam Hans Verbeek
het nkele omzwervingen in 1982 in
\Va^onlactlenzenlaboratorium in
s'ie|lh m terecht. Daar werd de

1 Seduldig door zijn baas
c0^ebracht. Voor het maken van

<iCt'enzen bestaat immers geen
~en-klare opleiding.

Ver.
«H (j eelc werd al snel bedrijfsleider
het \il0n zich met de toekomst van
\. ar>ssumse lab te bemoeien,
het vÏÏ.aJe bij beter thuisraakte in
Hlet

*k begon hij de mogelijkheden
?°ntactlenzen anders te zien

°ve 'J.n baas. Pogingen zijn baas teiilve 'Sen van de noodzaak om teeren 'n meer geavanceerde
,\V eratUur» mochten niet baten.
*e|fRoesten de meeste machines
*k op.ken- Dat vond ik net zoietsPnieuw het wiel uitvinden."

Set, 0
nar,s merkte dat zijn pogin-

?aH tl" de baas tot een ander beleidhes) 2etten geen effect hadden,
len f[ "ij voor zichzelf te begin-ne ,io 1987 kon h'J bet beno-
6en i^êe'd voor de eerste investerin-
\ 2-r'JBen van een goed in slappe
!%o f "de zakenman, die nu stille
%„ ot ls m de Commanditaire
°pgerj otschap die ze samen hebben. C|it. Als over een aantal jaren

Inmiddels is het lab in Roermond te
klein gebleken en onlangs is Ver-
beek verhuisd naar Venlo-Blerick.
Binnenkort wordt naast het nieuwe
laboratorium een winkel geopend.
Verbeek's vrouw gaat daar recht-
streeks lenzen verkopen aan klan-
ten. Compulens wordt dan een di-
recte concurrent van de opticiens in
de omgeving

peter bruyns

" Hans Verbeek gezeten aan
een radiuscoop, waarmee de
kromming van de lens gemeten
wordt.

Foto: JEROEN KUIT
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ander

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerlen: of bel 045
739263.
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Kontakten/Klubs

Plots voelde ik
je hand...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Trlo-sex
06-320.331.93 (50 c.p.m.)

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jr. 50 cpm. 06

320*323*45

320*323*45
Genot d00r...
Lady Bizar

50 et p/m 06*320*

3*2468
06- Muzieklijn

06- 320.326.30
Gezellige muziek gespeeld
door: De Marjando's 24 uur

dag en nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m.

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

Thai Privé
Voor sport-, Franse en ori-
ginele Thaise Bodymas-
sage, ma-vrij 11.00 tot

24.00 u. Suffolkweg 13,
Weert. Tel. 04950-42966.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;

groepssexparty v. heren-
dames en paren. led. vrijd;

parenparty met SM. led. zat;
parenparty, 1e maandag v/d

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

GRATIS
Hete live telefoonsex

poezenmeisje in topvorm
06-320.329.91 / 50 cpm

St Tropez Bar
Ouderwets gezellig, een

drankjeaan de bar en dan!!!
ledere dag van 21-5 uur.

Putstr. 40 Sittard.

De Douchebox
waar ze durven te zeggen
wat ze met elkaar zullen
doen onder de lekkere

warme straaltjes.
06-320.327.88 (50 et p/m)

Volwassenen vinden elkaar
op die 2 speciale boxen voor

speciale
wensen. De box voor Vol-
wassenen 06-320.326.88.
De box voor het Grote Ver-

langen 06-320.326.99
50 et p/m

Op de
Sexsuperbox

zijn die hete partners die
best willen, maar op de

heetste box daar doen ze 't
na het praatje. Sexsuperbox
06-320.324.30. Heetste box

06-320.328.29. 50 et p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven, op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 et p/m)
Nee, nog heter kan niet,
denk je als je ze op de

Orgiebox zo bezig hoort...
en toch... Op e sexbox?

Vooral die meisjes.
Je twijfelt wie 't heetst zijn.

De Orgiebox
op 06-320.324.40? of
De Sexbox

06-320.322.22 - 50 et p/m
Alweer die Wip-in box in
gesprek... en da's de box
om wat te versieren... wat

een mazzel dat er op de Lijf-
sexbox ook een paar vrije

se hat)es zijn.
De Wip-ln box

op 06-320.324.60
De Lijfsexbox

06-320.324.90 - 50 Ct p/m
Dame zoekt gave jongeknul

Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50 Ct p/m)

Leuk meisje
of jonge vrouw gevr. voor

escort of privé. 045-215113.
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.
Haar waanzin grijpt je naar

de keel!
SM Maniac

06-320.330.60. Soms is ze
streng, soms vernederend.
Maar schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 c/m

Club Doma-SM. Live uit de kelder!!
Slaafse meiden dl. 1

06-320.323.50 - 50 et p/m

Nieuw Suzanne
af 10.00 uur, ook zat. en
zond. Tel. 045-721759.
—i
Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond.v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Privé en escort
045-220866

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Toppunt van gezelligheid.

De eerste

dikke ;
mensenbox. Hier vinden ze I

elkaar om dik gelukkig te I
worden.

06-320.327.37 (50 et p/m)
Geen zin in Homobars maar
wel verlangend naar sex-
vriendschap van man tot

man? Bel
Box-Olympus

06-320.326.37 (50 et p/m)

Escort Marli
vanaf 10.00 uur 's morgens

045-451033.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisje gevraagd.
Als Loes aan Wim bekend
hoe lang..hoc vaak en hoe
heet ze 't deed met die an-
der..gebeurd het...Wim wil 't

ook zo. En Loes?
06-320.323.84

( 50 ct.pm )

Safe Sex Box
voor mensen, die op 'n ge-
zonde manier, meer willen

dan alleen praten.
Woorden en Daden.

06-320.328.28 (50 et. p.m.)
Je vindt snel een fijn paar op

de Box voor
Ruilsex

06-320.326.88 wil je echt
genieten, bel de XL Box

voor extra grote sexmaten
voor dames en heren XL

06-320.326.99, 50 cent p.m.
Een jong stel met hete fan-
tasie vooraf en dan... hete
Werkelijkheid

Rosie's Lifelijn.
06-320.323.85 (50 ct.p.m.)

Club

Nirwana
Nieuwstr. 147, Kerkrade

045-463323
Tev. meisje gevr.

Mannen zoeken elkaar op.
Soms klikt het ineens.

Maar hoe gaat het dan in zn
werk???
Life

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)

Life Sex!
Opname die uit de hand
loopt, zelfs als de band

stopt. Amateurstel vergeet
te stoppen

06-320.323.85 (50 ct.p.m.)
Privé Club

Exclusief
6 sexy meisjes ontvangen u

in pikante lingerie.
SM, trio, lesbische show.

Lolita type. Privé taxi aan-
wezig. Wij zijn open ma. t/m
za. van 11.00 tot 23.00 uur,

's zondags van 12.00 tot
21.00 uur. Industriestr. 13,

Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.

Durf je?
Bel me dan maar

50 cpm 06-

-320*327*27
De betere escort service

escort
Exclusief

steeds jonge charmante
meisjes aanwezig.
Bel. 045-422685.

Supersex
06- 50 st.p.m.

320*324*01
320*324*01

Pervers
320*324*00

Erotiek
320*320*68

Heatline
320*322*30

Lesbi 28
320*320*28

Dory is
opgewonden

en bang tegelijk door SM.
Toch gaat ze weer naar de
man in 't leer. Rosie SM lijn.
06-320.330.51 (50 ct.p.m.)

Jong meisje VERWENT
dames. Ze leert van haar
knappe bazin in die dure

club. Rosie
Lesbi lijn

06-320.330.52 (50 Ct.p.m)

3 sexy
meisjes

Speciale prijzen. Kapelweg
4, Kerkrade. 045-425100.

Zondag 15-24 uur.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

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

06521-27896.

Nieuw
Silvia, Sandy, Gaby, Brigitte,

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

naast tennishal.

Man-Power
Man achter man 50 cpm.
06-320.326.57

J.MAN 33 jr. zkm. dame of
koppel v. mod. vriendschap.
Br.o.nr. B-1693 L. D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Heet? Heet?
06-320.324.94 (50 ct.p.m.)
Of de duvel er mee speelt!

Nieuw
Frisse meiden onder elkaar.
Pik ons op voor 50 et p/m.

Bel 06-320.322.38

’50,-All-in
Tel. 045-423608

J. man 36 jr
ontv. dames en echtp. ook

weekends. Tel. 043-634764,— ! —" —(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
HONDENSCHOOL Leym-
bourgh start weer met de
nieuwe en vervolgcursussen
voor uw hond. Informatie-
en tevens aanmeldings-
avond op 23 augustus, aan-
vang 20.00 uur, in manege
Het edele Ros te Genhout,
Gem. Beek. Tel. info. 043-
-649519.
Te k. jonge middenslag
SCHNAUTZERS, peper en
zout. Prima stamboom va-
der afgericht. IPO 3 en GGI.
Tel. 04492-1255.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's voor de
kweek. Maessen Echt. Tel.
04754-84707.
Te koop 2 PUPS v. Mechel-
se Herder 9 weken oud en
ontw. Tel. 045-724427
Te k. Fisheri en bl. PERSO-
NATA. Tel. 045-257154.
Te koop kruising BULL-
TERRIER pup, 3V2 mnd.
oud, gestroomlijnd, teef. Tel.
045-715599.
Kennel LUSUS NATURAE
biedt aan 2 Bedlington ter-
riër pups (r), 3 1/2 mnd., ge-
fokt naar richtl. op de koper-
stapelingsziekte; 2 Lurscher
pups (r) 3 mnd., gefokt vol-
gens voorw. Stg. Ned. Lur-
scher.Tel. 05206-41596.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, prima stamboom van
uitm. ouders, HD vrij, in-
geënt, ontw., 04118-1826.
Te k. YORKSHIRE terriërs,
puppies. Tel. 04498-54002.
Te k. forse Mech. HER-
DERS en Duitse herders en
Schotse Collie's (Lassie) al-
les 9 weken. Duitse herder,
reu 9 mnd. met stamboom.
Tel. 040-863946.
AQURIUM 275 X 65 X 65
cm., compleet met vissen,
biologisch filter, div. pompen
Tel. 045-219830.
Sprekende grijze/roodstaart,
PAPAGAAI, lief en tam. Tel.
045-219830.
Uit keurfok nest Hollandse
HERDERS met stamboom
te k. Overhoven 58, Sittard.
Tel. 04490-23838.
Te k. KATHUISEN-British
Blue poesjes. Tel. 045-
-443876 na 18.00 uur.
Te k. van fokker zwarte, wit-
te, grijze DWERGPOEDELS
Tel. 04750-16590.
Witte middelslagpoedeltjes
m. stamb., afstamm. v. kam-
pioen nog 1 jong witte KO-
NINGPOEDEL 043-624234.
Te k. Perz. KATJE 14 weken
met stamboom ’ 450,-. Tel.
04760-74452 b.g.g. 72659.
Te k. Golden RETRIEVER
pups met stamb. Ouders
HD-vrij. Tel. 04998-90134.
Te k. 7 SCHAPEBOKKEN.
Lindelaan 56, Oirsbeek.
BELONING, op zond. 30 juli
jl. spoorloos verdwenen te
Gulpen onze 14 jr. oude
zwart-witte kater. Svp. bel-
lenvoor 10.00 u. of na 16.00
u. 04450-3831.
Tek. zeer mooie Shetlandse
PONNY'S en siergeitjes
045-751539. Vlekstr.2,
Weustenrade/Voerendaal.
GOEDKOOP af te geven.
Siereendjes o.a. kroon pe-
posaca Caroline en manda-
rijn. Na 18 u. 04405-3083.
Te k. PERZISCHE Poes met
stamboom. Tel. 045-415753

Te k. 10 st. compl. KEN-
NELS gegalvaniseerd. Tel.
045-244271.
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
VOGELS: meer dan 100
soorten oa.: roodkuifkardi-
nalen, edelgorzen, astrildes,
roodstaart- bruinstaart Si-
via's, Tangara's, Honingzui-
gers, Vliegenvangers, Bull-
bull's, Wielewalen, Cheche-
rawa's, Schama- Dama-
Catjer-gaailijsters enz. Die-
renspec.zaak Jos Leblanc,
Heisterberg 21, Hoensbroek
Tel. 045-212876.
Te k. nest MALTEZERS.
Tel. 04743-2303.
Te k. langharige TECKEL-
TJES. Schandelerstr. 18
Heerlen. 045-725644.
Goed tehuis gezocht voor
DUITSE herder teef 3V_ jr.
met stamb. Tel. 045-258299
Te k. witte Perzische POES
met stamboom, 21/2 jr oud.
04459-1269.
P.A.V. "De DOORBIJTERS"
start weer een Gehoor-
zaamheids- en gedrags-
cursus onder deskundige
leiding. Maandag 21 augus-
tus 1989. Inl. Tel. 045-
-271851 en 045-250370.
Diverse opgezette DIEREN
te koop, samen ’ 250,-.
Zaicsekstr. 25, Geleen.
Te k. jonge GRASPAR-
KIETEN ’7,50 p.st. Tel.
045-722843
Te k. 2 PUPS v.e. mech.
herder. Ontw. 10w. teefjes.

’ 150,-. 045-724427.
PUPPIES, Rothweiler.
Moeder met stamboom. Tel.
04498-51332.
Te k. zwarte Duitse HER-
DER teef m. stamb. Overal
bij vertrouwd. Te1.04-
3-218856 voorm. of na 19 uur.
Te k. lERSE Setterpups, al-
leen serieuze kandidaten.
Tel. na 18.00 uur 04750-
-19665.
BRIARD pups te koop met
stamboom, zwart en blond.
Tel. 04752-1885.
RASHONDJES; puppies
van Heidewachtels, Dober-
manns, Rothweilers, Collies,
Spaniels, Duitse staanden,
Chih-Tzu's, Westhighland-
wihte-terriers, Malthezers,
Poedels, Pekingeesjes,
Schipperkes, Teckels,
Keesjes, Yorkshire Terriërs
en bastaardhondjes. Ook al-
le hondenartikelen. Lochter-
weg 8 Budel-Schoot (bij
Weert). Tel. 04958-1851.
Dinsdags gesloten.
Wegens omst. t.k. BOU-
VIER, reu, 6 mnd. oud. Tel.
045-716198.
Te koop draadhaar FOX-
TERRIERS pups, 3-kleur,
ingeënt en ontwormd, met
garantie. Tel. 045-272795.
Te k. Perzisch KATERTJE kl
shaded silver, 10 wkn. oud
met stamb. en ingeënt. Sta-
tionsstr. 114 B, Elsloo
Te h. WELSH Pony. Vaes-
rade 78, Nuth.
Te k. jonge DWERGKO-
NIJNTJES, jonge cavia's,
jonge dwergpapagaaitjes,
valkparkieten, grasparkieten
’8,50 p.st. Japanse nach-
tegalen enz. V.d. Veer,
Rumpenerstr. 70, Brunssum
Te koop Duitse HERDER,
teef, met stamboom, 15
mnd., "a". Tel. 04490-33979

In en om de tuin
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 Itr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

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

Zoekt TUINMAN die mijn
tuin bij wil houden in Ned.
gezin in Niederkrüchten.Tel.
09-49216331219 of 09-
-49211626721 vragen naar
Dhr Arnold.
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
TUINMAN kan nog werk
aannemen voor aanleg en
onderhoud. Tel. 423262.

Opleidingen
Binnenkort starten in Venlo, Sittard en Maastricht

weer de opleiding voor:
* Basiskennis Boekhouden

* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne Bedrijfsadministratie

*SPD
* PD Maketing, NIMA-A

U kunt nu inschrijven.
Bel: voor gratis prospectus 077-510111 studieleider,

013-368645 secretariaat
Bedrijfshogeschool Katholieke

Leergangen. Tilburg.

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Ud van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.
Wij starten begin september in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Qnthoudnummer: 04493-4343

BIJLES Ned., moderne en PIANOLESSEN v. jong en
klassieke talen door ervaren oud. Michel Erens gedipl. le-
docent. 045-317161. raar tel 045-425297 Heerlen

DANSINSTITUUT |
Rien en Betty Decker \

F.D.O. gediplomeerd j
De exclusieve N.8.D.-dansschool ;

van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle dans-
vormen, start met kursussen voor alle leeftijden. Ook in
Jazz, Disco, Aerobic en Salsa. Hubertusstr. 77, Beek.
Tel. 04490-73273.

ASR-therapie
deeltijd opleiding tot ASR-

therapeut.
Gratis informatie bij

Stichting
Academie-Plato
Tel. 074-425290, Postbus

562, 7550 AN Hengelo (Ov.)
Ensaid MODEVAKSCHOOL
v.d. Broek-Schweitzer start
in september met dag/
avondlessen voor al uw vak-
diploma's. Bepaal uw eigen
studie tempo, ook hobby
knip-en naaicursus. Info Tel.
04493-3899, Schinnen.
Elektr. ORGEL- keyboard-
en synthesizerles door con-
servatoriumstudente Petra
van Dieten. 045-723140.

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 half sept. 1 av. p.w.,
door heel Nederland. Vraag
studiegids. Postbus 3028,
8901 DA Leeuwarden. Tel.
058-132370 bgg 05199-784
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

Rumpenerlinde
Brunssum. ledere zondag va. 21.00 uur, danspleziervoor

jong en oud. Waarom nog thuisblijven?

Partner Consult
Adviesbureau partnerkeuze in Zuid-Limburg.

Voor het Acad./HBO of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau.

NAAM :
ADRES:
PLAATS :

Stuur deze bon naar Postbus 443 Heerlen.

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB, Heerlen

GUIDO 24 jr. Eerlijke nette jongen, rustig en huiselijk, ziet
er leuk uit, netjes gekleed, 1.75 m., d. blond, RK, rookt niet,

drinkt geen alcohol, zkt. lief meisje. 045-726539
LIES 46 jr. ongehuwd, blauwe ogen, 1.64m., goede baan,
houdt van wintersport, schouwburg, handwerken, tekenen,

dansen zkt. repr. moderne man. 045-726539.
ANNA 77 jr. Vriendelijke, vitale en levenslustige vrouw,

goed gezonden nog heel ondernemend, reist graag (kan
gratis met detrein), kan mooi schilderen en borduren, zkt.

man 045-726539
ELISE 43 jr., zoekt man die haar accepteert zoals ze is.
Zelfstandig maar ook kwetsbaar, sportief en met brede

interesse, zkt. iemand die niet rookt, beschaafd van uiterlijk
en innerlijk. 045-726539.

DEZE EN VELE ANDERE INGESCHREVENEN UIT ZUID
EN OOST NEDERLAND ZOEKEN EEN PARTNER VOOR
EEN DUURZAME RELATIE. Reacties en info: 045-726539

(Mevr. Luchtman) of 077-825386. Gratis brochure: Post-
bus 5050, 6401 GB Heerlen. Stichting Mens en Relatie is

erkend RvT, een extra zekerheid voor een zorgvuldige
werkwijze.

Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercentage!
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"
Spontane JONGEMAN met
gevoel voor humor en zacht
karakter, 29 jr., vaste baan,
zelfst. wonend. Hobby's:
stijldansen, zwemmen en
muziek, z.k.m. jonge vrouw
om samen een relatie op te
bouwen en nog iets van het
leven te maken. Br.o.nr.
B-0074, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Tot ziens zaterdag of zon-
dag in de Kelderbar LA
CHALET in Treebeek. Op
onze gezellige dans- en
contactavond Chalet Tree-
beek, Komeetstr. 25a Tree-
beek. Tel. 045-211375.
FEEST!! Op Vrijdag? Dan in
de kelderbar "La Chalet" in
Treebeek. Consumpties
naar hartewens, inclusief
boerenbuffet, koud- en
warm buffet all-in ’ 35,- p.p.
Vraag vrijblijvend inlichtin-
gen Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25a, Treebeek. Tel.
045-211375.
"PARTNERS-TRUSr,
huw.-relatieburo. Info: 045-
-210627.
leder weekend voor elk wat
wils. Gezellig vertoeven en
dansen in Café/dancing
WINDROSE, Akerstr. Nrd
150, Hoensbroek.
Zat. 19 aug dansavond voor
ALLEENSTAANDEN in café
The Corner, Sittarderwg 114
Heerlen, aanv. 20.30 u. Bew
verpl. Het Bestuur.
WEDUWNAAR 43 jr., zkt.
nette repr. vrouw tot 40 jr.,
Ifst. wed. v. ser. rel. Br.m.fo-
to.o.nr. B-1711 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Echtp. 30 jr. zkt. dito echtp.
voor vrienschap. Br.o.nr.
B-1713 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Goed uitz. weduwn. 60 jr.,z.
k.m. weduwe of dame uit■ goed milieu. Fin. onafh. Br.
o.nr. B-1690 LD., Postbus

" 3100, 6401 DP Heerlen

Wed. 72 jr. zoekt eerl. lieve
VROUW tot 65 jr. om samen
nog iets leuks van het leven
te makenBr. m. foto op crew
ret. Br.o.nr. B-1689, Lim-
burgs Dagblad, Pb. 3100,
6401 DP Heerlen.
Intelligente VROUW, fijnge-
voelig, 52 jr. oud, met een kl.
handicap aan been zoekt le-
venspartner. Br.o.nr.
B-1706 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN,
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.
Hij, 42 jr. blond, 1.65 mtr.,
vaste baan, jong uiterlijk,
sinds 8 jr. vrij man, ook fin. z.
k.m. eenv. lieve vrouw. Hij
heeft inwonende dochter
van 21 jr. Bed. L.A.T. Br.o.nr
B-1692 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vrouw 61 jr. zkt. kennism.
met nette heer tussen 60-65
jr. Br.o.nr. B-1694 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP Hrln
Jonge MAN 28 jr. zkt. kerm.
mak. m. jonge vrouw tot 30
jaar. Kind. geen bezw. Vast
werk. Voor ser. relatie br.o.
nr. B-1701 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
Welke lieve eenv. VROUW
tussen 60-65 jr. die nog in
geluk en liefde gelooft en dit
net als ik er mis, wil mij voor
kennismaking schrijven.
Ben weduwn., 67 jr. Br. liefst
m. telef.nr. o.nr. B-1703, LD,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
ZAKENMAN goede ver-
schijningzkt. j.vrouw tot 35 jr
liefst met 1 of 2 kind. Br.o.nr.
B-1705 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Heer (geb.) woonachtig en
werkzaam in buitenland. In
bezit van auto. Zoekt ken-
nism. met CHARMANTE e-
legante dame plm. 35 jr. van
Indonesische en/of Aziati-
sche afkomst (ongeb.) slank
postuur doel: Culinaire, cul-
turele en romantische om-
standigh. opzoeken en bele-
ven. Geen financ. bijbedoe-
lingen. Br. met foto op crew.
retour. Br.o.nr. B-1708 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Erkende Huwelijksbureaus

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

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

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

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

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

Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo.
Vrouwen bellen mannen: 06-320.325.27
Mannen bellen vrouwen: 06-320.321.37

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van uw
partner van morgen (50 et.p/m.)

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min. van WVC

Baby en Kleuter
TEUTONIA combiwagens
showroommodellen vanaf

" ’598,- mcl. ace. Harlekijns
Babyland, Kouvenderstr.
141, Hoensbroek. Tel. 045-
-221263.

Combi kinderwagen ’ 250,-,
kinderst. ’ 25,-, kinderbox ■’ 50,-. 04490-29611
Te k. vol grenen BABYKA-
MER compleet. Tel. 045-
-456908.

Mooie witte broderie REIS-
WIEG ’ 100,-, wit badje met
stanaard, emmer en aan-
kleedkussen ’ 35,-, piek
voor hemeltje ’ 10,- en div.
jurkjes, jasjes en skipakje
voor de helft van de prijs.
045-719132.

Te k. 3-delige combi KIN-
DERWAGEN 11 mnd oud
’225,-; buggy ’50,-. 045-
-318930.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892

Daklekkage
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.
Koenen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
TV-video rep. alle merken,
24-uur service. Tel. 043-
-479427.
Gevelrenovatie uitkappen
nat zandstralen opnieuw in-
voegen impregneren tegen
VOCHT 045/218363/259492
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.'
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230 service binnen 24 uur

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Voor vakkundige DAK-
WERKZAAMHEDEN met
garantie en gratis advies.
Bel dakdekkersbedrijf M.
Haas 045-451862.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor al Uw STUCADOORS-
WERK-restauratie- en ge-
velafwerking. 04490-47294.
Voor al uw sanitair en CV.
Bel. 045-458418.

Mode Totaal
ledere zondag gezellig win-
kelen in Valkenburg, Baarle-
Nassau, (Ophoven bij Sit-
tard) en Antwerpen Vogel-
markt, bij Rovan en Dankers
Ledermode, Nieuwe winter-
kollektie: lammycoats v.a.

’ 299,-. Suede en leren jur-
ken ’299,-, ’399. Suede
rokken, broeken, jacks en
kolberts ’99,-, ’199,-,

’ 299,-. 3/4 leren damesjas-
sen ’149,-, ’299,-, ’399,-
Dames en heren leren jacks
’129,-, ’299,- ’399,-. Le-
ren broeken en rokken v.a.
’89,90, ’199,-, ’299,-.
Leren truien, vesten en bo-
dywarmers ’ 99,-. Nieuw
Bruidsmode en motorkle-
ding. Inruilen leer en bont
mogelijk. Bij aankoop wor-
den reiskosten vergoed.
Ook gespecialiseerd in grote
maten. Venlosesteenweg 17
Ophoven (tussen Sittard en
Maasseik) België, tel. 09-
-3211566901. Weverstraat 4,
Baarle-Nassau, telef.
04257-8960. Grendelplein
16, Valkenburg-Centrum,
telef. 04406-16617. Voor
info: Hurksestraat 21, Hel-
mond, telef. 04920-22923.
Te k. BRUIDSJURK mt. 38
met toebeh. Tel. 045-
-221242.

Wonen Totaal
Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uur

Tel. 04490-47446.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen, bij tennishal.

Opruiming showroommodellen manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag gesloten.
20 - 50% korting.

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.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK 6-stoel. Ijr. oud, vr.pr

’ 1.675,-. prachtige 2-zits
bank vr.pr. ’975,-, (nw.pr.

’ 2.650), 045-323830.
Te k. BANKSTEL, i.z.g.st.
Tel. 045-251002.

EETHOEK eik. ’ 250,-;
bankst. eik. ’ 250,-; slaapk.
’450,-. Koevenderstr. 208,
Hoensbroek.
Geh. INBOEDEL te k. o.a.
kasten, eethoek, wasmachi-
ne, serviesgoed etc. Tel.
045-462754 tussen 17.00-
-18.00 uur.
Te k. zwaar eiken KAST en
kinderwagen Koningstr.3B,
Brunssum tussen 5 en 6 uur.
Te k. Chesterfield leren
BANKSTEL en perzisch ta-
pijt en perz. loper 8 m. Tel.
04750-18902. '

Te k. modern BANKSTEL 2
en 3-zits, grijsbl.streepje.
Tel. 045-424556.
Te k. eik. DRESSOIR, sa-
lontafeltje, keuk. uittr. tafel
met 4 stoel, (formica), gas-
fornuis, gaskachel, gasge-
velconv. Compl. 2 p. slpk. (1
br.) samen voor ’ 750,-. Tel.
045-460118.
Te k. ruim model BANK-
STEL, stoff. bekleding,

’ 350,-. Tel. 045-353446.
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
-1 zits, ’400,-. Tel. 045-
-720245.
Te k. STAPELBED en 1--
pers bed met houten bo-
dems. Tel. 045-218417.
Te k. eiken leren BANK-
STEL 2-1-1. Tel. 045-
-222353.
Te k. WATERBED 180 x
200 m, max. gestabil., met
grenen ombouw etc, 10
mnd. oud. Kouvenderstr.
150 C Hoensbroek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.— '—^^p— 'Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden *=
kachels - inzethaarden "'JacKöhlen ."

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

Buderus, Radson, Intergas,
Nefit CV KETELS. Scherpe
prijzen, goede service. Jac.
Köhlen, Rijksweg N 104, bij
ziekenhuis Sittard, tel.
04490-13228/14862.

Kachels, grote keus, koop
bij de vakman DE KACHEL-
SMID, de beste en de goed-
koopste Walem 21, Klim-
men, tel. 04459-1638.

Wegens verhuizing KoO 5..
Gloednieuwe ALL Z
BRANDER (Donbar) ■toebeh. Pr.n.o.t.k. Tel. 01458195. _,
RADIATOREN, eire. P<
pen, koperen buis, fitting
PVC, therm. kranen etc.f*045-752383 L
Te koop aangeboden 'VELKACHELS groot
klein. Tel. 045-719872.

TV/Vldeo. Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv- ,

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Akai kleuren TV
digitale uitvoe-
ring met stereo

en teletekst
CT2570 geen

’ 2.448,- of

’ 1.768,- maar
’1.398,-

Maar ook: Audiorack com-
pleet met tuner, versterker,
cassettedeck en platenspe-

ler 4100, 2x25 WS geen

’ 698,- of ’ 498,-maar

’ 298,-.
Maar ook: Technics com-
pactdisk SLP 200 geen

’ 743,- of ’ 498,- maar

’ 398,-
-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg
tel. 04490-18162)

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupgnkt, ITT<
af ’95,-. Radio/tv Frank1Bokstr. 33 Heerlerhö,
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN tv's. 1[
grote sort. va. ’ 125,-!
gar. Reeds 25 jr. het P
adres. TV-Occ. cerl
Geel, Grasbroekerweg JHeerlen. Tel. 045-7247 g
Te k. gevr. DEFECTE k 1k
ren TV's vanaf '81 (tyP* jj
vermelden) en def. VHS.
deo's. Tel. 045-723712^;
Van part. te k. 10 VHS "DEOBANDEN(harde pd '’ 15,00 per stuk. ReaJmet vermelding van I6*sBr.o.nr. B-1660 LimW \
Dagblad Postbus 3'
6401 DP Heerlen.— — f.Radio e.d. -,
Top HM[
ir

,!___-_■__,____> iJJJ^MMMM ■"[ **TI-l^J—■-->-_>C->l^—-— ___^#l

Denon ,
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goedfj
zijn. Kom dan naar sp-01*

zaak.

Jo Kreut,
Kerkplein 39 Schaest^ \

Tel. 045-313815^;
Computers

Te k. AMIGA 500 en 2«!
ve 880kB en monitor, *,
extra's, ’ 1.350,-. Tel. "226540. J
Te k. computer XPC-Xt'
comp. 2 disk-dr., int. 9 i
640K8, klok 6 en 8 MHZ'
bo, ander scherm AT-K*
keyboard mcl. div. soft*

’ 1.200,-. 045-323106^
Huish. artikelen (

Te k. elec. FORNUIS (&,
wit. Tel. 045-422637. i
Te k. GASHAARD hu^Imodel en diepvriezer
045-216876 >
Te k. Singer NAAIMA-Hjj
half-industrie. Tel. v
353203,— [4

Muziek h■ ■■■■■■■~HM,,.,,,■■■■,■■,,.,,MM, ... .^S \

tmm IIHIIJIJ 1.
jW_lj_j_j_* I t«■ [1

IQ ImlmmJl
(Bij de Markt) J lEen vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthese.,

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,, nJ
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz- f )■

Altijd leuke aanbiedingen en occasions. *f
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!! A
06- Muzieklijn

06- 320.326.30
Gezellige muziek gespeeld
door: De Marjando's 24 uur

dagen nacht.
06- 320.326.30

50 cent p/m.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tek. PIANO merk Kawai NS
15 Hoogl. zw., 3 jr., tel. 045-
-452020
Te k. elec. GITAAR met ver-
steker 30 Watt, pr. ’ 600,-.
Tel. 04490-38677.
ORGELLES modern en
klassiek van privéleraar ml.
270699.
Hagström elec. GITAAR 60e
jaren, i.g.st., vr.pr. ’ 500,-.
Tel. 045-322650.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's, 400 SINGELTJES
’250,-; 200 LP's ’250,-;
125 oude 78-toeren platen
’200,-; zes oude lepeltjes
beeltenis Elvis Presley

’ 50,-; 6 van ons Konings-
huis ’ 50,-. Remb. mog. fel.
070-638667 of 070-894543.
Te k. electr. ORGEL merk:
Technics U-50 zeer uitgebr.
ritme-box, prijs ’ 3.500,-.
045-422348.
Te k. ORGEL GEM7. Prijs n.
O.t.k. Tel. 045-241161.
Te k. 100 W marshall top
met MV ’ 1.075,-. 260W
marshall top box ’ 750,-,
gibson les Paul de luxe

’ 1.550,- met koffer en
standaard 045-217982.
Te k. Duitse STUDIEPIANO
i.g.st., met kruk, vr. pr.

’ 1.800,-. Te bevr. Reigerstr
14, Sittard. 22638.

Te k. PIANO Yai^ |i,
zwart, pr. ’ 5700,-, '■" [5|
Tel. 04493-4313. \
Te k. YAMAHA DX7 4 $
f 1.750,-. Tel. 04490-2?
PIANO'S te koop gevra* V
Tel. 04490-54140. y.
Te koop en te huur O{J
Duitse PIANO'S. Zate'2van 10 tot 17 uur. G&" h
Rijksweg Nrd. 13.
Te k PIANO A\e*i<y
Herrmann, i.z.g.st. . k
1.1Om. Tel. 045-310^1
Te k. mooi compl.
DRUMSTEL, zwartfA
045-451075, na 17.Q0J?
Keyboard YAMAHA po^
ne PSR-6300 nw. J u

’ 4.200,- nu voor ’ 2-*
z.g.a.nw. Dr. Poelsstr .
Kakert-Landgraaf. _^m
Te k. 2 Martin W. &% "
BOXEN ’ 500,- ’& fr,
speaker; Tenor Sax ’ 'Tel. 045-251932. y\
KEYBOARD Yamaha H
stereo, in pr.st., ’ 600.' W
045-420511 M

—***^Foto/Film j

FILM-PROJECTOR 35*
FP.6 (50-ger jaren) I*^halogeen, 220 V, eni^mm films. Vaste

’ 1.500,-. 045-751285^/
Llteratuurv

Te k. MIKOJEL boeWl'
2e, 3e jr. Tel. 04490-2"
na 18.00 uur.

Kunst en Antig^
Te k. KERK-ORGÉ^Trapnaaimachine.
751853.

Voor Piccolo's ~zie verder pagina ' I
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Zaterdag 19 augustus 1989 "31
Kunst en Antiek

■ "■ dat !! U bij Wijshoff
fs zeer zeker zult sla-J* uw antieke MEU-

Mokken en kachels
[imstenraderweg 9
ftoek Centrum. Ge-

hoond, vrijd. zaterd.
jF-211976.

Etagére KAST, vr.pr.

’ 1.300,-. Tel. 045-272998.
Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.

Braderieën/Markten
_- Zaterdag 26 augustus a.s.

r\ Grote vrije markt:.*idom Makado-Beek (aléén voor particulieren)._ Voor inlichtingen 04490-74669.

' Vandaag
Hobby/huisvlijtmarkt

" In Makado-Beek. (toegang gratis).
_, 10 september a.s.

Grote Rommelmarkt
kl Hanenhof Geleen
iei Org. Accordeonorkest Geleen.

stands te huur. Uitsl. voor verenig, en particul.
■j inlichtingen: F. van Gaans, 04490-40492.

ij Maaslandse Snuffelmarkt
iB Haubenlaan 87 centrum Maasmechelen - België

a.s. zondag 20 augustus optreden van
Dennie Christian

v] van 10.00 - 18.00 uur. Entree: ’ 2,75

S^RKT te Thorn op
gember. Nog enige

Ceders gevraagd. Inl.
L_5776.

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

r "-i

Uitgaanswegwljzer
t»S» j t, invY.i

S franormale
l Genezer
*n nodig aan huis.J 'kostenvergoeding. *tbus 493, 6400 AL
i

' BERNARDUSHOE-?'é petit restaurant's-org 20, Übachs-

t buitenterras op
lts, ook verhuren
smantische feest-
div. gelegenh. en

■ 04451-1644.

ROCK & ROLL Club Geleen
start op zondag 24 sept.
weer met cursussen Rock &
Roll en Boogie Woogie voor
beginners en gevorderden.
Voor ml. bel: 04490-41790.
Voor elk partijtje zaal te huur
Op naar Camping KAPEL-
HOF. Tel. 045-751588.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd
i!*~" ■■..-

JINKELRESTANTENTel. 043-
S
hBRANDER gevr.,.D-mmer en diep-vjel. 04406-12875.

"TGOUD, zilver, briljant
J69en contant geld.
J^d, Saroleastr. 80 A,

.^Tel. 045-714666
h-

Stalen Overzee CONTAI-
NERS. Tel. 043-630360
KLEUREN TV's en video's
defect geen bezwaar. Tel.
045-728130.
Te k. gevr. draagbare AU-
TOTELEFOON Europaweg
Nrd. 114, Übach over Worms
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen, Bakker, Hoogstr. 78, 6373 HW Landgraaf.

' 'ros Kompas halfjaar gratis.
iu Margriet, Libelle, Panorama, Privé, Revue, Viva,
£ Story, Donald Duck, Neue Revue, Wochenend,'S_eim' Avor,d 'ektuur, Kuifje. Nieuw: wekelijks 3I?jespeelfilms thuisbezorgd voor ’ll,-. 045-324641

Appels
James Grieve
vanaf 30 cent per kg.Jp- Laval, Heerlerweg 169, VOERENDAAL.

T>end dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
'v 's Zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur.
Iki " —Jjit gebroken

r terwijl u wacht.
», Hoonhout
vN 328, Hoensbroek

1.
ft METAALDETEC-i^N 2e-hands detec-
L 6* garantie. Gesink

ff draadloze telefoons
I °0,-, eigen techn.0-MEGRO Ned. BV.$-220902 b.g.g. 06-
-t/e, of inform. via

I^UES gas-lava-
houtskool in alle

ir^n, grote sortering
\L Kachel-barbeque
fJ^aak, Kluis 28, Ge-

ïï Jebroken? Klaar ter-
»l *acht. Borsboom &
C, Streeperstr. 29,
f^ggrg. 045-315921.
iv°Uderwetse SLAAP-
ik 1 compl. ’900,-; af-i3ne ’ 100,-; Honda
&°ü met APK en lich-
te ’ 950,-. Spoorstr.,*|shoven1_tóe masseuse totale

fe 'euk gesprek en
ll?nkje. Eens geweest
N^fnen. 045-353489.

Miss Latoya en Saroya een
fantastische SHOW met een
stuk erotiek. Ook bekend
van 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 k. 2 valkparkieten en
kooi, schommelstoel, ronde
salontafel mozaikmarmer op
koperen engeltjes, 5 winter-
banden 12 inch waarvan 1
met velg nog nw. T.e.a.b.
Marijkestr. 28, Nieuwen-
hagen.
Te koop professionele
TEKENTAFEL. Tel. 04492-
-1240. __
Laatste kans, vandaag laat-
ste dag GRATIS boekenkaf-
ten nabij Houwest van Ma-
kado Beek. .
Te k. massief grenen ronde
EETHOEK ’250,- en hal-
terbank met gewicht tot 70
kg. ’250,-. 045-426134.
Verrijdbare VERKOOPS-
WAGEN, geschikt voor ver-
koop van fruit etc. Tel.
04406-40479.

iTe k. COMMODORE 64,
diskdrive 1541 en kl. monitor

i joystick 40 flopp. en softw.
t 1 pers tienerkamer 043-
-432223.

Br spoedige indiensttreding:

Nnteürsor>ze c.v.-montageafdeling.

Naties te richten aan:

NmiERM UMBURG BV
9, 6372 BB Landgraaf

Kremers b.v. I
Schildersbedrijf
tiu °44-0-43761, b.g.g. 04493-4110

*t!ïl,d*rwork' behangwark, spuitwerk,
«a_oorswerken

<Vj--1 Vragen een ervaren

?0otukadoor
.Q0

r al|e voorkomende werkzaamheden
.^^jeverdiensten

H%.DE LIMBURGSE
**'y PERSONEELSGIDS

l f _J

COMANBI'
raadgevende tngenteurS cOMAN BV, Raadgevende Ingenieurs, te Heerlen, met circa 70 mede-

lef werkers, is een multidisciplinair, onafhankelijk, raadgevend technisch
mF ingenieursbureau. De dienstverlening omvat het kosten- en kwaliteitsbe-
ï wust adviseren, ontwerpen, begroten en begeleiden tijdens de uitvoering

"~W van projecten, zowel voor nieuwbouw, restauratie, renovatieprojecten
palsook onderzoekingen binnen bestaande situaties en studies voor be-

Sr stemmingsplannen ten behoeve van de

INDUSTRIE EN BOUW
',y M& multidisciplinair adviesbureau verlenen wij, o.a. met gebruikmaking van computerprogramma's

% en CAD-systemen, onze diensten op het gebied van:

W . Civiele technieken . Specialisaties
beton- en staalconstructies - bouwfysica en lawaaibeheersing

jm algemene bouwkunde verkeerslawaai
-)OI_WSCtlildc. Technische installaties bouwakoestiek- werktuigbouwkundige installaties lawaaibeheersing installaties

H.VA.C. installaties warmte en vocht
Wm koude techniek energiebeheer

sanitaire installaties - energietechniek" gassen - gebouwautomatisering
meet- en regeltechniek - onderhoudsinformatiesystemen- elektrotechnische installaties _ ysbanen-koudetechniek
licht en kracht
telecommunicatie
zwakstroominstallaties
besturing en automatisering- liften

In verband met interessante ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoeken wij op korte termijn
belangstellenden voor onderstaande vacatures.

Binnen de vakgroep civiele technieken (industrie) bestaat een vacature voor een

CONSTRUCTEUR/PROJECTLEIDER
BETON- EN STAALCONSTRUCTIES

Onze gedachten gaan hierbij uit naar een beton- en staalconstructeur met een breed
interessegebied, die zowel technisch alsook financieel complete projecten kan overzien. Kandidaten
met ervaring op het gebied van dynamische berekeningen, hebben de voorkeur. Voor deze functie
zoeken wy een H.T.S.-ingenieur met meerdere jaren ervaring of een T.U.-ingenieur met enkele jaren
ervaring. Kandidaten met aanvullende vakgerichte opleidingen hebben een pré.

Binnen de vakgroep technische installaties bestaan vacatures voor

TECHNICUS/AANKOMEND TECHNICUS
H.VA.C. INSTALLATIES

Onder supervisie van de projectleider, dient men in staat te zijn de betreffende installaties uit te
werken, o.a. berekenen, selecteren, tekenen, calculeren en omschrijven. De gewenste opleiding is H.
T.S. W of M.T.S. W, liefst aangevuld met M.I.T. en/of TWL en/of H.I.T. Afhankelijk van opleiding en
ervaring, zal men ingeschaald worden in de functie van technicus of aankomend technicus.

MEET- EN REGELTECHNICUSA
PROJECTLEIDEB H.VAC. INSTALLATIES

Zyn werkzaamheden omvatten het in nauw overleg met de projectleiders H.VA.C. ontwerpen van
meet- en regeltechnische systemen. De gewenste opleiding is H.T.S.-W.T.8./E-niveau, aangevuld met
vakgerichte opleidingen.
Naast een gedegen theoretische kennis, dient men ook over praktische ervaring te beschikken i.v.m.

het begeleiden van de uitvoering. Ervaring op het gebied van automatiseringsprocesen, o.a.
gebouwbeheersystemen (PLC-besturingen), is een must.
Binnen de vakgroep bouwfysica en lawaaibeheersing bestaat een vacature voor een

(AANKOMEND) PROJECTLEIDER BOUWFYSICA
Onder supervisie van de adviseur dient men zowel zelfstandig alsook in multidisciplinairverband in ■ontwerpteams en ter ondersteuning van de overige afdelingen te kunnen functioneren. Voor deze
functie zoeken wy' een T.U.-ingenieur met enkele jarenervaring of een H.T.S.-ingenieur met
meerdere jaren ervaring. Kandidaten met een aanvullende vakgerichte opleiding hebben een pré.
Ervaring met computergebruik is een must.

Binnen de vakgroep specialisaties bestaat voor de vakgroep energietechniek een vacature voor een

ADVISEUR ENERGIETECHNIEK (IR.)7

voor het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van studieopdrachten op het gebied van
energiemanagement, energievoorziening, energieterugwinning, en toepassing alternatieve
energiebronnen. Voor deze functie zoeken wy een T.U.-ingenieur werktuigbouw-procestechniek met
enkele jaren ervaring. Kandidaten met aanvullende vakgerichte opleidingen hebben een pré.

Wij bieden u een uitdagende, afwisselende, verantwoordelijke functie in een prettige werksfeer.
Goede contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden zijn vereist. U dient gezien de
veelvuldige interne en externe contacten representatief te zijn. Eventuele bereidheid tot verdere
studies moet aanwezig zyn. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitaties met curriculum vitae te zenden aan:
directie Coman BV, Raadgevende Ingenieurs, Spoorsingel 65, postbus 198, 6400 AD Heerlen.

Blythe Colours 8.V., gevestigd in de Beatrixhaven te Maastricht, iseen^X.
-^ zelfstandige dochtervan de multinational JohnsonMatthey. Blythe Colours

ï produceert en verkoopt met ca. 150medewerkers produkten voorkeramische%êM IXJTT Igj^j* decoratietechnieken, welke wordentoegepast opaardewerk, porselein en glas.■■V Jj-iJj-i jlji^j_j* Op ditmoment en in detoekomst wordtuitvoering gegeven aan diverse innovatie-
mmmmmm_Wj_j-j_j_Bßi projecten. Hierbij is deafdeling engineeringzeer actiefmet het ontwikkelen en im- \
Ë plementerenvan procesparameters en besturingssystemen. Om dezeontwikkelin- %
■ genverder inhoud te geven iser behoefte aan een m/v

I innovatief HTS'er E
die techniek, produktie en zelfstandigheidzoekt.

De functie: technici enrapporteert direct inhoudelijk alsookpersoonlijk- AlsE-technicus is het o.a. uw aan hethoofdengineering. verder te ontplooien. De organisa-
opgave om detotale besturings- tickentkorte en directe communi-architectuurvoor het gehele Gevraagdwordt: catielijnen. Voor dezefunctie staat
bedrijfop te zetten en te imple- - Een persoon diezelfstandigheid een goed salaris met groeimoge-
menteren. en vrijheid weet tekoppelen aan lijkheden. De secundaire arbeids-
Hierbij zal naast dereeds aan innovatiefen projectmatig voorwaardenzijnconform de
wezigePLC besturingeneen werken. eigen C.A.O. vanBlythe Colours.
toekomstig computernetwerk - Een HTS-Eopleiding zomogelijk
vangroot belang zijn. meteen applicatie meet& regel- Als u zichvoelt aangetrokken- U wordtmede verantwoordelijk techniek. door dezefunctie, danstuurt uuw
voorhet gehele elektrotechni- - Ruime ervaring in een enginee- sollicitatiebriefmet cv. onder
sche gebiedbinnen de onder- ringsfunctie bij voorkeur ineen vermelding vanref.nr. 23.7171
neming, zoals o.m. energiebe- produktiebedrijf. aan:

■ sparing, optimalisatie, - Een goedebeheersingvan de Mercuri Urval 8.V.,1 mechanisering en bedrijfsauto- Engelse taal. Vrijthof 50-51,
m matisering. 6211LE Maastricht. ,% - U coördineerten controleert de Gebodenwordt: Ë\ activiteitenvan ingenieurbu- Een functie ommet hetkleine mX^ reaus, leveranciersen installatie- team van deafdeling engineering f

firma's. een gevarieerd takenpakket te XX. - U geeft leiding aan een behartigen.Dit biedt ude Tvr^ WwuW *Wm\S^aantal elektro- mogelijkheidom u zowelvak- I u i^a'_■_*_ 1 IEJI

BTfl INVbSIbKEN IN UW TOEKOMST
,^2h^^^ Informatica opleidingen te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6)

Voor meer informatie
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl:
C.C.O. Antwoordnummer 33 arir... . .
6400 VC Heerlen aareS te'
of bel 045-717600. woonpl: Ift:

Architectural Software Consultant ASC bv is een zelfstan-
dig systeemhuis met geavanceerde software-produkten
van een hoog niveau, met zowel standaardpakketten als
maatwerkapplicaties voor de bouwwereld; er wordt name-
lijkgeprogrammeerdin Cobol, maarandereontwikkelhulp-
middelen worden, indien nodig, niet geschuwd.
Wij zoeken voor onze vestiging te MAASTRICHT

SYSTEEMANALYST/PROGRAMMEUR
Wij vragen:
- minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke funcktie;- HBO-niveau of gelijkwaardig;- bereidheid zowel in teamverband als zelfstandig te

werken;- analytisch denkvermogen en structureel werken;- een specifieke programmeeropleiding (bijv. Volmac) is
een pré. t

Geboden worden een afwisselende werkomgeving en
een goede salariëring.
Indien u interesse hebt in deze functie en u voldoet aanonze wensen, stuurt u dan uw schriftelijke sollicitatie metcurriculum vitae aan:
Architectural Software Consultant ASC bv,
t.a.v. de heer ir. W. Roebroek,
St.-Hubertuslaan 5, 6211 XC Maastricht.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact "opnemen met de heer ir. W.M.G.M. Roebroek,
adjunct-direkteur, tel. 043-254141.

Het bestuur van de Stichting
Handelsonderwijs in de Mijnstreek, vraagt
voor het Prof. Cobbenhagencollege voor
MEAO, Meezenbroekerweg 5,
6412 VK Heerlen,

BEVOEGDE DOCENTEN
voor:
maatschappijleer 10uur
algemene economie / statistiek
/bedrijfsadministratie 8 uur
ter vervanging in ziekteverlof.
Voor verdere inlichtingen betreffende deze
vacature, kunt u zich wenden tot de
directeur, de heer drs. J.M.C, van Daelen,
tel. 045-724815.
Sollicitaties zo spoedig mogelijk richten
aan de directeur van de school. 2269, 6

Gevraagd:
magazijnbediende voor confectie-industrie.

Leeftijd: 20-25 jaar.
Beschikkend over goede organisatorische
eigenschappen- in bezit van rijbewijs BE/C.
Taak:- ontvangst en controle binnenkomende goederen;- verzendgereed maken goederen bestemd voor

produktie binnenland,
produktie buitenland;- verzorgen van daarbij behorende fournituren;

■- assisteren bij verzending gereed produkt.
Zij die denken hieraan te voldoen, wordt verzocht tesolliciteren onder nr. HK.025 Limburgs Dagbladpostbus 3100, 6401 DP Heerlen.

De middelbare
ondernemersopleiding
voor horeca en
toerisme/recreatie Heerlen

zoekt met onmiddellijke ingang, ter
vervanging wegens ziekte, tot aan de
herfstvakantie, een

DOCENT(E) FRANS
voor 18 lesuren.

De lessen worden gegeven op
maandag, woensdag en donderdag.

Sollicitatieszo spoedig mogelijk te richten
aan de plv. directeur, dhr. P.H. Gielen, i

.__„ postbus 2516, 6401 DA Heerlen.

ML BOUWONDERNEMING
£A LAEVEN B.V.

gevestigd te Heerlen, met bijkantoor
te Maastricht, dochter van
Koninklijke Volker Stevin N.V., voert
werken uit in de utiliteits-, woning-
en betonbouw in Limburg, het
oostelijk deelvan Noord-Brabant en
het Duitse grensgebied,

zoekt voor werken in Midden- en Zuid-Limburg

TIMMERLIEDEN VOOR ZOWEL
BETON- ALS WONINGBOUW

Aan vakbekwame mensen met een
positieve inzet, betalen wij een goed
loon en alle voorzieningen conform
de bouw-C.A.O.

Kandidaten kunnen zowel schriftelijk als telefonisch
solliciteren bij:

LAEVEN 8.V., Frederikstraat 5, postbus 14, 6430
AA HEERLEN-HOENSBROEK, tel. 045-236236. -^

■■■--Mi^^MHHißiMHar
European Computer School

Als u gedisciplineerd en zelfstandig kunt werken, goed
en op eerlijke wijze kunt informeren, kunt doorzetten en
bereid bent ook 's avonds te werken, solliciteer dan naar
de functie van

STUDIEADVISEUR M/V
voor Limburg en Noord-Brabant.
U heeft een goede ontwikkeling en informatica is u niet
vreemd, u heeft een goed voorkomen, u bezit auto en
telefoon.
Uw taak zal zijn: het bezoeken en voorlichting geven
aan aspirant-cursisten, bedrijven, overheid en
instellingen.
De honorering van deze baan en het werkmilieu zijn
uitstekend.
Geïnteresseerd?
Stuur dan uw sollicitatiebrief met cv. naar European
Computer School, Passage 4-6, 6400 JT Heerlen, tel.
045-710446. 226,»

I
Beter Wonen verhuurt ca. 4.500 woningen in de sociale— sector in de gemeente Maastricht. Het personeelsbe-
stand van de bouwvereniging omvat ca. 55 personen.

Momenteel is er binnen het bedrijfsbureau een vacature
voor een

y. calculator-werkvoorbereider m/v
/^VOWV Functie-inhoud:

/\^/ ~ stelt ca,culaties °P ten behoeve van
l/lO' _^,j_j_j_»\^m onderhoudswerkzaamheden;

V -^^»wV nN ~ maakt onderhoudsbestekken, technische omschrijvingen
I -jg 1 en planningen;
j L~J^JjU' -[ - vraagt offertes op en beoordeelt deze;- stelt diverse analyses op m.b.v. het

automatiseringssysteem;
ma^tnchtse _ verr jcht diverse andere werkzaamheden binnen hetwoninobouwvereniging bedrijfsbureaubeter wonen

Functie-eisen:
- opleiding M.T.S. bouwkunde;- enkele jaren praktijkervaring met calculatiewerkzaamheden

en bij voorkeur ook werkvoorbereiding;- interesse in automatisering en administratieve processen;- in staat zijn zelfstandig bovenstaand takenpakket uit te
voeren.

Geboden wordt:
een salaris van maximaal ’ 3.367,-, bij een 36-urige
werkweek. Oe salarisinschaling is afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring.

Sollicitatie:
Belangstellenden wordt verzocht hun eigenhandig
geschreven sollicitatiebrief, met gegevens over hun

' opleiding en arbeidsverleden, voor 1 september te richten
aan het bestuur van Beter Wonen, postbus 3104, 6202 NC
Maastricht. Een psychologisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen:
Nadere informatie over de functie kan desgewenst
telefonisch worden ingewonnen bij de heer G. Huisinga, tel.
043-254488.

|b ..rgs Dagblad



CURSUSSEN+yi| OPLEIDINGEN
MIDDENSTANDSDIPLOMA
Wenst u een eigen bedrijf te beginnen in ambacht of
detailhandel?

Opleiding voor het middenstandsdiploma onder
rijkstoezicht 1- of 2-jarig, laag lesgeld i.v.m.
rijkssubsidie, studiekostenvergoeding mogelijk.

Middenstandsavondschool Heerlen
Inlichtingen en aanmeldingen: dir. H. Simons,
Putstraat 8, 6417 GM Heerlen. Tel. 045-411405 of
325545

ONDERNEMERSDIPLOMA
Bent u in het bezit van het Middenstandsdiploma,
diploma LDS, MEAO of HAVO met
handelsvakken, dan kunt u in een jaar het
volledige ondernemersdiploma behalen.

Wij starten eind augustus met een cursus met
vestigingsrechten voor praktisch alle branches.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen, tel.
045-411405 of 045-325545.

NIMA-A/B/C
DIPLOMA?

Bent u ambitieus en wilt u in zeer korte tijd een degelijke basis
leggen voor een succesvolle carrière in de marketing, vraag dan
vandaag nog de IMMO-studiegids aan. U leesthierin alles over de
korte, intensieve marketing opleidingen volgens de unieke 'IMMO-
methode'. U kunt de lessen volgen in een van de volgende
cursusplaatsen: Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom,
Deventer, Eindhoven, Enschede, Hoogeveen, Maastricht,
Rotterdam en Utrecht. _
I Stuurt u mij snel informatie over de cursus: '| I Marketing NIMA-A. D Marketing NIMA-B.
i D Marketing NIMA-C. □ Elementaire Marketing. |
| Noam: M/V I
I Straat: ■
I Postcode: ;■ Plaats: l D___]
I Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel aan:
| IMMO-Marketing, Antwoordnummer 20577, 3020 WB Rotterdam. I
INSTITUUT VOOR MANAGEMENT -j* mr
EN MARKETING ONDERWIJS BV T"IlVil S~\Mathenesserlaan 332, WJII 13021 HZ Rotterdam. A/TIJLI I
Telefoon: 010-4773895. _j|_XT_t V_-/
Telefax: 010-4779580. MARKETING

Peil College
St.-lambertuslaan 9, Maastricht

AVONDOPLEIDINGEN
begin: dinsdag 5 september om 19.00 uur
NIMA-A (marketing),
rijkserkend diploma
NGPR-A (voorlichting pr reclame)
rijkserkend diploma
SEPR (toerisme), rijkserkend diploma
Marketing praktijk,
rijkserkend diploma
Tekstverwerking WordPerfect,
rijkserkend diploma
Bedrijffscorrespondentie Ned., Eng.,
Du., Fra., rijkserkend diploma
Modulen bedrijfskunde KHO,
rijkserkend diploma
Conversatie Engels, Duits, Frans,
Spaans

Middle management

Notuleren, diploma SMK
Informatie op zaterdag 26 augustus van
11.00-13.00 uur.

Telefonisch aanmelden: 043-218095 en
043-250303.

OPLEIDINGSINSTITUUT
„DE THERMEN"
Raadhuisplein 16 Heerlenijj^^i Telefoon: 045-713717

In september starten de volgende
cursussen:

"Directiesecretaresse
"Medisch secretaresse
"Afdelingssecretaresse
"Informatrice/receptioniste
"Medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
"Receptioniste
Informatie en aanmelding: Raadhuisplein
15, Heerlen. Telefoon: 045-713717.

KIKMOIKMOIKMÜtKMOtKMOtKMOIKMOIK
M M
O O

" "
" N2rf SCHEVENINGSEWEG 116 #
K I I 2584 AE 's-GRAVENHAGE *

Volgende week starten de nieuwe rijkserkende en
gesubsidieerde opleidingen voor het O

L MIDDENSTANDSDIPLOMA *
O " veel individuele aandacht voor de cursist O

" " lage cursusprijzen "K " bevoegde en bekwame docenten K
M " intormatica-lessen m
O mogelijkheid tot het werken op de computer o
0 " 1-jarige en 2-jarige opleiding £- « " dcorstromingsmogelijkheden naar opleidingen voor het Kondernemersdiploma PD-boekhouden en allerlei M
g computercursussen

De scholen in uw regio zijn: *K K
M Beek Echt/Susteren M
g Dhr. G.W.M. Zwitserloot Dhr. L.M.P.J. Stevens nTel. 045-225541 Tel. 04754-82310

K Geleen Heerlen k
m Dhr. F.J. Demarteau Dhr. H.G.M. Simons ka

0 Tel. 04490-41732 Tel. 045-411405

" Helden Maastricht #« Dhr. M.G.M. Janssen Dhr. J.H. van Baal «
M Tel. 04760-72468 Tel. 04408-1215 M
O Roermond Sittard O

" Dhr. F.M.G. Canton Dhr. J.J.H. Dirks #
K Tel. 04750-22951 Tel. 04490-16170 K
M Venray Weert M

" Dhr. J.G.M. Beerens Dhr. RJ. Persoon "« Tel. 04937-5068/2202 Tel. 04950-32107 K
M MOtKMOtKMOtKMOtKMOtKMOfKMOtKMOtKMO

( \
HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS SITTARD

INFORMATICA
VOOR MANAGERS (M/V)

Start opleiding september 1989.
10 lesavonden.

De leergang verschaft inzicht in de vraag wat automatisering
voor een organisatiekan betekenen t.a.v. het tevoeren
beleid, te hanteren methoden bij projektmatige aanpak,
sociaal-organisatorischeconsequenties.

Doelgroep: Midden- en hogere kaderfunktionarissen.

Voor informatie en advies:
Drs. C. Verkoulen tel. 04404-1504

Prospectus:
HEAO
Postbus 5268 6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

V J
I NOG lETS BIJLEREN?

JE VERDER SPECIALISEREN?
Dat kan op onze gesubsidieerde vervolgcursussen (dus lage cursusgelden)! Laatste
mogelijkheid tot inschrijving op de informatieavond, maandag 28 augustus 19.30 uur!

1) Informatica
(basiskennis informatica, bestandsorganisatie, programmeren en werken met stan-
daardpakketten zoals tekstverwerking, spread-sheet, database), cursusgeld ’ 355,-.

2) Technische informatica
(microprocessor, interface, datacommunicatie), cursusgeld ’ 355,-.

3) Wiskunde
(opleiding voor officieel MTS-certificaat), cursusgeld ’ 355,-.

4) Natuurkunde
(opleiding voor officieel MTS-certificaat), cursusgeld ’ 355,-.
Wis- en natuurkunde kunnen ook samen worden gevolgd (cursusgeld ’ 430,-). Met
deze certificaten is men toelaatbaar tot de HTS! Beperkte deelname mogelijk!

8 Elke cursus wordt in de avonduren gegeven en telt 40
lesweken van 4 lessen. Aanvang eind augustus. De
normale schoolvakanties worden aangehouden.

Nadere inlichtingen, prospectus en aanmeldingsformulier:
leerlingenadministratie, r.-k. stichting MBO Sittard,
Valkstraat 10, postbus 5050, 6130 PB Sittard, tel.
04490-14943.

Wie kiest voor een nieuw carrièreperspectief kiest voor het

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

" Bedrijfseconomie (BE)

" Bedrijfskundige Informatica (BI)

" Commercieel-economisch (CE)

" Economisch-juridisch (EJ)

De studieduur is 4 jaarbij 3 lesavonden per week.

Er zijn nog plaatsingsmogelijkheden.

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

j

Hommerterweg 224
Hoensbroek

#1riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

< Tekstverwerking
Secretariaatspraktijk|^ WordPerfect 4.2 en 5.0

V-/ I (evt. met stage), i^JI Typen Notuleren

<,^J i Startcursus P.C./MsdosH| Msdos dßase Lotus
Nieuw Ventura P.D.I.

_^^~ E Max. 8 cursisten en elke cursist— I werkt alléén op P.C.
(ir ba Ook spoed- en privécursussen

O in en uit huis.■I Bel 045-211733' * fc_j iedere dag tot 23.00 uur

/ H OPLEIDING - ADVIES -±_= mWmtl BEGELEIDING

I TOERISME I
Aanvang cursus 29 augustus in Heerlen
SEPR 1 - vakbekwaamheid
Ook cursussen SEPR 2 en MIRT

academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6416 el heerlen
tel. 045-714258 en 717171

f^Xlk zoek hethogerop
DOOK T£UWEST£R£NWSTVDE*m
BUDEBEDBÏJT&HOCBSCHOOL
KATHOLIEKELEERQAftGEN

||p september a.s. starten in S.ttard en Maastricht weervolgende

opleidingen . ||

i
ï " Economisch administratieveopleidingen
! — Basiskennis boekhouden— Praktijkdiploma Boekhouden

— Modernebedrijfsadministratie (MBA)

— Deelcertificaten SPD-1 en 11

" Dagopleidingen(Tilburg en Eindhoven)— Deelcertificaten SPD— ModulenAvond-Hcao

" Avond Heao Tilburg, Sludiesieunpun. «Hard/Maastricht'
— Bedrijfseconomische richting— Commercieeleconomischerichting

Door de modulaireopzei is gelijktijdige studie voor de Avond-
HeaoenSPD/NIMA mogelijk.

STUDIEVOORLICHTING
WOENSDAG 6en 20 september in hel lesgebouw PABO

Beukenboomweg 24 le Sill.rd,lijd 18.00- 20.00uur.

Voor nadere informatieen graiis prospectus kunt Ucontact

i opnemen met Uw studieleider,
Dhr. F. Urselmann,telo77- 510111.
Tijdenskantooruren: secretariaat tel. 013 - 368045.

BEDRIJFSHOGESCHOOI. A_\ St. Josephstraal 135,

Ï^Hli-nilßG7!^|'j,3 5017 GG Tilburg. g
v- ::..; : ' "

wëëêëê

_>

CHI CENTRUM VOOR
C c KANTOORINNOVATIE I
fk St.-Antoniusstraat la, Venray

Kmw ** Huskensweg 20, Heerlen

PRAKTIJKDIPLOMA INFORMATICA
Een opleiding voor gebruikers van _T___.^
automatiseringshulpmiddelen. De modulaire F^___/
opleiding kan worden afgesloten met een PraktiikDipio^
erkend examen. infohmatH'_____ __ S

Cursussen Aantal avonden Startdatum p

MGI De technische middelen 20 24 oktober 1095'
MG2 Systemen en toepassingen 18 26 oktober 995-
MG3 Praktisch PC-gebruik 15 Doorlopend 1350'
MDI Decen. app. en technieken 22 23 oktober 119^
Voor informatie en advies inzake cursussen 0473"en automatiseringsvraagstukken bel: QQflfll

Sociale Akademie Sittard Hogeschool sit^
DEELTIJD-OPLEIDINGEN rfee^°i, . .. heidszorg AkadeiT'jHoger beroepsonderwijs een MikojeiAka<^

en een SocialePersoneelswerk t.b.v. beroepen en werkzaamhe- Akademieden in: personeelsdiensten; adviesbureaus;
werkgevers-en werknemersorganisaties; «ir
ondernemingsraden. Informatie en a<>

melding 1989-19*
Kultureel Werk t.b.v. beroepen en werkzaamhe- tot 1 september °'den in: edukatief werk en vormingswerk, vrouwen-
werk, werkloosheidsprojekten, werken met Sociale Akadeifltë i
etnische bevolkingsgroepen, alfabetisering; Sportcentrum^ll^
jeugd-en jongerenwerken vrijwilligersbegeleiding; pnethiis BQbuurt-(opbouw)werk; welzijnsplanning bij de J: Jt _.' rfoverheid, organisatie en management in welzijnsin- °"0 AB bittara,

stellingen. tel. (04490) 9 12 1/

MaatschappelijkWerk t.b.v. beroepen en t.a.v. aanname-
werkzaamheden in: algemeen maatschappelijk secretariaat.
werk voor bepaalde kategorieën, zoals jongeren, -^ouderen, verslaafden; justitieel maatschappelijk _

HonpsrhoolSi^
werk; ingebouwd maatschappelijkwerk. ** .neen een eigen
Inrichtingswerk t.b.v. beroepen en werkzaamhe- voorziening voof
den in: inrichtingen voor lichamelijken/of geestelijk kinderopvang.
gehandicaptekinderen of volwassenen; revalidatie-
centra, bejaardentehuizen, gevangenissen,
kinderbeschermingsinternaten, psychiatrische
hulpverlening.

-In de laatste fase van de HBO-opleidingzijn er
mogelijkheden tot eigen keuzes in de volgende
specialisaties: werken met ouderen, vrouwen,
kinderen en jongeren, etnische en buitenlandse
bevolkingsgroepen, sociaal management.

Naast de HBO-opleidingen is er ook een deeltijd-
opleiding MBO-inrichtingswerk.

HOGESCHOOL SITTAItf
j
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OPLEIDINGEN TX2L*
_._nil " IÉ " É IF^ l._Ll f I Iml ...j^B VIL.! * Italiaans voor beginners en

IllUKdUddtll +Ui LtlUlNutll *"^"Voor meer informatie: Open Leercentrum Site,
Parklaan 4, Sittard, tel. 04490-90475.

,' OPEN.LEERCENTRUM

f"l STREEKSCHOOL VOORV"< y BEROEPSBEGELEIDEND
ONDERWIJS HEERLEN

Rector Driessenweg 8-6411 GZ Tel. 045-718990
(achter het Arbeidsbureau)

op een goede toekomst?

WtLEERLINGWEZEN natuurlijk!
P'eidingsmogelijkheden:

Bouw- en houttechniek

2 Machinaal houtbewerken
Meubelmaken

UI Motorvoertuigentechniek
QC Chauffeur goederenvervoer IH
Jy Stofferen (meubel-, woning-) JJJ

■ Schilderen v
Autospuiten

-f Brood- en banketbakken
Banketbakken Z
Elektrotechniek/elektronica

Uj Metaaltechniek ""V Installatietechniek pi
ly. Kleding en mode —■** Textieltechniek
*"■ Economisch administratief "Detail PI

Meet- en regeltechniek
Informatica/tekstverwerken
Lastechniek

/ l^^ie te verkrijgen via de consulenten van het Regionaal Orgaan
/; eriingwezen, tel. 045-718990, tst. 25.

kantoortijd: R. Snijders: 045-425743,
P. v.d. Ven: 043-256504,
P. Zeegers: 043-638389,

s'uur onderstaande bon op onder antwoordnummer 5, 6400 VB Heerlen.
=

_
V __ „„_„,.,___. II

'VS:

Vode: jl
I
1 ...Iw m
i ye|nteresseerdindeopleiding(en):

iv^n geen postzegel op de enveloppe te plakken.

i ■ ■—
! J^S STILZITTEN NIET UW STERKSTE PUNT IS,
/ ° aan een opleiding met perspectief.

i '. __^

I * J^***1»"1"I*"*»1*"*» VoorUchtingsavonden:
!, S)j?D ien u ' aug' Geleen.Mauritspark lA, va. 19.00uur! Meting Nima Aen Nüna B 5? S 0 IM° "*fiela_H„ " ~^ 24 aug. Sittard, Parklaan 4, vanaf 19.00 uur

1 MiM-. *t°C 2i au9- s,ein' Secr. Bootenpl. 12, va. 19.00 uur«Odenstandiwüploma I ■Kr,g" "leer informatie:
ij*Jn Leercentrum Site

«kan 4, Sittard, tel. 04490-90475 of 10349

°PEN«LEERCENTRUM■ BH■■j site

JöTOMATISERINGSOPLEIDINGENe uw carrière versnellen
Praktijkdiploma informatica (PDI)
MGI, MG2, MG3
AMBI
11. HEI, HE2
HS2, HS4, T 2
Pakkettrainingen
MS-DOS, Lotus 1-2-3, d-Base Dl+ en d-Base IVWordPerfect 4.2 en WordPerfect 5.0
tekstverwerking kantoorpraktijk
Symphony, programmeren in d-BaseUnix, Oracle
Basiskennis informatica
MEAO informatica (niet in Roermond)
Cu-susplaatsen: Sittard, Geleen, Stem en Roermond
VoorUchtingsavonden:
22 aug. Geleen, Mauritspark lA, vanaf 19.00 uur;23 aug. Roermond, Oranjelaan 21, vanaf 19.00 uur;24 aug. Sittard, Parklaan 4, vanaf 19.00 uur;24 aug. Stem, Secr. Bootenplein 12, vanaf 19.00 uur.Voor meer informatie:
Open Leercentrum Site
Parklaan 4, Sittardr\f-,-iel- 04490-90475 of 10349

■■J SITE

Ml NSTITVUTM

<jCHOEVERS
KOM TNAAR MAASTRICHT
In september 1989start devolgende avondopleidingin hotelBeaumont.
Dit hotel bevindt zich vlak bij het Centraal Station.

NGPR-A' In verband met het beperkt aantal

" Landelijk erkende opleiding voor 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,
november 1990. Telefoon 040 - 442832.

" Maandag van 19.00-22.00 uur.

" Duur 12 maanden. De prospectus is op aanvraag gratis.

\iöN'::z——i
i De heer/Mevrouw: Vofo. Adres: , ,
I Postcode: .. Woonplaats:

' In een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan:
I Instituut Schoevers. Antwoordnummer 10574, 5600 WB Eindhoven.

OPLEIDINGSINSTITUUT

|E "DE THERMEN"
Raadhuisplein 15 Heerlen

Begin september starten de
nieuwe cursussen:

" praktijkdiploma
boekhouden;

" moderne
bedrijfsadministratie;

" middenstands-
opleiding.

Telefonische informatie:
045-312566

■ piM|J SITE

Laatste kans voor gratis deeltijdopleiding
tot vakman (m/v) met klasse

Vakmensen en technici die hun vak aan jongeren willen overdragen en zo hun toekomst-
perspectief willen vergroten kunnen het studiejaar 1989 - 1990 in deeltijd gratis een
opleiding volgen tot leraar of lerares in hun vak. Ook zij die in het bezit zijn van
vakdiploma's kunnen aan een studie bij de PTH beginnen.

Meer informatie over de mogelijkheden en over de studierichtingen docent 'wiskunde',
'natuurkunde' of 'techniek' is op de informatie-avond te krijgen:

Heerlen 22 augustus HTS Dr. Jaegerstr. 40 19.00 uur

Ook voor informatie over het Pedagogisch didactisch diploma kan men op de informatie-
bijeenkomst terecht.

Sr A PEDAGOGISCH
Ml TECHNISCHE HOGESCHOOL i
I rP NEDERLAND "

" Lesplaats Heerlen 045 -7134 01 f

CURSUS SYSTEEMBEHEER
Training in het analyseren van problemen bij P.C.-gebruik in operationele omgevingen.
Werking van software-pakketten, typische storingen, uitwisseling van bestanden, hulpprogrammatuur enz.
Gebruik van netwerken, editeren voor ASCI-bestanden, gebruik van menuprogrammatuur.
Aan de orde komen tevens MSDOS, PCTOOLS, DBASE lII+, Open Access, Lotus 123 en WordPerfect.
Tijdsduur: 8 avonden van 21/2 uur.
Onze docenten zijn ervaren specialisten, die, mede door hun verbondenheid aan onze school, die reeds meerdan 20 jaar opleidingen verzorgt, garant staan voor kwaliteit. Voor hen die geen of weinig ervaring hebben in
de automatisering, is er gelegenheid voor het volgen van een voorbereidingscursus(sen).
Voor meer inlichtingen stuurt u onderstaande coupon ongefrankeerd naar E.OS.,
antwoordnummer 142, 6400 AA Heerlen.
■^

■ -i-j-i lAW I Naam:

--^j^j^^j^^^! mm Adres:

EUROPEAN COMPUTER SCHOOL W°°np'aats

Passage 4-6, 6411 JT Heerlen Tel:
postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 Leeftijd:hat ze leren

voor één tientje
per maand!Q

Effectief communiceren met de
doelgroep is de belangrijkste
sleutel voor succes in de
detailhojidel.
Het Nationaal Distributie
Congres '89 En Detail steil
daarom op 14 september 1989
in het RAI Congrescentrum in
Amslerdom de communicatie
van de winkel met de klont
centraal.

Rond het thema "De winkel kan
mij nog meer vertellen" is een
interessant programma
opgebouwd. Zo wordt er
uitgebreid aandacht besteed
aan visuol merchandising,
winkelarchitectuur en het
inschakelen van externe media.

Daarnaast komen ook onder-
nemers aan hetwoord die door
effectieve communicatie met de
klant, hun winkel(s) tot een
succes hebben gemaakt.
vborzitter van de Raad van
Bestuur van Koninklijke Bijenkorf
Beheer, A. Waas, leidthet
congres in.

Het Nationaal Distributie
Congres '89 wordt georgani-
seerd door het Centraal Bureou
voor Courantenpubliciteit van de
Nederlandse Dagbladpers
(Cebuco) en de Vereniging voor
Distributie Economie (VEDIS).

Voor meer inlichtingen: bel het
Cebuco in Amsterdam, telefoon
020-242316 of uw dagblad.

I

■'■ ' -'—■ ■ II

EEN GOEDE OPLEIDING... SLEUTEL VOOR UW TOEKOMST
~~

1. Investeer in uzelf 2. Spreek uw talen 3. Exact studeren
Diploma's Frans wiskunde
MAVO Duits

_"_-.-■. natuurkunde
HAVO fngels

Spaans scheikunde
atheneum beginners en 1-en 2-jarige opleidingen
ook studeren per vak gevorderden

4. Onvoldoende 5. MEAO 6. Uniek voor
vooropleiding? _ één. en tweejarige dag- Limburg!
- schakelcursus MDGO en avondopleidingen

(SD-IW) ~ gefaseerde opleiding - logistiek management
voor vrouwen met o.a. Nevie-modules

" Ï3_£beroepen " éénjarige opleiding «*.—-»^.
stenografie

(MAVO-vervangende diploma's)

I- Talen - 118. In verzekeringen? II 9" KlLt"0' I
Commercieel assurantie * ,a^l-_-_LM f*l»s
j. , | , (eenjarige opleiding voor Yabancüar j^jn_ü knmlan
JMeaerlanaS B-diploma) Knr. Jgzykowy dia obcokrajowcéw
DuitS , , Coral dl llngnaper rtranieri

En
Vakbekwaamheid Co" de le_g_a para extraniero.

i . _
__" Language conrses for foreignen,

ev_„_ erkend assurantie-agent _ . , ;—=rrans Cour» de langne ponr étxanger»
Sprachknr». fnr Anilander

Meer informatie? Bezoek onze voorlichtingsavonden
Geleen: Sittard: Stem:
dinsdag 22 augustus donderdag 24 augustus donderdag 24 augustus
vanaf 19.00 uur vanaf 19.00 uur vanaf 19.00 uur
Mauritspark IA Parklaan 4 Secr. Bootenplein 12

Onze infolijn is 04490-90475

OPENpLEERCENTRUM
*■■.J Dag- avondcollege

hburgs Dagblad



" In juli van &\
jaar maakte ek i
Voyager II deA
foto 's van de m
neet NeptunusM
sonde was toeft \
nog ruim 57rtt^\
joen kilometer
van de planeet
verwijderd. Lift*,
ziet men depla''
neet zoals het
menselijk oog »'
zou zien, dertÊ
terfoto is 'verbi
terd' waardoor
allerlei detuils
zichtbaar wor-
den, waarondtf
twee wolkenbtP
den aan de ziMm
pool, die kenm
lijk door een r<r
zende stormen
vergelijkbaar Hn
onze straal-
stroom, worden
voortgejaagd. 1

Reis
zonder
einde

de aantrekkingskracht van de pla-
neten werd in 1961 ontdekt door de
toen 25-jarjge Michael A. Mino-
vitch van het Jet Propulsion Labo-
ratory in Pasadena, dat de Voyager-
missie leidt. Zijn vondst betekende
dat de sonde geen enkele brandstof
nodig had om te worden voortge-
stuwd. Maar hij ontdekte ook dat er
slechts eens in de 176 jaareen pe-
riode van een paar jaar is waarin de
buitenplaneten Jupiter, Saturnus,
Urahus en Neptunus zo staan ten
opzichte van elkaar dat het 'door-
slingereffect' van elke planeet kan
worden gebruikt om ze alle te be-
zoeken zonder brandstof nodig te
hebben.

Zon periode of 'lanceerluik van
eens in de anderhalve eeuw' voor
een grote rondreis bleek ook te lig-
gen in de jaren 1976, 1977 en 1978.
Vandaar dat beide Voyagers in het
gunstigste jaar van de periode,
1977, op weg werden gestuurd.

De missie van beide Voyagers le-
verde tienduizenden fantastisch
scherpe kleurenopnamen op. Niet
alleen van de achtereenvolgens be-
zochte planeten Jupiter, Saturnus,
Uranus en Neptunus, maar ook van
hun manen, ringen van stof, gruis
en ijs om de planeten, van asteroïe-
den en van de planetoïedengordel
tussen Mars en Jupiter. De passage
van deze gordel was de kritiekste
fase van de missie. NASA vreesde
vooraf voor botsingen, maar beide
sondes passeerden de gordel moei-
teloos.

0p 24 augustus schiet een van
de snelst en verst vliegende
objecten die de mens ooit

maakte uit ons zonnestelsel. De
Amerikaanse ruimtesonde
Voyager-2 passeert dan Neptunus,
de buitenste planeet van het stelsel.
Aan de verdere reis van de sonde
na het passeren van deze planeet
komt waarschijnlijk nooit een
einde. Tot aan Neptunus was
Voyager-2 zeven miljard kilometer
en twaalf jaar onderweg.

Maar buiten het stelsel duurt het
dan bijna een half miljoen jaar
voordat de eerste ster 'in zicht'
komt. Ook al vliegt de sonde dan
nog steeds met een snelheid van
ruim 50.000 kilometer per uur.

Deze snelheid is voldoende om in
een uur anderhalf maal om de aarde
te razen. Een van de eerste sterren
is Sirius, maar deze wordt nooit be-
reikt, daar Sirius sneller wegijlt in
het heelal dan Voyager-2.' NASA,
het Amerikaanse ruimtevaartbu-
reau, hoopt na Neptunus tot zeker
het jaar 2.017 radiocontact met de
sonde te kunnen houden. Dit hangt
er vanaf hoe lang de kerngenerators
van Voyager-2 het volhouden. De
generators leveren leveren alleen
stroom voor de radio en andere ap-
paratuur aan boord. Zij dienen niet
voor de voortstuwing van de robot.

Intelligentie
Voor het geval er ergens anders in
het heelal toch ook intelligente we-
zens wonen heeft NASA aan de

buitenzijde van de sonde een kope
ren grammofoonplaat bevestigd
met geluid- én beeldsignalen. De
plaat geeft bij afspelen een indruk
van de Aarde en het Aardse leven.
De in wetenschappelijke taal gestel-
de gebruiksaanwijzing staat op de
aluminium hoes. De plaat blijft ze-
keréén miljard jaarbruikbaar. Man
en vrouw mochten van puriteinen
bij NASA niet frontaal naakt wor-
den afgebeeld. NASA kocht de

hand van bepaalde sterren zeit I
koers, positie en de nodige coffTj
ties met de stuurraketjes. Hel '"I
nauwkeurig dat de sonde op -^ J
augustus op 4.800 kilometer hi'öt*|
over het noordelijk halfrond
Neptunus vliegt binnen 100 kil"1!
ter van het doelgebied. Het is thj
winter op het noordelijk haltf" |
van de planeet.

Op het dichtste punt van de on**]
moeting duurt het door de em'r
afstand vier uur en zes minuten
voordat het radiosignaal van de^lde de aarde bereikt. Dit. ook ;l'
vliegt het signaal met de snellr-*1
van die van het licht, 315.000 W
meter per seconde.

ilDe sterkte van het radiosignaal
de sonde bedraagt slechts het - tmiljardste deel van de energie v,
het batterijtje van een digitaal
loge. NASA heeft dan ook etiö"1
antennes in Australië, Spanje e"\
Californiè om constant contact p

kunnen houden met de sonde-

De in totaal elf waarnemingsif*!
meuten, waaronder televisiecai' I
ra's met tele- en groothoeklen^l
van elke Voyager leverden in J'l
gelopen twaalf jaar een stroom J
nieuwe gegevens en beelden, *A
mcc de wetenschap nog tiental' I
jaren vooruitkan: vijf biljoen b'j
aan computergegevens van V'>V„
ger 1 en 2 samen ofwel voldoe'I',!
om 6.000 complete series te VW
van de Encyclopedia Brittannic

Ontdekkingen

rechten voor het spelen van muziek
van Chuck Berry in het hele heelal
buiten de aarde voor twee dollar-
cents.

In 1977 werden twee Voyagers ge-
lanceerd. Zij vlogen eerst naar de
planeet Jupiter, 1979 en vervolgens
Saturnus, 1981. De baan van Voya-
ger-1 werd bij Saturnus afgebogen
naar Saturnusmaan Titan.' Daar-
door verspeelde deze sonde de kans
om meer planeten te ontmoeten.
Zij ging na de Saturnusmaan op
zoek naar de grens van de zonne-
wind. de constante stroom van
deeltjes uit de zon, die het magne-
tisch veld van de Aarde beïnvloedt.

Maar Voyager-2 werd van Saturnus
doorgestuurd naar de derde planeet
Uranus, die in januari 1986 werd
bereikt, en begaf zich daarna op
weg naar Neptunus. Deze buitenste
planeet van ons stelsel staat op drie
miljard kilometer van de Aarde.

De Voyager is een schotelantenne
van 3,6 meter op een 'moduul' van
een halve meter hoog bij 1,75 me-
ter, waarin en waarop de appara-
tuur zit. Het totaal weegt ruim 800
kilo. De robot wordt niet voortge-
stuwd door een motor, maar wordt
door de enorme aantrekkingskracht
van de planeten steeds 'doorgeslin-
gerd' van de ene naar de andere
planeet. Hij gebruikt een 16-tal
stuwraketjes alleen om op koers te
blijven of te kantelen voor foto's
e.d. De raketjes gebruiken de
straaljagerbrandstof hydrazine. Er
hoefde voor de hele reis slechts 104
kilo van deze stof mee. Op weg naar
Uranus in 1986 was daar nog 67 van
over. Alle overige instrumenten in-
begrepen de radio werken op twee
kerngenerators met het radioactie-
ve plutonium-238 dioxide. Zij leve-
ren 422 watt stroom, 92 meer dan
nodig is.
"De mogelijkheid van het laten
'doorslingeren' van de sonde door

Perfectie
De missie verliep ook technisch per-
fect. Voyager-2 legde in twaalf jaar
miljarden kilometers afzonder noe-
menswaardige problemen met de
apparatuur. Alleen een van de twee
radio-ontvangers viel uit. En bij de
scheervlucht langs Saturnus kwam
in 1981 het cameraplatform een
paar uur vast te zitten door ijs- of
stofdeeltjes. De sonde bestaat uit
65.000 hoofdonderdelen, samen
elektronisch even ingewikkeld als
2.01X) kleurentv-toestellen. Voor fo-
to's met tijdopnamen bij lichtsterk-
ten 900 maal zwakker dan op Aarde
kan de sondezichzelf zonder verlies
van stabiliteit dertig maal langza-
mer laten bewegen dan de uurw-
ijzer van een klok. Het vermogen
van de tele-tv-camera is zo groot dat
zij een krantekop kan lezen op een
afstand van een kilometer.
Het richtsysteem bepaalt met be-
hulp van het computerbrein aan de

De interessantste ontdekkingen jk
tot dusverre werden gedaan zij'1

reuzenplaneet Jupiter is opge- .
bouwd uit dezelfde elementen *„ tde zon en bezit deze in vrijwel
zelfe verhouding; Saturnusmaa'1
tan blijkt niet de grootste maai'
het stelsel; Phoebe, de buiten*l^maan van Saturnus is een inge
gen asteroïede; de planeet LJ""I'l^,
is donkerder en mysterieuzer <>,
enige andere materie in ons ste

Daarnaast blijken alle onderh'1,,
planeten meer manen en ringe%
hebben dan tot dusverre doorlv^scopen kon worden waargen- nj, .
Dit geldt ook voor de laatste P |i; j,
neet die nu wordt genaderd. *
juli ontdekte Voyager, ofscho°jl|j
nog op tientallen miljoenenki' 0

ters verwijderd in totaal al vief jj $.
nieuwe manen bij Neptunus e' 1 ,r

verwachting is dat dit er meer 1" \
worden. '!'

" Schematische voorstelling van de reis van de Voyager 11.
De slingerbeweging waarbij achtereenvolgens alle buiten-
planeten van het zonnestelsel worden aangedaan kan maar
enkele keren per worden gemaakt.
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Zulke ontwerpen vergen natuur-
lijk wel wat artistiek vermogen,
maar er is altijd wel iemand die
dat in huis heeft. Of jeroept de
hulpvan een vaardig tekenaar in.

3 is nog geen grote rage, maar
* 2let het toch steeds valeer: een
J^agedeur die ludiek/decoratief
j^childerd is. In Duitsland bij-
oorbeeld is zon deur al lang ge-
"^ngoed..e deur van een garage, of die
'Verdeel vormt van het pand,
jp het huis aangebouwd of vrij-mand, is veelal een saai element
?het totaalbeeld van dewoning.aragebloes (een rijtje garages

elkaar gebouwd) zijn wel het
van eentonigheid in

*t woonwijk. Werkzaamheden
De mogelijkheden zijn bijna on-uitputtelijk. Wie aan zon ludieke
onderneming (die een heel per-
soonlijk accent aan het huis
geeft) wil beginnen, moet tevo-
ren een weloverwogen keus v_n
de voorstelling maken. Het zit er
immers voor vele jaren op.

Fantasie en een beetje durf zijn
de belangrijkste elementen om
een dergelijke klus aan te pak-
ken. Een opmerkelijk 'visite-
kaartje' en herkenningsbeeld
vormen het resultaat van de in-
spanningen.

Ontwerpen
<at die bloes betreft: in Duits-
rld zagen we daarvoor heel
P^-lse oplossingen. In onder-
is overleg maakten de eige-

een 'doorlopende voorstel-
I een beschildering die over

Voor een individuele garagedeur
zijn er ook talloze mogelijkhe-
den. Het aardigst is uiteraard een
beschildering die iets weergeeft
van hobby, beroep ofandere per-
soonlijke kenmerken van de be-
woners). Een verwoed surfer
schilderde bijvoorbeeld een
reeks hooggekuifde golven op
zijn garagedeur. Voorbijgangers

In Heerlen start cursus
koperspremiewoningen

Vereniging Eigen Huis verzorgt voorlichting
" Wit laqué
slaapkamer van
MDF, afgewerkt
met een moderne
polyesterlak, die
gemakkelijk te
onderhouden is en
lang mooi blijft.
Het freeswerk geeft
bed en nachtkastje
een opvallende
belijning.

Haarlem is de eerste
gemeente in Neder-
land die in de bouw-
verordening een be-
paling laat opnemen
waarmee aannemers
verplicht kunnen
worden inbraakwe-
rend hang- en sluit-
werk aan te brengen
in nieuwbouwwo-
ningen.

In Nederland wordt
elke vijfminuten een
inbraak gepleegd.
Zelden hoeft de da-
der daarvoor profes-

Inbraakpreventie in
nieuwbouw verplicht
sioneel gereedschap
mee te brengen. In-
braakwerend hang-
en sluitwerk kan dus
al een hoop ellende
voorkomen, maar
deze materialen vor-
men op een bouwbe-
groting niet zelden
letterlijk een sluit-
post.

De kosten van deze

beveiligingsoperatie
blijken beperkt.

Wanneer al tijdens
de bouw inbraakvei-
lig hang- en sluit-
werk wordt aange-
bracht kost dat per
flat ongeveer non-,
derd gulden extra en
per eengezinswo-
ning driemaal zo-
veel.

Constructivisme
en stedebouw

Kan het Constructivisme anno 1989
nieuwe perspectieven bieden voor
de stedebouwkundige ontwikkelin-
gen? Deze vraag staat centraal op
het Internationaal Symposium Con-
structieve Kunst en Architectuur,
deze zomer in Vlissingen. Elf Ne-
derlandse en internationale kunste-
naars en architecten exposeren
sculpturen en schilderijen in de wa-
tertoren in Oost-Souburg. Tegelij-
kertijd is in het natuurgebied de
Spuikom een buitententoonstelhng
van enkele monumentale beeld-
houwwerken te zien.

hebben. Daarnaast krijgt elke deel-
nemer uitgebreide schriftelijke do-
cumentatie.

die voornemens zijn in de gemeente Heerlen een
J^vbouwwoning te kopen kunnen voor een gedegen bege-

terecht bij de Vereniging Eigen Huis. Die organiseert,
uitlopend op de afsluiting van het koopcontract, op dins-
y> donderdag7 en dinsdag 12 september een serie voorlich-
*savonden. De cursusavonden worden gehouden in Tref-trUrn 't Loon aan de Pater Beatüsstraat, beginnen om 20.00en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De eerste avond komt aan bod de
vraag: Kopen ofhuren? Voor- en na-
delen van zowel een huur- als koop-
woning worden objectief op een rij
gezet. Via rekenvoorbeelden wor-
den de woonlasten van een premie-
koopwoning vergeleken met die
van een huurhuis.

Tijdens de tweede en derde avond
wordt informatie verstrekt over de
financiële en juridischekant van de
aankoop van een huis. Er wordt in-
gegaan op de hoogte van de subsi-
die in het begin, maar ook over de
subsidiehoogte na vijf jaar. Vooral
tweeverdieners moeten daarbij zeer
op hun hoede zijn, willen zij tijdig
hun subsidie veilig stellen.

Over een aantal onderwerpen, on-
der meer hypotheekmogelijkheden,
de belastingaftrek, de gemeentega-
rantie, de kosten van onderhoud, de
inhoudvan hetkoopcontract, de ga-
rantie, eventuele problemen met de
aannemer, wordt uitgebreide infor-
matie verstrekt.

Beide exposities zijn de eerste tast-
bare resultaten van het internatio-
nale symposium 1989. Het hoogte-
punt ligt in het weekeinde van 1en 2
oktober. Dan worden in het World
Trade Center inRotterdam en in ho-
tel Britannia in Vlissingen twee
conferenties gehouden met als the-
ma Constructivisme - man versus
omgeving. De Stichting PRO (pro
art and architecture) tekent voor de
organisatie van het gehele sympo-
sium.

De grote man achter deze stichting
is de uit Dordrecht afkomstige beel-
dend vormgever Fré Ilgen.

Het Constructivisme, zoals de PRO-
groep het uitdraagt, is gebaseerd op
de elementaire principes van natuur
en vorm.

Aanmelden
Op verzoek van en dank zij een sub-
sidie van de gemeente Heerlen kan
de Vereniging Eigen Huis deze
voorlichtingsavonden organiseren
voor een ieder, die in Heerlen een
premiekoopwoning of een vrije sec-
torwoning met eenmalige bijdrage
wil kopen.

Negen voetbalvelden vol meubelen

Dag van het wonen De keuze voor de Spuikom als loca-
tie voor de ontwerpen lag voor de
hand. Enige tijd geleden bouwde ll-
gen in de branding het sculptuur
Eruption en zo kwam hij in aanra-
king met de kom.

Wie deelneemt, betaalt ’ 10,- voor
het bijwonen van de drie avonden,
inclusief de schriftelijke documen-
tatie. Belangstellenden kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij: 'Vereni-
ging Eigen Huis', postbus 735, 3800
AS in Amersfoort. Met vermelding
van het aantal personen. Na aanmel-
ding ontvangt men de schriftelijke
uitnodiging met het programma.
De sluitingstermijn voor aanmel-
ding is bepaald op 29 augustus as.

standhouder zal u graag verwij-
zen naar de woninginrichter in
uw buurt die het begeerde meu-
belstuk verkoopt.

Veertien stedebouwkundige plan-
nen voor het Spuikomgebied zijn in
oktober te zien in het Vlissings mu-
seum en galerie Bellamy 19 in het-
zelfde gebouw.

dingen voor deze prijzen kunt u
in de Irenehal bekijken. Leuk
om eens te zien wat Nederlandse
fabrikanten en ontwerpers dit
jaar allemaal hebben uitgedacht
en uitgeprobeerd voor het nieu-
we wonen.

De trend dievorig jaarinzette, de
kasten met (glanzende) zwarte
fronten, afgewerkt met beuken
of mahonie lijstjes, zet zich voort.gave exact de locatie van de mu-

ziekinstrumenten of elke andere
bron weergeeft zoals die bij de origi-
nele opname in de studio was.

Nieuweformule verhoogt geluidskwaliteit

Stereo met
één speaker

e stereolith 'Duetto' in witte uitvoering
Is de moderne inrichting nou
niet meteen uw smaak? Toch
maar even bij die meubelprijzen
kijken, want er wordt bijvoor-
beeld ook een onderscheiding
uitgereikt voor het mooiste Ne-
derlandse klassieke meubel van
het jaar.Luisteren

Dat het géén nietszeggend verkoop-
argument is, bleek duidelijk bij het
beluisteren van zowel klassieke als
populaire muziek in de geluidruim-
te van Jo Kreutz Electronic-service
in Landgraaf.

Je ziet deze uitmonstering zowel
bij buffetten, wandsystemen als
slaapkamers. De slaapkamer is
trouwens helemaal in. Geen
wonder, nu we ditvertrek in huis
meer en meer gebruiken als ver-
lengstuk van het wonen. Ontbij-
ten in bed, de weekendkranten
lezen, de nachtfïlm op tv bekij-
ken...

Meubels kijken. De meeste men-
sen vinden dat leuk en gaan
graag eens op een vrije middag
naar een meubelboulevard. Ook
al heb je niet onmiddellijk een
bankstel, wandmeubel of slaap-
kamer nodig. Het is altijd leuk
slenterend door toonzalen nieu-
we ideeën op te doen. Een gigan-
tische toonzaal gaat voor u open
op zondag 3 september in het
Jaarbeurscomplex in Utrecht.
Dan wordt daar de 'Dag van het
Wonen' gehouden als inleiding
op de Internationale Meubel-
beurs voor de vakhandel. Maar
op zondag mag iedereen naar
binnen die een kaartje koopt
voor ’7,50 of met reductiebon
uit de krant ’ 6,00.

Doe-het-zeil-
en

vrijetijdsbeurs
In deGrenslandhallen en het -bin-
nenplein wordt van vrijdag 15 tot
en met maandag 18 september
1986 'Creatief Nu' gehouden, een
doe-het-zelf, uit- en vrijetijds-
beurs.De geluidsweergave kwam op mij

weldadig over, warm van klank-
kleur en zelfs bij sterk volume geen
vervorming. Het middengebied be-
hoeft enige aanpassing, maar daar-
aan wordt reeds aandacht besteed.

Over ontwerpers gesproken. Wilt
u wat meer weten over hun
ideeën en werk? Zowel 's mor-
gens als 's middags wordt in een
van de zalen bij de beurs een bij-
eenkomst belegd waarop drie
toonaangevende Nederlandse
meubelontwerpers zich op origi-
nele wijze aan het publiek pre-
senteren. Zeker de moeite waard
om eens even binnen te lopen.

Leuk om te bekijken zijn ook de
Lifestyle expositie op de Meubel
Trade Mart. Acht verschillende
typen leefstijl, waarvan er een of
meer zeker in uw straatje zullen
passen.

Op zondag 3 september kunt u
uw interieurideeëntank in
Utrecht weer helemaal bijvullen.'
Voor informatie over slaapka-
mers: Vroomshoop Hout- en
Staalmeubelfabrieken, Vrooms-
hoop, _ï 05498 - 42855.

Op ruim 11.000 m2expositieruim-
te worden produkten, diensten en
ideeën gepresenteerd voor een
aangename, aktieve, nuttige en
creatieve vrijetijdsbeleving.

Oppervlakte
Hal na hal met stoelen, tafels,
bedden, waterbedden, kasten,
wandmeubels in alle soorten,
maten en stijlen. Bijna 23.000 m2.
En dan zijn ook nog de deuren
van de permanente Meubel Tra-
de Mart voor u open. Een tweede
meubelparadijs met een netto-
oppervlakte van bijna 13.000 m2.
Bij elkaar bieden deze meubel-
exposities een ruimte ter grootte
van negen voetbalvelden.

Het muziekvermogen van deze luid-
spreker bedraagt 80 Watt, met een
continu vermogen van 60 Watt en
een frequentiebereik van 45-22 kHz
per kanaal.

Het complete slaapkamerameu-
blement wordt weer grif ge-
kocht. En vooral wit laqué is, na
een tijdje tezijn verdrongen door
staal en eiken, weer helemaal te-
rug. Maar dan meestal wel van
een ander materiaal. Het wit ge-
lakte spaan/meubelplaat is ver-
vangen door het nieuwe plaat-
materiaal MDF, dat probleem-
loos kan worden gefreesd en be-
werkt. Daardoor is het aantal
mogelijkheden in vormgeving
enorm toegenomen.

Te zien zijn de nieuwste snufjes
op het gebied van gereedschap-
pen en bijbehorende accessoires,
machines en sanitair. Verder een
unieke hobby- en modelbo
show, uiteraard met doorlopende
demonstraties.

E*Sso??P der jarenzijn er heel wat
Pb ede luidsprekers of
ra, uüen in alle mogelijke vor-['JvengeProduceerd. Desondanks
Jltej- Selu4dsingenieurs en fabri-

ri0 berken aan apparatuur met
§ betere geluidsweergave.

tNen moet rekening worden ge-
?Ueh ''net de natuurwet die zegtP 1e * hoog ijl geluid gemakkelijk
j% j~ klein instrument kan ko-

r*> ak-S- tonen daarentegen wor-

* SriiW voortgebracht door om-
VcOm instrumenten, zoals
Ik1 eP 2 aDas of de langebaspijpenSCn°igeL
SJk u geluiden zo perfect mo-
»^ Weergeven, dan zou de luid-
Na v°or de hoge tonen klein

et kunnen zijn, voor de lage

tonen echter groot en onhandel-
baar.

Duetto
De nieuwste ontwikkeling in de ge-
luidweergave is de Stereolith 'Duet-
to'. Een produkt van het Studercon-
cern Revox in Zwitserland.

De luidsprekers zijn onder een be-
paalde hoek geplaatst in één pris-
mavormige behuizing.

Door deze speciale samenstelling is
het mogelijk, dat één box een com-
pleet stereogeluid weergeeft.

Daarbij speelt de plaats van de luid-
spreker ten opzichte van de luiste-
raar geen rol omdat de geluidweer-

De beurs is op vrijdag geopend
van 15.00 tot 22.00 uur. Op zater-
dag, zondag en maandag van 10.00
tot 20.00 uur.

Of u nu van klassiek eiken houdt,
van romantisch grenen of van
het moderne designmeubel, het
is er allemaal op de Meubel-
beurs. Rechtstreeks kopen kunt
u er niet, wanneer u iets ziet dat
uw hart gestolen heeft. Maar de

Wedstrijd
Dit jaar worden voor de vijfde
keer prijzen uitgereikt voor
Neerlands mooiste, beste en
meest vernieuwende meubelont-
werpen van het jaar. De inzen-

De box is leverbaar in de kleuren
zwart en wit, voorzien van een slij-
plak, die afwasbaar en onder alle
omstandighedenkléurecht blijft. Ze
worden gevoerd door een twintigtal
streng geselecteerde HiFi-speciaal-
zaken, waaronder Kreutz in Land-
graaf.

Speakers-corner
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'"■öjll?atig blijkt dat kopers hun
i^^BJkening onder een koopcon-
jH%Roeten zetten vóór ze tijd heb-
h,,p \ .le gevolgen ervan te kunnen
,ijJ en- Het kopen van een huis

jjjjj' echter een degelijke voorbe-rg De vereniging heeft deze

cursus ontwikkeld om daarmee te
voorkomen dat de aspirant-koper
zich in een ongewis avontuur stort.
De voorlichting beslaat drie avon-
den. Daar wordt ingegaan op alle fa-
cetten die met het kopen van een
huis met een subsidie te maken

Voorkeur ontwerpen: auto. hobby- ofsport

Beschilderde garagedeur
Voordatde kwast ter handwordt
genomen, is een gedetailleerd
ontwerp op schaal (minstens
1:20, liever 1:10, en ingevuld met
de gekozen kleuren) een onmis-
bare handleiding. Kies geen al te
'knallende' en ook niet te veel
kleuren.

Limburg WOONBLAD
" Deze garagedeur geeft een overduidelijk beeld van de hobby van de eigenaar

hoeven er niet aan te twijfelen
naar welke sport de voorkeur
van de bewoner uitgaat.

het totale vlak van bijvoorbeeld
zes garagedeuren doorloopt. De
een ervan beeldde bijvoorbeeld
een bos uit, op de ander stond
een verkeersviaduct 'waar je on-
derdoor kunt kijken en dat was
voorzien van een achtergrond
met veel bomen.

Breng de voorstelling vanaf de
schaaltekening over op de deur
en bekijk het effect kritisch. Als
alles naar wens is, ga dan metkwast en verf aan de gang. Begin
met de lichtste kleuren en breng
vervolgens de in donkerder tin-
ten gestelde onderdelen aan.
Laat elke kleur drogen voordat
de volgende wordt aangebracht.

Schilderen vereist een vaste
hand maar in lastige situaties
kan afplakband, voor het perfect
aansluiten van de verschillende
kleuren, een goede hulp zijn.

Een populair onderwerp is ook
de auto zelf. lemand die pas een
blitseauto had gekocht, schilder-
de het front van die wagen meer
dan levensgroot op de deur van
zijn garage. En elders prijken af-
beeldingen van klassieke old-ti-
mers op de toegang van de
'autostal.
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Zaterdag 19 augustus 1989 "37Limburgs

Onroerend goed te huur gevraagd

jrWewerkster Rijksunivers.
r*urg zkt. DRINGEND
'Xjn appart. of studio max.kgOjJncl. 070-450838.
jï*°cht (huur/koop ) WO-
?y in repres. buurt te Sit-?d Br.o.nr. B-1672 L.D.?stbus 3100, 6401 DPs?6rlen.
s°°r Duits Afcent-officier
" 01-09 of 01-10 te huur
rl- EENGEZINSWONING.Brunssum of omgeving.Z' woonkamer, 4 slpks.,
ra9.e/carport en liefst kel-
gjgj. 09-49.228.341540.
.efi of te k. gevr. kl. woning
f.yOERENDAAL. Br.o.nr.
£l°sB L.D., Postbus 3100,KLDP, Heerlen.

Ouders zoeken passende,
indien mogelijk, zelfst.
woonruimte voor dochter in
MAASTRICHT e.0., iets ho-
gere huur geen bezw. Br.o.
nr. B-1662, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur gevr. HUIS met 6
slpkrs, een grote woonk.,
ruime keuken, bad, douche
2 toil. wasr. en berging of 2
naast elkaar gelegen huizen
of flats met tesamen deze
ruimte. Gelegen in de dir.
nabijheid van de Meezen-
broekerweg. GVT Meezen-
broek, Meezenbroekerw. 16
Heerlen. 045-727900.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.— .. __. ,

.^^Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

mooi winkelpand centr. Heerlen
|,v begane grond 75 m2, souterrain 75 m2.Ulr-ct te aanvaarden. Huurprijs ca. ’ 2.000,- per maand

inkl. stookkosten. Tel. 077-545550.

Heerlen - Beersdal
Hunzestraat 29, halfvrijst. woonhuis metJjarage, tuin, 3 slaapkamers, ruime zolder, cv-gas.i Huurprijs ’ 847,30 per maand. Aanvaarding direct.

KÜ[aBV, Rimburgerweg 2 Eygelshoven, tel. 045-352324
Te huur

Pand te Heerlen
"oor kantoor of praktijk. Rustige ligging in centrum.

f^__ Inlichtingen: 045-750486.
Zeer ruime: boyenwoning

J?Kerkrade-ChevremontI F - gestoft, met luxe keu-£". 3 slpks. Hr.pr. ’ 695,--■ J^Zat. 19 aug. Open huis.■"fs. 11.00-13.00 uur. St.P|eterstr. 35. Inl. 043-
-jfc-—_ 216509.

|w,PARTEMENTEN in de
■V* de Heesberg" te Heer-
\ /öfin kamers, huurprijs ca.

öeio er maand. Voor ml.
g!. °oer, Den Hartog, Hooft
S?eer 8.V., tel. 020--)sn101l01 (tussen 9.00 en|j|s!Luur)_
|toPARTEMENTEN in de
'%i\ide Heesberg" te Heer-
' / 6nn kamers, huurprijs ca.
' De d" per maand. Voor ml.1fciöoer, Den Hartog, Hooft!«£*» B.V, tel. 020--'!srdOl (tussen 9.00 en

rtójtèzellen APPARTE-
;|Ir*' in centrum Kerkardej^Hf_Tel. 045-458575.
'wSEIK België, rustig gel.
oi?le app., vrij uitzicht, 2-><rJ slpks., va. ’5OO,- p.
aJa-_Tel. 076-653377, Bel-
pgjgl 1566918.
.C h. ruime BOVENWO-, p. b te Brunssum. Tev. Ap-! Tel. 045-226565
It.„" appartement v. al-iSuSt- in EYGELSHOVEN.
f; e huur ’450,- p.mnd.}^L045-725667.

{ Soq huur HEERLEN-Nrd.

' *6|6 m^ winkelruimte, voor

" _rn doele'nclen geschikt,
: r©| f/ 50." Per m2, per jr.
ISÜ^Mf59-1665.

Centr. HEERLEN, per direct
t.h.a. étage v. 1 pers. kamer,
zijkamer, keuken, toilet, me-
degebr. v. douche, terrasje.
Huur ’ 427,-. Borg: ’ 600,-.
Br.o.nr. B-1681, LD Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Heerlerheide 1 pers. APP. te
huur. Prijs ’ 565,- mcl. g.w.l.
Tel. 045-214613.
Weg. tijd. verbl. in buitenl. v.
nov. '89 tot mrt. '90 te h. in
centr. Hrl. luxe gemeub. 4-
kmr. app. Huurpr. ’ 1.000,-
-p.mnd. all-in. Br.o.nr. B-
-1697, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
KERKRADE-Bleyerheide te
h. een nette rustige etage-
woning. Geschikt voor echt-
paar of alleenst. ’ 800,- mcl.
stook/servicekosten. Inl.
04490-48180.
Te h. KERKRADE-West,
ruime middenstandswoning
met gr. slpkrs, garage, kel-
der en zolder, huur ’llOO,-
-excl. Te bevr. 09-49-
-24282140.
APPARTEMENT in Kerkra-
de. Tel. 045-454708.
Te h. etage te Hopel-KERK-
RADE, 4 kmrs., keuken,
douche, cv, kelder en ge-
meensch. tuin. Huurpr.

’700,-all-in. 045-721081.
LOODS 50 m2en 100 m2te
Schaesberg. Te bevr. na 12
uur. Tel. 045-311288.
Te h. LOODS lang 36, br. 11
en hoog 5 meter, voórz. v.
krachtstroom, gas enz.
Kant. en toiletten. Te bevr.
045-212226/212230.

goed te koop aangeboden-

I^Jjamar Info: tel. 045-210719
_/*°r taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

▼MP L.P.M. VAN DE PAS CW %
f, >~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~v~ %1 als Pr| «^^gnsstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

[nUst. Schin op Geul
j*rn '? Q

en "ant gelegen, goed onderhouden hotelpand met
terrassen, eigen parkeerplaats en

"Uiswei. Totale perceel oppervlakte 2708 m2.
[ Ria Valkenburg, Odaparknt 9elegen ruim karakteristiek landhuis met garage enom. woonk. 40m2, keuken, bijkeuken, 6 slpk.

En mooie voor- en achtertuin.L. Valkenburg, Sibbergrubbe; 'ag69^'e9en en goed onderhouden vrijst. huis met inp. ga-r keuk en !?et in bosnellin9 gel- tuin: met o.m. woonk., eet-°n. 4 slpk., moderne badk., wacht- en studeerkamer,
inh. 605 m3; perceel oppervlakte 450 m 2;; Q. Valkenburg, Strabeek

9e, b °nderhouden tweepersoons appartement met gara-rging en balcon a/d voorzijde met riant uitzicht, lift enMarkeerterr. Direct te aanv. Prijs ’ 118.000,-k.k.

iu^ Valkenburg, Wehryweg
ri antcai!?artementengebouw 'Villa Ingerborgh'. Nog enkele"PPartementen te koop. Prijs vanaf ’ 328.000,- v.o.nOp korte termijn te aanvaarden.

&.111-11. pröpper
"eëdigd taxateur en makelaardij onroerend goed.. T_i o Wehryweg 25, Valkenburg a/d Geul

of 13246 zat, van 10 tot 13 uur.

M^. Riemst (Vroenhoven)
ÜÜ 9aran erwe9" Zeer ruime semi-bungalow met inpandi-

9'nQ n Ul,g-es,rekte tuin met gemetselde shop en openv- uptimale privacy! Perceeloppervl. 4050 m2.
». Vraagprijs ’ 285.000,- k.k.

Ruber, 04498-51900.
annemersbedrijf Renobouw BV

Voor al Uw verbouwingen en nieuwbouw.
Tevens specialist in

Kunststoframen
—Markt_2l A, Kerkrade. Tel. 045-462700.

Kerkrade-Bleijerheide
Haifv-, Theresiastr. 78

woonhuis met inpandige garage 3 slpkrs en tuin.Laura en !;' 1500°0k.k. Aanvaarding direkt.n vereeniging, Rimburgerweg 2, Eygelshoven.
Tel. 045-352324.

■ IV\/IICI|

nabij Oliemolenstraat en Groene boord.
Het woonhuis met tuin. Beg.gr.: entree/hal met plavuizen-
vloer, woonkamer met erker, luxe aanbouwkeuken, bijkeu-
ken/berging met spoelkeuken. Terras ca. 25 m2, achterom

bereikbaar. 1e Verd.: 3 slpks., badkamer.
2e Verd.: mansardekamer. Vraagprijs ’ 147.500,- k.k.

Makelaarskantoor Ruber, tel. 04498-51900.

Hoensbroek, Prins Willemstr. 84,
Goed onderh. woonh. met ruime gar. en tuin. Beg.gr.:
entree met tegelvl., toilet, woonk. met open haard. Open
aanbouwkeuk. v.v. alle comfort. Verd.: 3 slpks., bad mci
ligb. v.v. 2e toilet. Zolder bereikbaar middels vaste trap.
Ruime garage (9 m lengte). Gehele pand v.v. dubb. glas en

hardh. kozijnen. Vraagprijs ’ 149.000,- k.k.
Makelaarskantoor Ruber, tel. 04498-51900.

Kerkrade (West)
Friture met boyenwoning

gelegen Papaverstraat 30, spoedig te aanvaarden.
Prijs ’ 125.000,-k.k.

LIVAC BV
Brugstraat 19, Sittard, 04490-10855.

Te k. goedl. cafépand met woning
2 kegelbanen, vergaderzaal.

Zonder contanten onn. te reflecteren!
Landgraaf.
Tel. 045^453087.

Maastricht
Poort tot Europa

Wij bieden te koop aan:
Kantoorpand (type herenhuis)

Op de beste locatie in Maastricht. Bij interesse
Uw reaktie gaarne naar:

Mgr. Lebouillestraat SA, 6431 KH Hoensbroek.

Bouwkavels Munstergeleen
Riante bouwkavels voor vrijstaande landhuizen/bungalows,

mooie ligging in plan Steengrub-Vloedgraaf.
Koopprijzen vanaf ’ 75.000,- v.o n

MULLENERS VASTGOED B.V. SITTARD
Tel. 04490-18911.

Neerbeek, Keulsteeg 21,
heden open huis tussen 14-17 u.

Schitter, gerestaur. boerderijwoning met stallen, schuren,
loods, 5 slpkrs, zolder, kelder, aanbouwk., grotewoonk. ge-
leg. op 2600 m2grondpero, grote binnenpl (perc. kan tol6500 m2uitgebr worden) Kom vrijbl. kijken ’310.000,- k.k.

Sittard, Aerwinkelstr.
(hoek Walborgstr.)

heden open huis tussen 13-15 u.
Ruim halfvrijst. hoekp. met garage, ruime tuin, 4-slpkmrs,
luxe badk., aanbouwk. Pand moet binnen bekeken worden

Kom vandaag vrijbl. kijken ’ 158.000,- k.k.
Tel. 04490-42550 Jos Storms O.G. Geleen.

Gevraagd
Met spoed!!!

vrijst. landhuis / bungalow
of villa, gelegen tussen
Valkenburg en Heerlen.

Tel. 043-216940
(tussen 8.30-10.30 uur)

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,9%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

| Jos Storms Onr. Goed.1 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.

Uw woonhuis verkopen?
Geen verkoop, geenkosten.

BOPA O/G
045-324133.

Brunssum
in jonge wijk gelegen goed
onderh. halfvrijst. woonhuis
met oa. hal, toilet, woonk.
met open keuken, ruime
gar., badk., drie slaapk. en
zolder, voor- en achtertuin,
cv. Sp. te aanv., prijs

’ 147.500k.k.
Kerkhoffs

Makelaardij OG
Beek, tel. 04490-73427.

Te koop gevraagd
ruim woonhuis
Heerlen, Valkenburg en

omg. plm. ’ 150.000,-. Za-
terdag bellen 020-464478.

Te koop sfeervol ouder
Herenhuis

erker-ensuite, geh. opge-
knapt en smaakvol gemo-
derniseerd. Mooie tuin met

optimale privatie, vr.pr.

’ 147.000,-k.k. St. Jozefstr.
43, Hoensbroek. Inl. 045-

-223342, na 17.00 uur.
Restaurant

annex bar. Gr. terras, 3 vak.
appartem. Privé woning
(3 slpks., woon- eetk.) Tot.
gr. 790 m2. Sch. op Geul.
Nad. ml.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij,
Rijksweg 67 te Gulpen.

Tel. 04450-2182
Zaterd. van 10 tot 13 u.

Belegging
4 appartem. in geren, boer-
derij, Wylre. Bruto jaarhuur
’39.600,- mcl. energiekos-
ten. Vr.pr. ’ 225.000,- k.k.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij o.g

Rijskweg 67 te Gulpen
Tel. 04450-2182

Zaterd. van 10 tot 13 uur.

[sittard
Vrijst. ouder woonhuis
met tuin en mogelijk-..
voor gar. Tot. peic. ca.
300 m 2.

iHMttjiMtJkgtykt:■ti
Ind entree. Hal en toilet.
Woonk. met openhaard
Keuken Badk Div.
bergingen en werk-
plaatsje 3 zeer ruime
slaapk. Vaste trap naar
grote zolder met nieuw
dak. Kozijnen deels in
kunststot uitvoering

Prijs ’ 99.000,-k.__ 2182

stienstra
Kruisstraat 56, Heerlen
Telefoon 045-712255*

’119.000,-
Pr. onderh. woonh. 1984, 3
slaapk., gr. living en balkon,
witte keuken, zolder. CV gas
Gulpen.

Makko Gulpen
Taxatieburo-Makejaardij o.g

Rijksweg 67 te Gulpen.
Tel. 04450-2182

Zaterd. van 10 tot 13 uur.
NIEUWBOUW/VERBOUW;
Wij realiseren uw plannen
van ontwerp tot uitvoering
interieur & exterieur. Tel.
045-460392
Te k. prachtige bouwgrond
85 are. Landelijke bouwzo-
ne, omgeving DILSEN (Bel-
gië). Inl. Rijksweg 183, B-
-3650 Dilsen, België
WOONHUIS: Beg. gr. 2
woonk. keuk. badk. W.c, 2e
verd. 3 gr. slpks., zolder 2
slpks. Gr. tuin, gar. en oprit,
overal cv. Br.o.nr. B-1704
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen
KLIMMEN, te k. exclusief
gel. riante vrijstaande semi-
bungalow. Woonk. 67 m2, 5
slpks., berging, dubbele gar.
badk. met ligb. vaste wasta-
fel en toilet, geh. geïsol. en
dubbele beglazing, bwj. '70.
Total, grond opp. 1085 m2,
prijs ’425.000,- k.k. Tel.
04405-1430.
Part. zoekt MEDEBOUWER
om in eigen beheer een type
2 onder 1 kapwoning te bou-
wen. Bouwgrond aanw. Tel.
045-314586, tussen
16.00-17.00 uur.
Te k. of te h. van part. Vrijst
LANDHUIS m. paardestal-
len en dubb. garage. Tot
opp. plm. 55 m2. Pr.n.o.t.k.
Tel. 043-642866.
Riante bouwrijpe KAVEL te
koop, 1200 m 2in bosrijke
omg. Maasmechelen (B).
Bellen na 18.00 uur 045-
-217571.

k
Te k. ruime vrijst. Bungalow

1in BOCHOLTZ. Inl. Tel. 045-
-442045.
Te k. BRUNSSUM Kruis--bergstr., halfvrijst. woon-
huis, bwj. 1975, geïsol. en
dubb. beglazing, gar., tuin,

" opp. 425 m2. Ind. beg. gr.:
} hal, toilet, woonk. met open1keuken plusm. 50 m2, verd.:

" 4 slpks. badk. met ligbad en
12e toilet, zolder bereikb. via
vlizotrap. Het geheel is on-. derkelderd. Prijs
’229.000,- k.k. Voor bez.
en nadere info. Tel. 045-
-256201.
Te k. BOUWGROND in Hil-
lensberg, Selfkant Bouw-
percelen liggen in Langen-
tahl. Tel. 09-49-2456-3304.
GELEEN: te k. oudere tus-
senwoning, nabij centrum.
Vr.pr. ’98.000,-. Te bevr.
tel. 04490-24118 of 21102

" GELEEN, Marisstr. 33. Half-
vrijst. woonhuis met gas, cv.
Bestaande uit: ruime woon-
kamer, ruime betegelde
keuken met eiken inst., mcl.
apparatuur, bijkeuken, pro-
visiekelder en hobbykeldei,
4 slaapkamers, douche,

" ged. dubb. beglazing, gara-
ge, tuin met veel privacy.
Vraagprijs ’ 135.000,-k.k.
Tel. 04490-41848 na 18 uur.
Te koop GREVENBICHT 2
slpk.-appartement, centr.
ligging, uitst. onderh., pr.n.o.
t.k. Aanv. in overleg. Inl.
04498-52195.- WONING te koop. Agaatstr.
6 Heerlen. Te bevr. Tel.
04490-29552.

'Te k. centrum HEERLEN
een zeer goed renderend
cafépand met gr. boyenwo-
ning. Tot. verh. v. ’ 30.780,-- p.j. Pr. ’205.000,- k.k. Ma-
kelaardij Hendriks Heerlen.
Tel. 045-425574.
LOODS te k. of te huur te,Heerlen, 850 m2. Vrij te.aanvaarden. Inl. tel. 045-

-t 212818 of 752415.
KOOPJE Heerlen, Eemstr.
23, zeer mooie tussenlig,
eengezinsw. m. garage,
aangel. v. en a. tuin. Ind:
beg.gr. open keuken, Z-vor-
mige woonk. plm. 38 m2, hal

■en toilet. Geh. voorz. v. plav.
vloer en rolluiken. 1e verd: 2
slpks., z. luxe badk., was-.ruimte. 2e verd: te ber. via
vaste tr., 1 slpk. en berg.
Tel. 045-722286
Heerlen BESTE STAND he-
renhuis t.k. ml. 04490-
-43535.
HEERLEN/Vrieheide/Schu-
mansstr. 2. Keurig onderh.
halfvrijst. hoekp. met garage
(carport) met mooie tuin, 4
slpk. 38 m2, woonk. met
parket. Pand moet binnen
gezien worden, ’ 99.000,--k.k. Jos Storms O.G. Ge-
leen, tel. 04490-42550.
HOENSBROEK. Emmastr.
131. halfvr. ger. huis met
tuin, 3 slp.k's, douche, vlie-
ring, luxe keuken met app.,
kelder. Ged. dubb. glas,
kunst. koz. Moet u beslist
van binnen zien! pr.
’109.000,- k.k. Tel.
045-228626.
HOENSBROEK te k. halfvr.
woonhuis, garage, serre,
tuin, vr.pr. ’149.500,- k.k.
Weustenraedtstr. 61. Tel.
045-213851.
Te k. gevr. woonhuis te
KERKRADE-C of Gracht tot
plm ’ 200.000,- Consten,
Pb. 2066 6460 CB Kerkrade
KERKRADE-Locht. Te k.
riant halfvrijst. woonh., veel
privacy en extra's. Vr.pr.
’238.000,- ml 045-417502
KERKR. Spek'heide nabij
centr. voorm. winkel/woon-
huis v. vele doel. gesch.
slechts ’ 66.500,- te k. a. tel
045-442332.
SCHAESBERG bouwterrein
met fraai uitzicht aan de
Heerlerweg/Lommesenweg
(32x55) voor villa of land-
huis. Makelaardij Hendriks. Heerlen. Tel. 045-425574.
Te koop bovenhuis met
mooi uitzicht, Sunplein! LANDGRAAF, 3 gr. slpk., gr.; woonk. annex keuken, dou-

che, wc en bergruimte,

’ 57.500,- v.o.n. Bern.buro
Zilvertand, 045-311286. Het
adres voor al uw verzeke-

-1ringen.
SCHAESBERG. Geleg. na-
bij centr., ruime halfvrijst.- woning met tuin, garage, 3
slpk.'s, zolder (vaste tr.),

i kelder. CV, witte kunsst. ko-
I zijnen/dubb.gl. Koopje!. ’99.000,- k.k. Tel. 04490-

-42550. Jos Storms O.G.
ï .

Te k. luxe APPARTEMENT
gel. in het centrum van
NUTH, Pastorijstr. 7 A, bwj.
'82. Ind.: beg.grond; entree.
1e verd.: royale hal, toilet, 1
slp.k, woonk. 37 m2, dichte
keuk. 11 m2, terras achterz.,
balkon voorz. 2e verd. 2
slp.k's, luxe badk. met
douche, ligb., 2e toilet en
grote berg. Vr.pr.
’127.500,- k.k. met
Premie-A. Tel. 045-244564.
Oud BOERENHUIS U-vorm
zuid Franse sfeer, wat ge-
sloten aards karakter, geen
luxe voorzieningen, roman-
tische sfeer, vrijstaand met
veel privacy, zware balken,
plavuizen, houten vloeren,
terras vormige tuin, half wild,
grotendeels tegen zuid hel-
ling, veel hoekjes, steen-
plaatsjes, trapppetjes,
woonkamer met openhaard
32 m2, woonkeuken een-
voudig 16 m2, badkamer 8m2, studeerkamer 2-delig
15 m2, werkplaats 18 m2, 2
grote slaapkamers onder
schuindak, wijnkelder, hout-
berging, modern atelier 36m 2vrijstaand in tuin, hele
huis is geïsoleerd, vr.pr.
’210.000,- k.k. Tel. 04493-
-1986.
Te k. DRIVE-IN woning,
Mergelsweg 94 te Welten.
bwj. 1975, perc. opp. 160m2, a. tuin op zuiden 70 m2.
Beg.gr. gar., berging, hob-
bykmr. 1e verd: woonkmr.,
keuk. 2e verd: 3 slpkmrs.,
badkmr. Vr.pr. ’ 124.000,-.
k.k. Inl. 045-713384
Te k. gevr. BUNGALOW of
groot woonhuis tot plm.
’200.000,-. Ik bied te k. of
in te ruilen een zeer mooi
woonhuis ’ 134.000,-. Dit is
een serieuze adv. Voor
meer ml. 045-225078.
BEEK te k. vrijst. huis, on-
derkelderd, 4 slpkrs, 2 bad-
krs. ’235.000,- k.k. Wil-
helminastr. 22.
Te k. ruim halfvrijstaand
WOONHUIS in Ophoven
(Sittard) ’175.000,- k.k.
Tel. 04490-28081.

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.
KANTOOR of opslagruimte
"150 m 2te huur. Tel. 045-
-417373 bgg 045-413074.

Woningrul j

:Eengezinswoning te Land-
graaf met gar. en gr. tuin te
RUIL tegen ander eenge-
zinswoning. Br.o.nr. B-1700
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Kamers
Te huur grote ZIT/SLPK. te: Hoensbroek, na 14.00 uur.
Tel. 045-229654.
Te huur in Heerlen 4 luxe
STUDENTENKAMERS met
gez. keuken, bad, douche
en w.o, eigen opgang. Tel.
045-215366 b.g.g. 212022.
HEERLEN C. mooi gemeub.. kamer te huur ’ 370,- all-in.

i bezicht. wo. om 20.00 uur
t en za. om 20.00uur. Kruisstr, 16 Heerlen.

'Woonruimte te h. in MAAS-
TRICHT voor studente. Tel.

I 043-637978.

' KAMERS en appartementen. te h. in Susteren. Tel. 06--i52107978 of 04499-1615.
Te huur centrum Heerlen

| STUDENTENKAMER. Tel.1045-724760.

■ Te h. gemeub. KAMER m., gebr. van douche en keuk.

' voor net meisje werkende of
studerende. Looiwinkefstr.

j 71, Spaubeek. 04493-2899.
Studente zoekt kamer in; MAASTRICHT e.o. Tel.

[ 02263-2258.. KAMER te huur in Sittard.. Tel. 04490-19857., Te h. in HEERLEN 2 stu-
-1 dentenkamers. Tel. 045-
-1 417373 bgg 045-413074.

" STUD. KAMER m. keuk.,- douche, wc. Nabij centr.
■ Hrln. 045-714151 (na 18u.)
jKamer te h. in rustige buurt,

in centrum Heerlen. Tel.; 045-711525. ___
! KAMER te huur bij Centrum- Kerkrade. Tel. 045-461870

Of 452269.
j

Gezocht
! WINKEL te HEERLEN
: door landelijk winkelbedrijf. Vanaf ca.
I 200 m.

Ligging: A- of A2-stand (evt.
f Akerstraat).

Gaarne opgave ligging, huurprijs,

> datum beschikbaarheid, indeling enz.
Reacties (ook van makelaars), die, discreet worden behandeld, graag aan
br. onder nr. HG.027 van het
Limburgs Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
i

~"~"~""~"~"~""___-—_—___________________.___________ _________________,
GEVRAAGD GEVRAAGD

Voor serieuze gegadigden zoeken wij
l WOONHUIZEN EN BUNGALOWS

op diverse locaties in Zuid-Limburg;
vooral in de prijsklasse boven ’ 250.000,-.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met eigenaren, die thans of op langere
termijn hun pand willen laten verkopen, de prijs- en

verkoopmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED,

WnF HEERLEN. TEL. 045-717976

BRUNSSUM-ZUID: rustig en blijvend goed gelegen vrijstaan-
de bungalow met c.v.-gas, ruime inpandige garage enrondom
tuin. Ged. dubbele beglazing. Ind.: souterrain: garage, grote
hobbyruimte, provisieruimte, bergruimte. Begane grond:
woonkamer met parketvloer en open haard. Keuken, drie
slaapkamers, badkamer.
Prijs ’ 279.000,- k.k.

BRUNSSUM: halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage, ber-
ging en tuin. Goed onderhouden. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer,
keuken met een goed uitgevoerde keukeninstallatie met appara-
tuur. Bijkeuken. Drie slaapkamers, badkamer, zolder.
Prijs ’ 129.000-k.k.

r BRUNSSUM - Grenzend aan
',_.. het winkelcentrum: hoek-ap-
-s^C__l _ partement met c.v.-gas, ber-
sH*lï''3i ging en balkon. Lift. Ind. 0.a.:
.fife MB'''-- woonkamer ca. 40 m 2,keuken,

'SttJl twee slaapkamers, badkamer.* U Vraagprijs ’ 125.000-k.k.

HEERLEN: halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas, goed uitgevoer-
de bedrijfs-hobbyruimte en tuin. Voor vele doeleinden geschikt.
Ind. o.a. kelder, L-vormige woonkamer met open haard, eetkeuken
met een goed uitgevoerde keukeninstallatie met apparatuur. Drie
slaapkamers, twee badkamers, zolder (vaste trap). Hobbyruimte
1e en 2e verdieping (totaal ca. 120 m 2).
Prijs ’ 173.000- k.k.

zolder (mogelijkheid 4e slaapkamer). Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 189.000-k.k.

I HEERLEN - Ganzeweide: rus-
i ■afßbWmWm ''9 gelegen halfvrijstaand
Üi __L^^B, fÉ woonhuis met c.v.-gas, garage

' |i KhmHÉKS en een goed aangelegde grote■1-fB tuin (ca. 1100 m 2). Ind. o.a. kel-I te der, ruime woonkamer metj__i___P °^en naard> keuken, badkamer
met o.a. ligbad en douche. Vier
slaapkamers, vaste trap naarH",Kjl| Ë2__s_i I fil zolder, alwaar een ruime slaap--i ■■^fcBÊÊÊÊÊBÊm kamer. Rondom rolluiken. Vrij-

wel gehele pand voorzien van parketvloer. Goed onderhouden.
Maximale privacy.
Vraagprijs ’ 179.000-k.k.
, HEERLEN - Heerlerheide:
DT. '1"É . VT'.f. (nabij winkelcentrum). Halfvrij-
EAjmJa .".._ staand woonhuis met mogelijk-

imW Jr~* ne'^ voor gara9e, met berging
P^^Bj^T & en tuin. Gedeeltelijk voorzien

ftij^d , van dubbele beglazing en rol-
luiken. Ind. o.a. woonkamer,

| eetkeuken met een goed uitge-
WÊ£j££*£jËa voerde keukeninstallatie met

apparatuur, bijkeuken, vier
slaapkamers, badkamer. Zolder.
Prijs ’ 129.000,-k.k.
HEERLEN: hoekwoning met c.v.-gas, tuin en mogelijkheid voorgarage. Ind. o.a. sout.: het pand is geheel onderkelderd, diverse
bergingen/hobbyruimte (droog). Part. en 1e verd.: woonkamer,eetkeuken met een luxe keukeninstallatie met apparatuur. Drie
slaapkamers, badkamer. Vliering. Voorzien van rolluiken.Koopprijs ’ 98.500- k.k.
HEERLEN-ZUID (Heerlerbaan): rustig gelegen woonhuis metc.v.-gas, berging en tuin (zuiden). Muren en dak zijn geïsoleerd;
dubbele beglazing. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken met een goed
uitgevoerde keukeninstallatie met apparatuur, vier slaapkamers,
badkamer met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar zolder.
Koopprijs ’ 130.000-k.k.
HEERLEN- De Erk: vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, inpandige
garage en prachtige tuin met veel privacy (op 't zuid-westen gele-
gen). Uitstekend onderhouden. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer,eetkeuken met een complete installatie met apparatuur. Vier
slaapkamers, badkamer, grote zolderruimte. Sout.: garage, provi-
sie- en wasruimte.
Prijs ’ 359.000- k.k.
HEERLEN - Zuid: nog een bouwkavel te koop gelegen nabij de
Zandweg - Clemens Meulemanstraat. Perceelsoppervlakte ca.520 m 2.
Prijs ’ 65.000,-v.o.n.HOENSBROEK: goed gelegen geschakeld woonhuis met tuin en
mogelijkheid voor garage. Berging. Ind.: prov.kelder, woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers, doucheruimte, zolder bereikbaar via vlie-
zotrap. Redelijke staat van onderhoud.
Vraagprijs ’ 79.000- k.k.

HOENSBROEK: aan voorzijde
__HH_Hm|^^^^^^A vrij gelegen woonhuis met c.v.-

■P*k gas en achtergelegen garage.
mj" Prima materiaalgebruik. Ind. .o.a. betegelde gang, ruime

EjÜH "|| II HÉ eetkeuken met L-vormige aan-
;i.J rechtcomb., 3 slaapkamers,

S^H SÈf bet. badkamer met douche en
Koopprijs ’ 129.000-k.k.
HOENSBROEK: in centrum gelegen appartement op de 3e etage
Ind. o.a. berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapkamers.
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen Aanvaarding
direct.
Vraagprijs ’ 57.000- k.k.

HOENSBROEK: zeer ruim
halfvrijst. herenhuis met tuin en

■m, - ■ garage. Geheel onderkelderd.
/ C.v.-gas. Ind. o.a. kelder,J P mooie entree met toilet, L-vor-

i mige woonkamer met parket-
mm WT\ r""l "*"1 vloeren °Pen naard (ca. 42 m 2).|Nh I j_d Ruime keuken met aanbouw-

mVaTSÊUlo^^ÊÊÊmm% I beuken, 3 ruime slaapkamers,
~~*--— mmmWa\m^ compl. badkamer, vaste trap

naar zolder, slaapkamer, berging, goede isolatie. Pand is goed on-
derhouden.
Prijs ’ 177.000-k.k.
HULSBERG: prima gelegen en vrij gesitueerd vrijstaand woonhuis
met mooie tuin en goed bestraat terras, c.v.-gas en garage. Ind.
o.a. Z-vormige woonkamer met parket, dichte keuken, 3 slaapka-
mers, luxe badkamer met o.a. ligbad en 2e toilet, vaste trap naar
zolder. Goede isolatie, ged. dubbele beglazing, goede staat van
onderhoud
Vraagprijs ’ 189.000,- k.k.

KERKRADE: rustig en aan-
trekkelijk gelegen tussenwoon-
huis met c.v.-gas, garage en
diepeachtertuin. Ind. o.a. gang,
provisiekelder, toilet, woonka-
mer, keuken, serre, drie slaap-
kamers, betegelde douche,
vaste trap naar zolder. Aan-
vaarding: direct.
Vraagprijs ’ 98.000- k.k.

KERKRADE - Carisborg: rustig gelegen - ruim - woonhuis met
c.v.-gas. grote garage en goed aangelegde tuin. Gedeeltelijk dub-
bele beglazing. Ind. 0.a.: L-vormige woonkamer en keuken met
plavuizen vloer (totaal ca. 42 m 2), van hieruit bereikt men de tuin
met veel privacy.. Drie slaapkamers, badkamer, werktuimte. Zol-
der.
Koopprijs ’ 139000- k.k

% HÉi WÊÊÊÊÊ KERKRADE - West - Terwin-
selen: halfvrijstaand woonhuisi i^F'fTCd^f {|1 r"18' c.v.-gas, garage en tuin

I 'jLJPiSM l i (ca. 25 meter diep). Rustig en
I": Ji'.tt ■" blijvend goed gelegen. Ind. o.a.

L-vormige woonkamer, keu--3 [ ken. drie slaapkamers, badka-

Vraagprijs ’ 148.000- k.k.

M,^_^|-----^^^_--| KERKRADE - Centrum: vrij-
■ staande bungalow met centrale

"— *""">" 1 'nd. o.a. L-vormige woonka-JL*%i mer ke"ken met een goed uit-
.._tf_,__M_3i. »*_«__„:«_" gevoerde keukeninstallatie met

apparatuur, twee slaapkamers, badkamer, provisiekelder.
Vraagprijs ’ 240.000- k.k.

KERKRADE: ruim halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas en maga-
zijn/bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning. Ind.
o.a. diversekelders, hal, woonkamer (voormalige winkel), woonka-
mer, keuken, serre, drie slaapkamers, badkamer, boyenwoning,
bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken, magazijn-bedrijfs-
ruimte totaal ca. 100 m 2,kelderruimte. Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 198.000,- k.k.

KERKRAD- gelegen apparte-
ment op 2e nd. gang, bet. toi-
let met fontein, wc .alkon, open keu-
ken, twee slaapt douche en vaste was-
tafel. Aanvaf
Vraagprijs ’ 75.000-
KERKRADE - Bleijerheide: goed onderhouden vrijstaand woon-
huis met c.v.-gas, garage en zonnige tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, be-
tegelde hal, woonkamer, keuken met L-vormige eiken aanrecht
met ingebouwde apparatuur, drie slaapkamers, betegelde douche,
bergzolder. Aan.,
Vraagprijs ’ 145 t

KERKRADE: gerenoveerd
ouder woonhuis met c.v.-gas

-_n*»*£?'T Ü>?%j_ L-vormige woonka-
. Keukeninstallatie met

m bijkeuken. 1e
verd.: twee slaapkamers en
een complete badkamer. Vaste

jar de zolder met twee
bergzolder. Pri-

van onderhoud. Aan-
n overleg.

Vraa.

...

KERKRADE - West (T vrijstaande eg, 1 ■vrijstaande wonin : or garage).
gas en tuin (ca. 1! ,'ormige woonkanjer "
keuken - drie slaap, der. De premie-A-rege- .
ling 1988isopdez apassing (vrijstaande woning "premie-C). Netto maandlast premie-A-woning ca. ’ 599,-.

«W NIEUWENHAGEN: zeer góéd '
"gen en onderhouden ge- 'I schakelde bungalow met mooie |

Hj tuin. Ind. o.a. ruime woonkamer
L_______j£_ B met parket en open haard, keu-

■ Ker stalt, 3 slaap- "I ka- arket badk'met '■ de. Ruime garage [
m en tuinberging. Goede staat .1

■^■i van onderhoud.
Vraagprijs ’ 186 j

NIEUWENHAGEN: uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis ,|
met garage, moe . Goed geïsoleerd. Ind. o.a. o.
me woonkamer ca. 47 m 2, luxekeuken met keukeninstallatie, 11
drie slaapkamers, goed uitgevoerde badkamer Vaste trap
naar geïsoleerde zolder, mogelijkheid voor4eslaapkamer. Pri-
ma onderhouden. Een pand dat v beslist van binnen moet
zien. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs ’219.000,-

NIEUWENHAGEN - Hoetveld: vrijstaande bungalow metcv -gas, grote garage en rondom tuin met overdekt terras en veel
privacy. Uitstekend onderhouden. Geheel geïsoleerd. Ind. o.a.
royale hal met marmerenvloer, woonkamer met parketvloer,
eetkeuken met een complete keukeninstallatie (wit) met appa-
ratuur. Twee slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en dou-
che. Sout.: slaapkamers met badkamer. Grote goed uitge-
voerde hobbyruimte, provisieruimte: werkruimte.
Koopprijs ’ 359.000- I

NIEUWENHAGEN: vrijstaand woonhuis met mooie grote tuin, ga-
rage, c.v.-gas en berging. Ind. o.a. prov.kelder, woonkamer met
aparte eetkamer, moderne keuken metdiv. app., kantoorruimte, 1e
verd.: 4 slaapkamers, badk. met ligb., douche en 2etoilet. Rondom
kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Goede staat van onder-
houd.
Vraagprijs ’ 178.000,-
SCHAESBERG: nabij c \'S.-station. Rustig woonhuis
met c.v.-gas, berging en tuin. Geheel geïsoleerd. Goed onderhou-
den. Ind. o.a. woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer
met ligbad en 2e toilet, grote zolderruimte.
Vraagprijs ’ 116.000- k.k.

SCHAESBERG - Centrum: ruim vrijstaand woonhuis met cv,
garage en rondom tuin (ruim 1.300 m 2). Ind. o.a. diverse kel-
ders, royale hal, woonkamer met erker (ca. 45 m 2) met parket-
vloer, eetkeuken, bijkeuken, drie ruime slaapkamers, badka-
mer, zolder (vaste trap) met zolderkamer.
Prijs ’ 260.000,-

SCHAESBERG: op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
straat), gelegen winkelpand met oprit, ruime tuinen c.v.-gas, ruime 'kelders, winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en opslag-
ruimten, Ie verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-
mer, vaste trap i net twee mansardekamers, goede
staa'. van onderhoud. Aanvaarding in overleg.
Koopprijs ’ 149.000- :
SCHAESBERG - Eiksl; 500 m 2.Geschikt
een vrijstaand wc:, r het bouwen van twee
haltvrijstaande v.
Prijs ’ 50.000- k.k
ÜBACH OVER WORMS: nabij bosgebied gelegen goed onder-
houden hoekwoc, garage en grote tuin. Ind.
gang, woonkanv: et aanbouwkeuken voorzien
van diverse :pkamers, betegelde badkamer met
zitbad, bet. toilet j spoedig.
Vraagprijs ’ 95.000-
ÜBACH OVER WORMS: prima uitgevoerd en onderhouden half-
vrijstaand woonhuis metc.v.-gas. garage en tuin. Ind. o.a.provisie-
kelder, L-vormige woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer,
luxe badkamer, garage 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer, be-
plankte en beschoten zolder. Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 133.000-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: nieuwbouw woonhuis met c.v.-gas-in-
stallatieen garage Geheel geïsoleerd envoorzien van hardhouten
kozijnen. Ind.: gang, L-vormige woonkamer, keuken, drie slaapka-
mers, betegelde badkamer, bergzolder, diverse afwerkmgswerk-
zaamheden dienen nog te gebeuren. Aanvaarding direct.
Vraagprijs ’ 127.500-k.k.

.jl ÜBACH OVER WORMS: half-
-«-ïiFgSÖP jstaand woonhuis met c.v.-

gas. garage en mooie tuin. Ge-
heel geïsoleerd. Uitstekend on-
derhouden. Ind. o.a. L-vormige
woonkamer met parketvloer,
keuken, drie slaapkamers,"bad-

, "*"* kamer, vaste trap naar zolder« mm Grote hobbyruimte.
Vraagprijs ’ 137.000-k.k.

VOERENDAAL - Übachsberg: halfvrijstaand ruim woonhuis
met cv.-olie en mooie tuin met veel privacy. Goed onderhou-
den. Geheel voorzien van dubbele beglazing. Ind. o a. provi-
siekelder, royale hal, L-vormige woonkamer (ca. 52 m 2), kejj-
keninstallatie met apparatuur. Drie ruime slaapkamers tèén
met overdekt balkon) Badkamer. Een huis dat u beslist yan
binnen moet zien.
Koopprijs ’ 198.000-k.k

Taxaties, «k
makelaardij 0.g.,

hypotheek- adviescentrale I iPk_
Ook 's zaterdags I j^^

geopend van I
9.00 tot 17.00uur I
Heerlenseweg 22, I

6371 HS, Postbus 31193, IP■■ I
6370 AD Landgraaf. H^Yj^Jl

PlCkéS makelaardij bv

..................| [voorlopig is: Tekoop ; GELD HET ENIGE■ Goed gelegen handelspand, 150 m 2met | mmm mmm^mmm
ruime, riante boyenwoning. Baan op Genk, HJi ET-Mi-^l l__J
3520 Zonhoven. Onmiddellijk te aanvaar- MJmwl lïmden. Prijs: nader overeen te komen. (
Te bezichtigen op afspraak: F^ '§L| A 11%^■ tel. 09.32.11353313. Te bevragen: ■ !_,^3_L3^ #AII_JOj-

ARS. AEQUI. BVBA
Rootenstraat 15bus 13, 3600 Genk.

Tel. 09.32.11353313.

"■■■■■■■■■■■■■■■■■ AIDS FONDS: GIRO 8957
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COMMERCIEEL
VASTGOED

TE KOOP/TE HUUR
BRUNSSUM, Kennedylaan.
In het winkelcentrum "Klingelsberg" is nog één winkel-
jpandbeschikbaar ter grootte van 127 m b.v.o. Uitv.
■gegevens op aanvr.

BRUNSSUM, Rumpenerstraat 21A
.-Ruim winkelpand, opp. ± 200 m 2BVO, met garage,

magazijnruimte en atelier totaal ±110
-m 2. Het geheel is goed afgewerkt en heeft een front-
breedte van 7,5 m.Koop- of huurprijs op aanvraag.

GELEEN, Annastraat 29; ■■ jr #ip-"i

jmP»J» Am .\

JJOven ijzerwarenzaak, in centrum gelegen fraai afge-
jMferttekantoorruimte op 1e en 2everdieping (resp. 175

■"6(1 135 m 2+ archief) gesplitst of in totaliteit te huur.
Aanvaarding in overleg. Huurprijs opaanvraag.

GELEEN, Nachtegaalstraat 9
(tebij centrum gelegen winkel-woonhuis c.g. kantoor/
prakti|kpand met cv., erf en tuin. Bebouwde opp.

Hlpg.gr. ± 160 m 2. Boyenwoning met o.a. ruime
\»oonkr., keuken. 4 slaapkrs., badkameren zolder. Prijs
31J198.000,- k.k.

GELEEN, Rijksweg Noord 84
Hjitermate gunstig gelegenfraai verbouwde showroom/
verkoopruimte metkantoor enkleine werkplaats (totaal
bebouwd ± 250m 2 BVO),met eigen, geheel omheinde,

Jjeklinkerde parkeer voorziening, opp. 240 m2. Huur-
.prijs ’ 2.500,-/mndexcl. B.T.W.

GELEEN, Handelsweg 19
,v9p handels- en industrieterrein "Borrekuil" gelegen ge-
[ heel omheinde bouwkavel ter grootte van plus minus
; 6000 m 2.Uitv. gegevens op aanvr.

" Kooppr.: / 65,-/n? excl. B.T.W.
GELEEN,Groenstraat 10a+b.

" Ift centrum gelegen winkelruimte ter grootte van 98m 2I b.v.o. Zeer geschiktvoor o.a. bakker,A.G.F., delicates-
-1 sen, stomerij, bloemen, textiel e.d. Aanv.: direkt.
ï Huurpr. ’ 22.000,- p.j. excl. B.T.W.

i i

HEERLEN, Zeswegen
In jonge wijk gelegen winkelcentrum (met reeds inge-
vuld o.a. supermarkt, café, snackbar, AGF, bloemen-
zaak) zijn nog enkele units v.a. 80 m 2beschikbaar.
E.e.a. zeer geschikt voor drogist, slager, bakker, kap-
salon, chem.reiniging en dierenspeciaalzaak. Huurge-
gevensop aanvr.

HEERLEN, Corisbergweg 203
Te huur ± 57m2 winkelruimte in het goed bereikbare
winkelcentrum De Bautsch te Heerlen. Het centrum is
gelegen in een ruim verzorgingsgebied en heeft vol-
doende parkeergelegenheid. Aanv. i.o. Huurprijs op
aanvraag.

HEERLEN, Oranje Nassaustraat3
In centrum, aan voetgangerspassagegelegen fraai ver-
bouwd winkelpand met boyenwoning c.g. kantoor-
ruimte. Totale oppervlakte begane grond ± 220rn2, te
weten 160m2winkelruimte,frontbreedte 8 meter en 60
m 2ten behoeve van atelier, magazijn en keuken. Aanv.:
spoedig. Huurprijs opaanvraag.

KERKRADE, hoek Akerstraat/Patronaatstraat
Geheel afgebouwde winkelruimte (bouwjaar '88) ter
grootte van 770 m2BVO v.v. etalages aan voor- én zij-
gevel. Afwerking o.a. tegelvloer, systeemplafond, div.
scheidingswanden, verwarming etc.Uitv. gegevens en
huurprijs op aanvraag.

LANDGRAAF/SCHAESBERG
Hoofdstraat/Past. Schattenstraat

Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter
grootte van ± 230 m2op de 1e verdieping, v.v. lift en
centrale verwarming. Huurprijs ’ 145,-perm2per jaar.

LANDGRAAF, winkelcentrum "Op deKamp"
In dit gezellige winkelcentrum is nog één ruimte van ±
57 m'te huur. Het geheel is v.v. verwarming, systeem-
plafond etc. enheefteehfrontbreedte van 5.50 m. Zeer
geschikt voor o.a. wol/handwerk, Dibevo etc. Uitvoe-
rige gegevens op aanvraag.

SITTARD, Dempseystraat
In winkelcentrum gelegen winkelpand grootte ±124
m 2zeer geschikt voor o.a. slager, opticien, tabak/lek-
tuur, schoenen, stoffen e.d. Verdere gegevensop aan-
vraag.

SITTARD, Handelsstraat
Nog tebouwen bedrijfshal t.b.v. op-enoverslag. Te be-
bouwen oppervlakte ± 2225m2BVO, in totaliteit of ge-
splitst te huur. Tijdens afbouw kan met wensen van
huurder rekening worden gehouden.
Huurprijs ’ 40,-/m2/jr.
SITTARD, Langs de Hey 7
Op industrieterrein gelegen bedrijfshal, opp. 240 m
8.V.0., met omliggend terrein. Perceel 2250 m 2.Volu-
mineuze detailhandel is toegestaan. Uitbreiding is mo-
gelijk. Prijs ’ 260.000,-k.k. excl.B.T.W.

SITTARD, Dr. Nolenslaan(nieuwbouw)
Uitstekend gelegen nieuwbouw-bedrijfsruimte met
showroom, totale oppervlakte ± 600 m 2BVO. Het
voor- en achterterrein wordt geheel verhard en afgeras-
terd. Tijdens afbouw kan met wensen van huurder re-
kening worden gehouden. Huurprijs ’ 45.000,- per jaar
exclusiefB.T.W.
SITTARD, Dr. Nolenslaan
Op "industriepark Noord" gelegen bedrijfsterrein,
grootte ± 8400 m 2,met hierop gebouwd BEDRIJFS-
RUIMTE (BVO ± 200 m 2) en luxe afgewerkt royaal
LANDHUIS. Uitbreidingsmogelijkh. in ruime mate
aanw. Uitv. gegevens op aanvraag.

SITTARD, Dr. Nolenslaan 149
Uitstekend aan drukke verbindingsweg gelegen show-
room. Uitgebreide huurgegevens opaanvraag.

SITTARD, Nusterweg
Op industrie-handelsterrein gelegen bedrijfshal 8.V.0.
580 m 2, met 300 m 2kantoonuimte op beg.gr. en 1e
verd., cv. en 300 m 2voorterrein. Aanv.: direkt. Vraag-
prijs: f 425.000,-k.k. excl. 8.T.W.: Huurprijs ’ 42.000,-
-per jaarexcl. B.T.W.

SITTARD CENTRUM, Paardestraat
Ruim kantoorpand met archief/opslagruimte in souter-
rain en 375 m 2kantoorruimte verdeeld over 2 verdie-
pingen. Uitv. gegevens inzake indeling, plattegr. e.d.op
aanvraag. Prijs: ’ 375.000,-k.k.

SITTARD, Rosmolenstraat
In centrumgelegen beleggingsobjekt bestaande uit ±
75 m 2winkelruimte en boyenwoning. Uitvoerige gege-
vens en koopprijs opaanvraag.

m§

SITTARD,Rosmolenstraat 14
Incentrum gelegenfraai verbouwd winkelpandmet bo-
yenwoning/kantoor. Ind. beg. gr. ± 100 m winkel-
ruimte mcl. keuken en toilet, kelder. Verd.: 5 kamers,
zolder,cv. ruimte. Huurprijs ’ 3.000,-/mnd excl. BTW.

SITTARD, Rijksweg Noord
Beleggingsobjekt bestaande uit verhuurde kantoor-
ruimte op debegane grond en zelfstandige boyenwo-
ning. Huuropbrengst ± ’ 31.000,-Uitv. gegevens op
aanvraag. Koopprijs ’ 300.000,-k.k.

SITTARD, Rijksweg Noord306
Prima gelegen showroom/verkoopruimte, opp. ± 300
m 2,met kantoor en opslagruimte alsmedeeigen voor-
en zijterrein. Uitermate geschikt voor o.a. in- en ver-
koop auto's, caravans, keukenstudio e.d. Huurprijs en
verdere gegevens opaanvraag.

SITTARD, Stationsstraat/Bergstraat
Nabij station gelegen nieuwbouwwinkelruimte groot ±
750 m 2, met ruime parkeergelegenheid op achterter-
rein. Uitvoerige informatie omtrent oppervlakte, huur-
prijs e.d. op aanvraag.

SITTARD, Wilhelminastraat 47

_k 4t^^tawmt tmwt?*f9
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Nabij station gelegen representatief kantoorpand, opp.
ruim 300 m2BVO(excl. archiefruimte) enroyale P-gele-
§enheid op eigen terrein. Huurprijs ’ 50.000,-/jr excl.
i.T.W.

SITTARD, Bergstraat
Goed onderhouden beleggingsobjekt bestaande uit
350 m 2bedrijfsruimte, 40 nr showroomalsmede 9 ka-
mers. Totale huuropbrengst ± ’ 50.000,-. Uitvoerige

jlRUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490 - 23344

buitenkantooruren: 04490-19882/045-214250/04752-3143
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*V Ir "£. e sierlijke vitrinekast spiegelt zich een gloed^ jg
"S^gj \ T_j| e gordijnstof van JAB. Een majestueuze zitgroep §

pj> \ v. yan Bielefelder wacht uitnodigendrond de hoog-
Ik *PBiPßß\#fl glanzend gelakte salontafel. Sfeerbeelden uit onZ"

HhH *^l_&Ë___É*__i Jbk^_i showroom 'Klasse Klassiek', waar u alleen de top'
*—«J| merken in klassiek-wonen vindt. Gepresenteerd&

btefc.,. ¥JÉji"^i— "^fi^,_^|^ Ml_r~]—" tientallen harmonieuze totaalkonsepten: warm, it'

l.)m tI vendig en stimulerend.

Ge,\pecialiseerde adviseurs assisteren u graag b*J

Cassina - Saporiti - Behr-Rolf Benz Creation - Molteni - Arflex - Cattalan - ?-_HÉStë__i_!*«f SIPNSJ^ Jtïmi .~*mmama*
Mondo - Artifort - Kinast - Leolux - Gelderland - Indoor - Tonon - Pastoe - |y£QO S^p «ÊJm\iKmJ_P*"*"* _-B I^--,^^^^--^^^^^ iCastelijn - Rohé - Colzani - Westnofa - Arco - Metaform - Fiam - Hennie de B_ffl| - ** l**^Hij J^SA* E*i H _k—__Tl 1 I W 'Jong - Musterring - B+S - deSede -Kartell -Rosenthal - Interart - Young - 9F i i '■/-;' *" _' jP"f W"*— ■*■» -«Kö HmK. ï | "" J
Durlet - Ligne Roset - Vereinigte Werkstatten - Thonet - die Collection - Knoll 9f% ■ I ~^& B 4>b^International - Banz Bord - Strassle - M.I.D. - Stuttgarter Gardinen- §MF ,^rtS__J!_fr"Tl " f^fia - '-^W / _É_^H \~~*r~ y - *^_B {_i ] " j )kCk L^ J I M
Bielefelder Werkstatten - Grange - Christian Fischbacher - R.A.C. - Hogenelst - WBSISP% .. JSt Hn} >. 3 jjöß If^-"""! IvMU P^_^-.^!M H^HJAB - van Maanen - Rausch - Sahco Hesslein - Riva Castoro - Bevan fc.l _ . '""'*_iitKHff_fcm ■1 B ilf-_^^ llk_2___£ «?_l _^^^^^^*'U_S _H|ÜÜ|I-B
Eunnell - Spakman - Heidense - Deknudt - Koekoek - Gasparucci - Ploeg- Ruf- ■S*^**^"'*^^^*-^ji'_i^KiÉ_^^BE__Ll l^H^J mmt^mtSi-'^mmm' —fc ** a"Ji _P^atffll 'MBb^^lQaferie Clair - van Besouw - Dorflinger+Nickow - SieMatic - Dunlopillo - ~7~CtfH_N II m 1 Jrl" l&*m*mmË UlflP(^_P
Pullman - Flos-Zevenslaper - Ghyczy - Moser - Exclusiv - Svedex-Stelton - &.■ «. ./ A} M"_T_El__fl __tea_.-JF -Jij -^fTT^j^_P TIOTwM§— -^^-^^H^l
Alessi - Montis - Artemide - Bossis - Kostka - Boley - Arteluce. 'jjr 4» rf-^CJL. ml II l"*B B' M^PBBPlT_r^B* r~"l ST _■ I!!**W I—Y~\^ v I
Klasse Klassiek is één van de 8 Speciaalzaken ■ I■ H U _ ___ ~tJL^^' {

" Design Colosseum «Eiken -^M -J 1 , Maasnielderweg33, Roermond S

"Klasse Klassiek " SieMatic Keukenstudio WgÊÈ U^- |-J telefoon: 04750-16141 I
" Modern " Optima Woontextiel ,___________________________________________-____---_---------i ■■■■----------------------------------.---.^.^■i*

"Slaapland " Projekten Smaragd. Romantiek met een exotisch tintje, in kunstig bewerktriet Harmonv. Subtiel samenspel van kleur en reliëf in 'white washed' Geopend, dl. t/m vr. 900 - 18.00 uur
r en bedrukt natuurkatoen. beukenhout Za. 9.30 - 17.00UUf. do. koopavond.

HÉL

I
Ingrijpende renovatie heeft er voor gezorgd dat de ruime ééngezinswoningen in de wijk
"Vrieheide" - "De Stack" weer helemaal voldoen aan de hedendaagse wooneisen.
ledere woning werd volledig geïsoleerd en gedeeltelijk van dubbele beglazing voorzien.
De woningen beschikken over een hal en werkkamer op de begane grond, keuken en
woonkamer op de eerste etage, terwijl de badkamer en de 3 slaapkamers zich op de
tweede etage bevinden.
Beide verdiepingen hebben bovendien een royaal balkon, ledere woning heeft een eigen
tuin van forse afmetingen. I ■

Huurprijzen / 670, per maand, excl. servicekosten.

Kom eenS kijken. U bent van harte welkom in de kijkwoning gelegen aan de
Navolaan 54. De kijkwoning is geopend op woensdag van 15.00uur tot 18.00uur en op
zaterdag van 13.00uur tot 16.00uurof op afspraak. Hiervoor kunt u bellen:045 ■ 71 20 40. /

KOK BEHEER BV f
Am.

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. KOK GROEP
(

WINKELRUIMTE TE HUU_T J
In het nieuwe winkelproject aan het centraal gelegen

Walramplein zijn enkele winkelruimtes vanaf 95 m 2te huur. M*
de nieuweEdah-vestiging heeft dit project, met 6è 9 onderne- 1^mers, een zeer aantrekkelijke basisvoor o.m. een vrijetijds

" kledingzaak, kapsalon, schoonheidssalon, studio, reisbureau, |^
kantoor etc. Oplevering in oktober 1989.

Ue parkeervoorziening bij de winkels is goed met een *accommodatie voor 65 auto's boven dewinkels en voor
130auto's op het Walramplein.

Huurprijs en verdere gegevens op aanvraag.

I El RUUTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V V
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490 - 233** I
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HPFM Ml lIQ Open huis voor iedereen De Livingstone-deaiers P""^]
v_ri LM I lUlw die slim wil bouwen "uw regio I «*e.o«on3_s-

MFPJCKI 1Q AI I f*^ I I Q~T~ IIQ Vandaag 19 augustus echter niet in bovenstaande leggen wij het allemaal Bouwbedrijf Winkens Bouwbedrijf Peeters B.V.

' 1 1__. I__J !__. I\l IC7 MUOUOIUO en morgen 20 augustus
_

want dat huisfijn Julianastoafll9 Esschenweg 48
i ■" ■ _" "

_ -. . -. , , Brunssum. 045-252446 Heerlen 045-75Ö757
Van 10 00 tot 17 00 UUren laten wij iedereen die een iedere Livmgstone- Open huis lavingstone ' ' I """'"■ *rw iaw_-i

- huis wil laten bouwen zien aannemer heel normaal. Het type 219 Bouwbedrijf van Gerven I I nl i__i -fnBONDAG 20 AUGUSTUS h°e dat ook héél slim kan. slimme zit hem in het feit Adres: Hagerweg te Op t Hovelke 28 aGerLu^MSnel, goedkoop, dat u zelf volledig beslist Klimmen | Mheer. 0445Z-2184 Maastricht 043-623523j^m\ van 11.00 tot 15.00 UUr optimaal geïsoleerd en met hoe uw huis eruit komt te Zaterdaa 19 auaustus 'sJmK een aannemer die Zljn aen- van i^tt 17 oo u_f INLICHTINGEN VERKOOP:
y_ü . \ sporen ruimschoots heeft

Bajß>«i_''>__-r\ verdiend. Flexibel bouwen noemen Zondag 20 augustus van
y^ÉÈ Het slimme zit hem wij dat. Dus kom langs, dan 11.00 tot 15.00 uur P*3^2x_____!

■ la > ' ammm^ÊÊËÊmW

____H I lil _m( !_v '%* '^_ HEERLEN - ZANDWEG HEERLEN - WELTEN OIRSBEEK- IN DEN MOEL VOERENDAAL - ÜBACHSBERG )TJ^^^^^^^^^^^^"^^^^^V
Si j^ aW ___b Ib__bß

iLlft-__■_»." u./'rnj.jr^8 II \H\\ aUW I 1 [O"! 9 ffii k K%3 b «LiJ" UL^yJJIAililiiuji __^S___T_^^k|MMEN HAGERWEG mWÊÊÊm^mmmm^mmWkWÊÊHaWmmË& ['M 1* **_*--j |L-4Ji!^4gJf?^R^| pl;Jg_~-. [^^^^Sr^^^m ______________ÉMftii üJL^jL

Een hypotheek bij Stienstra... v
Natuurlijk koopt u een huis bij Stienstra, mèt Want onze AFDELING HYPOTHEKEN sluit doen. Bovendien beschikt Stienstra over een |de voordelige Stienstra Hypotheek... dagelijks hypotheken af bij alle grote hypotheek-computer die een objectieve _J
Maar, ook al koopt u elders, dan is het tóch hypotheek-banken. berekening maakt. Zo kiezen we samen mét u

s verstandig de hypotheek door Stienstra te Dankzij die aanzienlijke aantallen kan de meest ideale hypotheekvorm vóór u.laten regelen! Stienstra u sterk konkurrerende voorstellen

rcrnZzzzmizz' ~!„.stc_!crt ccls een huis!
■ Naam: J|

j\ Adres: . ——~ .—;
I Postcode: *■ Daarom is het verstandig altijd éérst even - m -■ Plaats: -| kontakt op te nemen met Stienstra Hypotheken, uU ■É|P|P||-iP||-|
.Telefoon: 5. ook als u zelf of via een andere makelaar een i—HP—i■ Pil, 'Ik ben wel/niet in herbezit van een eigen huis. * huis koopt. I—A—l■"!■! I--111 _■

V I ' - . . HETBESTE ADRES VOOR HYPOTHEKEN!
# In ongcfrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra I Uns advies IS dan ook:
* Hypotheken, Amwoordnummcr 4ü. 5400 VB Heerlen. " Vul nevenstaande bon in! Heerlen Telefoon 045-712255*

-.-.-.-. — -.-..-.-.-._._._. _l ___ Maastricht Telefoon 043-252933'

Te huur gevraagd.
Voor éénvan onze relaties te huur gevraagd

in deregio Vaals-Simpelveld
een vrijstaand woonhuis met living,

3 slaapkrs., 2 badkrs., garage.
Perc. opp. ± 1.000 m 2.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerlen
6411 AT heerlen-van grunsvenplem 12- tel 045- 713746

Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30uur, koopavond tot 21 00 uur
zaterdag 10.00-14.00uur

KUNSTSTOF J|
GEVELELEMENTEN^!!

Il (D 0 fll
/-\ ::::::::x!x!| ■ Produktie in eigen m:\W^my 2 *- N- ::::::^":::: fabriek Kv-w-SKB
__. lEP ■ Montage volgens VKG- lAilb £t ' #J normen |^x*S|
ZN __ ,^ S -#$: ■ Volledige afwerking MZXOW
—\ V> __ 56 ° ««Si-:* B:::::->:::iBJQ o Ö3 ;i^"* ■ VKG-Garantiecertificaat pSp;;;!

o++^^*, hellebrekers \|

(_joêqonderdak nSïïr^^^_— I___.^___j^__>^^__J^__L J-L I 1 ’ slaant-'ï!'nasiiJ^erkr» _ Nabij centrum gel. woonhuismetkantoorVpraktijkruimte ca. 86-*-»-_--»-_---^——____ -v__»-««-_. _* —^ f garOn?adk-me,f-kenkeuirPa'io-bun^ l 7 m 2op beg. gr. Kelder. Div. raimtes: Boyenwoning met woonk.
' ’ 6«%oV e'^n^ / Keuken. Dakterras. 3 slaapk. Badk. met douche.

———^^^"^^^^^ 1 / PÉftËÉÉI __■

&K \ RRIINSS-M
,

neai oW op ca. 900 m2P««e^°tp0w U M HOENSBROEK ! ïï
heeft een Zeer 1 qp goede stand P»-»Ulg",&t was"^*^.Badk. met I B M Vrijst.woonhu.sgel.incentrumbijzonderquaafwerk,ngen.nd.

i.i 1 t oDtimale p"vac^ f n;chte keuken. 5 51.1*^ _
w't ca. l " .^ ""-'- *^!HB W kW Kelder. T-vorm. living 50 m 2. Dichte rustieke keuken met

"UooKr-CkJrl lmÏ7_naonK< _rl Jt. I „„v met plav.vl. 'ul°
W nhhvruimte ca. " m ' 1 ÊW aanbouwcomb. Fraai aangelegdetuin met overdekt terras. Grote,lgeDreia nUlZenaanDOa ltl l «^rten douche. Ap"" hobb^ \ t*j*f 2to n. m &<■ Kantoorruimtecq. slaapklB m 2.Verd.2slaapk. en luxueuze

nriisklasse in heel 1 ïfi? %— l V
U ®* 1 ''-^BFlr^fe"' * ..i_dÉ__&__ l —" Centrum. Tussengel. winkel-woonhuis met 2 kelderruimtes.
I_riincr IC clf^'htt t*t*T\ H.Prk.PrL't 1 IL '" JmmmW," sIÉ _1 l_^^^. ~--— fl Winkelruimte ca. 25 m 2 evt. uit te breiden. Keukenruimte.

UHIg 13 SICLlll» CCII UC[ICIM I Wkm.-,. fAmmW^' 'iftÜili ___^H -_-_-_--_ M Werkplaats. Hof/tuin ca. 15 m. diep. Woonk. met open keuken
'ïntal nonnomH \/\t\Ai n Ka. 1 BMIJi H H mcl. app. 3 ruime slaapk. Badk. met o.a. ligbad. Pand met

**n OnS Hllizenmagazine aan Of \ ÉÉ ■ Uitst- onderhouden woonhuis ve"-.£'slaapk. D?v bergruimtes _______"» I WmmvSÊhmfw. . il -fcÉ-Ül H met gar. Hoekvorm. woonk. 35 enkelder.Dak in 1984vernieuwd. |(BjjS2jPttlJ|"*UU_ UW WenSen aan OnS Kenbaar. I il ■__B''*"*^f! ■ m - Keuken 9m2 met wi"e aan- Voorzijde pand geh. voorzien van

1 W^^mm^^^^ WM Badk. Pand is in 1983 verbouwd voor huren van garage.
k 1 ~ï. , 335.000,--k-k- ■ ■ en voorzienvan isol. Ged. hardh. Prijs ’ 109.000,- k.k. 4220 'tmr£
(w Op prima lokatie gel. royaal halfvrijst woonhuis I __^^^^tf^^fl B >__ÉÉÉ_& SCHAESBERG H Prijs’ 139 000--k k 4262
\ &r.Berging. Goed omsloten tuin. Woonk. in L-vorm. ca. 44 1 ____^^^____i »_j_-J^"*^^^ y'Wa&fL Centrum. Ruime oudere eenge- ' .%*' openhaard. Keuken met app. Badk. met ligbad en 2e 1 mmm^ WïZmWmV WÊÜP^' zinswoning. Onderkelderd. KLIMMEN HKJ ruim,e *l!*p} Vaste trap naar zolder met ** slaapk' I ■________■ W°°"kJ!fj?7 m

A ''lkh' Woonhuis met gar. en tuin met goede zonligging. Ruime hal.N f mien"ard,h ,koz- , M g BP voor open haard. Dichte beuken L -vorm. woonk. ca. 35 m 2.Keuken met aanrechtcomb. mcl. app.■J/185.000,- k.k. 4283 cu/wiri- „ „. _DI PK] „ „_ _ D . _k, .. ____. ÏÏ"?L« PP
h J'S. ?* Bijkeuken. 4 slaapk.Bet. badk. met o.a. ligbaden douche.Ruimefevj^^ï— PGELSHOVEN H HEERLEN H HEERLEN H ■ ter- bergzolder. Spouw-en dakisol. Parterre ged. dubb. begl. Hal,

»yaa i?^UM H Ru«'g gel. halfvrijst. woonhu.s Centrum Appartement op 2e Douye Weien. Centraal en rustig BH grote slaapk. Badk. met woonk. en keuken ca. 48 m 2met massieve Wengé parketvl.Ito'*11 halfvrijst. woonhuis met gar. Binnenplaats en tuin. met kleine tuin. Berging. Kelder. verd. gel. met kelderberging. gel. kleinere bungalow. Woonk. UMI "-bad, douche en 2e toilet. 2e __
Vr woonlc- met openhaard. Ruime eetkeuken met compl. Woonkeuken met eenv. install. Grote L-vorm. woonk. ca. 38 m 2 ca. 25 m 2. Open keuken. 2 slaapk. verd- 3e slaapk. en div. berg- #^B___________C B»dk. met douche. Verd. 3 slaapk. Badk. met ligbad. Vaste Woonk. ca. 24 m 2. 3 slaapk. met mogelijkh. voor openhaard. Berging. Goed geïsol. d.m.v. ruimten. * |M_i
W "aar zeer grote hobbyzolder. Ged. kunststof begl. Badk. Bergzolder. Balkon aan voor-en achterzijde, spouw-, dak-en vloerisol. Gro- Prijs/92.500,-k.k. 2678 fs*t 155.000,- k.k. 4217 Prijs/79.000-k.k. 4272 Dichte keuken met eenvoudige tendeels dubb. begl. Prijs’ 129.000,-k.k. 4244 ft
tVQï- aanrechtcombinatie. 1 slaapk. Prijs/126.000,-k.k. 4287 [ SCHAESBERG H I -SJHfeS^lpark nabij bos op .000 m 2 gei. n,eu„ EYGELSHOVEN H "EERLEN "H S^%partement 0"p ft» f ÜC>s Ruime living 45 m 2.Keuken met install. Bijkeuken met Karakteristiek woonhuis Kelder. _i_^ Zeswepn. Halfvrijst. woonhuis beT" met L^orm woonk n„mte 36 n, 2 Arht/rk M^X" __Ü '~*!j''nsl.punten.lnpand.gar.4slaapk.vangemiddeldlsm2 tot Grote woonk, Open keuken met HEERLEN H met tuin garage, hal met toegang opL kuto aparteTetk badk A_TA! trite '1. „ïd' Toita jSJ.. ■1,1 Zolder. schitterende install. mcl. app. Meezenbroek. Hoekwonmg met "aar garage, woonk., luxe eetkeu- e

P , s^pk rMet ha dh koz «Clk Wml. n!rf« K »JL,_tf .___. Badk. met ligbad. Terras op nivo. tuin. Berging met kantelpoort Jruime slaapk., badk. Grote M etto maandliMt fiT nrr Wo°nk-!omme'Parket.Dichte |j||r ~~1|^k Tuin ca. 35 m. diep. Zwembad Mogelijkh
8 voo^gar. Woonk 38 Tuin op zuiden gel. evt. maandlast ’ 345,- per keuken Groot dakterras. 2everd.

-J met itistall., 4 slaapk. Ruime m>s Aparte lux! keuken me. &f2,^Ve'ïr!bMr
29S2 W 53.000,- k.k. 2846 aaP^ Badk. met douche. Zol- Pnjs’ 199.000,-k.k. 4UO

A Ml. bergzolder. comp|. install. Bijkeuken. 3 "IJS-/ 127000,-kk- 2952 _J___ ver NIEUWENHAGEN H,| Prijs’ 124.000,-k.k. 4054 slaapk. Badk. met o.a. ligbad. HEERLEN 5 KERKRADE H -^ ''^^L Vrijst. landhuis met dubb. gar. Tuin. Opp. ca. 1700 m 2. Sout. met
W JÊÊËfmm __k. Zolder, fart. aan voor-en achter- - - . " Op de 2e verd. gel. appartement "-H waskelder en berging. L-vorm. woonk. met allesbrander, schuif-
Ifci^lÉrr HEERLEN H «jde voorzien van zonwering. n "m- |f'*f" «

n°'"o,r; met berging en lift. Woonk. ca. 24 '>g pui naar overdekt terras 48 m 2.Keuken met eiken install. 3
Centrum. Uitst. gel. beleggings- "*^#,^*V^S verd. Woonk cl 28 m" mefzoti- m 2'open keuken met insta"- 2 11* ' S'aapk' LUXC badk' m" ''gbad' d°UChC "° " *

:l\ MmÊM Prijs=/79.000,--Ik.k. 4129 mWÈJ^d'**Mm Priis/"62 500 -k k 4252 mogelijk. WÈmm SCHAESBERG HWM KM l M ' J ' Prijs/98.000,-k.k. 4277 S*~" l BHfrl Rustig en goed gel. halfvrijst. woonhuis metkelder. Berging. Gar.
uite-di cm u BR0_H»Blt--M__l unrkicDnnri/ Tï . ■ V Woonk. ca. 35 m 2met mogelijkh. voor openhaard. Ged. openWEM H,E^i h- , I--1 HOENSBROEK H KERKRADE H |ïl ■_53_S_.*- 'M keuken met compl. inrichting Grote tuin 3 slaapk. Badk metHeerlerhe.de. woonhuis met gar., »M__l Groot halfvrijst. woonhuis met Spekholzerheide. Op de 2e verd. " ' WÈÊÊ') ligbad en 2e toilet. Geh. voorzien vanroll.tuin, berging grote woonk.,keu- mSM inpand gar 40 m 2geschikt als gel. appartement met woonk. en Prijs’ ÏROOO-Lk. Prijs ’ 135.000-k.k. 4153Hl ken, tuink. 3 slaapk badk met KT^S kleine bedrijfsruimte. Woonk. 30 open teuken. Badk. met douche.K«B douche en 2e toilet. Grotendeels J^t MmmWfm\Wk\ m!-D'chte keuken 12 m2^ 3 ruime slaapk. met balkon. Berging en ÜBACH O/WORMS H ÜBACH O/WORMS H%^l_l Hl u „ct 10i oz.lnro

mAc o- viftonnA ij n P.,^ ,^ ,Jr , eigen parkeerplaats. In jongewoonwijk gel. halfvrijst. Goed onderhouden woonhuis met prachtig uitzicht gel. op 510J^297.950,- v.o.n. 0100 P"js’ 115.000,-k.k. 3045 Prijs/109.000- k.k. 4259 Prijs/129.000- k.k. 4124 pgj,/75.00o!- k.k. 4255 woonhuis met tuin en berging, m 2.Ruime prov.kelder. Woonk. 32 m 2. ofd. open keuken met
H^j-STe, " Royale entree. Living 25 m! (uit- aanrechtcomb. Portaal naar badk. en apart toilet, le verd. 3

°Uv u KERKRADE H breiding mogelijk tot 37 m 2). royale slaapk. 2e verd. 4e slaapk. en div. bergruimten.
Nuk eien' paiï0-unBalovv met berging en carport, L-vorm. ~"X s i Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen Spekholzerheide. Op de le verd. Keuken met kunststof install. 3
U^l' 42 m 2met open haard en parketvl. Keuken met install. __ — _ gel. appartement met royale slaapk. Badk. met o.a. douche.
% adk. 3 slaapk.Patio ca. 90 m!. Pand isvoorzien van hardh.

_____ II _____J " woonk. Open keuken. Geh. bet. Pand is optimaal geïsol. Even- I\i. I1dubb. begl. Spouw- en dakisol. UU 4Ê |^ I Hk badk. met douche. 1 slaapk. met tuele overname subs. mogelijk. JK^^,n^225.000,~ k.k. 4095 j->p. _^P I HBHHHIBH balkon. Berging. Eigen parkeer- Prijs ’ 106.000,-k.k. 4293 WtSËËf^mmf
C^LEN H LI LII I Pnfs/84.000-k.k. 4226 WIJNANDSRADE H M-M JiÊht ?m' 'n perfecte staat van onderhoud met eigentijds design )S. Bouwperceel groot ca. 500 m 2 in r StÉÜÉii.p, c'"i slaapk. appartement (event. 2 slaapk.) met beveiligde ' f : ' maaam mma mmaa m■■ mmmmu m ■ uaaam SCHAESBERG H het centrum gel. Frontbreedte ca. ■'tr fas " Kar. Berging. Liftinstall. Woonk. ca. 40 m 2met zonnig Centrum. Ruim ouder woonhuis 15 m. uitsluitend voor de bouw gjfljSs /"e 1lL'raa' uitzicht. ■«T __L.^L """ ",^ —l^^

—*"■■' ■■ ■■ ■■ ■' ■■ ■■ mv ■| met woonk. ca. 36 m 2.Ruime van een vrijst. woonhuis. Aan--1 '79.000,- k.k. 4174 n^%&| eetkeuken met kompl. aanrecht- vaarding direkt. MBI SfeßßllfI I^M I bok en app. Badk. met ligbad. Prijs/60.000,- 2742 Prijs/180.000,- k.k. 4305

~i^jF l Gaarne vrijblijvend volledige informatie
o Bestaande woning nr mmmmummmmjm^^^^^^^^^^^m^mm^m^m^mmmmmmmmmfmm^mmmmmm

tónTd: ' ' Voor inlichtingen:**Waa t/m vrijdag van 9 °°tot 21 °° uur Ic. i. I H = Kantoor Heerlen. Tel. 045-712255. Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.s. raag van 9.00 tot 18.00 uur. _traat:__ kij m = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht.I Postcode/plaats: \3m'I Tel.: \£m
In ongefrankeerde gesloten enveloppezenden _J*L,_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. fIVT\

■ O StuurmijGRATIS het HUIZENMAGAZINEnr. 182 uitgaveaugustus/september. j

MUNSTERGELEEN
Nieuwbouw!!! Op uitst. lig-
ging is inmiddels gestart
met de bouw van riante
vrijst. herenh., cv, garage,
4 sik., luxe afw. optimale
isol. U kunt de afwerking
nog zelf bepalen. Kavels
vanaf 440 m2. Koopprijzen
vanaf ’ 275.000,- v.o-
.n.exc. renteverliesl Bel
snel voor een uitvoerige
folder.

PUTH SCHINNEN
Nieuwbouw! 4 rante vrijst.
herenh., souterrain: gara-
ge-berging, prov. kelder,
kantoor, beg. grond:
L-woonk, keuken, aan-
bouwk., entree, toilet, 1e
ver.: 3 sik., badk., ligbad,
douche, 2e toilet, 2e ver.:
viering, tuin (zuid), voll. gei-
sol. Koopprijs ’ 265.000,-
-v.0.n.! excl. renteverlies.
Doe. op aanvr.

PUTH SCHINNEN
Margietstr. 41. Uitst. gel.
riante 4 sik. woning, md. op
aanvr. Uiteraard cv, gara-
ge, geisol. direct te aanv.
Voor snellebeslisser koop-
prijs ’ 159.000,-.

GELEEN
Rijksweg C. 13-15. H.H.
Ondernemers, winkel-
woonh., (aparte opgang)
nabij hartje centrum. Ind.
op aavr. Aanv. direct.
Vraagprijs slechts

’ 149.000,-.

SCHINNEN
Borgerweg 6. Vrijst. gr. tuin
(920 m2). Bel voor md.
Landel. ligging, cv (ged).
Vraagprijs ’ 135.000,-.

MERKELBEEK
Plein 18. Rustiek landh.
dubb. garage, cv, lux. en
duurz. en degel, afgew.
o.a. keuken, antieke pla-
vuizen e.d. Perfect onderh.
en voorzien van kelder,
L-woonk., (53m2), open
haard, eethkamer, aan-
bouwk., hobbyruimte c.g.
kantoor (7x3.90), 1e verd:
3 zitslk, 2 badk, gr. vide
voor misic-corner of biblio-
theek. Opp: 1878 m2:1000m3. Annv. direct. Vraag-
prijs ’ 525.000,-

N.M.W. Qaeden
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

—
KUNSfsTOFeni^RDHOUT
S<hri.iti
vSiemens-Str 6
Geilenkirchen |r-|lr-||
GewerDegebiel [)■ H (Il Tel 02451/8069 || jUK-lf

RameiHfl : Deureß\ f \ i Rolluiken
-JHesctenaejj

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

— —
■

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING ;

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlew

Tel. 045-721658

Zaterdag 19 augustus 1989 "39Limburgs
wcm^wiMJmM
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Zaterdag 19 augustus 1989 "40

fnakelaardi /HV midden limburg;s&"
rené vaassen, beëdigd taxateur/makelaar

ten, glasopstanden en ca. 7,15 ha LEVEROY/NEDERWEERT,
JfiEYTHUYSEN, Koppelstraat LEVEROY, Kerkstraat grond (met bouwplaats). Ind.: Banendijk
«iante vrijstaande semi-bungalow Schitterende z.g. „teutenboerde- woonhuis (enkele jaren geleden Boerderij met bijgebouwen, ± HORN, Statenlaan
{wet garage voor 3 auto's. Zeer lu- rij" met paardestaller\, extra ap- gerenoveerd) met o.a. entree/hal, 3.19 ha bouw- en ondergrond en Schitterend gelegen semi-bunga-
Cse afwerking en materiaalgebruik:' partement, 2 carporten, smaakvol ruime woonk., aanbouwkeuken! ± 2.20 ha bos. Mestreferentie:, low met dubb. garage op ± 1300,
'Biet zwembad, overdekt terras gerestaureerd. Ind.: grote entree, bijkeuken met kelder, w.e. en 14.075 kg P205. Hinderwet: 1100 rn 2 grond. Ind.: entree met noorse

niet o.h. en verw. Ind.: sout.: prov. woonkeuken met alle app. grijs- badk. 1e verd.: overloop, 4 mestvarkens, 30.000 opfokhen- leisteenvl., toilet, L-woonk. met
-gelder, hobbyk., wask., cv., kei- wit, bijkeuken, eetkamer, salon, slaapk., wasruimte, ' aangebouw- nen, 50 st. jongvee. Woonhuis parket, schouw en. dubb.-begl.,

b.g.: riante living ±92 m2, bibliotheek-/werkkamer, ouders- de schuur, hobbyruimte, apart bwj. 1977, woonkamer, luxe keu- ruime eiken eetkeuken met app.
"JJrote eetk., studeerk., grote laapk., badk. met ligb., dubb. v.w., kantoor, kantine. Bedrijfsloods (± ken, 2 slaapkamers, badkamer; badk. met ligbad en v.w. 1e verd.:
"^ucferslaapk. met luxe badk. met apart toilet, 3 ruime slaapk. Fraai 1980) opp. ± 550 m2, glasopstan- 1e verd.: 2 slaapk. en zolder. Kip- vide, 2 slaapk., 2 kl. slaapk. Sout.:

douche, dubb. v.w., toilet, bi- appartement met living, woonk., 2 den: totaal ± 4.650 m2. Ruim 6,5 penstal, varkensstal, veestallftig, c.v.-kelder met gasinstallatie, om-
\3et, 2 slaapk. met badkamers. slaapk./atelierruimte. ha cultuurgrond/kwekerijland. opslagloods. sloten terras.
Sfrijs op aanvraag. Prijs op aanvraag. Prijs en informatie op aanvraag. Prijs en informatie op aanvraag. Prijs nader overeen te komen.
■___i^ -

Goednieuws
over___anker.

40 jaargeleden waskanker zo
goed als ongeneeslijk.

Nu is dat anders. Bijvoorbeeld:
Vankinderen metleukemie

geneest nu al zon 70%.

Blijf dus geven.

.i^k). NEDERLANDSEmm KANKERBESTRIJDING
I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

IJ^>^>^>^J^J^J^J^"^-J----_---______________________________________--'^ 1^
Residentie „CORIOVALLUM"
in centrum Heerlen ._,_________

—-^ \ ;( \—

M ;>111..l 'X^'l'?* >- '\ ir 1 m ■-■ f k<

\* ::__7__i^^. '^ > >_ yfeSS ïj

ebouvjd op°peperstraat, Je

«^^■ïOeze>e -noerv\aWe f 'aPp A45 r"2'me Vne\e_an op L
3i^s^aaïr lijzen vanaf ’ 255.000,-v,.n. £

terrein, v«*« ,
docuTnert«*e- */

I Makelaardij O.G-, Taxaties, fü^^Bl lE"'Hypotheek-adviescentrum H_M Re_ Ruys de Beerenbroucklaan 28, ■|_i «s?'
MmWM .__■■ ■ ■ S ■__> MmWM Heerlen MJCIC liC Tel. 045-715566 NVM |^

■^■H óók zaterdags: 10.00-13.00uur l___J__sJ Jp

________HB--__^HHBHHHHBBH^^ t

(ia _______ Eflg Esas 2S Si 9

sr **^_>;v_ifc** -<iA_]t IJiiÉiÉiPwii_ÉÉ7lffHfr-W?^lM'i'l'wprifeff 1- _-?_£_rü fl R_>*^_i l_.d|

l_
rs»—■ 1

_________________________________________—| GELEEN, Maastrichterbaan
% Fraaie premie-A-woningen metkwaliteitsgarantie

Koopprijs ’ 137.900,- v.o.n. Koopprijs vanaf / 134.480,-v.o.n. I ~7S Rijksbijdrage max. / 41.000- totaal. Rijksbijdrage max. / 41.000,-totaal. Ja ikwiiu, Iolgens pr-A-regeling. volgens pr-A-regeling. informatie ov|!-r Ha9 |i koningen in het Gel G premie-A- I
Nieuwbouwplan Maastrichter- kamer, open keuken, 3 slaapkamers, I !yaastrichterbaan Stuurt

6 Pa" I| baan, gunstig gelegen en snel en badkamermet douche, vaste wastafel I doctJmentatie. "u mij de I
V& gemakkelijk bereikbaar, is een woon- en aansluitmogelijkheid voor een I Naamökatie waarmee Geleen de woning- tweede toilet. De zolder is te bereiken lAd I

roekenden op een aantrekkelijke via een vaste trap of een vliezotrap. I p
res ,__3___~ I

►* maniertegemoet komt. Mooie wonin- Na bewoning is uitbreiding met I ostcode _______
" I

ï» gen, een leuk plan, een prima lokatie diverse voorzieningen. Waaronder I Plaats. — I
►2 èn een hoge rijksbijdrage die tot carport of garage, mogelijk. / Telefoon _ I
"" rjiaximaal ’ 41.000-kan oplopen. I ——________ /

De royale, halfvrijstaande wonin- _*i_____9o_ff I u'Jte«Bv^A^n!rfr'!fntoor IH gen hebben onder meer een separate I __7«_l______l__tf______i r!30 ÏB Sittard óf aar? ummer 5J
fmpandige berging, een woon- | L>j |__J^^N-_boS-vt!ïr,r*- *

nv Bouwfonds (B(B (nï]
Nederlandse Gemeenten [jj^r IKjI RUIJTERS
Tol rvTJ t_ll<_lt; Hhr R--- makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen■ ei. u//-_^i_^o, onr.öoon >^_/- 6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 04490-11611
na 18.00 uur: na 18.00 uur:
tel. 04498-55686, mevr. Maessen tel. 04493-3977, dhr. Lemans

/ /__iÉ____#«*___i#^v^^_

II ____i ___RL_ ___ _________':fl^_ /»-- ïïa^ê B_____r^> // /___ w* lÊk w II / m ________^>«__Jm__ / /
I *"*, " / / AM 1 / /

/ / _____ ___F -. .tm^r^ A^m\\ / /
/ / _____ __________j V _____r __^^^^^_P ___r / /

/ /_____ ________^^^___________L__________ mm I /

/ /___ SSbbËp _ft> // /j ___________ _Pl__v7 /

/ Mfffl j^^^s^s[ ________ Ml II __, J_* M/>^." ■/ // W__i Cr?/_- al«<iHpS®' »/ /

/fo /

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

WOÊO* R] Rl II ITFRQ JÊÊ
\ \ _■_____ rIV/IV I Lal _.<t^ makelaardij onroerend goed - sittard maastrichtheerlen

T.» l/Aiin HOENSBROEK,Hommerterweg H SPAUBEEK,Kupstraat
JL C IvllUp Beleggingspand tekoop. Geheel bestaat uit 11kamers. Geheel gemoderniseerde en geïs. boerenwoonh. rjen verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: di- cv.,binnenplaats, schuuren schitterende tuin metv*|reet. Huuropbrengst op aanvraag. Prijs: ’ 200.000,- privacy; perc.opp. 1.510mA Ind. 0.a.: ruime living, lU

k.k. | keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. metl'S
bad, douche, v.w. en 2etoilet, vaste trap naar zolder;'

.„_____.___ , c KERKRADE, Lempersstraat H bezichtiging zeker waard! Aanv.: i.o. Vraagpnl5
AMSTENRADE, Kasteelstraat S,n centrum gelegen woonh. met cv., berging en tuin. ' 2400u°,-kk-Schitt. gel., in aanbouw zijnde, geschakelde bungalow lnd . ke|der na, woonkr., luxe keuken. 1e Verd: 3 -T-IKI „_,_,„„, MrH 5
met cv., garage en tuin. Ind.: ruime living, keuken, bij- Qia»nk~: haHkr mot linh uw 9oV«rinrnic7nidßr oicin, neerstraat Nra.
keuken, 2 slaapkrs. en badkr. Met individuele wensen Rand is vSn van dubbeTe bedazina tónv i o Centraal O*- 901 d ondem- halfvri'st-woonn-met *&kan rekening gehouden worden. Pand heeft luxe afwer- f 129000 -k k

beglazing. Aanv.. 1.0. toomjimte (26 -^ heteluchtverwarming, carport, K« _
king. Kooppr.: ’ 192.100,-v.o.n. ' J ' der, berging en tuin met opt. privacy. Ind.0.a.: ruim»' ',!,

vcoraane u___^__
_ vin 9 met °Pen haard, keuken met app., 4 slaapwfi , '. v's^woon^mlt^6kelder en tuin met mogelijk" "X£ 'BEEK.Stasstraat S Voor garage, lnd.: Beg. gr.: hal, woonkr.,keuken en bij- K^ .JELï ££?'"^^n fff"" h<>

Rustig gel., halfvr. woonh. met aanbouw, cv., garage keuk «. Fe Verd . 3
M
s|apkrs.p modeme badkr. mét Aanv" sPoed'9- Vraagpr.. ’ 159.000,- k.k.

en tuin. Perc.opp. ± 400 m . Ind. 0.a.: woonkr. (± 50 Ngb., toilet env.w en groot balkon.Zolder viavaste trap ---... . 5
m 2) met open haard, luxe keuken met app., bijkeuken, ,e bereiken. Gedeeltelijk geïsol. Aanv.: i.o. STEIN,Kerensheide (
4 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. Vraaaoriis- ’ 159 000 -k k Mo°' 9ele9en, 9°ed onderhouden, sfeervol woonn»
Aanv direct. Vraagpr.: ’ 169.000,-k.k. "^ ' met aanbouw, kelder, cv., berging en tuin met zf°\

KERKRADE,O.L. Vrouwestraat H bad(32m2)enoptimaleprivacy^Pers.opp.:33om
In centrum gelegen vrijst. woonh. met cv., binnen- oa-: ruime woonkr., serre, keuken, 3 slaapkrs., ba<»

EIJGELSHOVEN, Mirtoachstraat H p|aats en loods. Ind.0.a.: kelder, woonkr., luxe keuken, fn zolder. Een bezichtiging waard! Aanv. i.o.
Rustig gelegen boyenwoning met kelder en terras. Ind. kantoor/hobbyruimte. 1e Verd.:2 slaapkrs., groot dak- vraagprijs: ’ l_a.uuo,- k.k.
0.a.: woonkr., open keuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en terras, wasruimte met w.c, badkr. met ligbad en v.w. c ?badkamer. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 89.000,- k.k. 2e Verd.: vaste trap naar grote zolder. Geheel is voor SUSTEREN, Houtzagerstraat

vele doeleinden geschikt.Aanv.: i.o. Rust. gel., goed onderh., halfvr. woonh. metcv., ga?
EIJGELSHOVEN,Laurastraat H Prijs: ’ 215.000,-k.k. ge, overdekt terras en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuK«j'
Goed gelegen vrijst. woonh. met cv. en tuin (perc.opp. study c.g. tuinkamer, 3 slaapkrs., badkr. met ligb»,'
± 610 m 2). Ind. 0.a.: kelder. Beg.gr.: hal. werkkamer, TERWINSELEN, Piusstraat H v.w.en2etoilet.Zolder.Aanv.: i.o. Prijs:’ 150.000 ■*■
woonkr. met open hrd, keuken met app. 1e Verd.: 3 In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige 5
slaapkrs badkr. met ligb., v.w. en 2etoilet. 2e Verd.: 2 boyenwoning. Perc-opp. 204 m 2.Pand ook bereikbaar SUSTEREN, Munsterweg
slaapkrs zolder Aanv :i o Prijs: ’ 205.000,-k.k. vanuit de Tunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkhedenvol- Uitst. onderh. en geh. geis. vrijst. landhuis met c.v- "doendeaanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3. Goed tuin; zeer luxe afgewerkt envan alle comfort voorz*. l

onderhouden. Direct te aanvaarden, ’ 165.000,-k.k. Hetgehele pand is tevens voorzien van vloerverw. InJ
GELEEN, Heidestraat 19 S °a-- sout.: 1 werkkr., 1 slaapkr. metdoucheruimte[f.
Halfvrijst. woonh. metkelder, tuin. Het pand isvoor div. MECHELEN, Commandeurstraat H douche en v.w., hobbyruimte, cv.-ruimte en w,jnK_,
doeleinden geschikt, zoals magazijn, atelier. Aanv.: i.o. Prima gelegen woonh. met cv., berging en tuin. Voor der. Beg. gr.: zeer grote L-vorm. living (ca. 80 m),'üVraagprijs/ 125 000-k k diverse doeleinden geschikt. Ind.: kelder, hal, woonkr., keuken met apparatuur. 1e Verd.: 2 grote slaapt'!,,

kamer, keuken, bijkeuken, 3 toiletten, berging. 1e badkr. met ligbad, dubb. v.w., apart 2e toilet, zoWe k
Verd.: overloop, badkr. met ligb., v.w. en toilet, 3 Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 325.000,-k.k. : I

GELEEN, Rijksweg Zuid S slaapkrs., bergkast en kamer. Aanv.: i.o. j
Opgoede stand nabij centrum gel. royaal, halfvrijst. He- Prijs: ’ 125.000,-k.k. SWEIKHUIZEN, Hagenstraat
renhuis met cv., kelders engrote tuin.Perc.opp. 1.050 Op goede locatiegel., halfvrijst. woonh. met cv., g«'
m 2. Het pand is ook voor bedrijfs- of handelsdoelein- NIITH newavBrfitrfla t u ge' l<elder ,en mo°' aan9eL tuin' lnd' aa-:woC _rS- >
den geschikt. Ind. 0.a.: L-vorm. living m.parket en open -entrum"Xoerannartement met rv en twninn L°y^6 ,U'n.kri' Kp6n k9Uk6n ?6} ap?" 4 slaaP_#
haard (ca. 65 m 2), keuken, bijkeuken, 6 slaapkrs., study, n

d
ce n "L9e'!9e"a^}e"£* Son ke Skp2in92 jb,adkr "TJ'Sn"' -_' e" tollet Aanv" sp°

badkr. metligbad, douche, v.w balkonen zolderruim- eTv^nv.: &*ptf Vra39Pr';' 149-°°°'-k'k' S
te.Aanv.: 1.0. Vraagprijs: ’ 325.000,-k.k. , on nnn - k k " 1 j;au ' ÜBACH OVER WORMS, P. Scheepersstraat '

In centrum gelegen drive-in woning met o.a. L-voJj.
HEERLEN, Weiten H SCHINNEN, Mgr. Savelbergstraat S woonkr.,keuken, balkon, 4 slaapkrs., 2toiletten, ba-*,
Op zeer goede lokatiegelegen halfvr. drive-in woning. Op goede stand gel., vrijst. bungalow metcv., bergin- met ligb. Pand is o.a. voorzien van kunststof kozijn*
Ind. 0.a.: Sout.: hal, garage, berging. Beg. grond: L- genen royale tuin. Perc.opp.: ± 1.000 m 2.Ind. 0.a.: L- met dubb. beglazing. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 103.000,- k-"'
vorm. woonkr., keuken. 1eVerd.: badkr. met ligb., dou- vorm. living, grote woon-eetkeuken en badkr., 6
che, v.w. en toilet,3 slaapkrs. en zolder via vliezotrap te slaapkrs. Het pand is voor div. doeleinden geschikt zo-
bereiken. Subsidie evt. overdraagbaar. Aanv. i.o. als praktijk, kantoor. Gesch. voor dubb. bewoning. _T. ,
Vraagprijs:/175.000,-k.k. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. INieUWDOUW

j

HEERLEN, Geleenstraat H SITTARD, Agricolastraat S BRUNSSUM L
In centrum gelegen luxe appartement met garage en In het park gel. herenh. met cv., kelders en tuin. Ind. nog 1 WOning te koop. Deze stijlvolle haHvrijstaa1??,
berging. Ind.: ruime hal, woonkr. met grootbalkon, mo- 0.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr vaste trap woningen in aanbouw hebben een royale, ruimte!U'
derne keuken, badkr. met ligb., slaapkr. Aanv.: i.o. Prijs naar zolder. Aanv.: direct. Vraagpr.: ’ 159.000.- k.k. vormgeving met mogelijkheden voor een sfeervolleK
f 155.000,-k.k. „_.„„„ ■__,«'-_ o richting. Tuin op het zuiden. De begane grond h«

SITTARD (Kolleberg), C. Beltjenslaan 5 o.m. eenruime hal,eethoek, woonkamer, openkeuKfli
upfripw wflten H Exclusief gel., vrijst. bungalow met cv., inp. garage, 0p de verdieping 3 slaapkamers en een badkamer %
Uitst oceaan oatio-bunaalow met cv garage en tuin zwembaden schitt. aangel. tuin met opt. privacy Perc ligbad, tweede toilet en vaste wastafel. De zolder 'S 1
,w nnn

9
346 m?) Ind9 uXiie enti_e? woonk? met °PP-: ca' 2-°°° m ■lnd- aa: z"vorm- llvln9 («»■ ?2 m j bereiken via een vaste trap. Kooppr. ’ 163.975,- v°'P(perc.opp.. J4b m). ma. ruime entree woonKr.möi , en nrd keuken met app., bijkeuken, 4 Rüksbiidr0.h., keuken met app., bijkeuken , 4 slaapkrs., badkr. c1,,-krc bet haHkr mot linhari vw hri«t toilet ,S; . .. ~ . „

met ligb., douche, dubbele v.w. en 2e toilet, berging. aapK
o Priis- oo aanvmaa f 65°°'" belastln9vnl.vol9ens pr-C-regelmg.

Pand verkeert in zeer goede staat van onderhoud. «■»»■""" 1 ■ut"M,mcw*

Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. SITTARD, Bergstraat s O 1 ■
uiiKSRPRr H In centrum gel., royaal halfvrijst. woonh. met cv., di- IiOUWKUVCIS"een rustige omgeving gelegen geschakeld landhuis verse kelder* bergingen en H
met cv., glrage en tuin. lnd.: Beg. gr.: hal, woonkr. 5uit?a_krfi"k!n

l'n| oo 0
ap

k
r
k' badkr" ZOlder- Aa"' h°' BRUNSSUM l

(±4O m 2), luxe keuken metdiv. app.,bijkeuken, slaapkr. vraagprijs./ .uo.uuu, r.k. Bouwkavels voor particuliere bouw in plan De Henl^.en badkr. met ligb., douche, toilet en v.w., ruime gara- <,|TTAB[I o»Mt«"» s der. Prima gelegen, met tuin op het zuiden. Perc- 0r* "ge. 1 e Verd.. slaapkr zolderkr en badkr met douche taanc; ûZZet cv., garage en tuin. Ind. o.a, vanaf 3°o m 2Prijzen tot ’ 67.900,-v.o.n. mcl. BTW- .
en v.w. Pand verkeert in prima staat van onderhoud. J woonkamer open keuken

u
3silapkrs., badkr. met

Aanv.. i.o. Krijs, n.o.t.k. douche, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Vraag- _-, .
prijs: ’ 149.000,-k.k. 1 e IHIUF (

HOENSBROEK, Burg. v.d. Kroonstraat H .
Rustig gel., halfvrijst. woonhuis met cv., garage, ber- SITTARD, Past. Verbeekstraat S SITTARD, Rijksweg Zuid 1
ging en tuin. lnd.: kelder, hal, woonkr. (± 48 m 2), mo- Rustig gel., halfvrijst. woonh. metaanbouw, cv.', 2kei- Gunstig gel., goed onderh. halfvrijst. woonh. c« -demekeuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb. 2e ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. 0.a.: kantoorpand. Ind. 0.a.: div. kantoor- c.g. praktijk^.'
Verd.: ruime zolder, te bereiken via vliezotrap. Aanv.: woonkr., waranda,modernekeuken, toilet, 3 slaapkrs., keuken, badkr Aanv direct Huurprijs- ’ 1-I°^' fi.o. Vraagpr.: ’ 155.000,- k.k. badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 148.000,-k.k. '" p.mnd. "_________ f
5 - Inlichtingenkantoor Sittard
H - Inlichtingenkantoor Heerlen t^^~^ |

Taxaties-Verzekeringen I^l,l __■___! I _____■ ______T^__l
Hypotheken-Financieringen hi^^h __!■__. m '2erkTa9gSen9e(5.i7.30uur makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerl«<
koopavond tot 21.00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -7137*7
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I Notaris A.L.J.M. Muris
te Kerkrade

I °P donderdag 24 augustus 1989 's middags om
uur op verzoek van zijn opdrachtgever in café van

Heijden, Chevremontstraat 30 te Kerkrade, in hetbaar bij opbod en afslag ex art. 1223 van het BWJ i(open:
KERKRADE

yponhuis, bestaande uit 2 wooneenheden, alsmede
r® drijfshal, terreinen en verdere aanhorigheden, ter*63 KT Kerkrade, Teutelbroekstraat 95, kadastraalr^end als gemeente Kerkrade, sectie G nummers'<30 en 913, samen groot 21,09 are;gewezen woonhuis met ondergrond en tuin, te 6463
" Kerkrade, Teutelbroekstraat 93, kadastraal be-*®nd als gemeente Kerkrade, sectie G nummer 911,9-ot 485 are (geheel te renoveren).

ei, Süb 1) genoemd pand bevat:
£derruimte;
j*9ane grond: hal, kantoorruimte, toilet, woonka-,er, slaapkamer, keuken, douche, toilet, bijkeuken;
* etage: keuken, badkamer, slaapkamer, woonka-

* etage: zolderruimte, 2 slaapkamers.
_j*id^arding: koper kan na betaling van de koopsom
Im' ocnte vrij aanvaarden, behoudens de beneden-

van het pand Teutelbroekstraat 95, welke 5, ari 1990 geheel ontruimd zal kunnen worden opge-

ld n 9: dekoopsom dient te worden voldaan op uiter-oktober 1989.
ct|tiging: in overleg met genoemd notariskantoor.

j j*kevan de onderhavige veiling, zijn van toepassing
jj^9emene Veilingvoorwaarden Onroerend Goedvan de Koninklijke Notariële Broederschap.

Kl|5re inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemd nota-ff'oor, Gruppellostraat 6 te Kerkrade, tel. 045-

Maastricht
Notaris mr. H.Ch.M. van Slijpe

te

Eijsden
tblji^'idag 25 augustus as. om 14.00 uur ex art. 1223 BWIj*verkopen, in de zaal van restaurant Grand-Mère, Helm-'6, Maastricht, in één zitting, bij opbod en afslag:

woonhuis te Maastricht
*HV Vonkendaal 23, met tuin, groot 1.56 are.
%ording: na be,alin9 koopsom en kosten. Koper dient zel-
Idg °ntruiming te bewerkstelligen, event. met grosse veiling-
i»J?on|: 10% te voldoen binnen 8 dagen na toewijzing, hetW 7161 de kosten uiterlijk 6 oktober as.
Win "9: event- via notariskantoor. Van toepassing zijn deWi Veilir-voorwaarden onroerend goed 1987, meti^eming van de in de akte opgenomen afwijkingen.sjjj a<ie en het schriftelijk aantonen van financiële gegoed-
W.n bi het bieden verplicht.
»i J,n9en: notariskantoor mr. Van Slijpe, Kerkstraat 19, Eijs-

C""" — ——
Te koop in Landgraaf

halfvrijstaande
premie-A-woningen

Kosten ’ 132.000,- *
Rijkspremie ’ 41.000,- *

Netto maandlast ’ 499,- *
~ Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

tir>gen/verkoop: van maandag t/m vrijdag
mm^mwy^^ van 9.00-17.00 uur en~—^kw^^ volgens afspraak;

'^^kmr s zalercla-S volgens afspraak

steenstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222

Hoe duur»
*s eengoedkope

keuken?
Als een keuken al snel ouderdomsverschijnselen

Qebreken gaat vertonen, is zelfs de goedkoopste
ker> tóch een te dure keuken. Een SieMatic keuken

u jarenlang het rijke gevoel het beste en mooiste
nebben gekozen. Een echteSieMatickost u dan

meer. Maar als u dat bedrag deelt door het
nta' jaren dat u er plezier van hebt...

een SieMatic.
ü^~~- ___

BvS 5-9
\11^eU)4754-81563

bv
17

tel. 04490-31463

Carmen
115nirTirnert, tel. 04404-1731

► .
gSl^ Muyrers
\/V_w Markt 11
yig Wijnen bv simpeiveid,

sV^^^" tel. 045-441800

HEERLEN: "Vrijstaand, representatief herenhuis
op 1e klas lokatie!"
Ind. sout.: hal, prov.kelder, waskeuken, hobbykel-
der (eveneens geschikt voor andere doeleinden),
beg. grond/verd., hal, mooie sfeervolle woonk.,
keuken, 4 ruime slpk., 2 badk. resp. m. ligb. en 2
v.w. en douche m. v.w., vliering. Prima staat v. on-
derh. Pand is geïsoleerd. Bjr. 1938, echter volledig
gerenoveerd. Perc.opp. 740 m 2, royale tuin m. 2
zonneterrassen en optimale privacy. Vraagpr.

’ 379:000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: "Op 1e stand gelegenwit herenhuis op
864 m2grond!"
Ind. souterrain: grote garage, waskelder, wijnkel-
der, prov.kelder. Parterre/verd.: hal, L-vormige
woonk. (40 m 2) m. open haard en parketvl., woon-
/eetkeuken (4.60x3.50), studeerk., 5 slpk. m.
muurk. en vaste wast., 2 badk. m. resp. ligb., vaste
wast., 2e toilet en douche en vaste wast., zolder,
ged. nieuwe hardh. ramen/kozijnen m. dubbelebe-
glazing. Voorz. v. enerziezuinige c.v.-ketel en wa-
terontharder. Bjr. 1956. Het geheel verkeert in pri-
ma staat! Vraagpr. ’ 335.000,- k.k. Aanv. in over-

I leg.
HOENSBROEK: "Vrijstaand herenhuis met garage,
berging en stallen op 1021 m 2!"
lnd.: kelder, ruime hal, mooie woonk., eetkamer,
dichte keuken (5.00x3.00), bijkeuken, berging m.
zolder, 3 stallen, 3 ruime slpk., badk. m. ligb. en
v.w., zolder. Bjr. 1956. Het geheel verkeert in prima
staat. Prijs ’ 249.000,-k.k. Aanv. in overleg.

KERKRADE/HAANRADE: "Aan moois*» i gelegen
ruim woonhuis met garage!"sm*\*\ \lnd.: hal, garage (7.50y»-v (^JT\ .)„, woonk. |
m. voorzetopeni**W VJVI,. compl. mr., 4 islpk., bad», j^V\\>»'-T_e toilet, zolder. Geïso-
leerd. _VI --icntertuin grenzend aan bos. I
Vraagpr. k.k. Aanv. in overleg.

KERKRADE: "Ideaal halfvrijstaand pand voor jong,
energiek stel!"
lnd.: kelder, woonk. (7.00x3.00/4.90), keuken, tuin-
berging, 2 grote slpk. en 2 mansardekamers, dou-
cheruimte m. douche, toilet en v.w., zolder. Perc-| opp. 299 m 2. Geen bebouwing achter. Vraagpr.

’ 75.000,- k.k. Aanv. in overleg.

SCHAESBERG: "Uitstekend gerenoveerd, sfeervol
halfvrijstaand woonhuis!"
lnd.: kelder, ruime L-vormige woonk., zeer ruime
woon/eetkeuken, voorz. v. alle app., garage, ber-
ging, 3 slpk., badk., zolder. Alle ramen/kozijnen in ■hardhout m. dubbele beglazing. Prijs ’119.000-
-k.k. Aanv. in overleg.

GELEEN: "Prima gelegen halfvrijstjs*» woonhuis
met grote tuin!" ✓"*\-A \lnd.: kelder, hal, wo _'"/^|^»%V■"*üken> stu"
deerk., groteg<»-%VCVJV^-adk., zolder. Ach-
tertuin^ I VA» 386 m 2. Vrijwel geh.
pand v\l V*»--" rolluiken. Vraagpr. ’ 149.500,-
-k.k. Aar .7 in overleg.

BEEK: "Aan de Markt gel. winkel- en kantoorruim-
■ ten!"

Opp. winkelsresp. 150 m2en 186 m 2.Kantoren 500
m 2, excl. souterrain, alwaarzich een kantine en op- Islagruimten bevinden. Kantoorruimten kunnen
ook in kleinere units worden gehuurd. Event. wen-
sen van huurder zijn bespreekbaar. Algehele af-
werking met 1c klas materialen. Ruime parkeermo-
gelijkh. Uitvoerige gegevens en huurprijzen op
aanvraag.

TELEFOON
/ v ZATERDAG/ /v_ 043-645352

/ / >\ TUSSEN

i NEEDU i2°ouuß !
beheer o.g. TELEFOON
makelaardij MA. t/m VR.

045-710909
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

fc-jiiiMij-i

Heerlen, Oranje Nassaustraat
Winkelruimte, 100 m 2.Kelder 40 m 2. Huurprijs op aan-
vraag.

Heerlen, Bongerd
Winkel/woonhuis. Winkel ca. 80 m2, geheel onderkelderd.
Woonhuis, drie verdiepingen, met aparte ingang. Huurprijs

’ 5.500,- per maand.

Heerlen, Bekkerweg
Kantoor/winkelpand, groot ca. 120 m 2. Huurprijs op aan-
vraag. .
Hoensbroek, Kouvenderstraat (nieuwbouw)
300 m 2winkelruimte. Ook in kleinere eenheden te huur.
Huurprijs ’ 320,- per m 2.Berging inbegrepen.

Hoensbroek, Kouvenderstraat
Winkelruimte, 240 m 2 (in 2 verdiepingen). Huurprijs

’ 2500- per maand.

Sittard, Limbrichterstraat (A-1 lokatie)
Winkelruimte, 50 m2. Uit te breiden tot 100 m2. Huurprijs op
aanvraag.

Sittard, Handelsstraat (industrieterrein Bergerweg)
700 m 2bedrijfshal + 100 m 2kantoor. Huurprijs ’3500,-
-per maand (eventueel).

Sittard, Handelsstraat (industrieterrein Bergerweg)
270 m 2bedrijfshal met kantoor. Huurprijs ’ 12.500- per
jaar, excl. BTW.

Oirsbeek, Provinciale Weg Zuid
Bedrijfsruimte: begane grond 240 m2,verdieping 240 m2,
kelder 180 m 2. Huurprijs ’3000- per maand.

Hoensbroek, deKoumen (industrieterrein)
Bedrijfshallen en kantoren, ca. 48ë0 m 2. Koopprijs

’ 2.950,000,-. Eventueel te huur.

* ca. 500 m 2kantoorruimte met parkeervoorzieningen in
Heerlen.

* winkelruimten, 600 tot 1000m2, in geheel Zuid-Limburg.

Zaterdag 19 augustus 1989"41

Te koop in Landgraaf
halfvrijstaande

premie-C-woningen

’ 162.000,-v.o.n.
(excl. éénmalige bijdrage van

’ 5000,- belastingvrij)

''',tó\

v A'
, " l

TTTTï i
Wil

Inlichtingen/verkoop:
maandag t/m vrijdag_____^ van 9.00-17.00 uur en

| volgens afspraak;
I^QH^B^ ___R| S zaterda9s volgens afspras

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222

I GELEEN-ZUID
| Ruime 4-slk. woning met garage en tuin, rustige
■ ligging. Vraagprijs / 123.000- K.K
| GELEEN
■ Kleinere op te knappen woning met tuin. woon-

' kamer, keuken en 3 slaapkamers
I Vraagprijs t 73.000.- k k
I HEERLEN
| Ruim 2 slaapkamer app , centraal gelegen.
| goed afgewerkt en onderhouden
I Vraagprijs f 78 000,- k k
| BORN/BUCHTEN
J 4-slpk woning met ruime indeling, rustige lig-I ging. goed onderhouden
| Vraagprijs 1 132,000,-k.k.
| BINGELRADE
■ Groot hallvnjst woonhuis met cv 4 slpks en gro-
■ te garage/werkpl. (voor hobbyist) Fraaie lande-■ lijke ligging, royale tuin
I Vraagprijs / 195.000,-kk
I SCHINVELD
| Solide gebouwd halfvrijstaande hoekwoning
■ met tuin, cv., garage, wkmr.. keuken, serre en 3- slpkmrs. Goede ligging. Vraagprijs f 129.000,--■ k.k
I ULESTRATEN
| Zeer fraai gelegen vrijstaande bungalow met
| o.a. cv,, inpandige garage. 3 slaapkamers, rui-
■ me woonkamer en bosachtige tuin.■ Vraagprijs: f 280.000,- k.k,
■ BRUNSSUM / CENTRUM■ Optisch uitstekend gesitueerd winkel/woonhuis| annex beleggingsobject met enkele verhuurde■ appartementen, goede parkeergelegenheid.
■ Vraagprijs: f 285.000,- k.k.
I VOOR TIENTALLEN RELATIES ZOEKEN WIJ WEKELIJKS

WONINGEN IN DIVERSE PRIJSKLASSEN.■ VOORAF ALTIJD VRIJBLIJVEND ADVIES.

== llllmtNimiiiii rmTmTiTI j^===: P E-j-fl [[-_&, 1 l^ |
GELEEN/HENRI HERMANSLAAN
Riant gelegen RUIME HOEKFLAT met cv. (eigen ketel), lnd.: hal,
keuken, grote woonkamer met balkon, 3 slaapkamers, douche,
w.c, ruime berging, ’ 69.000- k.k.

PARTIJ/WITTEM
Keurig onderh. MODERN WOONHUIS met gas-c.v. entuin m. ber-
ging (mog. voor garage), lnd.: hal, keuken, woonkamer, 3 slaapks.,
badkamer, zolder via vaste trap. ’ 130.000- k.k. (MAK. PREMIE

’ 27.500,-).

SUSTEREN AMBTMANLAAN

Nog enkele RIANTE HALFVRIJSTAANDE WOONHUIZEN met
"gas-c.v., carport, berging en tuin. Prijs va. ’ 167.900- VRIJ OP
NAAM, excl. rente grond.

Btlrdß^^^TiTüS'M^Hßf!JPlfM_P''H_4li l^MnJ-M-f-fll
KLIMMEN
Ruim HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met cv., oprit en 2265 m 2grond, lnd.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken, riante living in
L-vorm (54 m 2) m. open haard en stenen vloer, 5 slaapks., grote

m zolder, ’ 245.000- k.k.

SITTARD/KOLLEBERG ~
Perfect gebouwde en uitst. on- 'derhouden VRIJSTAANDE BUN- __■____■
GALOW met alle comfort op
1745 m 2 grond met riante oprit. I
Nadere gegevens en prijs op I
aanvraag.

INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT
Op uitstekende lokatie in Zuid-Limburg, met prima rendement en
goede staat van onderhoud. Verdere gegevens en prijs op aan-vraag.

I' k I jj I I m^f a\ 1 L^ ■ *^l

Uw huis opdil formaat in
de krant kost meestal
minderdan een maand

hypotheekrente en
verkooptsneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloer.

lm de makelaar weet van

* wanten en kranten.

HEERLEN
Van Limburg Stirumstraat 49
Hoekwoning met cv., tuin en

m^ berging (mogelijkheid voor gara-
_|B ge), lnd.: kelder. Beg. gr.: woon-
MÊÈ kamer en dichtekeuken meteen-

wNllÊ I voud-e inrichting. 1e verd.: 3
„'„ij 9R slaapk. en geh. betegelde badka-I mer met douche, toilet en vastel___H II was,a'°' e verd.: via vaste trap

I] bereikbaar met slaapkamer, c.v-P ru|mte en zolder.~ Prijs f 99.000-k.k.

HEERLEN
Uterweg 90

Woonhuis met cv., garage en
tuin. Bjr. 1976. Geheel rolluiken.

| Perc.opp. 179 m 2, tuin op het
zuidwesten. Ind. 0.a.: hal, woon-

Prijs ’ 115.000-k.k.

HEERLEN
Bongaertslaan 22

Uitstekend gelegen vrijstaand
landhuis nabij centrum, met

Éff .'; I dubbele garage, luxe keuken, li-

"*Jj*jsH | zwembad en tuinberging. 1eI verd.: luxe badkamer, 3 slaapk.j | I 2e verd.: zolder, luxe en degelijke
I afwerking. Aanv. in overleg.

**»»»**** Prijs ’ 449.000,-k.k.

HEERLEN
Een proj. van 3 woningen met
gar. aan de Kampstr. te Heerler-
heide. Royale woningen met tuin_ W -Il UI van ca" 15 m diep- 'nd-: na',
woonk., keuken, 3 slaapk. en

fi «l'ï- "SI faadk. 2e verd.: zolder. Bij max.
subsidie van 41.000,- slechts
netto ca. 579,- p.mnd., 30 jaar- -- vast. Bel voor meer informatie.

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE
OVER UW HUIS VERKOPENGraag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de
verkoop van uw woning, bungalow of landhuis.

Wij vertellen u danwelke verkoopkansen u heeft en
waar u allemaal rekening mee dient te houden en

hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u
kunnen begeleiden..

Belt u ons gerust voor een geheel
vrijblijvend gesprek.

HOENSBROEK
Prof. K. Onnesstraat 97

-» Hoekwoning (type split-level, dri-
ve-in) met cv., inpandige garage,%S, k ,u'n en eigen zijopgang. Ind. 0.a.:

mMn*. I té-—'- diverse bergruimtes, keuken/eet-
M___t ' 'ISiP kamer, woonkamer, 3 slaapk,,

■3>j£_i stof en dubbel glas, deels rollui-

KERKRADE
Akerstraat 150E

1-persoons appartement op 3e
verdieping. Indeling o.a. beg gr.:

Prijs ’ 64.000,- k.k.

KERKRADE
Seringenstraat 23

Kaalheide, hoekwoning met cv.,
__^ carport en kleine tuin. Ind. 0.a.:

« .... . hal, woonkamer met open keu-|jf| ken (totaal ca. 37m 2), berging. 1 ejM verd.: overloop, 3 slaapk. en bad-
kamer, zolder via vliezotrap.

MMmWÊÊMMMmWÊÊmMm Prijs ’ 109.000-k.k.

I Makelaardij 0.G., Taxaties, (tmmmmü -__■Hypotheek-adviescentrum iPvJ^I_
Ruys de Beerenbroucklaan 28, ■____.!

CIC U nCI Tel. 045-715566 NVM_-^BH oók zaterdags: 10.00-13.00 uur [makelaarJ

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.
■

Boomgaardstraat Beleggingspanden
Ruim halfvrijstaand Akerstraat 88
woonh. met gas-c.v., ga- Geheel gerenoveerd be-
rage en tuin. Bjr. 1975. leggingspand in de hore-
Ind. 0.a.: grote woonk. casfeer. Koopprijs
(8,50x4), gesloten keu- ’ 125.00,-k.k.
ken, 3 flinke slpks., badk.
met douche en 2e toilet, Akerstraat 90
vaste trap naar 2e verd. Pand in de horecasfeer,
met 4e slpk. en berging. Koopprijs ’ 73.000,- k.k.
Beneden dubb. begla-
zing. Vraagprijs Gezamenlijke huurop-

’ 135.000-k.k. brengst ca. ’37.000,-
-per jaar.

Grasbroekstraat

jj4SS_^«- vrijst. woonh. met gara-

-2e verd. met 4e slpk. en
Ir. Op denKampstr. 39 c.v.-ruimte. Vraagprijs
Schitterend gelegen ’ 155.000-k.k.
3-slaapkamerapparte-
ment met ruim dakterras Molenstraat
en riant uitzicht op vijver- Degelijk halfvrijst. woon-
park. 4e woonlaag. Gas- huis met gas-c.v. en bin-
c.v., berging en lift. Koop- nenplaats. Ind. 0.a.: bet.
som ’ 190.000-k.k. kelder, woonk. (8x4,30)

met open haard, keuken
JST^TTöTT-i (3x3) met apparatuur,

-----j»**"3----------* berging. 1e verd.: badk.
Bilderdijklaan met bad en douche, 2
Riant gelegen, geh. ver- v.w. en 2e toilet, 3 slpks.,
bouwd, aangebouwd en vaste trap naar zolder,
gerenoveerd halfvrijst. Vraagprijs ’125.000,-
-woonhuis met fraaie tuin k.k.
ca. 30 m diep. In_. 0.a.: ■■■■■■■■■m""""""
gr. kelderbar en waskel- |^Jl|^J|3j
der, L-woonk. (ca. 42 m 2)
met open haard, keuken- B_rg- Pijlsstraat
eetkamer (28 m 2). 1e Ultst onderhoud, vrijst.
verd.: 3 slpks., balkon, woonh. met 505 m 2
luxe badk. 2e verd.: gr. grond. Ind. 0.a.: L-vormi-
zit-slaapk. Koopprijs 9e woonk. ca. 40 m2+ in-

’ 345.000,- k.k. gerichte keuken, bijkeu-
ken en garage. 1e verd.:
4 slpks., badk. met ligbad

Henri Hermanslaan en 2e toilet Uitst. geïsol.
Unieke aanbieding. f’> 9ed. dubb^beglazing.
Voor de snelle beslisser. Vraagprijs ’ 225.000-
Portaalappartement op kk-
-2e woonlaag met gas-
cv. en kelder. Ind. 0.a.: li- Overstraat
ving (8,50x3,80), 2 In centrum gelegen groot
slpks., douche, toilet, hal, halfvrijst. woonh. met
voor- en achterbalkon, achtergelegen apparte-
Koopprijs nu ’ 50.000- ment voorzien van gas-
k k! cv. en tuin. Geh. gereno-

veerd en verbouwd. Zeer
geschikt voor dubbele

Thorbeckestraat bewoning of inwonende
Nabij het centrum van °uder' ..Bvent; *an£?r
Geleen halfvrijst. woonh. Vraagprijs ’165.000,-
-met oprit, grote tuin,
L-woonk., uitgebouwde MMmT^TSyTSfVmWmWMkeuken, berging, kleine H__iiiL___LS
kelder, 3 slpks. en dou-
che. Vraagprijs

’ 96.000,-k.k.

Rozenlaan _4jfe_¥ïf T^HMfeJWoonhuis met berging WÊM 'wVJMMMMMmen royale tuin. lnd.: kel-
der, woonk. ca. 26 m 2, MMmm^f/aM
keuken, douche en toilet. |
1e verd.: 2 slpks., royale
berging. Koopprijs Karel v. Bronckhorstl.

’ 72.500- k.k. Vrijst. woonhuis met in-
pandige garage, gas-c.v.,

—-_^^— bjr. 1983. Ind. 0.a.:KïiUXjJiJ woonk. (34 m 2), grote
keuken (12 m 2) en grote_. hal (12 m 2), 3 flinke slpks

Hillenraedtstraat (20 m 2, 14 m 2, 13 m 2),Royale halfvrijst. midden- badk met bad en 2e toi.
st.woning met garage, |eti bergzolder via eengas-c.v. en tuin. Ind. 0.a.: vliezotrap. Zeer fraai ge-woonk. (7,50x3,80) met |egen aan plantsoen,
parket, keuken, 3 royale Koopprijs ’ 198.000,--slpks., badk. met douche, k kzolder (vliezotrap).
Vraagprijs ’ 145.000.- ■RnJ_fP}*TTTP-_^__l
k.k. M*itniiiinnniiw. , HagenstraatLimbrichterweg geheel verbouwd en ge-Nabij station gelegen, renoveerd woonhuis met
ruim halfvrijst. woonhuis garage en aanbouw, lnd.
met 7 nieuwe garages, oa ; L-woonk. (42 m 2),
gas-c.v. en tuin. Bjr. deels houten, deels bete--1973. Ind. 0.a.: flinke kei- geide vloer badk ber-den woonk., keuken, bij- gjngi woon-eetkeuken,
keuken en serre. 1e overdekt terras, tuinhuis-
verd.: 4 slpks., badk. met jeen mooje tuin. 1everd.:douche, flinke bergzol- 3 S|pks. + studeerruimte.e;.„ Koopprijs Koopprijs ’152.500-
-’ 198.000,-k.k. k.k.

Alcohol en verkeer datkun jeniet maken
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden.
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen
ZEG ER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JE
NIET MAKEN

Ï~£L^mmmmmWkmmWmWÊtWfkf IkmWMi///' veil'g Verkeer NederlandWkMMMmWii/
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_aiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin_=

GULPEN M
ï l \ f 269.000- v.o.n.
_JtaM_N > N°9 ,e bouwen vrij- =/ P'"Xr~ staand landhuis, lu- ss

I| v r*\, -. xueus uitgevoerd, op ss
l~irfßf- ' uitstekende ligging.m\ I H . lnd. sout.: garage + ss

~~'*^K ■ \ berging, hobbyruimte =g^_ 36 m' Beg. gr.: hal ss— met garderobe en toi-
? let, woonkamer met halfopen keuken 47 m 2, terras + tuin ss
i ±18 m diep. 1e verd.: 3 slaapkamers + goed geout. bad- ==y kamer. 2e verd.: zolderruimte.

ITf _?**_. ' : Ift HEERLEN-Centrum =~"~-1-~%'' C" 7|,p>C^ f 05-000" kk-

-1 slaapk. en badk., dub- =
j bel glas, zeer goed on- ss

-—> derhouden. Aanvaar-
saS ding in overleg. =

BL^J*.'"*'* Op een unieke lokatie ss
iUfc.- met een optimale pri- ss

jTittglH —l _! vacy een vrijstaand
BfaÉflKf woonhuis met inpandi- =I ge garage, lnd.: hal, 2 =I slaapk. -i- gar. 1e =I verd.: woonkamer 38 =m 2 met balkon, keu- =I ken, bijkeuken, terras, 1 slaapk. + badk. 2e verd.: zolder- =s 3ruimte. Aanvaarding in overleg.

■ _f>F 4_f___dT- HOENSBROEK §=
-K*^_* * ’ 349.000-k.k.

I garage ca. 46 m 2,pro- —s

-"*" ~ wtxjnk"6
me\ open Ü

ss: haard ±40 m 2,keuken, terras + mooi aangelegde tuin. 1e I
verd.: 3 slaapk. + luxe badk. met ligbad en douche. Het =huis heeft vele extra's. Ss

WKÊÊM) f__jV KERKRADE
Centrum

[jW ’ 165.000-k.k.
2 woonhuizen + win- ss
kei/woonhuis. lnd.:I kelderruimte. Beg. gr.: =I woning I: hal, woonk., ss

fMt keuken, berging +1 tuin. 1e verd.: 3 :
| ______-_-. mia ■■«II siaapk Woning II: 3

woonkamer + keuken. 2e verd.: 2 slaapk. + zolder. Aan- ■ss vaarding in overleg. Ss

j^^ LANDGRAAF (Übach SAm tÈaaÊ—^^ over Worms)
fe^ ’ 162.500,- k.k.

TM Halfvrijst. woonhuis—^A wßmm l met cv' en -ara-eI lnd.: hal, toilet, woon- ss
"5^5 I Kamer met halfopen =I keuken 40m2, terras +I tuin ±20 m diep, gara- =: ge met zolder =9 00x3.35. Ie verd.: 3 slaapk. + badkamer. 2everd.: zol- ■

ss: der met dakkapel, bjr. 1981. Aanvaarding in overleg.

LANDGRAAF

■ M&^^y Halfvrijst. woonh. met =■^""iSiiJ I cv. en garage, lnd.:
__^ü|| I hal, woonkamer ssKfH I 700x3.60, keuken, =I terras + tuin en gara- =l^p_ia«^^B ge. 1e verd.: 3 slaapk.kJj I + badk. met ligbad en =

"
_~^^^a,^,,,,B^'^'^'^^^^" vaste wastafel. 2e j
verd.: zolderruimte met c.v.-ketel Aanvaarding direct.

Jl^^-X VOERENDAALJP JÊÊI (Weustenrade)
■Afl I ’ 197.000-k.k. =I Vrijstaand woonhuis =yflL^l I met cv. en tuin. lnd.: =I hal, woonk. met hallo- ss

I pen keuken 32 m 2, ss
jM I keuken modern, terras =I + tuin. 1e verd.: 3 ss

Êmm'mmmmmmm slaapk., luxe badk. 2e s=
verd.: zolderruimte te bereiken viavaste trap. Aanvaarding "ss jn overleg. —

! Woning of bedrijfspand verkopen? 1
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten, ü; Maak vrijblijvend een afspraak. W

'. " Makelaar o.g. " Taxatie»

" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

■ makelaardij^ I\mmm\
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

y; »a-l_l-l-i-l-l-i-l-l-i-l-imH
E I LANDGRAAF
= | " Halfvrijst. woonhuis m.5 gar enruime tuin m. veel pri- iJt ■= | vacy, gel. in goede buurt. êÊÊÊt= | lnd.: kelder, entree, hal, toi- 1 BLi_B9| MeE. I■ let, gr woonk. m. open 9
= | haard, keuk., 4 slaapk., I
=

_
badk. Het pand is goed afge- WNHMH WÈÈMWMMM

■s I werkt. T~"——*'"""" '~ ."■„ '""'"""■ Prijs op aanvraag.

| || TAXATIES ]|
onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop,
financiering, hypotheek, assurantiën,

successie, rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

jr II
ii.jii lil — iwmm\ '- I

__if3r T:.~B _■ —_ 4 I

Ë ï Vraagprijs / 153.000- k.k. MMMMMMmmmmmmWmm

KLIMMEN
Geh. gerenov. Limb. boerderij met 8000 m2 l
gr. m. paardestal, zr. goed afgew. Prijs op |

aanvraag.

= I -I

HEERLEN ■M_____________'
I " Tussenliggend woonh. I| lnd: keld, entree, gang, toil., ■ ,-___^B
■ keuk., woonk.. bijkeuk., 3 I H^^^fl IJ slaapk., badk., zold.. slaapk. II Verkoop in verhuurde staat. I I Leo I
" Koopsom in onderling over- I l"" II 'eg.

| ■ GEVRAAGD Ij
voor relatie kantoorruimte te huur in de
omgeving van de Akerstraat in Heerlen.

I __ Onroerend Goed Makelaardij ,—=—, ï

I J 1LEEn__E=_b b> A !
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

HEERLEN, Thorbeckestraat 22, tussenwoning met cv.
= lnd.: kelder, gang, toilet, voortuin, woonkamer keuken(w.k. schrotenplatond), terras en berging, 2 slpk., badka-
= mer met douche en toilet, v.w., zolder met vaste trap en= slpk. c.g. berging. Dak en elektra vernieuwd. Vraagprijs
| ’ 86.000,- k.k.

BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan 152, halfvrijstaand winkel-
= /woonhuis met garage, lnd.: 3 kelders, achteruitgang naar= grote garage, winkel, woonkamer, berging, gang, grote
S betegelde keuken met aanbouw, toilet, 3 gr. slpk., badka-= mer met ligbad + toilet + v.w., 2e woonkamer, beneden

rolluiken, elektra en sanitair nieuw. Opp. 704 m 2.Vraag-
B prijs ’ 150.000-k.k.

= BRUNSSUM, Rdr. Vosstraat 13,zeer goedonderhouden
woonhuis met cv. lnd.:kelder, hal, toilet, L-vorm. w.k., be-

E tegelde keuken met compl. eiken aanbouw, berging, erf,
= terras en tuin, 3 slpk., bet. badkamer met v.w., douche,
H aansl. w.a., berging, vaste trap naar zolder, met aardlek,
= rondom rolluiken en hardhouten kozijnen. Vraagprijs
= ’ 112.000,-k.k.

| Div. appartementen in BRUNSSUM en HEERLEN in di-
verse prijsklassen, wo. Kerkstraat 164, Passage 44,

= Pappersjans 5a en Orieschstraat 12.

= Assurantie-, financiering*- an adviesburo

! _#^((Q))) van °PPOn bv
= __%gaft\W^_JsßÏ_y Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

maandag t/m vrijdag 9.00 ■ 12.30an 13.30■ 17.30uur= donderdagavond 18.30 ■ 20.30uuran zaterdag 9.00 - 12.00uur
Ei

i>
te koop

rderweg 101 SUSTEREN, Brouwerstraat 9 SCHINNEN, Hegge 74
Rustig in jonge woonwijk gel. halfvrijst. tfmnlnu

£^^*mm' GELEEN, Rijksweg Noord 51
—MguH~u. Riant gel. vrijst. woonhuis met inpandige

ctuur gebouwd vrijst. IBvSJUwP^ ■ , garage, cv.-ruimte, sauna & waskelder.
et grote inpandige ga- I |B,^^B^' 4ï^"fjs|> lnd.: grote hal. woon-zitkamer ca. 50 m 2angel, siertuinen. Tot. K*»^ MD ' i..".' mcl Parkelvl■■ mod aanb keuken met
I. r. hal, woon/zitkamer |fc app. Verd.: r. overl., 4 royale slaapks.
metopen haard en te- Ift _____ HJ _.', waarvan 1 beneden. Luxe badk. met ligb.,
jetkeuken met luxe in- I |2*,*,*TT 2e ,o'let etc, zolder. Ged. voorzien van
)., bijk Verd.: 4 grote ! BsplM. kunststof kozijnen, dubb. beglazing & rol-

met ligbad, douche, Hnl_£^^"''_MHlH luiken. Apart gel. hobbyruimte achterzijde
pn. zolder met logeer- (Jp **w3IS. woonhuis,
alatie, luxe en degelij- "^*" Vr.prijs ’ 249.000- k.k.

Royaal vrijstaand landhuis (5 min. een-
■ R.k. trum) met cv., garage, tuinberging, was- HOENSBROEK, Lampisteriestr. 4

& provisiekelders en prachtig aangel. tuin Rustjg aan plantsoen gelegen halfvrijst.
r->r-_t 11

op het zuiden. tot. oppervl. 1155m 2. lnd.: woonhuis m. dubb. garage en siertuin oprsiraai ij ha| L-vormige woonkamer ca. 50 m 2, t zuiden tot opoervl 324 m 2 lnd.: ruime%<tU'Sw v m°d- keuken Luxe badk- me' 'i9bad & "al woonkame'?'- 42 m 2,keuken. Verd3 .t^YVirot hal douche etc Verd : 4 ruime slaapks "kl 4'■ slaaPks ■badk m-"a^d. 2etoilet etc.r\Lj\ H ' badk. met v.w., 2e toilet etc. Vaste trap ZolderV^_f'V,'' _*_ 9r°<e besch. & bepl. zolder. Ged. isolatie Vr priis f 148000 -k k" nting, b.,k. Verd: 4 «f h woni £__.;„, van ro||lJjken
vr P"ls / 14BÜ0Ü' ""hgb.. douche& 2e to,- Vrprjjs f 298000 _kk GREVENBICHT, Op de Coul 46

k.

raat 33 HHHHH MP I __/^l^^

mWÊHtW^ HJU|||U^^|lH Sfeervol landhuis, geheel vrijstaand met

MERKELBEEK, Mons. Mannensstr. 30 kamer ±50 m 2metopen haard en pano-loonhuis met garage, Vrijst WOonhuis m. grote garage, cv., ramisch vergezicht, mod.keuken met divial, woonkamer 36 m . kelder en tuin |nd . ha| L .vorm woonk app., ruime bijkeuken, kelder en cv. Grr>. TT. -ïfap ■st keuken> serre Verd-: 3 slpks., luxe <e garage (2 auto's), berging en paar--3 toilet etc. Ged. voor- badk m ,|gbad to||et enz Vaste ,rap . clestallen. Verd.: 4 ruime slaapks zeer
prachtige zolder. mooie badk. met ligbad, douche, 2e toiletKk Vraagprijs ’ 127.500- k.k. etc Vraagprijs ’ 325.000- k.k

MARINUS KRUNTJES
beëdigd makelaar & taxateur o.g.
Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544

'____ __B i__H 1 .______. __. "- -^Ui^&mW

_Hfel ■'"_G__^^*WlB—l _^^_. _^^J

B^g M_Nfl Een pronkstuk uit het eiken

Eof ?JBfl Sdi^^^^^^-^S ma een ouderwetse broodkast.
flpSj^ door de ontwerper herschapen in

een eigentijdse uitvoering. Afm.:

'StilMftißf 170 x 200 x5O cm. De tafel (90 x
;; f:! ' | : /^sWmwW<i, 150 cm.) is in volmaakte harmonie

i^iïÉilÜüft met e en at an °°'< worc'en
l^te»r'^ -1 ' * „JJMMiiilli-S gezegd van de bijbehorende stoe-

Onnn t^Z^^^^-"1"""^.","^^^ len- waarvan de zittingen met een
«-» i i__UUU Bj tejjfta-^ ijMwi-MT- uiterst duurzame stof zi|n bekleed
UcUCliric WJyiim Alle randen en hoeken zijn afge--1 «««^..«x.., [ \ J|g f^uZikmmm rond. Zo ontstaat, alles bijeen

genomen, een zeer evenwichtig en
chic interieur.

|W|EBROMA
VBEATRIXHAVEH MAASTRICHT rTT FT^ /

GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 ,^K"" I BEATRIXH*VE" I*l

1 7%to^- 1

TV Gazet is een van de modernste commerciële beeldkranten van
Nederland. Haar verspreidingsgebied omvat op dit moment zon 110.000

kabelabonnees in Limburg.
Wegens uitbreiding van onze activiteiten, zijn wij op zoek naar

een ervaren

I advertentie-acquisiteur (m/v) I
die onze klanten vakkundig van advies kan voorzien over de vele

communicatieve mogelijkheden van TV Gazet. Wilt u werken in een
professioneel team met uitstekende toekomstmogelijkheden, schrijf dan,

met pasfoto en uitgebreid cv., naar dhr. F. Brinkman,

\i TV Gazet,
Graanmarkt 2,

6211 HG Maastricht.
: _____«_______________________________________■ —

- me GEMEENTE
MONTFORT-L

Ter gemeentesecretarie is, wegens benoeming van de huidigefunctionaris
elders, de functie vacant van:

FINANCIEEL MEDEWERKER M/V
Algemene informatie
De normale bezetting van de afdeling financiën bestaat uit 3 personen.
De afdeling is onderdeel van een kleinschalige organisatie en heeft onder
andere tot taak - naast het uitvoeren van de gebruikelijke financiële
administratie - de begrotingsvoorbereiding en samenstelling, het opstellen van
de meerjarenraming, het samenstellen van de jaarrekeningen,
belastingaangelegenheden en onderwijs- en personeelszaken.
Er is sprake van een gevarieerd takenpakket.
Functie-informatie/taken
De aan te trekken medewerker zal in hoofdzaak worden belast met:- het voorbereiden/bijhouden van de financiële administratie;- het coderen van de facturen c.g. nota's;- medewerking verlenen aan de verwerking van de OGB, precariorechten en

toeristenbelasting;
- subsidie-aangelegenheden;- de salarisadministratie (ondergebracht bij Quadata, voorheen D.0.A.);- verhuur en overige aangelegenheden m.b.t. de sporthal;- overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.
Functie-eisen:- bezit van c.g. studerende voor het diploma F.8.A./8.0.L. (differentiatie Fibec)

dan wel een gelijkwaardige opleiding;- ervaring met werken in de gemeentelijke financiële administratie.
Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring, kan bij aanstelling een salaris worden
gebodentussen ’ 2353,00en ’ 3641,00 (minimum niveau 6, maximum niveau
7).
De bij de gemeente gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing.
De gemeente Montfort-L is betrokken bij de gemeentelijke herindeling van
Midden-ümburg, welke waarschijnlijk per 1-1-1991 zal worden geëffectueerd.
Inlichtingen en sollicitaties
Voor nadere informatie over de vacature, kunnen kandidaten telefonisch contact
opnemen met het hoofd van de afdeling, de heer R.H.G. Kurvers, dan wel met
dewnd-secretaris, de heer J.A. Hawinkels (tel. 04744-2041).
Kandidaten worden uitgenodigd binnen 10 dagen na verschijning van dit blad
hun schriftelijke sollicitatie te richten aan het college van burgemeester en
wethouders van Montfort-L, postbus 6500, 6065 ZG Montfort-L.
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RUILVERKAVELING
"MERGELLAND"

van WachtendockpleinlA, 6321 BE WIJLRE
(telefoon: 04450 - 2626)

LANDINRICHTINGSWET

PLAN VAN TIJDELIJK GEBRUIK

Kennisgeving ingevolge artikel 190, vierde lid

De landinrichtingscommissie voor de ruilverkave-
ling genaamd "Mergelland" deeltmede, dat gedu-
rende 14 dagen, dusvan 28 augustus 1989 tot en
met 11 september 1989, in het Districtsbureau van
Uitvoering voor de ruilverkaveling "Mergelland",
van Wachtendonckplein 1A te Wijlre, op werkda-
gen, behalve op zaterdagen, van 09.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur voor een
ieder kostenloos ter inzage liggen de ontwerp*
plannen van tijdelijk gebruik, of een gewaar-
merkt afschrift daarvan, als bedoeld in artikel 190,
derde lid.

Ter visie liggen het ontwerp-plan no. 1989-1 (uit-
gifte van, bij de landinrichtingscommissie in
beheer zijnde, gronden voor het oogstjaar 1989/
1990)

en het ontwerp-plan no. 1989-2 (ingebruikgeven/
-nemen meerjarige overeenkomsten).

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag, waarop de in
artikel 190, derde lid bedoelde stukken ter inzage
hebben gelegen (dus tot en met 25 september
1989) kan iedere belanghebbende gebruiks-
gerechtigde zijn bezwaren, schriftelijk, tegen de
ontwerp-plannenvan tijdelijk gebruikbij de landin-
richtingscommissie indienen (adres: van Wach-
tendonckplein IA, 6321 BE Wijlre).

De landinrichtingscommissie ___^___fl
voornoemd, __^_^l
W.G. Bremen, voorzitter I 1
ir. H. Thijssen, secretaris ________P

DE LIMBURGSE*
PERSONEELS &GIDS

1 L A, , -j

i Jm\W aannemingsbedrijf
resj.»_« vepo b.v.
betonbouw, staalbouw, utiliteitsbouw, woninS'
bouw, verbouw, groot onderhoud
Wijenweg 137, 6446 AK Brunssum, tel.nr.
045-229300.

Wij vragen voor onze werken in de sector
beton - utiliteitsbouw:

2 hulpuitvoerders met ruime
praktijkervaring
ervaren betontimmerleiden
ervaren betonafwerkers
Indien u voldoet, bieden wij u, naast een goede
salariëring, een vaste baan met goede
perspectieven.

Brieven aan bovengenoemd adres, t.a.v. dhr.
L. Brouwers, of maak telefonisch een afspraak.op__ >._

Transcarbo [7E7
kunststoframen b.v. II ■ n m

Door constante uitbreiding van onze
bedrijfsactiviteiten, vragen wij met spoed:

- verkoper/calculator- calculator
Opleidingsniveau MTS bouwkunde.
Leeftijd 20-30 jaar.

Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF RAMEN B.V.
In de Cramer 27
6411 RS Heerlen
tel. 045-717275

A
Wij zoeken:

VERKOPER M/V
met ervaring in de meubelbranche.
Leeftijd 25-40 jaar.

PART-TIME VERKOPER M/V
met ervaring in meubelverkoop.
Leeftijd 25-50 jaar.
Voor ± 12-15 uur per week.

BIJRIJDER
0

Flinke jongeman, 17-20 jaar, liefst met
Opleiding LTS meubelmaker.

Sollicitaties na tel. afspraak aan: .

Heerlen, tel. 045-713082.



öTRN Groep
Een onzer relaties zoekt:

ADJUNCT-DIRECTEUR FINANCIËN
EN ADMINISTRATIE
die deel uitmaakt van het managementteam.

Defunctie:

" verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving van zowel de afzonderlijke werkmaatschappijen als de consolidatie
op holdingniveau;

" opstellen en bewaken van planningen en budgetten;

" het liquiditeits- en valutamanagement;

" het onderhoudenvan contacten met de bank en zakelijke dienstverleners;

" het verder ontwikkelen van het managementinformatiesysteem;

" het doen onderhouden van de administratieve procedure en interne controle.

Functie-eisen:

" academisch gevormde bedrijfseconoom of accountant;

" ervaring in internationale organisaties en bereidheid tot reizen;

" affiniteit tot automatisering;

" analytisch vermogen;

" beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;

" ondernemingszin;

" leeftijdsindicatie 35-45 jaar.

Geboden wordt:

" een salaris en andere emolumenten, waaronder een auto, passend bij het niveau van de functie.

Een psychologische test maakt deel uit van de selectieprocedure.

Sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae en onder vermelding van het kenmerk 0212, zenden aan:
TRN-Groep, t.a.v. de heer H.J.M. Quadflieg RA, postbus 1641, 6201 BP Maastricht.

3M28

r O) lEC DAGRO
'Tkm^F INGENIEURSBURO

industhai Engineering & Contracting In verband met een sterke groei van onze
dagro b.v. is een onafhankelijk opdrachtenportefeuille, zijn bij ons hoofdkantoor in
sSSSSZ: SITTARD, de volgende vakatures ontstaan:

Voor een grote en veelzijdige kring -_,_,, ilm-!_■-__ ■■opdrachtgevers verricht I.E.C. DAGRO KONSTRI IKTEURSwerkzaamheden op het terrein van ■ ■ jlM^j»»^ ■ t__j«_r_«W en
elektrotechniek, procesbesturing', IVOIMOT RUKI EURS/1 EKENAARSsoftware engineering, civiele techniek,
luchtbehandeling en modelbouw. *~ . ..

Oeze werkzaamheden lopen uiteenvan voor ac seKXOren:
adviseren, ontwerpen, berekenen, ■ piping

begroten, tekenen en inkopen tot en ■ machinebouwmet de realisatie van projekten op basis m _,i_irt,-t,_rhni_._
van total contracting. Z eieKirowcnnieK

l-E.C. DAGRO beschikt hiervoor over ■ procesbesturing
een uitgebreidestafvan specialisten. In ■ Staalbouw
'otaalzijn erca. 150 mensen werkzaam.

en bij onze vestiging in EINDHOVEN:

KONSTRUKTEURS en
KONSTRUKTEURS/TEKENAARS

voor de sektor:
■ machinebouw

jjtetoi^,,. 5. v , De juistekandidaten beschikken over een opleiding
|flp: op HTS/MTS- of gelijkwaardig nivo en ca. 3 tot 5 jaar

ervaring in een soortgelijke funktie.

Voor alle vakatures komen vanzelfsprekend zowel
mannen als vrouwen in aanmerking.

I.E.C. DAGRO biedt een uitstekende salariëring,| afgestemd op leeftijd, opleiding en ervaring. Het

L pakket aan sociale voorzieningen en secundaire
arbeidsvoorwaarden is zeer uitgebreid en omvat

11 ondermeer een pensioenfonds,
ongevallenverzekering, studieregeling, winstuitkering
en gratificatie.

I| Bent u geïnteresseerd in een boeiende funktie in een
aangename werksfeer?

'^^MnMn^ttwMgra^ggÉ Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van
een curriculum vitae en een recente pasfoto aan:
Ingenieursburo I.E.C. DAGRO BV, t.a.v. de direktie,

-^_ Handelsstraat 34, postbus 5142, 6130 PC Sittard.

Voor nadere informatie kunt u bellen met ir. J. Nijman,
telefoon 04490-22744.
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eurostroom
Eurostroom B. V. is een zelfstandig,
dynamisch, middelgroot installatiebedrijf
met interessante groeiperspectieven.
Actief in industrie en utiliteitsbouw op
het gebied van
procesbesturingstechniek,
automatisering, meet-, regel- en
elektrotechnische installaties alsmede
fabricage en assemblage van
bedienings- en controlepanelen en
apparatenkasten.
Eurostroom B. V. verzorgt het complete
pakket, t.w. engineering, installatie,
onderhoud én service.
Eurostroom is momenteel nog
gevestigd in Kerkrade; het bedrijf zal
echter per 1 september as. verhuizen
naar Europalaan 25, Technoport
Europe, Airport Maastricht.

In verband met het bereiken van de V.U.T.-gerechtigde leeftijd
van onze huidige functionaris, zoeken wij contact met een

TECHNISCH INKOPER M/V
Functie-eisen:- opleiding M.T.S elektrotechniek met aanvullende cursussen;- goede kennis van technische en commerciële aspecten van

de inkoop;- enige ervaring met geautomatiseerde administratie;- ruime bedrijfs- en praktijkgerichte ervaring strekt tot
aanbeveling;- goede contactuele eigenschappen.

Functie-inhoud:
De funktie biedt een grote mate van zelfstandigheid, waarin
de volgende taakaspecten voorkomen:- het aanvragen van offertes;- het onderhandelen met leveranciers inzake prijs, kwaliteit

en leveringsvoorwaarden;- het bewaken van de levertermijnen en leveringscondities;- het bijhouden van de inkoopadministratie;- het onderhouden van goede interne contacten met
functionarissen van diverse afdelingen.

Salaris is conform de C.A.O. voor het elektrotechnisch bedrijf.
Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
onze heer W.J.M. Feiter: 045-414555; privé: 045-455584.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitea kunt u binnen 14
dagen sturen aan: Eurostroom 8.V., postbus 148, 6190 AC
Beek, t.a.v. de directie.

StichtingLPU, is mede doorde unieke uitvaartverzekeraar, diede markt
samenwerking met deNUVU, de benadert door het onafhankelijk
landelijke organisatie van particuliere intermediairvanuit het te Maastricht
uitvaartondernemers, dé gespeciali- gevestigdkantoor,
seerde en landelijk werkende
Wegens voortdurende uitbreidingen ter ondersteuningvan onze inspekteurs zoeken wij een

HOOFD VERZEKERINGSADMINISTRATIE m/v
met leidinggevendekwaliteiten, enkele jaren Het hoofd verzekeringsadministratie is

/--\ ervaring bij een levensverzekeraar of verantwoordelijkvoor:
-t—T- j '—, assurantiekantoor en kennis van
flßl r I automatisering, naast V.W.0., Assurantie B -de polisadministratie

m^j, j \ t~^ en goede schriftelijke en mondelinge -de incasso, en
-fÊ l K\ ËËÊk uitdrukkingsvaardigheid. -kontaktenmet tussenpersonen/verzekerden.

»^^%^i \ /' / kW K Wijbieden een verantwoordelijke en afwis- Schriftelijke sollicitaties, voorzien van alle
M H^s-N i-L.^ >__. m selendewerkkring in een jeugdigteam, gegevens, welke vertrouwelijk zullen worden

mm\^*m*' t/m\ a\ waarin capaciteiten volledig tot ontplooiing behandeld, kunt Urichten aan het bestuur
JJLj—^Ê^fr Hl kunnenkomen,met eenpassendehonorering, van de Stichting LPU,

WL\ A*^^L \ PMkwvg 12. 02\2 XX MMsUKhI.

fBÊr fÈLV* STICHTING

JLAm M Wr\ samenwerkend met /7^ VMsik
A^^ê^T^êr uitvaartverzekering uitvaartverzorging

a^^mmmmmmm PROJECT MANAGER WTB {
■ Sulzer Keuls B. V. is een van de Functie-inhoud: w

grootste werktuigbouwkundige - u rapporteert rechtstreeks aan de directeur;
installatiebedrijven in Limburg en - u bent verantwoordelijk voor de realisatie, uitvoering, oplevering, het

is gevestigd in Roermond en Heerlen. financieel verloop en de afwikkeling van de projecten;
Samen met Sulzer Caliqua B.V. - het zwaartepunt van deze functie ligt met name op het leidinggeven

(gevestigd in Tilburg, Amsterdam, aan en het sturen van de Afdeling Uitvoering;
Rotterdam en Nijmegen) behoort zij - u onderhoudt contacten met verschillende opdrachtgevers en u bent

tot de divisie "Plant and Building contactpersoon naar onze relaties toe.
Services" van het Zwitserse

Sulzer-concern. Functie-vereisten:- ruime ervaring in soortgelijke functie;
Wij richten ons op het installeren - MTS-Wtb., gevolgd door M.I.T. W 1en W2, of
en onderhouden van installaties HTS-Wtb!, specialisatie Energietechniek;
op het gebied van verwarming, - H.1.T.-opleiding strekt tot aanbeveling;

ventilatie en airconditioning, - praktische resultaatgerichte instelling.
met name ten behoeve van de

industrie- en utiliteitsbouw. Wij bieden:- een veelzijdige, zelfstandige functie in een gerenommeerd Limburgs
Voor de vestiging Roermond installatiebedrijf, dat deel uitmaakt van een financieel sterke Zwitserse

zoeken wij een ervaren: multinational;
- ruime groei- en ontwikkelingsmogelijkheden op grond van eigen

capaciteiten;- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het Hoofd Personeelszaken en
Organisatie, de heer G. Raessens, Sulzer Keuls B.V, Delfstoffenweg 4,
6074 NK Roermond.

Uw reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

I ) SULZER KEULS I
■ Sulzer Keuls B. V. is een van de Mf.l_.TFi IRQ P\/ ■grootste werktuigbouwkundige IVIUIiI I CUFId U. V.

installatiebedrijven in Limburg u bern na uw op|eiding LTS de soi-opleiding installatiemonteur gaan volgen.en is gevestigd,n Roermond en Heerlen. De opleiding monteur CV. strekt tot aanbeveling..... .. . .. .. . Ook leerlingmonteurs en praktisch ingestelde M.T.S.-ers (Wtb) kunnenWij zijn gespecialiseerd in het solliciteren. Als C.V.-monteur legt u centrale verwarmings- en
installeren en onderhouden van luchtbehandelingsinstallaties aan, zowel in nieuwbouw als in bestaande

installaties op het gebied van gebouwen. U werkt meestal in een ploeg met collega-monteurs.
verwarming, ventilatie en

airconditioning voor de industrie, **».-»—■«■ ■_%■ ,nn_
■«■*—_■■ »___ _» . ■utiliteitsbouwen woningcorporaties. ONDERHOUDSMONTEURS CV.

Voor de vestiging Roermond U bent na uw opleiding LTS de SOI-opleiding installatiemonteur en/of
zoeken wij de volgende medewerkers: monteur CV. gaan volgen. De opleiding onderhoudsmonteur CV. strekt tot

aanbeveling. Als onderhoudsmonteur gaat u met een grote mate van
zelfstandigheid CV.-installaties onderhouden en zonodig storingen verhelpen
bij met name woningcorporaties.

Belangstellenden worden verzocht een korte sollicitatiebrief te richten aan:

Sulzer Keuls B.V, Delfstoffenweg 4, 6074 NK Roermond.

U kunt ook telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen,
04750-23423.

V ) SULZER KEULS I



Eerst even wakkerworden,

Limburas Daablad ■*«-*.«■
Zaterdag . juli 1989. {__/ C-/ 71 e jaargang nr. 159
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Reeden - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown ~Z Losse nummers ’1,40
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Kamerleden boos " Milieuorganisaties niet rerrasffl piihties in ] 01ivei Norih:
T " 1 " 11 sm^pjmpjei voorwaardelijke

Vervuiling bodem

en u staat weer
midden in dewereld.
Een goede krant. Met zon krant mag u blij zijn. j . * j^ UI J ILimburgs Dagblad is'n goeie krant, dat mag best Met zon krant bent u goed af. \ LITTIuXITQS L)CLQUIQ.Q. Iwel eens gezegd worden, 'n Eigenzinnige krant. En op zon krant heeft u natuurlijk een abonnement. O <J I
'n Krant met een grote autoriteit. Da's veel voordeliger! En zeker is zeker. Ja toch? I Ja, die komplete krant moet ik hebben! I'n Krant van hoge kwaliteit. Nog geen abonnee? Vul dan de bon in of bel Naam. IElke morgen vers en vóór zeven uur ligt hij bij de gratis 06-0229911. I
abonnees in de bus. | Adres: IVanaf 2 oktober weer Bingo. l Pos,code: woonplaats: I

Inderdaad, wij gaan weer met zn allen Bingo spelen. Teiefoonnr.: ( i. v.m. kommie bezorging)
Duizenden abonnees zijn razend enthousiast over Noteert u voor mij ingaande □ direkt
dit spannende Limburgs Dagblad-spel, met maar D (svp-datuminvullen)

Een dUldeillke krant. liefst elke Week kans Op grote prijzen' I D Gewoon abonnement en dan ontvang ik het Limburgs Dagblad eerst TWEE WEKEN GRATIS.
TJ _f l in _i j I BetaalwÜze: alk betaal per kwartaal na ontvangst van uw acceptgiro.ledere dag geelt LimburgS Dagblad U een duidelijk _ D lk machtig het Limburgs Dagblad per maand/per kwartaal* het verschuldigd
beeld van alles, wat er weer gebeurd is in deze wereld. Meer voordelen, 't hele jaar door. □ *«talHlJ2_____^
Van dichtbij en veraf. Met de vereniging 'Vrienden van het Limburgs Voor betalmg wacht ,k op uwacceP«irok«rt-Politiek, buitenland, veel sport, TV-programma's, Dagblad' krijgt u vele aantrekkelijke kortingen op Abonnementsprijzen: per maand/ 24,60; per kwartaal / 73,80.
economie, alle facetten van de kunst, konsument, evenementen, concerten, beurzen, reizen, trips enz. inTafgeiop^ Dagblad (proefabonnement gehad.
vrouw, vakantie en rekreatie, auto's en dagelijks Dat is toch maar mooi meegenomen. .r, h > . , , „ , .

a "> " i..OJ. -„ * ". iiiuwi mwgvuuiuvii, * Doorhalen wat niet van toepassing is. Handtekenme nieuwe abonnee-minstens 4pagina's nieuws uit uw direkte omgeving. Het lidmaatschap is GRATIS. Vraag dus snel uw M_»dte_«i.ng meuwe abonnee.

En op zaterdag de extra dikke weckend-krant met persoonlijke 'vriendenpas' aan, dan kunt u meteen um^"sSalb"d^ |Limburgs Woonblad en Vrijuit. al van die kortingen profiteren! 1

LIMBURGS DAGBLAD MAAKT UW DAG KOMPLEET


	Limburgsch dagblad no. 195 19.08.1989
	vandaag
	PRAAG WIL GEEN HERDENKING INVAL
	show/rtv
	sport
	Nettowinst van ruim een miljard dit jaar haalbaat DSM verdubbelt winst
	Vooruitzichten
	het weet
	Definitief besluit over benoeming vandaag Mazowiecki bereid kabinet te vormen
	Oosterboseh overleden
	vrijuit
	Hoe werkt een elektromotor?
	Voetbalpas van de baan
	Voyager II maakt reis zonder einde
	Slachtoffers bij chaos op autosnelweg
	Absis
	Landelijk cultureel 06-nunimmer op komst
	Engelen
	kunst Wildschuts' nieuwe glazen voor de basiliek een apotheose
	Uniek
	K Is kalligrafie kunst of hobby?
	Horizontaal
	recept Ham met prei in aluminiumfolie
	exposities
	Oplossing van gisteren:
	Verticaal:
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad
	Afgevaardigd
	Toename
	Kinderbijslag buitenlanders niet aangetast
	Uitkeringen
	Dioxine-norm melk wordt verscherpt
	Italië laat vrachtwagens weer toe
	Celstraf voor dreigen niet Aidsbesmetting
	Projectgroep adviseert bouw nieuwe inrichtingen Groot cellentekort dreigt
	Snellere groei aantal arbeidsongeschikten De Graaf wil WAO en AAW wijzigen
	binnen/buitenland. Mazowiecki, wijze man achter Walesa
	Bewind Praag waarschuwt buitenlanders
	" Verbod
	" Ontslag
	" Hulp
	" Gepakt
	" Bingo
	" Acties
	punt uit uit Diesel
	" Natuurgebied
	" Raketten
	" Omgekomen
	binnen/buitenland
	Vreed
	Argument
	excuses
	De mensenrechtenorganisatie Amnesty Interna-
	Haat.
	Afschuw
	Verdiende loon
	Concurrentie
	Op rozen
	Handen vrij
	Amnesty International wereldwijd in actie tegen doodstraf De staat als moordenaar
	Bezwaren
	VERKIEZINGSCAMPAGNE VOL ONZEKERHEDEN
	Alert
	'Tegen de muur'
	Oordeel
	espannen
	Hervormingen
	binnen/buitenland Druk op oppositie in Tsjechoslowakije flink opgevoerd Praag wenst geen herdenking inval
	Johan Siekelenburg, voorzitter van de FNV: Aanpassing sociale wetgeving nodig
	'Dramatisch'
	Heffing
	Wetgeving
	Europa
	Redelijk positief beeld over medezeggenschap Kabinet wil OR meer bevoegdheden geven
	oblemen
	Prestatieloon voor Bredase Ambtenaren
	beurs Afkalvend
	Opening in lang slepend conflict met EG Minimumprijzen voor Japanse computerchips
	Standaard
	beurs van amsterdam. slotkoersen/optiebeurs
	economie ' ' * Ontspringt Maastricht nu de dans? Reorganisaties bij Vredestein
	Taiwan bestelt twee F's-100
	Zesduizend ontslagen bij Unisys
	Begrotingstekort VS
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	RADIO
	België/TV 2 Geen uitzending België/RTBF 1
	Nederland 2
	TV5
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	België/Télé 21
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	televisie en radio zaterdag Nederland 1
	Duitsland 3 SWF
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	SSVC
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Sky Channel
	Super Channel
	MTV Europe
	Luxemburg RTL
	WDR 4
	Itsland 1
	Duitsland 2
	België/TV 1
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	Duitsland 3 SWF
	België/TV 2
	België/RTBF 1
	Nederland 3
	België/Télé 21
	TV5
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio zondag Nederland 1
	Radio 1
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	SSVC
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Belg. Rundfunk
	WDR 4
	Sky Channel
	Super Channel
	MTV Europe
	radio Radio 4
	Luxemburg RTL
	Repertoire
	Rijke jongeling
	Toeristen
	Goudgerand
	Nostalgie
	show Veronica alsnog met 'Beauty and the beast'
	Na jaren verschijnt in september een nieuwe elpee Hein Simons weer terug door harrie cremers
	Zingend echtpaar vindt een 'nieuwe toewijding Come-back van Gert en Hermien
	Beslissing
	Eerste meisje
	Toffe 'Appie' West viert zijn feestje
	'Goud van Oud'; samenvatting beste toppers van vroeger
	Brinkman wil reizen omroepen verbieden
	'Take Five met Marijke Benkhard
	oep
	Piraten
	Piraten (2)
	emotie
	KWF
	Cursus
	Wegkruis gestolen
	Conflict over Glanerbrook Liko dreigt met rechter
	Meer dan honderd voorstellingen Cultuur Avontuur slaat aan in regio
	Wens van Hoensbroekse instanties 'Eén kamerbureau voor heel Heerlen'
	Tien jaar
	Uit rapportage run CDA -groep blijkt: Toeristen gingen boekje te buiten
	Sjutter ie hat get...
	Dief slaat met betonschaar
	Limburg-C' met kunst op de kabel
	Achtervolging in file geëindigd
	Marges
	Koeien op 65e verjaardag Leo Herberghs
	Open dag
	Uitstoot
	Omwonenden Sevenum naar Raad van State Negatief advies over bouw mestzuivering
	provincie Wegvallen Chinese markt strop voor DSM Kunstmestdivisie uit rode cijfers
	Tweede tranche DSM-aandelen op 20 september
	Tentoonstelling in kasteeltuinen
	Speerpunt
	Met true telefooncel gelicht
	Vijf Tamils bij grens aangehouden
	nieuws analyse Vol belast
	Telers moeien snel gaan moderniseren Tuinbouw onder glas verkeert in impasse
	Computer
	Onderhandelingen over normaliseren betrekkingen Belangrijke toenadering Engeland en Argentinië
	Brits
	Reeks maatregelen voorgesteld tegen broeikaseffect
	Bossen
	Zekerheid
	Bestand gevraagd
	Moskou: geen link pact en situatie in Baltische staten
	Brinkman wil komst commerciële tv goed regelen 'Publieke omroepen moeten kans krijgen'
	China ontkent arrestatie van minister
	Binnen PvdA PvdA Heerlen vrees voor heibel IMummel overweegt rentree in raad door hans toonen
	Onverstandig
	Brinkman naar Simpelveld
	Bekijken
	Onmin
	6 SEPTEMBER
	De Oberbürgermeister zoekt 'n mooi muurtje
	provincie Om lidmaatschap Tweede Kamer te kunnen verlengen Hummel en Van Rey hebben ruim 30.000 stemmen nodig
	Preuvenemint dit jaar in teken 150 jaar Lintburgen Ruding mag als eerste 'preuvenelap' kopen
	Dibbets
	Verzamelobject
	St. Jan
	Deputé: 'Ook voor houlproduktie Uitbreiding van bossen noodzaak
	Training door TNO slaat aan
	Open dag Ankersmit
	SCHAESBERG
	exposities HEERLEN
	Hoensbroek
	KERKRADE
	Botsing na 1 gebruik van alcohol
	Sportief afslanken
	Geen tv
	Open dag bij WEB
	Regioredactie Oostelijk Zuid-Limburg
	Opnieuw bezwaar tegen autoweg Doenrade – Heerlen
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	Mathieu Beaujean over het gevoel voor de schutterij 'Dat word je met de paplepel ingegeven'
	Schutterslokaal
	per persoon Jubilaris
	Koning
	festivals Jazz-weekend in Heerlen
	" Drughandel
	in gesprek " Dierenarts
	Commandant
	Limburgs Dagblad sport
	Ik hoef echt niet het ongelijk van Jan Reker te bewijzen' Raymond Smeets even terug op Kaalheide
	Alibns Arts nie fit
	Henryk Bolesta geblesseerd
	Austria-Ajax naar donderdag
	Rancune
	Drie spitsen
	oefenvoetbal
	KNVB doet beroep op burgemeesters om competitie te redden Dit seizoen geen nieuwe regeling
	Nieuwe data betaald voetbal
	Programma betaald voetbal eredivisie
	eerste divisie
	vvv-cambuur
	roda jc-mvv
	feyenoord-fortung
	buitenland
	sport kort
	agenda
	Record
	Peloton niet vooruit te branden in profronde Van Poppel geeft Vanderaerden ruimte
	Vonk-Mosam ter ziele
	Zonder Muis geen medailles
	sport Brons glipl Oranje-kwartel uil handen Jos Lansink in spoor favorieten
	DDR-achtervolgers revancheren zich
	Europese erkenning voor JIM
	ziele
	10 km in 27.08,23! Mexicaan verpulvert wereldrecord
	'Oudjes' op dreef in Brunssum
	Uitslagen Schaesberg
	sport 'Ik wist wat ik kon, zo slim was ik wel' " 'Bang voor het zwarte gat ben ik niet' De laatste demarrage van Knetemann
	Spiermassa
	wiel verheesen
	Moser
	Boek
	harry muré
	Klatergoud
	Na Moskou moet ik kiezen: prof worden of een vaste baan Vanderlijde, toekomst op weegschaal
	Noodlot
	Schimmels
	Galgehumor
	jan van lieshout
	EG-ziekte
	Defaitisme
	Wijnfeesten
	vrijuit Wijnfeesten ondanks hagelramp in majeur
	Bonbons
	Silhouet
	Terugweg
	Erfgenaam
	vrijuit 'Waarom was Gerard Fagel zo nerveus?'
	Onderwereld
	Geldcircuit
	Geheim
	Water
	Vogels
	Geboren
	Antarctica
	vrijuit Hoe werkt een elektromotor?
	DE GLOEILAMP
	Natuur en Wetenschap
	Contactlenzen voor een gulden
	vrijuit Marianne Ruigrok schrijft geschiedenis
	Actie
	Reisjes
	Intelligentie
	Reis zonder einde
	Perfectie
	Ontdekkingen
	Voorkeur ontwerpen: auto. hobby- of sport Beschilderde garagedeur
	Ontwerpen
	Werkzaamheden
	Vereniging Eigen Huis verzorgt voorlichting In Heerlen start cursus kopers premiewoningen
	Aanmelden
	Nieuwe formule verhoogt geluidskwaliteit Stereo met één speaker
	Luisteren
	Duetto
	Oppervlakte
	Negen voetbalvelden vol meubelen Dag van het wonen
	Wedstrijd
	Inbraakpreventie in nieuwbouw verplicht
	Constructivisme en stedebouw
	Doe-het-zeilen vrijetijdsbeurs

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10
	Ann. 11
	Ann. 12
	Ann. 13
	Ann. 14

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166
	Adv. 167
	Adv. 168
	Adv. 169
	Adv. 170
	Adv. 171
	Adv. 172
	Adv. 173
	Adv. 174
	Adv. 175
	Adv. 176
	Adv. 177
	Adv. 178
	Adv. 179
	Adv. 180
	Adv. 181
	Adv. 182
	Adv. 183
	Adv. 184
	Adv. 185
	Adv. 186
	Adv. 187
	Adv. 188
	Adv. 189
	Adv. 190
	Adv. 191
	Adv. 192
	Adv. 193
	Adv. 194
	Adv. 195
	Adv. 196
	Adv. 197
	Adv. 198
	Adv. 199
	Adv. 200
	Adv. 201
	Adv. 202
	Adv. 203
	Adv. 204
	Adv. 205
	Adv. 206
	Adv. 207
	Adv. 208
	Adv. 209
	Adv. 210
	Adv. 211
	Adv. 212
	Adv. 213
	Adv. 214
	Adv. 215
	Adv. 216
	Adv. 217
	Adv. 218
	Adv. 219
	Adv. 220
	Adv. 221
	Adv. 222
	Adv. 223
	Adv. 224
	Adv. 225
	Adv. 226
	Adv. 227
	Adv. 228
	Adv. 229
	Adv. 230
	Adv. 231
	Adv. 232
	Adv. 233
	Adv. 234
	Adv. 235
	Adv. 236
	Adv. 237
	Adv. 238
	Adv. 239
	Adv. 240
	Adv. 241
	Adv. 242
	Adv. 243
	Adv. 244
	Adv. 245
	Adv. 246
	Adv. 247
	Adv. 248
	Adv. 249
	Adv. 250
	Adv. 251
	Adv. 252
	Adv. 253
	Adv. 254
	Adv. 255
	Adv. 256
	Adv. 257
	Adv. 258
	Adv. 259
	Adv. 260
	Adv. 261
	Adv. 262
	Adv. 263
	Adv. 264
	Adv. 265
	Adv. 266
	Adv. 267
	Adv. 268
	Adv. 269
	Adv. 270
	Adv. 271
	Adv. 272
	Adv. 273
	Adv. 274
	Adv. 275
	Adv. 276
	Adv. 277
	Adv. 278
	Adv. 279
	Adv. 280
	Adv. 281
	Adv. 282
	Adv. 283
	Adv. 284
	Adv. 285
	Adv. 286
	Adv. 287
	Adv. 288
	Adv. 289
	Adv. 290
	Adv. 291
	Adv. 33

	illustraties
	Maar weinig Nederlanders in buitenland stemmen
	" Twee studenten bij een brandende barricade in Kaapstad. In Kaapstad is sprake van een groeiende spanning nadat de Zuidafrikaanse politie studenten mishandelde en arresteerde in de aanloop naar de aanstaande presidentsverkiezingen. De politie heeft gistermiddag ook de prominente anti-apartheidsactivist Moosa gearresteerd. Moosa is een van de drijvende krachten achter de Brede Democratische Beweging, een bundeling van zwarte oppositiegroepen, die voor morgen een grootscheepse protestactie tegen de noodtoestand op stapel heeft staan.
	sagarmatha
	panda en de vakantievoerder
	cryptogram
	Huisdier teruggevonden
	Illustratie zonder onderschrift
	" JOHAN STEKELENBURG belang van sociaal handvest moet in het regeerakkoord...
	" Maandag aanstaande start het nieuwe schooljaar voor het voortgezet onderwijs. Alom drukte dus in de winkels waar studieboeken worden verkocht. In de schappen staat het bestelde materiaal klaar voor afgifte of verzending. Veel leerlingen bestellen de benodigde boeken ruimschoots voor het nieuwe schooljaar bij de school zelf. Boekenmarkten op de eigen school zorgen er overigens voor dat leerlingen ook vaak genoegen nemen met tweedehands boeken.
	stolen. Afl.: Das Schicksal der kW Tiki. 21.25 SAT 1 Sport. 21.30 DJ Flint – hart wie Feuerstein. Amerik* se actiefilm uit 1966 van GorfJ Douglas met Lee J.Cobb, James« burn, Jean Hale, Andrew DugganJ* ve Ihnat e.a. 23.20 SAT. 1 Bliek. 2* Angst ist der Schlüssel. Britse detefl uit 1972 van Michael Tuchner, met J ry Newman, Suzy Kendall, John « non, Dolph Sweet, Ray McAnallyJ Kingsley e.a. 01.20-01.30 Program" overzicht.
	" Tevreden gezichten bij DSM bij de verdubbeling van de nettowinst. Rechts op de foto tijdens de persconferentie in Amsterdam mr. Ab Timmermans, lid van de raad van bestuur; links de nieuwe financiële man Gert Koolman
	" Deel van de tuinen van het kasteel in Arcen, waar de tentoonstelling zal worden gehouden. (Archieffoto)
	ander
	vrijuit


